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1. Inledning  
 

I am thinking of beauty again, how some things are hunted because we have deemed them 

beautiful. If, relative to the history of our planet, an individual life is so short, a blink of an eye, as 

they say, then to be gorgeous, even from the day you’re born to the day you die, is to be gorgeous 

only briefly.1 

 

Citatet är hämtat från Ocean Vuongs (1988–) hyllade debutroman On Earth We’re Briefly 

Gorgeous (2019), som med poetisk prosa berör ämnen som familj, identitet och svårigheten 

att förhålla sig till sina rötter när de befinner sig på andra sidan jorden. Romanen är ett brev 

från en son till en analfabetisk mor, där skriften används som ett sätt att bearbeta känslorna 

kring familjens flykt från Vietnam, berättarens egen uppväxt i USA och förhållandet till den 

mor som aldrig kommer att kunna läsa det han skriver. Språket, som funktion och som 

konstform, har en central roll i dessa skildringar. 

On Earth We’re Briefly Gorgeous balanserar på gränsen mellan autofiktion och 

immigrantroman.2 Vuong beskriver sin egen erfarenhet som flykting och homosexuell, och 

väver samman detta med historier från familjens liv i Vietnam. I en intervju med Michel 

Martin får han frågan om romanen är självbiografisk och svarar: ”To an extent.”3 Han 

beskriver hur han inspirerades av James Baldwin, och hur Baldwin skrev Go Tell It on the 

Mountain (1953) för att bevisa att sin uppväxt i Harlem, New York var värd en plats i 

litteraturen. Vuong berättar: ”To use a life that was recognizable to me – Asian American life, 

working out of poverty, within poverty in Hartford – was a powerful moment for me to say 

that this life that many people just pass on the freeway, this life gave me my imagination.”4 I 

denna uppsats ämnar jag primärt att läsa verket som litterär konstruktion, där eventuella 

utblickar till Vuong förekommer. Jag vill undersöka skildringen av den asiatisk-amerikanska 

identiteten i Amerika, och vad språket som funktion innebär för denna.   

 

 
1 Ocean Vuong, On Earth We’re Brielfy Gorgeous, London: Jonathan Cape 2019, s. 238. 
2 Jia Tolentino, ”Ocean Vuong’s Life Sentences”, The New Yorker, 3/6 2019 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/06/10/ocean-vuongs-life-sentences (2020-04-25). 
3 ”Ocean Vuong on War, Sexuality and Asian-American Identity | Amanpour and Company” (2019), Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=9OZIwsk9cAM (2020-04-25). 
4 Transkriberat från intervju med Amanpour and Company, se ovan. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka språkets relation till identitet, makt och synlighet i 

Ocean Vuongs On Earth We’re Briefly Gorgeous. Jag vill undersöka språkets komplexa 

karaktär som identitetsskapande, annangörande och synliggörande, samt hur förhållandet 

mellan det språkliga och det visuella fungerar i detta synliggörande. Då romanens 

synlighetstematik är tätt invävd med skönhet blir även relationen till denna central. Aktuella 

frågeställningar är alltså: Hur skildras språk som identitet- och maktskapande i romanen? Hur 

framställs förhållandet mellan språklighet och visualitet i romanens synlighetsproblematik? 

Hur förhåller sig skönhet till denna problematik?  

 

1.2. Tidigare forskning 

 

Att undersöka en nyutkommen debutroman innebär att det sällan finns tidigare forskning om 

författaren eller romanen bortsett från vad som finns att utvinna från recensioner. Däremot 

kan det vara relevant att undersöka den asiatisk-amerikanska litteraturforskningen som Vuong 

skulle kunna placeras in i. Jag ämnar att mycket kort presentera Vuong och detta 

forskningsområdes vanligt förekommande problematiker, vilket innebär en smärre 

överlappning av tidigare forskning och uppsatsens teoridel. Detta har jag valt att lösa genom 

att under denna rubrik placera in Vuong i en litterär kontext, för att sedan i teoridelen lyfta 

fram relevanta begrepp och problem som kommer att användas i min analys. 

Ocean Vuong debuterade år 2016 med diktsamlingen Night Sky With Exit Wounds 

som år 2017 vann T.S. Eliot-priset. Ett år senare blev debutromanen On Earth We’re Briefly 

Gorgeous nominerad för bland annat National Book Award for Fiction, Aspen Words 

Literacy-priset och PEN/Hemingway Debut Novel Award. Samma år vann han även New 

England Book Award for Fiction.5 Han beröms för sin observationsförmåga, och sina starka 

skildringar av de marginaliserade flyktingarnas Hartford.6 ”On Earth We're Briefly Gorgeous 

is more about processing and articulating difficult memories than about direct 

 
5 Poetry Foundation, ”Ocean Vuong”, https://www.poetryfoundation.org/poets/ocean-vuong (2020-03-29). 
6 Dwight Garner, ”’On Earth We’re Briefly Gorgeous’ Captures a Young Immigrant’s Troubles and Ecstasies”, 

The New York Times, 27/5 2019 https://www.nytimes.com/2019/05/27/books/review-on-earth-were-briefly-

gorgeous-ocean-vuong.html (2020-04-13). 
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communication,” skriver Heller McAlpin i National Public Radio.7 Detta förklarar romanens 

fragmentariska form, som balanserar på gränsen mellan poesi och prosa. Romanen är ett 

utforskande av känslor och identitet, och ett försök att artikulera det som känns omöjligt. 

Den asiatisk-amerikanska litteraturforskningen beskrivs av Susan Koshy som en 

del av det som på engelska benämns som ethnic studies, och har inte varit lika framträdande 

som andra grenar av detta fält, vilket innebär en mindre omfattande teoretisk grund.8 Hon 

menar att den asiatisk-amerikanska litteraturen ”inhabits the highly unstable temporality of 

the ’about-to-be’,” eftersom definitionen hela tiden utvidgas av att nya grupper av invandrare 

anländer till Amerika. Det råder alltså ingen konsensus kring vad som räknas som asiatisk-

amerikansk litteratur och litteraturkritik. Vietnamkrigets slut 1975 påbörjade en ökad 

migration från sydöstra Asien, och majoriteten av den litteratur som behandlar dessa 

flyktingar uppkom först från och med 1990. Exempel på vietnamesisk-amerikanska författare 

som har behandlat flyktingerfarenheten är Monique Truong, Aimee Phan och Lan Cao.9  

Ett vanligt förekommande begrepp i läsningar av denna litteratur är diaspora. 

Begreppet syftade till en början på judars exil från deras hemland, och den efterföljande 

utspridningen över flera nationer.10 Numera har betydelsen utvidgats till att innefatta alla som 

lever utanför sitt hemland, men, som statsvetaren William Safran argumenterar, fortfarande 

har en emotionell koppling till landet. Folkgruppen ska dela någon form av gemensam vision 

eller kollektivt minne av hemlandet. Det är en term som har utvidgats till den grad att den 

numera är svår att definiera. ”If everyone is diasporic, then no one is distinctively so,” skriver 

Rogers Brubaker.11 Elaine H. Kim menar att även ”claiming America for Asian Americans” 

är ett viktigt tema i den asiatisk-amerikanska litteraturen. Hon hävdar att detta vävs samman 

med frågor om kön, förtryck och behovet att bygga upp en historisk grund, samt att det inte 

innebär att anpassa sig till den amerikanska identiteten, utan att konstruera en ny identitet, där 

marginaliseringen hyllas istället för förtrycks. Hon beskriver hur de asiatisk-amerikanska 

 
7 Heller McAlpin, ”’On Earth’ is gorgeous all the way through”, National Public Radio, 5/6 2019, 

https://www.npr.org/2019/06/05/729691730/on-earth-is-gorgeous-all-the-way-through?t=1583429134376, 

(2020-04-02). 
8 Susan Koshy, ”The Fiction of Asian American Literature,” The Yale Journal of Criticism, 9, 1996:2, s. 316. 
9 Stephen Hong Sohn, Paul Lai och Donald C. Goellnicht, ”Introduction: Theorizing Asian American Fiction,” 

Modern Fiction Studies, 56, 2010:1, s. 5. 
10 William Safran, ”Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return,” Diaspora: A Journal of 

Transnational Studies, 1, 1991:1, s. 83. 
11 Rogers Brubaker, ”The ’diaspora’ diaspora”, Ethnic and Racial Studies, 28, 2005:1, s. 3. 
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författarna oftast är födda i Amerika och skriver på engelska, vilket leder till att de existerar 

”on the margins of his or her own marginal community, wedged between the hegemonic 

culture and the non-English-speaking communities largely unconcerned with self-

definition.”12 Här hittar vi, menar jag, även Vuong, som kom till Amerika när han var ett 

spädbarn.13 

Författaren Shirley Geok-Lin Lim beskriver ett annat vanligt motiv i asiatisk-

amerikansk litteratur: ”the urge to find a usable past; specifically, for writers to come to terms 

with the immigrant experiences of their race.”14 Hon beskriver hur författarna, på grund av 

detta, ofta använder stoff från sina liv, och annan text som rättvist förmedlar personliga 

erfarenheter och minnen. Detta för att omarbeta den historia som ett västerländskt perspektiv 

på dessa erfarenheter ofta skapar. 

Renny Christophers läsning av Qui Duc Nguyens självbiografiska Where the 

Ashes Are: The Odyssey of a Vietnamese Family (2009) tar avstamp i skillnaden mellan 

exillitteratur och flyktinglitteratur, där exillitteratur fokuserar på skildringar av hemlandet 

istället för anpassningen till livet efter flykten.15 Ducs roman pendlar mellan dessa, genom att 

lyfta in föräldrarnas minnen av Vietnam i sitt eget narrativ, och skifta blicken mellan 

föräldrarnas upplevelse av Vietnam, och hans egen rotlöshet i Amerika. Detta ser vi även i On 

Earth We’re Briefly Gorgeous, där samma teknik används för att skildra Vuongs egen 

upplevelse av hemlandet. Vuong är dock fåordig i sina beskrivningar av Vietnam, och 

hemlandet beskrivs inte genomgående positivt. Flyktingaspekten är dock onekligen viktig i 

hans utforskande av liv, familj och kärlek. Vuong använder, precis som hittills nämnda 

författare, stoff hämtat från sitt liv, och utforskar diasporan som drabbar berättarens mor. 

Detta ger honom en tydlig plats bland dessa författare.  

 

 

 
12 Elaine H. Kim, ”Defining Asian American Realities Through Literature,” Cultural Critique 1987, s. 88.  
13 Tessa Hadley,”On Earth We’re Briefly Gorgeous by Ocean Vuong review – portrait of the artist as a 

teenager”, The Guardian, 14/6 2019, https://www.theguardian.com/books/2019/jun/14/on-earth-we-are-briefly-

gorgeous-ocean-vuong-review (2020-04-25). 
14 Shirley Geok-Lin Lim, ”Twelve Asian American Writes: In Search of Self-Definition”, MELUS, 13, 1986:1/2 

s. 57. 
15 Renny Christopher, ”Vietnamese and Vietnamese American Literature in a Postcolonial Context”, i Beyond 

the Borders: American Literature and Post-Colonial Theory, Deborah L. Madsen (red.), London: Pluto Press 

2003, s. 211. 
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1.3. Teori och metod 

 

Jag kommer att göra en postkolonial läsning, där analysen underbyggs av teorin. Intressant är 

delvis postkoloniala begrepp som behandlar identitet, såsom dubbelt medvetande och 

annnangöring, samt ett antal teoretiker vars idéer är relevanta att diskutera i sammanhanget. 

Teorin kommer bland annat hämtas från Deborah L. Madsens Beyond the Borders: American 

Literature and Post-colonial Theory (2003) och Lois Tysons Critical Theory Today (2015). 

Andra teoretiker som kommer att nämnas är Frantz Fanon, Gayatri Chakravorty Spivak och 

Roland Barthes. 

Diasporan som beskrivs i föregående avsnitt kan jämföras med det som inom 

postkoloniala studier brukar kallas double consciousness.16 Detta dubbla medvetande 

definieras av Lois Tyson som ”a way of percieving the world that is divided between two 

antagonistic cultures: that of the colonizer and that of the indigenous community.”17 Hon 

beskriver hur detta ofta leder till en instabil identitetskänsla.18 Det handlar om att stå med ena 

foten i en kultur och andra foten i en annan, och problemet med att identifiera sig med båda 

samtidigt. Det är en överlevnadsstrategi på samma gång som det bidrar till mental konflikt.19 

Att integreras i ett samhälle kräver viss anpassning, och när kulturerna skiljer sig åt blir denna 

anpassning som att sätta på sig en mask, vilket Frantz Fanon beskriver i sin Black Skin, White 

Masks (1952). Judith Baxter menar att detta leder till en uppfattning om binära kategorier som 

”the national and the transnational, the rooted and the routed, the territorial and the 

deterritorialized.”20 Binära kategorier som dessa förhindrar möjligheten att befinna sig 

mittemellan kulturer och förstärker denna splittrade identitet.  

Dessa binära kategorier leder oss in på ett annat för uppsatsen centralt begrepp: 

annangöring.21 Det innebär ett dömande av alla som skiljer sig från en själv som mindre 

 
16 Rajini Srikanth, ”Unsettling Asian American Literature: When More than America is in the Heart”, i Beyond 

the Borders: American Literature and Post-Colonial Theory, Deborah L. Madsen (red.), London: Pluto Press 

2003, s. 98. 
17 Lois Tyson, Critical theory today – a user-friendly guide, 3 uppl. London: Routledge 2015, s. 401 
18 Tyson 2015, s. 403. 
19 T. Owens Moore, ”A Fanonian Perspective on Double Consciousness”, Journal of Black Studies, 25, 2005:6 s. 

751. 
20 Judith Baxter, ”Positioning language and identity”, i The Routledge Handbook of Language and Identity, Siân 

Preece (red.), Routledge 2016, s. 37. 
21 Från engelskans othering. 
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mänskliga, och skapar därmed en världsbild uppdelad i ”vi” och ”dem”.22 Ett av många 

problem med detta är just omöjligheten för de som växer upp med en fot bland ”oss” och en 

fot bland ”dem” att identifiera sig med båda sidor. Detta kan sammankopplas med Judith 

Baxters teori om subjektspositioners påverkan på identitet. Dessa subjektspositioner placeras 

på människan av samhället och de diskurser som verkar i en given social kontext. När någon 

skiljer sig från de accepterade normerna inom dessa diskurser, exempelvis genom hur de 

pratar, kan de bli stigmatiserade som annorlunda.23 Alltså är språket viktigt i den annangöring 

som drabbar de koloniserade.  

Gayatri Chakravorty Spivaks essä ”Can the Subaltern Speak?” (1988) är relevant i 

sammanhanget, då Vuongs roman behandlar ett antal problematiker som berörs i denna. 

Spivak undersöker hur tredje världens subjekt skildras i västerländska diskurser, och hur 

subalterna kvinnor saknar röst i västvärlden om inte denna röst konstrueras av vita.24 Spivak 

skriver:  

 
For the ”true” subaltern group, whose identity is its difference, there is no unrepresentable 

subaltern subject that can know and speak itself; the intellectual’s solution is not to abstain from 

representation. The problem is that the subject’s itinerary has not been traced so as to offer an 

object of seduction to the representing intellectual. In the slightly dated language of the Indian 

group, the question becomes, How can we touch the consciousness of the people, even as we 

investigate their politics? With what voice-consciousness can the subaltern speak? 25 

 

Spivak menar alltså att det subalterna medvetandet inte kan tala för sig självt, och intresserar 

sig för sättet på vilket vi ger röst åt de röstlösa. Denna problematik kring vem som talar för 

vem, och vilken röst den subalterna har i västvärldens hegemoni är levande hos Vuong, som 

genom romanen skapar sin familjs annars obefintliga röst.  

Roland Barthes diskuteras och citeras ett antal gånger i romanen, och kommer 

därmed att framträda även i analysen. Jag har i brist på utrymme valt att endast fokusera på 

centrala utdrag av de verk som explicit omnämns och citeras i romanen; Mourning Diary 

 
22 Tyson 2015, s. 401. 
23 Baxter 2016, s. 37. 
24 Gayatri Chakravorty Spivak,”Can the Subaltern Speak?”, i Marxism and the Interpretation of Culture, Cary 

Nelson och Lawrence Grossberg (red.), Urbana och Chicago: University of Illinois Press 1988, s. 271, 285. 
25 Spivak 1988, s. 285. 



 9 

(2010), Roland Barthes (1994), och The Pleasure of the Text (1975).26 De två förstnämnda är 

Barthes mer självbiografiska verk, och fungerar intertextuellt på ett intressant sätt i romanen. 

Jag kommer se dem som intertexter istället för teorier, och därför inte dyka in i deras innehåll 

här. The Pleasure of the Text behandlar akten att läsa, och njutningen i den. Barthes 

undersöker skillnaden mellan texter som framkallar pleasure och texter som framkallar bliss 

hos läsaren. Detta för att dra en parallell mellan läsande/skrivande och sexuell njutning. I 

denna uppsats fokuserar jag på det Vuong tar upp i romanen, nämligen vad Barthes säger om 

modersmålet. Han menar att modersmålet är, för författaren, det enda objekt som är ”in a 

constant relationship with pleasure.”27 Detta diskuteras vidare i analysen. 

Analysen är indelad i sex delar, där de fyra första behandlar olika aspekter av 

språk som framställs i romanen – språkets begränsningar, språket som annangörande, språkets 

förhållande till identitet och synlighet, och språket som världsförklarande. De sista två delarna 

kommer att behandla romanens metaforik, som även den är en viktig språklig aspekt, och 

denna metaforiks förhållande till den synlighet och skönhet som är framträdande i romanen. 

 

1.4. Synopsis 

 

On Earth We’re Briefly Gorgeous är en roman i brevform, från den namnlöse berättaren som 

kallar sig själv Little Dog, till hans illitterata mamma. Genom fragmentariska tillbakablickar 

beskriver han sitt liv, från familjens flykt från Vietnam till dagen han skriver brevet. På grund 

av denna fragmentariska form har jag valt att tydliggöra handlingen genom att återge 

händelsernas kronologiska förlopp. 

Little Dogs familj emigrerar till USA, och han växer upp i en liten lägenhet i 

Hartford, tillsammans med sin mamma Rose och mormor Lan. Rose jobbar långa timmar på 

en nagelsalong i området för att hålla familjen på fötter, men är konstant utmattad, vilket 

tillsammans med traumat från kriget leder till våldsamma episoder som drabbar sonen. Little 

Dog finner tröst i sin mormor och tar hand om henne i utbyte mot hennes historier. Hon 

berättar om hur hon lämnade sitt arrangerande äktenskap, jobbade som sexarbetare, och 

träffade Paul – en amerikansk soldat som hon gifte sig med, men sedan kom ifrån när Saigon 

 
26 Många övriga aspekter av Barthes teorier skulle möjligtvis vara lika givande att undersöka i On Earth We’re 

Briefly Gorgeous, och skulle utgöra intressant vidare forskning.  
27 Barthes, Roland, The Pleasure of the Text, Richard Miller (övers.), New York: Hill and Wang 1975, s. 37. 
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föll. När familjen kommer till Amerika har Paul hunnit gifta om sig, men har ändå en 

betydande roll i Little Dogs liv. 

Ingen av hushållets kvinnor kan engelska, så Little Dog känner ett ansvar att lära 

sig språket och bli deras översättare. Hans egen brist på engelska leder dock till ett 

utanförskap, och han växer upp utan vänner. När han är 14 börjar han jobba på en tobaksfarm, 

där han träffar Trevor – en tre år äldre vit kille från en fattig familj. De börjar prata, och deras 

relation växer med tiden intimare. Genom Trevor utforskar Little Dog sig själv och sin 

sexualitet. Trevor lider dock av ett drogberoende, som han vidareför till Little Dog.  

Little Dog börjar på universitetet i New York, och lämnar Trevor i Hartford där 

han under tiden Little Dog är borta tar en överdos och dör. Little Dog återvänder till Hartford, 

sorgsen och plågad av smärtsamma minnen. Några månader efter förlusten av Trevor förlorar 

han även Lan. Efter dödsfallen skriver Little Dog detta brev till sin mamma, och tillåts att, 

genom att artikulera sin smärta, sluta fred med sitt förflutna, sina förhållanden och sig själv. 

Romanen avslutas hoppfullt, med löften om utveckling och transformation. 

Romanen är uppdelad i tre delar, där den första är centrerad kring Little Dogs 

uppväxt i Amerika samt Lans liv i Vietnam. Den andra delen fokuserar på Little Dogs 

förhållande till Trevor, och hur detta komplicerar förhållandet till modern. Den tredje och 

sista delen behandlar död och transformation. Detta liknar en blommas livsstadier – rot, 

blomma och vissnande – vilket går väl ihop med den växtmetaforik som är framträdande i 

romanen. 

2. Analys 
2.1. Språket och dess begränsningar 

 

On Earth We’re Briefly Gorgeous inleds med meningen: ”Let me begin again.” Detta 

uttrycker Little Dogs svårighet att skriva ner denna historia. En av språkets många 

dimensioner är just dess otillräcklighet – ett tema som återkommer i romanen, bland annat 

genom den fragmentariska formen. Formen betonar omöjligheten i att skriva fram en 

sammanhängande historia som rättvist fångar alla aspekter av livet och döden. Little Dog 

skriver: ”I’m not telling you a story so much as a shipwreck – the pieces floating, finally 

legible.”28 Han saknar förmågan att sammanhängande förmedla sin egen och familjens 

 
28 Vuong 2019, s. 190. 
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komplexa historia, och skriver med prövande prosa för att artikulera sig själv och sina 

känslor. Det finns dock en osäkerhet kring huruvida språket äger förmågan att framföra det 

som är svårt att förklara. Räcker språket till för att beskriva allt som ryms inom ramarna för 

liv och död? Little Dog uttrycker språkets begränsningar när han skriver: ”Who will be lost in 

the story we tell ourselves? Who will be lost in ourselves? A story, after all, is a kind of 

swallowing. To open a mouth, in speech, is to leave only the bones, which remain untold.”29 

Här jämförs historieberättande med den fysiska akten att svälja, vilket blir en inversion av 

riktning, där orden sväljs istället för talas. Varför denna bild? Genom att måla upp en bild av 

en historia som sväljs när den berättas ser vi vad som lämnas utanför när vi talar. Att berätta 

en historia, menar Vuong, innebär att något oundvikligen kommer att utelämnas, på samma 

sätt som benen lämnas på sidan när vi äter. Att lämna benen utanför är ett val vi gör för att 

våra kroppar inte har förmågan att bearbeta benen. Kanske är sväljandet av en historia, och 

utelämnandet av vissa detaljer, ett sätt att berätta för oss själva den version av historien som vi 

”klarar av” att bära, vilket oundvikligen innebär att människor lämnas utanför historien. Att 

tala är att tolka, vilket innebär att allt som uttalas är en förvrängning av den objektiva 

händelsen. Hur kan Little Dog då skriva fram sig själv och sin mamma, och få med hela 

historien?  

 I denna metafor blir historieberättande en form av näring. Vi göder oss med våra 

berättelser och bygger upp oss själva med våra ord. Berättelserna blir köttet som skyddar 

skelettet, vilket oundvikligen lämnas utanför. Vi är, på så sätt, summan av våra berättelser. 

Det osagda skelettet blir här den bärande strukturen som håller oss uppe trots att språket att 

artikulera den saknas.  

Spivaks ”Can the Subaltern Speak?”, och diskussionen kring den subalternas röstlöshet, 

blir relevant här. Genom att skriva om sin mamma ger Little Dog henne en plats i världen, för 

”without a name, things get lost.”30 Men eftersom han måste översätta hennes röst till 

engelska bevisar det den subalterna kvinnans behov att låna en västerländsk röst för att få 

medhörning. Berättandet av hennes historia kan omöjligt fånga hela henne – speciellt inte om 

hon först måste översättas. 

Sättet på vilket Vuong framställer Rose röstlöshet i Amerika, och Little Dogs 

översättande av henne, framstår som en allusion till Spivak och den subalterna. Little Dog 

fungerar som det manliga, ”västerländska” subjektet som måste skapa den subalterna 

 
29 Vuong 2019, s. 43. 
30 Vuong 2019, s. 209. 
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kvinnans röst, för annars förblir hon ”a ruin no one can point to.”31 Spivak belyser just 

synliggörandet, och den rättvisa representationen av dessa kvinnor.32 Denna vilja ser vi även 

hos Vuong, exempelvis i följande skildring av en gruppvåldtäkt:  

 
Her blue shawl finally made visible with black ink, like this. […] If I say the woman is bearing 

down, her back hunched below this man-made storm, would you see her? From where you are 

standing, inches, which is to say years, from this page, would you see the shred of blue shawl 

blowing across her collarbones, the mole at the outside corner of her left eye as she squints at the 

men, who are now close enough for her to realize they are not men at all, but boys – eighteen, 

twenty at most?33 

 

Vuong indikerar genom sitt ”would you see her?” att Lan döljs i högen av soldater, och 

kanske även i många västerländska skildringar av Vietnamkriget, där manliga krigsveteraner 

beskriver kriget. Kvinnorna som for illa syns inte där. Vuongs framställning av kvinnans blåa 

sjal, som lyser upp henne i denna militärfärgade hög av män, visar på en medvetenhet kring 

detta, och en vilja att själv försöka visa henne, samtidigt som han är medveten om att han 

måste översätta henne för att göra det. ”If I say […], would you see her?” (min kursiv.) 

skriver han, vilket visar hur hans ord gör henne synlig. Hans egen engelska ger honom 

makten att framställa den subalterna kvinnan, vilket bevisar språkets makt i synliggörandet.  

 Här öppnar Vuong upp för en diskussion kring synlighet, och vilket medium 

som bäst ger den. Det sägs att ”en bild säger mer än tusen ord,” samtidigt som romanen tycks 

argumentera för språkets makt i synliggörandet. Vuong uttrycker hur du, utan språk, är 

osynlig. Samtidigt finns denna tveksamhet kring språkets förmåga att rättvist förmedla de 

svåra erfarenheterna. Språket talar högre än bilden, eftersom ord på papper representerar 

ljudbilder som återskapas genom rösten. Vi hör alltså skriften på ett sätt som vi inte gör 

målningen. På grund av detta måste dock den traditionella skriftkonsten hålla sig inom 

språkets ramar, och kan därför inte uttrycka erfarenheter som inte först kan artikuleras. En 

målning kan återskapa känslor utan att begränsas av språket, men kan heller inte höras lika 

väl. På gränsen mellan språklighet och visualitet ligger poesin och bildspråket. I citatet ovan 

illustreras Vuongs eget användande av bildspråk i synliggörandet av våldtäkten (”hunched 

below this man-made storm,” ”see the shred of blue shawl blowing across her collarbones”). 

 
31 Vuong 2019, s. 175. 
32 Spivak 1988, s. 285. 
33 Vuong 2019, s. 36–37. 



 13 

Genom att ge Lan färg ger han henne liv, och därmed mänsklighet. Kanske är bildspråket det 

som på samma gång ger en skildring färg och mänsklighet, samtidigt som språket fortfarande 

finns där att sprida skildringen vidare och göra den hörd. Bildspråk är, kanske, den starkaste 

och rättvisaste formen av uttryck vi har. On Earth We’re Briefly Gorgeous påvisar detta, 

genom den konsekventa balansgången mellan ord och bild. 

Viktigt att ha i åtanke här är romanens två tänka publiker; läsarna, och Rose. 

Synliggörandet av den subalterna kvinnan är en viktig aspekt av romanen, men den är heller 

inte allt. Romanen är också direkt riktad till denna Rose, som inte kan läsa det Vuong skriver. 

Användandet av bildspråk, och Vuongs målande av bilder, kan ses som ett försök att tala 

hennes språk. Översättningen av händelserna till engelska är inte för Rose skull, däremot är 

översättningen till bild det. Färg och bild tycks hela tiden närvarande i Vuongs skrivande, 

vilket vi ser ovan i beskrivningen av berättelsen som skriven i ”black ink.” Att måla bokstäver 

med bläck är fortfarande att måla. Vi ser även denna närvaro i skildringen av Rose målande: 

 
For months, you filled the space between your arms with all the shades you couldn’t pronounce. 

[…] When I asked you, ’Why coloring, why now?’ you put down the sapphire pencil and stared, 

dreamlike, at a half-finished garden. ’I just go away in it for a while,’ you said, ’but I feel 

everything. Like I’m still here, in this room. […] ’Have you ever made a scene,’ you said, filling 

in a Thomas Kinkade house, ’and then put yourself inside it? Have you ever watched yourself 

from behind, going further and deeper into that landscape, away from you?’ 

How could I tell you that what you were describing was writing? How could I say that we, after 

all, are so close, the shadows of our hands, on two different pages, merging?34 

 

Här ser vi Rose måla in sig i ett amerikansk Thomas Kinkade-landskap, för att känna sig 

närvarande på den plats hon i verkligheten känner sig osynlig. ”All the shades you couldn’t 

pronounce” pekar både på Rose brist på språk, och omöjligheten att översätta färg till ord. 

Genom att färglägga kan Rose placera sig i det amerikanska landskapet, och bildligt skapa ett 

Amerika där hon syns. Little Dog beskriver hur hennes målande och hans eget skrivande blir 

två sidor av samma mynt. Deras skuggor som blandas visar på hur de är en och samma, och 

att de, trots Rose brist på engelska, fortfarande talar samma språk – konstens. Denna 

sammanföring av Rose målande och Little Dogs skrivande blir en bokstavlig bild av 

bildspråket, och den sammanföring av karaktärer som sker genom Vuongs användande av det. 

 
34 Vuong 2019, s. 6. 
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Författaren och semiotikern Roland Barthes omnämns ett antal gånger i 

romanen, första gången på sida 7. Little Dog skriver: 

 
I reread Roland Barthes’s Mourning Diary yesterday, the book he wrote each day for a year after 

his mother’s death. I have known the body of the mother, he writes, sick and then dying. And that’s 

where I stopped. Where I decided to write to you. You who are still alive.35 

 

Mourning Diary benämns i citatet ovan som katalysatorn för Little Dogs vilja att skriva till 

sin mamma, och jag tycker mig se en likhet mellan Barthes och Vuong inte bara i de två 

romanernas ämnen, utan även i stilen. Vuongs fragmentariska och poetiska sätt att beskriva en 

sorg som både finns där och inte finns där än påminner mycket om de fragment som utgör 

Mourning Diary. On Earth We’re Briefly Gorgeous är också en form av sorgedagbok, och 

genomsyras av idéer som liknar Barthes. Little Dog skriver till en mamma som fortfarande 

lever, men tycks ändå uppfyllas av någon form av sorg-i-förtid, och en rädsla för att hon 

någon gång kommer att försvinna. Han fäster sig vid Barthes beskrivning av sin moders 

förfall, och bestämmer sig för att skriva till Rose istället för om henne. Barthes beskriver sig 

också som utan behov av att bli ihågkommen. Han skriver: ”I live without any concern for 

posterity, no desire to be read later on […] no desire for a ’monument’ – but I cannot endure 

that this should be the case for maman (perhaps because she has not written and her memory 

depends entirely on me).”36 Samma skyldighetskänsla ser vi hos Little Dog, som skriver till 

henne för att samtidigt skriva fram henne. Att mammans minne är hans ansvar går ihop med 

Spivak-diskussionen ovan. Eftersom Rose inte är synlig i vanliga fall är hennes minne 

beroende på hur han framställer henne i text. Att romanen ska föreställa ett brev till henne 

visar också på hur även Little Dog saknar längtan att bli läst.  

 

2.2. Språk och annangöring 

 

Little Dog beskriver hur han, genom att lära sig engelska, blir mellanhanden mellan sin mor 

och USA. Han skriver: ”So began my career as our family’s official interpreter. […] I took off 

our language and wore my English, like a mask, so that others would see my face, and 

 
35 Vuong 2019, s. 7. 
36 Barthes 2010, s. 260.  
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therefore yours.”37 Detta är en tänkbar allusion till Frantz Fanons Black Skin, White Masks 

(1952), i vilken Fanon behandlar den förtryckta svartas anpassning till den vita kulturen när 

hen lever i samhällen som kontrolleras av vita. Bokens första kapitel behandlar språkets 

förhållande till kultur, och hur språkinlärning innebär att inte bara ta till sig språket, utan hela 

kulturen runt omkring. Han menar att franskan är en viktig del av den vita ”mask” som de 

svarta i Martinique tar på sig. De blir genom franskan vitare och uppfattas därmed 

mänskligare.38 Genom att lära sig franska lär de sig också sina franska filosofer och fysiker, 

vilket innebär att franskan förändrar deras världsbild, och därmed dem själva.39 Språket har 

alltså i sin roll som världsförmedlare en betydande roll i människors maktfördelning, då ”rätt” 

språk i ”rätt” kultur leder till en uppfattad högre grad av mänsklighet. Genom att tala engelska 

blir Little Dog alltså genast mer amerikansk än Rose, och därmed mer synlig i USA. Denna 

bild av två utbytbara masker skapar också en uppfattning om ett dubbelt medvetande, där 

vietnamesiskan och engelskan representerar två olika världsbilder hos Little Dog. Den som 

inte vill dra till sig uppmärksamhet för att vietnamesiskan markerar honom som annorlunda, 

och den som vill synliggöra sig själv genom att skriva på engelska.  

Den ”vita” masken använder Little Dog för att ge Rose en röst i USA, där hon 

annars inte kan kommunicera med omvärlden, och därmed inte existerar. Utan språk är hon 

osynlig, och Little Dog synliggör henne genom att tolka henne för världen. Detta leder dock 

till ett maktskifte mellan mor och son. Little Dog beskriver hur han som liten försökte lära 

Rose att läsa. Han skriver: ”that act (a son teaching his mother) reversed our hierarchies, and 

with it our identities, which, in this country, were already tenuous and tethered.”40 Denna scen 

visar på en maktlöshet hos Rose, som upplever en skam över sina stammande försök att läsa 

orden. Till slut kastar hon våldsamt boken ifrån sig, och säger att hon inte behöver kunna läsa 

– ”I can see – it’s gotten me this far, hasn’t it?” Detta blir en tydlig belysning på hur 

språkkunskaper kommer med makt, och de våldsbeskrivningar som följer denna scen pekar på 

hur våldet blir en motreaktion på Rose maktlöshet. Genom att slå sin son tar hon tillbaka lite 

av den makt hon upplever sig ha förlorat genom migrationen till USA. 

Det är också här Rose diaspora blir tydlig: hon vill inte lära sig engelska. 

Situationen är obekväm inte bara för att det är hennes son som lär henne läsa, utan att för att 

 
37 Vuong 2019, s. 32. 
38 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, Charles Lam Markmann (övers.), London: Pluto Press 2008, s. 8. 
39 Fanon 2008, s. 13. 
40 Vuong 2019, s. 5. 
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hon, genom språket, blir påtvingad en kultur som inte är hennes. Engelskan ger 

vietnamesiskan mindre plats att utvecklas, och därmed förlorar även Vietnam utrymme. Hon 

är inte beredd att ge upp kopplingen till sitt hemland än, och vill därför inte lära sig ett språk 

som för det längre bort från henne. Som konsekvens av detta får hon själv, som vietnames, 

mindre plats i USA, eftersom hon inte kan engelska. I denna scen uttrycks också en konkret 

beskrivning av hur deras identiteter i landet är svaga och tjudrade. Identiteterna definieras av 

bland annat språklösheten. När Little Dog lär sig engelska kan han bryta sig fri från denna 

definition och köpa sig större frihet i landet. Rose kan inte göra detta, utan är fast i sin roll, då 

hon inte har orden att skapa sig någon annan. 

Språkets förmåga att annangöra utmärker sig framför allt i tre scener. Den första 

utspelar sig när Little Dog är 6 år och ännu inte lärt sig engelska. Han har precis börjat i första 

klass, och träffar en kille som heter Gramoz. Gramoz är vänlig mot honom, i kontrast till den 

kyla Little Dog får från de andra barnen. Efter denna vänlighet börjar Little Dog följa efter 

Gramoz överallt, för ”[h]ow else to repay the boy who gave me my first pizza bagel but to 

become his shadow?”41 Detta får negativa konsekvenser, då han inte kan kommunicera med 

honom. Han blir snabbt utpekad av alla, inklusive Gramoz, som ett ”missfoster”. Little Dog 

beskriver skuggningen som ett sätt att stanna ”within the circumference of his one act of 

kindness.” Han skriver också, vid ett senare tillfälle: ”it was not pizza bagels, all those years 

ago, that I wanted from Gramoz, but replication. Because his offering extended me into 

something worthy of generosity, and therefore seen. It was that very moreness that I wanted 

to prolong, to return to.”42 Han vill förlänga vänligheten genom att avbilda Gramoz, och vad 

är en skugga om inte en färglös avbildning, som existerar endast för att den inte blir sedd av 

solen? Little Dog får denna vänlighet riktad mot sig, och blir Gramoz skugga, för att hålla 

kvar vänligheten, samtidigt som han inte vet något annat sätt att hålla sig på någons goda sida 

än att göra sig mindre. Rose betonar vikten i att vara osynlig, för det är så hon har hållit sig 

vid liv i USA, och Little Dog tar efter detta. Om du inte kan prata – försvinn. När Gramoz 

skriker på honom att sluta förfölja honom beskriver sig Little Dog som en ”shadow cut from 

its source.” Fortfarande en skugga, inte i färg än. För utan språk är han, precis som sin 

mamma, osynlig. Här ser vi det som Baxter menar är ett utstickande från normen som skiljer 

honom från mängden. Baxter behandlar poststrukturalisternas idé om språket som platsen där 

 
41 Vuong 2019, s. 132. 
42 Vuong 2019, s. 139. 
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vår självkänsla och identitet konstrueras.43 Detta är komplext, men förenklat menar hon att vi 

reglerar maktförhållanden genom språkanvändning, och eftersom dessa maktförhållanden i 

sin tur bidrar till konstruerandet av identitet är språket en viktig faktor i hur vi förhåller oss till 

oss själva och andra. Denna scen belyser alltså hur Little Dogs brist på språk placerar honom 

längst ner i skolgårdshierarkin, och bidrar till det annangörande han upplever i USA. 

Den andra centrala scenen utspelar sig tidigare i romanen. Little Dog sitter på 

skolbussen när en pojke oprovocerat kommer fram till honom, dunkar hans huvud i fönstret 

och säger: ”Speak English.” Det bildas en grupp runt dem medan pojken fortsätter att 

uppmana Little Dog att säga något på engelska. Orden blir slag, och till sist öppnar Little Dog 

munnen och säger förövarens namn. ”That’s a good little bitch,” säger pojken, innan de 

lämnar den gråtande Little Dog ifred.44 ”He was only nine but had already mastered the 

dialect of damaged American fathers,” reflekterar han.45 Språket är hela tiden i fokus; det är 

språket som förlöjligas, och det är genom språket som förödmjukelsen sker. Det är genom 

språket som den amerikanska pojken etablerar sin makt, och genom att kalla Little Dog för 

”little bitch” etablerar han även idén om den ”andra” som underlägsen och omänsklig.  

Detta annangörande ser vi även i den tredje scenen. Trevors pappa säger, när 

Little Dog och Trevor umgås i husvagnen: ”That China boy with you, huh?”46 Han går sedan 

vidare och berättar en historia om en släkting som ”whooped them in that jungle […] he 

burned up four of them in a ditch with gasoline?” Han beskriver vietnameserna som dog i 

kriget som om de vore djur, samtidigt som han inte tilltalar Little Dog direkt, utan pratar 

endast om honom, som om även Little Dog, på grund av sitt ursprung, vore ett djur. Denna 

syn på de ”andra” som mindre mänskliga blir intressant om vi samtidigt tänker på den bild av 

jägare och byte som återkommer vid flera tillfällen i romanen. Männen med pistoler som 

jagar djuren blir en bild för den flykt som kriget tvingat in familjen på, och den utsatthet som 

följer detta annangörande i USA.  

I scenerna ovan framkommer en förhållning till maskulinitet som spelar in i 

annangörandet och maktetablerandet. Detta ser vi även hos Trevor, som hela tiden har en avig 

inställning till sin egen sexualitet. Han beskriver sin homosexualitet som temporär, använder 

 
43 Baxter 2016, s. 36. 
44 Vuong 2019, s. 25. 
45 Vuong 2019, s. 25. 
46 Vuong 2019, s. 142. 
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nedsättande termer när Little Dog är för ”feminin” och gråter i skam efter samlag.47 Trevor 

vill inte, när de har sex, vara underst, för han vill inte känna sig ”like a bitch.”48 Detta för 

tanken tillbaka till skolbussen, och avhumaniseringen av Little Dog som här upprepas. Little 

Dog glömmer heller aldrig att Trevor är amerikan.49 Trevor blir för Little Dog en representant 

för denna amerikanska manlighet som han själv aldrig riktigt tycks passa in i. I relationen till 

Trevor beskriver han sig själv som ”[y]ellow and barely there,” vilket förstärker hans 

osynlighet i landet.50  

 

2.3. Namn som identitetsskapande – att synas och göra synligt 

 

Namn och att namnge har stor betydelse romanen igenom, och är ännu en viktig dimension av 

språket. I en återkoppling till skolbusscenen ser vi att pojkarna kallar Little Dog ”little bitch” 

– liten hynda. Detta är en variation av hans smeknamn Little Dog, som gavs till honom av 

Lan. Namnet kommer från en tradition att döpa de svaga barnen efter de värsta sakerna för att 

undkomma onda andar. Tanken är att andarna hör det fula namnet och låter barnen vara. ”To 

love something, then, is to name it after something so worthless it might be left untouched – 

and alive. A name, thin as air, can also be a shield. A Little Dog shield.”51 Namnet, som 

framkallar en bild av en liten hund, med huvudet nere och svansen mellan benen, kopplas till 

det tillstånd berättaren tycks befinna sig i. Han uppmuntras hela sin uppväxt att hålla huvudet 

nere, för att inte synas. Namn beskrivs samtidigt som lufttunt – oberörbart och därför 

oslagbart. Smeknamnet blir en sköld han kan gömma sig bakom, vilket vi ser i hans 

namnlöshet. Läsaren får aldrig veta vad han heter. ”I have and have had many names,” skriver 

han.52 Eftersom namn framställs som starkt kopplat till identitet ger detta intrycket av att han 

även haft många sådana. Little Dog är namnet som hans mormor kallar honom, och som varit 

hans sköld. Vid författandet av romanen används det på samma sätt igen. Genom att inte kalla 

sig sitt födelsenamn behåller han ett uns av anonymitet, och tillåts skriva utan att synas. Han 

 
47 Vuong 2019, s. 115, 150, 188. 
48 Vuong 2019, s. 120. 
49 Vuong 2019, s. 111. 
50 Vuong 2019, s. 153.  
51 Vuong 2019, s. 18. 
52 Ibid. 
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gömmer sig bakom namnet, samtidigt som de andra karaktärerna synliggörs genom att 

benämnas med sina. 

Berättarens mormor döper sig själv till Lan – ”lilja” – efter att hon lämnat sin 

våldsamma man i Vietnam. Hon föddes namnlös – nummer sju i syskonskaran, och fick 

därför endast namnet Sju. Genom att ge sig ett nytt namn skapar hon en ny version av sig 

själv, som inte har blivit förstörd av förtrycket från sin familj och första man. Det blir ett brott 

mot den familj som namngett henne, och därmed hennes sätt att ta avstånd från dem. Hon är 

inte längre personen de skapade, utan någon annan – någon som är sin egen. Vuong beskriver 

hur Lan ”in that naming claimed herself beautiful, then made that beauty into something 

worth keeping.”53 I detta namn – Lan – ser vi den växtmetaforik som återkommer. Bilden av 

någonting flyktigt, men vackert. Hon döper sig efter en blomma, föder en dotter, blir kär i en 

amerikan och lämnar sina rötter bakom sig, för att kunna blomma ut på egna villkor. Hon 

döper sig för att ge sig själv en plats på jorden som inte är kopplat till hennes kärlekslösa 

familj, och hon döper sig efter någonting vackert för att förhoppningsvis kunna se sig själv 

som det. Även Rose (”Hong” på vietnamesiska) är döpt efter en blomma, vilket förstärker 

bilden av att Lan skapat sig en egen arvslinje, där skönheten lever vidare. Intressant är hur 

Rose benämns med den engelska versionen av namnet, trots att ”Hong” är hennes egentliga 

namn. Little Dog väljer att, i översättningen av hennes historia, översätta även hennes namn. 

Här får översättningen av namnet representera den översättning han gör av henne när han 

skriver brevet.  

Namn är ord vi förväntas existera inom. Vi ger saker namn för att de ska infinna 

sig inom den språkliga struktur som vi kommunicerar genom, och är på så sätt synliggörande. 

Personer och objekt existerar rent fysisk även utan namn, men de går inte att kommunicera 

med, eller om, bortom deras fysiska närvaro. Att namnge någonting ger det alltså en konkret 

plats i det språkliga systemet. Baksidan av detta är att namnet på så sätt också blir en ram. 

Språket kan inte fånga alla dimensioner av en människans essens. Little Dog kan inte skriva 

om sin mamma utan att först definiera henne, som Rose eller ”mamma”, och därmed begränsa 

henne till denna definition. Men detta innebär också att hon aldrig kan vara någonting annat 

än de konnotationer som Little Dog har kopplat till hennes namn. Han uttrycker detta genom 

att fråga sig: ”When can I say your name and have it mean only your name and not what you 

left behind?”54 Detta skriver han i samband med att han minns hennes trauma, och våldet som 

 
53 Vuong 2019, s. 231. 
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 20 

följde det. Eftersom hennes namn innefattar allt hon varit med om, kriget inräknat, blir det 

omöjligt för Little Dog att minnas henne utan att minnas allt detta. Det han gör när han skriver 

fram henne, och skriver fram henne vackert, är att han gör hennes historia vacker, möjligtvis 

för att på så sätt försköna bilden han har av henne, och föreviga denna vackrare bild.  

On Earth We’re Briefly Gorgeous innehåller en genomgående diskussion kring 

synlighet och osynlighet. Karaktärernas olika sätt att förhålla sig till detta skapar en spänning 

hos berättaren. Rose, som kommer till Amerika som vuxen, strävar efter osynlighet, och 

försöker föra detta vidare till Little Dog genom att be honom hålla sig under radarn.55 Detta 

på samma sätt som han gavs smeknamnet Little Dog för att hålla sig under radarn för onda 

andar. Little Dog saknar denna strävan, och präglas istället av en vilja att göra synligt. Han 

vill berätta om sin mammas osynlighet, för att ge henne en plats i världen, och också känna att 

han själv är värd att bli sedd. Han växer alltså upp med en dubbelhet kring huruvida han bör 

synas eller inte. Han skriver: ”To be gorgeous, you must first be seen, but to be seen allows 

you to be hunted.” Vi ser här att rädslan för att synligheten ska få konsekvenser fortfarande 

lever i honom. Denna rädsla ser vi även i anonymiteten som kommer med att kalla sig själv 

sitt smeknamn. Samtidigt blir han författare, och använder konsten för att synliggöra sig själv. 

Längtan att bli sedd tar sig uttryck i hans tendens att fästa sig vid de människor 

som tycks se honom. Först Gramoz – pojken med pizzabageln – som är den första på skolan 

som uppmärksammar honom. Denna vänlighet är ovanlig, och leder till att Little Dog hänger 

sig kvar vid pojken som visat honom den. Eftersom han växer upp osynlig blir det extra 

betydelsefullt när någon ser honom trots detta.56 Trevor är en av de personerna. När de precis 

träffats beskriver Little Dog hur han, ”who had seldom been seen by anyone,” blir sedd av 

Trevor.57 I detta stycke beskrivs hur känslorna han upplever med Trevor inte är åtrå, utan 

endast denna synlighet. Han är samtidigt inte otrygg, vilket kontrasterar sig mot Rose 

uppfattning om synlighetens fara. Detta bidrar till varför han knyter an till Trevor så snabbt. 

Denna vilja att synas, och att synliggöra den historia som försvinner, manifesterar 

sig i hans konstnärskap. Genom att skriva och skapa vackert blir han synlig, men därmed 

 
55 ”’Remember,’ you said each morning before we stepped out in cold Conneticut air, ’don’t draw attention to 

yourself. You’re already Vietnamese’” (Vuong 2019, s. 219). 
56 Exempel på denna osynlighet: ”I […] was sent to the fifteen-minute time-out in the corner only to be found 

two hours later, when everyone was long gone and Mrs. Harding […] gasped. ’My god! My god, I forgot you 

were still here!’” (Vuong 2019, s. 96). 
57 Vuong 2019, s. 96. 
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öppnar han också upp möjligheten att bli jagad. Detta diskuteras vidare längre fram i 

analysen. 

 

2.4. Språk som världsförklarande 

 

I likhet med semiotikern och författaren Roland Barthes använder Vuong språkliga företeelser 

för att beskriva världen. Han undersöker möjligheten att applicera språkets logik och struktur 

på världen runt omkring honom. Han skriver: ”Two languages cancel each other out, suggests 

Barthes, beckoning a third.”58 Detta är parafraserat från Roland Barthes, där Barthes använder 

leken ”prisoner’s base” för att förklara hur ett språk endast har tillfälligt övertag över ett 

annat: ”all it takes is for a third language to appear from the ranks for the assailant to be 

forced to retreat.”59 Vuong inspireras av sättet att se på språket som innehavare av samma 

struktur som ligger till grund för världen, och applicerar detta på sin egen text.  

”If we are lucky, the end of the sentence is where we might begin,” skriver han. 

”If we are lucky, something is passed on, another alphabet written in the blood, sinew, and 

neuron; ancestors charging their kin with the silent propulsion to fly south, to turn toward the 

place in the narrative no one was meant to outlast.”60 Här jämförs släktskap med meningar, 

där den ena tar efter den andra. Slutet på våra föräldrars meningar blir, om vi har tur, början 

på våra. Om vi har tur fortsätter vår historia i våra barn. Little Dogs upplevelser av död 

innebär att han vet att detta inte alltid är fallet. Ibland dör människor, som Trevor, innan de 

hinner skicka vidare stafettpinnen. Vuong belyser vikten av arv, och att ha ett färdigt narrativ 

bakom sig att skriva vidare på. Förfädernas ”silent propulsion to fly south” kan betyda 

söderut, som monarkfjärilarnas migration genom Amerika, vilken nämns återkommande 

romanen igenom som parallell till deras egen flykt. Detta flygande söderut kan också betyda 

nedåt på sidan i familjens historia, och viljan att föra vidare sitt arv mot den oundvikliga 

slutpunkten som inte definieras. Det skulle också kunna vara en blinkning till ordspråket 

”when things go south,” som innebär att något går ”åt skogen.” Förfädernas flygning söderut 

skulle alltså kunna representera en undergång, eller förintelse. Då blir narrativets slutpunkt 

helt plötsligt ett faktiskt slut. Little Dog verkar dock inte rädd för att historien ska ta slut, utan 

istället för att inte veta var han ska börja. Flykten, och den komplicerade relationen till 

 
58 Vuong 2019, s. 33. 
59 Barthes 1994, s. 50. 
60 Vuong 2019, s. 10. 
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Vietnam, innebär att han saknar en tydlig tråd att bygga vidare på. Citatet tyder även på en 

drivkraft framåt, som skiljer sig från det bakåtblickande som romanen ägnar stor tid åt. Detta 

belyser vikten av Little Dogs brev, och värdet i Vuongs författande av romanen. För att kunna 

fortsätta framåt måste han först blicka bakåt och komma underfund med vem han är och var 

han kommer ifrån. Vuong beskriver, i den intervju med Michel Martin som nämns i 

inledningen, behovet av att skriva On Earth We’re Briefly Gorgeous för att han inte trodde sig 

kunna skriva något annat innan denna historia var berättad. Brevet fungerar liknande för Little 

Dog – han artikulerar det arv han har, så att han nästa gång kan skriva framåt istället för 

bakåt. 

Vuongs beskrivande av världen genom språkliga företeelser ser vi även i det 

frekventa nämnandet av punkter och komman. Trevor har ett kommaformat ärr, som Little 

Dog i samband med Trevors död reflekterar kring. Han skriver: ”A comma superimposed by a 

period the mouth so naturally makes. Isn’t that the saddest thing in the world, Ma? A comma 

forced to be a period?”61 Kommat representerar fortsättning och utveckling, då meningen 

fortsätter efter tecknet. I anknytning till Little Dogs beskrivning av livet som en mening ser vi 

hur detta tvång att gå från komma till punkt visar på Trevors abrupta död. Detta blir även en 

återkoppling till den påtvingade abort som Rose berättar om efter att Little Dog kommit ut till 

henne, där kommat, som representerar fostret, tvingas blir en ”period” – mens. Little Dog 

beskriver, efter en tanke om skönhet och reproduktion, hur ”[i]t is no accident, Ma, that the 

comma resembles a fetus – that curve of continuation.”62 Fostret representerar livets 

fortsättning, både som föregångare till liv och som eftergångare till människorna som skapat 

det, vilket kan ses i beskrivningen av fostret som fortsättningskurva. Punkten blir ett abrupt 

slut på ett liv som inte har fått utvecklas.  

Little Dog beskriver hur han, när han först började skriva, ”hated [him]self for 

being so uncertain.” Han skriver: ”Everything I wrote began with maybe and perhaps and 

ended with I think or I believe. But my doubt is everywhere, Ma.”63 I dessa språkliga 

osäkerhetsmarkörer ser vi ett inneboende tvivel hos honom. Han beskriver en rädsla över att 

sanningar inte kommer att förbli sanna även om han skriver ner dem – ”I fear the knowledge 

will dissolve” – vilket förstärker flyktighetstemat. Inte ens något så permanent som kunskap 

kommer att bestå, och därför är det skrämmande att skriva ner någonting med säkerhet, för 

 
61 Vuong 2019, s. 169. 
62 Vuong 2019, s. 139. 
63 Vuong 2019, s. 62. 
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när saker skrivs ner blir de bestående. Detta gäller inte endast skriften, då han beskriver 

tvivlet som ”överallt”. Osäkerheten präglar hela hans väsen och kan tänkas leva kvar som 

konsekvens av det dubbla medvetandet som uppkommit av att växa upp med diasporiska, 

traumatiserade kvinnor i ett land där dessa inte har någon plats. Han har dessutom förlorat 

kopplingen till sitt modersmål, då det inte kan användas utanför huset. John E. Joseph 

beskriver i The Routledge Handbook of Language and Identity (2016) hur inlärning av 

modersmålet upptar majoriteten av barnets tid fram till 4 års ålder. Joseph menar att vårt 

modersmål på så sätt inte endast är ett språk, utan en del av vårt nervsystem.64 Denna 

koppling mellan modersmål och kropp ser vi även vid flera tillfällen i romanen: 

 
I think of Barthes again. A writer is someone who plays with the body of his mother, he says after 

the death of his own mother, in order to glorify it, to embellish it. 

How I want this to be true. 

And yet, even here, writing you, the physical fact of your body resists my moving it. Even in these 

sentences, I place my hands on your back and see how dark they are as they lie against the 

unchangeable white backdrop of your skin. Even now, I see the folds of your waist and hips as I 

knead out the tensions, the small bones along your spine, a row of ellipses no silence translates. 

Even after all these years, the contrast between our skin surprises me – the way a blank page does 

when my hand, gripping a pen, begins to move through its spatial field, trying to act upon its life 

without marring it. But by writing, I mar it. I change, embellish and preserve you all at once.65  
 

Användandet av detta Barthescitat (”A writer is someone who plays with the body of his 

mother”) är intressant. Little Dog ger sin mamma en massage när han kommer att tänka på 

författarens ”lekande med moderkroppen”. Ordet ”plays” kan tolkas som att leka eller 

experimentera med, eller att ”hålla på med,” som en nervöst leker med sitt hår. Barthescitatet 

återfinns efter ett annat i On Earth We’re Briefly Gorgeous förekommande citat, om 

modersmålet (”mother tongue”) som författarens enda konstanta koppling till njutning. Detta 

första språk är bokstavligen en del av modern – det är hennes tunga vi använder när vi talar 

vårt modersmål. Det är alltså inte nödvändigtvis moderns fysiska kropp författaren leker med, 

utan språket, och inte vilket språk som helst, utan det hen fått av sin mamma. Detta i 

förhoppning att förfina det, eller ”to take it to the limit of what can be known about the 

 
64 John E. Joseph, ”Historical perspectives on language and identity,” The Routledge Handbook of Language and 

Identity, Siân Preece (red.), New York: Routledge 2016, s. 29–30. 
65 Vuong, 2019, s. 85. 
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body.”66 Barthes ser alltså modersmålet som sättet på vilket författaren utforskar kroppens 

gränser. Vuong önskar att detta vore sant, där han masserar sin mammas bokstavliga kropp, 

men finner att ”the physical fact of your body resists my moving it.” Hennes erfarenheter 

innebär att vietnamesiskan Little Dog ärvt är stympad och outvecklad, och kan därför inte 

flyttas ”to the limit”. Han kan inte utveckla det, eftersom ”[t]he Vietnamese I own is the one 

you gave me, the one whose diction and syntax reach only the second-grade level,” och kan 

därför inte heller använda det i sitt skrivande.67 Detta bör sammanfogas med följande citat: 

 
The weight of the average placenta is roughly one and a half pounds. A disposable organ where 

nutrients, hormones, and waste are passed between mother and fetus. In this way, the placenta is a 

kind of language – perhaps our first one, our true mother tongue.68 

 

Här målar Vuong upp en bild av placentan som ett slags språk via vilket mamman 

transporterar näring till barnet. Förhållandet mellan mor och hennes ofödde son 

kommuniceras genom placentan, där bytet av näringen sker. Vuong kopplar, precis som 

Barthes, bokstavligt samman modersmålet med modern, och målar upp förhållandet mellan 

människa och modersmål som lika självklart som det mellan förälder och barn. Språket som 

föräldrarna vidareför till sina barn blir barnens första sätt att kommunicera med världen, och 

det språk som världen förklaras genom. När modersmålet förloras, eller förlorar sin förmåga 

att förstås av omvärlden som det gör vid migration, förloras även tryggheten som 

modersmålet bidrar med i sin roll som världsförklarande. Little Dog tvingas alltså inte bara 

byta språk, utan även det språk han som barn använt för att beskriva sin omgivning. Detta är 

en tänkbar orsak till tvivlet han uttrycker kring sin person. 

 Om placentan är det ursprungliga modersmålet som barnet delar med modern 

innebär också förlusten av detta språk en form av födsel. Bebisen döljs av moderkroppen tills 

den föds och kan börja leva ett liv avskärmat från mamman. Little Dogs avskärning av 

modersmålet blir på så sätt hans egen födsel som författare, och därmed vad som gör honom 

synlig. Han måste kapa navelsträngen till vietnamesiskan för att kunna frodas som författare, 

då modersmålet inte är tillräckligt utvecklat för att utforska ”the limit of what can be known 

 
66 Barthes, The Pleasure of the Text, s. 37. 
67 Vuong 2019, s. 31. 
68 Vuong 2019, s. 137. 



 25 

about the body.” I denna bild tycks finnas en vilja till självständighet, som förklarar Little 

Dogs flytt till New York och strävan efter ett liv som författare.  

 

2.5. Att vara vacker och således sedd 

 

”I am thinking of beauty again, how some things are hunted because we have deemed them 

beautiful,”69 skriver Vuong. Detta återkommer han till: ”To be gorgeous, you must first be 

seen, but to be seen allows you to be hunted.”70 Denna idé om synlighet och skönhet 

genomsyrar hela romanen. Vuong skriver en vacker roman som inte skymmer det faktum att 

den även försöker synliggöra. Textens skönhet skulle möjligtvis kunna ses som metod för 

synliggörandet, om idén ovan ska appliceras – att synlighet och skönhet går hand i hand. 

Rädslan för att bli måltavla finns kvar hos honom, vilket syns i anonymiteten bakom 

berättaren, och omöjligheten att utse vilka av romanens delar som är självbiografiska och inte. 

Både berättaren och Vuong gömmer sig. Men för vem? Vad innebär det att bli sedd? Det kan 

tänkas vara rent fysiskt – att bli uppmärksammad som en del av verkligheten, och inte endast 

som en obetydlig statist. Denna möjlighet utforskas i On Earth We’re Briefly Gorgeous och 

den bokstavliga osynligheten som beskrivs. Det kan också tänkas vara mer existentiellt – att 

bli sedd för den en är, helt och fullt, och bedömas utifrån det. Vem är då jägaren? I citatet 

ovan skriver han ”because we have deemed them beautiful” (min kursiv.). Här räknar han 

alltså in sig själv. I detta scenario tycks jägaren vara någon form av kollektiv mänsklighet, där 

alla strävar efter att äga eller förgöra skönheten.  

 Vuong reflekterar över denna jägare-och-jagad-symbolik i en intervju med The 

Paris Review. Han säger: 

 
Sometimes we are not seen enough, and other times we are seen too thoroughly, we can be 

exposed, seen through, even devoured. Hunters examine their prey obsessively in order to kill it. 

The line between desire and elimination, to me, can be so small. But that is who we are. There 

must be some beauty – and if not beauty, meaning – in that brutal power. I am still trying, and 

mostly failing, to find it.71 

 
69 Vuong 2019, s. 238. 
70 Ibid. 
71 Spencer Quong, ”Survival as a Creative Force: An Interview with Ocean Vuong,” The Paris Review, 5/6 2019, 

https://www.theparisreview.org/blog/2019/06/05/survival-as-a-creative-force-an-interview-with-ocean-vuong/ 

(2020-05-11). 
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Här blir synligheten mångtydig, eftersom vi inte vet om jägaren spanar efter bytet för att det 

är vackert eller för att han vill döda det. Gränsen där synligheten övergår från att vara ett 

tecken på respekt och uppskattning till ett tecken på framtida förintelse framstår som oklar. 

Detta synlighetens hot påminner om Little Dogs erfarenhet som homosexuell, där detta i 

romanen leder till ett antal trakasserier, inte bara för Little Dog. Little Dogs första erfarenhet 

av detta var när han vid sex års ålder fick sin första cykel; en rosa, inte för att färgen 

representerade något, utan för att den var billig. Ett äldre barn såg cykeln och knuffade 

omkull Little Dog innan han skrapade bort cykellacken med en nyckel.72 Ett par sidor senare 

beskrivs hur:  
 

Last summer, twenty-eight-year-old Florida native Omar Mateen walked into an Orlando 

nightclub, raised his automatic rifle, and opened fire. Forty-nine people were killed. It was a gay 

club and the boys, because that’s who they were – sons, teenagers – looked like me: a colored 

thing born of one mother, rummaging the dark, each other, for happiness.73  
 

Den synlighet dessa pojkar utsattes för fick alltså fruktansvärda konsekvenser, då iakttagaren 

inte var en vän, utan någon på jakt. Detta är också ett typexempel på tvetydigheten i ordet 

”gay”, som både betyder homosexuell och glad. Denna gayklubb är en plats där söner letar 

efter lycka. Attacken blir således ett mördande av lyckan, och också av den skönhet som i 

romanen kopplas till Little Dogs sexuella läggning. Denna skönhet skapar här hat hos 

gärningsmannen, som inte förstår den. 

Denna bild av hotfull synlighet kan också liknas vid kolonialismen, då Vietnam 

var något vackert som Frankrike ville behålla och utnyttja. Karaktärernas flykt från Vietnam 

hade senare som konsekvens att de blev synliga i Amerika – ett land som länge varit i krig 

med hemlandet. Invånarnas blickar kunde alltså både vara vänliga och fientliga. Rasismen 

som de upplever, främst tydlig i Trevors pappas fientliga attityd mot Little Dog, och en scen 

där Little Dog promenerar med Paul och en granne säger till farfadern: ”I see you finally got a 

dog boy. Good for you, Paul!” blir ännu en aspekt av synlighetens hot.74 Att bli sedd 

möjliggör, bevisligen, att du blir jagad. 

 
72 Vuong 2019, s. 134. 
73 Vuong 2019, s. 137. 
74 Vuong 2019, s. 64. 
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 Intervjucitatet ovan tyder på att Vuong försöker hitta en skönhet i denna 

brutalitet. Han menar dock att han ännu inte lyckats, vilket vi ser i romanens sökande efter 

förklaring på detta. Vi som läsare får aldrig någon slutgiltig klarhet i vad synlighet eller 

skönhet innebär, utan följer endast med författarens utforskande av detta. Detta utforskande 

når en punkt då kriget, som kanske är det brutalaste av mänskliga skapelser, förs samman med 

denna skönhet: 

 
Yes, there was a war. Yes, we came from its epicenter. In that war, a woman gifted herself a new 

name – Lan – in that naming claimed herself beautiful, then made that beauty into something 

worth keeping. From that, a daughter was born, and from that daughter, a son.  

All this time I told myself we were born from war – but I was wrong, Ma. We were born from 

beauty.75   

 

Det är inte kriget som är vackert, utan överlevnaden. Little Dog tar här makten från kriget, 

och ger den till Lan – han och Rose är inte en konsekvens av kriget, utan en konsekvens av 

henne. Om kriget är en sorts jakt efter något vackert, och de kommer från det vackra som 

jagades, så är det inte krig de är födda från, utan skönhet.  

 Denna bild av Lan som mitt i kriget ”claimed herself beautiful” genom sitt namn 

visar på skönhetens förmåga att transformera och göra viktigt. Lan blir genom skönheten 

vacker nog att vara värd förnyelse och förevigande. Vuong skriver att ”beauty has historically 

demanded replication. We make more of anything we find aesthetically pleasing, whether it’s 

a vase, a painting, a chalice, a poem. We reproduce it in order to keep it, extend it through 

space and time.”76 Skapandet blir då ett sätt att avbilda skönhet i hopp om att bevara den. Lan 

blir alltså vacker, och hennes arvslinje blir en förlängning av detta. Att hon döper sig till Lan 

– ”lilja” – kan kopplas samman med romanens användande av blommetaforik för att 

förkroppsliga skönheten. Blomman är flyktig – den blommar en gång per år, och vissnar vid 

minsta misskötsel. Om vi vill behålla den måste vi först plocka den, och därmed döda den, 

alternativt föreviga den med hjälp av konsten. 

”It was beauty […] that we risked ourselves for,” skriver Little Dog när han 

klättrar uppför ett träd för att plocka en blomma tillsammans med Lan.77 Detta kan syfta både 

på blomman eller på Lan, då Lan tycks sammankopplad med blommor. Är det hon som är 

 
75 Vuong 2019, s. 231. 
76 Vuong 2019, s. 138. 
77 Vuong 2019, s. 208. 
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skönheten han riskerar sig själv för? Är det för att avbilda henne och Rose som han, genom 

skrivandet, riskerar sin egen synlighet, och därmed säkerhet?  

 

2.6. Djurmetaforiken 

 

Denna bild av jägare och byte lever vidare i djurmetaforiken. Hunden, makaken, 

monarkfjärilen och buffeln återkommer flera gånger i romanen. Hunden som återfinns i Little 

Dogs namn, och i scener där han förminskas, representerar något som är fult och oönskat. 

Little Dog gömmer sig bakom denna bild av hunden vid sitt författande för att hålla sig under 

radarn. Makaken förekommer i Lans berättelser om Vietnam, och i en berättelse om 

amerikanska soldater som äter dess hjärna för att de tror att den motverkar impotens.78 

Förekomsten av denna historia vävs samman med Lans upplevelser av sexuell handel, som 

hon ingår i för att kunna försörja sina döttrar, samt med Rose som sägs vara född i apans år. 

Rose och Little Dog kommer överens om att hon, därför, är en apa. Helt plötsligt blir 

makakens historia en annan – en om män och kvinnor, amerikaner och vietnameser. Om makt 

och erövring, och att uppoffra liv för att inte dö ut själv. 

Monarkfjärilarna är närvarande från romanens början, och vars årliga resa 

söderut blir en återkommande parallell till flykten från Vietnam. Monarkerna lägger ägg 

under vägen, och de som en gång lyckats ta sig söderut återvänder aldrig norrut – endast 

barnen återvänder.79 Fjärilarna representerar arvet, och hur vi för vidare information i hopp 

om att nästa generation kommer att föra den vidare. De är sköra, och deras historia är 

beroende av omständigheterna – en natt av frost kan ta död på en hel generation.80 Livet blir 

således en fråga om tajming och tur. Dessa fjärilar kontrasterar sig mot bufflarna, som nämns 

i romanens senare del när Little Dog och Lan sitter och ser på TV. De ser ett program om 

bufflar som springer på led utför en klippkant och dör. Little Dog menar att de endast springer 

efter familjen, blint och utan eftertanke.81 Monarkfjärilarna har ett syfte som bufflarna saknar. 

Det är inget val att bufflarna springer mot sin död, de gör bara som deras föregångare har 

gjort. Bufflarna kopplas främst till Trevor och till droger, och gör sitt första framträdande 

 
78 Vuong 2019, s. 41. 
79 Vuong beskriver insekternas avkomma som ”children,” vilket förstärker sammankopplingen mellan människa 

och djur, samt parallellen mellan fjärilarna och den egna flykten (Vuong 2019, s. 8). 
80 Vuong 2019, s. 4. 
81 Vuong 2019, s. 179. 
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först efter en beskrivning av Trevors död. Lan undrar, när hon ser bufflarna på TV, varför de 

inte bara stannar. Trevor menar att de inte har något val – de springer dit naturens lag vill att 

de ska springa.82 Bufflarna representerar drogberoendet, och hur beroendet får de drabbade att 

rusa mot sin död. De blir också en parallell till arv, och hur vi, utan val, blir som våra 

föräldrar. Till sin mamma skriver Little Dog:  

 
Maybe in the next life we’ll meet each other for the first time – believing in everything but the 

harm we’re capable of. Maybe we’ll be the opposite of buffaloes. We’ll grow wings and spill over 

the cliff as a generation of monarchs, heading home.83  

 

Denna bild återkommer i romanens sista sidor, där alla dessa djursymboler vävs samman. 

Little Dog avslutar sitt brev genom att beskriva en tillbakablick på när han och Trevor sov i 

tobaksfarmens lada, efter en diskussion om bufflarnas klipphoppning. Han hör ljudet av ett 

skadat djur, reser sig upp och går mot det. Sedan börjar han springa, utan att egentligen förstå 

varför. Han beskriver det som att han dras mot svaret på en obesvarad fråga, möjligtvis just 

denna om förhållandet mellan skönhet och synlighet. När han springer kommer djuren 

tillbaka: 

 
I run thinking I will outpace it all, my will to change being stronger than my fear of living. My 

chest wet and leaf-raked, the day smoldering up at its edges, I push through so fast I feel like I’ve 

finally broken out of my body, left it behind. But when I turn around to see the panting boy, to 

forgive him, at last, for trying and failing to be good, there’s no one there – only the full elms 

windless at the field’s edge. Then, for no reason, I keep going. I think of the buffaloes somewhere, 

maybe in North Dakota or Montana, their shoulders rippling in slow motion as they race for the 

cliff, their brown bodies bottlenecked at the narrow precipice. Their eyes oil-black, the velvet 

bones of their horns covered with dust, they run, headfirst, together – until they become moose, 

huge and antlered, wet nostrils braying, then dogs, with paws clawing toward the edge, their 

tongues lapping in the light until, finally, they become macaques, a whole troop of them. The 

crowns of their heads cut open, their brains hollowed out, they float, the hair on their limbs fine 

and soft as feathers. And just as the first one steps off the cliff, onto air, the forever nothing below, 

they ignite into the ochre-red sparks of monarchs. Thousands of monarchs pour over the edge, fan 

into the white air, like a bloodjet hitting water. I race through the field as if my cliff was never 

written into this story, as if I was no heavier than the words in my name. And like a word, I hold 

 
82 Vuong 2019, s. 237. 
83 Vuong 2019, s. 192. 
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no weight in this world yet still carry my own life. And I throw it ahead of me until what I left 

behind becomes exactly what I’m running toward – like I’m part of a family.84  

 

Denna scen är ett crescendo, som leder mot en slutgiltig upplösning – när monarkfjärilarna 

spiller över kanten, och Little Dog blir lätt som ett ord. Denna beskrivning av 

transformationer skapar en bild av att han upplever sitt liv bakifrån – från Trevor och 

drogerna, till hunden som är han själv, till makaken som är Rose och till sist monarkerna som 

representerar flykten och rötter. Istället för att snabbspola gör han det motsatta – han spolar 

tillbaka, och genom detta återkommer bilden av jägare och jagad, där han nu är bådadera. Han 

har skrivit ner sig själv, och är därför synlig för sig själv. Bilden av fjärilarna, fria att flyga var 

de vill men alltid på väg mot familjen, är hoppfull. För fjärilarna är risken att hoppa från 

klippkanten inte ett hopp mot omedelbar död, utan mot möjligheten att flyga fritt.  

 Denna konstanta jämförelse med djur visar på en igenkänning. I USA ifrågasätts 

Little Dogs mänsklighet – han är ett djur, hela tiden sedd som en form av byte. Han kopplar 

även samman djurvärlden med familjekonceptet, och beskriver ofta djurens familjedynamiker 

– fjärilarna som lever för att föra arvet vidare, och bufflarna som följer familjen utan eget 

intresse. Detta för att säga något om reproduktion, vilket kan återkopplas till citatet om 

skönhetens krav på avbildning. Familjen är också en form av reproduktion – vi skaffar barn 

för att föra delar av oss själva vidare. Little Dogs homosexualitet innebär att reproduktion 

visserligen är fullt möjlig, men kanske inte lika självklar. Dock ser vi en form av reproduktion 

i hans skrivande, där han avbildar sig själv och sin familj via språket. Samtidigt 

sammanlänkas blod och språk genomgående i romanen, vilket förstärker bilden av verket som 

en levande avbildning av honom själv. 

 Han skriver: 

 
If, relative to the history of our planet, an individual life is so short, a blink of an eye, as they say, 

then to be gorgeous, even from the day you’re born to the day you die, is to be gorgeous only 

briefly. […] Because the sunset, like survival, exists only on the verge of its own disappearing.85 

 

Denna kortvariga skönhet, på gränsen till sin egen förvittring, är vacker nog att bli en titel på 

en bok, och viktig nog att utgöra dess helhet. Romanen är Vuongs sätt att fånga skönheten – 

utforska den, och genom den utforska sig själv. För det enda sättet att förlänga sin vistelse på 

 
84 Vuong 2019, s. 241–242. 
85 Vuong 2019, s. 238. 
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jorden är att skapa något vackert nog att nästkommande generationer fortsätter att vilja 

avbilda det. Liv är en sådan sak, som skapas om och om igen tills något sätter punkt för 

kedjan. Vuong skapar liv genom att skriva om det; han skriver en roman mer eller mindre 

baserat på sitt eget liv, och förlänger det därför. Verket förenar språk, bild och kropp i ett 

utforskande av reproduktionens olika dimensioner, för att möjligen säga något om sättet på 

vilket vi för vidare oss själva. 

 

3. Sammanfattning 
 
On Earth We’re Briefly Gorgeous genomsyras av en diskussion kring synlighet, som i 

analysens inledning undersöks i relation till språkets begränsningar. Dessa begränsningar 

uttrycks i romanen både explicit och implicit. Genom att applicera Spivaks ”Can the 

Subaltern Speak?” kan vi i romanen se en diskussion kring framställningen av de röstlösa, 

som i On Earth We’re Briefly Gorgeous representeras av karaktärerna Rose och Lan. Detta 

belyser både vilken makt språket har i synliggörande av individer, samt öppnar upp för ännu 

en diskussion: vilket medel fungerar bäst för detta synliggörande? Språk eller bild? Vuong tar 

i sitt skrivande hänsyn till båda sina publiker – läsarna, och Rose, som Little Dogs brev är 

riktat till – när han använder språket för att måla upp bilder. Han använder färggrant bildspråk 

för att både översätta Rose till läsarna, samt att för Rose översätta språket till bild. 
Språket skildras som maktetablerande genom romanens belysande av språkets 

annangörande förmåga. Denna visas i uppsatsen genom en granskning av tre olika scener där 

detta sker. Denna annangöring och dess maktetablering påverkar även identiteten, då 

maktstrukturer konstruerar identitet. Språket är romanen igenom närvarande som påverkande 

faktor för Little Dogs identitet, bland annat genom att han behöver agera sin mammas tolk, 

och därmed sätter på sig engelskan som en mask. Detta leder till en dubbel identitet hos 

honom, samtidigt som det påverkar förhållandet till modern negativt då hon förlorar sin makt, 

och tar tillbaka den genom våld.  

Namn framställs också som viktigt för identitetsskapandet, vilket vi ser hos Little 

Dog, vars smeknamn – ”lilla hund” – tycks kopplad till hans egen person. Han säger sig ha 

haft många namn, och därav många identiteter. Vi ser även namnets vikt hos Lan, som döper 

sig själv, och förändrar sig själv genom det. Namngivning har också en synliggörande 

förmåga, vilket visar språkets vikt i detta synliggörande. Namn har samtidigt en förmåga att 

dölja, vilket vi ser i hur Little Dog gömmer sig bakom sitt smeknamn när han skriver brevet. 

På detta sätt kan hans berättelse synas utan att hans egentliga identitet röjs. 



 32 

Vid flera tillfällen i romanen nämns eller citeras författaren Roland Barthes, vars 

Mourning Diary beskrivs som katalysatorn till varför Little Dog började skriva sitt brev. On 

Earth We’re Briefly Gorgeous påminner om Mourning Diary både till ämnet – båda verk 

handlar om, och är delvis riktade till, författarnas mödrar – och i verkens fragmentariska 

former. Barthes är också närvarande i Vuongs sätt att använda språkliga företeelser för att 

beskriva världen, exempelvis i det återkommande nämnandet av punkter och komman, som 

representerar fortsättning och slut. Vuong kopplar, precis som Barthes, samman 

moderkroppen med modersmålet, och föreslår att placentan är det ursprungliga modersmålet i 

sin roll som första kommunikationslinje mellan mamma och foster. Att detta band mellan 

barn och modersmål kapas blir således en form av födsel. Avlägsnandet från vietnamesiskan 

möjliggör alltså Little Dogs födelse som författare. Detta i relation till 

synlighetsproblematiken, där detta avstånd också leder till en synlighet. När barnet föds är det 

inte längre dolt av moderkroppen. Detta kan vidare föras samman med den återkommande 

diskussionen om synlighetens risk, då att vara sedd innebär att du också kan bli jagad. 

Skönhet beskrivs därför som farligt, då vi som människor har en tendens att vilja jaga det som 

är vackert, för att kunna behålla skönheten. Detta kan kopplas till berättarens homosexualitet, 

som, vid synlighet, ökar risken för förföljelse, samt till rasismen som karaktärerna utsätts för.  

Vuong använder djurmetaforer som sammankopplar människa och djur. Mot 

slutet sammanvävs dessa i ett långt crescendo av djur som rusar mot en klippkant och som når 

en klimax när de slutligen spiller över kanten, transformerade till monarkfjärilar. Dessa 

fjärilar är luftburna och fria att flyga, vilket tycks vara en hoppfull bild av frihet att leva som 

en vill. Samtidigt representerar monarkfjärilarna familjen och arvet, och beskrivs i romanen 

som alltid på flykt i syfte att föra arvet vidare. Fjärilarna är en förkroppsling av den skönhet 

som, enligt Vuong, alltid kräver reproduktion. 
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