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Personen och författaren Irène Némirovsky 

 

Utklädda till bönder flyr den judiska bankirfamiljen Némirovsky över ryska gränsen till 

Finland i december 1917. Fadern, antirevolutionären Léon Némirovsky, återupptar så 

småningom sin bankverksamhet i Paris, där dottern Irène (f. 1903) vid 26 års ålder inleder en 

framgångsrik författarkarriär, som varar fram till hennes död i Auschwitz 1942. Hon befann 

sig mitt i det franska litterära rampljuset under största delen av sitt korta men intensiva 

yrkesliv och var produktiv i roman- såväl som novellgenren. 

 Under 1930-talet publicerar Bonniers fem Némirovskyromaner i svensk översättning, men 

i samband med andra världskrigets början upphör utgivningen. Hennes verk faller snart i 

glömska, i Sverige såväl som i Frankrike. Först i oktober 2004 vänder utvecklingen. Ett 

tidigare okänt manuskript har hittats och ges ut på franskt förlag under titeln Suite franҫaise.
1
 

Romanen, en krönika över andra världskrigets första år, omfamnas genast av kritiker och 

läsare och översätts kort därefter till svenska.
2
 Plötsligt uppmärksammas Némirovsky åter av 

litteraturvetare och kulturskribenter, men intresset tycks främst kretsa kring hennes 

osedvanligt dramatiska levnadsöde.
3
 Bland de verk som har skrivits kan nämnas Olivier 

Philipponat och medarbetaren Patrick Lienhardts La vie d’Irène Némirovsky: 1903-1942 samt 

Jonathan Weiss’ Irène Némirovsky. Her Life and Works, båda från tidigt 2000-tal.
4
 

 I min uppsats kommer jag istället att studera hennes skönlitterära verk. Mitt perspektiv är 

således inte biografiskt, även om jag, i min analys, utgår från en händelse som förändrade 

personen Irène Némirovskys liv på djupet – flytten till Frankrike. Jag kommer dock inte att 

uppehålla mig vid det privata, utan koncentrera mig på hur exilen återspeglas i Némirovskys 

författarskap. Jag skriver inte för att lära känna människan Irène Némirovsky, utan för att få 

större förståelse för författaren Irène Némirovskys verk. Här finns ett tomrum att fylla, vilket 

förvisso kan bero på att hennes författarskap i ett halvt sekel förde en dammig skuggtillvaro i 

arkiv och biblioteksmagasin. 

 Nästa avsnitt ger en kort sammanfattning av den litteraturvetenskapliga exilforskningen. 

Jag kommer även att redogöra mer ingående för uppsatsens frågeställningar, syften och 

disposition. 

 

                                                           
1
 Irène Némirovsky, Suite franҫaise, Paris: Denoël 2004. 

2
 Irène Némirovsky, Storm över Frankrike, sv. övers. Dagmar Olsson, Stockholm: Bonniers 2006. 

3
 För en utförlig redogörelse för Irène Némirovskys biografi, se Jonathan Weiss, Irène Némirovsky. Her Life and 

Works, Stanford: Stanford Univ. Press 2007. 
4
 Olivier Philipponnat & Patrick Lienhardt, La vie d’Irène Némirovsky: 1903-1942,  Paris: Grasset 2007; Weiss. 
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Litterär exil 

 

Exilerfarenheten delar Irène Némirovsky med åtskilliga av 1900-talets mest inflytelserika 

författare. Edward Said, själv en författare i exil, skriver: ”Modern Western culture is in large 

part the work of exiles, émigrés, refugees.”
5
 Under mellankrigstiden samlades intellektuella 

från hela världen i den franska huvudstaden. Somliga drevs dit av revolutioner, inbördeskrig, 

politisk eller religiös förföljelse, medan andra lockades av det frisinnade konstklimatet. För en 

del blev exilen en initiationsrit i den litterära modernismen.
6
 Vistelsen i det främmande landet 

tycks inspirera till radikala formexperiment genom att språket placeras i centrum för det 

skönlitterära skapandet. Avskuren från modersmålets trygga idiom tvingas författaren att 

finna en ny röst. Exilen talar med sprucken stämma hos banbrytande Parismodernister som 

James Joyce, T. S. Eliot och Tristan Tzara. Språket är brokigt, fragmentariskt – djupt 

personligt, men samtidigt ett universellt uttryck för 1900-talsmänniskans rotlöshet.

 I Edward Saids och Joseph Brodskys tongivande essäer ”Reflections on Exile” respektive 

”The Condition We Call Exile” framstår exilen som ett miserabelt tillstånd, en tragedi.
7
 Att 

skiljas från hemlandet ska göra ont. I Irène Némirovskys fall förhåller det sig annorlunda. 

Trots exilen i en kulturmetropol förvandlas hon inte till modernist, utan förblir fast förankrad i 

en realistisk berättartradition, och sin barndoms Ryssland verkar hon inte sakna nämnvärt. 

Ändå har exilerfarenheten obestridligen spelat en väsentlig roll för hennes författarskap. Ett 

antal av Némirovskys litterära verk skildrar ryska emigranter i Frankrike och, ännu många 

fler, ensamma karaktärer som av olika anledningar inte verkar höra hemma på den plats eller i 

det sammanhang där de befinner sig. Vissa drömmer om assimilering och acceptans; andra 

föraktar sin omgivning och framhärdar i utanförskapet. I min uppsats kommer jag att 

undersöka hur exiltemat behandlas i Némirovskys prosa. Hur förhåller sig hennes 

romangestalter till den franska kulturen? På vilket sätt kan de anses främmande? Vad innebär 

den eventuella integrationen? För att kunna belysa flera aspekter av exiltemat kommer jag att 

göra nedslag i fyra olika berättelser: i första hand romanen Le Vin de Solitude, men även 

långnovellerna Le Bal och Les mouches d’automne samt genombrottsromanen David Golder.
8
 

                                                           
5
 Edward W. Said, ”Reflections on Exile”, Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays, London: 

Granta Books 2001, s. 173. 
6
 Anders Olsson, ”Exile and Literary Modernism”, European and Nordic Modernisms, red. Mats Jansson, Jakob 

Lothe & Hannu Riikonen, Norwich: Norvik Press 2001, s. 39. 
7
 Said, ”Reflections on Exile”; Joseph Brodsky, ”The Condition We Call Exile”, On Grief and Reason. Essays, 

New York: Farrar, Straus and Giroux, 1996. 
8
 Irène Némirovsky, David Golder, Paris: Grasset 1929; Irène Némirovsky, Le Bal, Paris: Grasset 1930, Irène 

Némirovsky, Les mouches d’automne, Paris: Grasset 1931; Irène Némirovsky, Le Vin de Solitude, Paris: Albin 

Michel 1935. 
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Jag kommer att ställa texterna mot varandra, men målet är inte en inomkomparativ analys, 

utan att försöka sammanställa en helhetsbild. Min avsikt är att spegla Némirovskys 

förhållande till exilen från åtskilliga vinklar. Jag kommer därför att göra en systematisk 

genomgång av en mängd i sammanhanget intressanta romanmotiv, i tur och ordning: den 

olyckliga borgerliga familjen, bilden av Ryssland och Frankrike, exilens potentiellt positiva 

kraft, framställningen av adeln respektive borgerskapet samt karaktärernas position mellan 

kulturer. Dessutom kommer jag att bemöta den utbredda, generaliserande föreställningen om 

det språkliga nydanandet som en given konsekvens av exilen. Min studie syftar till att dels 

uppmärksamma Irène Némirovskys länge bortglömda och förbisedda författargärning, dels 

bidra med nytt stoff till den litteraturvetenskapliga exilforskningen. 

 

 

Den borgerliga familjen i centrum 

 

Redan i tioårsåldern har hjältinnan i Ensamhetens vin genomskådat vuxenvärldens hyckleri. 

Trött på föräldrarnas egoism och skolböckernas skenhelighet sätter den unga Hélène Karol 

pennan till papperet ”som ett laddat vapen”.
9
 Hon skriver: 

 

Fadern tänker på en kvinna som han mött på gatan, och modern har just lämnat en älskare. De förstår 

inte sina barn, och barnen tycker inte om dem; flickan tänker på den hon är kär i, och pojken på de fula 

ord han lärt sig på läroverket. De små växer upp och blir som de äldre. Böckerna ljuger. Det finns ingen 

moral och ingen kärlek i världen. Alla hem är likadana. I varje familj finns det bara vinningslystnad, lögn 

och ömsesidig oförståelse [kursiverat i originaltexten].
10

 

 

Irène Némirovsky ägnar sig varken åt stil- eller genreexperiment. Tvärtom tycks hon tidigt ha 

funnit den formel, den grundberättelse, som kom att känneteckna hela hennes skönlitterära 

produktion. Hélènes cyniska livsåskådning är i viss mån signifikativ för alla Némirovskys 

noveller och romaner. De flesta utspelar sig i övre medelklassmiljö där ekonomiskt välstånd 

värderas högre än mänskliga relationer, där äktenskapen liknar affärsöverenskommelser, där 

barnen hunsas, släktingar sviker, passionerna slocknar och generationerna är dömda att 

                                                           
9
 Irène Némirovsky, Ensamhetens vin (1935), sv. övers. Dagmar Olsson, Stockholm: Bonniers 2008, s. 87. I det 

franska originalet: ”comme une arme chargée” (Le Vin de Solitude, s. 133). I syfte att göra min uppsats 

tillgänglig även för dem som inte talar franska, kommer jag att citera de befintliga svenska översättningarna av 

Némirovskys verk i brödtexten, och sedan ange den franska originallydelsen i fotnoter. 
10

 Ensamhetens vin, s. 87. Fr.: ”Le père pense a une femme qu’il a rencontrée dans la rue, et la mère vient 

seulement de quitter un amant. Ils ne comprennent pas leurs enfants, et leurs enfants ne les aiment pas; la jeune 

fille pense à son amoureux, et le garҫon aux vilains mots qu’il a appris au lycée. Les petits enfants grandiront et 

seront pareils à eux. Les livres mentent. Il n’y a pas de vertu, ni d’amour dans le monde. Toutes les maisons sont 

pareilles. Dans chaque famille il y a le lucre seulement, le mensonge et l’incompréhension mutuelle” (Le Vin de 

Solitude, s. 133 f). 
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missförstå varandra. Handlingen kretsar ofta kring en känslomässigt frånvarande far, en 

tyrannisk mor och en försummad dotter. Ett typiskt Némirovskyverk snarare avslöjar än 

berättar en historia, därav liknelsen mellan pennan och det laddade vapnet. Författaren ställer 

in siktet på en borgerlig familj och tvingar den att blotta sitt dunkla innersta. Den polerade 

ytan saknar inre täckning – kärleken är spelad, gemenskapen falsk, lyckan illusorisk. David 

Golder, Le Bal, Les mouches d’automne och Le Vin de Solitude påminner i det avseendet 

starkt om varandra. Némirovsky laborerar med en begränsad uppsättning ämnen och gestalter, 

och bland dessa intar exiltemat en självklar plats. Genombrottsromanens centralfigur, den 

hänsynslöse affärsmannen David Golder, emigrerar från en fattig rysk hamnstad till Amerika, 

men slår sig slutligen ned i Frankrike. Le Vin de Solitude, liksom Les mouches d’automne, 

skildrar en förmögen familjs flykt undan den ryska revolutionen. I båda fallen utgör Paris 

slutdestination. I Le Bal, däremot, lyser exilen med sin frånvaro. Rollistan består av 

franskfödda karaktärer, undantaget en oansenlig engelsk guvernant; några andra nationaliteter 

nämns knappast. Ändå behandlar långnovellen frågor som kan kopplas till exiltemat och är 

därför i högsta grad relevant för min analys. Till detta återkommer jag längre fram i 

uppsatsen. 

 

 

Kontrasten Ryssland-Frankrike 

 

Irène Némirovsky växte upp i ett Ryssland där eliten betraktade fransk kultur som någonting 

prestigefyllt.
11

 I det burgna bankirhemmet på Pusjkingatan i Kiev talade man huvudsakligen 

franska, föräldrarna anställde franska barnflickor och reste ofta till franska städer.
12

 Familjen 

Karol i Le Vin de Solitude ger tydligt uttryck för den ryska överklassens frankofili: Bella, 

modern, bläddrar i parisiska modemagasin och suckar trånande efter fransk couture. Morfar 

Georgij citerar Victor Hugo och Chateaubriand och i salongen står plyschpuffar i grönt och 

hallonrött, beställda från Faubourg Saint-Antoine.
13

 Men svärmeriet för det franska begränsas 

inte till ett själlöst poserande med ängsligt trendriktiga yttre attribut; här finns verkligen en 

uppriktig dröm om ett liv i Frankrike, vilket framgår redan av inledningsscenen: 

 Det är sommar i den sömniga ryska landsortsstaden. Ute på balkongen sitter hela familjen 

Karol-Safronov och äter middag under tystnad. Tristessen ligger tung över matbordet. Bella 

                                                           
11

 Leonid Livak, How It Was Done in Paris. Russian Émigré Literature and French Modernism, Madison, Wis.: 

University of Wisconsin Press 2003, s. 5. 
12

 Weiss, s. 8 f; 14. 
13

 Le Vin de Solitude, s. 11; 44; 21. 
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blickar ned mot det skrattande tjänstefolket i trädgården och säger, demonstrativt: ”’De har 

minsann inte tråkigt därnere…’”
14

 Häruppe, å andra sidan, verkar alla längta långt, långt bort. 

Själv är hon lycklig endast ”på hotell i Paris, i ett rum med en säng och en resväska.”
15

 Maken 

Boris tar i sin tur fram en roulette, inhandlad under en Nicesemester och glömmer plötsligt 

människorna runtomkring, och dottern Hélène blir genast varm om hjärtat vid minnet av den 

franska huvudstaden. För paret Karol existerar Frankrike inte bara i egenskap av stat och 

fysisk plats; därtill kommer en sorts andlig ”mina drömmars land”-dimension, en diffus 

känsla av möjlighet till självförverkligande. Frankrike utgör den yta på vilken man projicerar 

sina önskningar och livsmål. Den bekväma Bella, vars pudrade, vita händer aldrig har ”sysslat 

med något nyttigt”, tänker: ”’Jag kom minsann inte till världen för att leva ett lugnt borgerligt 

liv, fullt nöjd med att ha make och barn!’” och tycks plötsligt beredd att utstå långa nätter i 

Frankriketågens tredjeklasskupéer, allt för att få vara ”ensam och fri”.
16

 Paris lockar med 

tillfälliga kärleksförbindelser, spänning och fara – en skarp kontrast till hennes enformiga 

hemmafrutillvaro i en inskränkt rysk provinsstad, där inte ens otroheten är privat.
17

 Spelgalne 

Boris försjunker i casinodrömmar vid sin franska roulette. Även han njuter av spänningen och 

faran. Inte i fråga om kärlek som hustrun, men väl vad gäller hasardspel och aktiespekulation. 

 Makarnas längtan efter dramatik kontrasterar mot deras innehållsfattiga ryska verklighet. 

Redan i första kapitlet får Némirovsky de båda nationerna att framstå som väsensskilda. 

Frankrike: risk, omväxling, lycka – Ryssland: tystnad, likriktning, tristess.  Författaren vänder 

gradvis läsarens blick från öst till väst. Romanen börjar: ”I den del av världen där Hélène 

Karol var född brukade kvällen förebådas av ett kompakt dammoln…”
18

 Ordvalen markerar 

att hon skildrar ett där, inte ett här: ”I den del av världen…” för tanken till ett avlägset någon 

annanstans; ”… där Hélène Karol var född…” antyder att flickan senare kom att lämna 

platsen. Därefter beskriver hon denna vackra men hopplöst trista avkrok. Meningen 

”[t]ystnaden i den sovande landsortsstaden långt inne i Ryssland var djup och tryckande, 

präglad av en bedövande tristess” är betecknande, och ännu en aning dystrare i original, där 

”långt inne i Ryssland” motsvaras av formuleringen ”perdue au fond de la Russie” (min 

                                                           
14

 Ensamhetens vin, s. 8. Fr.: ”’Ils ne s’ennuient pas, là-bas…’” (Le Vin de Solitude, s. 10). 
15

 Ensamhetens vin, s. 10. Fr.: ”Heureuse seulement à l’hôtel, dans une chambre meublée d’un lit et d’une malle, 

à Paris…” (Le Vin de Solitude, s. 14). 
16

 Ensamhetens vin, s. 155. Fr.: ”Bella […] dont jamais les mains ne s’étaient occupées à une besogne utile” (Le 

Vin de Solitude, s. 240).; Ensamhetens vin, s. 10. Fr.: ”’Ah! je n’étais pas née pour être une bourgeoise placide, 

satisfaite, entre son mari et son enfant.’” (Le Vin de Solitude, s. 15).; Ensamhetens vin, s. 10. Fr.: ”seule et libre” 

(Le Vin de Solitude, s. 14). 
17

 Le Vin de Solitude, s. 14. 
18

 Ensamhetens vin, s. 7. Fr.: ”Dans la partie du monde où Hélène Karol était née, le soir s’annonҫait par une 

poussière épaisse…” (Le Vin de Solitude, s. 9). 
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kursivering) – förlorad långt inne i Ryssland.
19

 En redogörelse för karaktärernas leda och 

starka Frankrikelängtan följer och så, i det näst sista stycket, introduceras den godhjärtade 

franska guvernanten Rose, som avslutar kapitlet med en sorgsen suck: ”’Aldrig, aldrig 

kommer jag att vänja mig vid det här landet…’”
20

 Perspektivet är nu otvivelaktigt franskt. 

Politiska omständigheter driver familjen Karol till exilen först i mitten av romanen, men redan 

nu har Némirovsky lagt en narrativ grund för den stora resan genom att rikta läsarens 

uppmärksamhet mot Frankrike. Emigrationen förefaller närmast förutbestämd. Karaktärerna 

behöver en fransk kontext för att kunna utvecklas; i Ryssland står deras liv stilla.  

 

 

Exilen som möjlighet 

 

Den optimistiska exilsyn som Némirovsky ger uttryck för står inte sällan i motsättning till 

tidigare litteraturvetenskaplig exilforskning. En författare som Edward Said betraktar exilen 

som ett tillstånd av förlamande saknad – alltid tragisk, aldrig ljus eller gynnsam: 

 

Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It is the unhealable rift between a 

human being and a native place, between the self and its true home: its essential sadness can never be 

surmounted. And while it is true that literature and history contain heroic, romantic, glorious, even 

triumphant episodes in an exile’s life, these are no more than efforts meant to overcome the crippling 

sorrow of estrangement. The achievements of exile are permanently undermined by the loss of something 

left behind forever.
21

 

 

En landsflykting kan enligt Said aldrig vinna. Förlusten av hemmanationen väger tyngre än 

alla tänkbara framgångar och triumfer. Hos Said finns en föreställning om det sanna hemmet 

(”true home”), att människan skulle vara evigt förbunden med sin födelseort. Exilen är således 

onaturlig, eftersom den åtskiljer två ting som hör ihop. Med separationen följer sorgen, 

omöjlig att undkomma eller betvinga. 

 I Le Vin de Solitude framträder en annan bild. Hélène skyr sitt Ryssland. Hon står på 

Frankrikes sida i första världskriget, njuter av fröken Roses franskpatriotiska sånger och 

önskar att hon själv vore fransyska.
22

 Här betyder ”fosterland” inte detsamma som ”hemma”. 

Némirovskys Ryssland tycks instängt och osunt, ett ”barbariskt land” där invånarna till och 

                                                           
19

 Ensamhetens vin, s. 9. Fr.: ”Le silence de cette ville de province endormie, perdue au fond de la Russie, était 

pesant, profound, d’une écrasante tristesse.” (Le Vin de Solitude, s. 13). 
20

 Ensamhetens vin, s. 13. Fr.: ”’Jamais, jamais je ne m’habituerai à ce pays…’” (Le Vin de Solitude, s. 19). 
21

 Said, s. 173. 
22

 Le Vin de Solitude, s. 130; 37. 
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med räds frisk luft.
23

 Efter flytten till Sankt Petersburg antar Hélènes ansikte ”den grönaktiga, 

sjukligt bleka nyans som var typisk för barnen i Petersburg, uppfostrade utan luft och ljus och 

utan någon annan fysisk träning än en timmes skridskoåkning på söndagarna”.
24

 Den nya 

staden liknar mest en mardröm – mörk, illaluktande, labyrintisk. Ute på gatorna plågas Hélène 

av ”dödlig ångest”, och endast i den franska kyrkan, bland exilfransmännen, känner hon sig 

lugn och trygg.
25

 Hon vägrar att definiera sig som ryska, tvärtom formar Hélène sin identitet 

genom att gång på gång markera ett avståndstagande; jag är det som ni inte är. Hon klär sig 

annorlunda, talar franska bättre än ryska och älskar vilda utomhuslekar i den friska luften.
26

 

 Familjen Karol utvandrar till Frankrike i juli 1919, mitt under firandet av Versaillesfreden. 

Feststämningen skänker ett segervisst skimmer åt Hélènes ankomst. Ute på däck samtalar hon 

med moderns kusin och älskare, Max Safronov: 

 

- Ljusen till höger är säkert Le Havre… Som staden lyser… Jag tror att jag känner igen kuststräckan från 

kartan… Ja, det är Frankrike. Frankrike! 

-  Är du glad för det? frågade han suckande. 

- Ja, varför skulle jag inte vara det? Jag älskar landet, och ljusen känns för mig som ett lyckligt 

förebud…
27

 

 

Den separation mellan människa och fosterland som Said beskriver har nu ägt rum. Den ryska 

revolutionen hindrar Hélène från att återvända till sitt så kallade ”sanna hem”, men hon 

uttrycker varken sorg eller saknad, enbart glädje och förväntan. Exilen innebär inte någon 

förlust. Här finns inget spår av Rysslandsnationalism, inget givet känslomässigt band mellan 

födelseort och invånare. Hélènes kärlek och lojalitet tillfaller istället det nya landet, Frankrike, 

den enda plats på jorden där hon har känt lycka.
28

 

 

 

Adeln och borgerskapet – exil ur klassperspektiv 

 

I Les mouches d’automne är förhållandet ett annat; där längtar karaktärerna faktiskt tillbaka. 

Romanen kretsar kring den adliga familjen Karinov och deras gamla tjänarinna Tatjana. 

                                                           
23

 Ensamhetens vin, s. 54. Fr.: ”un pays barbare” (Le Vin de Solitude, s. 82); Le Vin de Solitude, s. 60. 
24

 Ensamhetens vin, s. 70. Fr.: ”la teinte verdâte, cadavérique des enfants de Pétersbourg, élevés sans air ni 

lumière, et sans autre exercice qu’une heure de patinage, le dimanche.” (Le Vin de Solitude, s. 106 f). 
25

 Ensamhetens vin, s. 83. Fr.: ”mortelle angoisse” (Le Vin de Solitude, s. 126). 
26

 Le Vin de Solitude, s 82; 60. 
27

 Ensamhetens vin, s. 143. Fr.: ”– Ces feux à droite, c’est sans doute le Havre… Comme il brille… Je crois que 

je reconnias le dessin de la Côte de Grâce… Oui, c’est la France, la France! – Tu es contente, toi? Demanda-t-il 

en soupirant. – Oui. Pourquoi ne le serais-je pas? J’aime ce pays, et ces lumières me semblent un bon presage…” 

(Le Vin de Solitude, s. 220). 
28

 Le Vin de Solitude, s. 222. 
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Under inbördeskriget tvingas de lämna sitt gods på den ryska landsbygden och hamnar så 

småningom i en liten lägenhet i Paris. Av deras förmögenhet återstår blott en liten summa, 

som investeras i en butik där föräldrarna Nikolaj och Jelena säljer sina sista släktklenoder. 

Ungdomarna ägnar sig åt nattliga dryckeslag med andra fattiga ryska aristokrater. Efter en 

sådan fest klagar dottern Lulu inför Tatjana: ”’Lilla dadda… Jag skulle vilja åka hem! Hem, 

hem…’ upprepade hon och vred sina händer med en nervös och främmande gest som den 

gamla inte kände igen. ’Varför straffas vi såhär? Vi har inte gjort något ont!’”
29

  

 Karaktärerna i Le Vin de Solitude trotsar Saids negativa beskrivning av exilen; karaktärerna 

i Les mouches d’automne illustrerar den. Mellan de båda romanfamiljerna finns emellertid en 

väsentlig skillnad: nya pengar – gamla pengar. Herrskapet Karinov tillhör aristokratin. De 

åtnjuter hög status i det ryska tsarsamhället och äger stora markområden. Deras hus rymmer 

minnen från hundratals år, berättelser om föräldrar, farföräldrar, förfäder.  Exilen sliter upp 

djupliggande historiska rötter och raserar hela deras självbild. I Frankrike reduceras den stolta 

släkttraditionen till ett simpelt säljargument, som ska locka vilt främmande människor att 

förbarma sig över deras smycken och antika silverbestick. Att orientera sig i denna nya värld 

där adelsprivilegierna har gått om intet visar sig smärtsamt. En av festdeltagarna, furst Georgij 

Andronikov, personifierar den märkliga kontrast som uppstår när det gammelryska möter 

moderniteten. Tatjana minns den unge mannen som en prydlig gosse i spetskrage och blonda 

lockar, men nu ligger han halvt utslagen på en soffa och kvider: ”’Jag är fullständigt 

berusad.’”
30

 Lulu förklarar: ”’Han arbetar hela dagen på en bilverkstad numera, och han 

nästan dör av hunger. Om det inte fanns vin […] vad skulle man då leva för?’”
31

 Ett helt sekel 

av sociala omvälvningar skiljer orden ”furste” och ”bilverkstad” åt. 

 Romanens titel syftar på karaktärerna. De är höstflugor, fångade i en tid och ett 

samhällsklimat där de inte längre finner någon plats. Tatjana lider mest av exilen. Det som 

Said kallar ”the crippling sorrow of estrangement”, den förlamande sorgen i att avlägsnas från 

hemmet, upplever hon med full kraft.
32

 Till skillnad från familjen Karinov är hon oförmögen 

att anpassa sig till de förändrade omständigheterna och tillbringar sina sista år i ett 

linneförråd, bortglömd av omvärlden. Hon har spelat ut sin roll. Den släkt som hon tror sig 

                                                           
29

 Irène Némirovsky, Höstflugorna (1932), sv. övers. Dagmar Olsson, Bonniers:  

Stockholm 2007, s. 118. Fr.: ”’Nianiouchka… Je voudrais être chez nous! Chez nous, chez nous!’ répéta-t-elle 

en tordant ses doigts d’un geste nerveux et étrange que la vieille femme ne lui connaissait pas. ’Pourquoi 

sommes-nous châtiés ainsi? Nous n’avons rien fait de mal!…’’” (Les mouches d’automne, s. 102). 
30

 Les mouches d’automne, s. 94.; Höstflugorna, s. 117. Fr.: ”’Je suis complètement saoul.’” (Les mouches 

d’automne, s. 101). 
31

 Höstflugorna, s. 117. Fr.: ”’Il travaille toute la journée dans un garage, maintenant, et il meurt de faim. S’il n’y 

avait pas le vin […] à quoi bon vivre?’” (Les mouches d’automne, s. 101). 
32

 Said, s. 173. 
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vara satt på jorden för att tjäna behöver henne inte. När Lulu uttrycker sin hemlängtan, svarar 

den gamla ömt: ”’Det är Guds heliga vilja’”, varpå flickan genast fräser: ”’Åh, så tråkig du är! 

Det är det enda du kan säga’ […] ’Låt mig vara nu! Gå din väg… […] Du är för gammal, du 

kan inte förstå.’”
33

 Tjänarinnans livsåskådning tillhör en annan tid och hennes ord kan inte 

längre trösta någon. I takt med att Europa förändras, mister Tatjanas sanningar bärkraft. 

Politiska förändringar tycks närmast tillintetgöra ”Guds heliga vilja”; monarker avsätts, adeln 

försvagas och kapitalister bildar en ny aristokrati. Tatjana lever kvar i minnet av ett förlorat 

Ryssland, hon kommer ihåg minsta vrå i det lantliga godset, men det hjälper henne inte att 

foga in sig i det franska samhället. I sista kapitlet tappar hon förståndet – misstar Seine för en 

snöig slätt i Socharevo och drunknar i den iskalla floden. Romanens slutmening lyder: ”Den 

lilla döda kroppen flöt en stund som en hög med trasor innan den försvann, uppslukad av den 

mörka Seine.”
34

 Formuleringen är signifikativ. Tatjana blir ett offer för exilen: hon sveps med 

av en rysk flyktingvåg och går under utan att ha lämnat några spår efter sig idet nya landet. 

Inte ens den döda kroppen återstår. Liket liknar mest ett oansenligt tygbylte och sjunker snart 

till botten, i bildlig bemärkelse slukad av glömskans flod. 

 Familjen Karol, å andra sidan, är nyrika uppkomlingar. Bella härstammar visserligen från 

den förnäma ätten Safronov, men namnet har tappat sin forna glans sedan fadern Georgij 

slösade bort hela tre förmögenheter och därefter tvingades gifta bort dottern med en av dessa 

”obskyra små judar, fabriksföreståndare i den tarvliga delen av staden”.
35

 Just den här obskyra 

juden, Boris Karol, kommer emellertid att tjäna enorma summor på att prospektera sibiriska 

guldgruvor. Han representerar den nya tidens aristokrati, kapitalisterna – viljestarka 

människor vars höga samhällsställning grundar sig i personlig ekonomisk framgång och inte i 

arv eller anor. Karaktärerna i Le Vin de Solitude verkar i det närmaste rotlösa. Boris flackar 

nervöst mellan kontinenterna på jakt efter nästa stora affärsklipp. När hans tillgångar ökar 

flyttar familjen snart till en tjusigare adress. Föräldrarna konsumerar juvelsmycken, 

hermelinpälsar och dyrbara antikviteter i ett rasande tempo, men föremålen i sig saknar 

mening på annat sätt än som en lek med ”symbolerna, tecknen på rikedom”.
36

 I Paris lever de 

en tid i en exklusivt inredd våning där fåtöljerna pryds av adliga vapensköldar. Det 

                                                           
33

 Höstflugorna, s. 118. Fr.: ”’C’est la sainte volonté de Dieu’”; ”’Ah, tu m’ennuies, tu ne sais dire que cela!…’ 

[…] ’Allons, laisse-moi!… Va-t’en… […] Tu es trop vieille, tu ne peux pas comprendre.’”(Les mouches 

d’automne, s. 102 f). 
34

 Höstflugorna, s. 139. Fr.: ”Le petit cadavre flotta un instant, comme un paquet de chiffons avant de 

disparaître, happé par la sombre Seine.” (Les mouches d’automne, s. 151). 
35

 Ensamhetens vin, s. 15. Fr.: ”… petits Juifs obscurs, gérants d’une fabrique de la ville basse.” (Le Vin de 

Solitude, s. 22). 
36

 Ensamhetens vin, s. 85. Fr.: ”… jouer avec les signes, avec les symboles de la richesse…” (Le Vin de Solitude, 

s. 129). 
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extravaganta möblemanget har tillhört en italiensk hertig, men skulle lika gärna kunna vara 

köpt i familjen Karinovs butik för gamla släktklenoder; de nya ägarna bryr sig ändå inte om 

härkomsten. Bortom estetiken finns ingenting. Även den eleganta lägenheten är bara en lek 

med symbolerna. Så fort familjen har vant sig, tröttnar de och låter de luxuösa rummen 

förfalla. 

 

Hélène kom inte ens på tanken att hon personligen skulle kunna skapa en smula ordning och harmoni i 

hemmet. Hon var alltför van att kampera lite varstans för att betrakta möblerna och föremålen som 

familjens; även tapeter och böcker som prydde hennes rum, allt gav henne samma känsla av främlingskap 

och misstroende: 

 ”Vad skulle det tjäna till? När jag fäster mig vid saker omkring mig händer naturligtvis något så att vi 

måste resa…”
37

 

 

Hélènes osäkra verklighet har gjort henne oförmögen att knyta an. I Karolfamiljens 

föreställningsvärld förefaller betydelsen av ordet ”hem” underligt förenklad. Alla associativa 

band till begrepp som ”trygghet” och ”trivsel” har kapats; kvar finns endast den torftiga 

förklaringen ”en människas bostad”. Varken Hélène eller hennes föräldrar anstränger sig för 

att göra våningen behaglig att vistas i eftersom de inte förknippar ”hemma” med hemtrevnad. 

Familjen Karinovs stolthet och identitet vilar i det ryska godset; där har de sitt hem, oavsett 

vart revolutionen eller fattigdomen för dem. De uppfattar sig själva som främmande först när 

de skiljs från sin ursprungsmiljö, medan familjen Karols främlingskap tycks konstant, 

oberoende av vistelseort. Att de båda familjerna kommer att uppfatta exilen på två vitt skilda 

sätt är oundvikligt. Karinovs värdesätter trygghet, beständighet; de önskar att världen kunde 

förbli evigt densamma. Lulus sorgsna klagan över det förlorade hemmet gäller inte enbart den 

rent fysiska platsen, huset eller omgivningarna, utan även den känsla av säkerhet och dignitet 

som platsen innebar; vad är en markägande adelsfamilj utan mark och adelstitlar? I Le Vin de 

Solitude, å andra sidan, skyr karaktärerna tryggheten. I nästa avsnitt kommer jag att redogöra 

för Boris Karols rastlöshet samt hur det påverkar hans och närbesläktade gestalters 

förhållande till exilen. 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ensamhetens vin, s. 154. Fr.: ”Hélène ne concevait même pas l’idée qu’elle pût, elle, personnellement, essayer 

de remettre un peu d’ordre et d’harmonie dans cet intérieur, Elle était trop habituée à camper partout pour 

considérer ces meubles, ces objects comme siens; jusqu’aux tentures et aux livres qui garnissaient sa chambre, 

toutlui inspirait ce même sentiment d’hostilité et de méfiance:  – À quoi bon?… Quand je m’y attacherai, bien 

sûr quelque chose arrivera, et il faudra partir… ” (Le Vin de Solitude, s. 240 f). 
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Den kosmopolitiska rastlösheten 

 

Affärsmännen utgör ett särskilt släkte i Némirovskys romaner. De lockas av riskfyllda 

situationer och lider ofta av ett omfattande spelmissbruk. De kan tyckas giriga, men spelar 

eller spekulerar inte främst för att bli rika, utan för att de älskar det våghalsiga, faran i att satsa 

allt på ett kort. En febrigt hetsig passage i Le Vin de Solitude illustrerar kapitalisternas 

övermodiga natur. Året är 1917. Revolutionen har ännu inte inletts, men dallrar i luften som 

ett lättantändligt gasmoln. Samtidigt rusar den ryska ekonomin hejdlöst framåt: ”Alla blev 

förmögna. Guldet rann i floder. […] Man köpte allt, överallt.”
38

 Boris Karol och hans kollegor 

inser att sedlarna snart kommer att förvandlas till skräp, men ändå fortsätter deras djärva lek. 

De tänker: ”Javisst! Vi vet mycket väl att det här inte kan vara för alltid. Javisst. Vi känner 

som ni att det ska upphöra, gå om intet. Det är vi förresten vana vid. En stabil situation tråkar 

ut oss, skrämmer oss.”
39

 

 Rastlösheten är slående. Boris Karol kan omöjligt påverkas av exilen på samma sätt som 

familjen Karinov, eftersom han, till skillnad från dem, skräms av trygghet och stabilitet. Att 

rota sig på en specifik plats vore otänkbart; hans läggning kommer ändå att driva honom från 

land till land, varhelst marknaden för honom. Han måste ständigt befinna sig i rörelse. Exilen 

förändrar således ingenting. Hemland och bostadsort saknar betydelse; han kommer ju inte att 

vara där.  

 Den finansvärld som Némirovsky skildrar är påfallande internationell. Man reser från ett 

affärsmöte i New York till sin revisor i Paris och sedan vidare för att inspektera ryska 

oljefält… I takt med att Boris’ förmögenhet växer, blir familjens sociala liv alltmer 

kosmopolitiskt. De överdådiga fester som föräldrarna inbjuds att delta i när de semestrar på 

Rivieran skulle i praktiken kunna tilldra sig var som helst i världen. Gästerna härstammar från 

vitt skilda nationer och förenas enbart av sin smak för dyrbar dekadens. 

 Genombrottsromanens centralfigur, David Golder, liknar Boris Karol. Även han är en 

ryskjudisk affärsman i fransk exil, som efter många år av slit och svåra umbäranden har gjort 

sin familj förmögen. Till skillnad från Boris lämnade han dock sitt Ryssland frivilligt, för den 

dåliga arbetsmarknadens skull. När romanen tar sin början är David gammal och trött. Han 

har spekulerat alltför hetsigt, alltför länge, utan att ta hänsyn till vare sig omgivningen eller 

                                                           
38

 Ensamhetens vin, s. 80. Fr.: ”Tous s’enrichissaitent. L’or coulait. […] … on achetait. Tout et partout.” (Le Vin 

de Solitude, s. 121 f). 
39

 Ensamhetens vin, s. 85. Fr.: ”Mais oui. Mais nous savons bien que ҫa ne peut pas durer. Mais oui. Mais nous 

sentons, comme vous, que cela va finir, crouler. D’ailleurs, nous sommes habitués. La stabilité nous ennuie, nous 

fait peur.” (Le Vin de Solitude, s. 129). 
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den egna hälsan. Nu väntar graven, inget annat. Hans kropp fungerar inte längre – en tyngd 

vilar över bröstet, lederna värker; han plågas av plötsliga kvävningsanfall. Davids sista 

affärsuppgörelse för honom tillbaka till den fattiga ryska hemstaden och sedan vidare med båt 

mot Konstantinopel. På fartyget möter han en ung jude från Ukraina, som drömmer om att slå 

sig fram i Europa. David blir genast nyfiken och inleder ett samtal med den unge mannen:  

 

- Den första resan… […] Och vart ska du då ta vägen? 

- Till Paris till att börja med. […] 

 Men Golder lyssnade inte. Med ett slags dov och smärtsam glädje observerade han rörelserna hos 

gossen framför sig. Dessa oupphörliga ryckningar i kroppen, den ivriga rösten som snubblade över orden, 

denna unga nervösa styrka. Också han hade en gång ägt denna sin ras [min kursivering] hungriga och 

översvallande ungdom.
40  

 

Ukrainarens nervösa kroppsspråk påminner om Boris Karols, men här framställs hans 

rastlöshet som en typiskt judisk egenskap snarare än en typiskt affärsmannamässig. 

Kopplingen mellan det jäktade och det judiska betonas inte tillnärmelsevis lika starkt i Le Vin 

de Solitude, trots att Boris är jude. I David Golder förekommer ett flertal judiska karaktärer, 

varav nästan alla lever upp till den antisemitiska stereotypen om snikenhet och skoningslös 

penninghunger. Fastän Némirovsky själv var judinna, har hon kallats rasist på grund av sina 

många porträtt av osympatiska judar. Författarens komplicerade förhållande till sin judiska 

identitet har diskuterats.
41

 Jag kommer emellertid inte att beröra dessa frågor, eftersom de dels 

är av biografisk art, dels ligger utanför uppsatsens inriktning. Ändå finns det ett intressant 

samband mellan judendom och exil i romanen. Likt Boris Karol flackar David Golder oroligt 

runt i världen som ett slags Ahasverus. Hans sorgliga öde är den vandrande judens – av den 

judiska rastlösheten dömd att aldrig kunna stanna upp och vila. I den ukrainske reskamraten 

ser han sig själv som ung; mannen befinner sig där David en gång började. Full av illusioner 

och berusande egenkärlek har ynglingen inlett sin livslånga färd över jordklotet. ”Den första 

resan…” säger den äldre förstående, eftersom han vet att pojken kommer att få genomlida 

ännu många fler innan hans vandring är till ända. I David Golder styr det religiösa arvet 

karaktärernas natur. Till judendomen hör den ”hungriga och översvallande” ungdomen, som 

gör människor äregiriga och rastlösa, ensamma och olyckliga: 

                                                           
40

 Irène Némirovsky, David Golder, sv. övers. Fulvia Stiernstedt, Stockholm: Bonniers 1931, s. 189. Fr.: ”– La 

première traversée… Et où vas-tu comme ҫa? – Paris pour commencer. […] Mais Golder ne l’écoutait pas. Il 

guettait seulment, avec une espèce de sourd et douloureux plaisir, les mouvements des mains, des épaules du 

garҫon debout contre lui. Ces frémissements incestans de tout le corps, cette voix qui se hâtait, dévorait les mots, 

cette fièvre, cette jeune force nerveuse… Il avait eu, lui aussi, l’avide et exhubérante jeunesse de sa race…” 

(David Golder, s. 229). 
41

 Om detta finns att läsa i Tess Lewis, ”A Cool Head and a Hard Heart: Irène Némirovsky’s Fiction”, The 

Hudson Review, vol. 59 2006:3 eller Weiss, s. 169-173. 
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- Du kommer att få svälta, vet du det? sade han [David] plötsligt. […] 

- Vad gör det? Det går snart över. […] 

- Jaså, du tror det, din lille dumbom? Ånej, det varar allt i åratal. Och sedan blir det egentligen inte 

mycket bättre heller. 

Men gossen mumlade lågt och ivrigt: 

- Sedan… blir man ju rik… 

- Sedan stupar man, sade Golder, ensam som en hund, precis som man har levat.
42  

 

Ahasverusparallellen är särskilt intressant för min undersökning eftersom folkmytens 

vandrande jude aldrig hittar hem, och på så vis kan sägas befinna sig i ett tillstånd av evig 

exil. Davids pengalystna ”judiska” natur fordrar en kringflackande livsstil. Genom att välja 

riskkapitalistens yrke har han avsagt sig möjligheten till ett tryggt och beständigt hem. I 

Némirovskys romaner är resandet en förutsättning för att människor ska kunna bli rika. Som 

ung lämnar David sin hustru i Europa och beger sig till Amerika, där han har investerat stora 

summor i ett olycksdrabbat järnvägsbygge. Trots att paret precis har ingått äktenskap, stannar 

han flera månader i det leriga Mellanvästern, ”ett förfärligt land med bara slätter och 

kärrmarker”, bor i en koja av ruttna bräder och arbetar utan vila.
43

 De uppoffringar som 

karaktärerna tvingas göra för affärernas skull rör inte sällan deras hem och familjer. Boris, i 

sin tur, får inte uppleva hela två år av dotterns barndom när han åker till Sibirien för att 

prospektera guldgruvor.
44

 Nyckeln till David och Boris’ väldiga affärsframgångar är just att 

de dels fäster liten vikt vid sin personliga bekvämlighet, dels inte tvekar att ta sig an 

mardrömsuppdrag. En väninna till Bella utbrister: ”Sibirien, vilken fasa…” när Boris’ 

gruvhandel kommer på tal och grannen, den lata fru Manassé med de vita, feta, degiga 

händerna, säger avundsjukt: ”… snabbt vunnet snabbt försvunnet […] Att fara kors och tvärs 

är inte alltid det bästa sättet att bli förmögen.”
45

 Boris och David föraktas och kallas giriga 

eftersom de tillbringar mer tid på resande fot än i hemmet med sina familjer. De förblir 

ensamma och otillfredsställda livet igenom. Davids samtal med den unge ukrainske mannen 

visar att den gamle är väl medveten om hur det slags tillvaro som han har valt enbart föder 

olycka: först sliter man som en hund, sedan dör man som en hund. Ändå tycks han inte ha 

kunnat handla annorlunda; ”[o]ckså han hade en gång ägt denna sin ras hungriga och 

                                                           
42

 David Golder, s. 189 f. Fr.: ”Il dit brusquement: – Tu vas crever de faim, tu sais? […] – Qu’est-ce que ça fait? 

C’est vite passé… […] – Ah! oui, tu crois ça, toi?… Imbécile… Æa dure des années… Et après ça n’est guère 

mieux au fond… Le garçon murmura d’une voix basse, ardente: – Après… on devient riche… – Après on crève, 

dit Golder, seul comme un chien, comme on a vécu…” (David Golder, s. 229 f). 
43

 David Golder, s. 127. Fr.: ”un pays terrible, des plaines, des marais…” (David Golder, s. 135). 
44

 Le Vin de Solitude, s. 33. 
45

 Ensamhetens vin, s. 33. Fr.: ”La Sibérie; quelle horreur…” (Le Vin de Solitude, s. 51); Ensamhetens vin, s. 43. 

Fr.: ”… argent vite gagné est vite dépensé […] Courir le monde n’est pas toujours le meilleur moyen de faire 

fortune.” (Le Vin de Solitude, s. 67). 
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översvallande ungdom.”
46

 För en sådan som honom finns inga andra alternativ än ett 

kringflackande, rotlöst och osäkert liv. ”En sådan som honom” betyder i fallet David Golder 

jude; i Le Vin de Solitude – där Boris’ religiösa tillhörighet endast nämns i förbigående – 

snarare affärsman. Trots att det judiska spelar en betydligt mer framträdande roll i 

debutromanen, är de båda karaktärernas förhållande till exil och resande nästintill identiskt: de 

måste fara, kan inte stanna. 

 Anmärkningsvärt nog verkar karaktärerna i Le Vin de Solitude betrakta tristessen som ett 

värre straff än olyckan, vilket i och för sig har åtminstone en fullständigt rationell förklaring: i 

Némirovskys cyniska fiktionsvärld är olyckan så intimt förbunden med människolivet att den 

närmast kan kallas för ett grundtillstånd. Sin olycka förmår romangestalterna följaktligen 

aldrig råda bot på, men ledan försöker de ängsligt bekämpa genom att ständigt hålla sig 

sysselsatta med spel, otrohet och lyxkonsumtion. Allt måste vara i rörelse. Boris hetsar 

kyparna att servera fortare och fortare och Bella kräver konstant kärleksförströelse: ”[J]ag 

[har] tråkigt, jag har så fruktansvärt tråkigt… Om man inte har någon man i sitt liv, om man 

inte har en ung och stilig älskare, vad ska man då leva för?”
47

 Det enda som förblir evigt 

detsamma i parets hetsiga, flyktiga tillvaro är deras rastlöshet. 

 I Némirovskys berättelser finns ett starkt drag av determinism. Händelser förebådas – som 

i det första kapitlet av Le Vin de Solitude, där perspektivet gradvis vänds mot Frankrike, trots 

att familjen Karol ännu befinner sig i Ryssland – och karaktärernas öden verkar inte sällan 

förutbestämda. En människas natur styr hennes handlingar, något som jag har visat ovan i 

beskrivningen av David Golders sorgliga öde. Hans liv kunde inte ha blivit annat än en 

tragedi; bara genom att följa sin nedärvda läggning slutar han övergiven och missnöjd. Det 

närgångna studiet av romangestalternas innersta väsen och yttre relationer är utmärkande för 

Némirovskys författarskap och leder mig raskt vidare in i nästa avsnitt, en fråga om språkbruk 

och litterär stil. 

 

 

Exilgeneraliseringar – det experimentella skrivandet 

 

Det har ofta hävdats att exilen väcker en författares språkintresse, att mötet med en 

främmande nations idiom skulle förändra hans eller hennes syn på det egna modersmålet och 

                                                           
46

 David Golder, s. 189. Fr.: ”Il avait eu, lui aussi, l’avide et exhubérante jeunesse de sa race…” (David Golder, 

s. 229). 
47

 Le Vin de Solitude, s. 268; Ensamhetens vin, s. 172. Fr.: ”[J]e m’ennui, je m’ennui désespérément… Si on n’a 

pas d’homme dans sa vie, si on n’a pas d’amant, jeune et beau, à quoi bon vivre?” (Le Vin de Solitude, s. 267). 
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uppmuntra till experimentellt skrivande. Anders Olsson framställer kopplingen mellan exil 

och språklig nydaning som en självklarhet. Han skriver: ”There are characteristics that have 

always been part of exile writing […] Let me pick two characteristics central to any exile 

literature; the theme of rootlessness and linguistic re-creation.”
48

 I Némirovskys fall stämmer 

beskrivningen dock enbart till hälften. Rotlösheten utgör visserligen ett huvudtema i Le Vin de 

Solitude och David Golder, vilket jag har visat i en tidigare del av uppsatsen, men det 

språkliga nyskapandet saknas. Hennes romaner följer en strikt realistisk berättartradition, utan 

modernistiska stilgrepp av typen uppbruten kronologi eller fritt associerande stream of 

conscioussnessmonologer. Némirovsky använder språket som ett historieberättandets verktyg; 

hon skriver inte för att pröva dess gränser. För Joseph Brodsky, däremot, har språket antagit 

existentiella proportioner. Han vänder sig till alla författare när han förklarar: 

 

For one in our profession the condition we call exile is, first of all, a linguistic event: he [författaren] is 

thrust from, he retreats into his mother tongue. From being his, so to speak, sword, it turns into his shield, 

into his capsule. What started as a private intimate affair with the language in exile becomes a fate – even 

before it becomes an obsession or a duty.
49

  

 

Språket blir exilförfattarens öde. Livet i det nya landet förefaller otryggt; därför låter 

författaren sig omslutas av modersmålet som av en skyddande kapsel. Där finns tryggheten. 

Där känner författaren sig hemma. Allt i tillvaron kommer plötsligt att handla om språk; så 

fort författaren greppar en penna eller tänker en tanke, gör modersmålet sig påmint. Brodskys 

resonemang bygger tydligt på antagandet att det språk som talas i exilnationen skulle vara 

författaren främmande. Han beskriver hur en språkbarriär (”linguistic barrier”) stänger 

författaren ute genom att tillintetgöra dennes försök att skapa sig en meningsfull roll i det nya 

samhället.
50

 Författaren har gjorts socialt obetydlig – en outhärdlig lott, som ger Said rätt; 

exilen är i sanning ”terrible to experience”.
51

 Reträtten till modersmålet verkar med ens fullt 

begriplig. Gömd inne i sin kapsel kan författaren fortfarande frammana bilden av en förlorad 

språkvärld, där författarens intima förhållande till modersmålet faktiskt utmärkte honom eller 

henne framför genomsnittsbefolkningen. 

 Både Olsson och Brodsky tar för givet att exilen ska avspeglas i en författares språk. 

Olsson kallar det nyskapande språket ”central to any exile literature” (min kursivering) och 

Brodsky hävdar rentav att exilen är en i första hand språklig företeelse. Némirovskys 

författarskap får emellertid deras påståenden att framstå som överdrivna generaliseringar. Där 
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 Olsson, s. 38. 
49

 Brodsky, s. 32. 
50

 Brodsky, s. 24. 
51

 Said, s. 173. 
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Olsson och Brodsky ser en exilförfattare, finns i själva verket en mångfald. Fullständigt 

bortglömda synes alla de språkkunniga poeter och prosaister vara som flyttade till länder vars 

huvudspråk de behärskade sedan tidigare. Némirovsky växte upp i Ryssland, men talade 

franska redan som barn. Att hon vid ankomsten till Frankrike skulle ha stött på en språkbarriär 

förefaller mycket osannolikt. Franskan flöt obehindrat, och var dessutom det språk som hon 

valde att använda i sitt skönlitterära skapande.
52

  

 Det vilar någonting stelt och begränsande över Broskys språkresonemang, liksom över 

Saids utläggning om en människas sanna hem. De drar en alltför rak och tydlig linje mellan 

individ och nationalitet. Människan – i det här fallet, författaren – har blott ett autentiskt hem, 

ett autentiskt språk. Där ska hon leva och verka; allt annat vore onaturligt, tragiskt. I Irène 

Némirovskys författarskap framträder emellertid en betydligt mer nyanserad bild av exilen. 

Gränsen mellan hemma och borta har suddats ut. Människan låter sig inte låsas av 

nationsgränser; likt Boris Karol är hon en rörlig, svårfångad varelse. Själv föddes Némirovsky 

visserligen i Ryssland, men hennes kulturella identitet kan i lika hög grad kallas fransk, 

eftersom hon skrev på franska, för en företrädesvis fransk publik. 

 Utan språkbarriär förlorar Broskys beskrivning av exilen som en huvudsakligen språklig 

företeelse sin relevans. Att exilförfattarens uppmärksamhet i första hand ska dras mot språket 

framstår inte längre som en självklarhet. Némirovskys relation till franskan verkar tämligen 

okomplicerad. Inte heller ger hennes prosa uttryck för något uppslukande språkintresse av det 

mer existentiella slaget. Hon är en skarp stilist och målar upp starka bilder av det 

mardrömslika Sankt Petersburg, David Golders dödskamp och Bella Karols kroppsliga förfall 

(”Hennes ansikte var målat i tjocka lager, sminkat, nersmetat med puder och salvor, men det 

verkade som om hyn bakom höll på att ge vika och den släta, vita och rosa ytan långsamt föll 

ihop och avslöjade ålderns härjningar…”).
53

 Ändå förblir det kraftfulla bildspråket rakt 

igenom troget det 1800-talsrealistiska kravet på verklighetstrogen återgivning. Den 

amerikanske författaren och litteraturkritikern Thomas Mallon skriver: 

 

Reminiscent of such Balzac studies in greed and cruelty as “Le Père Goriot” and “La Cousine Bette,” 

“David Golder” shows how untouched by modernism Némirovsky remained, despite having spent her 

young adulthood in 1920s Paris. Her literary tastes and techniques stayed firmly connected to the Western 

books she’d read in the library of the imperial guardsman whose Moscow apartment her father rented 

when he and his family fled St. Petersburg at the start of the 1917 revolution. The most advanced 
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 Weiss, s. 8 f. 
53

 Le Vin de Solitude, s. 143-152; David Golder, s. 38-46; Ensamhetens vin, s. 173. Fr.: ”Son visage était peint, 

empâté, fardé, englué de poudre et de crème, mais il semblait que la chair cédât, intérieurement et que la surface 

lisse, blanche et rose s’affaissât lentement, révélant les ravages de l’âge…” (Le Vin de Solitude, s. 269). 
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aesthetic Némirovsky displays is a kind of late-19th-century naturalism that sometimes prompts her to 

render environmentally determined characters as dogs and mosquitoes and other helpless fauna.
54

 

 

Varken det estetiska eller det språkliga nyskapandet – enligt Olsson en central del av 

exilförfattandet – tycks engagera Némirovsky. Istället ligger tonvikten på den ständigt 

återkommande grundberättelse som jag har diskuterat under rubriken ”Den borgerliga 

familjen i centrum” (s. 5). Redan här blir de realistiska anspråken tydliga. Författaren 

Némirovsky verkar drivas av en vilja att avslöja sanningen, verkligheten bakom familjelivets 

alla glänsande fasader – hur barn försummas, egoismen styr, föräldrar missförstår och hur 

kärleken inte övervinner just någonting. Att temat avhandlas i verk efter verk understryker 

ytterligare att det rör sig om en bärande idé för Némirovskys hela författarskap. Denna strävan 

efter att först och främst studera villkoren för den mänskliga samvaron är betecknande för 

1800-talets realistiska romankonst snarare än för 1900-talets modernistiska. Ämnet är förvisso 

stort och svårgripbart, kanske till och med evigt, men i Némirovskys fall passar etiketten 

”realism” ändå bättre än ”modernism”, med tanke på den traditionella berättarstilen, som kan 

ses som ett försök att aktivt skriva in sig i en franskrealistisk prosatradition, där Honoré de 

Balzac och Gustave Flaubert utgör förgrundsgestalterna. Om Olssons och Brodskys 

språkgeneraliseringar skulle ha haft större faktisk täckning, vore det lätt att föreställa sig att 

exilen hade gjort Irène Némirovsky till modernist. Men nu blev det inte så – trots Paris, trots 

1920-talet. Exilen är mer mångfacetterad än vad Olsson och Brodsky gör gällande; den 

rymmer fler författare än språkradikalerna och andra erfarenheter än det språkliga 

främlingskapet. Härnäst kommer jag att diskutera Hélène Karols upplevelser av exilen i 

Frankrike. Inte heller i Le Vin de Solitude finns det några språkbarriärer för karaktärerna att 

stångas med. 

 

 

Exilens triumf 

 

Livet har inte varit nådigt mot den unga Hélène Karol – vilket det sällan är i Némirovskys 

romaner: modern grym, fadern frånvarande och vännerna få. Ändå finns det någonting djupt 

triumfatoriskt över slutmeningarna i Le Vin de Solitude. Den driftiga hjältinnan har äntligen 

lyckats bryta sig loss från sin olycksaliga familj och sitter på en parkbänk med katten Tintabel 

och en packad resväska som enda sällskap: 
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Hélènes kinder hettade; hon satt med händerna knäppta mellan knäna och lyssnade på vinden; hon 

spetsade öronen som om hon lyssnade till en väns röst. […] Vinden torkade Hélènes tårar och brände 

hennes ögon; den verkade passera genom hennes huvud, nu lugnare och lättare, och den värmde hennes  

blod. Hon slet av sin hatt, rullade den mellan händerna, kastade huvudet bakåt och märkte till sin 

outsägliga förvåning att hon log […] Hon reste sig och just då skingrandes molnen; mellan Triumfbågens 

pelare var himlen blå och lyste upp hennes väg.
55

  

 

En del av formuleringarna förtjänar särskild uppmärksamhet. Hélène sliter av sig hatten 

(enlever brusquement), kastar huvudet bakåt (rejeter); reser sig (se lever). Naturen verkar tala 

och molnen skingras i blåsten (s’écarter). Bilden präglas av häftig rörelse. Till en början sitter 

Hélène på en bänk och lyssnar vaket på vindens glada röst med händerna andaktsfullt knäppta 

i knäet, som om hon samlade kraft inför en stor ansträngning. Hennes blod värms sakta upp, 

mungiporna höjs i ett leende och hon tänker plötsligt: ”’Jag är inte rädd för att leva […] Jag 

har bara haft några läroår. De har varit utomordentligt hårda, men de har härdat mitt mod och 

min stolthet. Detta är mitt, min omistliga rikedom. Jag är ensam, men min ensamhet är stark 

och berusande.’”
56

 Romanens titel – Le Vin de Solitude, Ensamhetens vin – tycks härröra ur 

detta segervissa ögonblick. Hélène har omvandlat sin övergivenhet till styrka och stolthet; ni 

vill inte ha mig har blivit ni kan inte få mig. 

 Till sist ställer hon sig upp. Att hon börjar gå står inte utskrivet, men indikeras tydligt i 

avslutningen: ”mellan Triumfbågens pelare var himlen blå och lyste upp hennes väg” (min 

kursivering). Inte nog med att hon faktiskt rör sig framåt; vägen går mellan Triumfbågens 

pelare. Scenen är symboliskt intressant. Det finns inget distinktare franskt landmärke än just 

Triumfbågen – möjligtvis undantaget Eiffeltornet, som visserligen är en drygt femtio år yngre 

byggnad. Hélènes vandring kan tolkas som en uppfyllelse av hennes kanske största dröm. Hon 

har alltid önskat sig ett liv i Frankrike och nu, äntligen, låter Némirovsky henne ta steget in i 

något slags emblematisk kärnfigur – hela den franska nationen inrymd i ett enda ståtligt 

monument. Ryssland synes långt borta. Hon har lämnat sin ryska familj och den friska vinden 

jagar undan den ”fadda lukt” som måhända förpestar alla storstäder, men ändå främst minner 

om det smutsiga Sankt Petersburg (se avsnittet ”Exilen som möjlighet”, s. 9).
57
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 Ensamhetens vin, s. 201 f. Fr.: ”Les joues plus chaudes, serrant ses mains entre ses genoux, Hélène écoutait le 

vent; elle tendait l’oreille comme à la voix d’un ami. […] Le vent séchait les larmes d’Hélène, brûlait ses yeux; il 

semblait traverser sa tête, plus calme et légère, réchauffer son sang. Elle enleva brusquement son chapeau, le 

roula entre ses mains, rejeta son front en arrière et sentit avec un inexprimable étonnement qu’elle souriait […] 

Elle se leva, et, à ce moment, les nuages s’écar tèrent; entre les piliers de l’Arc de Triomphe le ciel bleu parut et 

éclaira son chemin.” (Le Vin de Solitude, s. 310 f). 
56

 Ensamhetens vin, s. 201. Fr.: ”’Je n’ai pas peur de la vie […] Ce ne sont que les années d’apprentissage. Elles 

ont été exceptionnellement dures, mais elles onte trempé mon courage et mon orgueil. Cela, c’est à moi, ma 

richessse inaliénable. Je suis seule, mais ma solitude est âpre et enivrante.’” (Le Vin de Solitude, s. 311). 
57

 Ensamhetens vin, s. 201. Fr.: ”l’odeur fade” (Le Vin de Solitude, s. 310).   
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Finalens frankofila glädjesång klingar ännu högre om den ställs mot romanens första kapitel, 

där familjen Karol äter middag ute på balkongen. I den ryska provinsen råder fullkomlig 

stillhet. Tjechovs ande tycks sväva över det bedagade herrskapet runt matbordet. Tristessen är 

”bedövande”, de är alla otillfredsställda och vill resa någon annanstans.
58

 Scenen ger ett 

lågmält, längtansfullt intryck och språket saknar stora åthävor. Karaktärerna talar stundtals 

förbi varandra och verkar helt uppslukade av sina egna sorger och ekonomiska bekymmer. 

Om det var Némirovskys medvetna strävan att mana fram en ton av tjechovsk leda, har hon 

onekligen lyckats med den avsikten – hon skrev förvisso en biografi över sin ryske kollega.
59

 

 Kontrasten mellan inledningen och avslutningen förtjänar uppmärksamhet. Le Vin de 

Solitude börjar i stiltje, sömnig, kvävande sommarvärme och tryckande tystnad.  Allt detta 

tilldrar sig i Ryssland. Romanens sista kapitel, däremot, väller av starka känslor. Här finns 

ljud, ljus, färg, rörelse, hunger och framtidstro. Här finns tårrandiga kinder, hettande blod och 

stora ord: ”’Jag har kastat allt ifrån mig, jag är fri. Jag ska arbeta. Jag är ung och frisk. Jag är 

inte rädd för att leva.’”
60

 Hélène befinner sig nu i sitt älskade Frankrike – en given 

förutsättning för denna väldiga optimism. Utan exilen vore hon förpassad till en plats som hon 

alltid har avskytt. Ryssland fostrade henne, men det var hårda, förtvivlade år. Uppväxten kan 

hon förvisso inte sudda ut. Däremot har hon en möjlighet att bryta upp från det kärlekslösa 

föräldrahemmet och fortsätta på egen hand. I slutet av romanen avvisar hon den olyckligt 

förälskade Max Safronov med förklaringen: ”’Jag vill leva med en man som aldrig har känt 

min mor eller mitt hem, en som inte ens kan mitt språk eller känner mitt land, en som tar mig 

långt bort, vart som helst, långt härifrån, till världens ände.’”
61

 Hon har ännu inte lämnat sin 

familj och längtar kanske inte så mycket till ett främmande land som efter att bara få stå på 

egna ben. Ändå är reslusten värd att notera. I Némirovskys berättelser tycks ingen drivkraft 

starkare än viljan att förflytta sig, att vara i ständig rörelse. Resandet förknippas med spänning 

och gränslös potential. I sin mest triumfatoriska stund, när Hélène bryter upp från föräldrarnas 

hus, liknar hon ”ett emigrantbarn som glömts bort i någon hamn” och på parkbänken vid 

Triumfbågen ställer hon förstås en resväska.
62

Att vara fri att ge sig av som man önskar 

betyder lycka i Le Vin de Solitude. Det lilla svartklädda emigrantbarnet och den packade 

resväskan symboliserar förväntan och oberoende, snarare än vemod och övergivenhet. 
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 Ensamhetens vin, s. 9. Fr.: ”écrasante tristesse” (Le Vin de Solitude, s. 13). 
59 Irène Némirovsky, La Vie de Tchekhov, Paris: Albin Michel 1946.  
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Förbisedda döttrar av Hélènes slag utgör ett ständigt återkommande inslag i Némirovskys 

prosa. I nästa avsnitt kommer jag att undersöka karaktärstypen den ensamma flickan, men 

också integrationsproblematiken i långnovellen Le Bal. 

 

 

Le Bal – integration och främlingskap 

 

Ur ett tematiskt perspektiv skiljer sig Le Bal från de andra Némirovskytexterna som jag har 

använt i min analys. Berättelsen handlar om en franskjudisk familj bosatt i Paris – ingen exil, 

inga resor, inget Ryssland. Trots detta diskuteras den synnerligen relevanta frågan om 

integration intensivare här än någon annanstans. Föräldrarna, herr och fru Kampf, har 

nämligen kommit upp sig i världen. De längtar efter att omsätta sina rikedomar i status och 

beslutar sig för att anordna en elegant societetsbal. Inbjudningar skrivs till grevar, baronessor 

och markiser. Gästerna må ha vackra titlar och fina adresser, men de liknar mest en samling 

prostituerade lycksökare. Om fru Ostier d’Arrachon säger modern, Rosine Kampf: ”’Jag 

känner en som har sett henne många gånger förr i världen på en bordell i Marseille… […] 

Men det var länge sedan, nästan tjugo år; hennes äktenskap har gjort henne respektabel […] I 

allmänhet blir de kvinnor som varit vidlyftiga sådana efter tio år.’”
63

 

 Likväl brinner herr och fru Kampf av iver att få ta plats i detta amoraliska sällskap. De 

försöker ängsligt dölja sin enkla härkomst och fruktar tjänstefolkets skvallrande tungor. Värst 

av allt vore att avslöjas som två före detta kontorsråttor. För att kunna integreras i en högre 

samhällsklass måste de förtiga och förtränga sitt torftiga ursprung, i annat fall riskerar de att 

förbli utestängda. Eliten välkomnar inte vem som helst. Tjusningen ligger i det exkluderande. 

Samtidigt visar Némirovsky tydligt hur falsk och ihålig den franska aristokratin faktiskt är. 

Även här återkommer rörligheten som ett utmärkande drag. Samhällsordningen förändras 

ständigt. Människor flyttar sig över klassgränserna med anmärkningsvärd lätthet, adelskapet 

har reducerats till handelsvara och står med ens inom räckhåll för alla som har råd att betala: 

”’Greven och grevinnan Kampf […] det låter inte alls illa’”, drömmer Rosine.
64

 ”’Vänta lite 

till […] åtminstone tio år’”, svarar maken krasst.
65

 Den egentliga släkthistorien betyder 

ingenting; endast nuet räknas. Némirovskys exilryssar kan på så vis inkorporeras i 
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 Irène Némirovsky, Balen (1932), sv. övers. Dagmar Olsson, Bonniers: Stockholm 2007, s. 18 f. Fr.: ”’Je 
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resonemanget. Fastän de härstammar från ett främmande land och har tvingats utstå svåra 

umbäranden, lyckas flera av dem nå avundsvärda positioner i det franska samhället. 

Klassresan bottnar alltid i plötslig ekonomisk framgång. Den som har pengar kan köpa sig en 

inträdesbiljett till vartenda riddarhus på jorden. 

 Här föreligger emellertid en logisk inkonsekvens, ett slags underlig absurditet som gör att 

Rosine Kampf både föraktar och högaktar fru Ostier d’Arrachon på samma gång. Hon kämpar 

febrilt för att hålla sin oansenliga sekreterarbakgrund utom synhåll – för en kvinna som 

tidigare arbetade på bordell. Némirovsky skildrar ett 1900-tal där den nya, rörliga 

kapitalismen har urlakat de fornaristokratiska idealen. Moderniteten har koloniserat den gamla 

världen och gjort allting till en lek med ”symbolerna, tecknen på rikedom”.
66

 Herrskapet 

Kampfs önskan att få inlemmas i den parisiska haute bourgeoisien är följaktligen en rent 

estetisk fråga; likt David Golder och familjen Karol tillhör de redan seklets vinnare, den grupp 

förmögna affärsidkare som först efterträdde adeln på samhällstronen och sedan övertog deras 

vapensköldar och fina titlar. 

 Ändå blir balen ett misslyckande, eller, den äger noga taget aldrig rum. Återigen triumferar 

det försummade ensambarnet över sina svekfulla föräldrar. Den fjortonåriga Antoinette 

Kampf förbjuds att delta i festligheterna och hämnas genom att kasta de hundrasjuttiotvå 

inbjudningskorten i Seine. Efter att ha väntat en hel kväll på gäster som vägrar dyka upp, 

bryter Rosine ihop: ”’Det blir ingen bal, det blir ingenting; det är en skymf, en förolämpning 

ett fult trick som våra vänner har hittat på för att förlöjliga oss, ja för att döda mig!’”
67

 Hennes 

ansikte har fått ett ”kraftlöst, besegrat och ömkligt uttryck” och hon omfamnar med ens den 

förvånade dottern, som har fått vänja sig vid moderns elakheter, men inte hennes 

kärleksbetygelser.
68

 Novellen slutar: ”Det var i den blixtsnabba sekunden de bådas vägar 

korsades på livets stig; den ena var på väg uppåt och den andra skulle försvinna ner i 

dunklet.”
69

 Liksom Hélène hämtar Antoinette kraft ur tanken på sin okända framtid och 

kravlösa ungdom.
70

 Även hon har drömt om att lämna det olyckliga hemmet: ”’[J]ag vill resa 

långt, långt bort eller också dö.’”
71

 Och även hon lyckas delvis frigöra sig från sin grymma 

mor. Antoinette rör sig uppåt, Rosine nedåt. Den ensamma flickan är en typkaraktär som alltid 
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avgår med segern i Némirovskys berättelser. I sin familj känner hon sig som en oönskad 

främling och hon förblir i viss mån hemlös livet ut – eller, åtminstone boken ut – men hon har 

ett viktigt övertag gentemot sin omgivning: förmågan att vända nederlag till styrka. Att som i 

Hélènes fall, varken kunna kalla sig rysk eller fransk gör henne enbart stolt; hon har tillgång 

till två kulturer. Hennes förståelse är rikare än andra människors. Denna unika position i 

gränslandet mellan Ryssland och Frankrike kommer jag att undersöka närmare i nästa del av 

uppsatsen. Vad innebär det att inte riktigt höra hemma någonstans? 

 

 

Mellan kulturer 

 

Hélènes förhållande till Frankrike präglas av tillgiven beundran. Hon önskar stundtals att hon 

själv hade fötts fransyska – och samtidigt kan hon inte tänka sig att överge sin ryska identitet: 

 

Att heta Jeanne Fournier eller Loulou Massard eller Henriette Durand, ett namn lätt att förstå, lätt att 

komma ihåg… Nej hon var inte som andra… […] Så synd!… Och ändå… Hennes liv var innehållsrikare 

än andra barns… […] Ibland hade hon en känsla av att det bodde två själar i hennes kropp som inte hade 

med varandra att göra, de levde bredvid varandra utan att sammanblandas… Hon var en liten flicka, men 

hon hade redan så många minnen att hon utan svårighet förstod vuxenordet ”erfarenhet”. […] Hon tänkte 

stolt: ”I Ryssland skulle de [fransmännen] inte förstå språket. De skulle inte ha en aning om vad en 

handlare, en kusk eller en bonde tänker… Jag vet det, jag… Men jag förstår dem också… […] Jag är en 

liten flicka, men jag har sett mer än de gjort i hela sitt tråkiga liv.”
72 

 

Monologen ger uttryck för Hélènes karaktäristiska stolthet. Den kunskap om världen som hon 

har skaffat sig efter att ha färdats över hela Europa stod utom räckhåll för de flesta vid den här 

tiden. Den tvåspråkiga uppväxten har skärpt hennes perception och utvecklat hennes 

inlevelseförmåga. Hon vet hur ett franskt barn beter sig, men också vad som rör sig i huvudet 

på en rysk arbetare. Att det rastlösa flackandet mellan Ryssland och Frankrike främst utgör en 

enorm tillgång tycks uppenbart – inte nog med att Hélène begriper mer; hon har två själar. De 

må vara oförenliga, men båda tillhör trots allt bara henne och låter ana ett utomordentligt rikt 

själsliv. 

                                                           
72
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Hélènes ord sväller av självaktning och egenkärlek. Här finns ingen ödmjukhet, snarare en ton 

av arrogans: ”[J]ag har sett mer än de gjort i hela sitt tråkiga liv.” Ännu en gång kolliderar 

Némirovskys bild av hur exil och resande påverkar människan med det synsätt som 

landsmannen Joseph Brodsky företräder i essän ”The Condition We Call Exile”. Han skriver: 

 

[I]f there is anything good about exile, it is that it teaches one humility […] To be lost in mankind, in the 

crowd – crowd? – among billions; to become a needle in that proverbial haystack – but a needle that 

someone is searching for – that’s what exile is all about. Put down your vanity, it says, you are but a grain 

of sand in the desert.
73

  

 

Formuleringarna ”nål i höstack” (”needle in […] haystack”), ”sandkorn i öknen” (”grain of 

sand in the desert”) samt, inte minst, prisandet av ödmjukheten (”humility”) talar sitt tydliga 

språk: i exilen förstår individen slutligen själva vidden av sin skrattretande litenhet. Man 

uppgår i ett större sammanhang, böjer sig för den väldiga mänskligheten. De är så många, så 

många, och jag – blott en av miljarder. Kontrasten mot Hélènes stolta individualism kunde 

inte vara skarpare. Nu riktar sig Brodskys text förvisso huvudsakligen till andra författare, och 

den unga hjältinnan i Ensamhetens vin har ännu inte valt ett yrke. Ändå ägnar hon sig faktiskt 

åt skönlitterärt skapande.
74

 Därtill visar Hélène tidigt prov på den särskilda förmåga att 

genomskåda sin omgivning som är utmärkande för Némirovskys egna författarskap (se 

avsnittet ”Den borgerliga familjen i centrum”, s. 5). Hon inser tidigt att Bella bedrar Boris och 

kan dessutom leva sig in i andra människors liv med sällsynt intensitet, vilket framgår av 

citatet ovan.
75

 Hélènes framtid förblir okänd, men läsaren kan åtminstone sluta sig till att 

flickan har flera av de anlag och egenskaper som traditionellt sett förknippas med författandet 

– fantasi, tankeskärpa och uttrycksbehov. 

 Hélènes exempel visar att en rotlös barndom inte nödvändigtvis föder vilsenhet. Tillvaron 

på gränsen mellan det ryska och det franska är ensam, men privilegierad. Man mognar, blir 

klokare än sin omgivning. Exilerfarenheten främjar individualism, inte kollektivism, som 

Brodsky hävdar. Hélènes exceptionella bakgrund höjer henne över den stora grå massan. 

Genom att framhäva sina särdrag, markerar hon ett tydligt avståndstagande. Hon har två 

själar, medan vanligt folk får nöja sig med en. Hon ser längre och fler nyanser än andra 

människor. Trots – eller, kanske tack vare – sin hemlösa uppväxt är Hélène stolt och trygg; 

hon vet att klara sig på egen hand. Ensamheten betyder styrka. 
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Innan jag övergår till den sammanfattande diskussionen vill jag särskilt uppmärksamma en 

retorisk fråga som Hélène ställer i slutet av romanen. Familjen Karol ska resa till Biarritz på 

semester och har låtit iordningställa bilen för avfärd, när Bella plötsligt försvinner. Max 

Safronov blir rasande över att behöva vänta, men Hélène bara skrattar: ”’Men snälla Max… 

[…] Vad väntar oss därborta som är bättre eller annorlunda än här?’”
76

 Jag kommer att ta 

Hélènes insiktsfulla fråga med mig in i diskussionen och, i möjligaste mån, faktiskt försöka 

besvara den. 

 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Den som önskar sammanställa de två kanske mest inflytelserika och normbildande 

litteraturvetenskapliga texterna om exil, essäerna ”Reflections on Exile” och ”The Condition 

We Call Exile” av Edward Said respektive Joseph Brodsky, kommer snart att lägga märke till 

åtminstone ett tydligt gemensamt drag: deras skildringar går i moll. Exilen står för sorg och 

saknad. I min uppsats har jag vägt detta dystra synsätt mot den exilbild som framträder i Irène 

Némirovskys prosa. Jag har funnit att fiktionen ger uttryck för en enormt mycket rikare och 

mer mångtydig exilerfarenhet än Said och Brodskys snäva generaliseringar – en erfarenhet 

som spänner över hela det mänskliga känslospektret, från jubelglädje till förtvivlan. Där finns 

frankofili och lättnad över att äntligen slippa ett hatat fosterland, men också längtan efter att 

få återvända till ryska gods och snöiga slätter. Said och Brodsky argumenterar som om deras 

mörka exilsyn vore en allmängiltig sanning, men Némirovsky visar att det inte förhåller sig 

så. Vidare framstår deras antagande att människan hör hemma på en enda plats, i ett enda 

land, som underligt inskränkt och romantiserad i beaktandet av Némirovskys kosmopolitiska 

prosa. 

  Ytterligare en stereotyp föreställning som jag har bemött i min undersökning är teorin om 

att exiltillvaron utvecklar författarens språkintresse och uppmuntrar till nyskapande, rentav 

experimentellt skrivande. Återigen visar Némirovskys författarskap någonting annat. Här står 

berättelsen i centrum, aldrig språket. Och, anmärkningsvärt nog: den är alltid densamma. 

Texterna förhåller sig i vissa avseenden självständigt till varandra. Ytligt sett skiftar 

persongalleriet, likaså kulisserna. Ändå förblir kärnan intakt. Alla Némirovskys romaner och 

noveller finns samlade i det lilla utdrag ur Ensamhetens vin som jag citerade i början av 
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uppsatsen, där Hélène skriver med pennan skarp som ett laddat vapen: ”Det finns ingen moral 

och ingen kärlek i världen. Alla hem är likadana. I varje familj finns det bara vinningslystnad, 

lögn och ömsesidig oförståelse.”
77

 Att Némirovsky gång på gång återkommer till den 

olyckliga familjen är inte så mycket resultatet av dålig fantasi som ett uttryck för hennes 

pessimistiska livsåskådning. Svaret på Hélènes fråga, ”’[v]ad väntar oss därborta som är 

bättre eller annorlunda än här?’”, blir följaktligen ingenting.
78

 Ingenting nytt väntar dem i en 

främmande stad eller ett främmande land. Varaktig lycka framstår som en omöjlighet. Likväl 

fortsätter Némirovskys karaktärer att resa och leta, eftersom drivkraften att befinna sig i 

ständig rörelse ligger i deras natur. Viljan till förändring för förändringens skull i kombination 

med ett behov av ständig förströelse gör dem giriga och nyckfulla. I synnerhet romanernas 

affärsmän utmärks av en rädsla för beständighet. Némirovsky tecknar ett mörkt porträtt av 

den moderna kapitalistiska världsordningen: människor hetsas att spekulera allt vidlyftigare – 

fortare och fortare tills blodkärl brister och hjärtan stannar. Samtidigt verkar 

samhällsutvecklingen ofrånkomlig och affärslusten framställs som en nedärvd egenskap.  

 Min undersökning av de fyra prosatexterna Le Vin de Solitude, David Golder, Les mouches 

d’automne och Le Bal visar att exilen måste betraktas ur ett större perspektiv för att inte 

missuppfattas och reduceras till kuriositet. Att människor tvingas lämna sina hemländer beror 

alltid på någonting – och detta någonting bör naturligtvis tas i beaktning i det 

litteraturvetenskapliga analysarbetet. Exilen kommer, så att säga, aldrig ensam. För att kunna 

förstå varför familjen Karinov sörjer sitt förlorade Ryssland, medan familjen Karol synes 

fullständigt oberörda, krävs att läsaren ser deras exilerfarenheter i relation till 1900-talets 

politiska omvälvningar. De tillhör två skilda samhällsgrupper och förhåller sig därför olika till 

landsflykten. På så vis kommer Némirovskys exildefinition att inrymma flertydiga begrepp 

som ”klass” och ”historia”. Kanske är det här som den litteraturvetenskapliga exilforskningen 

ofta brister: exilen beskrivs i alltför generaliserande ordalag. Den isoleras och förenklas till 

kliché. Där Edward Said och Joseph Brodsky nöjer sig med genrebestämningen ”tragedi”, 

skapar Némirovsky en rik och skiftande bild. Att varje människa har ett sant hem är ingen 

självklarhet – hon kan lika gärna leva i gränslandet mellan två kulturer och låta sig berikas av 

den dubbla inblick som det ger. 

 

 

                                                           
77

 Ensamhetens vin, s. 87. Fr.: ”Il n’y a pas de vertu, ni d’amour dans le monde. Toutes les maisons sont 

pareilles. Dans chaque famille il y a le lucre seulement, le mensonge et l’incompréhension mutuelle” (Le Vin de 

Solitude, s. 134). 
78

 Ensamhetens vin, s. 163. Fr.: ”Qu’est-ce qui nous attend là-bas de meilleur ou de différent d’ici?’” (Le Vin de 

Solitude, s. 254). 



28 
 

Litteraturförteckning 

 

Brodsky, Joseph, ”The Condition We Call Exile”, On Grief and Reason. Essays, New York: 

Farrar, Straus and Giroux, 1996 

 

Lewis, Tess, ”A Cool Head and a Hard Heart: Irène Némirovsky’s Fiction”, The Hudson 

Review vol. 59 2006:3 

 

Livak, Leonid, How It Was Done in Paris. Russian Émigré Literature and French 

Modernism, Madison, Wis.: University of Wisconsin Press 2003 

 

Mallon, Thomas, ”The Fatalist”, The New York Times Book Review 2008-03-09 

 

Némirovsky, Irène, Balen/Höstflugorna (1932), sv. övers. Dagmar Olsson, Bonniers:  

Stockholm 2007 

 

Némirovsky, Irène, Le Bal, Paris: Grasset 1930 

 

Némirovsky, Irène, David Golder, Paris: Grasset 1929 

 

Némirovsky, Irène, David Golder, sv. övers. Fulvia Stiernstedt, Stockholm: Bonniers 1931 

 

Némirovsky, Irène, Ensamhetens vin (1935), sv. övers. Dagmar Olsson, Stockholm: Bonniers 

2008 

 

Némirovsky, Irène, Les mouches d’automne, Paris: Grasset 1931 

 

Némirovsky, Irène, Storm över Frankrike, sv. övers. Dagmar Olsson, Stockholm: Bonniers 

2006 

 

Némirovsky, Irène, Suite franҫaise, Paris: Denoël 2004 

 

Némirovsky, Irène, La Vie de Tchekhov, Paris: Albin Michel 1946 

 

Némirovsky, Irène, Le Vin de Solitude, Paris: Albin Michel 1935 

 

Olsson, Anders, ”Exile and Literary Modernism”, European and Nordic Modernisms, red. 

Mats Jansson, Jakob Lothe & Hannu Riikonen, Norwich: Norvik Press 2001 

 

Philipponnat, Olivier & Lienhardt, Patrick, La vie d’Irène Némirovsky: 1903-1942,  Paris: 

Grasset 2007 

 

Said, Edward W., ”Reflections on Exile”, Reflections on Exile and Other Literary and 

Cultural Essays, London: Granta Books 2001 

 

Weiss, Jonathan, Irène Némirovsky: Her Life and Works, Stanford Univ. Press: Stanford 2007 


