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1. Inledning och syfte 
”[T]hey’ve kept the truth / about Persephone a secret / burying it deep below”  är de första tre 1

verserna i en av de samtida dikter som kommer att analyseras i denna uppsats. Dikten, lämpligt nog 
döpt till Persephone, är skriven av Emily Palermo och lyckas i dessa inledande rader presentera 
många av de frågor som kommer att tas upp. Det finns en sanning om gudinnan Persephone, säger 
dikten, en sanning som någon har begravt och hållit gömd och det är här, i poesin, som den grävs 
upp. 

Vid första anblick är myten om Persephone någorlunda rättfram. Hon är dotter till skördegudin-
nan Demeter och maka till underjordens härskare, Hades. Främst känd som vårens gudinna till-
bringar hon en del av året ovan jord och en del av året under, i ett mönster av nedgång och återupp-
ståndelse som speglar årstidernas eviga cykel mellan liv och död. Varken en av de tolv olympiader-
na eller nära ansluten till någon av de episka hjältarna är hon inte särskilt omtalad i mytologin. 
Hennes namn dyker upp i referens till sin moder och till årstidsskiften, samt i förhållande till under-
jorden som är hennes makes domän, men inte ens i sin egen berättelse är hon huvudperson.  

Den äldsta källan vi har till Persephone-myten, Homeros Hymn till Demeter, återupptäcktes un-
der sent 1700-tal och myten är numera även känd som The rape of Persephone . De senare romers2 -
ka versionerna dokumenterade av Ovidius heter The Rape of Proserpine/Proserpina  och det finns 3

starka indikationer att Ovidius använde den Homeriska Hymnen som direkt källa.  Som det ur4 -
sprungliga namnet indikerar handlar Hymnen främst om Demeter och om vreden och sorgen hon 
upplever när hon får reda på att Zeus, Persephones far, har gett sin välsignelse för Hades att stjäla 
deras dotter från den soliga äng där hon gick och plockade blommor. För att tvinga Zeus att kräva 
Persephones säkra återkomst från dödsriket fängslar Demeter jordens frö under marken och orsakar 
massvält tills det att fröet från hennes egen kropp åter får se det levandes rike. Det är Demeters dot-
ter som går under jord, men det är Persephone som kommer tillbaka. Till sin mors förskräckelse har 
hon ätit frön från ett granatäpplen i underjorden, och är således delvis bunden dit. 

Persephone hade kunnat stanna i denna fas, i en evigt cyklisk rörelse från jord till underjord, vin-
ter till vår och åter till vinter, liv till död, dotter till maka, men det har inte poeterna tillåtit. Demeter 
och Persephone har varit på plats i konst kontinuerligt under historien men sedan Hymnen återupp-
täcktes har dotterns närvaro i poesi ökat exponentiellt.  Persephone och hennes moder har fått vara 5

ansikten för kvinnan, för modern och dottern, kärleken däremellan och kanske särskilt för offer-
rollen. De har varit av intresse för feminister som Nancy Chodorow och Susan Gubar och har in-

 Se bilaga 11

 Daifotis, Melanie. "The Myth of Persephone: Body Objectification from Ancient to Modern.” 2017: Networked Digi2 -
tal Library of Theses & Dissertations, EBSCOhost (accessed May 14, 2017). s. 4

 Persephones romerska motsvarighet. 3

 Hinds, Stephen, The metamorphosis of Persephone: Ovid and the self-conscious Muse, Cambridge University Press, 4

Cambridge, 1987, s. 52

 Reid, Jane Davidson, and Chris Rohmann. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1990s. n.p.: New 5

York : Oxford Univ. Press, 1993, 1993. s. 858-870
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funnit sig i en del kurser i women’s studies.  Kvinnliga poeter har använt myten för att redogöra för 6

de svårigheter som det innebär att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle och för att blotta de 
svagheter i kvinnlig framställning som finns i mytologin. Demeter och Persephone har fått vara de 
kärl genom vilka kvinnliga poeter undersöker och omformar sitt arv, och sin identitet.  7

Att detta började under det sena 1700-talet, då ”the cultures of Greece and Rome never strayed 
far from public consciousness”  är föga förvånande. Kunskap om dessa myter var obligatorisk i 8

skolan och även kvinnor, som inte tilläts på läroverk, hade en viss tillgång till Hymnen.  Att tradi9 -
tionen sedan fortsatt är inte heller märkligt, då framstående poeter och författare mer ofta än inte har 
betydande kunskap om litteraturhistorien. 

Det är dock inte dessa poeter som denna uppsats ämnar undersöka. Myter har haft en betydande 
roll i kvinnlig identitetsutforskande poesi och Persephone är en del av den traditionen, men inte till 
den grad att myten skulle kunna kallas ”mainstream” . Inte heller är Hymnen eller någon senare 10

version en självklar del av undervisning längre. Trots detta är den samtida fascinationen för Perse-
phone stor. En behöver inte göra mer än en enkel sökning på webbplatser och sociala medier som 
Pinterest och Tumblr för att se att unga människor, i synnerhet unga kvinnor, har tagit henne till sig. 
Ordet ”Persephone” leder till otaliga resultat: konst, diskussion och, vad denna uppsats ämnar 
fokusera på, poesi. En överväldigande kärlek till denna mindre gudinna flödar över forum och blog-
gar, och unga kvinnliga poeter producerar text som speglar den. Poesi på nätet är inte en ovanlig 
förekomst. Dessa webbplatser är en lättillgänglig plattform för poeter som hoppas en dag bli pub-
licerade att bygga en beundrarskara, samt i hög grad självförverkligande för de poeter som inte har 
några vidare ambitioner. De flesta av dessa dikter har först publicerats på bloggar avsedda just för 
författarens poesi men har även delats fram och tillbaka över webbplatserna av bloggar som inte har 
samma fokus. De är alltså uppskattade och spridda även utanför en isolerad grupp av poeter. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför det är Persephone som dessa amatörpoeter  valt, 11

framför oändliga valmöjligheter, samt på vilket sätt hon karaktäriseras. Har hon en identitetsut-
forskande eller uttryckande funktion? I korta drag: 

– Vilka identitetsutforskande funktioner har gestaltningen av Persephone i poesi?  

 Foley, Helene P. (red.), The Homeric hymn to Demeter: translation, commentary, and interpretive essays, Princeton 6

University Press, Princeton, N.J., 1994

 Gubar, Susan, 'Mother, maiden and the marriage of death: women writers and an ancient myth', Women's studies., 7

6(1979):3, 1979, s. 303

 Hughes, Linda K.., ”Victorian Dialogues with Poetic Tradition”, The Cambridge Introduction to Victorian Poetry 8

[Elektronisk resurs], Cambridge University Press, Cambridge, 2010 (accessed April 14, 2017). s. 42

 Hughes, s. 40-419

 Det vill säga känd för gemene man, ordet ”mainstream” är här valt för att referera till populärkultur10

 ”Amatör” används här som motsats till ”professionell”, och är en indikation på inkomstnivå snarare än kvalitet.11
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2. Teori och metod 
För att kunna se vilken betydelse Persephones gestaltning har i amatörpoeternas diktning be-

höver hennes tidigare roll först undersökas. Därför har uppsatsen två primära delar. Den första är en 
ansats att överblicka hur mytologi och i synnerhet Hymnen varit relevant för kvinnliga författare 
och hur motiv i Hymnen har använts för att redogöra för unikt kvinnliga upplevelser och erfaren-
heter. Med detta menas till exempel att vara moder och dotter, övergången däremellan, samt 
dubbelheten i att vara båda. Den andra delen, analysdelen, ämnar vidare svara på den primära 
frågeställningen. Genom att undersöka återkommande motiv i de samtida dikterna och vilken bild 
som målas upp av Persephone hoppas uppsatsen kunna, i mycket begränsad form, redogöra för vad 
myten har för roll i identitetsskapande och identitetsuttryck även för den nutida kvinnan. 

Bemött av ett nästintill oändligt material har drastiska begränsningar fått göras. Denna uppsats 
ämnar inte vara en uttömmande redogörelse för litteraturhistoriens användning av Demeter och 
Persephone-myten utan endast redogöra för några centrala sätt den har används inom specifikt fem-
inistisk litteratur. För att grunda dessa teoretiska redogörelser och de sätt de har manifesterats kom-
mer utdrag ur dikter, främst Louise Glücks dikt Persephone the Wanderer, användas som exempel. 
Dikten är populär på samma webbplatser som amatörpoesin har hämtats, och agerar som en an-
vändbar brygga mellan 1900-talets poesi om Persephone och de samtida. 

Uppsatsen ämnar inte i sin analytiska del nå en universal sanning om att vara kvinna i vår 
samtid, för en sådan slutsats krävs mer än vad denna uppsats har plats att inneha. Ytterligare be-
gränsningar skapas just då det är unga, ej publicerade poeter som analyseras; dikterna må inte ha 
samma nivå av litterär kvalitet som de av till exempel Lord Alfred Tennyson eller Louise Glück  12

och har därmed inte nödvändigtvis samma nivå av analysmöjligheter. Dock, eftersom dessa unga 
poeter har valt denna gudinna som med sin moder varit ett identitetsutforskande kärl för kvinnor 
under lång tid, och eftersom att dikterna har fått noterbar spridning och popularitet, är det lönsamt 
att ge dem tid och plats i litteraturhistorien. 

Urvalet består av sex dikter valda efter ett antal kriterier. De är, för det första: framträdande och 
cirkulerade på de webbplatser där de hämtats, för det andra: har i tillräcklig mån kunnat spåras till 
en källa som fyller kvalifikationer som satts upp, det vill säga är skrivna av unga, kvinnliga amatör-
poeter , och för det tredje: behandlar Persephone antingen som en homodiegetisk berättare eller ur 13

ett tydligt subjektivt perspektiv. Då språket på webbplatserna där dessa dikter hämtats i hög grad är 
engelska är även de dikter som haft framgång där (och därmed används i uppsatsen) skriva på en-
gelska. Analysen är organiserad baserat på motiv snarare än var dikt för sig för att undvika de repe-
titioner som tveklöst följer separat analys av sex dikter inom samma ämne. De motiv som diskuteras 
är på olika sätt relevanta i förhållande till det tidigare arbetet kring myten eller så pass framträdande 
i en majoritet av dikterna att de inte går att utelämna. Se bilaga ett t.om. tre för fullständiga version-
er av de moderna dikterna. 

 Båda är författare som handskats med samma mytiska material som de samtida poeterna.12

 Två av poeterna, A. Davida Jane och D.S, har nyligen blivit publicerade för första gången, men dikterna som behand13 -
las i denna uppsats skrevs och blev populära på sociala medier före detta.
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Tolkningen som kommer att ske är intertextuell på flera plan. Dikterna undersöks i kontext till 
informationen Hymnen ger om Persephones karaktär och narrativ, i kontext till dikterna som hanter-
at Hymnen tidigare, samt allra främst i kontext till varandra. De behandlas utifrån likheter och skill-
nader sig emellan, för att så kunna utvinna en övergripande bild av vad denna författargrupp gör 
med Hymnen och med karaktärerna. 

Som ovan nämnt har det historiska avsnittet fokus på hur feminister använt Hymnen i litteratur. 
Således utgår uppsatsen från förtexter med feministiska motivationer ur en klassisk kontextualiser-
ing av kvinnans bild av sig själv i ett patriarkalt samhälle. Simone de Beauvoirs modell av världen 
där mannen är det mänskliga och kvinnan hans fotografiska negativ, det avvikande som reduceras 
till kropp och känsla i motsats till mannens förnuft, är framträdande. Många av dessa texter exister-
ar i ett mellanläge mellan vetenskapliga studier och essäer, i det att författarna har en tendens att 
bjuda in sig själva i sin text. De innehar dock en tillräcklig akademisk bakgrund för att ha vikten att 
prestera i ett verk som detta. Essäformen är ett resultat av att många av dem utgår från den kontin-
uerliga ansträngningen att hitta en kvinnlig essens i ett arv som försökt förtränga dem, vilket inte är 
en heltigenom vetenskaplig procedur. 

Då uppsatsen bygger på dessa förtexter är det en blandning av litteraturvetenskapliga discipliner 
som tar plats. Framträdande är Jungiansk psykologi. Jung har själv spenderat en del tid med speci-
fikt denna myt  vad det gäller moderarketypen och moder-/dotterdynamiken och hans och Freuds 14

teorier om uppväxt, utveckling av sexualitet och individuationsprocessen är alla relevanta. Uppsat-
sen handskas dock inte med Jung eller Freud direkt, utan genom andra författares urval av relevanta 
teorier och avsnitt. Dessa berörs både i den historiska och den analytiska delen av uppsatsen. I den 
analytiska delen blir Lakoff och Johnsons tankar om kognitiv metaforteori, det vill säga kroppen 
som en behållare ur vilken vi upplever ett yttre och ett inre, samt hur vi inkluderar spatial närvaro i 
vår metaforanvändning, användbar. Max Blacks teorier om konnotationsfält används genomgående. 

 Foley, Helene P. (red.), The Homeric hymn to Demeter: translation, commentary, and interpretive essays, Princeton 14

University Press, Princeton, N.J., 1994. s. 119
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3. Angående myter 

3.1 ”To re-invoke / and name / afresh” 
I sin artikel Mother, maiden and the marriage of death: Women writers and an ancient myth  15

inleder Susan Gubar med en dikt av Muriel Rukeyser. Följande är ett utdrag ur den redan korta dik-
ten som visualiserar ett möte mellan en gammal, blind Oedipus och sfinxen som möjliggjorde att 
han omedvetet gifte sig med sin egen moder: 

”When I asked, What walks on four legs in the morning,  
two at noon, and three in the evening, you answered  
Man. You didn’t say anything about woman.”  
”When you say Man,” said Oedipus, ”you include women  
too. Everyone knows that.” She said, ”That’s what  
You think.”  16

Gubar menar att Rukeyser genom denna korta dikt både porträtterar den komplicerande relatio-
nen mellan kön och myt samt ger ett förslag på en lösning på vad hon menar är ett av kvinnliga för-
fattares största problem: hennes mytiska arv.  

Simone de Beauvoir beskriver i The second sex problematiken i detta mytiska arv. ”Representa-
tion of the world,” skriver hon om myter, ”like the world itself, is the work of men; they describe it 
from their point of view, which they confuse with absolute truth.”  I hierarkin ordnad av Zeus är 17

gudinnorna underordnade gudarna. Eftersom att kvinnan är ”defined exclusively in her relation to 
man”  blir hon delegerad till sekundära roller: fruar, döttrar och yngre syskon, snarare än den cen18 -
trala och vördade roll hon hade i Minoisk/Myceneansk religion.   19 20

Det är denna hierarki som dokumenterats av Homeros och tragedi-författarna. ”[F]emale bodies” 
skriver Jonathan Gottschall angående Homeros kvinnoframställning, ”have become a different bat-
tlefield on which Homeric men strive for power, status, honor, or wealth”  Då det är dessa repre21 -
sentationer av kvinnor som lämnat ett fysiskt spår i vår historia är det också de som finns inom oss; 
de formar vårt språk, vår litteratur och vår kultur.  Att ha blivit reducerade till endast en förlängn22 -

 Gubar, Susan, 'Mother, maiden and the marriage of death: women writers and an ancient myth', Women's studies., 15

6(1979):3, s. 301-315, 1979

 Gubar, s. 30116

 Beauvoir, Simone de, The second sex, Vintage, London, 1997, s. 17517

 Beauvoir, s. 17418

 Religionen och kulturen som föregick de olympiska gudarnas hierarki19

 Downing, s.21, s.2520

 Gottschall, Jonathan. The rape of Troy : evolution, violence, and the world of Homer. n.p.: Cambridge : Cambridge 21

University Press, 2008., 2008. Library catalogue (Lovisa), EBSCOhost (accessed May 12, 2017)., s. 58

 Downing, s. 2222
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ing av män, ”the flesh, its delights and dangers” men aldrig riktigt sin egen person  har för kvinnor 23

lett till en främmandegöring från sin egen kultur och sin egen identitet. Beauvoir skriver: 

Women do not set themselves up as subject and hence have erected no virile 
myth in which their projects are reflected; they have no religion or poetry of 
their own: they still dream through the dreams of men.  24

Vad Rukeyser gjort i sin dikt, menar Gubar, är ”endowing the sphinx with interiority” , det vill 25

säga subjektiviserat henne och distanserat henne från det mytiska, Andra och avskräckande kvinnli-
ga som de antika myterna befäster. Snarare än att lämna en kvinnofientlig myt bakom sig och skriva 
om något annat bemöter och utmanar författaren arvet som hjälpt till att forma hennes kultur. 
Genom att ”re-invoke / and name / afresh”  uppmärksammar författaren otillräckligheten i dem och 26

autenticiteten i sin egen röst. ”If there is a female tradition in literature,” skriver Gubar, ”surely it is 
in part defined by this impulse.”  Gubar finner utöver sfinxen tolkningar och subjektiviseringar av 27

kvinnliga karaktärer som Leda, Cassandra, Medusa och Helena i sin samtids antologier över 
kvinnlig poesi. De är alla kvinnor som i sina respektive myter är offer för, om inte våldtäkt, någon 
form av manligt maktutövande och objektifierande.   28

3.2 Hymnen som spegel för kvinnan 
Demeter och Persephone-myten är den som Gubar anser vara det främsta exemplet på en 

kvinnlig myt. Demeter, som ”the central mythic figure for women” , är för kvinnor vad Freud’s 29

Oedipus, som spelat en så signifikant roll vad gäller manlig identitet och kultur, är för män. Hymnen 
är unik i sin fokus på fertilitet och moderskap samt på giftermål specifikt ur perspektivet att det 
skapar separation av moder och dotter. ”As long as the focus is here [on the mother], the Perse-
phone mythologem is clearly more directly pertinent to women than to men.”  Skriver Downing. 30

Hon diskuterar hur Demeter är en obotlig Moder – i Hymnen hittar hon i sin sorg över Persephone 
ett annat barn att vaka över – samt hur Persephone är unik i sin roll som maiden. Hon är den enda 
av de unga kvinnorna i mytologi som har en moder  och denna generationsskildring har varit bety31 -
dande för poeter som söker sin egen historia i myt. 

 Downing, s. 2223

 Gubar, s. 17424

 Gubar, s. 30225

 Gubar, s. 307. Ett citat ur en dikt av H. D., ur Red roses for bronze (1931) som Gubar använder kontinuerligt för att 26

beskriva hur kvinnor återvänder till sitt mytiska arv inte för att förstöra, utan för att ”re-invoke / and name / afresh”

 Gubar, s. 31027

 Leda våldtogs av Zeus i formen av en svan, Apollo spottade på och förbannade Cassandra som även våldtogs av hjäl28 -
ten Ajax, Medusa våldtogs av Poseidon och Helena blev bortrövad och var en symbol för en maktkamp män emellan. 

 Gubar, s. 30229

 Downing, s. 4130

 Downing, s. 27-2831
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Till skillnad från Homeros andra verk är Hymnen cykliskt snarare än linjärt utformad. Genom att 
moder och dotter möts och separeras i evigt pendlande mellan vår och vinter, liv och död, represen-
terar den ”a female quest that differs significantly from the male quests embodied in the myths of 
[…] Odysseus”  vars narrativ är linjärt. Trots detta är få kvinnliga gestalter så föraktade av moder32 -
na feminister som Demeter och Persephone.  33

Den fertila modern och den bortrövade dottern kan tolkas vara inte mycket mer än bekräftande 
av stereotyper om kvinnan som otänkande, passiva, köttsliga varelser. De är trots allt vid första an-
blick inte mycket mer än sörjande moder och våldtagen dotter. Dessa författare vet dock, likt sfinx-
en i Rukeysers dikt, att ”the secret wisdom so long hidden from men is precisely their point of 
view”.   34

Josephine Donovan studerade Demeter och Persephone-myten i romankonst och fann att myten 
där användes allegoriskt för ”the transition from a matricentric preindustrial culture to patriarchal 
captivity under capitalism and industry.”  Roman och dikt-författare som Mary Shelley, Elisabeth 35

Barrett Browning, Hilda Doolittle (H. D.), Toni Morrison, Margaret Atwood, Rukeyser och Adri-
enne Rich  har använt den som en kontext genom vilken de kan få kontakt med sin egen relation 36

till sin kultur, samt sina upplevelser som döttrar som blir kvinnor och mödrar. 

Demeter har av poeter och forskare målats som ett porträtt av unikt kvinnlig styrka, hon är en 
hjälte just på grund av sin biologiska förmåga att skapa liv. Poeter som Dorothy Wellesley, Rachel 
Annand Taylor, Babette Deutch och Helen Wolfert har likt Shelley fokuserat på kvinnans biologiska 
förmåga att skapa och inneha liv som ett sätt att kringgå den uppdelning mellan ”self and other,” 
som är ”the deathly division at the center of patriarchy.”  37

 Foley, s. xiii32

 Gubar, s. 30233

 Gubar, s. 30334

 Foley, s. 10635

 Gubar, s. 303, s.307 36

 Gubar, s. 30437
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4. Persephones resa till underjorden 

4.1 Kvinnan som offer för manligt våld 
Persephones nedgång i helvetet har varit ett fruktbart motiv både för forskare och poeter. En av 

de främsta sätt episoden aktualiserats är lättillgängligt även i myten: som en metafor för sexuell ini-
tiation. Notera att det sexuell initiation snarare än sexuell mognad. Jungfrun blir bortrövad och 
kvinnan återkommer, men det det är inte en naturlig mognadsprocess utan snarare ett smärtsamt ut-
tryck för hur det är att växa upp som kvinna i en mansdominerad värld. Sexuell initiation är en 
traumatiserande separation från en kvinnlig gemenskap och en ”grotesque submission to male 
force” . Beauvoir skriver: 38

Formerly it was by real or stimulated rape that a woman was torn from her 
childhood universe and hurled into wifehood; it remains an act of violence 
that changes a girl into a woman: we speak still of ’taking’ a girl’s virginity, 
her flower, or ’breaking’ her maidenhead. This defloration is not the gradual-
ly accomplished outcome of a continuous evolution, it is an abrupt rupture 
with the past, the beginning of a new cycle.  39

För att porträttera detta är Persephone väl vald i poesin. Hennes giftermål och implicita våldtäkt 
sker då hon, gudinnan över blomstring, plockar blommor tillsammans med andra unga flickor. Hon 
rycks, bokstavligt talat, från en kvinnlig gemenskap då marken bryts upp (ruptures) och Hades kas-
tar ned henne i giftermålet och dödsriket.  

Den mesta av litteraturen som berör bortrövandet antyder att även under mindre dramatiska om-
ständigheter är invigande in i sexualitet en oundviklig nedgång till helvetet för kvinnan.  ”[T]he 40

earth / is run by mothers”  lyder det i Louise Glücks dikt, och i motsats blir underjorden en symbol 41

för vad Gubar kallar demonisk manlig makt. ”His is an aggressive power to destroy, not a nurturing 
ability to create”  skriver hon, och giftermålet och våldtäkten visar hur den manliga makten utför 42

våld mot den kvinnliga. Detta våld leder till förstörelsen av en flicka och i utsträckning ett vanhel-
gande av naturen. Persephone ”returns home / stained with red” i Louise Glücks  dikt. Huruvida 43

det röda är från granatäpplen eller om det är blod resulterat från hennes våldtäkt är inte specificerat, 
men likväl är hon inte ”what is called / a girl any longer.” 

Denna form av äktenskap, som involverar att fader ger bort dotter, och dotter förväntas lämna sin 
moders hem och bosätta sig hos sin make, är ett nytt sorts giftermål för Olympus. Gudar och gudin-
nor är delvis definierade av att de inte begränsas av samma regler som dödliga, och gudinnor har 

 Gubar, s. 30538

 Beauvoir, s. 39439

 Gubar, s. 30440

 Glück, Louise, ”Persephone the Wanderer” ur Averno (1943) https://www.poets.org/poetsorg/poem/persephone-wan41 -
derer 

 Gubar, s. 30442

 Glück, ”Persephone the Wanderer”43
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inget behov av monogamt giftermål varken för att få barn – Demeter och Persephones fader Zeus 
var inte gifta – eller för att betrygga sin position i en familj. De olympiska gudarna lever generellt 
inte separat på det viset utan i en gemenskap, och de giftermål som finns innebär inte den förlust av 
individualitet som det gör för dödliga kvinnor. Persephone hade kunnat leva ett evigt liv på sin 
moders blommande ängar, men Zeus utövar full makt över hennes autonomi genom att ge bort 
henne i äktenskap utan hennes eller Demeters vetskap eller samtycke.  Hon förväntas sedan bosätta 44

sig i sin makes sfär, skild från båda sina föräldrar.   45

Genom den symboliska död hennes giftermål orsakar blir hon närmre kopplad den mänskliga 
kvinnans upplevelser och erfarenheter.  Persephone och Demeter förblir påverkade av mänskliga 46

begränsningar: död, giftermål och de cykliska årstiderna som medför separation de aldrig skulle be-
hövt uppleva. Persephone är inte mycket mer än ett offer, ”as we have seen / in the tale of Perse-
phone” skriver Glück, ”which should be read / as an argument between the mother and the lover— / 
the daughter is just meat.”  47

4.2 Resan som individuationsprocess 
Nedgången till underjorden, den symboliska döden, är inte endast sedd som en negativ up-

plevelse. Nelson poängterar att människans förhållande till döden gick igenom en drastisk förän-
dring någonstans kring 2500 f.vt. som reaktion på samhällets förlust av det arketypiska feminina 
perspektiv som värderar död-i-liv som en nödvändig grund för transformation.  Enligt Nelson har 48

vår samtida kultur glömt bort att nedgång är arketypiskt, ärofyllt och visionärt. En ”underworld 
journey” är vad Persephone går igenom, vilket är en fruktbar avbildning av individuationspro-
cessen.   49

Inom grekisk litterär tradition är katabasis ett viktigt begrepp som syftar på den första av tre 
stadier i Joseph Cambells formel för den episka berättelsen som han kallar ”the monomyth”.  Hjäl50 -
ten i dessa episka berättelser ger sig ut på en resa och återvänder med ny information, ny insikt och 
ny visdom. Resan genomförs av bland andra Aeneas, Odysseus och Dante, vilka alla återvänder 
förändrade. Persephone må vara en sekundär karaktär i Hymnen men ”the myth is the mythos, the 
plot, the action, not the figure abstracted from it. Persephone is the one about whom this story, with 

 Daifotis, Melanie. "The Myth of Persephone: Body Objectification from Ancient to Modern." (n.d.): Networked Digi44 -
tal Library of Theses & Dissertations, EBSCOhost (accessed May 14, 2017), s. 4

 Foley, s. 104-106.45

 Foley, s. 10746

 Glück, Louise, ”Persephone the Wanderer” ur Averno (1943) https://www.poets.org/poetsorg/poem/persephone-wan47 -
derer 

 Nelson, Elizabeth Eowyn. "Embodying Persephone's Desire: Authentic Movement and Underworld Transformation." 48

Journal Of Jungian Scholarly Studies 11, no. 1 (June 2016): 5-17. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed 
March 31, 2017). s. 7

 Nelson, s. 849

 Lappin, Linda, ”Your journey to hell and back”, The Writer, 2013: 9 [Elektronisk resurs] Hämtad från http://50

www.pokkoli.org/files/Katabasis_The_Writer.pdf 2017-05-05, s. 1
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all it’s ramifications, is told”  som Downing noterar. Hon är ”hjälten” och som om hon var en episk 51

sådan, upplever hon katabasis. Den korta del av Hymnen som utspelar sig i underjorden ger oss inte 
mycket information, men, i relation till detta, mycket viktig sådan. Hades kallar henne daiphrôn, ett 
epitet som vanligen tillskrivs manliga ledare och krigare, vilket betyder ”vis”  och Hymnens 52

berättare refererar direkt efter detta till henne som periphôn, vilket betyder ungefär ”intelligent”. Vi 
har inte sett vad som hänt Persephone i underjorden, men vi ser resultaten.  

This going down into, or ’katabasis’ in Greek, entails journeying into the 
deeps of the earth or into the depths of oneself. It is a time of solitude and 
doubt, mourning and danger, anguish, fear, alienation, often estrangement 
from what we hold most dear: our sense of who we are.  (Kursivering 53

tillagd) 

Separation och främmandegöring från essensen av identitet ligger nära till hands både för poet-
erna som försöker återta sitt arv och för den tidigare diskussionen angående separation från det 
kvinnliga kollektivet. Jung har inte omfattande studerat Hymnen men har diskuterat Demeter och 
Persephone som utmärkta exempel på arketyperna moder och ”maiden” . Han uttrycker en 54

utvidgning av vad Gubar och Beauvoir talade om vad gäller relationen mellan kvinnor och arv: 

Demeter and Kore , mother and daughter, extend the feminine conscious55 -
ness both upwards and downwards. […] The psyche pre-existent to con-
sciousness (e.g., in a child) participates in the maternal psyche on the one 
hand, while on the other hand it reaches across to the daughter psyche. We 
could therefore say that every mother contains her daughter in herself and 
every daughter her mother, and every woman extends backwards into her 
mother and forwards into her daughter.  56

Ett medvetande om denna koppling kvinnor emellan producerar en känsla eller upplevelse av att 
hennes liv är utspritt över generationer, att en kvinna är alla kvinnor. Jung menar att det är så en in-
divids liv kan bli en arketyp, i detta fall för unikt kvinnliga upplevelser. Chodorow kallar denna 
koppling för ”double identification”.  57

Separationen från denna tillhörighet och det omedelbara införandet in i en manlig sfär är en plöt-
slig traumatisk ensamhet, men även en individuationsprocess. Jung beskriver individuationspro-
cessen som ”fidelity to the law of one’s own being”  snarare än kollektivets, och före sitt giftermål 58

har Persephone inte ens ett namn. Alla barn går tidigt i sina liv igenom en separation och individua-

 Downing, s. 3351

 Foley, s. 20, s. 5552

 Lappin, s. 153

 Foley, s. 12054

 Kore, alt. Korê eller det ursprungliga grekiska Kuorê betyder ”maiden”. Det är så Persephone refereras till före 55

hennes resa genom underjorden

 Foley, s. 19956

 Chodorow, s. 24657

 Nelson, s. 858
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tion från sina mödrar,  Persephone är dock inte som dödliga barn; hade inte giftermålet skett hon 59

inte blivit mer än dotter. Glücks dikt uttrycker ett missnöje med det upplägget:  ”[…] Regarding / 
incarceration, she believes / she has been a prisoner since she has been a daughter.” 

I samband med sin individuationsprocess får hon mer än ett namn. Då Hades tillåter henne att 
återvända ovan jord ger han även unicitet. ”[Y]ou will have power over all that lives and moves,” 
säger han, ”/ and you will possess the greatest honors among the gods. / There will be punishment 
forever more for those wrongdoers / who fail to appease your power with sacrifices”. Genom 
ätandet av granatäpple blir hon även den enda  gudinna med förmåga att röra sig genom alla tre 60

dimensioner: Olympus, jorden och underjorden. På grund av Persephones närvaro blir Hades även 
för första gången tillgänglig för de dödligas böner, och därefter tillbads han nästintill uteslutande 
som Persephones make .  61

Hennes individuationsprocess legitimeras då Hymnens öppningsscen ger starka indikationer på 
att Persephone är redo för sexualitet , och därmed redo att individueras från sin moder. Hon blev 62

stulen inte från sin moders famn utan då hon frivilligt vandrade bort från en grupp kvinnor, lockad 
av en narcissus-planta. Hymnen väljer att skildra giftermålet genom ett missvisande trick som utö-
var våld på en idyllisk moder-/dotterrelation,  men Nelson menar att denna skildring inte går att lita 63

på. Före sin nedgång är hon ”the perfectly discreet and peaceful, unravished Kore”  och när hon 64

återvänder är hon ”Persephone, as the wholly terrible goddess of death”.  65

 Chodorow, s. 24759

 Guden Hermes, budbäraren, har samma förmåga60

 Foley s. 8961

 Foley, s. 10762

 Foley, s. 10763

 Pater, s. 664

 Pater, s. 665
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5. Persephone som spegel för dagens kvinna 

5.1 ”the story / you have been told” 
They’ve kept the truth  
about Persephone a secret,  
burying it deep below  
Hercules’s murdered wife  
and all of Zeus’s affairs. 

Emily Palermos dikt visar en vass medvetenhet om traditionen av manligt mytskapande. Genom 
att begrava sanningen under avhumaniserande karaktäriseringar av andra kvinnor påminner dikten 
läsaren om reduktionen av kvinnor till objektifierade sekundära karaktärer, definierade endast av sin 
relation till män och rollen de spelat i deras narrativ. Sanningen om Persephone är något som har 
hotat denna karaktärisering av kvinnor, trots allt har ”they” begravt den. Att sanningen är begravd, 
alltså nedåt, är konsekvent med att ”known” (i motsats till ”unknown” i metaforik är nedåt . The 66

truth is buried under jorden, i samma sfär som Persephone finns i.  

”It’s dangerous, you see,” fortsätter strofen ”a spark threatening to / ignite a long dead flame.” 
Objektet dessa rader syftar på är ”the truth”, och dikten verkar varnande. Threatening to ignite a 
flame är att hota att med eld ödelägga, och spark har en konnotativ koppling till revolutionsspråk. 
Det är en begynnelse. Den sedan länge döda elden som dikten nämner kan tänkas referera till de 
för-Olympiska religionerna, den före Zeus patriarkala världsordning. För att inte förlora sin makt-
position har Zeus, i egenskap av mannen, begravt vad som hotar ödelägga hans världsordning. Den-
na första strof visar i sin helhet en tradition som liknar den som Gubar och Beauvoir talar om, att 
bemöta, utmana och subvertera det narrativ som populariserats. 

Genom diktens sista strof konkretiseras tolkningen av ”they” som männen: ”The primal thirst / 
that burns all women’s throats, / denied by eons of men.” Persephones sanning och det narrativ den 
resterande dikten presenterar får stå som ett exempel, som ansikte, för det som tagits från alla kvin-
nor. Konnotationsfältet kring ordet primal inkluderar vildhet, våld och någonting före civilisation 
och ordning. Thirst är inte bara en avsaknad utan ett essentiellt behov, särskilt kopplat till metaforen 
i den följande versen ”burns all women’s throats”. En törst som brinner är en stark skildring av att 
ha blivit förnekad något, i detta fall inte det bokstavliga vattnet utan något unikt kvinnligt. En pri-
mal thirst that burns är en hotfull bild, i alla fall för den som råkar stå vägen för vad som kommer 
att släcka den törsten. 

Även Amrita Chakrabortys dikt Persephone Speaks  pekar ut en medvetenhet i sin mycket korta 67

inledande strof. I helhet lyder den ”i am not the story / you have been told.” Genom att identifiera 
diktens berättare – Persephone – så konkret till myten (”the story”) görs även här en tydlig separa-
tion av sanning och narrativ. Som en slags negativ metafor tillåter inte Persephone att hennes iden-
titet kopplas till vad The rape of Persephone står för. ”[I] am not your fantasy / of an innocent you 

 Lakoff, George & Johnson, Mark, Metaphors we live by, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1980, s. 2166

 Se bilaga 267
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can corrupt” (kursivering tillagd) beskriver hon senare. Dessa verser agerar på två plan, delvis som 
respons på kvinnans sekundära och objektifierade roll, och delvis till hennes våldsamma initiation 
in i sexualitet. Corrupt översätts ungefär till fördärva. Gubar formulerade det ”we speak still of 
’taking’ a girl’s virginity […] or ’breaking’ her”.  Persephone genomför i sitt språk en tydlig revolt 68

mot den maktutövningen. 

Den sista strofen i Palermos dikt följer en strof som består av ett enda ord: ”Control”, något som 
det beskrivs att ”Persephone starved for”. Likt ”thirst” är detta en metafor som för tankarna till des-
perat behov och att ha blivit förnekad något: i detta fall kontroll. En av de saker denna uppsats 
berört är bristen på kontroll kvinnor har över sin egen historia och sitt kulturella arv. Delvis refer-
erar dikten till detta, men hur den ensamt står mellan två mångordiga fraser lyckas även kondensera 
vad alla dessa samtida poeter valt att göra. 

En av de mest märkbara förändringarna mellan Hymnen och dessa samtida dikter, det tydligaste 
sättet poeterna verkar ha valt att inte bara utmana utan skriva om myten är vad det gäller Perse-
phones nivå av agency eller verkande kraft. Där den tidigare poesin har, inte uteslutande men 
framträdande, behandlat Persephones roll som offer och hur episoden med Hades speglar en våld-
sam verklighet för flickor har dessa samtida poeter valt en annan metod för att återta sitt arv. 

you think he took me?  
you think i knew not what i did  
when i laughed and placed those crimson seeds  
upon my tongue? 

I nästan identisk formulering upprepar Chakraborty och S. A. samma utlåtande i sina dikter. I 
dikten I am not meant to serve  av S. A. talar dock Persephone direkt till Hades, snarare än läsaren: 69

like I didn’t have a plan?  
as if I fainted into the arms of death almighty  
and didn’t crack those seeds  
between my willing teeth, grinning all the while. 

Persephone berättar, om och om igen på olika sätt, hur hon inte är eller var ett offer. ”[S]he swal-
lowed the seeds […] / willingly” står det i D. S. dikt Persephone  som inte tar upp själva bortrö70 -
vandet men som talar om Persephones ambition på ett sätt som gör det enkelt att tolka in ett lik-
nande steg bort från offerrollen. Persephone’s Return av A. Davida Jane  som i motsats till flera 71

andra dikter presenterar en Persephone som verkar ung och ödmjuk avslutas med ”I made Hades 
run to me. […] / Do you really think I ate the fruit unwillingly?” och i Daniella Michallenis Perse-
phone Speaks  säger hon: 72

 Beauvoir, s. 39468

 Se bilaga 169
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I asked him for it.  
[…]  
I wanted him.  
So I grabbed my king and ran away  
to a land of death,  
where I reigned and people whispered  
that I’d been dragged. 

”People whispered” antyder skvaller och spridda rykten. Denna dikt kommenterar därmed direkt 
att narrativet i Hymnen har skapats separat från de intradiegetiska händelserna, att den är en lögn 
som döljer den faktiska sanningen. Dessa poeter verkar överens om att det bästa sättet för dem att 
kräva tillbaka kontroll över sitt kulturella arv är att ge kontroll till offret. De subverterar inte bara 
myten genom att subjektivisera offret, de gör offret ogjort. 

5.2 Separation och individuation 
En av de största förändringarna som skett från mycket av den tidigare poesin till den samtida är 

relationen mellan Persephone och Demeter. Förut förenade som kvinnor mot en manlig negativ 
makt verkar en annan dynamik nu målas upp. 

A. Davida Janes Persephone’s Return inleds med fyra strofer som bland annat introducerar Apol-
lo, en av de män som kunde blivit Persephones make . Snarare än att låta Demeter vara Hades 73

motsats får Apollo nu fylla den rollen. Där han är sol och värme är Hades mörker. Fyra strofer om 
Apollo, Demeter och våren inleder dikten och fyra strofer i ord direkt från Persephones mun avslu-
tar den. Som en barriär mellan dem, likt jordens yta i dikten är en barriär mellan vår och vinter, mel-
lan Persephone och hennes moder, finns följande strof: 

Persephone we welcome you 
Back to the land of the living 
But do you really want to come? 
All the world has woken to welcome you home 
But the winter more resembled your dark kingdom. 

Dikten välkomnar henne hem, men motsäger sig genom att referera till underjorden som hennes 
rike. Implikationen att Persephone hör hemma i mörkret och vintern, trots att hon är vårens gudinna, 
gör att läsaren börjar ifrågasätta vem hon är, och vem hon var när hon valde Hades. 

Persephones del av dikten inleds med orden ”I am Persephone”, en abrupt förändring från en vag 
okänd berättare till tydlig identifikation. Allt som följer detta uttalande blir i förlängning en förklar-
ing. Hon visar först förvirring och svaghet genom att vända sig till sin mor för skydd från en man 
med orden ”But mother, take care. / Do not let him burn me.” Världen ovan jord är en skrämmande 
och okänd plats för henne, hon är rädd att solens strålar ska nå och bränna henne här där hon är 
blottad för en himmel hon beskriver som ”empty”. De levande, säger hon, är kalla. Kall agerar här  
som metafor för icke-tillmötesgående och icke-kännande människor. Tanken går till avvisande ut-
tryck som ”cold shoulder”, särskilt då hon även anklagar dem för att ”only look to judge” till skill-
nad från hennes ”flocks of lovely ghosts”. Genom att använda både värme, som vanligtvis har posi-

 Flera män, däribland Apollo, sökte Persephones hand före händelsen med Hades. Demeter vägrade dem alla.73
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tiva konnotationer men som i för hög grad är farlig, och kyla för att referera till negativa upplevelser 
ökar dikten känslan av malplacering. Världen ovan jord är brännande, kylig, och inte välkomnande. 
Persephone verkar ryckt från sin tillmötesgående, förståeliga underjord like plötsligt som hon blev 
ryckt från sin moder. 

De sista två stroferna innebär en förändring. Snarare än verser som gör avbrott i rytmen och ska-
par en känsla av förvirring får vi mer uniforma strofer. Efter vädjan kommer frustration: ”Mother 
you misunderstand” är den första versen. Demeter har inte förstått att hennes dotter ”ran from men 
like Apollo” som är omilda och hotfulla, och som ”never saw [her] heart; just [her] skin.” Utöver att 
vara en objektifierande akt att endast se hud och inte det inre kan även hud kopplas till släktskap. 
Apollo ser endast henne som Demeters dotter och inte den ”I am Persephone” som hon blivit genom 
sin katabasis. 

Ordet ”misunderstand” klingar dock av en förlåtande ton. Demeter har inte medvetet stängt ute 
information, hon har endast tolkat den fel. I följande strof får vi en nästintill upprepning. Dock, med 
en liten förändring, blir upprepning upptrappning. ”Mother, you don’t understand” (kursivering 
tillagd). Det är inte längre så att Demeter endast nått fel slutsats, hon är oförmögen att förstå. Versen 
”I made Hades run to me” speglar ”ran from men like Apollo” och är en tveklös indikation att sepa-
rationen mellan mor och dotter var ett aktivt val från dotterns sida, inte ett förkrossande övergrepp. 
Det blir männen ovan jord som är förövare, som gör avtryck på kvinnors hud, medan Hades sträcker 
ut en gåva.  

Den primära tematiken är inte längre män i motsats till kvinnor. En förståelse verkar finnas mel-
lan Persephone och hennes make som inte längre finns mellan moder och dotter. Den individuation-
sprocess som sker genom katabasis involverar här inte den ”anguish, fear, alienation, often es-
trangement from what we hold most dear: our sense of who we are” som den traditionellt brukar. 
Persephone gör uppbrott från kollektivet medvetet, som respons på att inte vara ämnad för sin mod-
ers sfär. 

I Michallenis Persephone Speaks säger hon ”I tell you I’ve changed”, och visar en annan relation 
än A. Davida Janes. Dikten har ett liknande men omvänt narrativ; Persephone går från frustration 
till kärlek. Inledningsvis har Persephone en liknande förklarande, deklarerande form, men hon 
övergår sedan till ”Mama, Mama, I hope you get this”, en drastisk motsats till ”mother, you don’t 
understand”. Persephone verkar yngre, mama är trots allt mer troligt att höra ur en ung flickas mun 
än en vuxen kvinna och underjordens drottning, och hon hoppas, snarare än uttrycker frustration. 
Det är inte uppenbart om Persephone menar ”get” som i förstå eller som i att motta ett brev, men 
den senare hälften av dikten verkar likna just ett brev. Hon talar till Demeter från underjorden, en 
plats som är stängd för henne, och uppmanar Demeter att inte sörja, inte skicka blommor; hon är 
inte död. 

Denna dikt har ingen referens till årstidernas skifte eller den cykliska föreningen och separatio-
nen dem emellan, men däremot en annan märkbar insinuation: 
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I’ll come back when he bores me,  
but Mama,  
not today. 

Persephone säger sig inte vara förpliktigad att återvända efter en del av året; utöver att ha valt att 
nedgå kan hon närhelst hon vill återvända. Samtidigt som hon lovar att återgå till sin mamas sida, 
visar hon ett fullständigt uppbrott med henne. Hon behöver inte återgå alls, hennes moder har ingen 
äganderätt över henne. 

”Come springtide i am bound to earth” står det i Chakrabortys dikt, en mer traditionell skildring 
av myten, ”to my mother’s sunfilled meadows / and by the fading light of summer / i return to my 
lover’s onyx walls / […] i cherish both but they know / they would have no claim on me if i did not 
desire it / for i belong to myself, / i am only my own–” Separerad både från det kvinnliga kollektivet 
som binder henne till sin moder och ovillig att låta sig vara ett offer och en ägodel för sin make 
finns Persephone utanför dem båda. Hennes relation till sin moder tar ingen enhetlig form dikterna 
emellan, med återkommande är att de inte längre kan förstå eller finna sig själv varandra, och inte 
längre är förenade i den ström av medvetenhet som är det kvinnliga kollektivet. Demeter har inga 
ord att säga i dessa dikter, hon och Hades är reducerade till make och moder medan Persephone är 
det tveklösa subjektet. 

5.3 ”Power” och ”Control” 
Överväldigande genomgående är resultatet av Persephones tillgång till kontroll och verkande 

kraft. Hon nöjer sig inte med äganderätt över sin egen kropp, utan ambition är en stor del av hennes 
karaktärisering. Detta motiv finns i Hymnens originaltext i ytterst begränsad form , men uppkom74 -
mer i nästan samtliga dikter i urvalet. Att karakteriseringen är så central i samtiden kan bero på att 
dikterna cirkulerat i samma kretsar, och möjligen – eller troligen – influerat och inspirerat varandra. 
Det räcker med att en eller några förde argumentet, så länge något i den karakteriseringen resoner-
ade med poeterna och läsarna till den grad att dikterna som inkluderade den spreds, för att det skulle 
bli ett framträdande motiv.  

Oberoende av anledning är det en mörk Persephone läsaren möter, inte en oskyldig Korê. ”Pow-
er.” är en ensam strof som speglar ”Control.” i Palermos dikt. Efter den följer: 

She loved  
her power,  
the Queen of the Dead  
to forever reign  
in the fires of hell.  

Utöver individuation från sin moder och kollektivet, utöver Hades, ville Persephone ha något 
annat. Dikten nämner ingen kärlek till Hades, den enda motivationen för Persephones frivilliga 
nedgång är de två ensamma stroferna power och control samt hur de beskrivs. I slutet av A. Davida 
Janes dikt vinner Hades henne med en gåva, frågan är om hon hade accepterat honom så raskt om 

 Persephone reagerar med lycka när Hades berättar vilka krafter hon har tillgång till, dock är det inte uppenbart om 74

lyckan är beroende på krafterna eller på tanken att få återse sin moder.
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gåvan var något annat än ”half his kingdom” och därmed tillgång till makt. I dikten såg varken han 
eller Apollo hennes hjärta, men där Apollo såg hennes hud såg Hades hennes skelett. Hjärtat är 
metaforiskt för det mjuka, kännande och empatiska i en människa medan skelett snarare har ett 
konnotationsfält om död, förruttnelse och mörker. Hades såg en hårdhet i henne, och därmed hör 
hon bättre hemma som drottning över dödsriket än som en oskuldsfull jungfru på en äng.  

Persephones ambition stannar inte vid ”half his kingdom”. Verben grabbed och reigned som 
diskuteras nedan är representativa, då hon kontinuerligt genom dikterna placerar sig själv inte bara 
utanför offerrollen utan även välter den upp och ned. ”[E]ach separate conscious being aspires to set 
himself up alone as sovereign subject.” skriver Beauvoir, ”Each tries to fulfil himself by reducing 
the other to slavery.”  Utan en other kan inte subjektet identifiera sig själv som subjekt, och för att 75

Persephone enligt dessa regler ska kunna genuint överkomma sin roll som offer behöver någon ta 
hennes plats. ”Out of an entire kingdom” står det i Michallenis dikt, ”he kneels only to me, / calls 
me Queen, calls me Mercy.” Hades står på knä inför henne och endast henne, så har hon 
framgångsrikt placerat sig på toppen av hierarkin, har fått ultimat makt genom att förtrycka någon 
annan. Mercy kallar han henne, som om han fruktar motsatsen. 

Vid första anblick ger bristen av strofuppdelning i Michaellenis dikt, samt den kontinuerliga 
ström av verser av olika längder, ett intryck av att vara hastig, en run-on sentence. Men vid läsning 
skapar upprepningarna och anaforerna ett mönster. Här berättar Persephone för sin moder ”I asked 
him for it. / […] I didn’t want […] / ”I wanted […] / I wanted […] / I wanted […] / I grabbed […] / 
I reigned […]”. En ström av verb från förhandlande till aktiva. Ett kort narrativ byggs upp; Perse-
phone går från förklarande resonemang med sin moder, till att uttrycka intensivt begär, till att an-
vända verben grabbed och reigned för att fylla de begären, verb som inte bara direkt är han-
dlingskopplade utan även maktutövande mot andra. Persephone väntar inte på att någon ska uppfyl-
la de behov hon uttrycker, hon tar bokstavligt talat saken (Hades) i egna händer. Under loppet av nio 
verser har ordet ”I” och ordet ”my” används elva gånger, det går inte att missförstå vem Persephone 
anser vara viktig här. 

”[A] beautiful queen, plotting against her king.” lyder några verser ur Palermos dikt. Hon kon-
spirerar mot sin make, snarare än att dela makten. Att vara hans jämlike duger inte. 

yes, darling, you are my king  
but my laugh will echo to olympus itself  
if you presume to be anything more than  
husband and conquest both. 

Detta är första strofen i dikten I am not meant to serve. Utöver att tonen är nedlåtande blir Hades 
grundligt förändrad jämfört med de karaktärsdrag som uttrycks i Hymnen. Han är här någon hon 
skrattar åt, om han låter sig tro ha makt över henne. King i titel endast, i förhållande till henne är 
han delegerad till husband likt hon i myten är delegerad till maka och dotter. Reducerad, som Beau-
voir formulerade det, för att Persephone ska kunna ta plats som ”sovereign subject”. Nästan som om 
hon talar till ett barn, eller någon av lägre intelligens, kallar hon honom ”darling”, skrattar åt tanken 

 Beauvoir, s. 17175
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att han kunde vara hennes like och att han för en sekund skulle tro att hon ”fainted into the arms of 
death almighty”. Hon säger ”count with me, now:” som om han är inkapabel att göra det själv och 
förklarar sin plan i de sista två stroferna: 

one month to pluck your heartstrings,  
two months to seize your kingdom,  
and the third to rule it. 

and the rest? well, the rest were for you.  
don’t make me regret it. 

Uttrycket ”pluck your heartstrings” används som en metafor för att emotionellt manipulera nå-
gon, särskilt genom att få dem att känna sympati. Tonen i dikten blir ännu mer nedlåtande, särskilt 
kopplad till den tidigare strofen som började med ”like I didn’t have a plan”. Ett narrativ målas upp 
där hon har agerat hjälplös, som den typ av ungmö som kunde ”[faint] into the arms of death 
almighty”, för att sedan ta hans kungarike från honom. Hon har använt sin framställning som objekt 
för att göra slav av honom och så bli subjekt själv. Avslutningen ”don’t make me regret it.” är hot-
full. Hon har hedrat honom med sin tid och sin närvaro, gett honom en gåva snarare än tvärt om, 
och om han får för sig att anta sig ha rätt till mer än så, eller på annat sätt inte ser till att hon är till-
fredsställd, kommer han att ångra det. Offret är inte bara ogjort, hon har på vissa sätt blivit förövare.  

5.4 ”She would swallow the world” 

I det första avsnittet under denna rubrik diskuterades törsten som i Palermos dikt brinner i alla 
kvinnors halsar, törst efter kontroll, och ett metaforiskt förtärande är återkommande även specifikt i 
Persephones karaktär. 

They never wanted you  
to know the hunger of Persephone,  
how she starved for something  
other than pomegranates. 

Formatet dikten har skapar en länk mellan de två stroferna power och control. Detta utdrag ur 
den mittersta strofen, den mellan dessa två extremt korta, kan tolkas både uppåt och nedåt, framåt 
och bakåt. Hunger refererar inte bara till ”Control.” som den är inledande för, utan även ”Power.” 
som den är förklarande för. Hunger efter makt är en mycket tacksam metafor i denna myt, då det är 
just ätande som sluter kontraktet. Utan granatäpplet hade Persephone återvänt till sin moder, förän-
drad möjligtvis men tillbaka på samma plats, med samma roll. Dikterna verkar överens om att den-
na akt är betydande. Utöver ”you think he took me?”, ”I made Hades run to me” och ”I asked him 
for it” tar flera dikter upp ätandet av fröna som ett aktivt val. 

like I didn’t […] crack those seeds 

between my willing teeth, grinning all the while. 

 Hävdar I am not meant to serve. Persephone inte bara väljer att äta utan bryter dem mellan sina 
tänder, en hårdare bild än äta eller svälja skulle vara. Crack är onomatopoetiskt, ett hårt ord och ett 
hårt ljud, som är förstörande i sin natur. I Hymnen placerar Hades frön på hennes tunga, men här är 
akten helt och hållet hennes och erinrar samtidigt om samma maktutövning som hon presenterar i 
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andra delar av dikten. Mat och förtäringsmetaforiken slutar dock inte vid fröna, den utökas till en 
hel karaktärisering i sig själv, likställd offret gjort ogjort och ambition. 

I’ll tell you I’ve changed. I’ll tell you,  
the red on my lips isn’t wine. 

Ur Michallenis dikt är ett exempel. Det är inte klarspråk om vad det röda på hennes läppar är, 
men de två självklara tolkningsalternativen är fruktsaft från granatäpplen eller det mörkare och mer 
oroväckande: blod. Till skillnad från blodet i Glücks dikt är det i detta fall ett önskvärt resultat. 
Samma dikt inleds trots allt med ”I asked him […] For the blood” och att det röda är på hennes läp-
par, som om det ligger kvar efter att hon druckit något, förbinder Persephone tydligare vid 
förtärande och intagande av det som lever. Följande utdrag är ur Persephone av D. S.: 

her lips are stained red,  
her hands sticky with fruit.  
[…] 

she spits life like unwanted  
poison and bares her teeth […] 

Än en gång är hennes läppar röda, dock kopplat mer direkt till frukten. De två första verserna 
antyder att hennes ätande är intensivt, hon blir fläckad och kladdig av det, som om hon inte kan 
stanna upp och torka av sig då henne hunger är för stor. Längre och längre bort från Korê som 
plockar blommor på en äng och mer mot djuriska liknelser som påminner om det ”primal” som 
nämns i första avsnittet under denna rubrik, väljer Persephone sin hunger efter makt framför liv och 
det vackra och mjuka. Snarare än att le, som tidigare i dikten, antar hon här ett djuriskt agerande 
som generellt betyder en utmaning eller en varning: hon blottar sina tänder. 

I en rad av förtärande bilder är det enda hon spottar ut även det hon som gudinna representerar: 
vår och nytt liv. Denna Persephone väljer tveklöst mörker, död och granatäpplen, men den kanske 
mest dramatiska metaforen av att förtära är: 

she swallowed the seeds as  
willingly as she will one day  
swallow the w o r l d -  
no less, no more. 

this is only the start. 

Detta, också plockat ur D. S. Persephone, är en bokstavlig händelse som liknas till en 
metaforisk. Där den förra dikten valde crack, ett förstörande verb, väljer denna ”swallow”. Ordet 
swallow är ett mindre aggressivt ord än crack, och används ofta metaforiskt som något dämpande 
och minskande, t. ex. i uttrycket ”swallow your feelings”. Här, intertextuellt kopplat till att Perse-
phone i myten faktiskt svalde frön, blir det mer förtärande, intagande, men också att förena sig 
med. Granatäpplena används som symbol för dödsriket genomgående i Hymnen och dikterna, och 
genom att äta dem förenar hon sig själv med dödsriket. Persephone svalde bokstavligt talat fröna, 
men det metaforiska ”swallow the world” är onekligen en maktsträvan. Hur ordet world har presen-
terats är effektivt både för ögat och örat. Order verkar sträcka sig i oändlighet, förstärkt av o-ljudet i 
mitten, men får även läsaren att försöka uttala varje bokstav separat. Eftersom det inte är möjligt att 
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göra det förlängs tiden spenderat på ordet ytterligare. Utöver att betona betydelsefullhet ökar denna 
effekt känslan av just hur stor ”world” är, och bilden av att Persephone ska inta den blir grotesk. 

Genom att bokstavligt svälja fröna kan Persephone få tillgång till att förtära världen. Hennes 
kropp är en behållare och hon ämnar förflytta allt som är utanför så att det blir inuti. Det är också en 
nedåtrörelse, ned i magen, vilket gör att hon kommer att vara både över och kring allt. Här är det 
inte endast en ambition att härska utan en ambition att förstöra, och lämna ingenting kvar. Hon har 
blivit en motsats till livgivande. Som en aggressiv motreaktion på kvinnliga stereotyper har hon 
snarare klivit in i manliga: förstörande, demoniska och vanhelgande av naturen.  

5.5 Kvinnan som liv och död 

Demeter och Persephone har som ovan befäst använts som speglar för kvinnan under lång tid, 
både hennes biologiska livgivande förmåga samt hennes roll som offer i ett patriarkalt samhälle. 
Det är så de har undersökts i litteratur, och frågan är vilken bild av kvinnlighet som presenteras i 
dessa samtida dikter. Hon är inte längre ett offer, det har blivit tydligt, snarare är hon härskarinna, 
en matriark till och med ovan sin moder och i viss mån besittande manliga attribut. Poeter har an-
vänt henne för att undersöka förhållandet till sitt eget kön, delvis genom att låta Persephone göra 
detsamma: vem hon är i relation till andra kvinnor, och vem hon är i relation till representanten för 
det manliga könet, det vill säga hennes make. 

I Palermos dikt diskuteras kvinnan som förtryckt av mannen, som en varelse med törst och 
hunger som nekats av män. Persephone likställs eller får representera detta kvinnliga begär, och 
som ovan befäst är begär och ambition ett genomgående motiv.  

she is fierce want, blazing ambition  
and scarlet need all crowned with  
a burning smile. 

D. S dikt Persephone är en av de få som inte nämner henne vid namn förutom i paratexten. 
Titeln gör att läsaren tolkar ”she” att vara detsamma som ”Persephone” och den intertextuella kop-
plingen till Hymnen är tveklös men metaforerna i den första och i viss utsträckning den andra stro-
fen verkar för kvinnan likt hur ”no man is an island” och ”man is wolf” verkar för män. ”The wolf-
metaphor” skriver Black, ”suppresses some details, emphasizes others – in short, organizes our 
view of man.” . She is fierce want, she is blazing ambition, she is scarlet need, är de tre metafor76 -
erna direkt kopplade till ett identitetsbestämmande ”is”, och she och substantiven verkar på varan-
dra och skapar en bild av kvinnan byggs på de separata konnotationsfälten. 

Den starkt identitetsbestämmande formuleringen ”is” sträcker sig likt Chodorows ”double identi-
fication” åt båda hållen och påverkar både focus (mål) och frame (källa). I fullständig motsats till ett 
objekt eller till stereotypen om kvinnan som ödmjuk och foglig, är hon want, ambition, och need. 
Alla tre är handlar de om hunger eller törst efter mer, att det som finns inte räcker. I denna dikt är 
kvinnan en behållare som kräver av sin omvärld, som vill inta och förtära. De tre stärkande adjek-

 Black, Max, Models and metaphors: studies in language and philosophy, Cornell Univ. Press, Ithaca, N.Y., 1962, s. 76
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tiven: fierce, blazing och scarlet kan kategoriserar till djur respektive eld respektive blod och/eller 
sexualitet. Färgen röd i förhållande till kvinnor är generellt en indikation på promiskuitet och sex-
uellt uttryck. 

I en dikt vänder sig Persephone direkt till kvinnor med en tydlig indikation på vad dikten vill att 
kvinnliga läsare tar till sig. Palermos dikt, som så genomgående talar om kvinnor och hennes 
mytiska arv, avslutas: 

Listen closely to the voice from hell, sweetheart.  
“You are a queen;  
don’t wait for a king.” 

Dessa är de enda ord som Persephone själv yttrar i denna dikt, för visst är Persephone rösten från 
helvetet, och ”sweetheart” yttrar om att det är unga flickor hon talar till. Som matriark och efter att 
ha genomgått katabasis har hon visdom att dela med sig av, och den visdomen är att männen är ir-
relevanta för kvinnans tillgång till makt och kontroll. Trots att det i Hymnen var så Persephone up-
phöjdes behövs inte ett giftermål med en kung för att kvinnan ska bli drottning. Detta citat är just 
the truth som dikten talat om. Den ligger begravd tillsammans med Persephone under otillräckliga 
representationer av kvinnor, men om flickor ”[l]isten closely to the voice from hell” kan de höra 
den. 

I vissa av dikterna finns ett avvisande av traditionellt kvinnliga karaktärsdrag. Utöver ”she spits 
life like unwanted / poison” vilket är en direkt och effektfull refusering av kvinnans biologiska kop-
pling till liv – hon vägrar inneha liv, hon vägrar låta liv växa i henne, hon spottar ut det som om det 
vore gift – finns det problematik i Michallenis skildring: 

I didn’t want the pearls other girls talked about,  
or the fine marble of palaces,  
or even the roses in the mouth of servants. 

Genom att separera sig själv från ”other girls” som tycker om vackra och stereotypiskt kvinnliga 
saker är att befästa kvinnans roll som ytlig och utan ett komplicerat inre liv med intelligens och ra-
tionellt tänkande. Det är att nedvärdera kvinnor som varelser, likt männen har gjort. Till och med 
”servants” passar inte Persephone i denna dikt, om de ska kopplas till fragila och vackra saker som 
rosor. Hon förvisar allt av detta slag: ”don’t send flowers, / we’ll throw them in the river.”  

Andra dikter arbetar kring traditionellt kvinnliga saker på ett annat sätt, genom att kombinera 
dem med det mörka och farliga och så i Persephone skapa en balans: 

i am forest fires and flower buds  
i am poisonous thorns and newborn foals  
i am death and rebirth–  
cross me at your peril. 

Detta förtydligande av att naturen innehar både liv och död, i cykeln som Persephone presenter-
ar, är noterbar. Hon är både liv och död, för att det är det hon orsakar genom sin resa till och från 
underjorden. Persephone är som sagt något nytt och unikt genom sitt giftermål, hon har fått krafter 
som ingen annan har, att resa genom alla sfärer, att vara både Demeters dotter och Hades fru, 
gudinna över vårens blomstring och drottning över underjorden. Dikten poängterar hur dessa saker 
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inte är skilda från varandra egentligen, de är en och samma, i henne. ”Cross me at your peril” är en 
utmaning och ett hot, särskilt då hon fortsätter med ”(you shall find that pretty rose vines / are just 
as lovely when they wrap tight over your limbs / and shatter your bones.)” Det hon representerar, 
det mjuka med våren, behöver inte vara mjukt. Det kan vara vackert och farligt, fragilt och hårt, 
samtidigt. Dikten sätter kontraster mot varandra och förenar dem. I den näst sista strofen jämför 
dikten Hades och Demeter som motsatser, make och moder, vinter och sommar, död och liv, men 
även i den tidigare sker jämförelser. Blod och blommor; kyssar och gift; stridskonst och botanik. 
Det mest talande med dessa jämförelser är att de flesta av dem inkluderas inom Persephones karak-
tär: 

my lord, he brings me wreaths of bloodstained flowers,  
and i grant him kisses laced with venom  
he gifts me graveyards to plant my orchids  
and i send him the torn heads of men  
who wrong my maidens.  
(i teach them combat alongside botany. both are arts.) 

Både de traditionellt kvinnliga och de traditionellt manliga attributen får plats inom henne, och 
trots att hon säger att Hades ”rules with iron fist and i / with gentle touch.”, vilket är en mer tradi-
tionell uppdelning, följer hon upp med: ”i am […] / half blooming creation, / half blazing hellfire.” 
Livsskapande och ödeläggande. 

Dikterna har inte samma mål, de presenterar olika bilder av kvinnlighet och vad den bör och inte 
bör vara. Genom drastiska skillnader mellan och inom dikterna bryts kvinnan ut ur alla försök att 
reducera henne till en sak. Hon motsätter sig definition och begränsning, och får vara både jämlike 
och härskarinna, liv och död, blommor och skelett, Korê och Persephone. 

6. Avslutande diskussion 
Jung beskriver individuationsprocessen som ”the realization of one’s individual and unique 

wholeness”.  Jag har inom det mycket begränsade formatet av en kandidatuppsats försökt fånga de 77

mest centrala och återkommande motiven i poesi och forskning kring Persephone i Hymnen för att 
få ett svar på frågan ”Vilka identitetsutforskande funktioner har gestaltningen av Persephone i poe-
si”. Detta har lett till separata sanningar som på olika sätt kan kombineras. Dikterna hyllar och 
förkastar kvinnlighet, de värnar om och skrattar åt Hades, de argumenterar med och tröstar Deme-
ter.  

Poesin har tidigare gett Persephone välbehövd plats att vara ett offer, och vara en röst och ett an-
sikte för andra offer – ”did she cooperate in her rape, / or was she drugged, violated against her will, 
/ as happens so often now to modern girls.” skriver Glück med ömhet – som kan behöva en kärl 
genom vilket de kan granska och sålla sina egna upplevelser. Nu är hon i poesin för ett nytt än-
damål: att med överdåd utforska gränser. Persephone har varit offer tillräckligt länge, verkar poeter-
na tycka, det är dags att ge henne fullständig kontroll över sitt liv, och så göra henne till en full-
ständig individ. 

 Nelson, s. 877
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Poeterna gör egentligen ingenting som är nytt, Persephones kärlek till Hades och hennes roll som 
härskarinna har undersökts förut, men deras intensiva fokus på specifika motiv och karaktäris-
eringar som är sekundära i Hymnen och deras fullständiga avfärdande av andra skapar nya dimen-
sioner inom hennes gestaltning. Där poeter som Glück ställt henne utforskande frågor har dessa 
samtida tagit en ståndpunkt om vem Persephone är och argumenterar den i tveklösa formuleringar. 
Det hade varit fruktbart att dyka mycket djupare in i dessa dikter, och i ett större format hade det 
gått utan att riskera uppsatsens syfte.  

Jag har under loppet av uppsatsen även letat efter tecken på att poeterna har läst Hymnen genom 
att hålla utsikt efter direkta citat och allusioner, men det är helt enkelt troligast att de läst hennes 
wikipedia-sida. Det återkommande motivet och citatet ”stained red” får mig att tro att vissa har in-
fluerats av Glücks dikt. Som jag nämnde i inledningen har den cirkulerat, tillsammans med viss an-
nan Persephone-poesi från mitten av 1900-talet och framåt, på samma platser där dessa poeter 
skriver, så det är mycket troligt. 

Tiden där att vara kvinna definieras av en biologisk förmåga att föda barn är förbi, så poeterna 
vänder sig bort från dessa definitioner av det kvinnliga och undersöker nya: de som är opassande 
och okvinnliga; våld, blod och makt, specifikt njutning av att vara i en maktposition, samt en skarp 
intelligens och en djurisk instinkt. Dessa får existera på samma plan som det som är traditionellt 
kvinnligt. I flera av dessa dikter existerar de samtidigt i en kropp utan att ogiltigförklara varandra. 
Granatäpplen har varit associerade med blod och död i lika hög grad som de varit associerade med 
fertilitet och giftermål , och verkar som den ultimata symbolen för gudinnan som kan kopplas till 78

alla dessa saker. 

Persephone är ett tacksamt kärl för identitetsutforskning, just för att hon är så många saker på 
samma gång. En ungmö på en äng med blommor, drottning över helvetet, våldtäktsoffer och fruk-
tad, oskyldig och gift med djävulen. En av de saker som är noterbara i dessa dikters karaktärisering 
av Hades och underjorden, och därmed även Persephone, är den beklagansvärda sammansmältnin-
gen av den grekiska underjorden och det kristna helvetet. Så blir genast Hades demonisering 
starkare, och Persephones önskan att ta del av den mörkare. Det är ”synd” hon eftersträvar i Michal-
lenis dikt och de delar av underjorden som är för hjältar, eller för de som inte levt spektakulära liv 
på något håll, suddas ut. Metaforerna blir dock mer dramatiska, vilket passar dessa poeter väl. 

Överlag verkar de överens om att det bästa sättet för dem att kräva kontroll över sitt mytiska arv, 
och hitta sin identitet i Persephone, är att ge henne allt som förnekats kvinnor, och göra det 
överkompenserande och hyperboliskt. Dessa är inte dikter som utforskar hur det är att vara kvinna i 
poeternas samtid, de utforskar kvinnans potential, hennes förmåga till mörker och mjukhet, hennes 
”unique wholeness”, och hur det ena inte utesluter det andra.  

 Foley, s. 5678

!25



7. Käll- och Litteraturförteckning 

Beauvoir, Simone de, The second sex, Vintage, London, 1997 

Black, Max, Models and metaphors: studies in language and philosophy, Cornell Univ. Press, 
Ithaca, N.Y., 1962 

Daifotis, Melanie. "The Myth of Persephone: Body Objectification from Ancient to 
Modern." (n.d.): Networked Digital Library of Theses & Dissertations, EBSCOhost (accessed May 
14, 2017) 

Downing, Christine, The goddess: mythological images of the feminine, Crossroad, New York, 
1989 

Foley, Helene P. (red.), The Homeric hymn to Demeter: translation, commentary, and interpretive 
essays, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1994 

Gubar, Susan, 'Mother, maiden and the marriage of death: women writers and an ancient myth', 
Women's studies., 6(1979):3, s. 301-315, 1979 

Gottschall, Jonathan. The rape of Troy : evolution, violence, and the world of Homer. n.p.: Cam-
bridge : Cambridge University Press, 2008., 2008. Library catalogue (Lovisa), EBSCOhost (ac-
cessed May 12, 2017). 

Hughes, Linda K.., ”Victorian Dialogues with Poetic Tradition”, The Cambridge Introduction to 
Victorian Poetry [Elektronisk resurs], Cambridge University Press, Cambridge, 2010 (accessed 
April 14, 2017). 

Hinds, Stephen, The metamorphosis of Persephone: Ovid and the self-conscious Muse, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1987 

Lappin, Linda, ”Your journey to hell and back”, The Writer, 2013: 9 [Elektronisk resurs] Hämtad 
från http://www.pokkoli.org/files/Katabasis_The_Writer.pdf 2017-05-05 

Lakoff, George & Johnson, Mark, Metaphors we live by, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1980 

Nelson, Elizabeth Eowyn. "Embodying Persephone's Desire: Authentic Movement and Under-
world Transformation." Journal Of Jungian Scholarly Studies 11, no. 1 (June 2016): 5-17. Academ-
ic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 31, 2017). 

Nancy Chodorow, “Family Structure and Feminine Personality”, The Homeric Hymn to Demeter 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press 1999) 243–265;  

Pater, Walter. "THE MYTH OF DEMETER AND PERSEPHONE." Greek Studies: A Series Of 
Essays (January 1920): s. 34-45. Literary Reference Center, EBSCOhost (accessed April 11, 2017). 

Reid, Jane Davidson, and Chris Rohmann. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 
1300-1990s. n.p.: New York : Oxford Univ. Press, 1993, 1993. s. 858-870 

!26

http://www.pokkoli.org/files/Katabasis_The_Writer.pdf


Glück, Louise, ”Persephone the Wanderer” ur Averno (1943) https://www.poets.org/poetsorg/
poem/persephone-wanderer  

SAMTIDA DIKTER: 

Persephone’s Return av A. Davida Jane hämtad från 
http://adavidajane.tumblr.com/post/96526174951/persephones-return-a-davida-jane 

Persephone av Emily Palermo hämtad från 
http://starredsoul.tumblr.com/post/58907860848/theyve-kept-the-truth-about-persephone-a-sec-

reta 

Persephone Speaks av Amrita Chakraborty hämtad från 
http://savitris.tumblr.com/post/90590521802/i-am-not-the-story-you-have-been-told-i-am-not  

I am not meant to serve av S. A hämtad från 
http://micaelaprattsarchive.tumblr.com/post/105975068992/yes-darling-you-are-my-king-but-

my-laugh-will 

Persephone av D. S. hämtad från 
http://lavnderlesbian.tumblr.com/post/99173749201/her-lips-are-stained-red-her-hands-sticky-

with 

Persephone Speaks, av Daniella Michalleni hämtad från 
http://daniellamichalleni.tumblr.com/post/104806492667/i-asked-him-for-it-for-the-blood-for-

the-rust  

!27

https://www.poets.org/poetsorg/poem/persephone-wanderer
https://www.poets.org/poetsorg/poem/persephone-wanderer
http://adavidajane.tumblr.com/post/96526174951/persephones-return-a-davida-jane
http://starredsoul.tumblr.com/post/58907860848/theyve-kept-the-truth-about-persephone-a-secreta
http://starredsoul.tumblr.com/post/58907860848/theyve-kept-the-truth-about-persephone-a-secreta
http://savitris.tumblr.com/post/90590521802/i-am-not-the-story-you-have-been-told-i-am-not
http://micaelaprattsarchive.tumblr.com/post/105975068992/yes-darling-you-are-my-king-but-my-laugh-will
http://micaelaprattsarchive.tumblr.com/post/105975068992/yes-darling-you-are-my-king-but-my-laugh-will
http://lavnderlesbian.tumblr.com/post/99173749201/her-lips-are-stained-red-her-hands-sticky-with
http://lavnderlesbian.tumblr.com/post/99173749201/her-lips-are-stained-red-her-hands-sticky-with
http://daniellamichalleni.tumblr.com/post/104806492667/i-asked-him-for-it-for-the-blood-for-the-rust
http://daniellamichalleni.tumblr.com/post/104806492667/i-asked-him-for-it-for-the-blood-for-the-rust


Bilaga 1. 

Persephone av Emily Palermo 
They’ve kept the truth  
about Persephone a secret,  
burying it deep below  
Hercules’s murdered wife  
and all of Zeus’s affairs.  
It’s dangerous, you see,  
a spark threatening to  
ignite a long dead flame.  

Power. 

She loved  
her power,  
the Queen of the Dead,  
to forever reign  
in the fires of hell.  
She wore her crown  
like a beacon;  
a beautiful queen,  
plotting against her king.  
They never wanted you  
to know the hunger of Persephone,  
how she starved for something  
other than pomegranates. 

Control. 

The primal thirst  
that burns all women’s throats,  
denied by eons of men.  
Listen closely to the voice from hell, sweetheart.  
“You are a queen;  
don’t wait for a king.” 

Persephone av D. S.  
her lips are stained red,  
her hands sticky with fruit.  
she is fierce want, blazing ambition  
and scarlet need all crowned with  
a burning smile. 

she spits life like unwanted  
poison and bares her teeth to those  
who wait before her;  
goddess to queen,  
a line of subjects at her feet. 

she swallowed the seeds as  
willingly as she will one day  
swallow the w o r l d -  
no less, no more. 

this is only the start. 

I am not meant to serve av S. A 
yes, darling, you are my king  
but my laugh will echo to olympus itself  
if you presume to be anything more than  
husband and conquest both. 

like I didn’t have a plan?  
as if I fainted into the arms of death almighty  
and didn’t crack those seeds  
between my willing teeth, grinning all the while. 

count with me, now: 

one month to pluck your heartstrings,  
two months to seize your kingdom,  
and the third to rule it. 

and the rest? well, the rest were for you.  
don’t make me regret it. 
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Bilaga 2.  

Persephone speaks av Amrita Chakraborty 
I am not the story  
you have been told. 

i am not pure 
nor powerless  
i am not your fantasy  
of an innocent you can corrupt. 

you think he took me?  
you think i knew not what i did  
when i laughed and placed those crimson seeds  
upon my tongue? 

do not mistake my kindness  
for naievete.  
i am forest fires and flower buds  
i am poisonous thorns and newborn foals  
i am death and rebirth–  
cross me at your peril.  
(you shall find that pretty rose vines  
are just as lovely when they wrap tight over your limbs  
and shatter your bones.) 

my lord, he brings me wreaths of bloodstained flowers,  
and i grant him kisses laced with venom  
he gifts me graveyards to plant my orchids  
and i send him the torn heads of men  
who wrong my maidens.  
(i teach them combat alongside botany. both are arts.)  
he rules with iron fist and i  
with gentle touch.  
we live and love in a curious harmony  
of sweet birdsong  
and the tortured screams of sinners. 

come springtide i am bound to earth  
to my mother’s sunfilled meadows,  
her unequivocal, enduring love.  
and by the fading light of summer  
i return to my lover’s onyx walls  
and cimmerian heart.  
i cherish both but they know  
they would have no claim on me if i 
did not desire it  
for i belong to myself,  
i am only my own–  
half blooming creation,  
half blazing hellfire. 

he calls me his lady  
but he knows  
i am a queen.  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Bilaga 3 

Persephone’s Return by A. Davida Jane 
This break of winter,  
The sugar-syrup-snow melting,  
When the egg cracks and light  
Spills out, yellow as yolk: 
This is when the light is the warmest. 

Dearest Demeter you have kept  
Apollo’s fingers from us for so long.  
But in a rush you forgot.  
We will try not to get burned –  
Although we like his lingering gaze. 

It is this time that the light  
Feels the warmest  
– the most yellow –  
And it is hard to care  
That it hurts our eyes. 

Demeter is so careful and worrisome  
But I’m afraid Apollo’s fire shines too bright  
And we flock to him like moths  
To a light bulb; oblivious  
To the danger. 

Persephone we welcome you  
Back to the land of the living  
But do you really want to come?  
All the world has woken to welcome you home  
But the winter more resembled your dark king-
dom. 

I am Persephone, stepping from the black  
Into light too bright.  
At first touch it warms me  
But mother, take care.  
Do not let him burn me. 

The sky is empty and flooded  
with light.  
The people are cold and only look  
To judge.  
Where are my flocks of lovely ghosts? 

Mother you misunderstand;  
I ran from men like Apollo  
Who cast curses when they are scorned  
And burn you eagerly with their touch.  
They never saw my heart; just my skin. 

Mother you don’t understand;  
I made Hades run to me.  
He saw my bones beneath  
And offered me half his kingdom.  
Do you really think I ate the fruit unwillingly? 

Persephone Speaks av Daniella Michalleni 
I asked him for it.  
For the blood, for the rust,  
for the sin.  
I didn’t want the pearls other girls talked about,  
or the fine marble of palaces,  
or even the roses in the mouth of servants.  
I wanted pomegranates—  
I wanted darkness,  
I wanted him.  
So I grabbed my king and ran away  
to a land of death,  
where I reigned and people whispered  
that I’d been dragged.  
I’ll tell you I’ve changed. I’ll tell you,  
the red on my lips isn’t wine.  
I hope you’ve heard of horns,  
but that isn’t half of it. Out of an entire king-
dom 
he kneels only to me,  
calls me Queen, calls me Mercy.  
Mama, Mama, I hope you get this.  
Know the bed is warm and our hearts are cold,  
know never have I been better  
than when I am here.  
Do not send flowers,  
we’ll throw them in the river.  
‘Flowers are for the dead’, ‘least that’s what  
the mortals say.  
I’ll come back when he bores me,  
but Mama,  
not today.
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