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av mycket resande
blir hjärtat stumt och genomdränkt
som en havssköldpadda
som begraver sina geometriskt välgjorda ägg i sand
på avlägsna stränder
bara för att vagga och simma iväg igen in i den stora blindheten
— och vem läser någonsin orden när deras skal ännu är mjuka?

(Ur  Septemberhav  av Breyten Breytenbach, Sydafrika. Tolkning av 
Roy Isaksson.)
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Inledning

”Alla vägar tycks mötas här,
korsa varandra och ta av i nya

väderstreck.”
Per Wästberg

(Afrika berättar, 1961)

En oktoberdag 1994 när den egyptiske författaren och nobelpristaga-
ren Naguib Mahfouz som vanligt tar en fredagspromenad från sitt
hem i Giza till kaféet Aly Baba vid Tahrirtorget i Kairo, blir han över-
fallen och knivhuggen på öppen gata. En septemberdag 1994 när
nobelpristagaren Wole Soyinka anländer till flygplatsen i Lagos för
vidare befordran till Stockholm och seminariet Demokrati i Afrika
fråntas han sitt pass på order från militärregeringen och hindras att
lämna landet. Soyinkas uteblivna anförande blir därmed ett av semina-
riets viktigaste inlägg.

Det fria ordet lever farligt på de flesta kontinenter. Afrika är inget
undantag. Av författarna i denna bok har flera suttit i fängelse för sina
ords skull, andra har mist sina arbeten, satts i husarrest, tvingats i
landsflykt, censurerats, förföljts och bevakats. När den kenyanske för-
fattaren Ngugi wa Thiong’o övergav engelskan och började skriva på
kikuyu belönades han med fängelse utan rättegång. Han lever numera
i landsflykt. Hans böcker på kikuyu förbjuds i hans hemland i ungefär
samma takt som de produceras. Hans senaste bok Matigari förbjöds
efter fyra månader, upplagan drogs in och en person som setts läsa
högt ur den arresterades. Den somaliske författaren Nuruddin Farah
tvingades leva i landsflykt efter sin regeringskritiska roman A naked
needle. De egyptiska författarna Sunallah Ibrahim, Yousuf Idris och
Nawal El Saadawi har var och en, de två första under Nasserregimen,
den senare under Sadats regemente, suttit i fängsligt förvar, liksom
nigerianen Soyinka och sydafrikanen Breytenbach. Den senegalesiske
författaren och regissören Sembène Ousmanes film Ceddo (1977)
totalförbjöds i Senegal och den samlade damm på censurens hyllor i
åtta år innan den slutligen släpptes i censurerat skick. Det officiella
skälet till förbudet var regissörens vägran att ändra filmens titel från
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Ceddo till det mer passande Cedo. Det verkliga skälet var det bränn-
bara ämnet. Ousmanes film, som bygger på faktiska händelser ur Sene-
gals förflutna, handlar om en animistisk motståndsgrupp som vägrade
att låta omvända sig till islam. Eftersom 90% av Senegals befolkning
tillhör den muslimska tron var det många som kunde ta illa upp. Mah-
fouz har vid flera tillfällen hotats till livet av fundamentalistiska grup-
per, främst för Drömmarnas gata som, när den gick som följetong i
dagstidningen al-Ahram 1959, utlöste insändardebatter och gatude-
monstrationer. Romanen har aldrig publicerats i bokform i Egypten,
och när frågan åter väcktes i samband med Mahfouz nobelpris i litte-
ratur 1988, hotades författaren åter till livet av samma fundamentalis-
tiska grupper och diskussionerna om en eventuell publicering avstan-
nade. Det betecknande i sammanhanget är att Drömmarnas gata på
intet sätt är ett mot islam fientligt verk. I Sydafrika, som alltid fordrar
sitt eget kapitel i dessa sammanhang, tvingades en hel generation av
svarta författare i exil för sina ords skull. Abrahams, Head, La Guma,
Mphahlele, Nkosi med flera valde eller tvingades välja ett liv i exil. De
som stannade kvar, som Don Mattera, tillbringade år i husarrest. I
Algeriet har under de senaste åren ett stort antal intellektuella mördats
av fundamentalistiska islamister. Ändå tystnar aldrig det fria ordet.
Där finns alltid någon som är beredd att föra det vidare. Det finns all-
tid, med en bild från Achebe, en termitstack kvar på savannen som
kan berätta för savannens gräs om fjolårets gräsbränder.

Historik

Romankonsten är ung i Afrika, men berättartraditionen är gammal.
Den afrikanska litteraturen är, säger Chinweizu i inledning till antolo-
gin Voices from twentieth-century Africa (1988), åtminstone lika gam-
mal som pyramidtexterna. Det är ett påstående som inte stått oemot-
sagt. I Etiopien utbildades århundraden före Kristi födelse skrift-
språket ge’ez som följdes av amharinja. Under det sena 1200-talet
fram till 1500-talets början upplevde landet en kulturell storhetstid.
Det var bl.a. under den tiden man började skriva de ryktbara regent-
krönikorna. I Nordafrika, som hör till den arabiska kultursfären, kom
skriftspråket tidigt genom arabernas försorg. Den arabisering som
ägde rum på 600-talet var mycket framgångsrik och gav upphov till en
rik och varierad litteratur inom ämnesområden som filosofi, teologi
och naturvetenskap, men också språkligt komplicerade diktantologier
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skapades på formfulländat rimmad vers. Den berättande prosan åter-
finns redan i Josefs sura i Koranen och någon gång på 800-talet skrev
författaren Jahiz ”Boken om de giriga”. I dessa sammanhang brukar
också nämnas Tusen och en natt som år 1704 letade sig till Europa i
fransmannen Gallands fria översättning. Hur gammal denna folkliga
sagosamling egentligen är tycks vara oklart, då dessa sagor länge sågs
som en sämre sorts litteratur som de lärde undvek att befatta sig med.
Troligen började den skapas under 900-talet, och under ca 500 år
befann den sig på ständig tillväxt. Denna sorts litteratur har emellertid
föga att göra med den arabiska romanen och novellen som hämtat mer
inspiration från västerlandet än från något annat håll. Fanbäraren i
detta sammanhang är juristen Muhammad Husayn Haykal som redan
1914 publicerade romanen Zaynab i Frankrike — för säkerhets skull
under pseudonym, eftersom genren hade lågt anseende. Det skulle
emellertid dröja ytterligare tjugofem år innan Naguib Mahfouz uppen-
barade sig på den litterära scenen och inledde en modern arabisk
romantradition. Under tiden prövade många som kände sig kallade
både roman- och novellgenrerna, och med samlingen ”Sheikh Goma’a
och andra berättelser” av egyptiern Mahmud Taymur fick novellen år
1925 sitt stora genombrott. Förutsättningen för framför allt novellens
framgång i Nordafrika var den rad av tidningar och tidskrifter som
såg dagens ljus omkring sekelskiftet.

Västafrika delar Nordafrikas erfarenhet av först den arabiska, därefter
den europeiska kolonialismen. Också här spelade det arabiska skrift-
språket en stor roll. De västafrikanska riken som växte upp vid öknens
rand använde arabiskan som administrativt språk. Soundiata (eller
Sunjata), den legendomspunne härskaren som på 1200-talet styrde
över kejsardömet Mali, uppmuntrade användningen av skriftspråket
vid sitt hov. Arabiskan var i dessa länder i stort ett religiöst och admi-
nistrativt språk vid de stora handelsrikenas hov. Flera afrikanska folk
började så småningom använda det arabiska alfabetet för att återge
sina egna skriftlösa språk. Så var t. ex. fallet med hausafolket i Niger
och Nigeria. Swahili, som vuxit fram längs den östafrikanska kusten,
var i begynnelsen bara ett talspråk. När det så småningom började
efterträda arabiskan också som skriftspråk skrevs det till en början
med arabiska skrivtecken. Det äldsta bevarade swahilimanuskriptet,
skrivet med arabiska skrivtecken, är sextonhundratalsdikten Hamziya,
en översättning av en egyptisk hyllningsdikt från 1200-talet. Swahili
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räknas som ett bantuspråk, men det har en mängd låneord från såväl
europeiska språk, främst engelska, som från arabiska, indiska och per-
siska. Swahili är fortfarande ett mycket livskraftigt språk i Östafrika,
speciellt i Tanzania, där det är officiellt språk.

Den muntliga berättartraditionen har spelat en mycket viktig roll i
Afrika söder om Sahara. Eftersom många afrikanska språk inte existe-
rade i skrift, var det genom den muntliga berättarkonsten historiska
skeenden fördes vidare till yngre generationer. Myter, sagor, sånger och
krigares hjältedater färdades från generation till generation genom
barder, som i Västafrika kallades grioter. En griot hade en mycket
framskjuten ställning i sitt samhälle. Yrket gick ofta i arv. I Les contes
d’Amadou Koumba (1947; Amadou Koumbas berättelser, 1979) läg-
ger senegalesen Birago Diop orden i munnen på en griot vid namn
Amadou Koumba, som sägs ha varit familjen Diops specielle leveran-
tör av sagor och myter. Leuk Hare och Bouki Hyena är i dessa fabler
inbegripna i samma eviga träta som de svenska folksagornas listige
Räv och dumdryge Varg.

I Camara Layes Le maître de la parole (1978), berättar grioten
Kouma Lafôlô Kouma om Mali-imperiets kejsare Soundiata, en om-
sjungen herre som återkommer i bl.a. den av Djibril Tamsir Niane ned-
tecknade Soundjata ou l’épopée mandingue (1960), som också finns
översatt till engelska, och i Massa Makan Diabatés Kala Jata (1965).

I Nigeria har Amos Tutuola hämtat sin inspiration från yorubakul-
turens myter och jägarsagor, bl.a. i Palmvindrinkaren, men processat
materialet i sin egen rörliga hjärna och ut har kommit något mycket
eget och alldeles förtrollande. Wole Soyinka, som inkluderar element
från många kulturer i sin orädda gestalt, har ändå sina djupaste rottrå-
dar i yorubafolkets kultur, en kultur som ligger till grund för hela hans
författarskap. Också i Östafrika spelar den muntliga berättartraditio-
nen en viktig roll som inspirationskälla. Okot p’Biteks mamma var sitt
folks främsta sagoförtäljare med mer än åttio sagor, sånger och fabler
på repertoaren. När p’Bitek kom till henne med sin nyskrivna smäde-
dikt Lawinos sång, i sin första version på acholi, bad hon: Sjung den
för mig. Liksom den västafrikanska sagan förutsätter den östafrikan-
ska musikalisk talang då den ofta framförs sjungande. Sagan var sede-
lärande och uppfostrande, ett sätt att bevara släktets historia innan
polaroidkameran fanns. Den kunde smäda och banna, smeka och
kråma sig, men den var alltid underhållande och den var i ständig för-



 

10

 

ändring eftersom den byggde på ett samspel mellan berättare och åhö-
rare.

Somalia har kallats ett land befolkat av poeter. Ändå fick landet
inte ett eget skriftspråk förrän 1972. Den muntliga berättartraditionen
är emellertid mycket stark och levande. Nuruddin Farah stammar från
muntliga poeter både på sin fars och sin mors sida. Hans mor, som dog
så sent som 1990, var en av sitt lands främsta muntliga diktare. Den
muntliga berättartraditionen har ofta undervärderats, men på senare
år har trenden vänt, och forskare, med Chinweizu i spetsen, har beto-
nat dess helt avgörande roll för den litterära tillväxten. Men den
moderna afrikanska skönlitteraturen har en mängd fäder. De heter
Melville, Conrad, Kafka, Joyce och D.H. Lawrence, för att nämna
några.

Afrika är hårt märkt av de utifrån kommande attackerna, utplund-
ringen som tog sin början med araberna, övertogs och effektiviserades
av européerna. Portugiserna härjade utefter kusterna redan på 1400-
talet. Senare kom triangelhandeln mellan Europa, Afrika och Amerika,
där slavhandeln var en viktig och för Afrika förödande komponent.
Sist kom kolonialismen, européernas egen brakfest under 1800-talets
senare hälft, där man med linjal i hand drog upp gränser med samma
orubblighet som hos lämlar på marsch. Afrika delades mellan koloni-
almakterna, de konstgjorda gränserna skar i många fall djupt genom
sociala och etniska enheter.

Kolonialisternas politik gentemot de koloniserade områdena kunde
skifta, men ett hade de alla gemensamt: den traditionella litteraturen,
som varit en gemensam och delad upplevelse i sin muntliga form, för-
lorade nu i betydelse. De europeiska skriftspråken blev litteraturens
enda godkända färdmedel. Den muntliga berättarformen deklassera-
des och marginaliserades. När Amos Tutuola från Nigeria broderade
vidare på det muntliga berättargodset, och dessutom gjorde det på ett
engelskt skriftspråk som inte följde grammatikens lagar, förhånades
han av sina egna.

Litteraturen som skrevs av de afrikanska författarna hade ett upp-
fostrande syfte, men till en början är det inte så mycket de egna leden
man vill uppfostra som uppfostrarna själva, kolonialmakternas repre-
sentanter. För att upplysa européerna om kolonialismens förödande
inverkan på samhället måste afrikanerna föra sin talan på kolonialis-
ternas språk. Från slutet av fyrtiotalet och genom hela femtio- och sex-
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tiotalen kommer en mängd romaner och dikter om afrikanska förhål-
landen.

Négrituderörelsen1 är den första och viktigaste av de moderna litte-
raturströmningarna i Afrika. Rörelsen uppstod i Paris på 1930-talet
bland en grupp unga studenter från Karibien och Västafrika. Vad man
främst vände sig emot var den franska assimileringspolitiken. De unga
studenterna, som kommit till Paris för att få utbildning, uppmuntrades
att ringakta allt afrikanskt och i stället anamma den franska kulturen.
En av de tongivande förespråkarna för négrituderörelsen var senegale-
sen Léopold Sédar Senghor som skulle bli dess teoretiker och främste
talesman, men också en av Afrikas mest betydande poeter. Senare blev
tidskriften Présence Africaine ett viktigt språkrör för rörelsen, vars
främsta mål var att återuppväcka afrikanernas självkänsla genom att
skapa medvetenhet och stolthet över den afrikanska kulturen. Négri-
tude hade framför allt en historisk betydelse när det gällde att utrusta
afrikanerna med argument mot kolonialisternas anspråk på kulturell
överlägsenhet. I Västafrika lades grunderna till en kulturell nationa-
lism genom publiceringen av verk som Camara Layes L’enfant noir
(Svart barn) och Ferdinand Oyonos Une vie de boy (En boys liv) och
Le vieux nègre et la médaille. De två senare var verk som också avslö-
jade det koloniala samhällets hyckleri. Senghor, å andra sidan, ägnade
sig i sin poesi åt att stadfästa den afrikanska självkänslan. Han besjöng
sitt afrikanska ursprung på en rytmisk poesi som var fylld av passad-
vindar och vågrörelser. Det var åkallan och besvärjelse på hög nivå.
Till skillnad mot många meningsfränder var hans tonläge återhållsamt
och försonande. Andra négritudepoeter lät sin besvikelse och förbitt-
ring få fritt spelrum.

I det fransktalande och portugisisktalande Afrika var négritude-
rörelsen en viktig faktor när det gällde att stärka självkänslan. Särskilt
i det lusofona Afrika2 var det något som behövdes. De portugisiska
kolonierna hade ett striktare regemente än övriga kolonier. Kolonial-
regimen var brutalare där än på andra ställen i Afrika. Gerald Moser,
en av experterna på lusofon litteratur, säger att den afrikanska littera-

1. En utförligare beskrivning av denna rörelse finns i avsnittet ”Négritude-
rörelsen” som börjar på sidan 150.

2. Med det lusofona Afrika menas de länder som genom kolonialismen kom
under portugisiskt språkinflytande, alltså Angola, Moçambique, Guinea-
Bissau, Kap Verde samt Sao Tomé och Principe.
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turen på portugisiska är den först skrivna, men den sist upptäckta1.
Redan på 1950-talet skapades en litterär tradition. Eftersom förhållan-
dena oftast var bedrövliga också för de vita invandrarna som hänvisa-
des till samma usla livsvillkor som den infödda befolkningen kan man
säga att portugiserna, åtminstone i storstäderna, utövade en sorts oav-
siktlig jämlikhet. I storstädernas musseques (slumområden) trängdes
svarta, vita och mestiços (mulatter). Rasdiskriminering var sällsynt.
Med tiden växte mulattfamiljernas antal. På Kap Verde är numera den
övervägande delen av befolkningen mulatter. Rastillhörighet betyder
mycket litet i dagens lusofona Afrika. All opposition mot kolonialdik-
taturen straffades obönhörligt och strängt, oftast med förvisning och
fängelse i koncentrationslägret Tarrafal på Kap Verde. Medan 60-talet
var den koloniala frigörelsens tid för många länder i det fransk- och
engelsktalande Afrika, vägrade Portugal hårdnackat att släppa ifrån
sig sina besittningar. Portugiserna betraktade dem som en del av Portu-
gal, provinser, fast på andra sidan havet. Den litteratur som skapades i
detta klimat blev av tvång och nödvändighet en protestlitteratur. Mot-
ståndets poesi fick en viktig plats i denna litteratur.

I Östafrika var utgångsläget i viss mån ett annat än i Västafrika. Brit-
terna hade inte försökt att göra engelsmän av den intellektuella eliten.
I stället administrerade man kolonierna genom indirekt styre, vilket
innebar att lokala hövdingar eller kungar gavs en viss, men mycket
begränsad makt. Någon östafrikansk skönlitteratur på engelska fanns
inte förrän på 1960-talet. Enstaka antropologiska och biografiska verk
hade visserligen publicerats tidigare, men någon skönlitterär tradition
fanns inte. Universitetet i Makerere i Ugandas huvudstad Kampala
blev regionens litterära plantskola. Universitetet hade startats redan
1939. Dess upptagningsområde var hela det brittiska Östafrika:
Uganda, Kenya, Tanganyika och Zanzibar. Lärarkåren kom från
Europa och USA. Här kunde man studera litteratur och även ta exa-
men i ämnet, men den litteratur man studerade var brittisk. Vid den
engelska institutionen i Makerere fick man lära sig att skriva en oan-
tastligt korrekt engelska. Några utvikningar tilläts inte. I studenttid-
ningen Penpoint som startades 1958 gavs den skrivsugne en möjlighet
att pröva sina litterära krafter. Kenyanen Ngugi wa Thiong’o var en av

1.  Moser, Gerald M. ”African literature in Portuguese: the first written, the
last discovered.” I African forum, vol. 2, no.4 (1967) s. 78–96
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tidningens första redaktörer och han framträdde själv med bidrag i
dess spalter. På 1960-talet började också andra litterära studenttid-
ningar dyka upp vid de unga universiteten i Östafrika. Men den lokala
kreativiteten hade ännu inte satt några märkbara spår på nationell
nivå. Den afrikanska författarkonferensen i Kampala 1962 är ett väg-
märke i den östafrikanska skönlitteraturens historia: den ledde till
självrannsakan och självinsikt. När de få östafrikanska representan-
terna träffade etablerade författare, förläggare och litteraturkritiker
från inte bara det övriga Afrika utan också USA och Karibien, greps de
av beklämning över tillståndet i de egna länderna, men de sporrades
samtidigt till nya försök. Ngugi som deltog i konferensen och rappor-
terade om den i tidskriften Transition skrev att de östafrikanska förfat-
tarna var mycket entusiastiska och ivriga att ta sig fram. Han tog själv
fasta på sina ord. Vid självständighetsfirandet 1962 uppförde Ugandas
nationalteater hans första pjäs, The black hermit, och två år därefter
publicerades romanen Weep not, child (Upp genom mörkret, 1981),
den första på engelska av en författare från Östafrika. Därmed inled-
des ett författarskap som skulle bli ett av de mest spännande och kon-
sekventa på hela den afrikanska kontinenten. I Ngugis spår kom bland
andra Grace Ogot, som debuterade 1966 med romanen The promised
land och därmed blev den första kvinnliga författaren i regionen.

Ngugi var en av de drivande krafterna bakom en hett efterlängtad
förändring på undervisningsområdet. Missnöjet med den ensidiga lit-
teraturundervisningen vid de östafrikanska universiteten var utbredd.
1969, vid den årliga planeringskonferensen för systeruniversiteten i
regionen, dvs. universiteten i Makerere, Nairobi och Dar es Salaam,
skedde en veritabel revolution. Litteraturundervisningen, som hittills
varit exklusivt inriktad på engelsk litteratur, övergavs till förmån för
en afrikaniserad modell. För första gången sattes den afrikanska litte-
raturen i centrum. Några år senare genomfördes liknande föränd-
ringar när det gällde litteraturundervisningen i de kenyanska skolorna.

I Tanzania var swahili officiellt språk sedan 1966. För ett land med
120 lokala språk gällde det att hitta enande faktorer och skapa en
nationell identitet. Språket blev en sådan faktor. Den engelskspråkiga
romanen och novellen fick därför inte samma genomslagskraft i Tan-
zania, där man i stället uppmuntrade de blivande författarna att publi-
cera sig på swahili. Det är emellertid inte i roman- eller novellgenren
swahililitteraturen fick sin största betydelse. Swahilipoesin, med fler-
hundraåriga traditioner, fick sin store förnyare i Shaaban Robert som
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1934 började skriva strängt formbunden traditionell poesi, men som
snart lossade på banden och förde in verkligheten i sin diktning. Han
bröt ny mark genom att ta upp teman som nationalism och antikoloni-
alism och han växlade obehindrat mellan genrerna. Bland hans verk
kan nämnas versromanerna Kufikirika (1946) och Kusadikika (1951),
bägge namn på fiktiva länder. Det första ”moderna” prosaverket på
swahili kom redan 1934, kenyanen James Juma Mbotelas biografiskt
baserade Uhuru wa watumwa (”Slavarnas frihet”), som bygger på
hans egen släkthistoria. Ett verk som översattes till engelska och hylla-
des — åtminstone av kolonialisterna — som banbrytande. Afrikanerna
själva var dock skeptiska till dess storhet och menade att hyllningarna
mer berodde på författarens positiva inställning till kolonialismen än
på verkets litterära kvaliteter. På senare år har språkforskare som Ala-
min M. Mazrui och Ibrahim Noor Shariff ifrågasatt bokens äkthet.
1945 avslutade Aniceti Kitereza, som verkade som bibelöversättare för
den katolska missionen på ön Ukerewe i Victoriasjön, en omfångsrik
roman skriven på kikerewe. Eftersom han inte hittade någon förläg-
gare trots år av bemödanden, började han själv översätta boken till
swahili. Det tog honom många år, men 1981 publicerades Bwana
Myombekere na Bibí Bugonoka na Ntulanalwo na Bulihwali (”Herr
Myombekere och fru Bugonoka och Ntulanalwo och Bulihwali”) av
Tanzania Publishing House. Berättelsen om regnmakarens barn
sträcker sig över tre generationer, är drygt tusen sidor och den
omfångsrikaste berättelse som någonsin publicerats på ett afrikanskt
språk. Boken, i två volymer, kom i tysk översättning 1991 respektive
1993, volym 1 med titeln Die Kinder der Regenmacher: eine afrika-
nische Familiensaga och volym 2 med titeln Der Schlangentöter: Ntu-
lanalwo und Buliwali. Engelsk, portugisisk och fransk upplaga är på
väg. Kitereza fick aldrig njuta av sitt genombrott, han dog några
veckor före publiceringen, vid 85 års ålder.

Den första engelskspråkiga romanen som publicerades i Tanzania
var Peter Palangyos Dying in the sun (1968), tätt följd av Gabriel
Ruhumbikas Village in uhuru (1969). Endast ett fåtal engelskspråkiga
titlar har därefter uppenbarat sig genom åren. De bästa har publicerats
utomlands av författare som utvandrat, som Abdulrazak Gurnah från
Zanzibar, numera bosatt i England, och Moyez G. Vassanji som lever i
Kanada. Av Gurnahs produktion kan nämnas romanerna Dottie
(1990) och Paradise (1994), av Vassanji novellsamlingen Uhuru street
(1991) samt The book of secrets (1994), för vilken han samma år
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nominerades till Kanadas främsta litterära utmärkelse, The Giller
Prize.

I Uganda var knappast någon beredd på det kaos som skulle följa i
självständighetens spår. Den tillträdande premiärministern Obote bör-
jade med att gå till attack mot den orädda kulturtidskriften Transition.
Flera av dess medarbetare tvingades i landsflykt, bl.a. poeten och
antropologen Okot p’Bitek, författare till Song of Lawino. Han tog sin
tillflykt till Nairobi där han undervisade vid universitetet. När Idi
Amin grep makten vid en militärkupp 1971 följde allt flera författare
efter. Under några år publicerades det mesta av skönlitteraturen från
Uganda av landsflyktiga författare i Nairobi. Men ugandierna var
märkvärdigt bleka i sin kritik av Amins allt mer blodiga diktatur. De
tycktes ha stelnat i maktlöshet eller skräck över det skedda. Pseudo-
nymen Alumidi Osinya, som byggde på den sedelärande fabeln i sin
hejdlösa satir Field Marshall Abdulla Salim Fisi; or, How the hyena got
his! (1976), var en av de få som lyckades ta sig ur dvalan. Fältmar-
skalk Fisi var general Amin till allt, utom namnet.

De flesta afrikanska länderna, utom de som hölls i portugisernas järn-
grepp och de självklara undantagen Sydafrika och Syd-Rhodesia, upp-
nådde självständighet under 50- och 60-talen. Alla länder betalade för
den med varierande mått av blod och tårar. I Kenya hade de vita
nybyggarna först lagt beslag på de bördiga högländerna, kikuyubön-
dernas land, som de med sedvanlig kolonial känslighet döpte till ”The
White Highlands”. För urbefolkningen var landet heligt, det ägdes och
vårdades gemensamt. Det var deras försörjning och trygghet. Det blev
en genomgripande chock för bönderna när de vita kolonialisterna
berövade dem det land deras släkt brukat i generationer. På 1950-talet
var de vita nybyggarnas antal uppe i 60 000. Nationalismen spred sig
och nybyggarna rustade för sammandrabbning. ”Land- och frihetsar-
méerna” som britterna döpte till Mau-Mau började angripa koloniala
mål under början av 1950-talet. I fyra år varade en blodig strid och för
att få bukt med Mau-Mau-rörelsen tvingades britterna till sist sätta in
100 000 soldater i kampen. Upproret misslyckades, men nybyggar-
makten var skakad i sina grundvalar och djupt splittrad. Nationalist-
rörelsen växte. I december 1963 nådde Kenya slutligen sin självstän-
dighet.

En efterkolonial eufori spred sig i de nyligen självständiga staterna.
Gemensamt hade de en uppslitande destruktiv bakgrund och kolossala



16
— och i många fall orealistiska — förväntningar på den framtid som
väntade. Den politiska agitationslitteraturen för självbestämmande
som främst vänt sig till ett utländskt auditorium efterträddes nu av en
litteratur som riktade sig till hemmapubliken. Nigerianen Wole
Soyinka visade vägen i sin pjäs A dance of the forests som framfördes i
Ibadan till Nigerias självständighetsfirande i oktober 1960. Pjäsen är
framför allt en varning att inte låta självständighetens yra stiga sig åt
huvudet. Soyinka föregriper här det tema som ska bli allenarådande
bland de afrikanska författarna i de nyligen självständiga staterna:
besvikelsen. Det stod allt mer klart att självständigheten var en chimär.
De europeiska kapitalisterna hade bara omfördelat kontrollpunkterna.
Makten i samhället hade flyttats över till en väldrillad inhemsk elit
som garanterade fortsatt ekonomiskt herravälde för de gamla maktha-
varna. Neokolonialismen hade gjort sitt inträde på scenen.

Under 1970-talet radikaliseras litteraturen, besvikelsen över själv-
ständighetens tillkortakommande tar sig uttryck i politisk nationalism
med radikala förtecken. Romaner med en socialistisk eller kommunis-
tisk grundsyn överväger. Radikaliseringen håller i sig till långt in på
1980-talet. Chinweizu, Onwuchekwa Jemie och Ihechukwu Madu-
buike vitaliserar den litterära debatten med den polemiska essäsam-
lingen Toward the decolonization of African literature (1980). Under
1980-talet återvänder också många av de afrikanska författarna till
sina rötter för att hämta inspiration och styrka. Soyinka publicerar
självbiografin Aké — the years of childhood (1981; Aké — barndoms-
åren, 1983). Resan mot ursprunget blir vid denna tid också en interna-
tionell litterär företeelse bland svarta författare. Den historiska roman-
genren blir populär bland de afrikanska författarna. Man söker sig
tillbaka i historien för att få svar på nuets frågor och man vill korri-
gera européernas skeva Afrikabild genom att peka på faktiska histo-
riska händelser. Den traditionella litteraturen återupptäcks, den munt-
liga litteraturens teknik och betydelse poängteras.

I slutet av 1980-talet och i början på 1990-talet publiceras flera
verk av yngre författare som influerats av den traditionella litteraturen
i sina hemländer: Ben Okri från Nigeria och Chenjerai Hove från Zim-
babwe står båda stadigt planterade i yoruba- respektive shonakultu-
ren. Okris The famished road (1991; Den omättliga vägen, 1993) och
Hoves Bones (1988; Ben, 1990) är synteser av det bästa hos den afri-
kanska romanen. I slutet på 1980-talet publiceras också uppmärksam-
made verk av två nya författarinnor från södra Afrika: sydafrikanskan
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Zoë Wicombs You can’t get lost in Cape Town (1987; Du kan inte gå
vilse i Kapstaden, 1988) och den zimbabwiska författarinnan Tsitsi
Dangarembgas Nervous conditions (1988; Rotlös, 1990). Båda är för-
bluffande mogna debuter som med helt olika utgångspunkter och för-
hållningssätt, men med humor och insikt skildrar uppväxandets
lidande och gåta. Wicomb har ett post-modernistiskt förhållningssätt
till den ”verklighet” hon beskriver. Dangarembgas bok är mer hand-
fast.

***

Denna bok består av drygt 100 annotationer av skönlitterära verk
(romaner, novellsamlingar och diktsamlingar) av afrikanska författare
översatta till svenska. Det äldsta verket är från 1948, det yngsta från
1993. Böckerna som behandlas är uppställda alfabetiskt efter länder,
inom varje land efter författare, och därefter kronologiskt efter origi-
nalens utgivningsår. Varje grupp av annotationer följs av en författar-
biografi där också de viktigaste av författarens övriga verk upptas. En
förteckning över svenska tidskriftsartiklar följer därnäst, liksom en
annoterad förteckning över tidskrifter med litterärt och kulturellt inne-
håll som behandlar Afrika. I titelindex förekommer inte bara de drygt
100 annoterade böckerna utan också de verk som omnämns i biogra-
fierna. Sammanlagt har drygt 500 verk upptagits i texten. De flesta av
dessa har kommenterats.

Det finns över 250 skönlitterära böcker av afrikanska författare över-
satta till svenska. Denna bibliografi är alltså ett urval som i sin tur byg-
ger på förläggarnas urval. Urvalet är subjektivt. Antologier har inte
medtagits. Geografisk spridning har eftersträvats, men inte nödvän-
digtvis och ovillkorligen. Författare som betytt mycket för afrikansk
litteratur har fått större utrymme än andra. Ledljusen och fyrbåkarna
har fått större plats än de som följt efter i snitslade banor. Samma sak
gäller annotationerna.

Av dagens sydafrikanska litteratur finns en fyllig representation på
svenska av etablerade vita författare som Breytenbach, Brink, Coetzee
och Gordimer. Några verk finns också översatta av yngre förmågor
som Damon Galgut och Etienne van Heerden. John Conynghams
märkliga och gripande domedagsskildring över en ung sockerrörs-
odlare i Natal och hans sista dagar The arrowing of the cane (1986;
När sockerrören brinner, 1990) har inte annoterats i denna bibliografi,
men rekommenderas. Med en melankolisk ton som för tankarna till
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Tjechov skildras här den överflödiga människans tragedi i sydafri-
kansk tappning. Av de yngre färgade eller svarta författarna finns bara
Zoë Wicombs You can’t get lost in Cape Town översatt till svenska.
Det äldre gardet av sydafrikanska märkesprofiler som Abrahams,
Head, La Guma, Mattera, Mphahlele, Nkosi är representerade med
verk på svenska, men inte sådana betydande poeter som Dennis Brutus
och Mongane Wally Serote.

Flera svenska författare har på senare år skrivit intressanta skildringar
med afrikansk anknytning. Per Wästbergs roman Bergets källa (1987),
där kabinettssekreteraren Johan Fredrik Victorin färdas i en släktings
fotspår till Kamerun, och Lennart Hagerfors Afrikatrilogi Den
komiska cirkeln (barndomsskildringen Bortom Mukambo, 1983;
äventyrsberättelsen Valarna i Tanganyikasjön, 1985, samt pikaresk-
romanen Kongolesen som skrattade, 1987) bör nämnas främst liksom
Sven Lindqvists reseberättelse Ökendykarna (1990), som består av
hundra korta prosastycken om författarens långresa genom Sahara. En
av de bästa böcker som skrivits om Afrika söder om Sahara är Per
Wästbergs Afrika — ett uppdrag: reflexioner, beskrivning, gissningar
(1976; Assignments in Africa: reflections, descriptions, guesses, 1986).
Den yttre ramen är en resa i några afrikanska länder i södra Afrika i
slutet på 60- och början på 70-talet. André Brink har skrivit att läs-
ning av boken borde vara ett krav för alla som vill förstå Afrika. Det
omdömet gäller än idag. Ingen svensk författare har gjort så mycket
för att i Sverige föra ut kunskapen om afrikanska förhållanden som
Per Wästberg. Hans idag klassiska skildringar av förhållandena i Syd-
afrika På svarta listan (1960, aktualiserad uppl. 1987) och i Rhodesia
Förbjudet område (1960, aktualiserad uppl. 1975), väckte många
svenskar till insikt om vad som pågick i länderna i södra Afrika.
Genom antologierna Afrika berättar (1961, rev. och aktualiserad uppl.
1970) och Afrikansk lyrik (1970), liksom litteraturhistorien Afrikas
moderna litteratur (1969) samt en oändlig mängd av kunniga tidnings-
artiklar, har han gjort mer för att introducera afrikansk litteratur i vårt
land än någon annan. Till raden av kunniga skildringar kan numera
också läggas I Sydafrika (1995), en tillbakablick och en lägesbeskriv-
ning av Sydafrika våren 1994. Som så ofta hos Wästberg är innehållet
en lyckad legering av politisk analys, dagboksanteckningar och repor-
tage.
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Anders Ehnmarks insiktsfulla skildring av en resa i egna fotspår i
Öst- och Västafrika Resan till Kilimanjaro: en essä om Afrika efter
befrielsen (1993) och Resa i skuggan (1995) bör till sist också nämnas.
Liksom Wästbergs och Lindqvists böcker är den oändligt mycket mer än
en essäbok om en resa.
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ALGERIET

Ghalem, Ali (1943–)
Fathia och friheten. En roman om kvinnans ställning i dagens Algeriet. 
Övers. Katja Waldén. Stockholm: Ordfront, 1981. 182 s. Orig:s titel: Une 
femme pour mon fils (1979).

Motvilligt tvingas Fathia in i det arrangerade äktenskapet med
Hocine, som återvänt från gästarbete i Frankrike. Som traditionen bju-
der ska hon nu leva instängd i kasbahn under mannens förmyndar-
skap — en man som hon inte känner, än mindre älskar. Hennes livs-
uppgift ska bli att föda och fostra en son. Hon är emellertid av
motspänstigt virke och drömmer om ett annat liv. Tjugo år efter frigö-
relsen befinner sig Algeriet i en brytningstid mellan gammalt och nytt.
De traditionella värdena ifrågasätts och det blir allt svårare för den
oroliga svärmodern att stänga tiden ute. Skildringen av Fathias sega
strävan mot ett eget liv är sällsynt sympatisk. Också traditionens beva-
rare skildras med förståelse; Hocine med sin villrådighet, svärmodern
med sin undran och oro inför det nya. Ali Ghalem har själv filmatise-
rat berättelsen om Fathia, som mottagit pris vid filmfestivalen i Vene-
dig.

Bondsonen ALI GHALEM föddes i Constantine i Algeriet. Han gick i
koranskola till sjutton års ålder och lärde sig franska först vid tjugo-
nio. Sedan 1965 är han bosatt i Paris och verksam som författare och
regissör. Bland hans filmer kan nämnas Mektoub (1970) och L’Autre
France (1974). Ett återkommande ämne i hans konstnärliga skapande
är de arabiska invandrarnas och gästarbetarnas situation i Frankrike.
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ANGOLA

Neto, Agostinho (1922–1979)
Också natten är svart. Dikter. Övers. från portugisiskan av valda dikter: 
Lasse Söderberg. 1. uppl. Ekerö: Rallarros, 1983. 55 s., ill.

Detta är ett urval dikter skrivna mellan 1945 och 1960 av Angolas
förste president. Neto var läkare och ledare för befrielserörelsen
MPLA, och många av hans dikter skildrar kampen mot den portugi-
siska kolonialmakten. De förödmjukelser som befolkningen tvingades
utstå, bl.a. i form av kontraktsarbete (ett underbetalt slavarbete som
det i praktiken var omöjligt att avböja), och massakern i Sao Tomé1

skildras på ett behärskat men mycket intensivt språk fjärran från all
sentimentalitet. Under den konstlösa ytan finns en djup förtvivlan över
kolonialmakternas exploatering och förtryck och en stark solidaritet
med de undertryckta, men försoningstanken är aldrig långt borta och
många av dikterna talar om en möjlig framtid byggd på frihet, tolerans
och broderskap. Åtskilliga av bidragen i samlingen har tonsatts av
landsmannen Rui Mingas.

AGOSTINHO NETO föddes den 17 september 1922 i byn Kaxikane
dryga sex mil utanför huvudstaden Luanda. Bägge föräldrarna var
lärare, fadern också metodistpräst. Under en tid arbetade Neto inom
den koloniala hälsovården i Luanda och blev mycket aktiv i de olika
kulturella och politiska rörelser som vid denna tid försökte formulera
en gryende nationell identitet i motsats till den av portugiserna pådyv-
lade koloniala. Efter att ha sparat ihop till en grundplåt flyttade Neto
till Portugal 1947 för studier i medicin vid universiteten i Coimbra och
Lissabon. Ett stipendium från den amerikanska metodistkyrkan
hjälpte upp den allt skralare ekonomin. Han utexaminerades som
gynekolog först 1958. Hans starka politiska engagemang och Portu-
gals allt stramare attityd mot studentledare och aktivister resulterade
nämligen i en följd av fängelsevistelser under åren 1951 till 1962.

1.  Den lusofona världens motsvarighet till Sharpevillemassakern — Batepá-
massakern — tilldrog sig i utkanterna av staden Trindade i februari 1953.
En spontan protestmarsch mot det förhatliga tvångsarbetet slutade med
1 032 döda, när vita medborgargarden sköt in i den försvarslösa folkmas-
san.
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Kolonialmaktens behandling av Neto, redan nu en etablerad poet,
möttes av starka protester även från utländska intellektuella som Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Doris Lessing och den mexikanske
konstnären Diego Rivera och vid flera tillfällen släpptes han efter
påtryckningar — för att snabbt åter arresteras. Under denna tid valdes
han också till hederspresident i befrielserörelsen MPLA (Movimento
Popular de Libertaçao de Angola) i vilken han sedan slutet på 50-talet
innehaft en ledande roll. 1962 valdes Agostinho Neto till president i
MPLA. När Angola äntligen fick sin självständighet den 11 november
1975 blev han landets förste president. Han dog av cancer i Moskva
1979 medan det inbördeskrig som tog vid efter portugisernas reträtt
fortfarande rasade i hans hemland.

Netos författarbana var inte lång. All hans lyrik är skriven mellan
1945 och 1960. Det mesta skrev han under sina fängelsevistelser. Han
skriver om Angola, dess hopp och oro, om sitt folks lidande under
kolonialismen, om den förlorade självrespekten och förnedringen som
blev resultatet av portugisernas kolonialpolitik. 48 av hans dikter
publicerades i Italien 1963 under titeln Con occhi asciutti (”Med torra
ögon”, i engelsk översättning Sacred hope, Dar es Salaam: Tanzania
Publishing House, 1974). Den första portugisiska utgåvan Sagrada
esperança utgavs 1975. När politiken tog överhanden i hans liv upp-
hörde han att dikta. Men hans dikter lever kvar, också bland dem som
annars inte bryr sig om lyrik, hans rytmiska poesi lämpar sig nämligen
väl för sång och merparten av hans produktion är tonsatt, oftast av
kompositören Rui Mingas.

Rui, Manuel (1941–)
Jag ville jag vore en våg. En svinhistoria från Angola. Övers. Hillevi 
Nilsson. Stockholm: Afrikagrupperna, 1989. 100 s., ill. Orig:s titel: Quem me 
dera ser onda (1982).

Denna sociala satir, som utspelar sig i Angolas huvudstad Luanda
under ett viktigt skede av den angolanska revolutionen, handlar om
Diogo och den gris han fångat och nu tänker föda upp på balkongen
till sin höghuslägenhet. Bristen på mat är ett ständigt problem för alla
medborgare och det är många som vill vara med och dela hans kap.
Dessutom gäller det att med list och djärvhet lura den hyresgästorgani-
sation som förvaltar huset och ser till att alla nya föreskrifter efterlevs.
Handlingen kompliceras ytterligare när Diogos son bestämmer sig för



23
att korsa faderns planer och släppa loss fången. Också på andra plan
blåser nya vindar; i skolan, i butikerna, inom hälsovården står gam-
malt mot nytt och frigörelseprocessen sker inte utan kollisioner. En
rörande, varm och humoristisk skildring av en handfull människors
nog så vardagliga problem i ett samhälle under omdaning. Rui har ett
känsligt öra för skorrandet i den patriotiska vältaligheten och gisslar
såväl gamla som nya avarter i det angolanska samhället.

Många trodde att myndigheterna skulle ingripa och förhindra
publiceringen av detta frispråkiga verk, men i stället för att förbjudas
erhöll Quem me dera ser onda 1982 det angolanska författarförbun-
dets stora prosapris, ett pris som instiftats till minne av Agostinho
Neto.

MANUEL RUI (Manuel Rui Alves Monteiro), som föddes i Huambo i
Angola, har en juridisk examen från universitetet i Coimbra i Portugal.
Han gav ut två diktsamlingar innan genombrottet kom med novell-
samlingen Regresso adiado (1974). Han var medlem av övergångsre-
geringen som styrde Angola under en kort period 1974 och domare i
en mycket omtalad rättegång mot en samling utländska legosoldater
som deltagit på Portugals sida i inbördeskriget. Ur Ruis produktion
kan nämnas 11 poemas em novembro, som skrevs för att fira Angolas
självständighet den 11 november 1975. En första volym utkom 1976.
Därefter har han gett ut ytterligare tre volymer med samma titel. Sam-
lingen Sim camarada!(1977; Yes, comrade, 1992), består av fem berät-
telser som alla tilldrar sig i och utanför huvudstaden Luanda under
åren närmast före och efter självständigheten. Diktsamlingen1 morto
& os vivos: contos publicerades 1993. Därefter har den produktive
Rui gett ut flera romaner, bland andra kärlekshistorien Um anel na
areia: estória de amor (2002).

Soromenho, Castro (1910–1968)
Död jord. Övers. Alexander Fernandes & Arne Lundgren. Stockholm: Futura, 
1976. 200 s. Orig:s titel: Terra morta (1949).

Fernando Monteiro de Castro Soromenhos kritiska skildring av portu-
gisernas kolonialpolitik, så som den gestaltar sig på 1930-talet i gruv-
distriktet Camaxilo i nordöstra Angola, har blivit en klassiker, mindre
genom sin stil än genom sin behandling av ämnet. Soromenho —
under många år själv verksam som kolonialtjänsteman i Angola —
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skildrar i realistiska bilder kolonialismens förödande inverkan på den
traditionella samhällsstrukturen. På ett osentimentalt språk beskrivs
portugisernas brutala behandling av lokalbefolkningen som bl.a. tog
sig uttryck i tvångsrekryteringen av arbetskraft; det multinationella
diamantbolaget DIAMANG:s maktfullkomlighet; kolonialtjänstemän-
nens cynism; angolanernas förnedring och slit i diamantgruvorna.
Soromenho arbetade under en period av sitt liv som journalist, var
intresserad av etnografi och undervisade i sociologi, något som avspeg-
lar sig i den snabba, flyhänta stilen och den respekt och förståelse med
vilken han skildrar det traditionella afrikanska samhällets sedvänjor
och levnadsmönster.

Originalet, som utkom i Rio de Janeiro 1949, förbjöds vid publice-
ringen i Lissabon 1961 och författaren tvingades i exil.

CASTRO SOROMENHO, som föddes i kuststaden Chinde i Moçambi-
que, men redan vid ett års ålder flyttade med sina föräldrar till Angola,
betraktas av många som en förgrundsgestalt i den moderna angolan-
ska litteraturhistorien. Hans sätt att kombinera neorealism och etno-
grafi blev stilbildande och han var en av de första som i romanens
form kritiskt granskade kolonialismens inverkan på såväl kolonisatö-
rerna som på de koloniserade.

Vieira, José Luandino (1935–)
Luuanda. Tre berättelser. Övers. Elisabeth Hedborg. 1. uppl. Lund: 
Cavefors, 1977. 131 s. Orig:s titel: Luuanda: estorias (1964).

Tre anspråkslösa berättelser från slummen i Angolas huvudstad
Luanda. Det är den fattiga afrikanska befolkningens slitsamma vardag
som skildras. I den första berättelsen får vi följa en fattig ung man
under den dag i hans liv när han tvingas inse att flickan i hans dröm-
mar aldrig ska bli hans och att han kommer att förlora henne till en
ung man med fast arbete och bil. Den andra handlar om tre småtjuvar
och komplikationerna i samband med stölden av en papegoja, och den
tredje är en social och politisk allegori i vilken två grannkvinnor — var
och en på sitt sätt — försöker bevisa äganderätten till ett ägg. Så små-
ningom deltar allt fler i den livliga dispyten och argumenten haglar. De
tre historierna skrevs mellan 1962 och 1964 när Vieira påbörjat det
fjortonåriga fängelsestraff han ådömts för att i en BBC-intervju ha
avslöjat en hemlig lista med namn på desertörer ur den portugisiska
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armén i Angola. För att skildra befolkningens sätt att tala anknyter
han till lokalspråket kimbundu, som det talas bland de fattiga i Luan-
das musseques (kåkstäder). Boken tillförde den traditionella portugi-
siskan nytt blod och innebar något av en språklig revolution när den
utkom i Lissabon 1964. I senare böcker fortsatte och utvecklade Vieira
de språkliga innovationerna ytterligare. När det portugiska författar-
förbundet i maj 1965 tilldelade Luuanda sitt förstapris möttes beslutet
både av beröm och protester. Fascistregimen förbjöd boken och upp-
löste förbundet. Trots att regimen gjorde gällande att det var språkde-
batten som fick den att ingripa, visste alla att regeringens inblandning
också hade politiska orsaker: författarens status som MPLA-man och
politisk fånge och hans lysande förmåga att levandegöra ett stycke
angolansk verklighet. Genom att ge ansikten och röster till dessa de
allra fattigaste och mest förbigångna och skildra dem med kärlek och
respekt, motarbetade han den portugisiska fascistregeringens kolonial-
politik och väckte den portugisiska allmänheten till insikt och med-
känsla.

Domingos Xavier. Lucas Matesso. Två berättelser från Luanda .  Övers. 
från franskan Elisabeth Hedborg. Lund: Cavefors, 1976. 119 s. Originalens 
titlar: A vida verdadeira de Domingos Xavier (1974); O fato completo de 
Lucas Matesso (1975).

Med berättelsen om Domingos Xaviers liv och martyrdöd i fängelset
förs ett nytt element in i den angolanska litteraturen: medvetenheten
om den väpnade kampen som ett alternativ i folkets frihetssträvanden.
I centrum står lastbilsföraren Domingos Xavier, liksom författaren
själv medlem av befrielserörelsen MPLA. Xavier fängslas för sina poli-
tiska aktiviteter, men trots tortyr förråder han inte sina vänner och han
kan inte brytas ned av sina fångvaktares allt brutalare metoder. När
han till sist dör blir hans död den gnista som kanske kan starta gräs-
branden. Döden blir en triumf. Som i allt vad Vieira skriver finns det
en stark ton av hopp och förtröstan. Berättelsen om Domingos Xavier
skrevs 1961 och författaren hann knappt avsluta den förrän han arres-
terades av den portugisiska säkerhetspolisen PIDE och dömdes till 14
års fängelse. Det var straffet för att han i en BBC-intervju avslöjat
namnen på desertörer ur den portugisiska armén i Angola. Boken
publicerades i fransk översättning 1971. I Lissabon utkom den först
efter Caetanoregimens fall 1974.
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I den andra berättelsen, Lucas Matesso, avslöjas kolonialtjänste-
männens totala okunnighet om och ointresse för angolanernas kultur.
Fängelsevakterna torterar Lucas Matesso för att få reda på hemlighe-
ten med den kostym, (”fato completo” på portugisiska) som de fått
reda på att hans hustru Maria ska överlämna vid nästa besök, men för
det kimbundutalande folket är ”fato completo” ett paket bestående av
palmolja, gröna bönor, fisk och bananer inslagna i papper, alltså en
ytterst delikat maträtt. I den svenska översättningen har kostymen bli-
vit en rock och maträtten följaktligen döpts till kapprock. Lucas
Matesso ingår egentligen i novellsamlingen Vidas novas, som publice-
rades i flera hemliga upplagor, innan den första auktoriserade editio-
nen utkom 1975.

LUANDINO VIEIRA, vars dopnamn är José Vieira Matéus da Graça,
föddes i Portugal, son till en skomakare och en bondflicka, men redan
när han var ett år gammal utvandrade hans föräldrar till Angola. Han
växte upp i de kåkstäder i Luanda han så ofta skildrar i sitt författar-
skap. Vid femton års ålder fick han börja arbeta. Han sålde bildelar
och reparerade lastbilar och tunga fordon. Redan som tonåring skrev
han sin första bok, en samling berättelser tillägnade barndomens vän-
ner. Merparten av de elva år han satt fängslad för sitt arbete inom
motståndsrörelsen MPLA, tillbringade han i det ökända koncentra-
tionslägret Tarrafal på Kap Verde-öarna. Under fängelsetiden skrev
han fyra av sina novellsamlingar och en roman.

Vieiras betydelse för den moderna angolanska litteraturen kan
knappast överskattas. Den speciella form av afro-portugisiska kim-
bundu som talas i Luandas musseques (kåkstäder) lyfter han till en lit-
terär nivå. Genom att experimentera med språket, böja den portugi-
siska syntaxen efter kimbundu-mönster, kombinera en kimbundu-
ordstam med ett portugisiskt suffix lyckades han återge det språkliga
klimat som uppstår när kimbundu och portugisiska talas i samma
samhälle. Han lyckas därmed också skapa något unikt angolanskt.
Hans berättelser skildrar ofta olika former av kolonialt förtryck och
dess inverkan på den enskildes liv.
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BOTSWANA

Head, Bessie (1937–1986)
När regnmolnen hopas. Övers. Leif Duprez. Stockholm: Askild & Kärnekull, 
1984. 272 s. (Tredje ögat) Orig:s titel: When rain clouds gather (1968).

Makhaya flyr från Sydafrika efter att ha avtjänat två år i fängelse för
sitt arbete i motståndsrörelsen. Han flyr över gränsen till Botswana
och hamnar i Golema Mmidie, en liten vindsvept by i halvöknen. Här
får han en fristad och blir vän med den engelske agronomen Gilbert
Balfour. Balfour, som lever under samma villkor som byns övriga invå-
nare, vill införa nya jordbruksmetoder, men har svårt att övertyga
byfolket om projektets värde. Byns kvinnor odlar sina grödor på
åkrarna på samma sätt som de alltid gjort, medan männen och små-
pojkarna vallar den värdefulla boskapen på de avlägsna betesmar-
kerna. Balfour engagerar Makhaya i projektet. De inriktar sig på nya
utsäden, de bygger dammar och planerar att borra en brunn, och det
blir Makhayas uppgift att lära kvinnorna — det är de som arbetar på
åkrarna — hur de nya grödorna ska odlas och skördas. Men den
despotiske hövdingen Matenge vill inte ha några förändringar och tor-
kan är den värsta i mannaminne.

Ett centralt tema i boken vid sidan av jordbruksproblematiken, är
flyktingens roll i exilen. Makhaya är främling, formad av sina svåra
upplevelser under apartheid, men byinvånarna har nog av det dagliga
slitet.

BESSIE HEAD levde i exil i Botswana i femton år innan hon äntligen
blev botswansk medborgare 1979. Exilens problematik är ett av hen-
nes viktigaste teman. Det återkommer i en eller annan form i hela hen-
nes författarskap. Hon föddes på ett sinnessjukhus i Pietermaritzburg i
Sydafrika. Vem fadern var har aldrig klarlagts. Bessie växte upp i en
färgad fosterfamilj. Först när hon var tretton år gammal fick hon reda
på sanningen om sitt ursprung och om moderns självmord. Från sitt
trettonde till sitt artonde år levde hon i ett barnhem i Durban. Hon
utbildade sig till lärare, men var också verksam som journalist vid den
sydafrikanska tidskriften Drum. På 1960-talet blev Bessie Head poli-
tiskt aktiv, deltog i Sharpevilledemonstrationen och gick så små-
ningom in i PAC (Pan Africanist Congress). Hon arresterades, hotades
med sexuellt våld och beslöt sig, när hon släpptes, för att lämna Syd-
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afrika för gott. 1964 tog hon sig till Botswana där hon undervisade i
en grundskola i staden Serowe. Bessie Head dog 1986, endast 48 år
gammal.

Förutom When rain clouds gather, har Bessie Head skrivit följande
böcker: Maru (1971; dansk övers. Gul marguerit, 1985) är en berät-
telse om rasfördomar. Margaret Cadmore, den nya populära lärarin-
nan i byn, skapar kaos när hon berättar att hon tillhör basarwa-
stammen, en föraktad grupp buschmän som lokalbefolkningen
använder som slavar. Handlingen kompliceras ytterligare när både den
unge hövdingen Maru och hans bror Moleka förälskar sig i henne.

A question of power (1973) skildrar de svårigheter som möter den
färgade sydafrikanska flyktingen Elizabeth. Hon arbetar med experi-
mentell trädgårdsskötsel på ett kooperativ i Botswana, men kämpar
ständigt mot det mentala sammanbrottet och plågas av onda drömmar
och smärtsamma bilder ur det förflutna. Head har själv kallat roma-
nen självbiografisk. The collector of treasures (1977) är en samling
med tretton noveller vars bärande tema är kvinnans ställning i Afrika,
framför allt i Botswana. Serowe: village of the rain wind (1981) bygger
på intervjuer med befolkningen i Serowe. I A bewitched crossroad: an
African saga (1984) vidgar hon perspektivet och skildrar Botswanas
historia.

Flera olika samlingar med Heads essäer, artiklar och noveller har
utgetts postumt: antologin Tales of tenderness and power (1989) och
den självbiografiska A woman alone (1990) samt The cardinals: with
meditations and stories (1991). Brevväxlingen mellan Bessie Head och
hennes vän och f. d. redaktör, Randolph Vigne, har publicerats under
titeln A gesture of belonging: letters from Bessie Head, 1965–1979
(1991).

För den som är intresserad av de jordbruksreformer som Head
förespråkar i sina böcker finns en informativ artikel av Elaine Camp-
bell, ”Bessie Head’s model for agricultural reform”, i Journal of Afri-
can studies, vol.12 (1985): 2, s. 82–85

En heltäckande presentation av Heads författarskap finns i The tra-
gic life: Bessie Head and literature in Southern Africa. Ed. Cecil Abra-
hams. Trenton, N.J. : Africa World Press, 1990 samt i Stead Eilersen,
Gillian, Bessie Head: thunder behind her ears: her life and writing.
London: James Currey; Claremont: David Philip; New Hampshire:
Heinemann, 1995 (Studies in African literature).
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EGYPTEN

Cossery, Albert (1911–)
Stolta tiggare. Övers. Birgitta Willén. Lund: Alhambra, 1989. 170 s. Orig:s 
titel: Mendiants et orgueilleux (1954).

Huvudpersonerna i denna absurda skröna, som tilldrar sig på samhäl-
lets botten, i Kairos slum på 1940-talet, är tre kumpaner som valt ”vis-
hetens väg” dvs. ett primitivt liv utan tvång. Fria och högmodiga, utan
något att förlora eftersom de ingenting äger, drar de mellan kaféer och
horhus medan de odlar sin hemsnickrade levnadsvisdom. Central-
gestalten, f. d. universitetsprofessorn Gohar, föraktar ägodelar men
roas av ”människovarelserna, med sina oräkneliga upptåg”. Sin ”fri-
het” till trots är Gohar fast i haschmissbruket. Stor del av hans tid går
åt till att lokalisera haschförsäljaren Yéghen och planera för nästa
inköp. Yéghen, tillika poet och Gohars lärjunge i livsfilosofi, samt El
Kordi, en ung revolutionsromantiker, som sällan återfinns på sitt
underordnade jobb på byggnadsstyrelsen eftersom han föraktar allt
arbete, fullbordar trion. In i handlingen dras också poliskommissarien
Nour Ed-Din för att utreda det meningslösa mord som Gohar begår
på en prostituerad. Medan han letar efter gärningsmannen blir han allt
mer fascinerad av de tres oberoende liv. Kommissarien är desillusione-
rad genom sitt arbete och känner sig förhindrad att leva ut sin homo-
sexuella böjelse. Trions livsalternativ blir till slut en lösning på hans
eget låsta liv.

Omkring karaktärerna larmar Kairo — ett bakgatornas och ruck-
lens Kairo — befolkat av tiggare, prostituerade, gatubarn och herre-
lösa hundar. Det är också bland dessa några av bokens helt oförglöm-
liga bifigurer har hämtats. Oförglömligast av alla är den arm- och
benlöse tiggaren vars svartsjuka hustru bär honom som en amfora på
axeln.

Kritiker har jämfört boken med en film av Bröderna Marx på grund
av dess konsekventa absurdism. Det bottenlösa armodet, de oförson-
liga livsvillkoren, dekadensen och förfallet beskrivs i en nästan upp-
sluppen ton med ett mycket drastiskt bildspråk.

Originalet som utkom 1954 filmatiserades i Kairo 1988.

ALBERT COSSERY är född i en kristen medelklassfamilj i Kairo och fick
sin utbildning i franska skolor. Under andra världskriget var han
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uppassare på en egyptisk atlantångare. Han skriver på franska och bor
sedan 1945 i ett hotellrum i Paris. Han lever mycket tillbakadraget och
har bara besökt Egypten två gånger sedan han flyttade därifrån, men i
sina böcker återkommer han ständigt till småfolket på Kairos bakga-
tor. Genombrottet kom redan med debutboken Les hommes oubliés de
Dieu (1940), som Henry Miller höjde till skyarna i en entusiastisk
recension i den franska tidskriften Accent. På svenska finns också Den
vissa dödens hus (1950; La maison de la mort certaine, 1942).

Ibrahim, Sunallah (1937–)
Augustistjärnan. Övers. Birgitta Willén & Marina Stagh. Lund: Alhambra, 
1990. 239 s. (Moderna arabiska författare) Orig:s titel: Nadjmat Aghustus 
(1974). 

Sunallah Ibrahim skrev redan 1967 ett högstämt reportage från byg-
gandet av Assuandammen, Höga Dammens människa, där han på ett
språk som knäade under metaforer och symboler vävde samman upp-
förandet av dammen med myten om Nassers regim. I romanen Augus-
tistjärnan har myten vittrat. Nasserepokens stora prestigebygge
demonteras, liksom bilden av det samhälle i vilket det skapades. Kvar
blir hårt slit under ökensolen och oändliga transportsträckor för last-
bilar och grävskopor. Huvudpersonen, journalisten som skickats till
Assuan för att beskriva dammbygget, skildrar allt han företar sig med
samma dignitet. I socialrealistisk anda beskriver han samtliga upple-
velser från arbetsplatsintervjuerna till toalettbesöken. Ingenting är för
obetydligt för att nämnas. Man kan önska att det hade druckits litet
mindre te och tänts något färre cigaretter i denna skildring — som
ibland hotar att bli monoton i sitt plikttrogna uppräknande av vardag-
liga förehavanden — men mellan dessa partier finns lysande fängelse-
scener där offren för Nassererans repression kommer till tals. I de
inskjutna drömbilderna återupprättas texten. Också scenerna från
fängelse och interneringsläger bygger på självbiografiskt stoff. Under
Nasserregimen tillbringade Ibrahim fem och ett halvt år i fängelse för
sitt engagemang i den nationella vänsterfronten Haditu.

Ibrahim slutförde romanen i december 1973 när han studerade
filmregi i Moskva. Boken publicerades i Damaskus 1974 av Syriska
Författarunionen.
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SUNALLAH IBRAHIM, egyptisk journalist, författare och filmregissör
har översatts till flera europeiska språk samt kinesiska, men han har
haft stora svårigheter att publicera sig i hemlandet Egypten. Hans för-
sta roman Tilka al-raiha (1966; engelsk övers. The smell of it, 1971,
2.ed. 1978; fransk övers. Cette odeur-là, 1992) drogs in av de egyp-
tiska myndigheterna samma dag som den publicerades och först 1986
utgavs den i sin helhet på arabiska. Al-lagna (Kommittén, 1994)
skrevs 1978–80, men författaren förstod att det var helt utsiktslöst att
få den publicerad i Egypten under Sadatregimen, varför han kringgick
problemet genom att 1981 publicera den hos Dar al-Kalima i det cen-
surfria Beirut. I den absurda romanen Kommittén går författaren i
Kafkas fotspår även om fotavtrycken är mindre. En namnlös man, i ett
namnlöst arabiskt samhälle kallas till den mystiska Kommittén för att
— som alla medborgare — bevisa att han är en god medborgare
genom att svara på Kommitténs mycket närgångna frågor. Romanen
slutar med att författaren biter sig i armen och därefter äter upp sig
själv. Att Ibrahim anser Egypten vara ett kapitalismens och de multi-
nationella företagens offer skildras också i den samhällskritiska och
gripande Sharaf (1997; Charaf ou l’honneur, 1999), korad till 1998
års bästa egyptiska roman. Förutom ytterligare romaner har han också
skrivit texten till Cairo from edge to edge (1998) där den franske foto-
grafen Jean-Pierre Ribière står för de 70 bilderna.Först med Beirut-
Beirut (1984) fann Ibrahim en egyptisk förläggare.

Idris, Yousuf (1927–1991)
Den största synden och andra berättelser. Övers. Marina Stagh & Hadi 
Kechrida. Stockholm: Legenda, 1985. 223 s. Övers. från arabiskan av valda 
noveller ur skilda samlingar.

De sexton novellerna i detta urval spänner över en tidsrymd av nästan
30 år (från 1956 till 1983) och stilistiskt innehåller de allt från social-
realism till poetisk absurdism. Läkaren Idris har arbetat i Kairos slum-
områden och hans samhällskritik är bister. Han skildrar slummen och
dess utlämnande fattigdom, men också bysamhället med dess tabun
och osynliga föreskrifter. Han levererar satiriska attacker mot intellek-
tuell högfärd, angriper religiös formalism och intolerans och betraktas
av många som Egyptens främste novellist. Två av novellerna i sam-
lingen är obeslöjade angrepp på Nasser och Nasserkulten. Det kamel-
huvud som blickar ned på huvudpersonen i Bedrägeriet och förföljer
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honom i bussen, i duschen, ja ända in i sovrummet där han vilar med
sin älskade är ett angepp på personkulten runt Gamal Abdel Nasser. I
Den stora operationen förblöder patienten på grund av den självgode
kirurgens slarv. När novellen publicerades i dagstidningen al-Ahram
den 25 juli 1969 begrep alla — utom censuren — att kirurgen som
åsyftades var Nasser, operationen sexdagarskriget och patienten det
förblödande Egypten.

Tabu. Övers. Ingvar Rydberg. Stockholm: Askild & Kärnekull, 1983. 176 s. 
(Tredje Ögat) Orig:s titel: El-Haram (1959).

En socialrealistisk roman som tilldrar sig i en liten egyptisk bondby
före revolutionen. Liket av ett kvävt spädbarn hittas på en flodbank
vid en bevattningskanal på lantarbetarnas område. Lantarbetarna,
som kommer till byn för att arbeta vid den årliga bomullsskörden, är
en föraktad grupp, av byinnevånarna knappast ansedda som mänsk-
liga: ”en hungrande mänsklig drägg som var tvingad att fara omkring
för att arbeta, äta och skaffa sig en tillstymmelse till livsuppehälle”.
Jakten på den skyldiga modern engagerar hela byn, konflikten mellan
byborna och lantarbetarna förstärks, men när barnamörderskan till
sist avslöjas, blir hennes sorgliga livsöde utgångspunkten för ett nytt
förhållande mellan de bägge grupperna. Fördomarna ger vika för med-
känsla när byborna inser att lantarbetarna är ännu mer utlämnade och
maktlösa än de själva.

Bokens styrka ligger framför allt i den starka människoskildringen,
där vidskepelse och tillbakahållna lustar trycker under ytan, men där
också godhet, livsglädje och okuvliga drömmar finns.

YOUSUF IDRIS är kanske den främste av alla novellister i Egypten.
Novellen är oerhört uppskattad i hela arabvärlden och både dagstid-
ningar och veckotidningar har stående sidor för genren. Idris föddes i
en by i Nildeltat. Han utbildade sig till läkare och var samtidigt fram-
trädande i den radikala studentrörelsen. Efter att ha tagit sin examen
1951 började han arbeta som resande hälsovårdsinspektör för hälso-
vårdsdepartementet. När Nasser och hans officerare störtade den kor-
rumperade kungamakten 1952 anslöt sig Idris entusiastiskt till revolu-
tionen. Vid flera tillfällen drabbades han emellertid av censuren och
han satt inspärrad utan rannsakan och dom i tretton månader 1954–
1955, men han blev i stort sett en trogen Nasseranhängare fram till
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mitten på 1960-talet och det för egyptiskt vidkommande så katastro-
fala sexdagarskriget 1967.

Hans första novellsamling kom 1954 och fram till 1958 publice-
rade han inte mindre än fem novellsamlingar och tre pjäser. Hans väx-
ande popularitet gjorde att han nu kunde försörja sig på sitt skrivande.
Tabu (1959) skrev han under sin socialrealistiska period, när han base-
rade mycket av sitt författarskap på de erfarenheter han gjort under
sin uppväxt på landsbygden och som läkare i Kairos fattigkvarter. På
1960-talet övergick han till en allt mer surrealistisk och symbolisk stil
som så småningom blev allt mer introspektiv och poetiskt absurd. Idris
dog 1991.

Mahfouz, Naguib (1911–)
Mellan de två slotten. Övers. Kerstin Eksell. Stockholm: Rabén & Sjögren, 
1990. 498 s. Orig:s titel: Bayn al-Qasrayn (1956).
Längtans slott. Övers. Ingvar Rydberg. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1990. 
432 s. Orig:s titel: Qasr ash-Shawq (1957).
Det förflutnas trädgård. Övers. Ingvar Rydberg. Stockholm: Rabén & 
Sjögren, 1991. 324 s. Orig:s titel: As-Sukkariyya (1957).

Mellan de två slotten är det sammanfattande namnet på den berömda
Kairotrilogin, Mahfouz mest betydande verk. Berättelsen, som har lik-
nats vid Thomas Manns krönika om köpmannafamiljen Budden-
brooks, följer Ahmed Abd al-Gawwads familj från 1917 till 1944. Ett
mästerstycke på 1 254 sidor som både är en historisk–politisk krönika
över en omvälvande tid i Egyptens historia och ett ingående porträtt
av en familjs utveckling i en tid när moral och seder är satta under
omprövning. Själv har Mahfouz förklarat i en intervju att det är tiden
som är den verkliga huvudrollsinnehavaren i romansviten. Trilogin
igenom återkommer detta tema: allt förändras, allt tas ifrån oss. Vi ser
först när vi är ute ur bilden. När vi överblickar, deltar vi inte längre. På
en individuell nivå är tidens framfart djupt tragisk för människorna.
Den betyder disintegration och utplåning. På en kollektiv nivå har
människorna emellertid besegrat tiden. Arten består, samhället fortgår.
Det som påbörjas av en generation förs vidare av nästa.

Trilogin, som spänner över tre generationer, är också en berättelse
om frigörelse, på inre och yttre plan: om Egyptens kamp för frigörelse
från Storbritannien; om kvinnors frigörelse från män; om mäns frigö-
relse från sina fäder och om tankars frigörelse från stelnade system.
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I den första delen, Mellan de två slotten, som fått ge namn åt hela tri-
login, fyller de cykliska skeendena till en början läsaren med trygghet,
allt fortgår som det alltid fortgått hemma hos köpmannen Ahmed Abd
al-Gawwad och hans familj. Husfadern anländer med droska mitt i
natten från kvällens festande. Hans hustru Amina, ovetande om hans
utsvävningar, klär av honom och hjälper honom i säng. Kvinnorna fyl-
ler morgonen med brödbak och husligt stök. Frukosten är alltid en
prövning i militär disciplin, men vid kaffesittningen strax före solned-
gången är stämningen uppsluppen eftersom husfadern aldrig är närva-
rande.

Den förtryckta och undergivna Amina och hennes två döttrar, den
intelligenta men fula Kahdiga och den vackra men ytliga Aisha, lever
instängda i hemmets värld. Amina har inte lämnat huset på fyrtio år
och när hon gör en enda olovandes utflykt stängs hemmets dörrar för
henne. Hon får ta sin tillflykt till sin mor, och Ahmed tar henne inte till
nåder igen förrän utomstående bönat för hennes sak. De tre sönerna
Yasin, liksom fadern livsnjutare och kvinnojägare, Fahmi, i hemlighet
nationalist, och Kamal, fortfarande en skolpojke, men i senare delar
författarens språkrör, rör sig regelbundet i den stad som Amina bara
får se från hemmets takterrass. Fadern Ahmed, vid sidan av Kamal,
trilogins centralgestalt, är en i hemmet sant troende muslim som följer
Koranens bud, men också en maktfullkomlig despot, en tyrann som
kräver total underkastelse av sin familj. Utanför hemmets väggar
under nattliga fester bland glada vänner och älskarinnor ömsar han
skinn och blir en yr libertin som inte nekar sig någonting och som gör
sig känd genom sin frikostighet och sitt strålande humör.

I hemmets mikrokosmos sker förändringar, Aisha och Kahdiga gif-
ter sig med två bröder och flyttar hemifrån. Yasin finner för någon
månad glädje i sitt äktenskap med Zaynab, men förfaller snart åter till
sitt utsvävande liv. När han försöker våldta hustruns tjänsteflicka, får
Zaynab nog och Yasin tvingas till skilsmässa. Fahmi engagerar sig allt-
mer i nationalismen. Nationalistledaren Sa’ad Zaghlul hindras från att
resa till London med en delegation och lägga fram det egyptiska fol-
kets krav på självbestämmande. Han landsförvisas till Malta och egyp-
tierna svarar med våldsamma upplopp. När Sa’ad Zaghlul släpps och
återvänder till Kairo anordnas en stor demonstration. Till en början
går allt lugnt till väga, men plötsligt börjar engelsmännen skjuta mot
demonstranterna. Fahmi träffas och dör, men, menar Mahfouz, hans
död har ingalunda varit förgäves. Den nationella strävan han var en
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del av fortsätter med Fahmis och andra fallnas bidrag som byggstenar
i kampen.

Längtans slott ingår som del två i Kairotrilogin. Den inleds med en
resumé av tidigare händelser och kan därför läsas fristående. Hand-
lingen tilldrar sig mellan 1924 och 1927.

Efter att i fem år ha avstått från utsvävningar i sorg efter sonen
Fahmis död är fadern Ahmed åter i kretsen av sina sällskapsbröder.
Han förälskar sig i den unga lutspelerskan Zannouba, men avvisas
ända till dess att han hyr en husbåt på Nilen för deras älskogsmöten.

Kamal, yngste sonen, är en central gestalt i boken. Han är den intel-
lektuelle som diskuterar livsgåtorna, läser Darwin och Bergson och
skriver artiklar i populärpressen om evolutionsteorin. Han försmår
den lukrativa juristbanan för läraryrket — till faderns stora besvikelse.
Fylld av idealism, men laddad med begär, utkämpar Kamal en ständig
kamp mellan kropp och själ. Hans hopplösa kärlek till den ytliga över-
klassflickan Aida framställs med mild ironi. Mahfouz skildrar mäster-
ligt tillvarons absurda inslag, men komiken balanseras av ömhet.

Yasin lever kvar i föräldrahemmet. Han hinner med ett kort äkten-
skap med en grannflicka innan också han fastnar för lutspelerskan
Zannouba. Utan att veta att hon är faderns käresta gifter han sig med
henne. Han får aldrig veta att han därmed berövar fadern hans älska-
rinna. Ahmed drabbas strax därefter av ett slaganfall när han befinner
sig bland sina dryckesbröder. Nationalistledaren dör samtidigt som en
stor tyfusepidemi utbryter i Kairo. Aishas man och två av hennes tre
barn dör i epidemin.

I trilogins sista del, Det förflutnas trädgård, spelar de politiska händel-
serna en mycket viktig roll. Delen omfattar tiden från trettiotalets bör-
jan till andra världskrigets slut. Partistrider och maktkonflikter avlöser
varandra i Egypten. Andra världskriget kastar sin skugga över landet.
De politiska kartorna förändras. Också stadens geografi har föränd-
rats, gamla hus har ersatts av nya, en fyravåningsbyggnad skymmer
numera sikten från familjens takterrass. Elektriciteten har införts i
Kairo. Kvinnorna får tillåtelse att studera vid universitetet. De unga är
så säkra, så målmedvetna, så handlingskraftiga. Kahdigas två söner är
båda politiska aktivister: den ene socialist, den andre följer det mus-
limska brödraskapet och blir fundamentalist. Det är i socialisten
Ahmeds gestalt den döde morbrodern Fahmis kamp lever vidare.
Ahmed Abd al-Gawwad ser numera världen genom burspråkets föns-
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ter. Han har allt svårare att gå. De darrande händerna lyfter inte längre
några bägare, men de knäpps allt oftare i bön. Kamal, outsidern, låter
ännu en gång kärleken fly ur sina händer när han oförmodat möter
Aidas lillasyster Boudour — en gång var han hennes barndoms idol —
nu kan han få hennes kärlek, men han tvekar, vågar inte, och tillfället
försvinner. Amina dör.

Drömmarnas gata. Övers. Hadi Kechrida & Oluf Lindeqvist. Stockholm: 
Fischer & Co., 1990. 426 s., ill. Orig:s titel: Awlad haratina (1959, som 
följetong, 1967, i bokform).

I denna storslagna och brett upplagda allegoriska roman skildras
mänsklighetens historia från Adam (Adham i boken) och islams tre
profeter Moses, Jesus och Muhammed (alla bär fingerade namn och
vardagliga yrken) fram till den moderna människan. Romanen blir en
skildring av människans gradvisa utveckling till ett stadium där tron
på religionen ersätts av tron på vetenskapen, här i den naturvetenskap-
lige forskaren Arafas gestalt. De bibliska gestalterna är skildrade ur
Koranens perspektiv, vilket gör dem välbekanta men ändå annor-
lunda. Världen är en larmande gata vid öknens rand. I slutet på gatan
finns förvaltarens hus och ”Det stora huset” där Gabalawi (Gud,
Jahve eller Allah) bor.

Berättelsen börjar med en parallell till Adams utdrivning ur paradi-
set, när Gabalawi fördriver Adham och Eva ur det stora huset. Hårt
arbete blir Adhams lott i världen (han är gurkförsäljare) och han läng-
tar tillbaka till det lyckliga livet i faderns trädgård. Efter många år, när
den ene av hans två söner dödar den andre, förbarmar sig Gabalawi
över Adham och ger för all framtid sin egendom till sonen och dennes
efterkommande. Själv drar han sig tillbaka till sitt hus och syns inte
mera.

Den religiösa stiftelse som satts att förvalta egendomen förfaller
snart till inbördes käbbel. I generationer grälar arvtagarna, medan stif-
telsens förvaltare tar inkomsten av ägorna för egen del och förtrycker
människorna genom inhyrda futuwwas (gangsters) som håller befolk-
ningen i schack med knölpåkar. Dessa sociala orättvisor föder mot-
stånd. Judendomen, kristendomen och islam var — menar Mahfouz
— motståndsrörelser som skapades i protest mot förtryck och orättvi-
sor. Profeternas framgång är emellertid kortvarig. Snart glömmer
människorna deras ord, religionerna stelnar i tomma riter när profe-
terna försvunnit ur bilden, knölpåkarna viner och de fattiga är precis
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lika fattiga som förut. Naturvetenskapen får ersätta religionen. Detta
demonstreras tydligt när Mahfouz låter Gabalawi dö genom veten-
skapsmannen Arafas försorg. Men också om vetenskapen är religio-
nens legitima arvtagare slutar berättelsen i pessimism. Arafa uppfinner
ett sprängämne som förintar alla kvarterets futuwwas, men blir själv
utsatt för utpressning av förvaltaren som vill komma i besittning av
uppfinningen. Till sist mördas han och mänskligheten är nu i ännu
större fara än tidigare. I atombombens tidevarv låter detta scenario
mycket bekant, men Mahfouz lämnar en liten springa av hopp vid den
eljest mörka horisonten; Hanash, Arafas bror och medhjälpare, und-
kommer blodbadet och ger sig av för att söka efter Arafas anteck-
ningsbok med de hemliga formlerna. Efter Hanash försvinner andra
unga för att, som det verkar, förena sig med honom.

Romanen väckte stort rabalder i konservativa religiösa kretsar när den
gick som följetong i al-Ahram hösten 1959. Teologerna vid al-Azhar-
universitetet anordnade gatudemonstrationer, och ingen förläggare
vågade publicera boken i Egypten. Den trycktes först i bokform i
Beirut 1967. Den första engelska upplagan, The Children of Gebelawi,
utkom 1981. Sedan Mahfouz fått Nobelpriset 1988 höjdes åter röster
för en publicering i bokform, men när fundamentalister blandade sig i
debatten och hotade författaren till livet, avstannade alla krav på
publicering. Författaren har själv sagt att romanen tillkom som en kri-
tik av Nassers revolution och de existerande sociala orättvisorna. —
”Jag ville fråga de revolutionära ledarna vilken väg de ville ta: profe-
ternas eller banditernas.”

Tjuven och hundarna. Övers. Jan Åslund. Stockholm: Bakhåll, 1990. 135 s., 
ill. Orig:s titel: Al-Liss wa al-Kilab (1961).

En berättelse om svek, svek mot de en gång så levande revolutionära
idealen. Det är en direkt hänsyftning på 1952 års revolution, där den
revolutionära glöden falnade när de nya makthavarna kom i åtnju-
tande av det gamla etablissemangets privilegier. Makt korrumperar
som bekant. Men detta är också en roman som tar upp existentiella
frågor: människans främlingskap, både i relation till sitt samhälle och
till sin gud.

Romanen utspelas i Kairo med den trögflytande Nilen, de myll-
rande gatorna och de överfyllda kaféerna i centrum. För fyra år sedan
var Said Mahran en politiskt medveten revolutionär som hamnade i
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fängelse på grund av vänners svek. När han nu släpps får han erfara
svekets omfattning. Som fängelsekund är han utfryst på alla plan.
Hans hustru har övergett honom för en av dem som förrådde honom,
hans femåriga dotter känner inte igen honom, hans vänner har etable-
rat sig i samhället och svikit de revolutionära idealen. Vart han än vän-
der sig stöts han bort. Överallt möts han av stängda dörrar. Frustrerad
och allt mer aggressiv söker han hämnas på dem som svikit honom,
men hans vendetta blir bara ett meningslöst blodbad där oskyldiga
drabbas. I ett allt furiösare tempo drivs han mot sin ödesbestämda
undergång. Som i så mycket av det Mahfouz skrivit intar ödet, eller
slumpen, en viktig roll.

Sorl över Nilen. Övers. Hesham Bahari & Ulla Ericson. Lund: Alhambra, 
1988. 160 s., ill. Orig:s titel: Thartharah fawqa-al-Nil (1966).

Ett av de mest omtalade verken i den moderna arabiska litteraturen,
inte minst för att författaren i allegorins form förutspår sexdagarskri-
get och dess katastrofala följder för egyptiskt vidkommande. Roma-
nen, som utkom 1966, handlar om en grupp intellektuella och det
depraverade liv de om kvällarna för på en husbåt på Nilen mitt inne i
Kairo. Mahfouz gör husbåten till en symbol för det egyptiska samhäl-
let med dess anpassliga intellektuella medan husbåtsvakten Abdoh,
utan vilkens hängivna arbetete båten skulle sjunka, står som en bild
för det exploaterade folket.

Miramar. Övers. Hesham Bahari & Ulla Ericson. Lund: Alhambra, 1988. 
160 s. (Moderna arabiska författare). Orig:s titel: Miramar (1967).

Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i
Alexandria strax efter Nassers revolution 1952. På pensionatet samlas
fem manliga gäster som representerar varsin politisk ståndpunkt. I
monologform med lätt förskjutet perspektiv skildrar var och en de
händelser som slutligen utmynnar i våld och mord. Det är inga ädlare
känslor som avslöjas i dessa monologer där cynism, opportunism och
girighet tycks styra de flesta handlingar. I motsats till de depraverade
männen står tjänsteflickan Zahra, en bondflicka från landet, som stolt,
stark och oskuldsfull får representera det ursprungliga och äkta i det
egyptiska samhället. Romanen, som blivit mycket populär i Egypten,
har såväl filmats som dramatiserats för scenen.
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Respektable herrn. Övers. Hesham Bahari & Ulla Ericson. Lund: Alhambra, 
1988. 170 s. (Arabiska författare). Orig:s titel: Hadratu-l-muhtaram (1975).

Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman
Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ”och
förverkliga sig själv i tjänst hos det heliga instrument som kallades Sta-
ten”. För att nå positionen som generaldirektör med excellenstitel off-
rar han varje möjlighet till ett normalt liv, sviker han varje kärlek och
vänskap. Det han inte har i bakgrund och förbindelser måste han
ersätta med hårt arbete, smicker och inställsamhet. Outtröttligt segar
han sig upp genom lönegraderna medan ryggen kröks och håret allt
mer tunnas ut på hjässan. När han slutligen når målet för sin heliga
strävan är han berövad allt utom sitt självförakt.

NAGUIB MAHFOUZ föddes i hjärtat av den gamla staden i Kairo, i al-
Jamaliyyakvarteret, där också de flesta av romanerna från hans realis-
tiska period tilldrar sig. Mahfouz är yngst av sju syskon — fem pojkar
och två flickor. Från taket till familjens hus blev han en dag vittne till
en sammandrabbning mellan egyptier och engelsmän. Det var 1919
års revolution som skakade landet. Han såg hur engelsmännen sköt in
i de demonstrerande människomassorna och senare kunde han från
elementarskolan se kroppar av döda demonstranter ligga på marken.
”Händelsen skakade tryggheten i min barndom.” Han var sju år, men
han skulle aldrig glömma det han sett och händelsen skulle flera
gånger återkomma i hans författarskap.

Som ung student vid universitetet i Kairo läste han filosofi. Studi-
erna resulterade i en grundexamen 1934 och Mahfouz började läsa
vidare mot en magisterexamen. Skönlitteraturen intresserade honom
dock allt mer och han läste kopiösa mängder: Shakespeare, Tolstoj,
Dostojevskij, Tjechov, Maupassant, Proust, Ibsen och Strindberg
hörde till favoriterna liksom Conrad och, enligt Mahfouz kanske den
störste av dem alla, Melville och hans Moby Dick. Efter två års tvekan
övergav han filosofin helt till förmån för litteraturen. Han debuterade
med novellsamlingen Hams al-junun (”Galenskapens viskningar”,
1939).

Den första egyptiska romanen föddes inte med Mahfouz. Redan
1914 skrev Muhammad Husayn Haykal Zaynab, som publicerades i
Frankrike och utgavs under pseudonym. Under 1920-talet gjordes
flera försök att efterlikna den europeiska novellen och 1930 utlystes
Egyptens första romantävling, vilken vanns av Ibrahim al-Mazini med
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den självbiografiska Ibrahim al-katib (1931). Men det var fortfarande
tal om ganska ofullgångna experiment i romangenren. Egyptens histo-
ria under forntiden hade alltid intresserat Mahfouz och han planerade
att skriva en hel serie med historiska romaner. Han hann publicera tre
innan han — till fromma för världslitteraturen — ändrade sina planer
och riktade blickarna mot den verklighet som omgav honom. Det är
först med Mahfouz inträde på den litterära scenen som en samman-
hängande egyptisk romantradition skapas.

Mahfouz skildrar nästan alltid småfolket i Kairo och Alexandria i
sina romaner och noveller. Den lägre medelklassen i storstäderna är
hans folk. I romaner som Kahn al-Khalili (1945; dansk övers. Liv og
skœbne i Cairo, 1989), al-Quahira al-jadida (1946, ”Moderna
Kairo”) och Zuqaq al-Middaqq (1946, Middaqq-gränden, 1981) samt
den självbiografiskt inspirerade Hikayat haratina (1975, Berättelser
från vår gata, 1989) skildras livet vid några gator i Kairos äldre delar.
Det är realistiska romaner som med värme och ironi skildrar invånar-
nas sorger och glädjeämnen, deras förhoppningar och besvikelser, men
romanerna speglar också den politiska och sociala oro som föregår
revolutionen. Särskilt Middaqq-gränden har blivit en mycket älskad
roman, men det stora kraftprovet är al-Thulathiyya, Kairotrilogin,
som det tog honom fem år att slutföra. Romansviten gav honom
inhemsk berömmelse och statligt pris.

Under 1960-talet skrev han en serie romaner där individen är satt i
centrum och där språket blir mera sparsmakat och symbolismen mer
uttalad. Han börjar också allt mer använda sig av inre monologer,
inspirerad av James Joyce. De främsta romanerna från denna period är
Tjuven och hundarna, Sorl över Nilen och Miramar. 

Under 1970-talet publicerade han bl.a. al-Maraya (1972; Mirrors,
1977), 55 korta personskisser där författare kommenterar såväl etik
och moral som religion och utrikespolitik, samt den berömda romanen
al-Karnak (1947; ”Karnak Cafe”), där han tecknar en kuslig bild av
den hemliga polisens aktiviteter på 1960-talet.

Trots en diger produktion (Han har skrivit trettiofem romaner, fjor-
ton samlingar med noveller och pjäser, tre samlingar med essäer och
artiklar samt scenarion till tjugofem filmer.) har litteraturen inte varit
någon heltidssysselsättning. Från 1934 till 1972 arbetade han heltid
inom statsförvaltningen. I 15 år har han dessutom haft en egen
kolumn med rubriken ”Synpunkt” i dagstidningen al-Ahram.
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Liksom Kamal i Kairotrilogin tvekade han länge om han skulle
finna sig till rätta med de krav ett äktenskap ställer, men han gifte sig
slutligen 1954 (vid 43 års ålder) och har två döttrar.

Naguib Mahfouz tilldelades Nobelpriset i litteratur 1988.

För den som är intresserad av att veta mer om författaren och hans
verk rekommenderas följande kritiska arbeten:

Critical perspectives on Naguib Mahfouz. Ed. Trevor Lee Gassick. Washing-
ton D.C.: Three Continents Press, 1991.

Egyptian perspectives on Naguib Mahfouz: a collection of critical essays. Ed. 
M.M Enani. Cairo: General Egyptian Book Organization, 1989.

El-Enany, Rasheed, Naguib Mahfouz: the pursuit of meaning. London: Rout-
ledge, 1993.

Naoum, Nabil (1944–)
Kairo är en liten stad och andra noveller. Övers. Line Ahrland & Hesham 
Bahari. Furulund: Alhambra, 1993. 140 s. Orig:s titel: ’Asheq-al-Muhadith 
(1984).

Detta är en samling egenartade noveller av en författare som inte tidi-
gare översatts till svenska. De tilldrar sig alla i Egypten, de flesta i nuti-
den, men miljöerna skiftar från beduintält i öknen till mondäna stor-
stadsvåningar i Kairo. Berättarrösten tillhör alltid en man, påfallande
ofta en företagare eller en arkitekt, som motståndslöst rör sig mot sin
tragiska bestämmelse. Mycket är gåtfullt i hans berättarkonst, mycket
outsagt och mycket är inte vad det synes vara. Flera av novellerna
handlar om magi, telepati och självsuggestion och om det grepp gamla
myter och föreställningar har också över den moderna nutids-
människans liv.

NABIL NAOUM är kopt och alltså kristen. Till professionen är han arki-
tekt och ingenjör. På 1970-talet vistades han i New York där han
1974–75 skrev de första novellerna som ingår i samlingen. Han är
numera bosatt i det fornegyptiska Heliopolis (solstaden) nära Kairo.
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El Saadawi, Nawal (1931–)
Och tiden står stilla vid Nilen. Övers. Ingvar Rydberg. Stockholm: Ordfront, 
1987. 160 s. Orig:s titel: Al-rajul a al-wahid’ala l-ard (1974).

Det är tjugo år sedan Nawal El Saadawi för första gången publicerade
denna berättelse om de förtryckande och de förtryckta i den fiktiva
lilla byn Kafr el-Tin vid Nilen. De härskande är alla företrädare för ett
patriarkaliskt samhällssystem med byhövdingen, polischefen och
byimamen i spetsen. De underlydande är de hänsynslöst utnyttjade
egyptiska bönderna med bondkvinnan Zakia och hennes bror Kafrawi
i centrum. Det är hos de fattiga och förskjutna El Saadawis sympatier
ligger, men framför allt är det de förslavade och förtryckta kvinnorna
som hon tar ställning för. Zakias slutliga uppror mot makten, när hon
med hackan i handen går för att göra upp med den överhet som berö-
vat henne allt, är också en symbolisk bild för den kvinnornas revolt
som enligt Nawal El Saadawi blir allt mer oundviklig i ett patriarka-
liskt samhälle.

Röst ur djupet. Övers. Marina Stagh & Hadi Kechrida. Stockholm: Askild & 
Kärnekull, 1983. 138 s. Orig:s titel: Dar el addab (1975).

I det ökända kvinnofängelset i Qanatir träffar El Saadawi den unga
kvinnan Firdaus, som är dömd för mord på en hallick. Hon berättar
om sin uppväxt på landet, om vägen från ung flicka till mogen kvinna,
en väg som i varje fas är styrd av krafter utanför henne själv. Eftersom
hon är flicka är det otänkbart för henne att få en högre utbildning och
hon tvingas in i ett äktenskap med en äldre man. Han är brutal och
snål och ser som sin rättighet att med knytnävarna vända hennes spi-
rande opposition till underkastelse. En dag orkar hon inte längre utan
flyr svårt misshandlad från hemmet. För att överleva blir hon prostitu-
erad och finner för en tid ett egenvärde och ekonomiskt oberoende.
Hon ser kvinnoförtrycket på varje nivå i samhället och hon föraktar
allt mer det patriarkaliska samhällssystemet som av politiska och eko-
nomiska orsaker håller kvinnorna nere.

Det är en oavbruten upptrappning av händelser som måste få en
urladdning. När hon erbjuds ”beskydd” av en hallick, väller år av
oförrätter fram och hon mördar honom.
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Törst. Noveller. Övers. från engelska och arabiska: Hans O. Sjöström & 
Marina Stagh. Stockholm: Ordfront, 1991. 134 s. Novellerna hämtade ur 
samlingarna She has no place in paradise (1987) och Death of an ex-minister 
(1987).

Tretton noveller om psykiskt och fysiskt förtryck. Det är framför allt
kvinnors och barns erfarenheter i ett mansdominerat samhälle som
skildras. Individernas känsloliv sätts i centrum medan miljöbeskriv-
ningarna är knapphändiga. Långsamt och utdraget skildras de utsattas
känslor och reaktioner: den torterade kvinnan som värjer sig för ljuset
i rättssalen, den unga flickan som ryggar för faderns hotande gestalt,
den förtryckta hustrun som tvingas till undergivenhet och tystnad.

Människornas tragik i dessa sällsynt gripande noveller är att de alla
är låsta i sina roller. Mannen i sin destruktiva roll som maktutövare,
kvinnan i sin som den utsatta.

Imamens fall. Övers. Hans O. Sjöström efter: The fall of the Imam. 
Stockholm: Ordfront, 1988. 191 s. Orig:s titel: Suqut al-Imam (1987). 

Huvudpersonen i denna klagosång över en kvinnas lidande i en isla-
misk diktatur är Bint Allah, imamens utomäktenskapliga dotter. I sin
gestalt symboliserar hon alla kvinnor som förtrycks och förnedras i
religionens namn, men också den solidaritet och det systerskap som
kan få fundamentalismen på fall. Handlingen tilldrar sig i ett namnlöst
land där imamen innehar såväl den religiösa som den politiska mak-
ten. Vid sin sida har han chefen för säkerhetspolisen, den store skrift-
ställaren och ledaren för den officiella oppositionen som ser till att
hans herravälde hålls på plats. Diktaturens yttersta strävan är att vid-
makthålla männens makt över kvinnorna. Språket böljar hallucinato-
riskt, mer som poesi än prosa. Gång på gång under berättelsen fram-
besvärjes bilden av kvinnan som jagas och dödas av männen som
utnyttjat henne. Kvinnan är Bint Allah, men också hennes mor och
alla andra kvinnor, som dagligen utnyttjas och förödmjukas under reli-
gionens täckmantel.

NAWAL EL SAADAWI föddes i Kafr Tahla i Egypten. Hon är framstå-
ende både som författarinna och som politisk aktivist. Outtröttligt har
hon propagerat för kvinnans rättigheter. Hon är läkare och hade
under en period en framskjuten position i hälsovårdsdepartementet,
men hennes aktiva arbete för kvinnans rättigheter gjorde henne snart
misshaglig i regimens ögon. 1976 avskedades hon och i september
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1981, när Sadat hade storstädning bland de intellektuella och lät gripa
1 563 för regimen misshagliga medborgare, fängslades hon för sina
skriverier. Hon frigavs först våren 1982 efter mordet på Sadat. I
Memoirs from the women’s prison (1987) berättar hon om sin tid i
fängelset. Memoirs of a women doctor (1988) är inte självbiografisk,
även om den bygger på hennes erfarenheter som kvinnoläkare.

Bland hennes faktaböcker kan nämnas al-Mara wal-gins (”Kvinnor
och sex”) som publicerades i Kairo 1972. Det är en brett upplagd stu-
die över den arabiska kvinnans situation. För första gången tar hon
här upp frågor som kvinnlig omskärelse, kvinnans ställning i samhäl-
let, familjelagstiftning, hedersbegreppet för kvinnor respektive män
liksom kvinnlig sexualitet. Kairoupplagan drogs in efter någon tid av
den egyptiska censuren, men El Saadawi kringgick detta genom att
publicera boken i det censurfria Beirut, en utväg hon använt sig av
flera gånger, bl.a. när det gällde Imamens fall. Den arabiska kvinnans
situation behandlas också i den uppmärksammade The hidden face of
Eve (1980; dansk övers. Evas skjulte ansigt, 1981).

Nawal El Saadawi skriver sina böcker på arabiska och Sherif
Hetata, hennes make, som också är läkare och författare, är oftast den
somöversätter dem till engelska. I The spring of life (1993; Livets
källa, 1994) berättas i två kortromaner om kvinnoförtryck och spi-
rande revolt mot föråldrade levnadsmönster. The innocence of the
devil (1994) handlar om de unga kvinnorna Ganat och Narguiss och
deras försök att handskas med sina sexuella känslor i ett förtryckande
mansdominerat samhälle. I Love in the kingdom of oil (2001) gör den
kvinnliga huvudpersonen revolt och flyr från det äktenskapliga för-
trycket, men finner snart att mönstret upprepar sig i andra relationer.

För den som vill läsa mer om Nawal El Saadawi rekommenderas Tara-
bishi, Georges, Woman against her sex: a critique of Nawal El-Saa-
dawi. London: Saqi Books, 1988. Här analyseras fyra av Nawal El
Saadawis romaner med utgångspunkt från en freudiansk modell.
Boken innehåller också författarinnans svar på Tarabishis teorier.A
daughter of Isis: the autobiography of Nawal El Saadawi. London:
Zed Books, 1999, är El Saadawis egen berättelse om sitt händelserika
liv.
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GHANA

Armah, Ayi Kwei (1939–)
De ännu inte födda. Övers. Jan Ristarp. Stockholm: Legenda, 1986. 212 s. 
Orig:s titel: The beautyful ones are not yet born (1968).

En felstavad inskription på en buss i Ghanas huvudstad Accra har fått
ge titeln till Armahs debutroman från 1968: The beautyful ones are
not yet born. På ett språk som drar fram som en lavaström över boksi-
dorna berättar han om politisk och social korruption i det självstän-
diga Ghana. Temat är numera inte originellt, men det är få som kan
gestalta det med sådan kraft och begåvning som Armah.

Huvudpersonen i boken, aldrig kallad annat än ”mannen”, lever i
ett samhälle där korruption hör till vardagen. Mot sin familjs
bestämda önskan har han beslutat sig för att inte utnyttja sin ställning
som järnvägstjänsteman och ta emot mutor likt alla andra. Hans
orubbliga inställning möts av förvåning och förakt. Hans ”kunder”
blir förgrymmade då de hindras att ta denna allmänt accepterade gen-
väg i byråkratin. Hans kollegor tycker att han är galen som inte skor
sig. Hans hustru är bländad av glansen i vännernas Mercedes och
tycker att hon gift sig med en odugling. De symboler och bilder Armah
använder sig av för att åskådliggöra sin vämjelse och sitt äckel inför
tillvarons unkenhet är ytterst påtagliga. Det ruttnar och stinker och
dreglas och utsöndras i denna tillintetgörande roman som av kriti-
kerna jämförts med Sartres Äcklet.

Social och politisk korruption och hyckleri är ett aktuellt ämne på
1960-talet i de nyligen självständiga afrikanska staterna. Från nigeri-
ansk horisont behandlar Wole Soyinka det i Röster ur förändringen,
och Chinua Achebe tar upp det i En folkets man. Till skillnad mot
Achebes hjälte Odili, som lyder minsta motståndets lag och själv blir
korrupt, framhärdar ”mannen” styvnackat i att inte falla undan.
Armah står här på sin hjältes sida när han till sist låter den korrupte
politikern avsättas i en militärkupp. De ännu inte födda är de som ska
rädda samhället enligt Armah, men ämnet för hans roman är tyvärr
lika aktuellt idag som det var 1968. Tahar Ben Jelloun behandlar det i
Mourads moral (1994), där en marockansk statstjänsteman drabbas
av omvärldens förakt när han försöker leva ett mutfritt liv. Upplös-
ningen i Ben Jellouns roman blir dock helt annorlunda än i Armahs.
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AYI KWEI ARMAH föddes i Takoradi i Ghana. Han har en samhällsve-
tenskaplig examen från Harvard och en magisterexamen från Colum-
bia. Han har arbetat som översättare för tidskriften Révolution Afri-
caine i Alger, som manusförfattare vid Ghanas television i Accra och
som Parisplacerad redaktör och översättare vid tidskriften Jeune Afri-
que. Under fem år i början på 1970-talet reste Armah i Östafrika,
lärde sig swahili och verkade som lärare i Tanzania. 1976 återfinner vi
honom som lärare i skapande litteratur vid The National University of
Lesotho. På 1980-talet återvänder han till USA, nu som lärare vid Uni-
versity of Wisconsin. Han är numera bosatt i byn Popenguine i Sene-
gal. Där har han startat bokförlaget Per Ankh. Han ger aldrig inter-
vjuer och han deltar aldrig vid författarkonferenser och seminarier.

Debutboken The beautyful ones are not yet born (1968) etablerade
genast Armah som en av Västafrikas mer betydande författare. Också
i roman nummer två, Fragments (1970), är det materialismen som styr
människornas handlingar. Den unge, känslige Baako kommer hem
efter fem års studier i USA. Han är en ”been-to”, hälsas som en hjälte
och förväntas ösa västerlandets håvor över sin by och sin familj. Men
glansen falnar snabbt när Baako inte kan leva upp till omvärldens för-
väntningar. Sliten mellan två världar, hemma i ingen, bryter han slutli-
gen samman.

Med Why are we so blest? (1972) betonar Armah ännu starkare än
tidigare konflikten mellan inre krav och yttre anpassning. Afrikanen
Modin Dofu lämnar Harvard utan att avsluta sina studier för att
kämpa för revolutionen i ett nordafrikanskt land. För att visa sitt obe-
roende tar han avstånd från västerlandet och dess värderingar och han
överger sin amerikanska flickvän Aimé då hans passion för henne
hotar hans självständighet.

Two thousand seasons (1973) är en episkt svepande roman där
Armah låter ett kollektivt ”vi” föra berättelsen genom tusen år, eller
tvåtusen årstider, för att berätta först om arabernas, sedan kolonialis-
ternas och neokolonialisternas exploatering av den svarta rasen.
Armahs roman har jämförts med Yambo Ouologuems Le devoir de
violence (1968), men den äger inte samma svärta. Armah visar i en
vision vägen ut ur förnedringen. The healers (1978) är en komplex his-
torisk–allegorisk roman om kriget mellan ashantifolket och de brit-
tiska imperialisterna 1873–74. Ashantirikets fall blir symbol för Afri-
kas sönderfall, som inte bara berodde på västvärldens girighet utan
också på inre splittring och stridigheter. Armah använder här historien
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som en guide till framtiden. ”The healers” är namnet på den hemlig-
hetsfulla grupp som valt att leva i nära kontakt med naturen för att
samla krafter till att bota och läka samhällets sår. Med Densu, som
avstår konungamakten för att verka med dem, pekar boken mot ett
möjligt slut på århundraden av exploatering och förtryck.

Armahs sjätte roman Osiris rising: a novel of Africa past, present
and future (1995) blev den första titeln hos det egna förlaget Per
Ankh. Liksom i romanen KMT: in the house of life: an epistemic novel
(2002) söker han finna svaret på dagens afrikanska dilemman genom
att söka sig bakåt i historien. I den senare romanen är det den afri-
kanska kvinnan Lindela som genom hemliga hieroglyfiska texter letar
upplysning och botemedel. Armah har också, tillsammans med Abou-
bacry Mousa Lam gett ut Hieroglyphics for babies: a drawing and wri-
ting manual for preeschoolers, parents and teachers (1997).

För vidareläsning om Armahs författarskap rekommenderas:
Critical perspective on Ayi Kwei Armah. Ed. Derek Wright. Washing-
ton D.C.: Three Continents Press, 1992.
Lorentzon, Leif, ”An African focus”: a study of Ayi Kwei Armah’s nar-
rative Africanization. Stockholm: Almqvist & Wiksell International,
1998. (Stockholm studies in history of literature, 37) Diss. Stockholm
Univ.
Ogede, Ode, Ayi Kwei Armah, radical iconoclast: pitting imaginary
worlds against the actual. Athens: Ohio University Press, cop. 2000.
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GUINEA

Laye, Camara (1928–1980)
Svart barn. Övers. Ingemar & Mikaela Leckius. Lund: Cavefors, 1976. 125 s. 
Orig:s titel: L’enfant noir (1953).

Camara Layes skildring av sin muslimska barndom i Kouroussa i
norra Guinea dallrar i ett nostalgiskt motljus. Det är en skildring fylld
av längtan och saknad efter en förgången värld. Det europeiska infly-
tandet är ännu svagt, de traditionella levnadsmönstren härskar allt-
jämt. Laye berättar om ett samhälle genomsyrat av magi och mystik,
om en idyllisk barndom i kärlek och gemenskap.

Fadern, guldsmeden, åtnjuter stor prestige ty arbetet förutsätter
inte bara hantverksskicklighet utan också gudomlig assistans. Smidan-
det är en religiös ceremoni vilken kräver noggranna rituella förberedel-
ser. De andar som härskar över processens olika faser ska åkallas, de
onda andarna drivas bort med besvärjelser. Arbetet ackompanjeras av
en prissångare och det kan bara utföras om faderns totemdjur, en liten
svart orm, är närvarande. Ormen är hans skyddsande, hans släkts
ande, hans alter ego, ty mellan totemdjuret och dess ägare råder ”en så
fullständig identitet att människan har förmåga att anta djurets skep-
nad”. Även Layes mor är utrustad med övernaturliga krafter. Hennes
totemdjur är krokodilen. Utan att angripas kan hon gå ned i Nigerflo-
den eftersom ett totemdjur aldrig angriper sin egen art. Layes porträtt
av föräldrarna är känsligt, kärleksfullt och fyllt av beundran. Också
bilden av släktingar, grannar och vänner är positiv. De ondsinta, de
som faller utanför den idylliska ramen, som skolpojkarna som förföl-
jer honom, straffas. I Layes poetiska paradis skipas rättvisan snabbt.
Barndom följs av ungdom. Initiation och omskärelseceremonier skild-
ras liksom den första förälskelsen, skördefester och vardagsbestyr. Allt
badar i ett förklarat ljus. Språket är mjukt, enkelt och innerligt. När
han bryter upp är det för att skaffa sig en utbildning.

Layes barndomsskildring har sammankopplats med négrituderörel-
sen, men står stark också på egna ben.

CAMARA LAYE föddes i Kouroussa i Guinea, i en muslimsk guldsmeds-
familj som tillhörde malinkefolket. Hans utbildning sträckte sig från
den muslimska koranskolan i Kouroussa, över tekniskt gymnasium i
Conakry, till en teknisk högskola i Argenteuil nära Paris. Han hoppa-
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des kunna fortsätta sina studier, men brist på pengar tvingade honom
att söka arbete som mekaniker vid Simcas bilfabrik. Arbetet varvades
med en kvällskurs på Conservatoire des Arts et Métiers, men han levde
mycket isolerad och han plågades ständigt av hemlängtan och oro för
sin ekonomi. L’Enfant noir, hans kärleksfulla skildring av sin barn-
dom, tillkom under denna period. Boken väckte omedelbar uppmärk-
samhet och hyllades som en klassiker av många kritiker. Andra förhöll
sig däremot mera kritiska. Författaren Mongo Beti från Kamerun
ansåg att Laye inte var tillräckligt engagerad i Afrikas verkliga pro-
blem utan bara skrev för brödfödan. Laye tog åt sig av kritiken och
försvarade sig indignerat.

Le regard du roi (1954; The radiance of the king, 1965), Layes
andra bok, är en symbolisk roman som tolkats på många sätt. Huvud-
personen, den vite Clarence, som kommit till Afrika för att finna frid
och försoning, ger sig ut att söka den afrikanske konung han tidigare
bara skymtat och i vars tjänst han vill inträda. Han är beredd till vilka
umbäranden som helst för att komma honom nära. När han till sist
finner sin konung och sluts i dennes famn, har han också funnit sig
själv och meningen med sitt liv.

Laye återvände till Guinea 1956, och när självständigheten kom
1958 började han engagera sig politiskt. I den självbiografiska Dra-
mouss (1966; A dream of Africa, 1970) återvänder berättaren till sitt
hemland efter sex år i Paris. Han återupptäcker sitt eget land och fin-
ner de traditionella värdena ersatta av politiskt våld och förtryck. I en
vision upplever han det kaos som skall komma.

Layes allt starkare kritik av Sékou Tourés regim tvingade honom i
landsflykt 1965. Han flyttade slutligen till Senegal där han erbjöds en
forskartjänst vid Institut Fondamental d’Afrique Noire i Dakar. Det
var genom sin forskning i malinkefolkets muntliga berättartraditioner
som han inspirerades till sin sista bok Le maître de la parole: Kouma
Lafôlô Kouma (1978; The guardian of the word, 1980) en nittioårig
griot (sagoberättare) berättar här sin version av legenden om Soundi-
ata Keita, malinkehärskaren som på levde på 1200-talet.
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KAMERUN

Oyono, Ferdinand (1929–)
En boys liv. Övers. Britte-Marie Bergström. Stockholm: Tiden, 1977. 159 s. 
Orig:s titel: Une vie de boy (1956).

Berättelsen om den naive och godtrogne Toundis öde är en sorglustig
sågning av fransk kolonialpolitik. Eftersom Ferdinand Oyono själv
arbetade som tjänare till en vit missionär innan han for till Frankrike
för att fortsätta sina studier, kan man anta att berättelsen inspirerats
och initierats av egna erfarenheter.

Berättaren är Toundi Ondoua, en ung och oerfaren afrikan som arbe-
tar som tjänare åt en vit missionär i Kamerun. På de första raderna i
sin dagbok uttrycker han sin förhoppning: ”Nu när hans högvördighet
fader Gilbert har sagt att jag kan läsa och skriva flytande kommer jag
att kunna skriva dagbok precis som han.” Han beskriver hur han
rymde hemifrån på dagen för sin initiation och hur detta vållade hans
fars för tidiga död. Toundi verkar inte ha drabbats av några djupare
samvetskval för detta, hans tankar är koncentrerade på att han nu
snart ska bli som de vita. Efter missionärens död överlåts han till den
nye kommendanten Decazy. Dennes hustru är beundransvärt vacker i
Toundis ögon. Efter det att hon hälsat på honom och tryckt hans hand
utbrister han entusiastiskt i dagboken: ”Jag har tryckt min drottnings
hand. Jag kände att jag levde. Hädanefter är min hand helig, den kom-
mer inte längre att röra vid den nedre delen av min kropp.” Men för
Madame med det svarta håret och hy vit som elfenben finns han knap-
past. Toundis ”drottning” börjar emellertid få en något solkig framto-
ning när hon under kommendantens frånvaro inleder ett förhållande
med fängelsedirektören Moreau, men Toundi väjer i det längsta för
sanningen. De andra afrikanerna i kommendantens tjänst intar en
hycklande attityd till herrskapet, bugar djupt, så djupt att deras leen-
den inte syns. Toundi har svårt att dölja sina känslor. Han ler öppet.
Han förstår inte att han måste vara extra försiktig och diskret sedan
han upptäckt de vitas hemligheter. De andra afrikanerna i hushållet
varnar honom för att stanna kvar, men — och det är en av bokens
gåtor — varför lämnar inte Toundi kommendantens hus när han ser
hur stormskyarna hopas? Ett svar kan vara att han inte har fantasi nog
att förstå att han är i fara, att det finns tillräckligt mycket kvar av den
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gamla tillitsfulla Toundi i honom — han som likt Candide levde i den
bästa av världar — för att tro att ingenting ont kan hända honom.
Möjligen stannar han i kraft av sin moraliska överlägsenhet. Hans
bevekelsegrunder blir aldrig klarlagda, men han stannar och går obe-
vekligt mot sin undergång. Toundi arresteras på falska premisser och
anklagas för ett brott han inte begått. I fängelset torteras han. Sjuk och
sönderslagen ligger han på en bädd när en sjukvårdare förbarmar sig
över honom, ger honom hundra franc och uppmanar honom att fly.
(Att Toundi lyckas fly framgår av den prolog som inleder boken, där
författaren ger sken av att under en semesterresa i Spanska Guinea —
numera Ekvatorialguinea — själv ha träffat den döende Toundi och på
så sätt kommit över hans dagbok.)

FERDINAND OYONO har skrivit få, men mycket populära böcker. Hans
naiva men entusiastiska hjältar får alla bittert erfara kolonialismens
ondska. Han föddes i den lilla byn N’goulemakong i Kamerun och till-
hör bétifolket. Oyonos mor, en hängiven katolik, lämnade sin man när
denne skaffade sig en andra hustru, och försörjde sig och barnen som
sömmerska. Oyono arbetade vid den lokala missionen någon tid innan
hans far bestämde sig för att satsa på sin son och sände honom till
Frankrike för att studera först vid ett läroverk, senare vid Faculté de
Droit och École Nationale d’Administration i Paris.

Oyono, som levde under samma påvra förhållanden som för-
fattarkollegan Camara Laye under sin studietid, skrev Une vie de boy
och Le vieux nègre et la médaille samtidigt. Den sistnämnda skrev han
på tre dagar, när han hade tillfälliga skrivsvårigheter med den första
boken. När böckerna publicerades väckte de föga uppmärksamhet.
Idag räknas de till den klassiska Afrikalitteraturen och har översatts
till en mängd språk. Le vieux nègre et la médaille (finns i dansk övers.
Den gamle neger og medaljen, 1963; engelsk övers. The old man and
the medal, 1969) är en satir om den gamle Meka som gett sin jord till
den katolska kyrkan, förlorat sina söner till världskriget och nu ska
dekoreras med en fransk medalj. Chemin d’Europe (1960) är ännu en
kolonial satir om en ung man som är besatt av drömmen om Europa
och européerna, men som så många andra av Oyonos förhoppnings-
fulla hjältar får ett brutalt uppvaknande. Ferdinand Oyono har varit
sitt lands ambassadör i Liberia, Frankrike och USA och under många
år arbetat för UNICEF. Under några år på 90-talet var han också
Kameruns utrikesminister.
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KENYA

Ngugi wa Thiong’o (1938–)
Upp genom mörkret. Övers. Jan Ristarp. Malmö: Corona, 1981. 141 s. 
Orig:s titel: Weep not, child (1964).

Ngugis debutroman är den första romanen från Östafrika och den gav
honom internationellt anseende och pris på kulturfestivalen i Dakar
1966. Författaren skrev boken när han var ung student i Uganda.
Romanen kan ses som inledningen till den trilogi där övriga delar är
Om icke vetekornet och En blomma av blod. De första två romanerna
tilldrar sig under Mau Mau-upproret (1952–1958). Den tredje efter
självständigheten. Alla tre romanerna behandlar upprorets konsekven-
ser, inte bara för den enskilde utan också för det kenyanska samhället.

Berättelsen är uppdelad i två delar, den första behandlar perioden
strax före Mau Mau-upproret, den andra handlar om själva upproret
och det sätt på vilket det griper in i och förändrar en kenyansk bonde-
familjs liv. När upproret utbryter måste var och en välja sida. För
Kamau, snickarlärlingen, är valet av lojaliteter självklart, men hans
bror, Njoroge, behåller i det längsta drömmen om att få studera. När
hans far arresteras och torteras, misstänkt för att tillhöra frihetsrörel-
sen, krossas drömmen. Mot sin vilja dras Njoroge in i kampen för
Kenyas självbestämmande.

Floden mellan bergen. Övers. Philippa Wiking. Stockholm: Verbum, 1971. 
140 s. Orig:s titel: The river between (1965).

Detta är en roman om gammalt och nytt, om konflikten mellan den
gamla stamkulturen, där man håller fast vid kikuyus traditioner och
sedvänjor, och den nya tidens samhälle där kristendomen reglerar nor-
merna. Huvudtemat är konflikten mellan två grupper inom samma
stam. Rivaliteten mellan bergsbyarna Makuyu och Kameno uppstår
när den ena byn väljer att övergå till kristendomen.

I Kameno härskar de traditionella värdena. Chege, ledaren för tra-
ditionalisterna, härstammar från profeten Mugo wa Kibero, som var-
nade sitt folk för de vita inkräktarna som skulle komma. I drömmar
och visioner hade han sett dessa inkräktare med ”kläder som fjärilar”
som skulle lägga en stor järnorm över landet och bära käppar som
sprutade död och de skulle ta kikuyus heliga land ifrån dem. Men
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Mugo profeterade också om den frälsare som skulle komma ur de
egna leden, befria folket och ge dem landet åter.

I sin ungdom trodde Chege att han själv var den mannen. Nu hop-
pas han på sin son Waiyaki. För att förbereda Waiyaki för rollen som
sitt folks befriare sänder Chege sin son till de vitas skola i Siriana. Wai-
yaki ska lära sig den vite mannens seder för att kunna besegra honom
med hans egna medel. Men Chege inser inte att utbildningen för hans
son ännu längre bort från byn. I Makuyu finns de kristna. Deras ledare
är Joshua, hans tolkning av kristendomen hör hemma i Gamla testa-
mentet. Hämnden är Herrens, något kärleksbudskap finns inte i hans
värld. Han begär total underkastelse av sina proselyter och förbjuder
allt samröre med gamla seder, särskilt den traditionella omskärelsen.

När Chege dör blir hans son Waiyaki familjens överhuvud, men
han vet inte längre om han är den folkets räddare som profeten Mugo
talade om. Hans utbildning särskiljer honom. Han märker det själv
vid initiationsriten. Han deltar till en början, men han känner sig inte
längre som en del av klanen. Men Muthoni, Joshuas dotter, deltar i
omskärelseceremonin mot sin fars vilja och dör. Hon trodde hon
kunde ena de två kulturerna med varandra, vara kristen men ändå
delta i stammens traditionella liv. Hennes död skapar ännu mera splitt-
ring i klanen. Waiyaki, som relegerats från skolan i Siriana sedan det
kommit fram att han deltagit i initiationsriten, inspireras av Muthonis
exempel till att försöka ena stammen genom utbildning. Han har stor
framgång och väcker på så sätt ont blod bland dem som inte vill ha
någon förlikning.

En konsekvens av Muthonis dödsfall blir också att Waiyaki kom-
mer i kontakt med hennes syster Nyambura och förälskar sig. När de
framhärdar i sitt förhållande provocerar de bägge lägren. Kärleken
leder därmed till bådas undergång.

Om icke vetekornet. Övers. Torsten Hansson. Malmö: Corona, 1982. 247 s. 
Orig:s titel: A grain of wheat (1967).

Mottot till denna komplexa och psykologiskt djuplodande roman är
hämtat från Paulus första brev till korintierna. Kap. 15:36–37,

Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju icke liv, om det icke först har
dött. Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång skall
komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända något
annat.
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Ngugi använder ofta Bibelns språk för att på ett generellt plan åskåd-
liggöra det politiska skeendet i romanen. I kampen för ett fritt och
självständigt Kenya måste några dö för att andra ska få leva. Frihets-
hjältarnas offer är inte förgäves: de är de frön som dör för att bära nytt
liv. Bibeln spelar också stor roll på ett personligt plan, enstöringen
Mugo ser sig själv som en Moses som ska föra sitt folk ut ur fången-
skapen. ”Moses hade också varit ensam och vaktat djuren åt Jethro,
sin svärfar. Och han hade lett hjorden bortom öknen och kommit till
Guds berg, till Horeb. Och en Guds ängel hade uppenbarat sig för
honom i en brinnande buske. Och Herren hade ropat till honom med
svag röst, Moses, Moses. Och Mugo ropade, Här är jag, Herre”.

Romanen tilldrar sig under de fyra dagar som mynnar ut i firandet
av Uhuru, Kenyas självständighet, den 12 december 1963. Ngugi
skildrar här Mau Mau-revoltens effekter på individuell nivå. Frihets-
kämpen Mugo, snickaren Gikonyo, hans hustru Mumbi och kontoris-
ten Karanja har alla fått betala ett pris för självständigheten. Genom
återblickar får vi se hur högt priset varit. Deras liv är sammanflätade
med den döde Mau Mau-ledaren Kihikas liv. Han framträder här som
en Kristusgestalt liksom ”Var och en som svär enighetens ed för att
ändra sakernas tillstånd här i Kenya är Kristus”. Likt Kristus blir
också Kihika förrådd av en av sina egna. Han hängs offentligt på
marknadstorget i Rung’ei av kolonialmyndigheterna. Men partiet
lever vidare och växer och tar näring ur de efterlevandes minnen av
denna händelse.

Vid självständighetsfirandet är det självklart att Mugo ombeds att
hålla minnestalet över den döde. När han vägrar att infinna sig uppfat-
tas det först som ett tecken på anspråkslöshet, men Mugo återkommer
och erkänner att det var han som utlämnade sin vän till britterna.

En blomma av blod. Övers. Jan Ristarp. Staffanstorp: Cavefors, 1981. 
459 s. Orig:s titel: Petals of blood (1977). 

Kenyas självständighet 1963 innebar inte den förändring av de sociala
villkoren som befolkningen hade förespeglats. I denna roman hanterar
Ngugi sin besvikelse över de nya makthavarnas svek mot folket. Det
tog honom mer än sex år att slutföra den. Författaren låter en mord-
brand bilda upptakten till handlingen. I branden omkommer tre indu-
stripampar. De fyra misstänkta, läraren Munira, barflickan och hor-
husmadamen Wanja, före detta frihetskämpen Abdulla och fack-
föreningsmannen Karega, har alla sina motiv till hämnd. Ngugi väver
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samman trådarna i deras livsväv med landets kamp för nationell frihet
och självbestämmande. Boken blir till en svidande vidräkning med den
nya tidens makthavare som offrade idealen för den personliga vin-
ningen.

Djävulen på korset. Övers. från kikuyu: Alexander Muigai. Malmö: Corona, 
1982. 275 s. Orig:s titel: Caitaani mutharaba-ini (1981).

Ngugis engelskspråkiga romaner väckte uppmärksamhet utomlands,
men de var utom räckhåll för de flesta kenyaner. För att nå den fattiga
bondebefolkningen överförde han budskapet till deras eget språk
kikuyu, bl.a. i skådespelet Ngaahika ndeenda ( uppförd 1977, tryckt
1980; Jag gifter mig när jag vill), som blev mycket populärt och anled-
ningen till att han fängslades utan rättegång 1977. Han fortsatte att
skriva i hemlighet i fängelset på det enda papper som fanns tillgängligt
— toalettpapper. Strax innan romanen var färdig konfiskerades den av
fängelseledningen, men återbördades utan förklaringar tre veckor
senare. Djävulen på korset har som sitt tema neokolonialism och
klasskamp. Den tilldrar sig huvudsakligen i städerna Nairobi och
Ilmorog, hjärtpunkten i Ngugis fiktiva universum. Till Ilmorog färdas
de fyra huvudpersonerna Wangari, Muturi, Gatuiria och Wariinga. De
har alla fått en mystisk inbjudan till ”Djävulens Fest” en tävling för att
”välja ut de sju främsta experterna på stöld och rån”. Inbjudningen är
undertecknad av ”Satan, Helvetets chef”.

I en serie återblickar får vi följa de fyras liv fram till färden mot
Ilmorog. Wariinga är författarens speciella skötebarn. (I dagboken
från fängelsetiden kallar han vid flera tillfällen romanen för ”min
Wariinga”.) Hon är en ung skolflicka när hon genom sin morbrors
ränker luras in i ett förhållande med en rik man. När hon blir havande
bryter den rike mannen förbindelsen och hennes pojkvän förskjuter
henne. I desperation försöker Wariinga slänga sig framför ett tåg, men
räddas av en nattvakt vid järnvägen. För att starta på nytt flyttar hon
till Nairobi och får arbete som maskinskriverska, men hon avskedas
när hon vägrar att bli chefens älskarinna, och hon vräks från sitt
ruckel när hon vägrar att betala ockerhyra. Ännu en gång försöker
hon begå självmord — denna gång genom att slänga sig framför en
buss — men räddas i sista stund av en man som överräcker en inbju-
dan till Djävulens Fest i Ilmorog, den fest vid vilken pris utdelas till
den som kommer på det bästa sättet att profitera på folket. Festen blir
en vändpunkt i hennes liv. Hon transformeras därefter från kvinno-
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blomma till bilmekaniker och blir en arbetets självständiga hjältinna,
som tar sitt öde i egna händer. Ngugi har skrivit en symbolisk roman
där Jacinta Wariinga, som står i centrum för författarens resonemang
om kapitalismens framväxt i samtidens Kenya, blir en sinnebild för de
exploaterade massorna som spränger förtryckets bojor.

NGUGI WA THIONG’O, Kenyas störste författare, föddes i Kamiriithu
nära Limuru. Hans far hade fyra hustrur och Ngugi har inte mindre än
27 syskon. Han hette James Ngugi till mars 1970 när han antog sitt
traditionella kikuyunamn Ngugi wa Thiong’o. Legenden om landet
som gavs till kikuyufolket är central för hela hans författarskap. De
flesta av hans romaner handlar om vad som händer när människan
skiljs från sina förfäders land, något som Ngugi själv upplevde på nära
håll när en vit farmare berövade hans far det land där hans familj bott
i generationer. Kolonialismen och neokolonialismen är framträdande
teman, som han fortsatt att utveckla i varje ny bok. Outtröttlig och
orädd har han attackerat avarterna i samhället, bristande jämlikhet
och orättvisor.

Under studietiden vid Makerere University College i Kampala,
Uganda — det äldsta i sitt slag i Afrika och det enda där man kunde ta
examen i engelsk litteratur — skrev han sina två första romaner och
sin första pjäs, The black hermit, som framfördes av Ugandas natio-
nalteater 1962 och gav honom en viss, om dock begränsad ryktbarhet.
Weep not, child, som han utgav under namnet James Ngugi, var den
första romanen av en östafrikansk författare och den väckte interna-
tionellt uppseende. 1965 kom den bok som han skrev först, The river
between. 

Under studietiden i Leeds lärde han känna verk av Marx och
Fanon, vilket gjorde honom till övertygad marxist. Det var också i
Leeds han skrev sin tredje roman, A grain of wheat. Hans rykte som
den främste författaren i Östafrika stadfästes med romanen, som möt-
tes av lysande recensioner. 1972 erbjöds han att leda den litteraturve-
tenskapliga institutionen vid universitetet i Nairobi. I flera år hade han
kämpat för att litteraturstudenterna skulle få byta ut en del av den
engelska kurslitteraturen mot litteratur som relaterade till Afrika, nu
kröntes hans kamp med framgång.

Några år efter självständigheten ökade trycket i Ngugis sociala kri-
tik. Han gisslade de rika markägarna och de opportunistiska politi-
kerna, som utnyttjade de fattigas maktlöshet för egna fördelar. För att
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försöka få bönderna och arbetarna medvetna om de krafter som styrde
deras liv övergick han till att skriva på kikuyu. Tillsammans med
Ngugi wa Mirii skrev han pjäsen Ngaahika ndeenda (1980; Jag gifter
mig när jag vill, 1984). Pjäsen skrevs för bönder och arbetare i hans
hemstad Limuru och uppfördes på kulturcentret i Kamiriithu. Uppfö-
randet ledde till att Ngugi fängslades utan rättegång. Detained: a wri-
ter’s prison diary (1981) är hans skildring av året i fängelse, men också
en redogörelse för hans försök att väcka sitt folk till politisk insikt. I
fängelset skrev han romanen Caitaani mutharaba-ini, som han själv
senare översatte till engelska under titeln Devil on the cross.

Ngugi har framhärdat i att skriva sina romaner och pjäser på
kikuyu, trots att de blir förbjudna i hans hemland. Hans senaste
roman Matigari (1986), finns i dansk (1990) och engelsk (1989) över-
sättning, men inte på svenska. Den handlar om en överlevande från
frihetskampen som kommer ned från bergen för att ta del av den gyl-
lene framtid som lovades folket vid självständigheten. Vad han finner
är att allt blivit vid det gamla: fattigdom, rädsla och korruption härs-
kar nu som då. I oktober 1986 publicerades Matigari ma njiruungi på
kikuyu i Kenya, i februari 1987 drogs upplagan in av regeringen.
Boken hade då sålt i 3 346 exemplar. En person arresterades för att ha
läst högt ur den.

Sedan 1982 lever Ngugi i exil. Han har bott i London och New
York. På 90-talet var han professor i jämförande litteratur vid New
York University. Efter att ha deltagit i en filmkurs i Sverige 1985/86
har han allt mer börjat ägna sig åt film.

Romaner: Weep not, child (1964; Upp genom mörkret, 1981), The river 
between (1965; Floden mellan bergen, 1971), A grain of wheat (1967; 
Om icke vetekornet, 1982), Petals of blood (1977; En blomma av blod, 
1981), Caitaani mutharaba-ini (1980; Djävulen på korset, 1982), Matigari 
ma njiruungi (1986; engelsk övers. Matigari,1989; dansk övers. 1990).

Novellsamlingar: Secret lives and other stories (1975).

Självbiografiska verk: Detained: a writer’s prison diary (1981).

Dramatik: The black hermit (1968), This time tomorrow (1970) innehåller tre 
pjäser: The rebels, The wound in the heart och This time tomorrow. (Till-
sammans med Micere Githae Mugo) The trial of Dedan Kimathi (1976), 
en dramatisering av några episoder ur Mau Mau-ledarens liv. (Tillsam-
mans med Ngugi wa Mirii och byborna i Limuru) Ngaahika ndeenda 
(1980; I will marry when I want, 1982; Jag gifter mig när jag vill, 1984). 
Maitu njugira (”Mor sjung för mig”) är en musikal med dokumentär bak-
grund som Ngugi författade tillsammans med sina medarbetare. Den 
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handlar om det koloniala Kenya och befolkningens glädjeämnen och sor-
ger i kampen för befrielse. I musikalen ingår mer än 80 sånger från åtta 
olika etniska grupper i Kenya. Repetitionerna började i november 1981. I 
februari 1982 meddelade regeringen att truppen från KCECC (Kamiriithu 
Community Education and Cultural Center) inte fick uppföra verket på 
Kenyas nationalscen. Ngugi och hans team kringgick förbudet genom att 
bjuda på öppna repetitioner vid universitetet i Nairobi. Uppskattningsvis 
mellan 12 000 och 15 000 personer hann se föreställningen innan reger-
ingen stoppade och totalförbjöd musikalen den 25 februari 1982. En 
månad senare lät regeringen jämna KCECC:s utomhusteater med mar-
ken.

Essäer: Homecoming: essays on African and Caribbean literature, culture 
and politics (1972), Education for a national culture (1981), Writers in poli-
tics: essays (1981, rec. och utökad uppl. 1997) omfattar tio års artiklar 
och föreläsningar om litteraturens betydelse. I inledningen sammanfattar 
han sitt artistiska manifest: Författaren har inget val, han kan inte undgå 
att ta ställning i klasskampen. Omedvetet eller medvetet speglar hans 
arbete den ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska kamp som 
pågår i samhället. Han kan välja sida, men han kan inte förbli neutral. 
Varje författare är en politisk författare. Den enda frågan är vilken eller 
vems politik? Barrel of a pen: resistance to repression in neo-colonial 
Kenya (1983; förkortad dansk övers. Med pennen som våben: kulturkamp 
og undertrykkelse i Kenya, 1984). Dikter, tal och artiklar där Ngugi disku-
terar författarens och kulturens roll i det kenyanska samhället. Övriga 
essäsamlingar är: Decolonising the mind: the politics of language in Afri-
can literature (1986), som bl.a. handlar om språkimperialismen, Writing 
against neocolonialism (1986), tal hållet vid African Literature Associa-
tions årsmöte 1985 och Moving the centre: the struggle for cultural free-
doms (1993). Penpoints, gunpoints, and dreams: towards a critical theory 
of the arts and the state in Africa (1998).

Barnböcker: Njamba Nene na mbaathi i mathagu (1982; Njamba Nene and 
the flying bus, 1986), Bathitoora ya Njamba Nene (1983; Njamba Nene’s 
pistol, 1986), Njamba Nene na cibu king’ang’i (1986; Njamba Nene and 
the cruel chief, 1989).

För vidareläsning om Ngugi wa Thiong’o och hans författarskap:

Cook, David & Michael Okenimkpe, Ngugi wa Thing’o: an exploration of his 
writing. London: Heinemann, 1983. (Studies in African literature).

Killam, G.D., An introduction to the writings of Ngugi. London: Heinemann, 
1980. (Studies in African literature).

Sicherman, Carol, Ngugi wa Thiong’o: the making of a rebel: a source book 
in Kenyan literature and resistance. London: Hans Zell, 1990. (Documen-
tary research in African literature; 1.).
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MALI

Ouologuem, Yambo (1940–)
Våld. Övers. Arne Häggqvist. Stockholm: Gidlunds, 1970. 268 s. Orig:s titel: 
Le devoir de violence (1968).

Ouologuems roman Våld väckte stor uppmärksamhet när den publice-
rades i Paris 1968, inte minst för att författaren lånat flera avsnitt från
Graham Greenes It’s a battlefield och André Schwarz-Barts Le dernier
des justes utan att ange sina källor. Konceptet är emellertid författa-
rens eget och tillräckligt märkvärdigt för att ge honom en plats i den
afrikanska litteraturhistorien. Stick i stäv mot négrituderörelsens upp-
fattning om det traditionella Västafrika som en hemort för skönhet,
livsglädje och medmänsklighet, serverar Ouologuem en fruktansvärd
skildring av 700 års bestialiskt våld och förtryck. Författarens tes är
att afrikanen är skapad av våld och förtryck och ansvaret för detta är
delvis afrikanernas eget. I århundraden har de låtit sig exploateras av
sina egna härskare och potentater, därefter av araberna, sedan av de
europeiska kolonialisterna.

Handlingen, som utspelar sig i det fiktiva kungadömet Nakem i
Västafrika, tar sin början 1202 och sträcker sig fram till våra dagar.
Genom att låta delar av berättelsen bygga på inhemsk berättartradi-
tion och framföras av en griot (en västafrikansk sagoförtäljare eller
bard) får skildringen starka drag av autenticitet. Nakem styrs av de
dekadenta saiferna, som genom århundraden utvecklat allt mer utstu-
derade metoder för att hålla sina undersåtar i slaveri. Massakrer,
mord, människooffer, tortyr, kannibalism, våldtäkt, kastrering, incest
och svart magi ingår i deras arsenal. Anhopningen av vidrigheter i
Ouologuems bok är imponerande, tekniken densamma som hos Jona-
than Swift i Ett anspråkslöst förslag. Genom chockeffekten vill förfat-
taren väcka vår insikt och vår avsky.

YAMBO OUOLOGUEM föddes i Bandiagara i Moptiregionen i Mali.
Hans föräldrar tillhör dogonfolket och hans far var verksam som skol-
inspektör. Som ende son fick han en gedigen utbildning med skolor
både i huvudstaden Bamako och i Paris, där han studerade litteratur,
sociologi och filosofi vid Sorbonne. När debutromanen Le devoir de
violence publicerades i Paris 1968 och belönades med Prix Renaudot,
blev Ouologuem den förste afrikanen som förärades detta litteratur-
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pris. Romanen väckte ett enormt uppseende, inte minst sedan författa-
ren anklagats för plagiering. Tidskrifter stötte och blötte frågan, text-
avsnitt jämfördes, kritiker intervjuades och tog ställning för eller emot,
men Ouologuem själv teg i debatten.

1969 publicerade han essäsamlingen Lettre à la France nègre, en
rasande samling öppna brev till bl.a. Frankrikes president, där han
gick till attack mot faderlig kolonialism och skenhelighet. Under pseu-
donymen Utto Rodolph gav han ut en pornografisk roman på eget för-
lag i slutet på 60-talet (Les mille et une Bibles du sexe, 1969), men den
av honom själv aviserade tegelstensromanen (”Pilgrimerna från Kaper-
naum”), med 250 personer och en handling som sträcker sig över flera
tusen år, har aldrig publicerats. Dikter av Ouologuem har varit publi-
cerade i ett fåtal tidskrifter bl.a. i Nouvelle somme de poésie du monde
noir. Specialnummer av Présence africaine 57 (1966). I den av Per
Wästberg sammanställda antologin Afrikansk lyrik (1970) återfinns
Ouologuems dikt 1901 i tolkning av Anna-Lena Wästberg.
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MAROCKO

Ben Jelloun, Tahar (1944–)
Moha narren, Moha den vise. Övers. Mats Löfgren. Stockholm: Alfabeta, 
1990. 169 s. Orig:s titel: Moha le fou, Moha le sage (1978).

I denna mycket säregna roman går författaren till rätta med ett namn-
löst nordafrikanskt land. Ben Jelloun beskriver en nation som förstörs
både av yttre och inre påverkan, som är ett tillhåll för islamisk tyranni,
korruption, tortyr, fundamentalism och kvinnoförakt, men som också
fräts utifrån av kolonialism och kulturimperialism. Moha är sagoför-
täljaren som ger röst åt de förtryckta massorna. Moha rasar och ryter,
ömsom poetiskt högstämd och ömsom vulgär och grotesk. Efter sin
död fortsätter han att tala ur sin grav. Begravningsplatsen fylls av män,
kvinnor och barn som kommer för att lyssna på hans ord. Myndighe-
terna stänger begravningsplatsen, men Moha fortsätter att tala. Hans
ord når över gatorna och torgen, ända in i moskéerna. Han är språk-
rör för slummens barn, för de förtrampade kvinnorna, för hembiträdet
Aicha, och Dada, den svarta slavinnan från Sudan. Han talar för den
torterade unge mannen som plågas av polisen med elchocker. För att
uthärda smärtan försöker ynglingen locka fram bilder ur sitt korta liv.
Plågsamma realistiska syner varvas med veka och lyriska bilder innan
kontakten slocknar och Moha tvingas inse att ynglingen är död.

Tahar Ben Jellouns roman är inte lätt att tolka, handlingen strövar
kring i sin egen medina, men språket gnistrar och glöder av stor lyrisk
skönhet.

Sandbarnet. Övers. Mats Löfgren. Stockholm: Alfabeta, 1988. 179 s. Orig:s 
titel: L’enfant de sable (1985).

När det åttonde barnet till krukmakare Suleiman ska födas bestämmer
den av ödet prövade fadern — han har redan sju döttrar — att barnet
ska bli en son. Flickan döps till Ahmed och uppfostras till man i sträng
avskildhet från sina systrar. Först i puberteten börjar Ahmed ana san-
ningen, men hon väljer att fortsätta sitt rollspel. Hon gifter sig med en
epilepsisjuk kusin, Fatima, som dör efter en kort tid. Ahmed isolerar
sig i ett rum i det förfallna huset och hänger sig allt mer åt grubblerier
och drömmar som hon skriver ned i sin dagbok. Hon blir en eremit
och en gåta, en legend, men också en saga. Vad som sedan händer är
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osäkert. Den professionelle sagoberättaren på torget, som påstår sig ha
kommit över hennes dagbok på bårhuset, har sin version av hennes
öde, den blinde trubaduren sin. Deras åhörare kommer med ytterligare
versioner.

Den tjugosjunde natten. Övers. Mats Löfgren. Stockholm: Alfabeta, 1989. 
230 s. Orig:s titel: La nuit sacrée (1987).

Den tjugosjunde natten är en fristående fortsättning på romanen Sand-
barnet. Det är Ramadans tjugosjunde natt och Ahmed vakar vid sin
fars dödsbädd. Detta är den heliga natten när muslimernas skrift ned-
sändes från himlen, när människornas öde avgörs. I tjugo år har
Ahmed levt som man därför att fadern inte kunde bära skammen över
att få en åttonde dotter. Nu befrias hon från lögnen och tillåts bli
kvinna. Som Zahra beger hon sig ut i världen, men friheten begränsas
av hennes kön. Hon utsätts för manssamhällets förtryck när hon blir
våldtagen av en ansiktslös man. Utmattad tar hon sig till en stad där
hon får arbete hos två syskon. Den blinde brodern blir hennes vän,
men även hennes älskare. Hans svartsjuka syster kontaktar Zahras
släktingar, och när släktingarna kommer för att hämta hem henne
dödar Zahra i desperation sin farbror. Hon grips och döms till ett tju-
goårigt fängelsestraff. I fängelset blir hon omskuren, får arbeta som
skrivare, utrustas med manlig uniform samt tilltalas ”Monsieur”.
Minnet av den blinde älskaren, han med de ”betraktande händerna”
lever länge i hennes drömmar. En dag släpps hon från fängelset. Det är
höst och hon söker sig till havet. I ett hus på dynerna råkar hon en
samling pilgrimer som samlat sig runt sitt helgon. I helgonet återser
hon till sist sin älskade.

Romanen som utkom i Frankrike 1987 belönades samma år med
Prix Goncourt, Frankrikes förnämsta litterära utmärkelse.

Stilla dagar i Tanger. Övers. Mats Löfgren. Stockholm: Alfabeta, 1990. 
128 s. Orig:s titel: Jour de silence à Tanger (1990).

Någonstans i medinan i Tanger, i ett gistet gammalt hus vars fönster-
karmar långsamt ruttnar bort i den regnmättade vinden, ligger en sjuk
gammal tyghandlare och vägrar att dö. Ensam och uttråkad, angripen
av bronkit och bitterhet håller han bokslut över sitt liv. Medan förfal-
let sprider sig omkring honom drömmer han sig bort, drömmer om det
som kunde ha varit och det som blev. Han längtar efter sina vänner,
men de flesta finns inte längre i livet. Hushållerskan har han jagat iväg,
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barnen är sedan länge utflugna. Den gamle tycker att livet lurat honom
och han jämför sig med ett bibliotek som ingen längre använder. En
gripande berättelse om åldrande och ensamhet skriven på ett lågmält
språk mättat av poetiska bilder.

TAHAR BEN JELLOUN är född i Fès i Marocko. Vid tio års ålder flyttade
han med sina föräldrar till Tanger där han gick i franskt gymnasium.
Han har studerat filosofi vid universitetet i Rabat och psykologi vid
Sorbonne i Paris, där han lever sedan 1971. Ben Jelloun har doktorerat
i socialpsykologi på en avhandling om marockanska gästarbetare i
Frankrike och de känslomässiga och sexuella problem som blir en
konsekvens av deras isolering. Han skriver på franska. Förutom att
han är en mycket produktiv författare med romaner, diktsamlingar
och essäer på sin litterära meny verkar han också som översättare av
marockansk litteratur samt kulturskribent och recensent i Le Monde.
Översatta till svenska är förutom de ovan omtalade verken också Les
yeux baissés (1991; Med sänkt blick, 1991), en roman om landsflykt
och tillhörighet, där vi i tillbakablickar får följa en ung marockanska
från hennes liv som tolvårig herdinna på den marockanska landsbyg-
den till livet i Paris. L’ange aveugle (1992; Den blinda ängeln: en
roman om maffian, 1993) handlar om den italienska maffian. Ben Jel-
louns roman, L’homme rompu (1994; Mourads moral, 1994),
är en tragikomisk berättelse om en fattig, men hederlig marockansk
tjänsteman vars principer kommer i gungning den dag han frestas av
ett kuvert med en stor summa pengar. Bland Ben Jellouns senare roma-
ner kan nämnas Les raisins de la galère (1996; Nadias vrede, 1998),
L’auberge des pauvres (1999; De fattigas hus, 1999) samt Cette
aveuglante abscence de lumière (2001; Den bländande frånvaron av
ljus, 2001)
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MOÇAMBIQUE

Honwana, Luis Bernardo (1942–)
Svarta händer. Övers. Birgitta De Mello Vianna. Norsborg: Hedenlans, 1980. 
125 s. Orig:s titel: Nós matámos o cão tinhoso (1964).

Honwanas gedigna renommé baserar sig på en enda tunn novellsam-
ling, Svarta händer, som publicerades i Lourenço Marques (nuvarande
Maputo) 1964. Boken har tryckts i flera upplagor i Moçambique och
Portugal och det var den första boken från det lusofona Afrika som
gavs ut i African Writers Series av förlaget Heinemann i London 1969.
Några av berättelserna dök först upp i tidningen Noticias, men även
tidskriften Black Orpheus hade publicerat originalbidrag ur sam-
lingen.

Genom att skildra vardagliga händelser i lokalbefolkningens liv
avslöjar Honwana den förödmjukelse och det lidande som var
moçambikiernas lott under den portugisiska regimen. De sju novel-
lerna är skrivna på ett enkelt språk, tonen är mild och undergiven.
Författaren är de små medlens mästare, han höjer aldrig rösten, hans
sociala protest förs fram med hjälp av underdrifter.

Titelnovellen Svarta händer är en fyra sidor kort presentation av
myterna kring uppkomsten av afrikanernas ljusa handflator. Honwana
låter fem vita uttala sig i frågan, deras svar — bedrägligt enfaldiga på
ytan — döljer dock djupa fördomar. Läraren påstår att den svarte
mannen för några sekler sedan gick på alla fyra som ett djur. Därför
nådde aldrig solen hans handflator. Den Helige Fadern säger att de
svarta förr i tiden gick med händerna underdånigt korsade i bön.
Dona Doris tror att Gud gjorde handflatorna ljusa så att den mat de
svarta lagar åt sitt herrskap inte skulle besudlas. Herr Antonis, Coca-
Colaförsäljaren, hävdar att de svarta skapades av lera i himlen, men
att de på grund av platsbrist i den himmelska ugnen hängdes att torka
i skorstenen. Röken från elden gjorde deras kroppar mörka och bara
händerna med vilka de höll fast sig undgick att sotas ned. Herr Frias
menar att sedan Gud skapat människorna skickade han dem att bada i
den himmelska sjön, men afrikanerna som skapades på morgonen när
det fortfarande var iskallt i vattnet vätte bara handflatorna och fotsu-
lorna. Berättarens mor kommer till sist med det slutgiltiga svaret på
frågan när hon förklarar att de ljusa handflatorna är där för att visa



65
att allt som människorna gjort är ”gjort med likadana händer, männis-
kors händer, och att människorna måste förstå att dom först och
främst är människor”.

En skabbig hund med blå ögon är en berättelse om förnedring och
lidande där en liten skabbig hund med blå ögon får stå som modell för
moçambikiernas situation under den portugisiska kolonialtiden.
Berättaren är skolpojken Ginho, som älskar den lilla hunden, men
ändå står vid sidan och ser på när hunden förföljs och slutligen dödas.
Ginho kan ses som en symbol för de afrikaner som av rädsla för att
förlora sitt sociala inflytande och sina positioner samarbetade med
portugiserna i förtrycket av sina landsmän.

Lunchrast handlar om den gamle Madala som arbetar på majsfäl-
ten och hans dotter Maria som våldtas av den vite uppsyningsmannen.
Madala blir vittne till händelsen. Han känner sig oerhört förödmju-
kad, men han är gammal och trött och han vågar inte ingripa. När
uppsyningsmannen ger honom litet vin, sväljer Madala allt i en klunk.
Hans förnedring blir total när han därefter förolämpas och bespottas
av en ung pojke i arbetslaget.

Pappa, kobran och jag är historien om Ginhos jakt på den kobra
som stulit familjens höns. När herr Castros hund blir biten av kobran
och dör, kräver dess ägare att Ginhos pappa ska betala för hunden
eftersom den blev biten på hans tomt. Ginho hör hur hans far blir för-
olämpad och hunsad. Senare medger fadern att han alltid fått kämpa
för att kuva sina känslor. Nu börjar han tvivla på att underkastelse
och tålamod är lösningen. Kanske är Ginhos fientlighet att föredra
framför hans egen passivitet.

Ytterligare tre berättelser ingår i samlingen: Lista över lösöre och
fast egendom, Värdinnan och Orkan.

LUIS BERNARDO HONWANA föddes i nuvarande Maputo. Hans far
arbetade som översättare åt den portugisiska administrationen i
Moamba, den förstad till Maputo där familjen var bosatt. Honwana
bodde hemma till sitt sjuttonde år. Under studietiden arbetade han
som journalist. Som så många av sina yrkesbröder i det lusofona
Afrika fängslades Honwana på grund av sina politiska aktiviteter.
Efter tre års fängelse släpptes han 1967. Samma år for han till Lissa-
bon för att ”studera juridik”. I själva verket arbetade han för Frelimo.
Senare levde han i Schweiz, Algeriet och Tanzania. Honwana är också
filmskapare och fotograf med dokumentärfilmer som specialitet. Estas
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São as Armas, en dokumentärfilm som han gjorde med kollegan
Murillo Sales, belönades med pris vid filmfestivalen i Leipzig 1978. I
många år arbetade han därefter under Frelimoregeringen, bl.a. i reger-
ingskansliet i Maputo som sekreterare till landets premiärminister.
Därefter innehade han posten som Moçambiques kulturminister till
1992. Han ägnar sig numera på heltid åt sitt konstnärliga skapande.
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NIGERIA

Achebe, Chinua (1930–)
Allt går sönder. Övers. Ebbe Linde. Stockholm: Bonniers, 1967. 190 s. 
Orig:s titel: Things fall apart (1958).

Allt går sönder har skapat afrikansk litteraturhistoria. Ingen afrikansk
roman har sålt i så stora upplagor — bara den engelska upplagan har
gått ut i ca 3 miljoner exemplar — och den har översatts till fyrtiofem
språk.

I romanen berättas fabeln om Sköldpaddan som nådde himlen där-
för att fåglarna lånade den sina fjädrar. Fabeln bildar mönster för hela
romanen: liksom Sköldpaddan når himlen med fåglarnas hjälp, så når
Okonkwo en av de främsta positionerna i sin klan med stöd av befolk-
ningen. Men liksom Sköldpaddan störtar till jorden och krossar sin
sköld, så faller Okonkwo från makten när han förlorat folkets och
gudarnas stöd. Handlingen tilldrar sig i den fiktiva ibobyn Umuofia i
Iboland i östra Nigeria i slutet på 1800-talet, strax före och efter det
att de första vita människorna anländer till trakten. Temat är tradition
i motsats till förändring, det traditionella afrikanska samhällets upp-
lösning då det inte kan stå emot den vita civilisationens krafter.

I den första delen av romanen skildras livet i det traditionella ibo-
samhället, dess sociala och religiösa struktur, dess riter och seder. Det
är ett samhälle där individen i hög grad är underordnad kollektivet
och det är genom kollektivet den enskilde når sitt mål och livet får sin
mening.

Okonkwos hela liv domineras av rädsla att bli som sin far, den vän-
lige oduglingen Unoka, dagdrivaren som inte kunde försörja sin familj.
Han är rädd att bli fattig, rädd att anses svag och omanlig, rädd att
förlora sitt inflytande i klanen. Ibosamhället är ett dualistiskt sam-
hälle, materialistiskt och andligt på samma gång. Det värdesätter rike-
dom och rikedomen räknas i jams på fälten och hustrur och barn i
hyddorna, i antalet människohuvuden man tagit och hederstitlar man
erövrat. Okonkwo har redan vid unga år erövrat två hederstitlar och
fem människohuvuden. Men han är hård mot sina barn och sina hust-
rur. Också i relationen till sin egen personliga gud, sin chi, som följer
människan från skapelse till död, brukar han sin styrka. Han försöker
inte bara styra och dominera sin familj och sin klan. Han sätter sig
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upp mot sin chi. Han sätter sig upp mot jordgudinnan när han klår
upp sin yngsta hustru under fredsveckan. Han trotsar samhället när
han — mot byrådets instruktioner — deltar i det rituella mordet på sin
fosterson Ikemefuna. Men under pansaret finns huden — efter att ha
utdelat det dödande hugget mot fostersonen varken äter eller dricker
han på två dagar. Hans tragik blir att han aldrig förstår att för att bli
en stor man måste han släppa fram bägge sidor av sitt väsen, balansera
styrka med känslighet. Han är kraftfull, men oböjlig; konflikter löser
han genom våldshandlingar. När han vådaskjuter en ung stamfrände,
förvisas han från byn på sju år och hela hans egendom bränns ned.

När han återkommer har ibosamhället förändrats. Vita missionärer
har byggt en kyrka i byn, flera av byborna har övergått till den nya
tron — också en av hans egna söner. Den brittiska administrationen
har uppfört tingshus och fängelse. Själv oförmögen till kompromisser
och förändringar vägrar han att godta sådana hos sin klan och sitt
samhälle. För att återta sin makt i stammen går han i spetsen för ett
upplopp och bränner ned kyrkan. Upprorsmakarna tas till fånga och
behandlas ytterst förödmjukande av de vita, men de återsänds till byn.
I en sista ansträngning att erövra makten försöker han egga stammen
till kamp. Han dödar en vit polis, men ingen följer honom i striden.
Ödesbundet som i en grekisk tragedi vandrar han mot sin undergång.

Achebes avsikt med Allt går sönder har bland annat varit att skapa en
motbild till kolonialisternas ensidiga och stereotypa Afrikabild.
Genom att visa att det traditionella livet i ibosamhället var värdigt och
meningsfullt vill Achebe återupprätta Afrikabilden också för afrika-
nerna själva. Samtidigt som han skildrar ibokulturen inifrån (han hör
själv till ibofolket) tillför han skildringen ett drag av objektivitet. Hans
kristna uppfostran har gett honom distans till sin egen etniska grupp
och därmed möjlighet att skildra dess goda såväl som dess onda sidor
på ett sanningsenligt sätt.

En folkets man. Övers. Ebbe Linde. Stockholm: Bonniers, 1968. 167 s. 
Orig:s titel: A man of the people (1966).

Achebes fjärde roman, En folkets man, är också den sista romanen i
den tetralogi som inleddes med Allt går sönder och som avsåg att
skildra upplösningen, förändringen, frigörelsen och självständigheten.
I En folkets man har självständigheten nyligen uppnåtts och det är
många som vill vara med och dela den nationella kakan. Liksom
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Soyinkas Röster ur förändringen är det en besk och mycket rolig satir
över politisk korruption och personkult i en afrikansk stat som nyligen
blivit självständig.

I centrum finns landets kulturminister, den Hedervärde Hövdingen
Mr M A Nanga, MP, som besöker en skola där hans gamla elev (jagbe-
rättaren) Odili är lärare. Besöket resulterar i ändrade levnadsomstän-
digheter för Odili, som hamnar i huvudstaden Bori och ministerns
gästlägenhet. Själv bor Nanga i ett hus med sju badrum och sju tystgå-
ende vattenklosetter finansierade medelst de mutor han inkasserat när
han handlagt offentliga ärenden. Han drar sig inte för att försöka
muta såväl press som politiska motståndare och han förför varje
kvinna som kommer i hans väg, och trots att han är lyckligt gift hin-
drar inte hans lyckliga äktenskap honom från att planera giftermål
med den unga och tilldragande Edna.

Nanga är i alla avseenden en folkets man. ”Hövdingen Nanga var
född politiker. Han kunde säga och göra nästan vad som helst och det
gick in. Så länge folk lät sig ledas av sina hjärtan och magar här i värl-
den och inte av sina huvuden så går allt in som hövdingarna Nanga
säger eller gör”. Från sin ungdoms olymp åser Odili ministerns bete-
ende med ogillande, men snart avslöjar han själv samma egenskaper
som dem han föraktar. När Nanga förför hans flickvän beslutar han
sig för att hämnas och besegra honom både politiskt och privat genom
att starta ett eget parti samt vinna den vackra Ednas hjärta. En militär-
kupp löser det första problemet, det andra löser han själv genom att
betala brudpriset ur det nya partiets kassa.

Termitstackarna på savannen. Övers. Hans O. Sjöström. Stockholm: 
Ordfront, 1989. 283 s. Orig:s titel: Anthills of the savannah (1987).

Temat i denna sinnrikt komponerade berättelse — Achebes första
roman på drygt tjugo år — är det politiska maktspelet i en fiktiv afri-
kansk stat kallad Kangan. Som så ofta hos Achebe är grundmotivet
mänsklig maktfullkomlighet. I centrum står diktatorn Sam, som till-
tvingat sig makten efter en militärkupp, och hans båda ungdomsvän-
ner Chris, informationsminister, och Ikem, redaktör för National
Gazette, samt de båda senares flickvänner Beatrice och Elewa. Den
korrumperade makthavaren skildras med lysande ironi, och berättel-
sen slutar trots den tragiska upplösningen — både Chris och Ikem fal-
ler offer för diktaturens brutalitet — i en ton av förtröstan. Liksom
termitstackarna på savannen överlever för att berätta för savannens
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gräs om fjolårets gräsbränder, så överlever det fria ordet dem som för-
trycker det.

CHINUA ACHEBE, döpt Albert Chinualumogu Achebe, föddes i en kris-
ten familj i Ogidi i Iboland där hans far var lärare i den lokala missio-
nen. Hans far och farfar var bland de första människorna i Nigeria
som övergick till kristendomen och familjen höll hårt på regeln att
Achebe inte fick delta i de traditionella iboritualerna och inte heller äta
hemma hos icke-kristna kamrater. Han fick ett stipendium för att stu-
dera medicin vid universitetet i Ibadan, men efter ett års studier sad-
lade han om och började läsa litteratur. 1953 tog han sin grundexa-
men. Året därefter började han arbeta vid Nigerias radio i Lagos, där
han stannade till 1966 när han tvingades att avgå på grund av det
rabalder A man of the people väckte i regeringskretsar. Alltför många
politiker kände igen sig själva i satiren över den ”Hedervärde Höv-
dingen Mr M A Nanga, MP”. Under Biafrakriget (1967–70) engage-
rade han sig hårt för Biafras sak och undgick med knapp nöd att arres-
teras, men hans hem totalförstördes. 1972 blev han hedersdoktor vid
Dartmouth College i USA och samma år gästprofessor vid institutio-
nen för engelska vid University of Massachusetts i Amherst. Han har
varit redaktör för flera litterära tidskrifter, bl.a. Okike, och han har
arbetat som en av de två redaktörerna för Heinemanns African Wri-
ters Series i London. Han är bosatt i Nsukka där han 1973 fick en pro-
fessur i engelska vid University of Nigeria. Han drog sig tillbaka i för-
tid 1985. Under åren har han haft en mängd gästprofessurer, främst
vid amerikanska universitet och inte mindre än tolv universitet har
kallat honom till hedersdoktor. Sedan en allvarlig bilolycka utanför
Lagos 1990 tvingade honom att söka medicinsk hjälp utomlands, har
den numera rullstolsbundne Achebe undervisat vid Bard College norr
om New York.

Diktsamlingar: Beware, soul brother: poems (1971) och Christmas in Biafra 
and other poems (1973). De tjugofyra dikterna i den förra samlingen åter-
kommer, delvis omskrivna, i den senare som också innehåller sju aldrig 
tidigare publicerade dikter.

Romaner: Things fall apart (1958), är första delen i en tetralogi som följs av 
Arrow of God (1964), No longer at ease (1960, boken utgavs före den 
förra, men ingår som tredje del i tetralogin) och avslutningsdelen A man of 
the people (1966). Achebes fyra romaner avser att spegla utvecklingen i 
samhället från kolonialisternas erövring och det traditionella samhällets 
upplösning och förändring till frigörelsen från kolonialismen och självstän-
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digheten. Den första och den sista delen är översatta till svenska. (No lon-
ger at ease kom i dansk översättning 1969, 2. udgave 1986, under titeln: 
Trives ej længere her.) Achebes senaste roman är Anthills of the savan-
nah (1987).

Novellsamlingar: The sacrificial egg and other stories (1962) och Girls at 
war and other stories (1972). Några av novellerna i den första samlingen 
återkommer också i den senare.

Essäer: Morning yet on creation day (1975), The world of Ogbanje (1986) 
och Hopes and impediments: selected essays 1965–87 (1988). Fem av 
essäerna i den första samlingen återkommer också i den senare. Till sist 
kan nämnas att Achebe också har publicerat en politisk analys av sitt 
hemland: The trouble with Nigeria (utkom 1983, men har publicerats i 
flera senare upplagor). I Home and exile (2000), som bygger på en serie 
av tre föreläsningar vid Harvard 1998, beskriver han sin egen intellektu-
ella utveckling i ljuset av de kulturella och politiska omvälvningar som 
drabbat den afrikanska kontinenten.

Barnböcker: Chike and the river (1966), How the leopard got his claws 
(1972), The drum (1977), The flute (1977).

Achebe är en av Afrikas mest omskrivna författare. Ur den rika floran
med böcker om hans författarskap kan nämnas:

Carroll, David, Chinua Achebe: novelist, poet, critic. 2. ed. London: Macmil-
lan, 1990.

Chinua Achebe: a celebration. Eds. Kirsten Holst Petersen, Anna Rutherford. 
Oxford: Heinemann, 1991.

Conversations with Chinua Achebe. Ed. Bernth Lindfors. Jackson, Miss.: 
Univ. Press of Mississippi, 1997.

Amadi, Elechi (1934–)
De stora dammarna. Övers. Torsten Hansson. Malmö: Corona, 1980. 245 s. 
Orig:s titel: The great ponds (1969).

Byarna Chiolu och Aliakoro i Nigerdeltats regnskogar tvistar om
rätten att fiska i Wagabadammen. Blod flyter. Andra byar engageras i
tvisten och dras in i handlingen utan att besittningsrätten fastställs.
För att hindra mer blodspillan hänskjuter hövdingarna frågan till
högre instans. Ogbunabali, Nattens dystre gud, ska få avgöra tvisten.
Olumba, den främste av krigarna från Chiolu, får svära en ed som
ombud för sin by, dör han inom sex månader ska rättigheterna till fis-
ket tillfalla motståndarna. Nu följer en prövande tid för Olumba,
byborna gör sitt yttersta för att hålla honom kurant. Han får inte fär-
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das utanför byn, inte äta annan mat än den hans äldsta hustru lagar,
inte arbeta på fälten, inte tappa sina palmvinsträd. Var han går beva-
kas han av oroliga, vakande ögon. Motståndarna gör sitt för att locka
honom på avvägar. Båda sidor engagerar allt fler medicinmän och
orakler för att utröna varandras planer och avvända det onda wonjo,
som har drabbat allt fler av byarnas invånare, ty också Aliakoro har
träffats av det som tycks som gudarnas vrede och allt fler bybor insjuk-
nar och dör. När Wago Leoparddödaren misslyckas med att mörda
Olumba, går han bort och dränker sig i dammen. Hans självmord gör
för all framtid vattnet i Wagabadammen obrukbart.

I sin ödesbundna enkelhet har Amadis roman släktskap både med
den isländska sagan och det grekiska dramat. Ett tema som återkom-
mer också i hans senare författarskap behandlas även i denna bok: hur
tron på det övernaturliga påverkar individens öde.

ELECHI AMADI kommer från Aluu, en ort nära Port Harcourt i östra
Nigeria. Han bedrev högre studier vid universitetet i Ibadan, där han
tog en examen i matematik och fysik. Vid sidan av författarskapet har
han haft många olika yrken: han har arbetat som lantmätare, lärare
vid arméskolan i Zaria och gymnasielärare i Port Harcourt. Efter
inbördeskriget, där han deltog på den federala regeringens sida, blev
han utbildningsminister i delstatsregeringen för Rivers State.

Debuten skedde med romanen The concubine (1966), som möttes
av lysande recensioner när den publicerades i London. Ihuoma, är en
vacker änka som är högt respekterad i sin by, men hon är en sjöjungfru
som förvandlats till människa, och Havsguden straffar de män som
älskar henne med lidande och död. Liksom i nästföljande roman, The
Great Ponds (1969), tilldrar sig handlingen i en by i Nigerflodens
delta.

Sunset in Biafra (1973) är en dagboksskildring av Amadis upplevel-
ser under inbördeskriget. Han tog avsked från armén och drog sig till-
baka till hemorten som ligger som en ikwere-enklav, på alla sidor
omgivet av Iboland. När inbördeskriget utbröt fängslades Amadi vid
två tillfällen av Biafras styrkor, men han lyckades till sist ta sig över till
den federala sidan.

The slave (1978) berättar om hur Olumati, liksom sin far en av
guden Amadiohas slavar, försöker bryta sig ut ur religiösa och sociala
ramar när han beger sig till sin fädernesby för att återuppbygga sin
fädernegård.
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Estrangement (1986) handlar om de efterverkningar kriget får i den
enskildes liv. Ibekwe återvänder från Biafrakriget för att finna sin fru i
armarna på en annan soldat. Amadi har också skrivit dramatik, bl.a.
pjäserna Peppersoup och The road to Ibadan (1977, utgivna i en
volym) och Dancer of Johannesburg (1978).

Emecheta, Buchi (1944–)
Andra klassens medborgare. Övers. Olof Hoffsten. Stockholm: Brombergs, 
1987. 244 s. Orig:s titel: Second-class citizen (1972).

Berättelsen om iboflickan Adahs mödosamma väg från Lagos till Lon-
don är enligt författarinnan till tre fjärdedelar självbiografisk. Adah
gifter sig redan i tonåren med Francis, mest för att få möjlighet att stu-
dera klassiska språk, men blir istället familjeförsörjare för sin stude-
rande man och hans sju ogifta systrar. När mannen flyttar till London
för studier får hon så småningom komma efter med de två barnen,
som raskt utökas till fyra, då Francis är emot all födelsekontroll. I
Londons slumkvarter inser hon snart sitt underläge som svart, immi-
grant och kvinna, men till skillnad mot mannen förlorar hon inte sin
självtillit. När Francis försöker knäcka hennes ambitioner genom att
bränna hennes första manuskript beslutar hon sig för att lämna
honom och uppfostra barnen på egen hand.

En kvinna — en mor. Övers. Olof Hoffsten. Stockholm: Brombergs, 1986. 
299 s. Orig:s titel: The joys of motherhood (1979).

Emechetas roman är en uppgörelse med den afrikanska kvinnans roll i
ett samhälle som hyllar moderskapet, men inte längre kan erbjuda
några av de skyddsnät som fanns i det traditionella samhället.

Nnu Ego är dotter till en ibohövding. Vid unga år gifter hon sig
inom stammen, men äktenskapet blir barnlöst och mannen låter brud-
köpet gå tillbaka. I det andra äktenskapet blir hon bortgift med en tjä-
nare till en vit man. Den nye maken arbetar i Lagos, som vid denna tid
håller på att växa till en storstad. Nnu förväntas bidra till familjens
försörjning genom gatuförsäljning, och när maken under andra världs-
kriget tvångsrekryteras av den engelska kolonialmakten blir hon
ensam familjeförsörjare. Moderskapets lycka får hon äntligen uppleva,
men också dess olycka; två av de nio barnen dör. Det pris Nnu Ego
betalar för att låta sönerna studera och skaffa bra giften till döttrarna
blir högt. Hon kämpar en heroisk kamp mot fattigdomen och hon off-
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rar allt för sin familj, men mannen tar sig en andra yngre hustru och
sönerna som studerar utomlands hör aldrig av sig. Ensam och övergi-
ven dör hon vid vägkanten, men begravningen blir så storslagen att
hennes äldste son skuldsätter sig för flera år framöver.

Destination Biafra. Övers. Olof Hoffsten. Stockholm: Brombergs, 1988. 
375 s. Orig:s titel: Destination Biafra (1982).

En halvdokumentär roman om inbördeskriget i Nigeria 1967–70, när
Biafra bröt sig ur federationen och utropade sig till en självständig
stat. I centrum för handlingen står överklassflickan Debbie
Ogedembge, dotter till landets mördade finansminister. Hon utses till
medlare i konflikten och skickas till Biafra för att försöka tala kupple-
daren Abosi till rätta. Det politiska spelet om den åtråvärda oljan,
makthavarnas övermod, engelsmännens dubbelspel och civilbefolk-
ningens lidande skildras på ett stramt och mycket drivet språk, medan
personskildringen inte riktigt når upp till författarinnans vanliga klass.

BUCHI EMECHETA föddes i Lagos, Nigeria. Hennes mor och far dog
båda tidigt. Från sitt tionde till sitt sextonde år studerade Emecheta
vid en flickskola som drevs av metodister. Hon gifte sig med en ung-
domsvän och vid sjutton års ålder var hon mor. ”Jag måste gifta mig
därför att båda mina föräldrar var döda och jag hade ingen som kunde
ta hand om mig”, är hennes egen förklaring till det tidiga giftermålet.
Hon försörjde sin studerande man och sina barn genom att arbeta som
biblioteksassistent först i Lagos och senare i London, dit familjen flyt-
tade. Vid tjugotvå års ålder bröt hon upp från äktenskapet och började
studera sociologi samtidigt som hon försörjde de fem barnen genom
heltidsarbete och ägnade sig åt författandet under de tidiga morgon-
timmarna. 1974 kom hennes debutbok In the ditch där hon, liksom i
Second-class citizen och ”den riktiga” självbiografin Head above
water: an autobiography (1986), skildrar sitt liv och sin kamp att ta
sig ur Londons slum med dess förlamande fattigdom, diskriminering
och förtryck. De två första böckerna har också publicerats under sam-
lingsnamnet Adah’s story.

Ur hennes omfattande produktion kan nämnas The bride price
(1976), Emechetas tredje roman, som tilldrar sig i Nigeria. Den hand-
lar om en ung flicka som trotsar traditionen och sin girige onkels pla-
ner och i stället rymmer med den man hon älskar. Också nästa roman,
The slave girl (1977), tilldrar sig i Nigeria och berättar om den föräld-
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ralösa Ojebeta, vars bror säljer henne till avlägsna släktingar. Destina-
tion Biafra (1982; sv. 1988), en semi-dokumentär om Biafrakriget och
den vackra Debbies försök att medla på toppnivå.

Double yoke (1982; dansk övers. Kvindetåg, 1985) är en omtalad
roman som kan ha initierats av Emechetas egna erfarenheter som gäs-
tande författare vid universitetet i Calabar. Handlingen tilldrar sig vid
ett nigerianskt universitet där den spirande författaren Ete Kamba går
i skrivarkurs för Miss Bulewao, Nigerias mest omtalade författarinna.
I romanens början är han en ung man rikt utrustad med dubbelmoral
och förutfattade åsikter, vilket kommer till uttryck både i hans förhål-
lande till flickvännen Nko och i hans litterära skapande under Miss
Bulewao. Miss B. blir emellertid den katalysator som behövs för att
väcka en spirande insikt om att manliga författare kan lära mycket av
kvinnliga dito, och att både sociala och litterära könsroller kan för-
ändras. The rape of Shawi (1983) är en framtidsversion där en grupp
européer på flykt undan en atombombskatastrof tar sin tillflykt till en
arkadisk afrikansk by. Gwendolen (1989; sv. 1990) handlar om en
emigrantflicka från Jamaica som lever i London och där utsätts för
samma sexuella övergrepp som i barndomen, men till sist lyckas ta sig
ur sin situation.

Ett tema som går igen i Emechetas hela författarskap är konflikten
mellan den traditionella kvinnorollen och ett modernt kvinnoliv, så
också i Kehinde (1994; Tvillingrösten, 1997). Kehinde och hennes
man Albert ska återvända till Nigeria efter flera år i London, men
Kehinde, som under Londonåren njutit av självständigheten, har svårt
att tänka sig att återgå till den traditionella kvinnorollen.

The new tribe (2000). När ett övergivet flickebarn adopteras av
pastor Arlington och hans hustru Ginny är medierna inte sena att pro-
fitera på den rörande tilldragelsen. En nigeriansk kvinna bosatt i Lon-
don bestämmer sig för att det gudfruktiga paret Arlington är de idea-
liska föräldrarna också till hennes egen nyfödde son, Chester.  Barnet
lämnas till de sociala myndigheterna tillsammans med ett brev där den
anonyma modern ber att hennes son ska adopteras av familjen Arling-
ton, men Chester är svart och med hans nya liv kommer också frå-
gorna om identitet och tillhörighet.
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Nwankwo, Nkem (1936–)
Aniohas son. Övers. Carina Hedenlans. Norsborg: Hedenlans, 1980. 202 s. 
Orig:s titel: Danda (1964).

Den oförbätterlige, charmerande, enfaldige, asociale odågan Danda
gör sitt bästa för att undvika det pliktfyllda livet. Hellre drabbar han
sin by och dess innevånare med dråpliga upptåg, hellre spelar han på
sin flöjt och charmar byns kvinnor medan han retar upp deras män.
Danda lever sorglöst i ibobyn Aniocha i östra Nigeria, men när steget
ska tas in i männens värld (ett steg han redan uppskjutit så ofta att han
hunnit gifta sig och bli far) och den traditionella isiceremonin ska
börja, vanhedrar han sin familj ännu en gång och flyr från akten och
de inbjudna gästerna. Han återkommer inte förrän tolv månader
senare då fadern dött. Spelande på sin flöjt, iförd en gråblå dräkt med
klingande bjällror, åtföljd av två trumslagare, återkommer han för att
högtidlighålla årsdagen av faderns död och tillträda sitt arv.

Nkem Nwankwos debutverk ger intressanta inblickar i livet i en
liten landsby. I Nigeria blev boken oerhört popoulär och Danda ligger
till grund för en komisk musikal som hade sin urpremiär vid Kultur-
festivalen i Dakar 1966.

NKEM NWANKWO föddes i Nawfia-Awka i Nigeria. Han har studerat
engelska vid University College i Ibadan och arbetat som radioprodu-
cent och journalist vid Drum magazine och Daily Times i Lagos. Han
har också studerat litteratur vid vid University of Indiana, i Blooming-
ton, USA. Hans första roman Danda (1964) blev en succé. My Merce-
des is bigger than yours (1975) är också en mycket populär bok som
har översatts till franska och portugisiska. Romanen handlar om peng-
ars förmåga att korrumpera i ett samhälle där gamla värden som släkt-
skap och vänskap har slutat att fungera och där hut uppenbarligen
aldrig går hem.

Okri, Ben (1959–)
Den omättliga vägen. Övers. Jan Ristarp. Höganäs: Wiken, 1993. 510 s. 
Orig:s titel: The famished road (1991).

Föreställningen om abiku andebarnet, som frivilligt låter sig återfödas,
är hämtad från den nigerianska yorubamytologin, men motivet är
enligt författaren inte speciellt afrikanskt utan återfinns både i irländ-
ska och tyska legender och hos Homeros. I romanen väljer Azaro att
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lämna andarnas land för att gå ned i människornas värld. Han väljer
kåkslummen i Lagos vid tiden för Nigerias självständighet. När ett
vanligt barn föds brister länkarna till andevärlden, men ett andebarn
har dem kvar. Dess längtan att återvända till sitt ursprung är stark och
ständigt närvarande. Ett andebarn lever endast i kortare perioder i
människornas värld och vetskapen om detta fyller hans föräldrar med
sorg. Men Azaro har tröttnat på återfödelsens kretslopp, han väljer att
stanna.

I den fysiska världen lever Azaro med sina föräldrar i ett av Lagos
slumområden. För slummens invånare är varje dag en kamp för över-
levnad. Hans mor säljer cigaretter, tändsticksaskar och småsaker på
marknaden. Hans far slavar som lastare på busstationen. Under hand-
lingens gång får han emellertid oväntad framgång som boxare, vilket
öppnar hans ögon för ett annat liv och han satsar förhoppningsfullt
sina prispengar på en osäker karriär som politiker.

Bakom denna den yttre verkligheten trycker den magiska dimensio-
nen, andarnas värld. Slöjan dras ibland åt sidan och verkligheten inva-
deras av flerhövdade monster, korsningar mellan människa och best,
varelser som förökar sig framför åskådarens ögon. I barnets perspektiv
blir myter verkliga, andeväsen och demoner en del av vardagens
vidunderlighet. Det är en sällsam roman där skräck och smärta, skön-
het och värdighet blandas för att läsaren, med Azaros ögon, ska upp-
täcka tillvarons magi på nytt.

BEN OKRI föddes i Minna i Nigeria. Den första delen av sin barndom
tillbringade han i England där hans far studerade till jurist. När han i
tioårsåldern återvände till Nigeria pågick Biafrakriget. I familjen fanns
ett stort bibliotek och Okri läste allt som fanns i det. Men han såg ald-
rig skönlitteraturen som en framtid, han planerade att bli läkare eller
ingenjör. När han inte antogs vid universitetet, började han skriva för
att återupprätta sin självkänsla. 1976 fick han sin första artikel publi-
cerad. Den handlade om ockerhyror i Lagos getton. ”När artikeln
publicerades förstod jag att jag skulle bli författare. Jag var sjutton.”
Nitton år gammal återvänder han till England för studier vid Univer-
sity of Essex, men han fick avbryta dem efter två år i brist på pengar.

Hans första roman Flowers and shadows (1980) publicerades
innan han ännu fyllt tjugo år. Romanen handlar om den unge Jeffia
Okwe, som får ett hårdhänt uppvaknande från sin ompysslade lyxtill-
varo i en Lagosförort, när hans fars hänsynslösa affärsmetoder avslö-
jas och hans familj skandaliseras och ruineras.
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The landscapes within (1981), Okris andra roman, är en roman om
personlig utveckling. Centralgestalt är den unge konstnären Omovo,
som i sin konst försöker uttrycka det kaos av liv som Lagos och Nige-
ria utgör. Hans relationer till vänner och familj och hans spröda kärlek
till en grannes hustru utsätts för svåra påfrestningar när de exponeras
för den kärva verkligheten.

Han har hittills gett ut två novellsamlingar: Incidents at the shrine
(1986) och Stars of the new curfew (1988; båda samlingarna ingår i
När ljuset vänder åter, 1994). När den tredje romanen, The famished
road, publicerades, väckte den omedelbar uppmärksamhet och belö-
nades med det prestigemättade Booker Prize 1991. Prissumman på
£20 000 gav honom ett visst ekonomiskt oberoende, och ett tvåårigt
stipendium till Trinity College i Cambridge gav honom en tid av
arbetsro.

I sin första lyriksamling An African elegy (1992) har han samman-
ställt lyrik som tidigare publicerats i bl.a. The Times, The Guardian
och PEN International. Dikterna i samlingen bygger på tio års produk-
tion. Senare dikter har Okri samlat i Mental fight: an anti-spell for the
21st century (1999) Berättelsen om andebarnet Azaro från Den omätt-
liga vägen fortsätter i romanerna Songs of enchantment (1993). och
Infinite riches (1998). 

Romanerna Astonishing the Gods (1995) och In Arcadia (2002) är
båda moderna fabler i en magisk språkdräkt, medan den prisbelönta
Dangerous love (1996; Farlig kärlek, 1997) är en omarbetning av ung-
domsverket The landscapes within. I den provokativa och poetiska
essäsamlingen A way of being free (1997) behandlar Okri bland annat
Shakespeare, Picasso, kulturell tolerans och poetens roll i samhället.
Allt med samma briljans.

Soyinka, Wole (1934–)
Röster ur förändringen. Övers. Estrid Tenggren & Eivor Olerup. 1. uppl. 
Staffanstorp: Cavefors, 1975. 288 s. Orig:s titel: The interpreters (1965). 

Soyinkas första roman är en social satir över det moderna nigerianska
samhället. Det är en roman som fått ett mycket skiftande mottagande;
den har hyllats som mästerverk av vissa kritiker, medan andra förhållit
sig mer kallsinniga och ansett språket affekterat och svårtillgängligt
och handlingen alltför löslig och osammanhängande. Ingen har dock
kunnat förneka författarens lysande begåvning.
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En grupp unga nigerianska intellektuella, missnöjda med samhället,
fyllda av moralisk idealism och vilja till förändring träffas regelbundet
på Lagos kaféer, barer och nattklubbar. I en serie tillbakablickar får vi
lära känna de fem huvudpersonerna: journalisten Sagoe, aristokraten
och UD-tjänstemannen Egbo, skulptören och ingenjören Sekoni, lära-
ren och konstnären Kola och universitetsläraren Bandele, Soyinkas
särskilda språkrör. De är begåvade, välutbildade och ärliga. Men de är
också själviska och cyniska och de saknar mål och mening med sina
liv. Under 288 sidor dricker de tillsammans, njuter av varandras säll-
skap, spyr, slåss, älskar och dör samt kritiserar sig själva och valda
delar av det nigerianska etablissemanget. Mest utsatta för författarens
satir är lärarna vid universitetet i Lagos — pseudo-akademiker med
tillgjord engelska som jagar engelsk respektabilitet och klär sig som
inför Drottningens gardenparty — men också politikerkåren represen-
terad av mutkolven Sir Derinola och hans obildade vapendragare
Chief Winsala hudflängs liksom statsförvaltningen och pressen. Det är
de gamla, de som borde veta bättre, som är de korrupta enligt Soyin-
kas förmenande. De har utnyttjat självständigheten till att skaffa sig
ännu fler privilegier, till att göra ännu fler tjänsteresor till Europa. Den
traditionella livsstilens förespråkare är dess värre inte ett dugg bättre i
denna roman där moral och rent spel ställts åt sidan och girigheten
grasserar på alla nivåer i samhället.

Mannen dog. Anteckningar från fängelset. Övers. Estrid Tenggren & Eivor 
Olerup. 1. uppl. Lund: Cavefors, 1977. 318 s. Orig:s titel: The man died: 
prison notes (1972). 

Soyinka har själv betecknat skildringen från sin fängelsetid: ”inte en
handbok i överlevande utan en överlevandes privata anteckningar”.
Mannen dog nedtecknades i fängelset i Kaduna mellan raderna i
insmugglade böcker.

I arton månader, från augusti 1967 till 1969, satt Soyinka inspärrad
i fängelse för sina försök att finna en fredlig lösning på Biafrakrisen.
De federala myndigheterna anklagade honom för att stödja utbrytar-
staten Biafra. Han medgav att han besökt Biafraledaren Ojukwu, men
för att försöka övertala honom att avstå från krig. Mannen dog är
Soyinkas skildring av tiden i fängelset, men det är inte en bruten mans
skildring. Vreden håller honom vid liv. Vreden mot Gowons diktatur,
mot alla maktens hantlangare som på olika nivåer håller den korrum-
perade diktaturen vid liv. Han är övertygad om att fängelseledningen
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fått order om att knäcka honom mentalt och att general Gowons
avsikt är att röja honom ur vägen. Fasansfulla skrin ljuder genom nat-
ten, en man går bärsärkagång i sin cell, en exekutionspatrull marsche-
rar med de dömda till galgen.

Femton månader tillbringar han i isoleringscell. Han hungerstrejkar
för att nå den punkt där varken kropp eller själ kan nås av maktens
gemenheter. För att hålla hjärnan sysselsatt börjar han studera det som
omger honom: outtröttliga myrarméer som släpar döda och döende
insekter ned i underjordiska gömslen, en ödlehanne i indigoblå dräkt
som kurtiserar en argsint hona, en geckoödla i orörlig väntan på en
bönsyrsa. Han pendlar mellan att studera livet på mikronivå till att
lösa världsgåtorna på makronivå. Han försöker hitta en formel för att
relatera Tid till Rum inom Oändlighetens ram och han konstruerar allt
mer komplicerade matematiska formler, men hans sifferlekar hamnar
allt längre ut i absurditeter och till sist är han på gränsen till samman-
brott.

Satir, ironi, smärta och vrede blandas i denna skildring som, trots
den rumsliga begränsningen, känns märkvärdigt fri och gränslös.

Oguns skugga. Dikter. Övers. och urval Gunnar Harding & Östen Sjöstrand. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1983. 57 s. Originalens titlar: Idanre, 
and other poems (1967) och A shuttle in the crypt (1971).

Det svenska urvalet av dikter ur samlingarna Idanre, and Other Poems
och A Shuttle in the Crypt har döpts till Oguns skugga efter Soyinkas
”favoritgud”, järnguden Ogun från yorubafolket. Enligt myten är han
den gud som vid skapelsens gryning med hjälp av sina metallverktyg
banade väg för de övriga gudarna när de begav sig till jorden, själv iso-
lerade han sig på berget Idanre. Ogun är gud både för de skapande och
de destruktiva krafterna, vilket visade sig när han så småningom över-
talades av folket i staden Ire att anföra deras soldater i krig mot fien-
der. Han blev så uppeldad i stridslarmet att han dödade alla soldater,
både egna och andras. Därmed stadfästes hans rykte som både livgi-
vare och dödsbringare. Ett av huvudmotiven i Idanre är hur de
destruktiva krafterna ska kunna smidas samman med konstens kon-
struktiva.

Dikterna i A shuttle in the crypt bygger på de noter han lyckades
kasta ned på cigarettpaket och papperslappar när han satt i fängelse
för sina försök att skipa fred under Biafrakrisen. Vrede och förlåtelse
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blev den formel som gjorde det möjligt för honom att överleva under
dessa de vidrigaste av omständigheter. 

Laglöshetens tid. Övers. Estrid Tenggren & Eivor Olerup. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1976. 319 s. Orig:s titel: Season of anomy (1973).

I Laglöshetens tid skildrar Soyinka på en realistisk och kraftfull prosa
hårresande scener från ett land i inbördeskrig. Landet är fiktivt, men
boken skrevs strax efter det att han släppts från fängelset där han
avtjänat ett arton månaders fängelsestraff för sina försök att stoppa
Biafrakriget, och det är svårt att inte dra paralleller. Dock har Soyinka
själv förklarat att det inte är frågan om någon genomgående allegori. I
boken finns också passager av stor lyrisk skönhet, särskilt i beskriv-
ningarna av Aiyéró, det samhälle där den korrupta Kartellen ännu inte
fått övertaget. I Aiyéró härskar balans mellan tradition och förnyelse,
där finns gemenskap och harmoni, kollektiv produktion och gemen-
samt ägande.

Ofeyi, schlagerkompositör och PR-man för Kartellen, som driver
landets mäktiga kakaoindustri och vars maktapparat sträcker sig långt
in i militärregeringen, anländer till Aiyéró för att för Kartellens räk-
ning undersöka denna blivande marknad för Kakao-bix och Kakao-
wix. Han värvas emellertid för Aiyérós sak och i skydd av en reklam-
kampanj drar han snart runt med Zaccheus och hans Kakaoorkester
och motarbetar Kartellen och förvanskar deras budskap i satiriska
sånger. Men Kartellen visar snabbt musklerna och hans älskade, sång-
erskan Iriyise, hotas till livet. Innan brytningen med Kartellen blir defi-
nitiv sänds han på en påtvingad studieresa för att utsättas för den
kapitalistiska världens lockelser och på så sätt hamna på Kartellens
linje. För Kartellens vidkommande måste resan betraktas som ett miss-
lyckande: på en flygplats i Europa träffar han terroristen Demakin,
som går under täcknamnet Tandläkaren. Med denne diskuterar han
våld kontra icke-våld. Ofeyi tror på upplysning och propaganda för
att bekämpa våldet, Tandläkaren tror att terror endast kan bemötas
med motterror, en linje som Ofeyi långsamt tvingas acceptera under
handlingens gång.

Samtidigt som Aiyérós gemenskapsfilosofi i Ofeyis tolkning och
med Kakaoorkesterns hjälp börjar slå rot i den utnyttjade och för-
tryckta befolkningen, blir fiendens motdrag allt brutalare. Kartellen
sätter igång en klappjakt på utflyttade Aiyéróbor, men blodbadet
växer till att omfatta alla som lämnat sin hembygd för att flytta till en
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annan landsända. Laglösheten sveper över landet. Avskyvärda brott
begås: havande kvinnor sprättas upp, kyrkobesökare bränns inne och
massakreras, bårhusen förvandlas till slakthus. Iriyise rövas bort och
Ofeyi börjar sitt nedstigande i underjorden för att rädda henne.

Stilistiskt är Laglöshetens tid ingen lättläst bok, men all ansträng-
ning lönar sig. Texten är komplex, fylld av symboler, ibland mycket
abstrakt, men flödande, ymnig, penetrerande. Bilder och symboler från
växtriket spelar en viktig roll. Så kallas t. ex. ledaren i det självförsör-
jande jordbrukssamhället Aiyéró (den roll Ofeyi axlar) för Sädens
Väktare. Också bokens kapitel bär namn som förknippas med vegeta-
tionsprocessen: Sådd, Knoppar, Tentakler, Skörd, Sporer. Det är en
bok fylld av litterära anspelningar: Shakespeare utnyttjas, liksom T.S.
Eliot och Yeats. Bibeln hänsyftas på i flera fall, men den kanske uppen-
baraste hänsyftningen är på den grekiska myten om Orfeus och Eury-
dike.

Aké — barndomsåren. Övers. Lennart Olofsson. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1983. 273 s. Orig:s titel: Aké — the years of childhood (1981).

Aké är en lättillgänglig och kärleksfull skildring av de tolv första åren i
Soyinkas liv i staden Aké, en centralort för engelsmännens mission och
handel i västra Nigeria. Hans föräldrar, som är kristna, talar såväl eng-
elska som yoruba med sina barn. Värme och närhet präglar den gäst-
fria, intellektuella och stökiga storfamilj där han växer upp, men till-
varon är alls inte okomplicerad. Modern, som bär öknamnet Vilda
Kristna, har butik, ett hetsigt humör och en fallenhet för örfilar och
spöstraff, också för mycket små förseelser. Egna barn eller inflyttade
yngre släktingar — alla tuktas lika snabbt och grundligt. Fadern, som
är överlärare för S:t Peters anglikanska skola i Aké och förtjust i att
lägga ut texten, kallas för Essay. Han tycks som en mild man, men när
någon ger sig på hans rosenbuskar blir han som ett rasande lejon. Det
är — trots den hårda disciplinen — en rik och inspirerande miljö,
ibland obegriplig för ett barn som alltid tror att de vuxna menar exakt
det de säger. Det är en mångkulturell miljö där kristendom och tradi-
tionell yorubakultur förekommer sida vid sida. Barnen ber sin afton-
bön, men förhåller sig respektfulla till den traditionella magin: ”Det
verkade som om våra släktingar i Ijebu var beryktade för matförgift-
ning och för otaliga sätt att skada en fiende med magiska medel. Vi
fick lära oss olika sätt att undvika att skaka hand, ty man kunde tillfo-
gas olika former av skador på det viset. Man kunde återvända hem
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och helt enkelt tyna bort. Därför finslipade vi tekniken att buga med
händerna på ryggen; ju mer ihärdigt en tillfällig bekantskap sträckte
fram handen, desto mer bestämt höll vi händerna på ryggen, bugade
vördnadsfullt och såg hela tiden ned i marken.”

Soyinkas barndomsskildring är skriven på en konstfull och tät
prosa, men den blir aldrig svårtillgänglig. Det är en blixtrande berät-
telse, rasande intelligent, varm, humoristisk och utan ett uns av senti-
mentalitet.

Isara — en resa kring min far. Övers. Björn Ranung. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand, 1990. 341 s. Orig:s titel: Isara — a voyage around ”Essay” 
(1989).

En fiktiv fortsättning på barndomsskildringen Aké. Vid faderns död
ärvde Soyinka ett gammalt skrin med dagböcker, anteckningar, mötes-
protokoll och brev. Dessa delar av ett liv gav honom inspiration att
dikta om fadern och hans vänkrets. Handlingen tilldrar sig på 1930-
talet några år före och efter Soyinkas egen födelse. Platsen är Isara, ett
fäste för den gamla yorubakulturen. Fadern, Akinyode ”Essay” Sodi-
tan, en framstegstroende intellektuell, skildras med värme, men utan
sentimentalitet. För Essay innebär kunskap en möjlighet att tillfreds-
ställa sin nyfikenhet och föda sin fantasi. För hans bäste vän Sipe är
kunskap bara ett sätt att tjäna pengar. Sipe blir företagare och svind-
lare, en bland många udda och färgstarka personligheter i denna
komiska och rörande familjesaga.

WOLE SOYINKA, vars fullständiga namn är Akinwande Oluwole Soy-
inka, är kanske den mångsidigaste och den mest nyskapande av alla
afrikanska författare och hans insatser inom dramatiken är banbry-
tande. Han är en man med ett stort personligt mod och ett starkt rätt-
tspatos, omutligt fortsätter han att gissla politisk maktfullkomlighet
och korruption i det nigerianska samhället.

Han föddes i en yorubafamilj i Abeokuta i västra Nigeria. Sin tidiga
barndom berättar han om i självbiografin Aké. Pojkåren fram till
vuxen ålder skildras i Ibadan: the penkelemes years: a memoir: 1946–
1965. (Men boken är framför allt en skildring av nigeriansk inrikes-
politik och Soyinkas duster med korrupta och pompösa politiker.)
Hans bildningsgång sträcker sig från St Peter’s Primary School i Abeo-
kuta till University College, Ibadan, där han studerade engelska, gre-
kiska och historia. Han fick också stipendium för studier vid Univer-
sity of Leeds, där han tog en examen i litteratur 1957.
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Under studietiden i Leeds skrev han sina första pjäser som 1963
publicerades under titlarna The swamp dewellers och The lion and the
jewel. 1958–59 arbetade han på Royal Court Theatre i London som
lektör. Under tiden vid Royal Court spelades två av hans verk på tea-
tern: The Invention (hittills opublicerad) och en kortversion av vad
som senare skulle bli A dance of the forests (i bokform 1963).

Wole Soyinka återvände till Nigeria 1960 med ett stipendium från
Rockefeller Foundation för att studera västafrikansk teater. Vid denna
tid började han också skriva och producera pjäser för teater och radio.
Hans intensiva teaterintresse stannade inte vid att skriva för scenen,
han verkade också som skådespelare, regissör och producent.

1965 publicerade han sin första roman The interpreters. Under
denna tid började också intresset för hans pjäser väckas i västvärlden.
1967–68 gick tre av hans pjäser i New York. Kongi’s harvest, som
belönades på kulturfestivalen i Dakar 1966, blev också en film i Ossie
Davies regi och med Wole Soyinka själv som Kongi.

För sina försök att finna en fredlig lösning på Biafrakrisen belöna-
des han med fängelse 1967–1969. Efter att ha släppts från fängelset
återvände han till universitetet i Ibadan, där han med hjälp av ett sti-
pendium kunde starta en teaterskola. Tillsammans med femton skåde-
spelare anlände Soyinka under sommaren 1970 till Eugene O’Neill
Memorial Centre i Waterford för att sätta upp Madmen and specia-
lists, ett teaterstycke han till stora delar skrev under tiden i fängelset. I
pjäsen, som har klart absurdistiska drag, går Soyinka i närkamp med
ondskans problematik. Handlingen fokuseras på tre familjemedlem-
mar: den en gång gode läkaren som spårade ur och blev regimens
hantlangare, hans far, filosofen och galningen som har lurat myndighe-
terna att acceptera hans galenskaper fast de inte kan förstå dem, och
hans dotter som har ingått ett förbund med naturens läkande krafter.

Efter publiceringen av den biografiska fängelseskildringen The man
died, 1972, avgick han från sin post vid universitetet i Ibadan och flyt-
tade utomlands. Han skulle inte återkomma förrän 1976, när general
Gowon störtats från makten. Under exilen var han verksam som
redaktör för tidskriften Transition (omdöpt Ch’Indaba) och generalse-
kreterare för det afrikanska författarförbundet. Sin vana trogen var
han dessutom engagerad i flera föreläsningsturnéer och kurser vid uni-
versitet i Europa och USA.

Åter i Nigeria fick han en professur i dramakunskap vid universite-
tet i Ife där han raskt startade The Guerilla Theatre Unit, en ”uppkäf-
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tig” teatergrupp med vilken han iscensatte sina politiska snabbskisser,
de s. k. shot-gun sketches, som framför allt granskade politiskt makt-
missbruk i dagens Nigeria och som förde ut sitt budskap på gatorna
och torgen. 1986 fick han som förste afrikan ta emot Nobelpriset i lit-
teratur. Sedan några år tillbaka är Wole Soyinka bosatt i Abeokuta.
Envigen med den dåvarande militärdiktaturen pågick länge. När 
Soyinka anlände till flygplatsen i Lagos i september 1994 för att avresa 
till Sverige och seminariet ”Demokrati i Afrika” fråntogs han sitt pass 
på order från högre ort och hindrades att lämna landet. Soyinkas ute- 
blivna medverkan blev därmed ett belysande inlägg i debatten.

Diktsamlingar: Idanre, and other poems (1967), A shuttle in the crypt 
(1971), Ogun Abibimañ (1976), Mandela’s earth (1989), Samarkand: and 
other markets I have known (2002).

Romaner och självbiografiska verk: The Interpreters (1965), The man 
died: prison notes (1972), Season of anomy (1973), Aké: the years of 
childhood (1981), Isara: a voyage around ”Essay” (1989), Ibadan: the 
penkelemes years: a memoir: 1946–1965 (1994).

Dramatik: Before the blackout (1971), Madmen and specialists (1971), Col-
lected plays 1 (1973) innehåller: A dance of the forests, The swamp dwel-
lers, The strong breed, The road, The Bacchae of Euripides (som också 
utgivits separat, är Soyinkas egen version av Euripides drama Backan-
terna där Dionysos fått överta drag av yorubaguden Ogun och där texten 
utökats med poesi från författarens samling Idanre liksom från traditionell 
yorubadiktning). Collected plays 2 (1974) innehåller: The lion and the 
jewel, Kongi’s harvest, The trials of Brother Jero, Jero’s metamorphosis, 
Madmen and specialists. Six plays (1984) innehåller: The trials of Brother 
Jero, Jero’s metamorphosis, Camwood on the leaves, Death and the 
king’s horseman, Madmen and specialists, Opera Wonyosi (ingår i sam-
lingen, men har också utgetts separat 1980 och 1981. Soyinka har här 
överfört Bertold Brechts Tolvskillingsoperan och John Gays Tiggaroperan 
till afrikanska förhållanden. I skottgluggen för satiren står 1970-talets olje-
yra nigerianska samhälle där korruption och girighet grasserar på varje 
nivå). A play of giants (1984), Requiem for a futurologist (1985), Childe 
internationale (1987), From Zia, with love and A scourge of hyacinths 
(1992). The beatification of Area Boy: a Lagosian kaleidoscope (1995), 
King Baabu (2002), en omdiktning av Alfred Jarrys pjäs Kung Ubu, där vi i 
satirens form får följa den enfaldige getvaktaren och soldaten, sedermera 
generalen Basha Bashs hänsynslösa väg mot makten och kungakronan i 
ett fiktivt afrikanskt land. Likheten mellan den uppdiktade Basha Bash och 
Nigerias tidigare militärdiktator general Abasha är avsiktlig.Soyinkas pjä-
ser finns i många olika utgåvor och många olika samlingar. Detta är ett 
urval.
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Essäer: Myths, literature and the African world (1976; innehåller fyra föreläs-
ningar om litteratur och samhälle som Soyinka hållit vid institutionen för 
socialantropologi vid universitetet i Cambridge). Art, dialogue and out-
rage: essays on literature and culture (1988), ett urval av essäer och före-
läsningar. (Finns också i flera senare upplagor, bl.a. London: Methuen, 
1993.) The blackman and the veil: a century on; Beyond the Berlin Wall 
(1993), två föreläsningar som Soyinka höll på W.E.B. Du Bois Memorial 
Centre for Pan-African Culture i Accra den 31 augusti och den 1 septem-
ber 1990. The open sore of a continent: a personal narrative of the Nige-
rian crisis (1996), den dåvarande nigerianska militärregimen står här i 
fokus för Soyinkas kritik. The burden of memory, the muse of forgiveness 
(1999). Ar försoning mellan förtryckare och förtryckt överhuvudtaget möj-
lig, frågar Soyinka bl.a. i denna essäsamling som bygger på tre föreläs-
ningar vid W.E.B. Du Bois Institute vid Harvard.

Bland många utmärkta verk om Soyinka och hans författarskap kan
nämnas:

Gibbs, James, Wole Soyinka. London: Macmillan, 1986. (Macmillan modern 
dramatists).

Jones, Eldred Drumosi, The writing of Wole Soyinka. 3. ed. Portsmouth: Hei-
nemann, 1988.

Tutuola, Amos (1922–1997)

Palmvindrinkaren. Övers. Karin Alin. Stockholm: Tiden, 1961. 126 s. 
(Tellusserien) Orig:s titel: The palm-wine drinkard, and his dead palm-wine 
tapster in the deads’ town (1952).

Tutuolas mästerverk är den första på engelska skrivna ”romanen” från
Västafrika som väckte uppmärksamhet också hos amerikansk och
engelsk kritik. Författaren skrev den på vad Dylan Thomas kallade
”young English”, en bisarr afro-engelska som är Tutuolas egen variant
av det engelska språket. Om boken prisades utomlands för sin origina-
litet och fantasirikedom tyckte man på hemmaplan att han tappade väl
häftigt från inhemska källor och man ogillade språkfelen. Tutuola
lånade från den muntliga berättartraditionen, från yorubafolkets egna
sagor och myter och från yorubahövdingen Fagunwas berättelser,
skrivna på yoruba, men som i all stor konst blev resultatet mer än sina
delar.

Huvudpersonen, en latmask begiven på palmvin, har ärvt 560 000
palmträd av sin far. Hans tid går åt till palmvinsdrickande: först
dricker han från morgon till kväll, sedan dricker han från kväll till
morgon, alltid i glada vänners lag. Men frossandet får ett hastigt slut
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när hans vintappare ramlar ned från ett träd och bryter nacken av sig.
För att återkräva sin oersättlige palmvinstappare beger sig berättarja-
get på en äventyrlig färd till de dödas stad.

På sin vandring möter han fasansfulla monster, talande träd, rul-
lande dödskallar och vandrande stenar. På vägen räddar han en flicka
som hålls fången av en dödskalle. (En skalle som förtrollade henne när
han var på marknaden och uppträdde som den fulländade gentleman-
nen iklädd förhyrda kroppsdelar, men som förskräckte henne när han
återlämnade kroppsdelarna en efter en och reducerade sig själv till en
hoppande dödskalle.) Flickan blir hans fru och föder en son ur sin
tumme. Barnet, som har krafter av stål och en röst som när en ham-
mare slår mot ett städ, blir en outhärdlig börda för sina stackars för-
äldrar. Han är ond och grym och han har en fruktansvärd aptit. För
att bli kvitt honom bränner de ned sitt hus, men barnet återuppstår ur
askan, nu som en stympad barnunge som talar med så låg röst att det
låter som om han talade i telefon. Till sist befrias föräldrarna från sitt
monster genom ingripande av de tre varelserna Trumma, Sång och
Dans.

Palmvinsdrinkaren och hans hustru fortsätter sin resa och hamnar
bland annat i det vita trädet där Trofast-moder härskar. Men innan de
kommer in i trädet säljer de sin död till någon vid dörren för ett pris av
sjuttio pund och de hyr ut sin fruktan för fem pund i månaden. Där
inne pågår ett evigt festande med sång och steppdans i ljuset av techni-
color som byter färg var femte minut. Paret roar sig intensivt, men
efter ett år och två veckor i trädet måste de åter bege sig av. Nu tar de
tillbaka sin fruktan, men mannen som köpt deras död vägrar att
skiljas från den, varför de fortsätter sin resa i odödligt skick.

De upplever ytterligare äventyr. Mardröm och komik blandas till en
fantastisk brygd där inte minst siffror bidrar till den surrealistiska
effekten. Prudentligt redogörs för antal, klockslag, avstånd och
omfång: efter att vid 2-tiden på natten ha blivit misshandlade av 400
döda småbarn med piskor, plockas paret upp av en man som stoppar
ned dem i en 45 meter bred säck gjord för att rymma 45 personer, men
därinne finns för tillfället bara 9 förfärliga varelser, alla 91 centimeter
långa.

Tutuola stöder sig på den traditionella folksagan med dess arkety-
piska myter. Han använder sig av den muntliga berättelsens teknik,
men på vägen från det talade till det tryckta ordet har han skapat
något mycket eget och alldeles förtrollande.
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Kole Ogunmola, dåvarande regissör för folkoperan i Ibadan, har
producerat en operaversion av Palmvindrinkaren på yoruba. Verket
hade sin urpremiär på The Arts Theatre vid universitetet i Ibadan
1963.

AMOS TUTUOLA föddes i Abeokuta, Nigeria. Vid sju års ålder fick han
börja som tjänare åt sin fars vän, herr Monu, som istället för att betala
pojken lön sände honom till Frälsningsarméns skola i hemstaden. När
herr Monu flyttade till Lagos 1936 hamnade Tutuola i Lagos High
School. Tydligen uppstod meningsskiljaktigheter mellan Tutuola och
herr Monus hustru, för vid ett besök i hemstaden vägrade han att åter-
vända till Lagos och hänvisade detta sitt beslut till ”de svåra straff som
tillfogats mig av den där kvinnan”. Han fortsatte sin skolgång i Abeo-
kuta, men när Tutuolas far oväntat dog 1939 hade familjen inte längre
råd att hålla honom i skolan. I en rörande beskrivning från sin barn-
dom berättar han hur han planterade en mängd majs på sin fars gård.
Han hade tänkt att avkastningen skulle betala hans skolgång, men reg-
net uteblev det året och därmed var Tutuolas skolgång förbi. Han reste
till Lagos, bodde hos sin bror och utbildades i smedyrket. 1946 åter-
finner vi honom som springpojke vid Arbetsmarknadsdepartementet i
Lagos. Han levde enligt egen utsago i fattigdom när han en natt fick
idén till sin första publicerade bok: The Palm-wine drinkard and his
dead palm-wine tapster in the deads’ town (1952). Inte minst mycket
positiv kritik från bl.a. Dylan Thomas gjorde att boken blev en succé i
England, och en amerikansk upplaga såg dagens ljus 1953. Hemmavid
var man dock mindre benägen att höja Tutuola till skyarna. Han kriti-
serades för sitt språk, sin brist på bildning, sitt ”lån” av sagor och
myter från den muntliga yorubalitteraturen. Med åren har dock kriti-
ken tystnat, mycket tack vare ingripanden från sådana som Achebe
och Soyinka, som raskt såg storheten i Tutuolas originella geni. Det
finns dock fortfarande kritiker som tror att Tutuolas språkbehandling
är ett litterärt stilgrepp istället för resultatet av en ofullständig skol-
gång. Tutuolas stil — en blandning av Chronschough, Bibeln och
Bunyan — är hans egen och fungerar därför att den är äkta.

Övriga böcker som skrivits av Tutuola:

My life in the bush of ghosts (1954): Berättaren, som är en sjuårig pojke, går 
vilse i en skog fylld av andar och märkliga städer. I tjugofyra år vandrar 
han mellan städerna och upplever hårresande äventyr.
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Simbi and the satyr of the dark jungle (1955): En sedelärande saga om 
Simbi, den vackraste flickan i byn, som ger sig av hemifrån trots moderns 
varningar. Hon upplever fattigdom, lidande och svält innan hon hittar hem 
igen.

The brave African huntress (1958): En berättelse om den modiga jägarflick-
ans sökande efter sina fyra försvunna bröder.

Feather woman of the jungle (1962): Den gamla yorubahövdingen underhål-
ler folket i sin by med berättelser om Fjäderkvinnan, Flodens Drottning, 
Diamantgudinnan och Den Hårige Jätten och hans Jättekvinna.

Ajaiyi and his inherited poverty (1967): Efter sina föräldrars död beger sig 
Ajaiyi och hans syster Aina ut i världen. De får hjälp och råd av ett stort 
antal häxor och trollkarlar.

The witch-herbalist of the remote town (1981): Efter fjorton års tystnad kom-
mer Tutuola med ännu en magisk berättelse. Den Modige Jägaren ger sig 
iväg för att för sin ofruktsamma hustrus räkning leta reda på den häxa 
som framställer den örtmedicin som kan bota deras barnlöshet. Efter sex 
års letande och diverse äventyr träffar han häxan och får sin medicin. På 
hemvägen blir han svårt törstig och smakar några droppar. Hans hustru 
dricker resten och blir havande. Men det blir han också.

The wild hunter in the bush of ghosts (1982): Berättelsen skrevs redan 1948 
men publicerades först 1982 när den återfanns i gömmorna hos ett Lon-
donförlag som specialiserat sig på fotografiska verk. Med starka influen-
ser från yorubafolkets jägarsagor och yorubahövdingen D.O. Fagunwas 
skildringar berättas om ett sällsamt skogsäventyr med avstickare till såväl 
himmel som ett mycket byråkratiskt helvete.

Pauper, brawler and slanderer (1987): För 2000 år sedan i staden Laketu för-
visas konungens son därför att det är förutspått att han ska drabbas av 
olycka och elände. Också sonen och dottern till andra och tredje hövding-
arna förvisas då de är bråkiga och skvallriga. Berättelsen beskriver deras 
inbördes förhållande, deras märkliga öden och orsaken till fattigdom, bråk 
och förtal på jorden.

The village witch doctor & other stories (1990) En samling berättelser där 
Tutuola med sedvanlig bravur tolkar och omtolkar några av yorubakultu-
rens traditionella fabler och äventyr.
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SENEGAL

Bâ, Mariama (1929–1981)
Brev från Senegal. Övers. Jadwiga P. Westrup. Malmö: Berghs, 1980. 
142 s. Orig:s titel: Une si longue lettre (1980).

Mariama Bâ debuterade sent, först vid femtio års ålder kom hennes
debutbok Brev från Senegal. Ramatoulaye, som just blivit änka, skri-
ver brev till sin väninna Aissatou. Brevskrivandet blir ett reningsbad
för Ramatoulaye som i brevets form vågar ge utlopp för alla de käns-
lor hon burit på under sitt trettioåriga äktenskap. Väninnorna Aissa-
tou och Ramatoulaye har delat ljuvt och lett på sin väg från unga
flickor till vuxna kvinnor och de delar också den äldre medelålderns
stigma: att ställas åt sidan för en andra, yngre hustru. De har emeller-
tid tagit itu med sin situation på helt olika sätt. Aissatou väljer att
skilja sig, att flytta utomlands och göra yrkeskarriär. Ramatoulaye
kämpar på hemmaplan i Dakar med en allt tyngre börda av dubbelar-
bete, ansvar för de tolv barnen och oro för ekonomin, eftersom man-
nen spenderar allt på att hålla sin yngsta hustru och hennes föräldrar i
ståndsmässig inramning.

På ett lågmält men mycket intensivt språk skildras kvinnans ställ-
ning i ett muslimskt samhälle hårt bundet av tradition och släktband.
Religioner och orättvisa lagar har enligt Bâ cementerat många kvin-
nors öden, ändå ser hon kvinnofrigörelsens ”oåterkalleliga ström-
ningar”, men inser att förändringen måste komma inifrån och att den
inte kan ske utan smärta och ömsesidiga eftergifter.

Boken tilldelades det prestigefyllda Nomapriset på bokmässan i
Frankfurt i oktober 1980. Den har gått ut i ett otal upplagor och över-
satts till sjutton språk.

En scharlakansröd sång. Övers. Karin Nyman. Malmö: Berghs, 1983. 
233 s. Orig:s titel: Un chant écarlate (1981).

En välskriven roman som handlar om äktenskapet mellan den franska
diplomatdottern Mireille och den senegalesiske studenten Ousman,
som kommer från betydligt enklare förhållanden än sin hustru. Mot-
ståndet till äktenskapet blir kompakt från båda föräldraparen, som
emellertid inte ges någon chans till protester utan ställs inför fullbor-
dat faktum. Familjen de la Valées rasism sätter sig paret över genom
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att flytta till Senegal. De ser sig som företrädare för en universalkultur
i Senghors anda, men märker snart att den filosofi som är livskraftig i
idéernas värld inte alltid är lätt att omsätta i det verkliga livet.
Mireille, med sin akademiska examen och sitt frimodiga väsen, har
svårt att acceptera en underställd roll. Ousman å sin sida faller allt mer
in i wolofsamhällets bekväma mansroll, understödd av vänner och
släkt — En man är herre i sitt eget hus. Även när han inser att han har
fel är han omedgörlig, eftersom all kompromiss är detsamma som
kapitulation. Mireille bemödar sig om att vara sin man till lags, men så
länge samhället är låst i gamla traditioner och fördomar släpps ingen-
ting nytt över bron. När mannen tar sig en andra senegalesisk hustru
ser släkten uppskattande på hans beteende, men den första hustrun
underrättas inte utan får reda på händelsen först genom ett anonymt
brev. I sinnesförvirring dödar hon deras barn och knivhugger Ousman.

Bâs skildring av det senegalesiska samhället är kritisk, framför allt
hennes inställning till den traditionella polygamin. Mireille och Ous-
mans äktenskap spricker därför att deras kulturer är oförenliga. Ous-
mans är alltför fast förankrad i det traditionella wolofsamhället.
Romanen publicerades postumt 1981.

MARIAMA BÂ skildrar den senegalesiska kvinnovärlden i sina två
böcker. Den avmytifierade versionen, där kvinnan är smärtsamt med-
veten om restriktionerna och motsägelserna i sin värld. Hon föddes i
Dakar. Hennes far var Senegals förste hälsominister och han ivrade för
att hans dotter skulle få en gedigen utbildning. Hennes mor dog när
hon var mycket ung och hon växte upp hos sina morföräldrar. Mot
morföräldrarnas vilja började hon studera vid en läroanstalt för flickor
i Rufisque i utkanten av Dakar. Hennes morföräldrar tyckte hon
kunde hålla till godo med en lägre utbildning. När hon gick i lärover-
ket skrev hon två uppmärksammade essäer. En publicerades i tidskrif-
ten Après och den andra, som beskrev hennes lyckliga barndom, men
också tog avstånd från den franska assimileringspolitiken, hamnade i
en antologi. Hon gifte sig tidigt med parlamentarikern Obèye Diop,
fick nio barn, men skilde sig så småningom. När hennes debutbok Une
si longue lettre publicerades hittade de uppmärksamma många likheter
mellan författarinnans och huvudpersonens liv, men Bâ har upprepade
gånger förklarat att romanen inte är självbiografisk.
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Ousmane, Sembène (1923–)
Guds träbitar. Övers. Jan Ristarp. Lund: Cavefors, 1978. 308 s. Orig:s titel: 
Les bouts de bois de Dieu (1960).

Mellan oktober 1947 och mars 1948 var trafiken på järnvägen mellan
Dakar och Niger, en sträckning som strängt taget täckte hela det dåva-
rande Franska Västafrika, lamslagen av en strejk bland de svarta järn-
vägsarbetarna. Strejken gällde deras rätt till samma sociala förmåner
som de vita arbetskamraterna hade. Det är på denna faktiska händelse
Ousmane konstruerat sin fiktion. Han koncentrerar berättelsen på
händelser i städerna Thiès, Dakar och Bamako och hur dessa händel-
ser speglar sig i strejkdeltagarnas liv. Här finns allt för den som kräver
att konsten ska vara ett instrument i klasskampen: socialt och politiskt
budskap, revolutionär glöd, solidaritet, kapitalets brutalitet, självupp-
offring och till sist proletariatets triumf. Som god marxist har Ous-
mane följt regelboken. En mästare kan följa vilken regelbok som helst
och ändå göra något nytt och äkta av det.

Guds träbitar är en berättelse om klasskamp och om den nya
mening denna kamp ger de strejkandes liv. Höjdpunkten är kvinno-
marschen från Thiès till Dakar, tio mil under flödande sol, där Ous-
manes filmiska seende kommer till sin rätt. Han börjar ofta med ett
panorama för att sedan gå över till närbilder med ett skarpt öga för
detaljer.

Det är en strejk där både män och kvinnor deltar — strejken ger
kvinnorna nytt ansvar och ny försörjningsbörda. Strejken skapar
oväntade ledare, som den prostituterade Penda, den blinda tvilling-
mamman Maimouna eller den tidigare så tillbakadragna Ramatou-
laye, vars nya styrka föddes ”vid en kall eldstad i ett tomt kök”. Men
där finns också de som inte håller måttet, som Beaugosse, en av strejk-
ledarna som låter sig köpas av motståndarsidan, eller Gaye, sekretera-
ren i metallarbetarnas fackförbund. Kampen har också sina martyrer:
Penda och Houdia M’Baye som båda dödas under marschen till
Dakar.

Huvudrollen innehas emellertid inte av någon enskild person. Här
är det strejken som har huvudrollen. Ändå lyckas Ousmane med små
medel teckna individuella porträtt av många av de strejkande. Strej-
kens organisatör Bakayoko är ovanligt beläst och har ett eget lager av
aforismer att ösa ur. När viljan slaknar och hungern fräter, när kam-
pen stapplar, kommer hans aforismer och ordspråk och gjuter nytt
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mod i deltagarna. Han är strejkens generator, men han är samtidigt en
gåtfull personlighet med stråk av kyla och okänslighet och han är först
och främst en del av rörelsen. Ingen av bokens karaktärer tillåts ta
överhanden.

”Guds träbitar” är ett wolofuttryck för kollektivet. De enskilda
bitarna får inte räknas eller nämnas vid namn då de därigenom skiljs
ut ur kollektivet och blir sårbara.

Niiwam. Övers. Ingrid Krook. Stockholm: Ordfront, 1989. 125 s. Orig:s titel: 
Niiwam suivi de Taaw (1987).

Författaren och cineasten Ousmane angav redan på 60-talet sin konst-
närliga programförklaring: att förbli så nära verkligheten och folket
som möjligt. Denna lilla volym, vars original publicerades i Paris
1987, innehåller två realistiska berättelser från Dakars slumområden.

I Niiwam måste en fattig lantbo färdas med buss genom Dakar för
att begrava sin son på den avlägsna begravningsplatsen. Hans oro
inför företaget är stor, inte minst för hur han ska få ihop kontanter till
bussavgiften. Och hur ska han frakta barnkroppen på bussen utan att
bli upptäckt? När han äntligen kommer på bussen, med den döde
sonen insvept i ett lakan, är han nästan förbi av rädsla.

På en medvetet återhållsam prosa beskriver Ousmane den förtviv-
lade och förvirrade Thiernos ångestfyllda resa för att få sitt barn i jor-
den. Men han hinner också ge en samling mycket levande och ofta
komiska skisser av Dakars invånare och deras aktiviteter.

Den andra berättelsen Taaw skildrar den unge Taaw inför en av
livets korsvägar: studier eller försörjningsarbete? Som mot- och med-
spelare har han sin hunsade mor och sin tyranniske far. Det är den psy-
kologiska krigföringen mellan modern Yaye Dabo och fadern som står
i centrum. Ousmane skildrar här ännu en gång den muslimska kvin-
nans rättslöshet i ett polygamt samhälle, ett tema som han ofta åter-
kommer till i sitt författarskap. Prosan är klar och ren och det sjuder
av behärskad ilska under den svala ytan. Samhället i dessa mycket gri-
pande noveller är omöjligt och orättvist för dem som, liksom huvud-
personerna, fötts in i fattigdom och utsatthet. Novellen Taaw bygger
på ett manus som Ousmane redan 1970 omsatte till en 24 minuter
lång kortfilm med samma namn.

Författaren och filmregissören SEMBÈNE OUSMANE (eller Ousmane
Sembène som numera tycks vara det vedertagna sättet att skriva hans
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namn överallt utom i Norden) kommer inte — till skillnad mot många
andra västafrikanska författare — från en privilegierad överklass och
han har inte studerat vid franska universitet eller högskolor. Hans far
var fiskare i Ziguinchor i Senegal, och när han vid femton års ålder
började försörja sig själv var det till en början i faderns yrke. När
andra världskriget utbröt inkallades han som sextonåring till den fran-
ska armén och deltog i kriget både i Italien och Tyskland. Efter kriget
återvände han till Senegal och arbetade bland annat som rörmokare,
murare och verkstadsarbetare. 1947 var han en av de strejkande järn-
vägsarbetarna på linjen Dakar–Niger, en strejk som senare skulle åter-
speglas i hans författarskap. Hans franska ”universitet” blev hamnen i
Marseilles där han arbetade i tio år — delar av tiden som ledare för
stuveriarbetarnas fackförening.

Under tiden i Frankrike gick han med i det franska kommunistpar-
tiet, men lämnade det vid Senegals självständighet 1960. Efter en
olycka i hamnen tvingades han till några månaders arbetslöshet, vilket
resulterade i debutromanen Le docker noir (1956; The black docker,
1987) som handlar om hans egna erfarenheter som hamnarbetare.
Året efter kom Oh pays, mon beau peuple! (O land, mitt vackra folk!
1975), som skildrar de svårigheter som möter krigshjälten Faye som
återvänder till Senegal med vit hustru och progressiva idéer.

Hans mästerverk Les bouts de bois de Dieu (1960, God’s bits of
wood, 1962) är en bred bataljmålning över järnvägsstrejken på linjen
Dakar–Niger 1947.

Ousmanes föresats att förbli så nära verkligheten och folket som
möjligt, fick honom att intressera sig för film och utbilda sig till film-
skapare vid Moskvas filmskola. Novellen La noire de … ur samlingen
Voltaïque (1962; Tribal scars and other stories, 1973) resulterade år
1966 i en prisbelönt film med samma namn. Den händelse som ligger
till grund för filmen stod att läsa om i dagstidningen Nice Matin som-
maren 1958. En ung senegalesisk tjänsteflicka som semestrade på fran-
ska rivieran tillsammans med sin europeiska arbetsgivares familj drivs
till självmord på grund av familjens okänsliga beteende och sin egen
intensiva hemlängtan.

Filmen Le Mandat bygger på hans egen kortroman med samma
namn (ingår i Véhi Ciosane ou blanche genése suivi du Mandat, 1965;
The money order with White genesis, 1971) och prisbelönades på film-
festivalen i Venedig 1968. Ousmane gjorde två versioner av denna
sorglustiga historia, en på franska för en internationell publik och en
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på wolof för Senegal. Filmen handlar om en arbetslös afrikan som
oväntat får en postanvisning från sin systerson i Frankrike. Men
lyckan är ihålig, han får stora problem med att kvittera ut pengarna
och att hålla nyheten borta från sina fordringsägare.

L’Harmattan (1964) tilldrar sig i en icke namngiven västafrikansk
huvudstad och har som sitt tema den folkomröstning som i november
1958 skulle avgöra framtiden för de franska kolonierna i Afrika.

Romanen Xala (1973; i engelsk övers. 1976; som film 1974) är en
attack mot polygami, fåfänga och inkompetens. Under sjuttiotalet fick
han allt svårare att värja sina filmer mot den senegalesiska censuren
och Ceddo (1977) totalförbjöds i åtta år. Det brännbara ämnet är
islams expansion och samarbete med slavhandlare under 1800-talet.

Romanen Le dernier de l’empire (1981; The last of the empire)
handlar om den fiktive presidenten Léon Mignane och hans statskupp
i Senegal.

Ousmanes filmer Camp de Thiaroye och Geelwar (1992) har
länge aviserats i romanform, men endast Geelwar har utkommit (Pré-
sence africaine, 1996).Camp de Thiaroye bygger på en sann händelse
från 1944 om ett myteri i ett militärt genomgångsläger för afrikanska
soldater som stred på Frankrikes sida i kriget och nu inväntar demobi-
lisering, lön och hemtransport. Geelwar, som öppnade den 13:e pana-
frikanska filmfestivalen i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou
1993, är också baserad på verkligheten. Geelwar, ledaren för en kris-
ten grupp, blir vid sin död av misstag sänd till muslimerna som begra-
ver honom på en muslimsk begravningsplats enligt islamisk ritual. De
kristna upptäcker misstaget och försöker återbörda hans kropp. I fil-
men utvecklar Ousmane flera familjära teman som kvinnoemancipa-
tion, frigörelse kontra beroende och biståndets demoraliserande inver-
kan på biståndstagarna. I filmerna Samori (1994) och Faat-Kine
(2000), ingen av dem ännu publicerad i bokform, visar Ousmane
genom sin djupa medkänsla och sitt starka engagemeng i de kvinnliga
huvudrollernas ojämlika levnadsöden att han alltjämt är en av konti-
nentens främsta kvinnoskildrare.
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Senghor, Léopold Sédar (1906–2001)
Dikter. Tolkade av Ingemar Leckius och Lasse Söderberg. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1967. 72 s. Övers. från franskan av valda dikter.
Elegier. Tolkade av Gun Bergman & Artur Lundkvist. Stockholm: 
Bonniers,1969. 46 s. Övers. från franskan av valda dikter.
De stora elegierna och andra dikter. Elegierna tolkade av Malou Höjer & 
Artur Lundkvist, övriga dikter av Ingemar & Mikaela Leckius. Stockholm: 
Bonniers, 1979. 107 s. Övers. från franskan av valda dikter.

Senghor skrev sin första diktsamling Chants d’ombre (1945), när han
som ung lärare undervisade i läroverk i Tours och St-Maur des Fosses
nära Paris. Samlingens tema ska bli bärande i hela hans poetiska pro-
duktion: hyllningen till Afrika, dess historia och dess kulturella vär-
den.

Hosties noires (1948) tillkom i ett tyskt fångläger (1940–42).
Senghor deltog på Frankrikes sida i kriget och såg med egna ögon hur
fransmännen lät de afrikanska soldaterna strida i de främsta linjerna.
Han förstod också att han, med sin utbildning och sina möjligheter,
borde vara den som förde deras talan i världen. I Hosties noires är de
svarta Guds utkorade blodsoffer och européerna deras bödlar.
Senghor vänder sig mot den vita kulturen som hänsynslöst utnyttjar
afrikanerna till att strida i den vite mannens krig, men han gör sitt
yttersta, och mer därtill, för att döda hatet i sitt hjärta och ”Fredsbön”
slutar med en bön om försoning.

Det svenska urvalet i Dikter (1967) är hämtat från diverse sam-
lingar och koncentrerat på dikter med afrikanskt motiv. Längtan efter
barndomen som ett tillstånd av oskuld och nåd är ett återkommande
ämne i hans diktning. Det kan vara hans egen barndom, men också
det oskuldsfulla Afrikas barndom, innan européerna satte klackarna
på dess jord. Den kultur som möter oss är i sann négritudeanda med-
mänsklig, livsbejakande och magisk. Människan och universum står i
ett nära samband, de döda fortsätter att tala med de levande.

”Låt mig inandas lukten av våra Döda, uppfånga och föra vidare
deras / levande stämma / Lär mig att leva innan jag sjunker, brantare
än dykaren i sömnens höga djup.” (Natt i Sin från Senghors första
diktsamling Chants d’ombre.)

I Elegier (1969) står författaren själv för urvalet. Några av dikterna
var så nyskrivna att de fick översättas direkt från manuskriptet. Lik-
som i De stora elegierna och andra dikter (1979) varierar formen från
straffpredikan och tung klagosång till åkallan, lovsång och besvärjelse.
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Stroferna drar fram som vågrörelser, rytmiskt, men ibland monotont.
Senghor har angett att de flesta dikterna är skrivna för att reciteras till
afrikanska instrument.

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR föddes i kuststaden Joal i Senegal och det
är också till landskapet vid kusten söder om Dakar han ständigt åter-
kommer i sin poesi. Han är poet, filosof, litteraturkritiker och politi-
ker. Hans författargärning är intimt förknippad med négrituderörel-
sen, både som dess främste poet och dess störste ideolog. För Senghor
är négritude ”såväl medvetenheten om, som försvaret och utveck-
lingen av, afrikanska kulturella värden”.

Hans föräldrar var kristna, fadern handlade med jordnötter. Vid sju
års ålder började han studera franska, studier som så småningom
skulle föra honom till Dakar och sedan, vid tjugotvå års ålder, vidare
till studier vid Lycée Louis-le-Grand i Paris. Senare fortsatte han att
läsa vid Sorbonne där han doktorerade. Han blev den förste afrikanen
som fick kompetens att undervisa på gymnasie- och universitetsnivå
och han blev också fransk medborgare. Hans politiska karriär tog fart
efter andra världskrigets slut när han återvänt från krigsfångenskap i
Tyskland. 1945 utsågs han till deputerad för Franska Västafrika i
nationalförsamlingen i Paris. Senghor bröt snart med det franska
socialistpartiet och startade det första av flera afrikanska partier som
han representerade i nationalförsamlingen. Han blev en outtröttlig
förespråkare för avkoloniseringen av de franska kolonierna i Väst-
afrika, och när Senegal blev självständigt 1960 valdes han till landets
förste president. Han verkade i tjugo år tills han drog sig tillbaka från
politiken i december 1980.

Senghors inflytande som tänkare och poet har varit mycket stort.
Som politiker, men också som poet, betonar han behovet av samver-
kan och försoning. Han talar om att kunna skapa en dialog mellan
olika kulturer, en dialog som så småningom ska utmynna i en sam-
mansmältning av alla kulturer och raser till en universalkultur (Cul-
ture universelle).

Senghors litterära, estetiska och politiska teorier finns samlade i
Libertévolymerna: Liberté I: négritude et humanisme (1964; innehåller
artiklar och essäer om kultur och litteratur publicerade 1937–1963).
Liberté II: nation et voie africaine du socialisme (1971; tidigare utgi-
ven av Présence africaine 1961, innehåller politiska essäer). Liberté
III: négritude et civilisation de l’universel (1977; essäer och artiklar
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om kultur och litteratur) samt Liberté IV: socialism et planification
(1983) och Liberté V: le dialogue des cultures (1993). En genomgång
av författarens hela livsgärning presenteras i samtalen med den tuni-
siske författaren Mohammed Aziza i La poésie de l’action (1980).

Diktsamlingar: Chants d’ombre (1945), Hosties noires (1948), Chants pour 
Naëtt (1949) och Éthiopiques (1956). De två senaste samlingarna inne-
håller några av Senghors mest berömda dikter. Nocturnes (1961) består 
av kärleksdikter och de berömda elegierna, en samling dikter om poesins 
och fantasins roll i skapelseprocessen. Ytterligare kärleksdikter finns i 
samlingen Lettres d’hivernage (1972). Elegierna återkommer i Élégies 
majeures (1979).

Sow Fall, Aminata (1941–)
Tiggarnas strejk. Övers. Birgitta Schwartzman. 1. uppl. Stockholm: Ordfront, 
1991. 134 s. Orig:s titel: La grève des bàttu (1979).

Denna prisbelönade satir över muslimsk dogmatism, gudsnådeligt
skrymtande och kvinnofientlighet i ett fiktivt afrikanskt land hör till
Sow Falls populäraste böcker. Hälsovårdsministern — mån om sin
karriär och turistströmmen — bestämmer sig för att rensa huvudsta-
dens gator från tiggare. Men tiggarna organiserar sig och går ut i
strejk. Eftersom det är en plikt för varje muslim att ge allmosor, och
detta är extra viktigt för en man i karriären, får tiggarnas strejk
oanade konsekvenser både för stadens hymlande invånare och hälso-
ministern, som plötsligt upptäcker att han har berövat sig själv alla
möjligheter att avancera både inom den himmelska och den jordiska
hierarkin.

Boken belönades med 1980 års Grand Prix Littéraire d’Afrique
Noire och var 1979 en av kandidaterna till Prix Goncourt, Frankrikes
förnämsta litterära utmärkelse. La grève des bàttu har också dramati-
serats för scenen och uppförts i författarinnans hemland.

AMINATA SOW FALL föddes i Saint-Louis i Senegal där hon också stu-
derade och kvalificerade sig för universitetsstudier. Hon utexaminera-
des från Sorbonne 1967 med en examen i fransk litteratur. Under flera
år undervisade hon i franska i skolor i Dakar och Rufisque. 1979
anställdes hon i kulturdepartementet. Hon har för egna medel startat
organisationen CAEC (Centre d’Animations et des Echanges Culturel-
les) som också har ett bokförlag.
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När debutboken Le revenant (1976) publicerades var det den första
romanen av en svart författarinna från det fransktalande Afrika. Hjäl-
ten i berättelsen är en ung man med lysande utsikter. Omvärldens för-
väntningar och krav blir emellertid för mycket för honom att bära och
han flyr från problemen genom att bluffa sin egen död, men proble-
men fortsätter. Sow Falls andra bok är den ovan beskrivna La grève
des bàttu. Hennes tredje roman L’appel des arènes (1982) behandlar
afrikansk identitet. Nallas föräldrar är mycket europeiserade och de
vill föra vidare den västerländska kulturen till sin son. Men Nalla, vars
mormor inpräntat det traditionella samhällets värden i sitt barnbarn,
motsätter sig och odlar traditionerna genom att utbilda sig i den gamla
senegalesiska kampsporten brottning. Sow Fall har också publicerat
romanen Ex-père de la nation som utkom 1987. En störtad afrikansk
statschef berättar här i memoarform om sin uppgång och sitt fall från
makten. Romanen tar upp frågor som demokratins sköra ställning i
det självständiga Afrika, korruption, makthunger och maktmissbruk
liksom de gamla kolonialmakternas forsatta exploatering av de forna
kolonierna.

I Sow Falls senare produktion kan nämnas romanerna Le jujubier
du patriarche (1993) och Douceurs du Bercail (1998). Sow Fall har
också på franskt förlag gett ut en tankebok om matens roll i den sene-
galesiska kulturen med matrecept av köksmästaren Margo Harley, Un
grain de vie d’espérance (2002).

I sitt författarskap har Sow Fall framför allt koncentrerat sig på att
belysa problem i det moderna senegalesiska samhället.
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SOMALIA

Farah, Nuruddin (1945–)
Kartor. Övers. Lennart Olofsson. Stockholm: Bonniers, 1987. 296 s. Orig:s 
titel: Maps (1986).

Askar föds under ett stjärnfall i staden Kallafo i nordöstra Etiopien, en
stad som till övervägande delen är befolkad med somalier. Han hittas
vid sin döda mors kropp av den etiopiska tjänstekvinnan Misra. Hon
blir hans fostermor; hon bestämmer hans kosmos gränser. Deras sym-
bios är stark och ödesdiger och den bryts först vid Askars inträde i
vuxenvärlden. Efter omskärelsen söker han ett substitut för sin kärlek
till fostermodern och han finner det i kärleken till moderlandet Soma-
lia. Askar och Misra skiljs åt och möts inte igen förrän i slutet på 70-
talet när Somalia och Etiopien befinner sig i krig. Misra söker hans
beskydd anklagad för att vara angiverska åt etiopierna. Han avvisar
henne och blir på så sätt delaktig i hennes död. På en förtätad och
bildrik prosa där berättarperspektivet växlar, händelser återkommer
och upprepas med små förskjutningar, gestaltas konflikten mellan
tanke och handling, Askars intensiva bindning till Misra och flykting-
ens eviga skuldkomplex.

Gåvor. Övers. Lennart Olofsson. Stockholm: Bonniers, 1990. 311 s. Orig:s 
titel: Gifts (Harare: Baobab Books, 1992).

Gåvor är en vardagsnära kärleksroman men också en politisk pamflett
och nutidshistoria. I centrum står sjuksköterskan Duniya som arbetar
på ett sjukhus i Mogadishu. Trots att hon är i trettiofemårsåldern och
varit gift två gånger, senast med den alkoholiserade journalisten Taa-
riq, har hon aldrig varit förälskad förrän hon möter den vänlige FN-
tjänstemannen Bosaaso. Denne har tillsammans med många andra
hörsammat regeringens upprop och återvänt från utlandet för att
ställa sitt kunnande i samhällets tjänst. Vi får följa deras spirande kär-
lekshistoria från den allra första hjärtklappningen till det etablerade
förhållandet. Som alla Farahs hjältinnor är Duniya till en början
fångad i det islamiska patriarkatets tvångströja. Själv en gåva och han-
delsvara mellan män blir hon först bortgift med den åldrade Zubair,
senare gifter hon sig med sin hyresvärd Taariq. När hon frigjort sig ur
sitt andra misslyckade äktenskap hamnar hon åter under morbröder,
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bröder och halvbröders kontroll. Erfarenheten har lärt henne att varje
gåva är förknippad med ett förbehåll, en känsla av skuld och förplik-
telse som för in i en labyrint av beroende. När hon möter den generöse
Bosaaso är hon därför först mycket avvaktande och skeptisk. Tiden är
kring 80-talets mitt och nordöstra Afrika hemsöks av svält. Med
utgångspunkt från Duniyas motvilja mot att erhålla eller lämna
någonting som kan snärja henne i beroende, förs resonemanget om
biståndet som moraliskt dilemma upp på en global nivå. Taariq sekun-
derar genom att skriva en bitande artikel om biståndets demoralise-
rande inverkan — både på givare och mottagare. Taariqs text är en av
flera texter som bryter sig in i berättelsen, liksom faktarapporter, artik-
lar och nyhetstelegram.

NURUDDIN FARAH föddes i Baidoa i södra Somalia, som på den tiden
förvaltades av Italien. Han växte upp i staden Kallafo i Ogadenprovin-
sen i Etiopien. Farah kommer från en familj av poeter i den muntliga
traditionen — både på sin fars och sin mors sida.

Somalia har kallats för ett land av poeter. Språket — somali — har
fått utvecklas fritt utan skriftspråkets restriktioner. Först 1972 forma-
liserades somali till ett skriftspråk. Innan dess författades alla officiella
dokument antingen på arabiska, italienska eller engelska och all
undervisning bedrevs på något av dessa språk. Redan som skolpojke
talade Farah amharinja och arabiska, liksom italienska och engel-
ska.Farahs debut kom redan när han som 20-åring fick kortromanen
Why dead so soon? publicerad i en regeringsstödd dagstidning 1966.
Samma år for han till Indien för att i fyra år studera litteratur och filo-
sofi vid universitetet i Chandigarh i Punjab. Hans första pjäs, Doctor
and physicist, sändes i indisk radio 1968. Han hann också skriva två
romaner som refuserades innan han under våren 1968 skrev den bok
som skulle innebära hans debut, From a crooked rib (1970), som
handlar om nomadflickan Ebla som flyr från det arrangerade äkten-
skapet, men hennes försök att skapa ett eget liv kringskärs ständigt av
tradition och seder. Samma år som romanen publicerades började
Farah arbeta som lärare i Mogadishu.

När Siyad Barre genomförde sin militärkupp i oktober 1969 var
Farah, liksom de flesta somalier, positiv. Somalia hade sedan självstän-
digheten 1960 varit en, åtminstone till namnet, parlamentarisk demo-
krati, men den demokratiska processen hade allt mer underminerats
av klansystemet. Klansolidariteten bröt sönder demokratin. Statsför-
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valtningen och nationalförsamlingen bågnade under korruption och
nepotism. Barres revolution, som hade utlovat ett slut på missförhål-
landena i landet, skapade raskt egna. Hans islamisk-marxistiska dikta-
tur höll sig med KGB-utbildad säkerhetstjänst och Afrikas sämsta sta-
tistik vad beträffar mänskliga rättigheter.

Under det tidiga sjuttiotalet fortsatte Farah att undervisa, men på
fritiden skrev han. 1973 publicerade han ett utdrag ur en kortroman
på somali, Tolow waa talee ma, som följetong i Somali News, den för-
sta romanen som skrivits på det nya skriftspråket, men censuren för-
hindrade vidare publicering. Strax därefter valde Farah att lämna
Somalia för universitetsstudier i London och Essex. Under denna tid
författade han flera pjäser, bl.a. The Offering, som var en del av en
aldrig slutförd akademisk avhandling. Romanen A naked needle
(1976) utspelar sig under en dag och handlar om den somaliske lära-
ren Koschin, som under en vistelse i England lovat att gifta sig med
engelskan Nancy. När hon efter två år anländer till Mogadishu och
förväntar sig att han ska infria sitt löfte, är han inte längre säker på
deras förhållande. Romanens skildring av det somaliska samhället togs
inte väl upp i regeringskretsar. Farah var på väg hem när han av en
händelse mötte Somalias justitieminister på flygplatsen i Rom och fick
reda på att ett 30-årigt fängelsestraff väntade honom i hemlandet. Han
inställde hemresan och stannade i Rom där han arbetade med de två
första delarna i sin regeringskritiska trilogi: Variations on the theme of
an African dictatorship. Den första delen i trilogin: Sweet and sour
milk (1979) följdes av Sardines (1981). Del tre, Close sesame (1983),
slutförde han under en vistelse som gästföreläsare vid universitetet i
Bayreuth. Samtliga romaner speglar olika sidor av livet under en
tyrannisk regim.

Maps (1986) skriver han i Nigeria, Gifts (1990) i Gambia. Hans
böcker — med undantag för debutboken From a crooked rib — är inte
tillgängliga i hans hemland. Han har varit bosatt i Italien, Gambia,
Sudan, England, Uganda och Nigeria. Sedan några år tillbaka lever
han i Kapstaden i Sydafrika, men hans litterära domän är alltjämt
Somalia. Hans styrka som romanförfattare ligger främst i hans djuplo-
dande och insiktsfulla kvinnoskildringar. Få om ens någon afrikansk
författare kan beskriva kvinnor med sådan förståelse och känsla som
Farah.

Romanen Secrets (1998; Hemligheter, 2000), som länge gick under
arbetsnamnet Awake, when asleep, är sista delen i den löst länkade



103
romantrilogin Blood in the sun av vilka de första delarna är Kartor
och Gåvor. Handlingen tilldrar sig i Mogadishu stax före inbördeskri-
gets utbrott. På ett mycket suggestivt språk tungt av bilder skildras ett
familjedrama där också de mest förborgade hemligheterna dras upp
till ytan. Huvudpersonen Kalaman äger ett dataföretag i Mogadishu,
men han har växt upp på landsbygden med barndomsvännen Sho-
loongo som är trollkvinna och tros äga övernaturliga förmågor. Sho-
loongo återvänder från USA och kräver att få barn med Kalaman
eftersom hennes egen make blivit homosexuell, men Kalaman vägrar.
Med Sholoongos hjälp börjar han efterforskningarna kring sin egen
hemlighetsfulla tillkomst. Trilogin väcker frågor om identitet och till-
hörighet i ett samhälle där blodsband blivit ideologi.
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SYDAFRIKA

Abrahams, Peter (1919–)
Mörk gryning. Övers. Margareta Suber. Stockholm: Seelig, 1960. 318 s. 
Orig:s titel: Tell freedom: memories of Africa (1954).

Mörk gryning är en gripande självbiografisk skildring — en bildnings-
roman om man så vill — om författarens desperata försök att ta sig ur
en tillvaro kringskuren av fattigdom och raslagar.

På ett enkelt och omedelbart språk berättar Abrahams om sin upp-
växt i Vrededorp, ett av Johannesburgs slumområden. Hans far är eti-
opier och hans mor färgad, vilket också gör sonen till färgad enligt
apartheidregimens rashierarkiska tänkande. De färgade är inte utsatta
för passtvång och utegångsförbud, men armodet, de usla levnadsvill-
koren är desamma som för de svarta. I slummen är knytnävarna eller
flaskan lösningen på de flesta konflikter och våldet en del av det dag-
liga livet. Det finns dock de som vägrar att låta sig avhumaniseras, som
framhärdar i medmänsklighet och moral. När fadern dör lever sonen
några år hos släktingar på landsbygden. Hos dessa fattiga, av de vita
farmarna hunsade lantarbetare, får han handgripligt lära sig att den
som är vit alltid har rätten på sin sida. Tio år gammal möter han Sha-
kespeare. Han arbetar som hjälpreda på ett kontor och en närsynt
judisk flicka börjar läsa högt för honom ur en bok om William Shake-
speares dramer. Othellos öde invaderar såväl hans hjärna som hans
hjärta och hans liv fylls av nya drömmar och nya önskningar. Vid elva
års ålder lär han sig läsa och skriva och han börjar en sporadisk bild-
ningsgång. Vid nitton lämnar han Sydafrika som eldare på en lastång-
are. Som så många andra väljer han exilen framför ett liv förlamat av
apartheid. Han vet att han vill skriva, han vill berätta för de fria om
livet i Sydafrika, men för att kunna göra detta måste han själv vara fri.

Efter två år till sjöss bosätter han sig i London där han snart ingår i
redaktionen för den kommunistiska dagstidningen The Daily Worker. 

Segrarens krans. Övers. Birgit & Mårten Edlund. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1963. 231 s. Orig:s titel: A wreath for Udomo (1956).

Berättelsen följer den blivande nationalistledaren Udomo från exilen i
England till självständigheten i det fiktiva landet Panafrica. Temat är
nationalism och politik och vad som kan hända när nyligen självstän-
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diga stater tvingas välja mellan att samarbeta med de vita förtryckarre-
gimerna i södra Afrika och vinna ekonomiska fördelar, eller motarbeta
dem genom att stödja befrielserörelserna och vinna pluspoäng på det
moraliska kontot.

Udomo, frihetskämpe och nationalistledare blir sitt folks ledare vid
självständigheten. Driftigt utnyttjar han de vita motståndarnas meto-
der för att förbättra villkoren för de sina, men han beskylls för att vilja
utplåna de traditionella värdena och för att föra in fler vita i landet än
det var under kolonialtiden. Den motreaktion som föds när kolonialis-
men drar sig tillbaka hotar att bli så kraftig att den också utplånar det
som de progressiva krafterna redan uppnått. Stamtillhörigheten och
stammens traditioner blir här något som ställs i motsats till nationen
och nationens intressen. Stammen och nationen konkurrerar om med-
borgarnas gunst och i Peter Abrahams bok är det stammen som vinner.
Innan den nationella medvetenheten hunnit ta form kräver stamlojali-
teten sitt, och nationens och stammens intressen är sällan kongruenta.
Udomo själv är fri från stamtillhörighetens band, han ser sig enbart
som en brinnande nationalist och pan-afrikanist, men han är enögt
inriktad på att förändra de sociala och ekonomiska villkoren för
nationen efter sina ideal. Varje invändning tar han som en personlig
utmaning. För att behålla makten måste han kunna muta nationen
med ekonomiska framsteg; för att få ekonomiskt bistånd från det
rasistiska grannlandet Pluraria förråder han Mhendi, kamraten från
exilåren. Hemsökt av skuldkänslor erkänner han sin skuld till Mhen-
dis död för Mabi, som omedelbart avgår från sin ministerpost. Strax
därefter mördas Udomo på uppdrag av sina partikolleger och sin egen
ministär.

Boken publicerades några månader innan Guldkusten blev en själv-
ständig stat under namnet Ghana. Huvudpersonen Udomo har drag
gemensamma med Ghanas förste president Kwame Nkrumah, vilket
på intet sätt undgick läsarna, och många tolkade boken som en fram-
tidsvision.

PETER ABRAHAMS föddes i slumområdet Vrededorp i Johannesburg.
Hans skolgång var sporadisk. Vid nitton års ålder mönstrar han på en
lastångare och hamnar så småningom i London, där han börjar som
journalist på den kommunistiska dagstidningen The Daily Worker.

Han debuterar med novellsamlingen Dark Testament (1942), men
det är med romanen Mine Boy (1946) genombrottet kommer. Boken
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är en av de första icke-vita romaner som publiceras i västvärlden och
en av de första som behandlar de svartas situation i Sydafrika. Här
berättas om en ung svart arbetare som kommer från landet för att
arbeta i Johannesburgs gruvdistrikt.

I The path of thunder (1948) är temat kärlek över rasgränserna,
medan Wild conquest (1950) är en historisk roman om boernas
invandring,”The Great Trek”. Här skildrar han de olika etniska grup-
perna bantu, boer och britter och deras känslor och motiv. När Abra-
hams på 50-talet återkommer till Sydafrika för att göra en artikelserie
för Observer resulterade den omskakande upplevelsen i essäsamlingen
Return to Goli (1954).

A night of their own (1965), handlar om en indisk motståndsgrupp
i Sydafrika och dess kamp mot apartheidsystemet. This island now
(1966) tilldrar sig i ett karibiskt örike. När den svarte presidenten som
lett landet till självständighet dör, utbryter rasoroligheter och maktstri-
der. På sjuttiotalet började Abrahams skriva allt mer thrillerbetonade
romaner av vilka många översatts till svenska. Han bor sedan 1957 på
Jamaica.

Bernstein, Hilda (1915–)
Döden kan inte hindra oss. Övers. Eva M. Åhlander. Stockholm: Hjulet, 
1987. 309 s. Orig:s titel: Death is part of the process (1983).

En politisk thriller om en grupp apartheidmotståndare, svarta, färgade
och vita, som i början på 1960-talet genomför en rad sabotagedåd i
Johannesburg med omnejd. Syftet med sabotagen är att väcka upp-
märksamhet, men avsikten går delvis förlorad genom att massmedia
censureras och litet eller intet om deras dåd slipper ut till allmänheten.
Några ur gruppen uppspåras, fängslas och torteras, men också i fäng-
elset råder apartheid och de vita behandlas bättre än de svarta. Vem i
gruppen som slutligen ger vika och blir angivare ska inte avslöjas här,
men Bernstein är en skicklig författare med unik kännedom om den
sydafrikanska verkligheten.

HILDA BERNSTEIN föddes i London, men utvandrade till Sydafrika
1933. Hon gick tidigt med i det sydafrikanska kommunistpartiet och
satt som dess representant i Johannesburgs stadsfullmäktige under tre
år. Efter att ha varit engagerad på de svarta gruvarbetarnas sida under
en gruvstrejk arresterades hon för första gången 1946. Hon internera-



107
des under undantagstillståndet 1960 och valde att gå i exil 1964. I mer
än fyrtio år har hon haft ett nära samarbete med ANC:s ledarskikt.
Hon har också gett ut en dokumentärskildring om Sydafrika: South
Africa: the terrorism of torture (1972), en bok om kvinnor under apart-
heid: For their triumphs & for their tears (1975; rev. och utvidgad ed.,
1985, För deras segrar och deras tårar, 1978) och en biografi om den
mördade nationalistledaren Steve Biko, No.46 — Steve Biko (1978).

I sin politiska självbiografi: The world that was ours (1967, rev. ed.
1989) berättar hon om sitt politiska liv t. o. m. den omtalade Rivoni-
arättegången där flera av ANC:s ledande medlemmar dömdes till livs-
tids fängelse, bl.a. Nelson Mandela. Fortsättning följer i The rift: the
exile experience of South Africa (1994).

Breytenbach, Breyten (1939–)
Blodet på dörrposterna. Dikter. Tolkning Roy Isaksson. 1. uppl. Stockholm: 
Fripress, 1984. 103 s. Orig:s titel: And death white as words (1978).

Breytenbach är inte bara författare utan även en framstående konstnär
med flera separatutställningar bakom sig och hans poesi är mycket
visuell. Hans främsta påverkan kommer dock från zenbuddismen, men
han har också tagit intryck av de franska symbolisterna. Mest påmin-
ner han kanske om Rimbaud (”Arthur l’Hottentot” i en av dikterna i
samlingen). Liksom denne piskar han i visioner eller hallucinationer
fram vidunderliga bilder, fragment av okända landskap, skärvor av
myter och drömmar. Breytenbach är en politisk poet. I samlingen finns
rasande dikter — som Brev till slaktaren från främlingskapet, tillägnad
dåvarande premiärministern John Vorster, och Livet under marken,
som handlar om tvångsförflyttningen av svarta till de s. k. hemlän-
derna — men också kärleksdikter som är lätta och naiva som ömsinta
penselstreck: ”känner du inte doften av stjärnorna nu? / allt springer
fram ur erfarenhet / och sjunker åter tillbaka i den: / hästarna äter pär-
lor /.”

Breytenbach skriver på afrikaans och samlingen bygger på ett urval
ur en engelsk-afrikaans parallellutgåva med dikter ur hans samlingar
sedan 1964. En annan tvåspråkig samling av hans poesi är In Africa
even the flies are happy: selected poems, 1964–1977 (1978). Ett urval
av hans fängelsedikter från åren 1975–1982 finns i samlingen Judas
eye and Self-portrait/Deathwatch (1988).
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För den som är intresserad att se alster av bildkonstnären Breyten-
bach rekommenderas kortprosaboken All one horse: fictions and ima-
ges (1990) där Breytenbach placerat 27 av sina akvareller tillsammans
med 27 surrealistiska texter.

En tid i paradiset. Övers. Gunnar Pettersson. Stockholm: Norstedts, 1986. 
324 s. Orig:s titel: A season in paradise (1980).

Titeln på boken är en parafras på Rimbauds Saison en enfer, och Rim-
baud, liksom Vincent van Gogh, förekommer också i handlingen.
Huvuddelen av boken är författarens resedagbok under ett nittio
dagars besök i hemlandet 1972–1973, när han tillsammans med sin
familj färdas i bil från landets norra bergiga delar ned till slättlandet
och kusten vid Kapstaden. Det är en yttre färd genom ett geografiskt
landskap, men det är också en inre resa genom minnets och själens ter-
ränger. Under den yttre resan registreras sakligt bebyggelse, platser,
landskapsformationer, människor. Skildringen stegras emellanåt,
ibland accelererar den till poesi. De lyriska partierna handlar om den
ständigt närvarande döden (överlevandet i en ny existens anses som
självklart: ”min fader har ett pensionat med många boningar”) och
påfallande ofta om landet, det älskade sydafrikanska landskapet. När
han färdas genom det blir han till en profet, en visionär. Bedrövelsen
ska vika, människorna ska lyftas ur sin förnedring, en genomgripande
förvandling kommer att ske. Texten skjuter skott i många riktningar
— betraktelser, barndomsminnen, drömmar, resebeskrivningar, visio-
ner.

I Transvaal, i staden Kimberly, besöker han Robert Sobokwe, grun-
daren av Pan Africanist Congress, i ett s. k. township. Han hinner
knappast anlända förrän han konfronteras med säkerhetspolisen,
”Änglarna” i Breytenbachs vokabulär. Tillsammans med sin värd för-
hörs han på polisstationen, men de revolutionära anslag mot regimen
som ”Änglarna” misstänker dem för är omöjliga att bevisa. Breyten-
bach släpps och fortsätter sin färd över slätten mot Kapstaden. När
han kommer fram till det väntande symposiet håller han ett rasande
”begravningstal” över apartheidregimen.
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Sanna bekännelser av en albinoterrorist. Övers. Thomas Preis. 
Stockholm: Norstedts, 1985. 429 s. Orig:s titel: The true confessions of an 
albino terrorist (1984).

På falskt pass och under antaget namn tar sig Breyten Breytenbach in i
Sydafrika 1975. Hans uppdrag är att för den vita exilorganisationen
Okhelagruppen starta ett samarbete med ANC. Han arresteras på Jan
Smuts-flygplatsen den 19 augusti strax innan han ska stiga på planet
och återvända till hustrun Yolande och exilen i Paris. Han döms till
nio års fängelse för terrorism, men släpps överraskande efter sju år.
Sanna bekännelser av en albinoterrorist är Breytenbachs skildring av
de sju åren i fängelse. En annan bok där han skildrar fängelsetiden är
Mouroir: mirrornotes of a novel (1984). Titeln är en hänsyftning till en
fransk institution där åldringar inväntade döden. Breytenbach tillfrå-
gas efter frisläppandet hur han överlevde i fängelset. Hans svar är: Jag
överlevde inte.

Sanna bekännelser av en albinoterrorist är ett gripande dokument
som i kraft och äkthet bara kan jämföras med de största fängelseskild-
ringarna i världslitteraturen. Språkmästaren Breytenbach underordnar
sig materialet. Hans avsikt, skriver han i en kommentar, var att åstad-
komma en politisk text, eventuella litterära kvaliteter skyller han på
sitt ”yrkeslyte”.

Den första tiden tillbringar han i Pretoria Central Prison, allmänt
kallat Beverly Hills, senare överförs han till Pollsmoor i Kapstaden. I
två år sitter han i isoleringscell. I isoleringen känner han förnuftet
svikta, ”delar av ens psyke bryts ner, och de kan aldrig byggas upp
igen”. Men han upplever också en annan effekt. Ett gränsöverskri-
dande som upphäver tidens och rummets — men också jagets —
begränsning, och han tycker sig se allt som det verkligen är, ”befriat
från ens eget dominerande väsen”. För Breytenbach, som sedan år till-
baka praktiserat meditation enligt zenbuddismen, blir jagupplös-
ningen en väg till överlevnad.

Noggrant beskriver han de händelser som leder fram till hans arres-
tering, han beskriver tiden i häktet, rättegången, vardagen innanför
fängelsets murar, rutinerna, kamratskapet, maktspelet, överheten, det
alltid närvarande våldet. Några flyr, några torteras och fyller natten
med sina skrik. De dödsdömda sjunger. Han ansöker (i två exemplar)
om att få måla och skriva i cellen. Målningen avslås, men han får till-
gång till penna och papper.
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De första veckorna och månaderna efter frigivningen talar han
oupphörligt. Boken tar form genom att han talar in den på band,
Yolande skriver ned den.

I en av de sex kommentarerna berättar han om bokens tillkomst,
om tvånget att rena sig och göra det innan minnet förvanskats av
tiden.

Kameleontens spår. Övers. Hans Berggren. Stockholm: Norstedts, 1990. 
390 s. Orig:s titel: Memory of snow and of dust. (1989).

På en författarkongress i Schweiz möts två landsflyktiga afrikaner;
Meheret från Etiopien och Mano från Sydafrika. De förälskar sig och
Meheret blir havande. Mano hinner emellertid inte uppleva sitt barns
födelse innan han återvänder till Sydafrika där han grips och döms till
döden för ett mord han inte begått.

I romanens första del ”Utéropia” skriver Meheret brev till det
ofödda barn som växer i hennes kropp. Romanens sista del består av
de brev Mano skriver i fängelset i väntan på att dödsdomen ska verk-
ställas. Detta är i korthet den yttre handlingen, men denna bryts hela
tiden sönder och romanen ändrar form och struktur. Scendialoger,
filmsynopsis, dikter, drömmar och filosofiska betraktelser skiftar plats
i denna imponerande och förunderliga samtidskrönika, där konflikten
mellan Europa och Afrika skildras ur afrikanskt perspektiv på ett dra-
matiskt och mycket förtätat språk.

Åter till paradiset. Övers. Boo Cassel. Stockholm: Norstedts, 1993. 298 s. 
Orig:s titel: Return to paradise: an African journal (1992).

Breytenbachs återbesök i paradiset, nitton år efter den rundresa som
resulterade i En tid i paradiset är en betraktelse över paret Breyten-
bachs ”tre månader långa räd in i Sydafrika under 1991”. Boken ska
enligt författaren själv ses som sista delen i en självbiografisk triptyk
där de övriga delarna är En tid i paradiset och Sanna bekännelser av
en albinoterrorist.

Det är en löst strukturerad berättelse, uppbruten av minnesbilder
från besök i andra delar av Afrika och av skräckskildringar från syd-
afrikanska dagstidningar. Vad Breytenbach beskriver är ett land
dränkt i blod. Framtiden bär inte på någon lösning, blodbadet kom-
mer att pågå i all oändlighet. Han besöker oroshärdar i KwaZulu-
Natal, och han återvänder omskakad. Enligt Breytenbach kan skulden
för detta sakernas tillstånd delas lika mellan ANC och Inkatha. ANC:s
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strategi att göra de färgade stadsdelarna allt mer omöjliga att styra,
har släppt fram ett allt tygellösare våld som medfört en ringaktning för
människoliv. Buthelezi å andra sidan griper varje chans att demon-
strera sin makt och få sin del av krigsbytet. Men det yttersta ansvaret
för det onda vilar inte på ANC eller Inkatha. Det vilar på de vita rasis-
terna som iscensätter och underblåser den dagliga förödelsen. Den nya
tiden är inte den tid Breytenbach drömde om. ”Revolutionen är en
liten vit hund som jagar en spöklik elefant”. Den revolutionära opti-
mismen är borta. Politikerna har förhandlat bort revolutionen. Det
nya Sydafrika kommer att styras med ett bredare samförstånd, men
med samma mekanismer som det gamla.

En tid i paradiset var en bok med segervittring, trots utbrotten av
sorg över det rådande tillståndet fanns den i vissa avsnitt nästan eufo-
riska vissheten om en genomgripande förvandling. Åter till paradiset
är en bitter och besviken bok som slår åt alla håll: SACP (det sydafri-
kanska kommunistpartiet), ANC och den amerikanske senatorn Jesse
Jackson är några av många före detta samarbetspartner och kolleger
som kritiseras.

BREYTEN BREYTENBACH föddes i en bondefamilj i Bonnievale i Kap-
provinsen. Efter att tillsammans med André Brink ha startat den litte-
rära rörelsen ”sestigers” (sextitalisterna), hoppade han av universitets-
studierna. Vid tjugo års ålder flyttade han till Paris för att studera vid
en konstskola. I Paris träffade han vietnamesiskan Yolande Golond-
rina Sonrisa, som blev hans hustru. På grund av sitt äktenskap —
enligt apartheidregimen stämplat som ”hor med en icke-vit” och ille-
galt — kunde han inte längre leva i Sydafrika utan tvingades leva i
exil.

Under 1960-talet hade han en rad framgångsrika utställningar i
Paris och Amsterdam. Han debuterade också som författare med pro-
saskisserna Katastrofes och diktsamlingen Die Ysterkoei moet sweet
(”Järnkon måste svettas”), som båda utgavs 1964. Under de närmaste
tio åren gav han ut tio diktsamlingar. Trots att han var en av apart-
heidregimens hårdaste kritiker, var hans poesi mycket uppskattad av
etablissemanget och han fick flera litterära pris för sin diktning på afri-
kaans. Breytenbach tog emot priserna och skällde ut prisutdelarna —
”ett bastardfolk med ett bastardspråk”.

I exilen började han engagera sig i ett aktivt motstånd mot apart-
heidregimen. I augusti 1975 befann han sig hemligt i landet för att
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organisera Okhelagruppens samarbete med ANC. Han greps och
dömdes till nio års fängelse för samhällsomstörtande verksamhet.
Efter sju år släpptes han, efter påtryckningar av den franska reger-
ingen. Han är numera fransk medborgare och lever sedan 1982 åter i
Paris, men det är ur den skiftande sydafrikanska verkligheten han
hämtar näring till hela sitt författarskap.

Breytenbach är väl representerad på svenska. Förutom de ovan
nämnda böckerna finns End papers (1986; Bokslut Sydafrika, 1987),
ännu en i raden av författarens pågående uppgörelser med sitt hem-
land. Fjärde delen i detta räfst och rättarting Dog heart: a memoir
(1999) finns ännu inte utgiven på svenska, så inte heller The memory
of birds in times of revolution (1996), som är en politisk skildring av
Sydafrika de kritiska åren 1989–1994. 1993 gav han ut en ny diktsam-
ling på afrikaans Nege landskappe van ons tye bemaak aan ’n beminde
(”Nio landskap från vår tid testamenterade till en älskad”). År 2000
var det dags för nästa diktsamling på afrikaans, Lady one: 99 lifdesge-
digte (Lady One: of love, and other poems, 2002). I slutet av 1993
hade han sin första separatutställning i Sydafrika på South African
Association of Arts i Kapstaden. En ingående analys av tavlorna i
utställningen finns i utställningskatalogen Painting the eye, som också
har utgivits separat (Cape Town: David Philip, 1994).

Brink, André (1935–)
Ut ur mörkret. Övers. Harriet Alfons. Stockholm: Forum, 1976. 354 s. Orig:s 
titel: Looking on darkness (1974).

Den färgade skådespelaren Joseph Malan — inte svart, inte vit, inte
hemma i något läger — väntar på att bli avrättad för mord på sin eng-
elska flickvän Jessica (en del av en självmordspakt som aldrig blev full-
bordad). I fängelset skriver han ned sin och sin släkts historia genom
sju generationer. Han berättar om hur han turnerat runt landet med
sin färgade teatergrupp, där pjäser av Peter Weiss, Shakespeare och
Albert Camus ingått i repertoaren. Han berättar om trakasserierna,
men också om hyllningarna, om sin kärlek till landet och om sitt enga-
gemang i kampen mot regimen. Familjekrönikan blir en kuslig läsning,
en katalog över århundradens lidande och missräkningar. Brinks bok
förbjöds när den kom ut i Sydafrika.



113
Ett ögonblick i vinden. Övers. Harriet Alfons. Stockholm: Forum, 1978. 
313 s. Orig:s titel: An instant in the wind (1976).

1749 anträder Elisabeth Larsson tillsammans med sin svenske make
Erik Alexis Larsson och en ung vägvisare, Van Zyl, en färd till Kap-
landets inre. För att få myndigheternas tillstånd framställer Erik Alexis
expeditionen som en enkel jaktexpedition, i själva verket planerar han
att i sina berömda landsmän Thunbergs och Sparrmans anda, samla
och katalogisera okända växter, fåglar och däggdjur samt kartlägga
det inre av Kaplandet. Strax efter avfärden börjar emellertid expeditio-
nen drabbas av olyckor. De går vilse i vildmarken, bärarna stjäl provi-
ant och oxar, Van Zyl begår självmord. En tid därefter försvinner Erik
Alexis ut i bushen för att aldrig mera återkomma. Den förrymde sla-
ven Adam Mantoor, som på avstånd följt händelserna, söker upp Eli-
sabeth i lägret. Det är Adams och Elisabeths relation, deras kamp för
att överleva, deras växande beroende och kärlek och deras mödo-
samma vandring ut ur vildmarken, som är bokens kärna. Det geogra-
fiska utforskandet följs av en psykisk och erotisk upptäcktsfärd, när
Adam och Elisabeth bekräftar sina känslor. Under några korta som-
marmånader lever de i harmoni med naturen och elementen i en grotta
vid havet, men fortsätter färden mot Kapstaden och skilda, oförenliga
världar.

Rykten om regn. Övers. Nils Olof Lindgren. Stockholm: Forum, 1979. 487 s. 
Orig:s titel: Rumours of rain (1978).

En rad dramatiska händelser sätter Martin Mynhardts liv i gungning
och han tvingas till omprövning och självrannsakan. Med skrivmaski-
nen eller skrivblocket som terapeutiskt redskap genomför han psyko-
analys på sig själv under en veckas isolering på ett hotellrum i London.
Dittills har han tämligen reflektionslöst byggt sitt liv på de vitas över-
höghet, nu förändras allt på en gång: oroligheter utbryter i en av hans
gruvor, hans bästa vän fälls för samhällsfientlig verksamhet samtidigt
som ett mord begås på hans fädernefarm. När så också hans son Louis
revolterar och hans älskarinna Bea arresteras under upproret i Soweto
börjar själva fundamentet till hans tillvaro att rämna.

En torr vit årstid. Övers. Nils Olof Lindgren. Stockholm: Forum, 1980. 359 s. 
Orig:s titel: A dry white season (1979).

Romanen tilldrar sig i samtidens Sydafrika där Ben du Toit, en anspråks-
lös lärare i en av Johannesburgs afrikaansspråkiga skolor, ofrivilligt dras
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in i händelserna kring Jonathan och Gordon Ngubenes arrestering och
död i häktet. När Gordons hustru vänder sig till Ben med en bön om hjälp
och han tar del av de officiella versionerna av dödsfallen, förstår han snart
att de är ofullständiga och osanna. Ben du Toit är en hygglig karl, ingen
medveten rasist. Han brukar ge sina gamla kostymer till städaren Gordon,
och sin sons kasserade kläder till hans son Jonathan. Han bekostar t. o. m.
Jonathans gymnasiestudier. Men han har aldrig ifrågasatt det rättfärdiga
med regeringens politik. När han nu genomför sin egen undersökning fal-
ler fjällen från hans ögon. Undersökningen får fatala konsekvenser för
honom själv. Han hotas, förföljs och förlorar sitt arbete. Hans hem utsätts
för inbrott, han själv för försök till utpressning. Hans familjeliv spolieras
när han långsamt bryts ned av den fruktansvärda sanningen. Till sist dör
han i en ”olycka”, men först sedan han postat sina anteckningar till en
ungdomsvän, en desillusionerad författare av romantiska gottköpsroma-
ner. Det är författarens rekonstruktion av Ben du Toits anteckningar som
utgör berättelsens ram. Genom att skriva ned sin väns historia återupprät-
tar författaren också sin egen skamfilade självkänsla. Titeln är hämtad
från den sydafrikanske lyrikern Mongane Wally Serotes dikt For Don M.
— Banned.

Brink erhöll 1980 års Martin Luther King Memorial Prize för
romanen, som allmänt anses som ett av hans främsta verk.

En kedja av röster. Övers. Maria Ortman. Stockholm: Forum, 1983. 538 s. 
Orig:s titel: A chain of voices (1982).

En kollektivroman om ett slavuppror på några ensligt belägna gårdar i
Kapprovinsen år 1825. Det är en intrikat komponerad roman för tju-
gonio röster. De anklagade slavarna, de vita herrarna, alla får komma
till tals och spegla sina versioner av det som skett. Alla dessa röster blir
länkar i en kedja av röster.

Upprorsledaren, slaven Galant, växer upp på en boerfarm tillsam-
mans med bröderna Nicolaas och Barend, söner till den vite farmaren.
Klämda mellan piska och bibel har de vita pojkarna aldrig någon
chans. De är också fångar i en struktur de inte har kraft eller mod att
förändra. Som barn leker de tillsammans, och Nicolaas och Galant
delar amma, när de kommer i puberteten fördelas rollerna. När Nico-
laas piskar ihjäl ett av Galants barn, när hans andra kvinna föder ett
vitt barn, sväljer slaven förnedringen. Han känner betslet i munnen,
men han har ännu inte slagit bakut. Han hör rykten om att slavarna
ska ges fria, han väntar och förbereder sig för den dag som ska
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komma. När hoppet grusas brister något i honom och våldet växer vilt
och okontrollerat.

Den förlorade skuggan. Övers. Marianne Gerland-Ekeroth. Stockholm: 
Forum, 1988. 249 s. Orig:s titel: States of emergency (1988).

En mångbottnad roman om en berömd författares försök att skriva
den perfekta kärleksromanen. Till grund har han ett manuskript insänt
av en ung kvinna, samt de dagboksanteckningar hon fört under en
kärleksförbindelse med en framstående motståndare till apartheidregi-
men. Författaren låter sin kärlekshistoria utspelas mellan en universi-
tetslärare och en av hans elever, men den unga kvinnans dagsboksan-
teckningar flätas in i historien och författaren kommer till insikt om
att han inte kan lösgöra sina figurer ur deras historiska verklighet;
samtidens Sydafrika med dess allt brutalare våldsmetoder.

Kräftorna vänjer sig. Övers. Inger Johansson. Stockholm: Forum, 1991. 
652 s. Orig:s titel: An act of terror, or The crayfish get used to it (1991).

Brinks bok är ett omfångsrikt opus på 652 fullmatade sidor som
sträcker sig över tre seklers afrikanska historia. Det centrala temat är
hållningen till våldet som medel i kampen. Berättelsens nav är ett
bombdåd som fotografen Thomas Landman utför tillsammans med
sin fästmö Nina, dotter till en framstående jurist. Det är ett misslyckat
attentat avsett att döda presidenten, men i stället sprängs oskyldiga i
luften — däribland ett barn. Under flykten undan polisen dödas hans
fästmö. Med tiden tunnas leden ut i Organisationen, den grupp som
ligger bakom attentatet och till vilken Thomas kvalificerat sig genom
att ta upprörande bilder på apartheids offer. Allt fler av Organisatio-
nens medlemmar dödas när systemet sätter in alla resurser i jakten.
Thomas flackar omkring i landet och mellan fristäder på sin väg mot
gränsen. Han tvingas söka skydd både hos vänner och främlingar,
svarta och vita. Under resans gång minns han sitt liv och de händelser
och människor som format hans politiska hållning, men han går också
längre tillbaka i historien och sammanställer en familjekrönika över
tretton generationer.

Adamastors första liv. Övers. Inger Johansson. Stockholm: Forum, 1993. 
163 s. Orig:s titel: The first life of Adamastor (1993).

Berättaren är Adamastor, enligt myten en grekisk titan som den vred-
gade Zeus förvandlade till Stormudden, en utlöpare på Kaphalvön.
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Under sitt första liv som T’kama, hövding för khoikhoierna, grips han
av passion för en vit kvinna ombord på ett portugisiskt fartyg, det för-
sta europeiska som siktats utanför kusten. Han rövar bort henne och
tvingar med henne på en farofylld vandring i landets inre. Trots
T’kamas ihärdiga försök fullbordas inte deras förhållande och vid
varje misslyckat försök växer hans organ, såsom Pinochios näsa växte
vid varje lögn. Till slut knegar han fram med en ofrivillig lasso runt
midjan. Stammen undviker honom, hans kvinna gråter vid hans blotta
åsyn. Då kommer räddningen i form av en krokodil. En befängd och
grovkornig skröna där Brink broderat vidare på ett epos av Portugals
nationalskald Luis de Camões (1524–1580).

ANDRÉ BRINK föddes i Vrede i Oranjefristaten. Han studerade vid uni-
versitetet i Transvaal, huvudämnena var engelska, afrikaans och hol-
ländska. Idag är han verksam som professor i litteratur på afrikaans
och holländska vid universitetet i Kapstaden.

I sin ungdom var han under en kort period på 50-talet högerextre-
mist. På 60-talet grundade han ”sestigers” (sextitalisterna), en grupp
av unga författare (med bl.a. Etienne Leroux och Breyten Breyten-
bach), som ville lyfta fram afrikaans till ett litterärt språk. De ville
släppa in ljus och luft i de afrikandiska gemaken genom att förnya de
litterära formerna, introducera nya tankar och angripa föråldrade
idéer. 1959–1961 studerade han i Paris. Han var gift med den radikala
poeten Ingrid Jonker, som tog livet av sig efter Sharpevillemassakern.

I debutromanen från 1963, The Ambassador (Ambassadören,
1986), som först publicerades på afrikaans, tilldrar sig handlingen
bland sydafrikanska diplomater i Paris. I debutboken, liksom i Brinks
övriga romaner från 60-talet, finns starka influenser från Camus och
Sartre. Han skriver på afrikaans, men han översätter själv sina böcker
till engelska. De flesta av Brinks romaner från 70-talet och framåt har
översatts till svenska, också The wall of plague (1984; Pestmuren,
1984). Handlingen tilldrar sig i Sydfrankrike och fokus är inställt på
kärlekshistorien mellan en färgad kvinna från Sydafrika och en vit
exilförfattare av afrikandiskt ursprung. Pestmuren, som byggdes för
att mota digerdöden, får stå som symbol för den artificiella uppdel-
ningen av människor i svarta, färgade och vita.

I sitt författarskap framstår Brink som en skarp kritiker av det syd-
afrikanska samhället och han har blivit allt radikalare med åren. Hans
skönlitterära böcker bygger ofta på en historisk händelse över vilken
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han sedan konstruerar sitt fiktiva romanbygge, men den historiska
händelsen är alltid en metafor för händelser och tillstånd i dagens Syd-
afrika.

Bland Brinks övriga böcker kan nämnas: Mapmakers: writing in
the stage of siege (1983; Att trotsa tystnaden: författare i förtryckets
Sydafrika, 1987), som innehåller nitton essäer skrivna mellan 1967
och 1986. Brink tar där upp bl.a. författarens situation i Sydafrika. I
samlingen finns också en omtalad analys av apartheids inflytande på
författarens modersmål afrikaans.

On the contrary: being the life of a famous rebel, soldier, traveller,
explorer, reader, builder, scribe, latinist, lover and liar (1993; Det kom
en stormvind: levnadsteckning över en berömd rebell, soldat, resenär,
upptäcktsresande, läsare, byggare, skrivare, latinist, älskare och lög-
nare, 1995)), är en dokumentär pikareskroman om den oförbätterlige
upprorsmakaren, fransmannen Estienne Barbier. Denne anlände 1737
till Kap som soldat i tjänst hos det nederländska ostindiska kompa-
niet, men blev snabbt inblandad i lokala oroligheter, stämplad som
revoltör och så småningom infångad och avrättad.

Den produktive Brink har en stor läsekrets i Sverige och översätts
flitigt och rappt till svenska: Imaginings of sand (1996; Sandslottet,
1997), Devil’s valley: a novel (1998; Djävulsdalen, 1999), The right of
desire (2000; I åtråns namn, 2001), The other side of silence (2002; På
andra sidan tystnaden, 2003).

Coetzee, J(ohn) M(axwell) (1940–)
I väntan på barbarerna. Övers. Thomas Preis. Förord av Per Wästberg. 
Stockholm: Brombergs, 1982. 206 s. Orig:s titel: Waiting for the Barbarians 
(1980).

Berättaren i denna allegori om imperialism och en kulturs sönderfall är
en gammal domare i ett avlägset gränsområde i ett fiktivt kejsardöme.
I imperiets utkanter, på gränsen till öken och de nomadiska barbarer-
nas land, är han satt att, som ”civilisationens” sista utpost, upprätt-
hålla lag och rätt. Han är en liberal humanist av den gamla skolan,
men långsamt tvingas han inse att en ny tid randats och att en ny tids
män, företrädda av överste Joll och hans gelikar, tagit kommandot.
För att tvinga barbarerna till underkastelse väjer de inte för någon
form av våld och tvekar inte inför någon grymhet. Domaren, som har
gripits av en nästan olidlig känsla av skuld, tar hand om en barbar-
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flicka som våldtagits och torterats av militären och hon blir hans äls-
karinna, men deras förhållande fullbordas först när han är på väg att
återbörda henne till hennes folk och de står i begrepp att skiljas.

Med plågsam realism beskriver romanen de mest hårresande grym-
heter och diskuterar drivkrafterna bakom såväl det maktberusade vål-
det som den liberala humanismen. Paralleller mellan denna roman och
Joseph Conrads Mörkrets hjärta (1902) finns i skildringen av våldets
psykologi.

Historien om Michael K. Övers. Thomas Preis. Stockholm: Brombergs, 
1984. 213 s. Orig:s titel: Life & times of Michael K. (1983).

Handlingen tilldrar sig i ett framtida Sydafrika där inbördeskriget här-
jar. Michael K, en oansenlig och enfaldig parkarbetare från Kapstaden,
har lovat att föra sin sjuka mor till den bondgård där hon föddes för
att hon ska få dö. Modern orkar inte med den långa resan utan dör
under vägen. Ensam fortsätter han genom kriget med hennes aska för
att finna en fristad för dem båda. Hans likgiltighet inför kriget väcker
misstänksamhet och han beskylls för att samarbeta med den gerilla
som härjar på landsbygden. Två gånger fångas han och sätts i arbets-
och omskolningsläger; varje gång lyckas han fly. K tar inte ställning för
någon sida i konflikten, själv gränslös väljer han att leva utanför män-
niskornas demarkationslinjer.

I slutkapitlet ligger han på en bädd av kartonger i ett eländigt kyffe
i Kapstaden och tänker på hur han ska återvända till bondgården och
ånyo plantera sina pumpafrön i jorden, men den här gången ska han
så dem så utspridda att odlingen undgår att bli upptäckt och förstörd
och om någon undrar hur fröna ska få vatten ska Michael K ta fram
en böjd sked, fastsatt i ett snöre. Skeden ska han sänka ned i ett schakt
djupt i jorden. När den kommer upp igen ska den vara fylld med vat-
ten.”Så kan man leva, skulle han säga.”

Den gripande berättelsen om Michael K belönades med Booker
Prize när den utkom i England 1983.

Mr Foe. Övers. Thomas Preis. Stockholm: Brombergs, 1989. 167 s. Orig:s 
titel: Foe (1986).

En ny version av berättelsen om Robinson Crusoe, i denna bok kallad
Cruso, där också författaren Daniel Defoe har en roll. Berättare är
Susan Barton, som spolas upp på Crusos ö efter ett myteri. Skildringen
koncentreras inte på vistelsen på ön utan snarare till vad som händer i



119
London efter räddningen. Cruso dör under hemresan och Susan och
den stumme Fredag söker upp författaren Foe för att förmå honom att
skriva ned deras berättelse. Som spökskrivare är Foe en besvikelse,
hårt ansatt av utmätningsmän och fordringsägare, och han kan inte
låta bli att frisera deras historia för att få den mer säljbar. Den egent-
liga huvudrollen/nyckelrollen i denna komplicerade allegori med
många bottnar innehas av den gåtfulle Fredag, som hindrats att leva
efter sina förutsättningar eftersom någon, kanske slavjägaren, kanske
Cruso, skurit av hans tunga. En bok om förtryck och om förtryckets
olika nivåer.

Järnålder. Övers. Thomas Preis. Stockholm: Brombergs, 1990. 229 s. Orig:s 
titel: Age of iron (1990).

Mrs Curren, en vit, pensionerad universitetslärarinna i Kapstaden, har
just fått veta att hon är döende i cancer. Med slutstationen i sikte, skri-
ver hon ett långt brev till sin dotter i Amerika. Hon berättar om Ver-
cueil, uteliggaren med den väderbitna hyn och de långa kariesanfrätta
tänderna, som byggt sig ett hus av pappkartonger intill hennes garage.
Hon kör till en början bort honom, men han återkommer envist. Till
sist blir denne man, som sover med hatten på och luktar ”urin, desert-
vin, unkna kläder och dessutom något annat”, hennes ständige följe-
slagare under hennes sista tid i livet. De har båda lagt av sina sociala
masker, de möts vid nollpunkten, där förställning inte längre är nöd-
vändig. När mrs Curren kör sin hemhjälp till den svarta slummen för
att leta efter hennes son, konfronteras hon för första gången med det
nakna våldet. Våldet som har präglat en hel generation unga — på
båda sidor om apartheid. Våldet som uppfostrat dem till hat och män-
niskoförakt, som gett dem hjärtan av järn. Elizabeth Curren har aldrig
känt annat än avsmak för sitt eget folk, men hon trodde att det räckte
med att leva med hedern som rättesnöre. Nu finner hon att anständig-
het inte är nog. Järnålder borrar djupt i den sydafrikanska verklighe-
ten. Språket är lågmält, händelserna bitvis mycket dramatiska.

J.M. COETZEE , av många ansedd som den främste av författarna med
boerbakgrund, föddes i Kapstaden. Trots att Coetzee växte upp under
en tid när afrikandernationalismen svallade, förhöll sig hans föräldrar
ointresserade av sitt volk och deras öde. Under en tid när nya lagar
skapades för att hindra barn med boerbakgrund från att växa upp
med engelskan som första språk, sände föräldrarna honom till eng-
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elskspråkiga klasser i Worcester. Vid tolv års ålder hade han, som han
själv säger, ”en väl utvecklad känsla av social marginalisering”. Gym-
nasieåren tillbringade protestanten Coetzee i en katolsk skola i Kap-
staden. Han var övertygad om att han skulle bli vetenskapsman och
räknade med en karriär som matematiker. Han tjänade själv ihop
avgifterna för sina universitetsstudier. Vid tjugoett års ålder flyttade
han till England, där han bodde i fem år och arbetade som datapro-
grammerare. När han i mitten på sextiotalet övergav datorerna till för-
mån för litteraturvetenskapen var det, med hans egna ord, ”ett liv-
räddande beslut”. Han studerade vid University of Texas och
undervisade senare vid State University of New York i Buffalo. Han har
varit verksam som professor i allmän litteratur vid universitetet i
Kapstaden, men bor sedan 2002 i Adelaide, Australien.

Coetzee beskriver imperialismens våldsstruktur i sina böcker, dess
verkningar och dess ursprung. Debuten skedde med Dusklands
(1974), två kortromaner med motiv från 1760-talets södra Afrika
respektive 1960-talets Vietnamkrig. I romanen In the heart of the
country (1976), som belönades med Sydafrikas främsta litterära
utmärkelse, CNA-priset (Central News Agency Prize), tilldrar sig
handlingen på en ensligt belägen fårfarm i Sydafrikas inre där en vit
bonde och hans dotter lever isolerade med det svarta tjänstefolket.
Roman, The master of Petersburg (1994; Mästaren från Sankt Peters-
burg, 1995), är en fri fabulering om författaren Dostojevskij, som hös-
ten 1869 på falskt pass återkommer från exilen i Dresden till St Peters-
burg för att ta hand om sin döde styvson Pavels ägodelar. Det visar sig
att styvsonen stämplat mot staten och dödats av tsarens hemliga polis.
Coetzee tar här fiktionen till hjälp när han skapar de personer och
händelser som kan ha lett fram till den verklige Dostojevskijs mäster-
verk Onda andar (1871).

För andra gången belönades Coetzee med Booker-priset 1999,
denna gång för romanen Disgrace (1999; Onåd, 2000), en mörk
berättelse på ett sparsmakat språk från ett Sydafrika som ersatt apart-
heids tyranni med brutal anarki. Med skarpsinne och inte utan ömhet
skildras den 52-årige litteraturprofessorn Luries nedbrytning och upp-
givelse i en tillvaro han inte kan bemästra, men liksom i Historien om
Mikael K är mörkret inte kompakt. Boyhood: scenes from a provincial
life (1997; Pojkår: scener ur ett liv i provinsen, 2001) och Youth
(2002; Ungdomsår: scener ur ett liv i provinsen: 2, 2002) är bägge
självbiografier på distans skrivna i tredje person med den självmed-



121
vetne unge John som huvudperson. På en klar och genomskådande
prosa berättar Coetzee om hans väg från barndomens småstad i Syd-
afrika till 1960-talets London. Giving offence: essays on censorship
(1996) är en tankeväckande bok med essäer om censur skrivna under
en tidsrymd av åtta år. Coetzee tar bl.a. upp censurens psykiska och
moraliska verkan på censurerade författare som Mandelstam och Solz-
jenitsyn. Stranger shores: literary essays 1986–1999 (2001) innehåller
29 kapitel om litteratur och skrivande, men också om fotografi och
världscupen i rugby 1995. Coetzee diskuterar bland annat vad som
skapar en klassiker och använder verk från Daniel Defoe och Samuel
Richardson till Kafka, Rushdie och Gordimer i argumentationen. The
lives of animals (1999; Djurens liv: essäer, 2001) innehåller föreläs-
ningar hållna vid universitetet i Princeton 1997–98. Coetzee experi-
menterar här med föreläsningsformen och använder sig av fiktionen
för att diskutera djurens rätt och etik i relationen mellan människa och
djur. 

För ytterligare studier i ämnet J. M. Coetzee rekommenderas följande
verk:

Attwell, David, J.M. Coetzee: South Africa and the politics of writing. Cape 
Town: David Philip, 1993, behandlar författarens hela produktion t. o. m. 
Age of iron.

Critical essays on J.M. Coetzee. Ed. Sue Kossew. New York: G.K. Hall; Lon-
don: Prentice Hall International, cop. 1998.

Doubling the point: essays and interviews — J. M. Coetzee. Ed. David Att-
well. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992, en samling av 
Coetzees essäer varvade med animerade intervjuer som utvecklar sig till 
regelrätta debatter mellan utfrågare och utfrågad.

Head, Dominic, J.M. Coetzee. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. (Cambridge studies in African and Caribbean literature).

Ebersohn, Wessel (1940–)
Före stormen. Övers. Hans Granqvist. 1. uppl. Stockholm: Ordfront, 1985. 
264 s. Orig:s titel: Store up the anger (1980).

Samuel Bhengu ligger naken och sönderslagen i förhörsrummet hos
säkerhetspolisen i Johannesburg. Medan hans fångvaktare blir allt
desperatare i sina försök att få honom att bekänna, försöker han reka-
pitulera sitt liv. Han minns rivningen av barndomens Sophiatown,
upploppen, otryggheten, föräldrarnas plötsliga försvinnande, den poli-
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tiska kampen. Sam Bhengu är ingen hjältemodig man, han blir aldrig
någon särskilt framstående medborgarrättskämpe och han sviker sin
hustru och sina barn. Men på tröskeln till sin död växer han i storhet,
och trots att tortyren allt mer bryter ned honom förmår hans fångvak-
tare inte tvinga fram en bekännelse.

Svart offer. Thriller. Övers. Bo Rudin. 1. uppl. Stockholm: Ordfront, 1983. 
215 s. Orig:s titel: A lonely place to die (1982).

Fängelsepsykologen Yudel Gordon är problemlösaren i flera av Eber-
sohns samhällskritiska detektivromaner. I Svart offer ger sig Gordon
av per mjölktåg till en liten håla på högslätten för att undersöka ett
giftmord. Officiellt har han tillkallats för att få den svarte, sinnessjuke
mördaren straffriförklarad. Inofficiellt är hans uppdrag att undersöka
om giftmordet på den afrikandiske viceministern Marthinus Pretorius
tjugotvåårige son Marthinus Jr verkligen har en så enkel förklaring.
Ebersohn sparar inte på våldet i sina skildringar, och kritiken mot det
samhälle som genom sin lagstiftning sanktionerat övermännisko-
tänkandet är bister. Hur apartheid fräter och formar medborgarnas
hjärnor ger boken åtskilliga bevis på, och där förekommer såväl unga
galningar i hemliga nationella sällskap som kallblodig polisbrutalitet
och incest.

Yudel Gordon, litet sliten och trött av gnet på jobbet och gnat på
hemmaplan, är förnuftets och medmänsklighetens förespråkare. Han
kämpar alltid i motvind, men han kämpar väl, bl.a. i Divide the night
(1981) och Closed circle (1990).

WESSEL EBERSOHN arbetar inom statsförvaltningen i Sydafrika. Under
apartheideran var han vid flera tillfällen utsatt för säkerhetspolisens
trakasserier på grund av sina samhällskritiska skildringar.

Galgut, Damon (1963–)
Grisars vackra skrik. Övers. Thomas Preis. Stockholm: Bonniers, 1993. 
174 s. Orig:s titel: The beautiful screaming of pigs (1991).

Året är 1989 då Namibia övergår från sydafrikansk koloni till själv-
ständig stat. Tillsammans med sin mor återvänder Patrick till det land
där han ett år tidigare bekämpat motståndsrörelsen som värnpliktig
soldat i den sydafrikanska armén. Den här gången reser han tillsam-
mans med sin mor för att träffa hennes älskare Godfrey, en av befriel-
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serörelsen SWAPO:s ledare. Det omvälvande mötet öppnar en spricka
i hans emotionella mur. Den fästning han förskansat sig bakom börjar
till sist rasa och långsamt och osäkert börjar Patrick göra upp med sitt
förflutna.

DAMON GALGUT föddes 1963 i Pretoria, Sydafrika. Endast nitton år
gammal debuterade han med romanen A sinless season (1982; Tid
utan synd, 1985), en thriller som tilldrar sig på en ensligt belägen ung-
domsvårdsskola i Sydafrika. Tre pojkar från olika sociala miljöer
anländer till skolan, strax därefter sker en fruktansvärd händelse som
inte kan vara en olycka.

Galgut har studerat dramatik vid University of Cape Town där han
undervisar på deltid. Han har också skrivit noveller och dramatik,
bl.a. novellsamlingen A small cirle of being (1988). För The beautiful
screaming of pigs tilldelades han 1992 CNA-priset (Central News
Agency Prize) som betraktas som Sydafrikas mest ansedda litterära
pris. Galgut är en av redaktörerna för den litterära tidskriften New
Contrast och verkar också som litteraturkritiker, bl.a. i tidskriften
South African literary review.

Gordimer, Nadine (1923–)
Hedersgästen. Övers. Magnus K:son Lindberg. Stockholm: Bonniers, 1977. 
468 s. Orig:s titel: A guest of honour (1971).

Gordimers femte roman tilldrar sig i ett fiktivt centralafrikanskt land.
Evelyn James Bray återvänder för att fira självständigheten i det land
där han tidigare varit kolonialtjänsteman. Bray förlorade sitt arbete
och hemkallades sedan han allt mer började engagera sig i afrikaner-
nas frihetssträvanden och Folkets frihetsparti (FFP), vars förgrunds-
figurer Mweta och Shinza blev hans nära vänner. Nu ska de gamla
drömmarna äntligen bära frukt, Mweta ska bli landets förste president
och Bray inbjuds som hedersgäst vid självständighetsfirandet. Mweta
övertalar Bray att stanna kvar i landet och bli hans specielle rådgivare
i undervisningsfrågor

De gamla partikamraterna från FFP, president Mweta och fackför-
eningsmannen Shinza, hamnar på kollisionskurs när Mweta försöker
begränsa fackföreningarnas makt. I vidare mening representerar de två
helt skilda intressen. Den politik Mweta står för gynnar neokolonialis-
terna, landets elit med vittgående ekonomiska intressen. Shinza repre-
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senterar arbetarna och bönderna, som inte har några andra ekono-
miska intressen än sig själva. Mweta utgår som segrare i maktkampen,
men Bray har redan tagit ställning för Shinza. Det är det ekonomiska
beroendet som tvingar regeringen att lägga band på fackföreningarna.
De multinationella bolagen pressar regeringen till eftergifter. Snart
införs också valutarestriktioner. De första tecknen på förföljelse av
oliktänkande börjar inrapporteras från provinserna. Demokratin kan-
trar, det politiska förtrycket ökar, ekonomin rasar. Shinza drar sig till-
baka till landsbygden med en gerillagrupp. Bray mördas när han är på
väg till Europa för att på Shinzas begäran skaffa vapen och stöd för
gerillans sak.

Med stor detaljrikedom, men utan att förlora de breda linjerna ur
sikte, beskriver Gordimer en process som inte är någon nyhet på den
afrikanska kontinenten. Den politiska analysen är skickligt gjord.
Ämnet har behandlats förr i afrikansk skönlitteratur, bl.a. i Peter
Abrahams bok Segrarens krans. 

Burgers dotter. Övers. Annika Preis. Stockholm: Bonniers, 1980. 325 s. 
Orig:s titel: Burger’s daughter (1979).

Rosa Burger är dotter till en legend och ett helgon. Själv är hon ingen.
Fadern Lionel Burger är läkare, men framför allt en kommunist och
idealist som deltar i kampen mot apartheid. När kommunistpartiet
förbjuds 1950, går rörelsen under jorden, men kampen fortsätter.
Modern Cathy Burger var aktiv inom fackföreningsrörelsen. Hon dog
tidigt, men fadern och omvärlden fortsätter att putsa hennes gloria.
Kampen går före allt annat i det burgerska hemmet. När fadern slutli-
gen döms till livstids fängelse och dör några år efter domen är han
redan en legend bland de sina. Men vem är Rosa, hans dotter? Hon vet
inte själv. Omgivningen vet vem hon är, tar för givet att hon ska fort-
sätta kampen för idealen. Rosa har emellertid genomskådat kommu-
nismen, hon har avfallit från den rätta tron. 1950-talets kommunis-
tiska missgärningar i Europa fick henne att ta avstånd och Lionel
Burger och hans vänners kommunistiska strategier blev med åren pate-
tiska. Hennes klarsyn paras inte med emotionell mognad. I det burger-
ska hemmet har barnvakterna avbytt varandra medan föräldrarna
kämpat för saken. Hennes känslor ligger i träda.

Hon lyckas ta sig ut ur landet och reser till Frankrike där hon upp-
söker faderns första hustru som bor i en ort på Rivieran. Genom
henne lär hon känna en del av faderns liv som tidigare varit okänt för
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henne. Hon lever en tid dagsländeliv på Rivieran, blir förälskad i en
fransman och upplever för första gången i sitt liv en djup och äkta
kontakt med en annan människa. Ändå väljer hon att återvända till
Sydafrika. Kanske har hon lärt sig någonting om sig själv i bekvämlig-
heten på Rivieran. Att Burgers dotter förtvinar utan ideal.

Lionel Burger har många beröringspunkter med Bram Fischer, en av
förgrundsfigurerna i kommunistpartiet (SACP). Fischer blev dömd för
högförräderi, fängslades och dog i fängelset. Likheter mellan Rosa
Burger och Bram Fischers dotter har också påpekats.

Gordimers huvudkälla vad gäller fakta har, enligt författarinnan
själv, varit Joe Slovos historiska analys South Africa — no middle road
(1976). Juristen Joe Slovo, till sin död i januari 1995 bostadsminister i
den sydafrikanska övergångsregeringen, arbetade aktivt mot apart-
heidregimen både inom SACP och ANC.

Julys folk. Övers. Else Lundgren. Stockholm: Bonniers, 1982. 204 s. Orig:s 
titel: July’s people (1981).

Familjen Smales flyr inte fältet, som så många andra vita gör när
inbördeskriget briserar. De undkommer striderna genom att föja med
sin svarte tjänare July till hans hemby i bushen. I stamsamhället för-
skjuts alla perspektiv. Några referensramar finns inte längre. Familjen
Smales mister den privilegierade ställning som de vant sig vid, medan
den tidigare så undergivne July får ny myndighet och makt i kretsen av
sina stamfränder. Det är på mannen i familjen, arkitekten Bam Smales,
förändringen märks bäst. I Johannesburg var han som vit sydafrikan
en man med politisk och social status, en man med starkt sexuell
utstrålning. En man att räkna med. Initiativen var hans. Satt ur sitt
sammanhang i bushen, har han förlorat sin sociala funktion som
familjeförsörjare, make och far.

I takt med att Bam förlorar fotfästet vinner Maureen sitt. Ingen av
dem vet längre vem den andre är. De har slutat tänka på varandra som
makar. Barnen tyr sig snart till July och hans folk. Gina blir snabbt vän
med Nyiko, lär sig hennes språk, härmar hennes sätt att vara och röra
sig. Också Viktor finner sig allt mer till rätta. Framtiden tillhör barnen.
Gina och Viktor kommer snart att vara en del av samma sociala väv
som Julys folk. De kommer att ha ett gemensamt kulturellt språk.

I slutscenen landar en okänd helikopter i bushen. Maureen springer
mot den. Hon vet inte om hon springer till svarta eller vita, vän eller
fiende. Hon springer från gamla strukturer och döda relationer, men
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framtiden erbjuder inga uppmuntrande alternativ. Varken gerillan eller
regeringstrupperna är längre hennes folk.

Hillela. Övers. Else Lundgren. Stockholm: Bonniers, 1988. 391 s. Orig:s titel: 
A sport of nature (1987).

En utvecklingsroman om sydafrikanskan Hillela Capran, vars märk-
liga livsväg från oregerligt problembarn till presidenthustru och diplo-
matisk virtuos inte bara löper över tre kontinenter och några decennier
utan också blir en syntes av det moderna Afrikas historia. På en exakt
och kraftfull prosa skildrar Gordimer en kvinna som är ”en oöverträf-
fad mästarinna i anpassning”, och intet mindre än en ny vit människo-
typ. Originalets titel, A Sport of Nature, syftar på ett biologiskt feno-
men, en spontan mutation där en växts eller ett djurs arvsmassa på ett
slående sätt avviker från föräldrarnas. En mäktig berättelse i många
skikt där Hillela tycks fungera som en sambandscentral för det histo-
riska skeendet på den afrikanska kontinenten.

Min sons historia. Övers. Elsa Lundgren. Stockholm: Bonniers, 1991. 262 s. 
Orig:s titel: My son’s story (1990).

”Jag är författare och detta är min första bok — som jag aldrig kan
publicera.” Så slutar den färgade ynglingen Will (döpt efter William
Shakespeare) berättelsen om sitt och familjens hemliga liv. Will skol-
kar från skolan och av en slump möter han fadern tillsammans med en
vit kvinna. Kvinnan visar sig vara faderns älskarinna, aktivt engagerad
i kampen mot apartheid. Inte bara fadern utan också Wills mor och
syster blir engagerade i frihetsrörelsen.

Kärnan i historien är sonens försök att komma till rätta med
faderns svek mot modern. Temat är vad kampen mot apartheid kostar
den enskilde, hur apartheid formar och fräter alla som lever under
systemet, oberoende av politisk ståndpunkt. För att kunna hantera sin
besvikelse rekonstruerar Will faderns liv i skrift. Vad han finner är en
man fångad mellan två världar och mellan två kvinnor som represente-
rar dessa världar. Han känner sig övergiven av fadern, som väljer kam-
pen mot apartheid före familjen, men hans indignation mognar så
småningom till förståelse.

Gordimers psykologiska klarsyn kan ibland tyckas brutal, hennes
prosa kyligt exakt, men där finns stråk både av värme och känslighet.
Boken är en del av en samhällskrönika som speglar Sydafrika under
fyrtio års tid.
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Safarin. Övers. Else Lundgren. Stockholms: Bonniers, 1992. 253 s. Orig:s 
titel: Jump and other stories (1991).

Gordimers styrka som novellist och romanförfattare är hennes klar-
synthet, hennes oväntade perspektivförskjutningar. I denna samling
med sexton noveller byter hon hela tiden optik och filter. Hon skildrar
ett panorama av människor: hennes berättare är svarta, färgade och
vita, fattiga och rika, kvinnor, män och barn. De lever i krigets
Moçambique, i Östeuropa, på Londons bakgator och i Johannesburgs
förstäder. De delar ofta en känsla av ensamhet och de ställs alltid inför
en situation som innebär en omvärdering och en vändpunkt.

I titelnovellen Safarin flyr en svart familj från inbördeskrigets
Moçambique och smugglas över gränsen till Sydafrika, genom Kruger-
parken — de vitas safaripark — till friheten och säkerheten i flykting-
lägrens sjukvårdstält. Berättare är flickan i familjen, ett barn som ald-
rig fått uppleva barndomen. Hon berättar om kvällen då hennes mor
gick till affären och aldrig återvände, om brodern som skräckslagen
gick på vakt för att skydda sina syskon mot den kontrarevolutionära
gerillan, om mormoderns löfte om att föra dem till en plats där det
finns trygghet och mat. Hon beskriver flyktens olika faser, hungerhal-
lucinationerna, familjens förtvivlan när de tvingas avstå från att koka
den sköldpadda de hittat därför att en eld kan väcka viltvårdarnas
uppmärksamhet. Det är en berättelse utan tidsmässig förankring. I
barnets perspektiv glider dagarna ihop i ett töcken, medan enstaka
detaljer framträder i relief.

Några föds till ljuva fröjder utspelar sig på en annan kontinent. En
ung, naiv och kärlekskrank flicka förälskar sig i familjens inneboende.
Tonen i novellen är bedrägligt lågmäld och återhållsam. Först på sista
sidan avslöjas att hyresgästen är en arabisk terrorist som för sina poli-
tiska syften utnyttjar unga kvinnors tillit och oskuld, och villigt sänder
dem i döden.

I Det var en gång har den lyckliga, vita familjen förskansat sig
bakom höga murar livsfarliga att forcera, för att skydda sitt barn mot
svarta våldsverkare. Berättelsen tilldrar sig i Sydafrika, men den kunde
lika väl utspela sig i USA eller i Sydamerika. Upplösningen blir grym
och ironisk, en ond saga med sin egen drastiska sensmoral.

Hålla formen handlar om en tidig morgonjoggare som av tanklös-
het fortsätter in i slumområdenas getton. Hem skildrar fantasierna hos
en svartsjuk, svensk marinbiolog, gift med en färgad sydafrikanska.
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Samlingen har fått ett mycket skiftande mottagande. Några kritiker
har ansett att Gordimer låter den konstfulla prosan styra innehållet,
att innehållet är för upprörande och brännbart för att presenteras i en
så utstuderad form. Andra prisar dessa mörka, desillusionerade novel-
ler just för deras klara, sparsmakade språk och deras kompromisslösa
synsätt.

NADINE GORDIMER föddes i Springs, i Transvaals gruvdistrikt. Hennes
far, Isidore Gordimer, var invandrad jude från Litauen. Hennes mor,
Nan Myers Gordimer, föddes i England och emigrerade med sin familj
när hon var sex år. Föräldrarnas äktenskap var olyckligt. Gordimers
mor inbillade sig att hennes dotter hade ett mindre hjärtfel och vid elva
års ålder fick hon avbryta skolgången i klosterskolan i Springs. Däref-
ter undervisades hon av privatlärare i hemmet tills hon var sexton år.
Stillsamma sysslor ordinerades, böcker och läsning blev en grundläg-
gande del av hennes liv. Vid fjorton års ålder fick hon sin första novell
publicerad på Sunday Express barnsidor. När hon var sexton antogs
hennes första ”vuxna” novell av tidskriften Forum i Johannesburg.
1946 började hon studera vid University of Witwatersrand, men hop-
pade av studierna efter ett år.

För den som är intresserad av Nadine Gordimers syn på sin ung-
dom och hennes väg in i författarskapet finns ett belysande kapitel, En
rymling och den oövervinneliga sommaren, i hennes essäsamling Bre-
ven från Johannesburg, 1989. (Originalets titel: The essential gesture:
writing, politics and places, 1988.)

Debuten skedde med novellsamlingen Face to face (1949), året efter
det att Nationalistpartiet gripit makten och den lagstiftning som skulle
sanktionera apartheidsamhället börjat ta form. 1953 kom hennes för-
sta roman The lying days (Lögnens dagar, 1955). Huvudrollen i denna
bildningsroman innehas av den unga kvinnan Helen, som bestämmer
sig för att stanna kvar i Sydafrika trots den skuld och den förtvivlan
hon känner efter Nationalistpartiets makttillträde. Särskilt minnesrika
är beskrivningarna av den lilla gruvstaden Springs och dess invånares
ängsliga bemödanden att hålla sig inom givna ramar för det socialt
passande.

A world of strangers (1958; Främlingars värld, 1959), liksom
Occasion for loving (1963; Tillfälle att älska, 1965), beskriver olika
aspekter av livet under apartheid, och hur raslagarna griper in i och
förändrar den enskildes liv. Denna växelverkan mellan det offentliga
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och det privata är ett återkommande tema i hennes författarskap. A
world of strangers är den första av hennes böcker som förbjuds när
censuren på 1970-talet stramar åt greppet. Gordimer har, som Per
Wästberg påpekat, alltid skrivit som om censuren inte fanns. Även
hennes följande roman, The late bourgeois world (1966; En bort-
gången värld, 1967), drabbas av censuren — men inte förrän 1976. En
ung, skild sydafrikansk kvinna från Johannesburg ombeds att hjälpa
en svart vän som arbetar för motståndsrörelsen. Hon minns sin tidi-
gare makes fruktlösa insatser i frihetskampen och deras havererade
äktenskap, och hon inser att neutralitetens pris kan vara lika ödesdi-
gert som det öppna ställningstagandets. I A guest of honour byter hon
miljö och hamnar i en nyligen självständig afrikansk stat och dess poli-
tiska maktkamp, men i The Conservationist (1974; Bevararen, 1975)
är handlingen åter förlagd till Sydafrika. I centrum står Mehring, en
framgångsrik industriman i Johannesburg, hans tonårsson och hans
vänsterradikala älskarinna. Mehring drar sig varje helg tillbaka till sin
lantgård. Där odlar han den enda relation som blivit lyckosam i hans
förkrympta liv — den med naturen på farmen. För att försvara sin jord
mot alla krav, rättmätiga så väl som orättmätiga, är han beredd att ta
till alla medel. The Conservationist markerar en övergång från en libe-
ral till en mera radikal fas i hennes författarskap. Liksom i Burger’s
daughter och novellsamlingen Something out there (1984) är den poli-
tiska kritiken mer öppen och revolutionen som politisk lösning rycker
närmare. I July’s people är den redan ett faktum och i A sport of
Nature färdas vi från 1950-talet ända in i ett post-apartheid, post-
revolutionärt Sydafrika.

Romanen None to accompany me (1994; Ingen vid min sida, 1995)
är mycket på en gång: först och främst ett ingående porträtt är Vera
Stark, en 60-årig vit advokat som i hemlighet arbetat för ANC. De
politiska och sociala förändringar som äger rum får henne att mönstra
sitt eget kyliga liv där kroppens passioner sällan korresponderat med
hjärtats. Romanen är också en skicklig analys av det nya Sydafrika,
det pågående våldet och de svårigheter som möter Veras vänner, den
hemvändande svarte aktivisten Didymus, hans hustru Sibongile och
deras dotter Mpho. 

The house gun (1998; Husvapnet, 1999) är en rättegångsroman
som utspelar sig mellan gärningen och domen, men det är inte mörda-
ren utan hans föräldrar som står i centrum. I 50 år har Harald och
Claudia Lindgard, hon läkare, han försäkringsdirektör, levt i sin egen
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vadderade sydafrikanska verklighet. De är vagt liberala, ”anständiga”
människor, men de har aldrig brunnit för någonting, aldrig tagit aktiv
politisk ställning. När sonen Duncan anklagas för mord tvingas de till
konfrontation inte bara med sina egna vacklande självbilder utan
också med ett samhälle vars problem de aldrig släppt inpå livet. Som
vanligt har Gordimer den vässade skalpellen i handen när hon disseke-
rar den välbärgade vita medelklassen. The pickup (2001; Ett tillfälligt
möte, 2002) handlar om den rotlösa överklassflickan Julie Summers
som tagit avstånd från sina föräldrars överflödsvärld. När hennes bil
går sönder möter hon bilmekanikern Abdu, som egentligen heter Ibra-
him Ibn Musa och har en universitetsexamen i ekonomi. Ibrahim är
illegal invandrare från ett muslimskt land vid kanten av Sahara. Han
deporteras och Julie följer honom till hans ökenby där hon till allas
förvåning snabbt knyter starka känslomässiga band till hans familj.
Ingen av dem har emellertid någon nyanserad bild av den andres kul-
tur, de bär båda naivitetens rosa glasögon. En koncentrerad och stark
roman som på rak och saklig prosa, bortom alla stereotyper, också
försöker ge en förklaring till den islamiska fundamentalismens sociala
och politiska rötter.

Gordimer har gett ut flera novellsamlingar. På svenska finns bl.a.
En plats i jorden (1956; Six feet of the country: fifteen short stories,
1956), Tåget från Rhodesia (1984), som bygger på noveller hämtade
ur sju samlingar från 1953 till 1984, och Safarin (1992; Jump and
other stories, 1991). Hon har publicerat flera samlingar med essäer,
bland andra The black interpreters: notes on African writing (1973)
och The essential gesture (Breven från Johannesburg, där hennes
berömda essä Att leva i ett interregnum finns publicerad), Writing and
being (1995) och Living in hope and history: notes from our century
(1999). Sedan 1950-talet har Nadine Gordimer varit djupt engagerad i
de svarta författarnas situation. För den generation som samlades
kring tidskriften Drum har hon varit oerhört betydande som vän, kol-
lega, kritiker och rådgivare. Hon är medlem av ANC och en av grun-
darna till COSAW (Congress of South African Writers), i vars regi hon
ger workshops där yngre författare kan få råd och hjälp av mer rutine-
rade kollegor. Sedan 1992 är hon organisationens vice ordförande.
Hon ingår sedan 1993 också i den grupp som under kulturdeparte-
mentets beskydd gett sig i kast med att utforma förslag till det nya
Sydafrikas kulturpolitik.

1991 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur.
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För den som vill sätta sig in i Nadine Gordimers författarskap rekom-
menderas: Clingman, Stephen, The novels of Nadine Gordimer: his-
tory from the inside. 2. ed. Amherst: Univ. of Massachusetts Press,
1992. A writing life: celebrating Nadine Gordimer. Ed. Andries Walter
Oliphant; photographs by David Goldblatt. London: Viking, 1998. En
fullmatad bok på 510 sidor om Gordimer och hennes författarskap
där också Per Wästberg medverkar med ett tiosidigt bidrag.

La Guma, Alex (1925–1985)
I dimman då sommaren dör. Övers. Boo Cassel. Höganäs: Bra Böcker, 
1982. 215 s. Orig:s titel: In the fog of the seasons’ end (1972).

I centrum för berättelsen står Beukes och Elias, två politiska aktivister.
Genom återblickar får vi följa deras väg från vanliga arbetare till mot-
ståndskämpar. Kampen blir till sist det enda alternativet för dem som
ständigt knäar under apartheids orättvisor. La Guma skildrar befriel-
serörelsens mullvadsarbete: organiserandet av strejker, distribuerandet
av flygblad och propagandamaterial, smugglingen av människor ut ur
Sydafrika till militära träningsläger i grannstaterna, men också den
andra sidan av kampen: skräcken för upptäckt, ångesten, den pirrande
känslan i nacken, de fuktiga handflatorna.

ALEX LA GUMA föddes i Kapstaden i det ökända slumområdet District
Six, numera rivet. Hans far, Jimmy La Guma, var politiskt aktiv i det
sydafrikanska kommunistpartiets centralkommitté, fackförenings-
kämpe och ANC-man. Politiken var livsluft i familjen och La Guma
följde i sin fars fotspår, när också han gick in i kommunistpartiet. Han
var även verksam inom ANC och en av de drivande krafterna i
SACPO (South African Coloured People’s Organisation). Han var med
om att utforma frihetsrörelsernas officiella manifest: The Freedom
Charter. Den 5 december 1956 arresterades han tillsammans med 156
andra runt om i landet och anklagades för förräderi. Åklagaren
menade att de demokratiska rättigheter som lagts fram i the Freedom
Charter var av så radikal natur att de endast kunde genomföras genom
en väpnad revolt mot regeringen. Efter nära fem år av domstolsför-
handlingar och politiska protester lades målet ned. Jämsides med sitt
politiska arbete skötte han civila yrken som bokhållare och kontorist,
innan han 1956 började som journalist i det progressiva nyhetsbladet
New Age. En kväll 1958, när han satt och arbetade vid sitt skrivbord,



132
utsattes han för ett mordförsök. Någon sköt in genom fönstret. Den
första kulan missade, den andra snuddade vid hans hals. Förövaren
återfanns aldrig.

När landet skakades av Sharpevillemassakern 1960 arresterades La
Guma igen och de närmaste åren befann han sig antingen i fängelse
eller i husarrest. 1966 hade situationen blivit så allvarlig att La Guma
fruktade att han inte skulle överleva ännu en fängelsevistelse. Familjen
valde att gå i landsflykt. Från London, där han arbetade för ANC, gick
färden till Kuba, där han blev organisationens officielle representant.
Han avled 1985, strax efter sin 60-årsdag.

Under många år var det förbjudet att citera eller publicera någon-
ting av Alex La Guma i hans hemland. Hans debutbok, novellsam-
lingen A walk in the night (1962), som utspelar sig i slumområdet
District Six i Kapstaden, handlar om människors ojämna kamp för att
behålla sin självkänsla och sitt människovärde mitt i misären och
hopplösheten. Boken utgavs först i Ibadan, i Nigeria, innan den 1967
publicerades samtidigt i England och USA. Också La Gumas nästa
bok, And a threefold cord (1964), är en skildring från det brutala livet
i en av Kapstadens kåkstäder. The stone country (1967) kan ses som
ett destillat av hans egna erfarenheter av otaliga fängelsevistelser.
Boken är tillägnad de 70 351 personer som satt fängslade i Sydafrika
år 1964. De politiska aktivisternas liv skildras i In the fog of the sea-
sons’ end (1972), medan Time of the butcherbird (1979) handlar om
motsättningar mellan svarta och vita. Den svarta befolkningen i en by
hotas med tvångsförflyttning sedan mineralfyndigheter upptäckts på
deras förfäders heliga land. Hövdingen finner sig i det oundvikliga,
men hans syster hetsar till våld.

Människorna i La Gumas skildringar är alltid samhällets offer.
Hans karaktärer lever ofta utanför samhället och lagen därför att de
inte har några val. I A walk in the night begår Michael Adonis, en fär-
gad som blivit orättvist avskedad från sitt arbete, mord på en vit man.
Men mordet är inte en del i kampen mot apartheid, utan en drucken
mans tygellösa utbrott och offret minst lika förtryckt och maktlöst
som förövaren. Våldet, som fötts ur förtvivlan och desperation, slår
vilt omkring sig och det tjänar inga syften. Någon rättvisa finns inte.
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Mattera, Don (1935–)
Azanisk kärlekssång. Ill. Behnn Edvinsson. Övers. Lisbeth Almér Larsson. 
Kalmar: Bildningsförlaget, 1990. 153 s., ill. Orig:s titel: Azanian love song 
(1983).

I denna samlingsvolym med dikter från nästan trettio års produktion
presenteras den sydafrikanske poeten Don Mattera för svensk publik.
I sitt hemland är han sedan länge en uppskattad dramatiker och poet,
starkt förankrad i kampen mot apartheid. Dikterna är kampdikter
men de saknar all uppblåst retorik. På fri vers med ett språk som i sin
enkelhet ibland närmar sig folkvisan, skildrar han våldet, förnedringen
och bitterheten, men också kärleken till landet, till förfäderna och till
folket.

Minnet är mitt vapen. Övers. Mikael Dolfe. Stockholm: Alba, 1990. 210 s. 
Orig:s titel: Gone with the twilight: a story of Sophiatown (1987).

Lyrikern och dramatikern Don Mattera berättar om sin uppväxt i
slumstaden Sophiatown, en kåkstad i Johannesburgs utkant, befolkad
av fattiga av alla kulörer. I Sophiatown existerar ingen rasåtskillnad,
där är alla lika i sitt armod. Utan åthävor skildrar han sin väg in i en
allt djupare kriminalitet. Småstölderna övergår till misshandel, hans
tillvaro blir allt blodigare och allt brutalare i takt med att han avance-
rar i den kriminella hierarkin. Till sist är han ledare för ett gäng ligis-
ter, anklagas för mord och är nära att mördas i fängelset av rivalise-
rande ligor. Vändpunkten kommer 1962 när regimen jämnar Sophia-
town med marken. Protesterna mot rivningen väcker honom till poli-
tisk insikt och i början av 70-talet blir han själv aktiv i motståndsrörel-
sen.

DON MATTERA tillbringade sin barndom i Durban och i slumområdet
Sophiatown utanför Johannesburg. Han spelade fotboll för African
Morning Stars ett av Sophiatowns mer framgångsrika fotbollslag, men
han drogs snart in i kriminaliteten. Rivningen av Sophiatown blev
vändpunkten i hans liv. Han började engagera sig politiskt, övergick
till den muslimska tron och har sedan dess arbetat främst på lokalpoli-
tisk nivå. Hans aktiviteter gjorde honom snart till en vagel i myndighe-
ternas ögon och mellan 1973 och 1982 utsattes han för ständiga tra-
kasserier och satt bland annat i husarrest under tre år.

Han har publicerat en diktsamling, Azanian love song (1983), själv-
biografin Memory is the weapon (1987; engelsk upplaga under titeln:
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Gone with the twilight: a story of Sophiatown, amerikansk upplaga
under titeln: Sophiatown: coming of age in South Africa), novellsam-
lingen The storyteller (1991) samt barnboken The five magic pebbles
(1992). För svensk marknad har Mattera skrivit Sverige och rasismens
cancer (Borgholm: Bildningsförlaget, 1992).

Mphahlele, Ezekiel (1919–)
Neråt Andra avenyn. Övers. Marianne Gerland-Ekeroth. Stockholm: Rabén 
& Sjögren, 1965. 239 s. Orig:s titel: Down second avenue (1959).

Mphahlele tappar ur samma reservoar av upplevelser som Peter Abra-
hams i Tell Freedom (1954) och Bloke Modisane i Blame me on his-
tory (1963; Lagen är vit, 1965) när han beskriver sin uppväxt i ett av
Sydafrikas slumområden. I Mphahleles fall heter platsen Marabastad
och är ett av Pretorias getton för svarta. Modern arbetar först som
sömmerska, senare tvättar hon kläder åt vita familjer, ägnar sig åt
hemsömnad och arbetar som hembiträde. Som alla andra kvinnor i
kvarteret brygger hon om kvällarna öl i lönndom för att dryga ut
finanserna. Familjeförsörjningen vilar på hennes axlar. Fadern blir en
närmast periferisk figur som uppenbarar sig i familjen när det är dags
att tigga pengar till ännu en öl. Han föredrar att dricka det på annat
håll. Efter att ha hällt en gryta med kokande köttstuvning över sin hus-
tru, försvinner han ur familjens liv för gott. De flyttar till ett hus på två
rum vid Andra avenyn som förutom mormor, tre morbröder, moster
Dora och hennes make och barn, också rymmer fyra hyresgäster. Mor-
mor och moster Dora tvättar åt de vita. Det är Ezeki som sköter
insamlandet och avlämnandet av tvätten. På måndagarna vid fyratiden
på morgonen hämtar han tvätt. Därefter bär det av till skolan. Efter-
som mormor och moster Dora är upptagna av att tvätta kläder hela
dagarna är det Ezeki som får sköta matlagning och städning. Läxorna
hinner han göra först vid tiotiden på kvällen när han diskat och den
övriga familjen gått till sängs.

Mphahlele berättar om sin mödosamma bildningsgång från tvätt-
bud och skolpojke till lärare och journalist. Han berättar om sin väg
ut ur slummen, om svårigheter och motstånd, men han gör det utan
åthävor på ett språk som är rikt på nyanser och känsla. Han väjer inte
för det obehagliga, men det blir aldrig självändamål. Också i beskriv-
ningen av den förhatliga fadern finns plats för medlidande. Skildringen
av kvinnorna i boken: mormor, moster Dora, mamma Eva är fylld av
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tillgivenhet och humor. De är de starka, de uppfinningsrika i kampen
för bröd och utbildning till de sina.

ES’KIA MPHAHLELE — han har sedan 1977 använt den afrikanska for-
men av Ezekiel — föddes i Pretorias slum, växte upp på landet hos fat-
tiga släktingar och återvände som tonåring till slummen i Marabastad.
Han utbildade sig till lärare, men avskedades 1952, sedan han kritise-
rat den lag som diskriminerade de svarta på utbildningsområdet: The
Bantu Education Act. Under några år arbetade han som journalist för
tidskriften Drum. Så tidigt som 1947 publicerades hans första samling
med noveller, Man must live, and other stories, av förlaget African
Bookman i Kapstaden. Mphahlele kallar själv samlingen eskapistisk,
men verklighetsflykten skulle snart efterträdas av protest. Genombrot-
tet kommer med den självbiografiska skildringen Down second avenue
(1959), som publicerades efter det att Mphahlele lämnat Sydafrika för
Nigeria. Redan här finns den starka humanism som blir utmärkande
för hela hans författarskap. Några år senare flyttade han till Paris och
därefter till Kenya, där han grundade och ledde Chemchemi, ett kul-
turcentrum med eget teatersällskap som höll till i Nairobi och främst
vände sig till författare och konstnärer. Novellsamlingarna The living
and the dead, and other stories (1961) och In corner B (1967) publice-
rades under denna tid, och han medverkade flitigt med artiklar, recen-
sioner, essäer och noveller i kulturella tidskrifter. Under en period var
han också — tillsammans med bl.a. Wole Soyinka — redaktör för den
litterära tidskriften Black Orpheus. 1967 återfinner vi honom vid uni-
versitetet i Denver, där han undervisar i litteratur samtidigt som han
slutför sin doktorsavhandling, som utgörs av det första utkastet till det
som senare publicerades som romanen The wanderers: a novel of
Africa (1971). Handlingen i denna roman med självbiografiska inslag
rör sig kring den landsflyktige, sydafrikanske journalisten Timi
Tabane, som tvingats i landsflykt sedan han avslöjat en slavfarm. Han
söker sig till Nigeria och Kenya, men hans främlingskap och hans frus-
tration vilar tungt över hela hans tillvaro. Han försörjer sig som lärare,
men hans alienation avspeglar sig i hans undervisning och tär på hans
relationer till familj och vänner. Först när hans son, som valt att arbeta
för frihetsrörelsen i hemlandet, dödas under tragiska omständigheter
väcks hans handlingskraft.

Efter några månaders gästspel vid den engelska institutionen vid
universitetet i Zambia, flyttade Mphahlele till Pennsylvaniauniversite-
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tet, där han undervisade amerikanska studenter i litteraturvetenskap
tills han 1977 valde att återvända till Sydafrika. Fram till sin pensione-
ring var han anställd vid Institutet för Afrikastudier vid universitetet i
Witwatersrand, de senaste åren som professor i afrikansk litteratur.

Chirundu (1980) tilldrar sig i ett fiktivt, nyligen självständigt afri-
kanskt land som har likheter med Zambia. Chirundu, transportminis-
ter i regeringen, faller från makten när han anklagas för bigami av sin
första hustru, samtidigt som en transportstrejk ledd av hans brorson
Moyo hotar att lamslå kommunikationerna. Författaren nagelfar Chi-
rundus politiska karriär och låter bigamirättegången bilda utgångs-
punkt för sitt resonemang om stamlojalitet och individens ansvar mot
sig själv och mot kollektivet. Av Mphahleles övriga böcker kan näm-
nas essäsamlingarna The African image (1962, rev. ed. 1974; dansk
övers. I Afrikas billede, 1968), Voices in the whirlwind (1972) och
Poetry and humanism (1986). Samlingen The unbroken song (1981)
innehåller ett urval av författarens bästa texter samt ett antal tidigare
opublicerade dikter. Två av Mphahleles mest kända essäer och åtta
noveller från tidigare samlingar återkommer i Renewal time (1988).
Den självbiografiska skildringen från Down second avenue fortsätter i
Africa my music: an autobiography 1957–1983 (1984).

Nkosi, Lewis (1936–)
Parningslek. Övers. Hans O. Sjöström. Stockholm: Legenda, 1986. 175 s. 
Orig:s titel: Mating birds (1986).

I Nkosis debutroman är temat raslagarnas inverkan på förhållandet
mellan kvinna och man. Den lag det gäller, förbudet om sexuellt
umgänge över rasgränserna, är sedan några år upphävd, men döds-
straffet för våldtäkt — om offret är en vit kvinna och förövaren en
svart man — kvarstod alltjämt när Nkosi publicerade sin roman. I en
dödscell i fängelset i Durban inväntar den 25-årige zuluern Ndi Sibiya
sitt straff för våldtäkt på en ung, vit kvinna. För en besökande schwei-
zisk kriminolog berättar han om sitt liv och de händelser som leder
fram till det brott som kanske aldrig skulle ha ägt rum utan raslagar-
nas utmanande och uppeggande inverkan.

LEWIS NKOSI föddes i Durban. Hans karriär — främst som litteratur-
kritiker och essäist — startade redan 1955, när han som nittonåring
började skriva i veckotidningen Natal Sun. Redan följande år hade
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han kvalificerat sig för anställning vid redaktionen för den populära
tidskriften Drum. Snart avancerade han till förstereporter och repor-
tagechef på tidningen. För att kunna utnyttja ett stipendium för uni-
versitetsstudier i USA, tvingades Nkosi att gå i landsflykt 1960 och
hans skriverier förbjöds i Sydafrika. 1960–61 studerade han journalis-
tik vid Harvarduniversitetet. Hans artiklar och essäer har publicerats i
en mängd internationella tidskrifter som The New Yorker, The Specta-
tor, The Guardian, The Observer och Africa Report. Ett urval av hans
essäer och artiklar i skilda ämnen finns samlade i Home and exile
(1964), The transplanted heart (1974), som innehåller essäer om poli-
tik, konst och resor, och i Tasks and masks: themes and styles of Afri-
can literature (1981), där det är den afrikanska skönlitteraturen som
analyseras. 1986 kom Nkosis debutroman Mating birds. Han har
också skrivit pjäser, bl.a. The rhythm of violence (1964), som tilldrar
sig i 1960-talets Johannesburg och handlar om polisbrutalitet och ras-
motsättningar.

Under 1960-talet levde Nkosi under flera år i London, där han
arbetade som litterär redaktör för The New African och reporter för
TV-serien African writers of today. På sjuttiotalet återvände han till
Afrika och bosatte sig i Lusaka i Zambia, där han föreläste i litteratur
vid universitetet. Samma syssla har han nu i Laramie, Wyoming.
Nkosi har inte förlorat kontakten med den sydafrikanska verklighe-
ten. Han har en återkommande helsida i den litterära tidskriften
Southern African Review of Books och han har också gästföreläst i
hemlandet.

Paton, Alan (1903–1988)
På lösan sand. Övers. Birgit & Åke Lekander. Stockholm: Ljus, 1949. 310 s. 
Orig:s titel: Cry, the beloved country (1948).

Originalet utkom 1948, samma år som Nationalistpartiet kom till
makten i Sydafrika och inledde den lagstiftning som skulle sanktionera
rasdiskrimineringen. Berättelsen om den milde zulupastorn Stephen
Kumalo från Natalprovinsen och hans förtvivlade sökande efter sin
son Absalom i Johannesburgs kåkstäder, väckte omvärlden till medve-
tande om den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken. Patons skildring
bärs fram av en stor sorg och en stark humanism: lösningen på det
onda är att vi alla måste se varandra som bröder. Samhällets sår kan
bara läkas med broderskärlek. Denna sydafrikanska kusin till Onkel
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Toms stuga rörde vid många hjärtan trots, eller kanske tack vare, sin
litet naiva och sentimentala ton och sin brinnande medkänsla. Boken
har kommit ut i otaliga upplagor runt om i världen, och den amerikan-
ske dramatikern Maxwell Andersson hade den som underlag för sin
pjäs Lost in the stars (1951).

Paton var outtröttlig i sitt blottläggande av apartheid. Han straffa-
des, bl.a. med husarrest, men han gav aldrig upp sin kamp mot syste-
met, en kamp som han också drev som politiker och ledare för det
mångrasiga Liberala partiet.

Vad ert land är vackert. Övers. Jann Westrup. Stockholm: Norstedts, 1984. 
284 s. Orig:s titel: Ah, but your land is beautiful (1981).

Handlingen tilldrar sig mellan åren 1952 och 1958, de år då ras-
lagarna cementeras. Nationalistpartiet sitter vid makten, men opposi-
tionen försöker samla sig i ett icke-segregerat liberalt parti (ett parti
som Paton för övrigt själv var en av initiativtagarna till). Detta är de
historiska fakta som ligger till grund för romanen. Fiktiva och verkliga
personer förekommer i handlingen, somliga av de händelser som skild-
ras har ägt rum, andra inte. Paton har från vissa håll anklagats för att
vara så upptagen av sitt humanitära budskap att hans romaner reduce-
ras till ”propaganda”, men huvudpersonerna i denna roman känns
högst levande. Några av dem lever med skygglapparna på; vill inte
veta, vill inte se. Andra sätter sig upp mot systemet, som den vite libe-
ralen Robert Mansfield, som följer samvetets röst men tvingas i lands-
flykt för att skydda sitt och sin familjs liv. Åter andra tror fullt och fast
på ”Afrikanderdom”, på den segregerade guldålder som väntar.

ALAN PATON föddes i Pietermaritzburg i en djupt religiös familj av
engelsk härkomst. Som rektor för uppfostringsanstalten Diep Kloof
utanför Johannesburg införde han en mängd reformer för att förbättra
tillvaron för de svarta internerna. Paton misstrodde institutioner och
tvång. Han trodde på det kristna kärleksbudskapets förmåga att för-
ändra världen och han framhärdade i denna sin tro genom år av per-
sonlig förföljelse och trakasserier från nationalisterna. Han grundade
South African Institute for Race Relations (1929), och Liberala partiet
(1953), vars president han var till 1968, när apartheidregeringen i lag
förbjöd flerrasiga politiska organisationer.

Patons första romanförsök handlade om Kristus återkomst till Syd-
afrika. Boken blev aldrig färdigskriven, men temat skulle föregripa
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hela hans författarskap. 1948 kom debuten med Cry, the beloved
country.

Patons andra roman, Too late the phalarope (1953; Järnhård är
lagen, 1954), är en stramare berättelse om kärlek över rasgränserna.
En vit polisman inleder ett kärleksförhållande med en ung svart
kvinna. Deras förhållande får ödesdigra konsekvenser. Essäer om poli-
tik och sociala frågor presenterades i samlingen The long view (1967;
På lång sikt, 1969), som innehåller ett urval av artiklar från 1955 till
1966, tidigare publicerade i den sydafrikanska tidskriften Contact.
Instrument of thy peace (1968; Ett redskap för din frid, 1983) är en
enkel och innerlig betraktelse över en bön av den helige Franciscus av
Assisi, Guds lille fattige.

Patons hustru dog 1967 och Kontakion for you departed (1969;
Hymn till en älskad, 1970) är hans gripande berättelse om deras
äktenskap men också en analys av äktenskapet som ett av Gud instif-
tat sakrament. Självbiografin Towards the mountain (1980; Mot ber-
get, 1982) följer hans liv fram till romandebuten 1948. I jämförelse
med den självutlämnande skildringen av äktenskapet är självbiografin
mer koncentrerad på den officiella personen, på apartheidbekämparen
och reformatorn Alan Paton. Journey continued: an autobiography
(1988) utkom samma år som Paton avled.

van Heerden, Etienne (1954–)
Levande och döda. Övers. Marianne Öjerskog efter: Ancestral voices. 
Stockholm: Bonniers, 1993. 245 s. Afrikaanska orig:s titel: Toorberg (1986).

Berättelsens katalysator är undersökningsdomaren som kallats till det
ensligt belägna Toorberg, en bondgård långt ut i Kapprovinsens oänd-
lighet, för att utreda omständigheterna kring ”oäktingen” Trille du
Pisanis död i ett borrhål. Vattnet på farmen har sinat och utan vatten
kan gården inte drivas. Överallt borrar man efter nya källor. Trille, ett
eget och sällsamt barn som lever i många världar, ramlar ned i ett av
borrhålen. Naturen, som i århundraden utsatts för människornas rov-
drift, slår nu tillbaka mot boersläkten Moolmans på Toorberg. Boer-
pionjären StamAbel Moolman bröt mark i ett bördigt land som efter
fyra generationers hänsynslösa utnyttjande förvandlats till torr och
ofruktbar jord: en symbolisk bild av vad afrikanderna gjort av det
land de besatte. Skildringen kan läsas som en tät kriminalhistoria, men
den är också en episk krönika och en magisk saga i García Márquez
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anda, där de döda lever sida vid sida med de levande. Berättelsen om
Moolmans är slutligen även historien om ”Skamfamiljen”, den fär-
gade grenen, som till sist är den enda fruktbara grenen på stamträdet. I
Etienne van Heerdens roman duggar symbolerna tätt; här är t. ex.
undersökningsdomaren som utreder skuldfrågan enarmad och hela
boken kan läsas som en allegorisk framställning av boernas historia.
Vilken läsart man än väljer är språket lödigt och mycket känsligt. Det
ymniga bildspråket blir aldrig överlastat.

ETIENNE VAN HEERDEN föddes i Johannesburg. Många anser att han
är den främste av dagens yngre afrikaansspråkiga författare. Det är till
människorna och naturen i den östra delen av Kapprovinsen han stän-
digt återkommer i sitt författarskap. Han utbildade sig till jurist, arbe-
tade under ett kort tid på reklambyrå, men sadlade snart om och bör-
jade studera litteraturvetenskap. Van Heerden är biträdande professor
i litteratur vid University of Cape Town.

Hans litterära debut skedde på 1970-talet med en diktsamling på
afrikaans. Bland hans verk återfinns novellsamlingarna My Kubaan
(1983; ”Min kuban”) och Liegfabriek (1988; ”Lögnfabriken”). De
flesta av novellerna i de båda samlingarna har översatts till engelska i
Mad dog and other stories (1992). Toorberg (1986; Ancestral voices,
1989) är hans hittills största framgång och har översatts till nio språk.
Casspirs en campari’s: en historiese entertainment (1991; i engelsk
översättning Casspirs and camparis: a historical entertainment, 1993)
tilldrar sig i 1980-talets Sydafrika, fyllt av politisk oro. I centrum står
en reklamfirma som får i uppdrag att förbättra den vite presidentens
alltmer skamfilade framtoning. Till den produktive van Heerdens upp-
märksammade romaner kan också räknas Die Stoetmeester (1993
”Avelsmästaren”; Leap year, 1997), Kikoejoe (1996; Kikuyu, 1999),
en skildring som utspelar sig på en bondgård i Fish River Valley i Syd-
afrika där van Heerden tillbringade stora delar av sin barndom, samt
Die swye van Mario Salviati (2000; The long silence of Mario Salviati,
2002) där han på ett mycket ömsint sätt beskriver apartheids effekter
på det lilla samhället Yearsonend. Liksom den tidigare nämnda Levan-
de och döda är detta en roman i den magiska realismens skola.
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Wicomb, Zoë (1948–)
Du kan inte gå vilse i Kapstaden. Övers. Maria Ortman. Stockholm: 
Hammarström & Åberg, 1988. 185 s. Orig:s titel: You can’t get lost in Cape 
Town (1987).

En nyanserad och känslig berättelse som i korta, ibland skissartade
kapitel (som också kan läsas som separata noveller), berättar om den
färgade Frieda Shentons uppväxt i det lantliga Namaqualand i Kap-
provinsen, hennes studietid vid ett universitet för färgade i Kapstaden
och återkomsten från exilen i England. Berättarjaget är mer en iaktta-
gare än en deltagare. Osäker och lyhörd lyssnar hon efter de små
nyanserna i tillvaron, hon lyssnar på andra mer än på sig själv. På
fadern som vårdar minnet av den vite engelske anfadern och hoppas
att hennes utbildning och ljushylthet ska kvalificera henne för ett liv i
de vitas värld. På den vite pojkvännen, som vill rymma med henne till
England, på modern, på släktingar och väninnor. Hon lyssnar på deras
skvaller, på deras historier om livet, men hon tar inte själv del. Zoë
Wicomb beskriver utanförskapets dilemma, sökandet efter en identitet
i ett samhälle präglat av raslagar. Det är en försynt och poetisk skild-
ring av en sårbar ung människas väg mot mognad och insikt.

Boken är den första som i fiktionens form skildrar en uppväxt i ett
litet griquasamhälle. Zoë Wicomb stammar själv från griquafolket, ett
herdefolk som ursprungligen tillhörde ursprungsbefolkningen khoik-
hoierna. Boerna lade beslag på deras land, och flitigt ingifte mellan de
vita nybyggarna och griqua såväl som mellan griqua och andra grup-
per gjorde dem till vad apartheidregimen senare skulle klassificera som
”färgade”.

ZOË WICOMB föddes i Kapprovinsen och studerade konstvetenskap
vid vad som under apartheideran gick under benämningen University
College for Cape Coloureds (idag University of Western Cape), där
hon också tog examen. 1970 utvandrade hon till England där hon
stannade till 1991. Hon studerade engelsk litteratur vid universitetet i
Reading och verkade som lärare för vuxenstuderande i Nottingham
innan hon fortsatte studierna vid University of Strathclyde i Glasgow.
På 90-talet återvände hon till Sydafrika och undervisade under några
år vid University of Western Cape i Kapstaden innan hon återvände till
Skottland.

Widombs specialområde är kvinnolitteratur och hon medverkar
också flitigt som litteraturkritiker i olika litterära tidskrifter. You can’t
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get lost in Cape Town är hennes första bok. Uppföljaren David’s story
utkom 2001.
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UGANDA

p’Bitek, Okot (1931–1982)
Lawinos sång. En afrikansk kvinnas klagan. Tolkning och inledning 
Margareta Ekström. Stockholm: Prisma, 1971. 203 s., ill. (U-landsbiblioteket; 
8) Orig:s titel: Song of Lawino (1966).

Okot p’Biteks dikt är ursprungligen skriven på författarens modersmål
acholi, en dialekt av luo, men han har själv översatt den till engelska
och ”vingklippt örnen och gjort den skarpa eggen på krigarens svärd
rostig och slö samt begått mord på rytm och rim”. Lawino är en afri-
kansk kvinna som i smädediktens form ger sin europeiserade make
Ocol en lång uppsträckning för att han övergett de traditionella vär-
dena för europeiska seder och bruk. Lawino passar inte in i Ocols nya
sköna värld. Han har skaffat sig en ny kvinna som rakpermanentar sitt
hår och späker sin kropp för att efterlikna de europeiska idealen.
Lawino försöker vinna tillbaka sin man genom att prisa sig själv och
sina företräden och hon nagelfar sin rival på ett mustigt språk som
osar av invektiv. Tina pudrar ansiktet med aska och liknar därvid en
trollkarl som klär ut sig till midnattsdansen. Hon ser ut som hon har
dysenteri eller skalats av blixten. Hennes kropp jämförs med en hyenas
päls. Hennes mjölklösa bröst ska vi bara inte tala om: ”Hennes bröst
är alldeles hopskrynklade, / Dom består av hopvikt, torrt skinn. / Man
har gjort små bon av bomullstyg / Och hon lägger sina stackars flikar /
Av kohud i dem / Och kallar det bröst!”

Lawinos utblick är begränsad och hon är full av förutfattade
meningar när hon jämför sin värld med den Ocol förespråkar. Stam-
sedvänjor ställs mot västerländsk livsföring, acholifolkets animism
mot européernas kristendom. Inte på någon punkt är den moderna
civilisationen överlägsen, och Lawino är här minst lika doktrinär som
sin man. Liksom denne är hon också en medveten generalisering, ett
destillat av bittra 1900-talserfarenheter, men hon är samtidigt en ovan-
ligt levande och kavat gestalt.
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Två sånger om Afrika. Den politiske fångens sång. Ocols sång. Tolkning 
och inledning Margareta Ekström. Stockholm: Prisma, 1973. 160 s., ill. 
(U-landsbiblioteket; 17) Originalens titlar: Song of Ocol (1970) och Song of 
prisoner (1971).

I Ocols svarssång på hustrun Lawinos smädevisa möter läsaren den
europeiserade afrikanens syn på sitt samhälle. Ocol målar upp en helt
annan bild än sin hustru. Kvinnoförtryck, sjukdom, undernäring, vid-
skepelse och fattigdom grasserar i det stamsamhälle han beskriver.
Den fria och stolta kvinna Lawino sjunger om i sin dikt är här reduce-
rad till handelsvara, lastdjur och könsobjekt. Om Lawino inte vill följa
med på framtidens vagn kan hon lika gärna gå och hänga sig, menar
Ocol. Afrika har inte plats för bakåtsträvare: ”Åt helvete / Med dina
Pumpor / Och din heliga boplats. / Åt helvete / Med resterna / Av
gamla traditioner / Och meningslösa vanor. / Vi skall spräcka / Tabuna
/ Ett efter ett / Och spränga vidskepelsen / I luften. / Vi skall gräva upp
/ Varje heligt träd / Och förstöra minnesplatserna.”

I Ocol har Lawino fått en värdig kombattant, men mannens sång är
bittrare än hustruns. Han har inte bara genomskådat det gamla
bysamhällets falska romantik, utan också det nya samhälle som politi-
kerna utlovade vid självständigheten. Politikernas korruption, makt-
missbruk och profithunger står i vägen för de utlovade framstegen.
Ändå försvarar Ocol allt västerländskt med en närmast fanatisk glöd.
Det finns ingenting i det traditionella samhället han vill bevara, allt ska
bort, jämnas med marken eller kastas i latrinbrunnen.

Den politiske fångens sång är tillägnad nuvarande Zaires förste
premiärminister Patrice Lumumba som mördades 1960, men diktens
generator är mordet på p’Biteks nära vän, den kenyanske ministern
Tom Mboya. Samma dag som nyheterna om mordet nådde honom,
stängde han in sig på sitt tjänsterum och skrev de första stroferna. Det
är den fängslade mördaren som författaren skildrar, och tonen är mör-
kare än i tidigare sånger. Fångens dödsrädsla och ångest, hans oro för
hustrun och barnens framtid, varvas med feberfantasier och minnen
från självständighetskampen. Det framgår klart att också mördaren är
ett offer i landets interna maktspel.

OKOT P’BITEK, diktare och antropolog, föddes i Gulu i norra Uganda.
Han tillhörde acholifolket och hans mor var sin klans främsta munt-
liga diktare med mer än åttio sånger och dikter på sin repertoar. Han
växte upp med den rika flora av sagor, fabler, myter och sånger som
tillhör acholifolkets kulturskatt. Hans debutbok romanen Lak tar
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miyo kinyero wi lobo (1953; ”Har du vita tänder, så skratta”, engelsk
övers. White teeth, 1989), som skrevs på acholi, publicerades av East
African Literature Bureau medan p’Bitek fortfarande försörjde sig som
professionell fotbollsspelare i Ugandas nationella fotbollslag. Efter en
turné i England stannade p’Bitek kvar för att studera bl.a. juridik vid
Aberystwyth i Wales och socialantropologi i Oxford, där han 1963
slutförde sin avhandling om traditionella sånger på luo och acholi.
Han undervisade under en period vid universitetet i Makerere,
Uganda. Okot p’Bitek hann också starta kulturfestivalen i Gulu, leda
Ugandas nationalteater och nationella kulturcentrum innan några
regeringskritiska uttalanden tvingade honom till självvald exil i Kenya,
där han fortsatte sin undervisning och forskning vid universitetet i
Nairobi. Intensivt engagerad i afrikansk kultur och afrikanska värden
tog han initiativet till ännu en kulturfestival — Kisumu Arts Festival.
Under 70-talet gav han ut flera polemiska verk om afrikansk religion
och kultur som African religions and western scholarship (1970), Reli-
gion of the central luo (1971) och Africa’s cultural revolution (1975). I
sina arbeten återkommer han ständigt till vikten av att dra näring ur
sina egna rötter. 1974 publicerade han en antologi med acholisånger
under titeln Horn of my love och folksagosamlingen Hare and horn-
bill.

Under det sena 60- och tidiga 70-talet publicerades den svit av dik-
ter som skulle ge honom en framträdande plats i den östafrikanska lit-
teraturhistorien, Song of Lawino (1966), Song of Ocol (1970) och
Two songs (1971). Den senare samlingen innehåller de två långa dik-
terna Song of prisoner och Song of malaya. I den sistnämnda dikten
går han till angrepp mot samhällets dubbelmoral. Det är främst den
ekonomiska och intellektuella elit som fördömer prostitutionen men
samtidigt håller den vid liv, som han vänder sig mot i sin dikt. Diktens
förmedlare är en prostituerad (malaya på swahili), som för sin talan på
ett mycket expressivt och humoristiskt språk.

1978 fick p’Bitek erbjudande om att undervisa vid universitetet i Ife
i Nigeria. Han stannade i några år, men återvände strax före sin död
till Makerereuniversitetet i sitt hemland.

Postumt har utgivits Artist, the ruler: essays on art, culture and
values including extracts from Song of soldier and White teeth make
people laugh on earth (1986), en samling betraktelser över konst, kul-
tur, politik och religion.
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ZIMBABWE

Dangarembga, Tsitsi (1959–)
Rotlös. Övers. Irja Carlsson. Stockholm: Trevi, 1990. 264 s. Orig:s titel: 
Nervous conditions (1988).

Dangarembgas debutroman, som tilldrar sig i 60-talets Rhodesia, är
en bildningsroman med ett idag nära nog klassiskt tema: konflikten
mellan å ena sidan den västerländska utbildningen och dess värde-
ringar och å andra sidan det gamla stamsamhället och dess kultur, men
romanen färdas längre och diskuterar frigörelsens dilemma i ett vidare
perspektiv.

Shonaflickan Tambudzai, som växer upp på landet i en mycket fat-
tig familj, får chansen att studera vid en missionsskola när hennes bror
oväntat dör. Hennes kusin Nyasha, vars far Babamukuru är rektor för
skolan och släktens stolthet och primära försörjningskälla, har åter-
kommit med sin familj efter några år i England. Nyasha kan citera ur
världslitteraturen, men hon har förlorat kontakten med sitt eget språk
och sitt eget folk. Hon har genomskådat de mekanismer som styr sam-
hället. Hon ser sin far som en marionett som bugar när kolonialisterna
drar i trådarna. Han är sinnebilden för den assimilerade afrikanen som
okritiskt övertagit kolonialisternas värderingar. Nyasha misstror den
utbildning hennes familj erövrat. Bildningen har inte frigjort deras tan-
kar och hon öppnar Tambus ögon för insikten om att frigörelse är mer
än utbildning och god ekonomi. Rotlös är en roman med feministiskt
perspektiv. En central fråga i boken är hur man ska undvika de vanliga
kvinnofällorna och uppnå frigörelse utan att svika sitt ursprung och
förlora sina rötter. En fråga på vilken Dangarembga inte tycks ha
något färdigt svar. Nyasha, i ständig opposition mot sin far och hans
värderingar, kollapsar slutligen under trycket och får ett nervöst sam-
manbrott. Tambu, som är av mindre sprött virke, kämpar vidare mot
självförverkligande.

Det finns en klarsynthet och en självsäkerhet som imponerar i
denna skildring av den afrikanska kvinnans dilemma i ett patriarka-
liskt samhälle. Originalets titel syftar på Jean-Paul Sartres förord till
Frantz Fanons bok Les damnés de la terre (1961; The wretched of the
earth, 1966) som i engelsk översättning lyder: ”The status of the
’native’ is a nervous condition.”
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TSITSI DANGAREMBGAS roman Nervous conditions är den första roma-
nen på engelska av en svart författarinna från Zimbabwe. Dangaremb-
gas föräldrar, som tillhör den första vågen av zimbabwiska akademi-
ker, studerade i England, där hon tillbringade sina första barndomsår.
Åter i Zimbabwe studerade hon först vid en missionsskola i Mutare
och senare vid en amerikansk klosterskola. Hon läste medicin i Cam-
bridge i tre år, men återvände till hemlandet 1980, strax före självstän-
digheten, och började arbeta som copywriter på en reklamfirma i Har-
are.

När hon studerade psykologi vid universitet i Harare deltog hon i
en dramagrupp, men upptäckte att det inte fanns några pjäser med rol-
ler för svarta skådespelerskor. Under åren 1983–84 skrev hon raskt tre
pjäser, varav två uppfördes av hennes grupp, The lost of the soil och
She no longer weeps. Den senare handlar om en ung studentska vars
föräldrar och pojkvän stöter bort henne när det visar sig att hon vän-
tar barn, men som på egen hand och med lika delar av lidande och
beslutsamhet till sist lyckas reda upp sin trassliga situation. Pjäsen
publicerades av College Press Zimbabwe 1987. Nervous conditions
påbörjade Dangarembga redan 1985. Hon erbjöd den till ett bokför-
lag i Zimbabwe, men refuserades och gick därför vidare till The
Women’s Press i London, som antog boken. Först sedan den publice-
rats i England vågade en inhemsk förläggare ge ut boken i Zimbabwe.
Tsitsi Dangarembga skriver på engelska. Efter ett mellanspel på en
filmskola i Berlin ägnar hon sig nu på heltid åt sitt författarskap.

Hove, Chenjerai (1956–)
Ben. Övers. Ulf Gyllenhak. Stockholm: Legenda, 1990. 155 s. Orig:s titel: 
Bones (1988).

Ben, som prisbelönats med det prestigeladdade Nomapriset som 1988
års bästa afrikanska roman, är tillägnad de kvinnor vars barn inte
återvände från den befrielsekamp som förvandlade Rhodesia till Zim-
babwe. I centrum för denna berättelse om orätt och övergrepp finns
den fattiga lantarbeterskan Marita som väntar på sin son, den son som
anslöt sig till motståndsrörelsen men som aldrig återkom från kriget.
Kvar i byn är också Janifa, kvinnan som skulle ha blivit hans hustru.
Sonens enda livstecken är det kärleksbrev han skickat till Janifa. Som
för att besvärja oron tvingar Marita henne att ständigt läsa upp de få
raderna, men oron och ovissheten låter sig inte besvärjas. För att ta
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reda på sonens öde beger sig den gamla till staden där hon förödmju-
kas och dödas av polisen. Janifa, som stannat kvar i byn våldtas av
den vite farmarens kock och flyr in i vansinnet.

Hos Hove finns drag från den muntliga berättartraditionen. Roma-
nen är ett drama för många röster, scenväxlingarna är snabba, tonen
skiftar från det melodramatiska till det tragiska. Olika personer tar till
orda och för berättelsen framåt i korta, täta prosastycken. Den enda
som inte har en egen röst är Marita, som bar lever kvar i minnet hos
dem som kände henne. Oftast är det Janifa som återberättar Maritas
historia och hon gör det genom att vända sig direkt till den frånva-
rande. När en röst faller undan tar nästa vid. Röster från det för-
gångna stiger till ytan och berättar i mytens form om folkets gemen-
samma historia, om landet, förfädernas land, som besudlats och
befläckats av främmande inkräktare.

CHENJERAI HOVE är utbildad till lärare, har arbetat som förlagsredak-
tör för Mambo Press och Zimbabwe Publishing House, och var ordfö-
rande för Zimbabwes författarförbund från 1984 till 1989. Hove före-
kommer i flera antologier, men har också gett ut tre diktsamlingar på
engelska i eget namn: Up in arms (1982) och Red hills of home (1985)
och Rainbows in the dust. Hans andra roman Shadows (1991; Skug-
gor, 1995), som utspelar sig strax innan Zimbabwes självständighet
1980, handlar om en familj som tvingas flytta från sina förfäders land
och de svårigheter de upplever på den nya farmen. Berättelsen koncen-
treras kring flickan Johana, hennes pojkvän Marko och deras tragiska
kärlekssaga. Essäsamlingarna Shebeen tales: messages from Harare
(1994)och Palaver finish: essays (2002) speglar förändringarna i det
egna samhället. Medan den första samlingen är en varm och klok
skildring av det dagliga livet på gräsrotsnivå där humor och olagligt öl
är viktiga ingredienser för att tackla tillvarons förtretligheter, är den
senare boken snarast en stridsskrift tillkommen i ursinne och förtviv-
lan över det sätt på vilket makthavare och politiker missbrukar sina
privilegier och föröder landet. Palaver finish består av 21 brännande
veckokrönikor tidigare publicerade i tidningen Zimbabwe Standard.
Romanen Ancestors (1996) följer tätt i spåren på den tidigare roma-
nen Bones, också här är det röster från det förgångna som söker
levande öron. En ung man på en lång tågresa – som också kan tolkas
som Zimbabwes resa genom tiden – nås av dessa kvinnoröster från det
förflutna. På ett mycket lyriskt språk tätt tvinnat vid den muntliga
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berättarkonsten skildrar kvinnorna sina tragiska och förtryckta öden.
Åhöraren inser att han måste ta ansvar för fädernas ogärningar och
reparera vad de brutit och att arvet från det förgångna måste vara fun-
damentet till morgondagens framsteg.

En intressant artikel om Hoves romantiska Afrikabild, har skrivits av
Flora Veit-Wild, Dances with bones: Hove’s romanticized Africa. I:
Research in African literature, vol. 24 (1993):3, s. 5–12



150
Négrituderörelsen 

Négritude är den första och viktigaste av de moderna litteraturström-
ningarna i Afrika. Rörelsen uppstod i Paris omkring år 1934 bland en
grupp unga studenter från Karibien och Västafrika som samlades runt
tidskriften L’étudiant noir. De såg som sitt främsta mål att återupp-
väcka afrikanernas självkänsla genom att skapa en ny medvetenhet
och en ny stolthet över den afrikanska kulturen. Deras inspirationskäl-
lor kom bl.a. från negrismo, en litterär rörelse som började på Kuba
1927. Men både negrismo och négrituderörelsen fick näring ur det
starka intresse för Afrika och allt afrikanskt som spred sig i västerlan-
det under 1920-talet. Europa hade hamnat i en kulturkris efter första
världskriget, civilisationen hade inte skapat ett bättre samhälle, utan i
stället förött det. Intellektuella som D.H. Lawrence, Breton och
Cendrars sökte inspiration från främmande, vitalare kulturer. Picasso
och den kubistiska skolan fann fruktbara impulser i afrikansk konst
och skulptur och Exposition Coloniale som hölls i Paris 1931 under-
blåste ytterligare intresset för afrikansk kultur.

De mest tongivande i négrituderörelsen var Aimé Césaire från Mar-
tinique, Léopold Sédar Senghor från Senegal samt Léon Damas från
Franska Guyana. Rörelsen var mycket löslig till sin konstruktion och
själva uttrycket négritude myntades först i en långdikt av Aimé Césaire
”Cahier d’un retour au pays natal”, som publicerades i den franska
tidskriften Volontés augustinummer 1939.(Senare utgiven separat och
översatt till engelska, först under titeln Memorandum on my Martini-
que (1947) därefter under titeln Return to my native land (1969))
Négritude var en protest mot den franska assimileringspolitiken och
särskilt mot den äldre generationens villighet att låta sig modelleras i
franska formar. Négritude syftade till att återuppväcka och utforma en
egen kultur som, menade man, stod i bjärt kontrast till västerlandets
materialism och själlöshet. Byggstenar som rytm, känsla, andlighet,
intuition, sinnlighet och skönhet användes i det ideologiska konstruk-
tionsarbetet och kontrasterades mot europeiska hörnstenar som indi-
vidualism, skeptisism, materialism och förnuft. 

Det är Léopold Sédar Senghor som blivit rörelsens ideolog. Han har
sedan slutet av andra världskriget arbetat med att i sina dikter, tal och
essäer formulera det specifika för rörelsen. Etiketten ”négritude” har
klistrats på diverse västafrikanska poeter drivna av hemlängtan, men
det är få som själva applicerat den på sina verk. 1947 utkom det första
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numret av tidskriften Présence africaine samtidigt i Dakar och Paris.
Denna tidskrift kom att spela en mycket stor roll för rörelsen och det
var i dess spalter afrikanska intellektuella formulerade och omformu-
lerade det afrikanska kulturbegreppet. Négrituderörelsens sanna mani-
fest återfinns dock i Jean-Paul Sartres viktiga förord till den av
Senghor redigerade Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache
de langue française (1948), men som också kom att utges separat
under titeln Orphée noir (Black Orpheus, 1963). Antologin har kallats
för négrituderörelsens mest betydande verk.

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kom rörelsen allt
mer att kritiseras. En del kritiker, oftast afrikanska intellektuella, fann
kulturbegreppet enkelspårigt och rasmedvetandet farligt nära rasis-
tiska klyschor. Andra vände sig mot konservatismen och neokolonia-
lismen som de ansåg blev konsekvensen av Senghors uppfattning av
négritude.
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Tidskrifter

Ett urval tidskrifter med litterärt och kulturellt innehåll som behandlar
Afrika.

Litterära och kulturella tidskrifter lever oftast ett osäkert liv, var de än
ges ut. De drivs av eldsjälar, har mycket begränsade ekonomiska resur-
ser och försvinner ut i tystnaden när pengarna sinar och redaktörerna
avgår. Föreliggande förteckning har sina osäkra kort: tidskrifter så
nystartade att deras livskraft ännu inte ställts på prov och deras fonder
ännu inte sinat. Ett fåtal av publikationerna lever tryggt i hägnet av
stora universitet och inflytelserika stiftelser. Några kämpar för sin exis-
tens, några har legat i träda under år, för att väckas till nytt liv av nya
entusiaster. Andra har avsomnat för gott, men under sin livstid varit
ett så betydande forum för afrikansk litteratur och kultur att de är
omöjliga att förbigå.

Africa. Literatura, arte e cultura. Linda-a-Vehla: Africa Editora.
1978– Oregelbunden
Litteratur, konst och kultur från det lusofona Afrika. Poesi och prosa åter-
ges liksom kritiska artiklar och recensioner. 

African arts. Los Angeles: University of California, James S. Coleman Afri-
can Studies Centre.
1967– 4 nr /år
En påkostad tidskrift med brett spektrum: konst, musik, film, teater, littera-
tur och litteraturkritik. Är dock främst en konsttidskrift som behandlar tra-
ditionell och samtida afrikansk konst.

African literature today. London: Heinemann.
1968– 
Från att ha varit årlig utkom den under en period vartannat eller vart tredje 
år, tycks nu åter vara årlig. Varje nummer koncentrerar sig på ett ämnes-
område t. ex. Women in African literature today, Oral and written poetry in 
African literature today, The question of language, Orature in African 
literature today., Exile and African Literature, Childhood in African Litera-
ture.

Africana Journal. New York: Africana Publishing Company. 
1970–1998 [Avslutad]
En utomordentlig tidskrift som gått till de sälla jaktmarkerna. Innehöll 
matiga artiklar, bibliografier och recensioner. Hade även temanummer. 
Fortsätter Africana Library Journal.

L’Afrique littéraire. Paris: Société des éditions de l’Afrique littéraire
1969– 4 nr /år. [Tidigare namn: L’Afrique littéraire et artistique 1969:1-
1979:52/53]
Franskspråkigt kulturmagasin om litteratur, teater, film, konst och musik i 
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Afrika. Innehåller noveller, essäer, litteraturvetenskapliga artiklar och 
recensioner.

ANA review. Annual journal of the Association of Nigerian Authors. Lagos: 
Association of Nigerian Authors.
1985– Årlig
En utomordentlig tidskrift som vänder sig till medlemmarna i ANA, men 
som är en värdefull källa för var och en som intresserar sig för nigeriansk 
litteratur. Innehåller rapporter från författarförbundets aktiviteter, redogö-
relser från nationella seminarier och konferenser, men också internatio-
nella begivenheter rapporteras. Noveller, poesi, essäer och litteratur-
kritiska artiklar av mycket hög klass. Bidragen kommer främst från niger-
ianska författare (Chinua Achebe, Kole Omotoso, Femi Osofisan, Wole 
Soyinka m.fl.), men också författare utanför Nigeria förekommer. Nuva-
rande redaktör för tidskriften är den nigerianske poeten Remi Raji, som 
tillträdde 1991.Cirkulationen är begränsad. 

Ba Shiru. A journal of African languages and literature. Madison: University 
of Wisconsin. 
6(1956)–13(1987), 2 nr /år [Avslutad]
Trots att den var utgiven i USA ville Ba Shiru spegla det afrikanska per-
spektivet på språket och litteraturen. Har haft uppmärksammade tema-
nummer bl.a. om swahililitteratur och om muntlig berättarkonst.

Black Orpheus. A journal of the arts in Africa. Lagos: University of Lagos, 
Department of English. 1957–1987, 2 nr /år [Avslutad]
Den första litterära tidskriften i Afrika. Publicerade kreativa och kritiska 
artiklar om litteratur, musik, målning, skulptur och andra konstformer på 
den afrikanska kontinenten. Innehöll ofta översättningar från franska, 
spanska och lokala språk. 
Flera av Afrikas främsta författare har genom åren bidragit med artiklar 
och skönlitterära alster. Under många år en av de mest betydande tid-
skrifterna. Bland redaktörerna kan nämnas Ezekiel Mphahlele, Wole Soy-
inka och John Pepper Clark.

Critical arts. A journal for cultural studies. Durban: University of Natal, Centre 
for Cultural and Media Studies. 1980– 4 nr /år
En tidskrift med ambitionen att kritiskt granska och spegla sambandet 
mellan text och sammanhang i media i Tredje världen. Framför allt en tid-
skrift för mediastudier. Temanummer har förekommit, bl.a. om kvinnobil-
den i media. 

Current writing. Text and reception in Southern Africa. Durban: University of 
Natal. 1989–1992 Årlig. 1993– 2 nr/år
Innehåller skönlitterära bidrag på poesi och prosa, främst från författare i 
södra Afrika.

Ditaba Inzindaba. News from the Congress of South African Writers. Fords-
burg: COSAW. 1992–1996 [Avslutad]
Ett åttasidigt nyhetsblad i kvällstidningsformat som rapporterade om 
COSAW:s aktiviteter. Innehöll diverse rapporter, notiser, recensioner och 
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dikter av förbundets medlemmar samt referat av tal och policy-uttalanden 
av styrelsens representanter.

Djembe. Tidskrift om afrikansk kultur og verdensmusik. København: 
DAPAMDA, Danish Association for Promotion of African Music, Drama & 
Art. 1992– 4 nr /år
En layoutmässigt mycket tilltalande nykomling med bred kulturell utblick. 
Afrikansk konst, teater, litteratur och musik presenteras med tonvikten 
lagd på populärmusik. Varje nummer innehåller reportage om en afri-
kansk författare eller recensioner av en afrikansk roman. 

Éthiopiques. Revue socialiste de culture négro-africaine. Dakar: Nouvelles 
Editions Africaines. 1975– 4 nr /år
En franskspråkig tidskrift som speglar det frankofona Afrika inom poesi 
och prosa. Innehåller också litteraturvetenskapliga artiklar och essäer. 
Håller en hög och mycket jämn klass.

Halva Världens Litteratur. Stockholm.1992–1999 [Avslutad]
En litterär tidskrift med högt ställda ambitioner att spegla litteraturen i 
Tredje världen. Grundliga författarporträtt och intervjuer liksom essäer, lit-
teraturkritik och skönlitteratur på poesi och prosa. Varje författarporträtt 
åtföljdes av smakprov ur författarens produktion. Fortsättes av Karavan, 
se nedan.

Karavan: litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Stockholm: Föreningen 
Karavan. 1993– 4 nr/år
Fortsätter Halva Världens Litteratur. Lika ambitiös och genomarbetad 
som sin föregångare.

Kunapipi. An international arts magazine. Århus: Association of Common-
wealth Literature and Language Studies. 1979– 3 nr /år
Litteraturvetenskapliga artiklar, skönlitteratur på poesi och prosa speglar 
det litterära klimatet i samväldesländerna. Den afrikanska litteraturen är 
ofta väl representerad. 

Marang. Gaborone: University of Botswana, Department of English. 1977– 
Oregelbunden
En välrenommerad tidskrift som utges vid den engelska institutionen vid 
universitetet i Gaborone. 

Matatu. Journal for African culture and society. Amsterdam: Editions Rodopi 
B.V., 1987– 2 nr / år
En fullmatad tidskrift som innehåller poesi och prosa liksom artiklar, inter-
vjuer, essäer, recensioner och rapporter från konferenser. Temanummer 
om bl.a. Contemporary literature in Nigeria, Canonization and teaching of 
African literatures, African literatures in the eighties, No condition is per-
manen: Nigerian writing and the struggle for democracy.

New contrast. Cape Town: South African Literary Journal 1990– 4 nr /år. 
[Tidigare namn: Contrast, 1960:1–1989:68]
Efter en expansiv period tycks nu New Contrast leva en tillbakadragen till-
varo under osäkra ekonomiska premisser, men har ännu inte kastat in 
handduken. Var i många år en mycket vital och intressant tidskrift som 
drevs ideellt. Under storhetstiden var utbudet imponerande och innehöll 
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poesi och prosa, artiklar, recensioner och grafik i form av högklassiga 
illustrationer och serier. Engelskspråkig, men enstaka artiklar på afrika-
ans har förekommit. Författaren Damon Galgut har ingått i redaktionen. 
Till tidskriftens ”beskyddare” hör André Brink, J.M. Coetzee och Nadine 
Gordimer.

Notre libraire. Revue du livre: Afrique, Caraïbes, Océan Indien. Paris: Club 
des Lecteurs d’Expression Française. 1970– 4 nr /år
Livskraftig tidskrift som behandlar skönlitteratur i Afrika och i Karibien. 
Koncentrerar sig oftast på det frankofona språkområdet, men undantag 
görs. I omfattande temanummer belyses ett lands litteratur eller en litterär 
genre. Bland de senaste numren kan nämnas Nigeria, Moçambique, 
Mauritius, Madagaskar (två nummer), nya kvinnliga författare (två num-
mer) och teater. 

Okike. An African journal of new writing. Nsukka, Anambra State, Nigeria: 
Okike magazine 1971– 3 nr /år. 
Liksom Fågel Fenix har denna tidskrift under årens lopp uppstigit ur 
askan vid ett flertal tillfällen till båtnad för alla älskare av afrikansk littera-
tur. Redaktör var länge den nigerianske författaren Chinua Achebe. Poesi, 
prosa, essäer, intervjuer med afrikanska författare, recensioner och litte-
raturvetenskapliga artiklar ingår i utbudet. En av de viktigaste litterära tid-
skrifterna för afrikansk litteratur.

Présence africaine. Paris. 1947–tidigare 4 nr/år, numera oregelbunden
Nestorn bland de afrikanska kulturtidskrifterna, behandlade främst den 
frankofona kultursfären. Publicerades först på franska. En engelskspråkig 
version introducerades 1957, men 1967 sammansmälte de båda till en 
tvåspråkig tidskrift. Grundades av senegalesen Alioune Diop vars avsikt 
det var att skapa ett forum inte bara för svarta intellektuella, också företrä-
dare för olika trosriktningar och politiska åskådningar fick framträda i tid-
skriftens spalter, liksom historiker och antropologer. Présence africaine 
var öppen för alla som ville vara med och tolka det afrikanska kulturbe-
greppet och den spelade en mycket stor roll när det gällde att föra ut 
négrituderörelsen. Poesi, prosa, dramatik, debattartiklar, essäer och litte-
raturkritik fanns i utbudet och bidragsgivarna var bl.a.författarna Léopold 
Sédar Senghor och David Diop från Senegal, Aimé Césaire från Martini-
que och Richard Wright från USA.

Research in African literatures. Bloomington: Indiana University Press in 
cooperation with The Ohio State University. 1970– 4 nr /år
En utomordentlig tidskrift med kritiska essäer, bibliografier och recensio-
ner av afrikansk litteratur. Debatterar och analyserar litterära företeelser 
och trender. Ägnar sig inte bara åt den skrivna litteraturen utan behandlar 
också den muntliga berättartraditionen. Publicerar listor över doktorsav-
handlingar om afrikansk skönlitteratur liksom om olika forskningsprogram, 
främst vid amerikanska universitet. 

Southern African review of books. Cape Town: University of Western Cape, 
Centre for Southern African Studies. 1987– 4 nr /år
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Tidskrift med omfångsrika artiklar om litteratur från södra Afrika. Grund-
liga och gedigna recensioner av såväl skönlitteratur som faktaböcker. Den 
sydafrikanske kritikern Lewis Nkosi återkommer med en stående hels-
ideskrönika.

Staffrider magazine. Fordsburg: Congress of South African Writers. 1978–
1996 4 nr /år [Avslutad]
Kulturtidskrift som främst blev ett forum för unga svarta författare från 
Sydafrika, men bidrag från Nadine Gordimer och andra vita apartheid-
motståndare har också förekommit i dess spalter. Innehöll skönlitterära 
bidrag på poesi och prosa, men också essäer, debattartiklar, fotografisk 
konst och grafik. Utgavs t.o.m. vol. 8 av Ravan Press. Fr. o. m. vol. 9 
(1991):3 utgavs den av COSAW. 

Transition. 1961–1975 [som Transition], 1975–1976 [som Ch’indaba] ,1991- 
[åter Transition]
Utkom under många år i Uganda, flyttade till Ghana och upphörde. Har nu 
återuppstått i USA. Var länge den mest inflytelserika tidskriften i Afrika. 
Orädd och nyfiken rapporterade den från hela den afrikanska verklighe-
ten. Den innehöll poesi och litteratur likaväl som artiklar om apartheid, 
politik, ekonomi, kultur, sociologi, sex och samlevnad. Den blev ett forum 
och en brytningspunkt och vågorna gick ofta höga i dess spalter. Bidrags-
givare genom åren var hela den afrikanska parnassen med bl.a. Achebe, 
Soyinka, Ali Mazrui och Kofi Awoonor, men också statschefer som Julius 
Nyerere från Tanzania och Milton Obote från Uganda. Den senare drog 
vid ett tillfälle också in tidskriften och lät konfiskera flera upplagor. 

Wasi. The magazine for the arts. Domasi, Malawi: Writers and Artists Servi-
ces International (WASI). 1992– Oregelbunden
Den malawiske författaren Steve Chimombo var redaktör för den kortli-
vade Wasi writer. Nu vidgar han perspektivet och ger sig i kast med hela 
kultursektorn.

Wasi writer. The magazine for writers. Domasi, Malawi: Writers Advisory Ser-
vice International (WASI) 1990–1991 [Avslutad]
Fortsättes av Wasi. The Magazine for the arts. Tidskriftens redaktör var 
Steve Chimombo. Riktade sig först och främst till författare, särskilt i södra 
Afrika och Malawi. Innehöll intervjuer, artiklar om skönlitteratur och repor-
tage om litterära konferenser och skrivarkurser. Varje nummer innehöll 
också noveller och dikter, men tonvikten låg på praktiska råd till författar-
kollegor. Datorer och databehandling spelade en framträdande roll i sam-
manhanget.
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Litteraturhistoria och handböcker: källförteckning
African literatures in the 20th century: a guide. Ed. Leonard S. Klein. New 

York: Ungar Publishing Company, 1987. 245 s.
African literatures in the eighties. Eds. Dieter Riemenschneider, Frank 

Schulze-Engler. Amsterdam: Rodopi, 1993. 281 s. (Matatu; 10)
Afrikas stemmer: om afrikansk litteratur fra Middelhavet til Kap Det Gode 

Håb & en annoteret bibliografi over litteratur oversat til dansk. Red. Vagn 
Plenge. København: ALOA/Hjulet, 1993. 79 s.

Balogun, Odun, Kester Echenim & Tunde Fatunde, ”African literature: past, 
present and future”. I ANA review, vol. 3, no. 1, 1988, s. 12–13, 19–24

The Bloomsbury guide to women’s literature. Ed. Claire Buck. London: 
Bloomsbury Publ., 1992. 1171 s., ill.

Brown, Stewart, Writers from Africa. London: Book Trust, 1989. 56 s. 
Burness, Don, Fire: six writers from Angola, Mozambique and Cape Verde. 

Washington, D.C.: Three Continents Press, 1977. 148 s., ill.
Chinweizu, Onwuchekwa Jemie & Ihechukwu Madubuike. Toward the deco-

lonization of African literature. Enugu: Fourth Dimension Publ., 1980. 
Vol.1: African fiction and poetry and their critics. 1980. 320 s. 

Clingman, Stephen, The novels of Nadine Gordimer: history from the inside. 
2. ed. Amherst: Univ. of Massachusetts Press, 1992. 438 s.
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