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V. S. NAIPAUL – helst kalt Vidia – ble født i 
Trinidad av indisk-ættede foreldre i 1932, 
men bodde det meste av livet i England, 
der han døde sist lørdag i en alder av 85 
år. Han reiste alltid mye, og ved siden av 
sine mest kjente skjønnlitterære bøker 
(A House for Mr. Biswas, A Bend in the 
River, Half a Life), skrev han en rekke høyt 
skattede, men også ofte kontroversielle re-
iseskildringer. Mitt første møte med ham 
var India: A Million Mutinies Now fra 
1990 (som ikke må forveksles med forg-
jengeren fra 1977), som må sies å være 
noe av det beste innenfor en sjanger som 
med tiden har fått et ganske dårlig rykte. 

D
et var ganske fas-
cinerende å følge 
med på sosiale 
medier sist helg da 
meldingene om Sir 
V. S. Naipauls bort-
gang begynte å spre 
seg, for det er ikke 

mange andre forfattere i vår tid – kanskje 
Michel Houellebecq? – som til de grader 
både er blitt elsket og hatet. Reaksjonene 
delte seg da også tydelig i to: på den ene 
siden de som hyllet ham for hans ærlighet 
og litterære kvaliteter, og på den andre de 
som repeterte de gamle, men slett ikke 
ubegrunnede påstandene om at han var en 
dårlig skjult rasist og kvinnehater. 

DET ER IKKE mulig å ignorere noen av dis-
se to sidene av ham hvis man skal skrape 
sammen noen minneord over en stor for-
fatter som man har fulgt med skrekkblan-
det fryd. Om man tåler ham eller ikke tror 
jeg først og fremst kommer an på hva man 
oppdaget først, den vakre kunsten eller 
den lugubre kunstneren. I mitt tilfelle var 
det en fantastisk reisebok fra India.

ELsKEt og HatEt: sir V. s. Naipaul, som døde sist lørdag, ble av Edward said kalt en «intellektuell katastrofe», mens Paul theroux skrev en hel bok om deres havarerte vennskap. Men ikke desto mindre var hans uforsonlighet en uvurderlig bestanddel i et tvisynt forfatterskap som nok vil leve lengre 
enn mange andre nobelprisvinnere i litteratur. Foto: NtB scanpix

I DEN BESKRIVER Naipaul sine reiser rundt 
i forfedrenes hjemland med en sosiologs 
blikk, der han lar flest mulig forskjellige 
stemmer slippe til med sine personlige, 
lokale historier, og nettopp på denne 
måten får han fram hvor oppsplittet og 
sammensatt India er. Den er skrevet slik at 
den framstår som svært informativ, men 
samtidig tar den fra deg alle illusjoner om 
at du noensinne kommer til å få noe grep 
om dette landet.

INDIA: A MILLION Mutinies Now presen-
terer subkontinentet som et svare kaos, 
men i en ganske nøktern tone. Naipaul var 
selv av brahmin-slekt, en høykaste som 
gjerne består av prester og lærere, noe som 
kan resultere en tendens til å se på seg selv 
som en utvalgt. I den grad dette var tilfel-
let med Naipaul, så kan det ha formet det 
han skrev om sin egen og andres kulturer 
– men dette er også bare halve historien, 
for en kan aldri vurdere hans forfatter-
skap uten å legge like stor vekt på hans 
utenforskap: han var en inder født utenfor 
India, og en evig outsider i England. En 
av hans beste bøker er de fiksjonaliserte 
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uforsonlig 
Det var en blanding av talent og vilje til å gå 
egne veier som innbragte Sir V. S. Naipaul 
nobelprisen i litteratur. Men han hverken 
skrev eller levde for å bli likt, noe som vil 

prege hans ettermæle.

RØST ER 
FORSTUMMET

EN



33 torsdag 16. august 2018 SIGNALER

ELsKEt og HatEt: sir V. s. Naipaul, som døde sist lørdag, ble av Edward said kalt en «intellektuell katastrofe», mens Paul theroux skrev en hel bok om deres havarerte vennskap. Men ikke desto mindre var hans uforsonlighet en uvurderlig bestanddel i et tvisynt forfatterskap som nok vil leve lengre 
enn mange andre nobelprisvinnere i litteratur. Foto: NtB scanpix

memoarene The Enigma of Arrival fra 
1987, som handler om endringer i hans 
egen persepsjon av nye steder over tid. 
Her blir vi kjent med den skjønnlitterære 
mesteren, det stilistiske geniet Naipaul, 
mens man i andre bøker – særlig de to han 
har skrevet fra «det muslimske kulturom-
rådet» – opplever den uforsonlige Naipaul 
på sitt mest konservative.

Noe av det mest kontroversielle han 
har skrevet er nettopp hans andre reise-
bok fra overveiende muslimske land, kalt 
Beyond Belief: Islamic Excursions Among 
the Converted Peoples (1998), der han 
kommer med skarpe karakteristikker av 
muslimske «konvertitter» – altså ikke-ara-
bere – grunnet den kulturelle svakheten 
han mente de viste da de lot seg omvende 
til en «fremmed» religion. 

Han skriver blant annet at «dette er 
folk som vet hvordan de kan bruke en 
telefon, men aldri kunne hverken repa-
rere eller finne opp en». Her gjør han seg 
implisitt til en propagandistisk agent for 
den Vesten som han så inderlig ville, men 
ikke alltid kunne tilhøre. Urimeligheten i 
disse dypt rasistiske påstandene er særlig 

påtalt av Edward Said, som kalte ham 
en «intellektuell katastrofe» som hadde 
begått «mentalt selvmord». Men dette 
fenomenet, at kunstnerisk skjønnhet ikke 
alltid går i hop med godhetens nådegave, 
er noe vi nordmenn kjenner godt til. Og 
til en viss grad kan denne motsetningen 
virke forlokkende, for hvor lenge har ikke 
nettopp vi lett etter nøkkelen til gåten 
Hamsun?

I TILLEGG TIL de sviende 
ordene fra Said er hans 
feide med reisebokfor-
fatteren Paul Theroux 
legendarisk, og den 
tidligere beundreren skrev 
faktisk en hel bok om hvor 
fæl han var. Videre er (den 
autoriserte!) biografien til 
Patrick French et karakter-
drap av dimensjoner. Men 
Naipaul var ikke snauere enn at han gjerne 
kom sine fiender i forkjøpet. 

HAN GIKK SÅ langt som å innrømme at 
det er mulig at den psykiske belastningen 

«Det er i 
romanene 
nøkkelen 
ligger»

han utsatte sin første kone for – som han 
nektet å kjøpe giftering til – fort kan ha 
kostet henne livet, for han la ikke skjul på 
at han hadde en elskerinne i mesteparten 
av de 41 årene de var gift, men så gikk det 
uansett ikke bedre enn at han forlot dem 
begge til fordel (?) for en annen. 

I TILLEGG HAR han røpet at han flittig 
besøkte de prostituerte i London. Til Pat-
rick French innrømmet han at han var klar 

over sine ondskapsfulle 
personlighetstrekk, og 
det virket heller ikke som 
han brydde seg stort om 
de sårede som ble liggende 
igjen etter ham, og ei heller 
noe særlig om hva som ble 
skrevet om ham.

HELDIGVIS FINS DET også 
nok av forfattere som har 

hyllet Naipauls forfatterskap, som Joan 
Didion, Teju Cole og Tabish Khair, og deres 
varierte bakgrunn viser at det – naturligvis, 
han har tross alt vunnet nobelprisen – er 
mer å nyte av og undre seg over i hans 

bøker. Didion forsvarer ham til en viss grad 
mot angrepet fra Said, og mener at Naipauls 
egentlige mål er den trygge middelklassen 
og deres «London words, London abstrac-
tions», som på så finurlig, men effektivt vis 
øver vold mot «de innfødte». 

COLE SKRIVER OM hvor mye han har be-
tydd for en hel generasjon post-koloniale 
forfattere, og begge trekker de paralleller 
til Joseph Conrads geniale, men tvetydige 
klassiker Mørkets hjerte. Khair mener det 
er for mye fokus på reiselitteraturen hans, 
for det er i romanene nøkkelen ligger, men 
de må leses med tålmodighet for å få øye 
på den sårede, nesten desperate outsider-
en Naipaul.

En annen side ved denne sammensat-
te figuren som ikke bør overses er hans 
morbide sans for humor. Da den iranske 
ayatollah utstedte fatwaen med dødsdom-
men mot en annen eksil-inder, Sir Salman 
Rushdie, karakteriserte Naipaul det som 
en «ekstrem form for litteraturkritikk». 
Dette lot han ledsage av en skoggerlat-
ter som nå er stilnet, til noens glede, og 
andres fortvilelse.


