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[essay] Sitatet over 
er hentet fra Antjie 
Krogs roman Country 
of my Skull, en av flere 
romaner som gjør be-
tegnelsen «bastardro-

man» til en hedersbetegnelse i Sør-Afrika. 
Jeg våger påstanden: Intet land har de siste par tiårene produsert flere 

spennende forfattere, og intet sted har litteraturen større relevans for 
samfunnet.

Post-apartheid i litteraturen. Det er særlig overgriperne - det vil si de 
hvite, spesielt afrikanderne (boerne) - som har benyttet seg av fiksjo-
nens muligheter for selvransakelse. Denne litteraturen avdekker ofte en 
grunnleggende bondsk og religiøs enkelhet i såkalte plaasromaner; sterkt 
avgrensede i rom og med et persongalleri som gjerne utgjøres av en 
enkelt (ofte incestuøs) slekt, eller av to-tre konkurrerende familier med 
sammenviklede skjebner.

Det er fremdeles, kanskje på grunn av manglende økonomi eller tradi-
sjon, relativt få sorte forfattere som har slått igjennom. De skriver ofte 
såkalte «Jim goes to Jo’burg»-romaner, der unge sorte menn blir tvunget 
alene inn til byen, på flukt eller på leting etter arbeid. I storbyjungelen 
ender de opp som totalt fremmedgjorte og går alltid til grunne.

Det kan synes selvmotsigende å fremdeles benytte seg av apartheids 
kategorier som «hvit», «sort» og «farget» litteratur, men inndelingen er 
i høyeste grad funksjonell. Selv om kreftene er sluppet løs i regnbuena-
sjonen, så har de ulike etniske gruppene fortsatt forskjellige kunstneriske 
vekstvilkår og motiver. I kvantitet er det fremdeles den «hvite» romanen 
som dominerer, men her bør det også skilles mellom «the British» og 
afrikanderne, som naturligvis også bruker forskjellige språk.

Forenklet kan en hevde at ytterpunktene i litte-
raturen i «the New South Africa» på den ene side 
er afrikandernes introspektive heimstadsdiktning 
i slektsromaner og på den andre side de sortes 
konflikt mellom natur og kultur. De fargede står 
muligens i en fruktbar mellomposisjon, det skal 
jeg komme tilbake til.

Sannhetskommisjonen TRC. Det var valgene i 1994 
som for alvor markerte overgangen fra apartheid 
til folkestyre i Sør-Afrika. For å få fortidens gru-
somheter opp i dagen ble det besluttet å nedsette en sannhetskommi-
sjon, som fikk navnet The Truth and Reconciliation Commission (TRC). 
Leder og samlende kraft var erkebiskop Desmond Tutu.

TRC skulle tilby kompensasjon til ofrene og lokke overgripere med 
amnesti. Kravene for amnesti var blant annet at man ikke skjulte noe, 
og at man greide å overbevise kommisjonen om at handlingene hadde 
vært politisk motiverte. Kun kommisjonen kunne ta stilling til søknaden, 
mens ofrene kom med anbefalinger.

TRC-prosessene (1996-98) ble gjenstand for enorm oppmerksomhet. 

Høringene ble overført på tv og radio, og man håpet på en slags nasjonal 
renselse. Men kommisjonens arbeid ble også kritisert fra første stund. 
Mange ofre kunne ikke forsone seg med at de skulle gi tilgivelse når de i 
virkeligheten ønsket en form for hevn. Enkelte grupper - som zuluenes 
Inkhata-parti og bakmenn fra Nasjonalistpartiet i militæret, politiet og 
fengslene - ble ikke en gang tvunget til å vitne. Men stort sett må en 
kunne si at en tilsynelatende umulig oppgave ble løst på tilfredsstillende 
vis. Tross sine svakheter ga TRC-prosessene på mange måter Sør-Afrika 
en ny start.

En av dem som fulgte alt dette nøye fra første til siste dag var poeten 
og journalisten Antjie Krog, som senere skrev boken Country of my Skull. 
Ved siden av den daglige rapporteringen forteller hun om sine egne gan-
ske ekstreme sorg- og sjokkreaksjoner som fulgte av at hun utsatte seg for 
denne strømmen av grusomme historier. I tillegg har hun en akademisk 
innstilling til begreper som «sannhet», «anger» og «forsoning», og hun 
intervjuer psykiatere, religiøse ledere og lingvister underveis. Flere av 
overgrepene er så forferdelige at de impliserte ikke bare lider av hukom-
melsestap, men også bokstavelig talt mister evnen til å snakke. Country of 
my Skull er en på samme tid personlig og allmenn beretning - en blanding 
av selvbiografi og dokumentar.

Antjie Krog, som selv er afrikander (boer), har nærmest tryglet om at 
litteraturen skulle ta opp hansken. Så mens Nadine Gordimer, André 
Brink og J. M. Coetzee begynner å dra på åra, slår sørafrikansk politikk 
og litteratur følge inn i en ny epoke: post-apartheid.

Sorg og glede i den sorte roman. Begrepet «den sorte roman» vil kanskje 
oppfattes som en frekk forenkling. Sør-Afrikas har elleve offisielle språk, 
og ni av dem tilhører forskjellige sorte grupper. Nå er det heldigvis slik at 
disse kan deles inn i to språkstammer, hvor de to største, xhosa og zulu, 
tilhører den ene (nguni, den andre kalles sotho).

Den mest kjente av de nye sorte romanforfatterne 
er Zakes Mda, men vi har også navn som Mandla 
Langa, K. Sello Duiker og Phaswane Mpe (de to 
siste døde unge). Ved siden av deres mer eller mindre 
vellykkede forsøk på å smelte sammen tradisjon og 
modernitet, finner vi en slags lett humrende blan-
ding av «struggle and celebration», der elendige le-
veforhold blandes med en følelse av å ha kommet 
til nye muligheter. Vi har ikke lenger å gjøre kun 
med lidende ofre, og i disse romanenes ytterkanter 
befinner det seg ofte skikkelser som har hatt en be-

tydelig sosial mobilitet «på tross av» hudfarge. Fattige hvite, white trash, 
kan bli forbigått av sorte med suksess.

Dette er tilfelle i Zakes Mdas Måter å dø på, der en sort mann fra 
townshipen slår seg opp som begravelsesagent og blir søkkrik, og typisk 
nok glemmer sine barndsomsvenner. Motsatt finner vi i J. M. Coetzees 
Vanære, hans mest tydelige post-apartheid-roman, at den hvite hoved-
personens datter er i fritt fall og at hennes skjebne er mer i hendene på 
hennes sorte naboer for hver dag som går på det ugjestfrie sletteland-
skapet The Great Karoo.

«Var apartheid et produkt av en forferdelig mangel ved boer-kulturen?  
Kan man finne nøkkelen til dette i boer-sanger og -bøker, i øl og grillmat?»

Selvransakelse gjennom fiksjon 

Cappuccino-økonomi: 
hvitt skum med litt 
brunt dryss på toppen, 
mens hoveddelen  
fremdeles er en stor, 
sort arbeiderklasse.
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Sjangerblanding til heder. Fra første stund var apartheid et absurd system 
som ikke kunne opprettholdes. Historien har vist at om ikke menneskene 
klarer å bryte det ned politisk, så ender ethvert pigmentokrati med at 
grensene overskrides genetisk og den fryktede blandingsrasen oppstår 
(som ved «mestiseringen» av Latin-Amerika).

Henk van Woerden har med sin Glasskår i munnen skrevet en bok om 
en mann av blandingsrase som aldri fant sin plass i det gamle Sør-Afrika. 
Boken er egentlig en selvbiografisk reiseskildring, men den sirkler seg 
inn på livet til den sinnsforvirrede afro-grekeren Demitrios Tsafendas 
som knivdrepte apartheid-arkitekt og statsminister Hendrik Verwoerd 
i parlamentet i 1966. Dette er en uhyre fascinerende fortelling om en 
mann som var noe så sjeldent som en dypt religiøs kommunist, og som 
ble holdt utenfor overalt hvor han dro og derfor ble tvunget til å reise fra 
land til land i Europa, Midtøsten og Afrika.

Van Woerdens egen reise, som for ham er en tilbakekomst til sitt 
hjemland etter mange år i Nederland, ender med at han treffer Tsafendas, 

som på alle måter er en sammensatt skikkelse, personlig på en psykiatrisk 
klinikk. På veien får forfatteren anledning til å fortelle om Sør-Afrikas 
nye problemer, og mange drømmer som ikke er gått helt i oppfyllelse. 
Gjennom sin egen og Tsafendas’ historie får han forsterket myten om 
Sør-Afrika som «eksilets hjemland». Formmessig kan Glasskår i mun-
nen, sammen med Country of my Skull, antyde at «bastard-roman» er en 
hedersbetegnelse.

Prisdryss over regnbuenasjonen. Den fremste representanten for den 
nye, urbane romanen har sin opprinnelse i det gamle pigmentokratiets 
gråsoner. Muslimen Achmat Dangor er etterkommer etter indiske im-
migranter, og han vokste opp i det famøse District Six ved Cape Town, 
et område avsatt til såkalte cape coloureds.

Plotet i hans prisvinnende roman Bitter frukt er som i en gresk tra-
gedie: Sønnen i en familie på tre tar på seg hevnerrollen og dreper sin 
biologiske far, som han får vite om gjennom å smuglese sin mors 
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dagbok. Mannen arbeidet for sikkerhetspolitiet un-
der apartheid-tiden, og voldtok moren for å presse 
opplysninger ut av hennes mann, som var tilknyttet 
motstandsbevegelsen ANC. Han er nå på sin side 
jurist og involvert i TRC-prosessene, og romanen 
åpner med at han tilfeldigvis gjenkjenner sin kones 
overgriper i et kjøpesenter. Dette gjør at forfatteren 
kan manøvrere handlingen både forover og bakover: 
vi følger kjernefamilien mot dens oppløsning, mens 
sønnen, i identitetskrise etter å ha oppdaget hvem 
som er hans opphav, driver seg selv mot romanens 
utløsende handling. Samtidig avdekkes stadig mer 
av tragediens bakgrunn, hvorav mye er spesifikt for 
Sør-Afrika, men allikevel oppleves som allment.

Men prisdrysset over sørafrikanske romaner ver-
ken starter eller stopper her, og utviklingen har hel-
ler ikke stått stille. - På 80-tallet hadde vi struggle-
litteratur, mens det på 90-tallet var TRC-relaterte 
bøker som dominerte. Men nå er vi på vei inn i 
en periode der det er i orden å skrive om vanlige 
folk. Disse ordene tilhører Shaun Johnson, forfatter 
av The Native Commissioner, vinner av Common-
wealth-prisen som beste afrikanske roman i fjor. I 
denne selvbiografiske debutromanen møter vi en 
ung mann som finner sitt smutthull inn i fortiden 
når han åpner en eske med papirer etter sin avdøde 
far. Men det er nok bare i Sør-Afrika at det som 
følger kan ses på som «helt vanlig». Det blir mye apartheid allikevel, for 
å si det sånn.

Identitet og grenser. Disse to bøkene har det til felles at de er fundert 
rundt fiffige grep som tillater forfatterne å grave i fortiden. I Bitter frukt 
kverner TRC sitt arbeid i bakgrunnen, og med en bitter-ironisk grunn-
tone er Dangor blant de første forfatterne som tør angripe de nye makt-
haverne i ANC-ledelsen, inkludert Desmond Tutu. Identitetsproblemene 
til «the mixed» behandles rått og direkte. Men er ikke «bastardene» nett-
opp symboler på framskrittet, at segregasjon er umulig og apartheid for 
alltid historie?

Økonomisk sett er post-apartheid allikevel blitt en blåmandag for 
mange. Sør-Afrika av i dag er blitt kalt «cappuccino-økonomi»: hvitt 
skum med litt brunt dryss på toppen, mens hoveddelen fremdeles er en 
stor, sort arbeiderklasse. Fattigdommen har faktisk økt i perioder, og blant 
de sorte er arbeidsløsheten på rundt 40 prosent. En stor del av problemet 
er at Sør-Afrika er et nesten ufattelig voldelig samfunn. Mellom 20 og 
30.000 mennesker blir drept hvert år, og over 50.000 kvinner blir utsatt 
for voldtekt. Dette blir det også litteratur av.

Det synes klart at en kultur som har hatt som mål å holde etniske 
grupper fra hverandre har vært mer enn normalt opptatt av grenser. 
Den ultimate grensen er imidlertid ikke den som omslutter en nasjon 
eller en etnisk gruppe, men individet, selve kroppen. I apartheid-tiden 

kunne en overskridelse av denne siste grensen, selv 
om det skjedde i kjærlighet, føre til den største av 
alle tenkelige skandaler: et bastardbarn. Grenseo-
verskridelser ved tvang, som voldtekt eller incest, 
er i dag et tilbakevendende tema (jamfør hivpro-
blematikken). Når særlig afrikander-romanene nå 
tør behandle dette ømfintlige tema, er det muligens 
å oppfatte som en advarsel: Vold mot barn kan 
gjøre ende på slekten, og symbolsk sett hele den 
en gang så stolte voortrekker-nasjonen. Merk for 
øvrig kontrasten til fadermordet i Bitter frukt.

Den ensomme fremmede. Det har dukket opp en 
karakteristisk skikkelse i sørafrikansk litteratur: En 
ensom, marginal figur som griper inn i handlingen 
og betvinger et etnisk homogent kollektiv. Gode 
eksempler på slike inntrengere er ikke bare obersten 
i J. M. Coetzees Før barbarene kommer, men også 
magistraten i Etienne van Heerdens glimrende Det 
forheksede fjellet, som kommer fra byen og avdekker 
en kriminell handling i et lite afrikandersamfunn. 
Den samme skikkelsen gjenfinnes i Zakes Mdas 
Heart of Redness, Mike Nicols Høyere makter, og 
Damon Galguts The Good Doctor. 

Uanfektet av om inntrengeren er god eller ond, 
så testes samfunnet og vi får se hva det er laget 
av. Typisk nok er det sammensatte sterkest, og jo 

større jo bedre. Det Sør-Afrika nå trenger er en arena for et bredt og 
fruktbart kulturmøte innenfor rammene av den nye samtidshistorien, og 
dette finner helst sted i storbyene. Det kan derfor virke som om den mest 
effektivt framoverskuende sørafrikanske romanen nå er den urbane.

En kan avslutningsvis spørre seg om ikke den ensomme skikkelsen 
som dukker opp i horisonten i disse romanene har fellestrekk med søra-
frikanske forfattere som sådan. De kan virke som brekkstenger for å 
åpne tidligere isolerte kulturer og bidra til samtale over grenser. Kunstens 
rolle er å vise hva slags virkelighet man må lære seg å leve med i dagens 
Sør-Afrika.

Pigmentokratiets endelikt. Jeg har nærmet meg konklusjonen at både 
form og innhold i den nye sørafrikanske romanen tematiserer grenseo-
verskridelser. Sør-Afrika som nasjon må gjennomføre sin egen «mes-
tisering». Bastard-romanen, som gjerne blander fiksjon og virkelighet, 
og den arkeologiske romanen, som gradvis avdekker fortiden, kan være 
de beste redskapene for å få dette til. Videre synes det klart at den ur-
bane vendingen har søkt seg fram til en valplass for den ønskede etniske 
samrøre, mens det kanskje er mer kontroversielt å hevde at forfattere 
som selv er blitt holdt utenfor de mest markante etniske gruppene har 
en fordel når det gjelder å beskrive Sør-Afrikas spesielle tilstand. Den 
som leser får se. ■ 

Intet land har  
de siste par tiårene  

produsert flere  
spennende forfattere, 

og intet sted har  
litteraturen større  

relevans for  
samfunnet. 
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