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Det bör vara lätt för nordbor inlagda i sina globalt sett små 
språkområden att förstå och sympatisera med Ngũgı̃ wa 
Thiong’os hängivna och beslutsamma kamp för de afrikanska 
språkens integritet. Att kunna skriva på sitt språk, tala sitt 
språk, tänka, älska på sitt språk, och kunna göra allt detta och 
mera utan ta hänsyn till ombudets regelsystem, det är att åter-
föra Afrika till Afrika, menar han. 
 Det är alldeles galet, förklarar han, att säga till en människa: 
»Låt mig skära av benen på dig så ska jag ge dig konstgjorda nya 
som är alldeles perfekta! Jag säger låt oss gå omkring på våra 
egna ben.« Fråga en svensk, finlandssvensk och en afrikansk 
författare vilket språk han eller hon skriver på och du får sam-
mantaget svar som inte bara handlar om enskilda självklara 
språkval utan om en skam, okunskap och ett självförakt. Det är 
underordningens – den självvalda eller inte – språk. Om detta 
handlar Ngũgı̃ s essäbok Something Torn and New: An African 
Renaissance från förra året. Det är en självtuktande neospråkko-
lonialism den afrikanska medelklassen ägnar sig åt, menar han, 
och det är denna attityd han vill förändra. Att skriva på sitt eget 
språk är att förlägga berättelsen i ett böjningsschema, i en tan-
karnas politiska grammatik, där den hör hemma. Berättelsen 
blir språket och inte tvärtom! Det koloniala språket däremot 
förlänger beroendet. 
 Det kan vara till gagn att känna till några detaljer i hans 
språklitterära bakgrund för att förstå hans synsätt. 1977 skrev 
Ngũgı̃ Petals of Blood, hans sista roman på engelska, och på 
hösten samma år uppförde en amatörteatergrupp bestående 
av arbetare, bönder och studenter folkoperan Ngaahika Nde-
enda (»Jag gifter mig när jag vill«) på kikuyu i byn Kamariithu. 
Ngũgı̃ satt fängslad i ett år – utan dom – för sin delaktighet i 
detta teaterprojekt. Det var inte det revolutionära innehållet i 
pjäsen som föranledde övergreppet mot honom, snarare valet av 
kikuyu som ett stilistiskt medel. Våldet mot honom fortsatte. 
Hans nästa pjäs Maitu Njugira («Mor, sjung för mig«) förbjöds 
innan den ens hann uppföras, kulturcentret i Kamariithu jäm-
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Vem äger historien och språket den berättas på? Ingen. Endast genom det 
jämlika samtalet mellan språk och kulturer kan ömsesidigt respektfulla 

minnesmärken över mänskligt liv skapas, hävdar Ngũgı̃ wa Thiong’o i ett 
samtal med Raoul Granqvist.

nades med marken och Ngũgı̃ förlorade jobbet som professor 
vid Nairobis universitet och fann sig tvungen att gå i landsflykt 
1982. I fängelset dessförinnan skrev han sin första roman på 
kikuyu, på toalettpapper, med benägen språklig assistans av 
sin fångvaktare. Denna roman, Caitaani-Mutharabi-Ini från 
1980, översattes till svenska direkt från kikuyu som Djävulen 
på korset. Den senaste romanen, Murogi wa Kagoga, utkom 18 
år senare och översattes till engelska av Ngũgı̃ själv (The Wizard 
of the Crow, 2006). Översättningen är språkens språk, som han 
förklarar nedan. Helt följdriktigt förestår Ngũgı̃ sedan 2002 
The International Center for Writing and Translation vid UC 
Irvine, Kalifornien.

R aoul Gr anqv ist:  Med den afrikanska renässansen 
avser du en tankegång om ekonomisk och panafrikansk åter-
hämtning och ett ökat självförtroende, där i synnerhet synen 
på afrikanska språk måste förändras totalt. Vilken roll spelar 
muntlig litteratur (»orature«) i den processen? I en utveckling 
där språken i Afrika ska stå på egna ben och inte uppträda som 
bilagor till de europeiska? 
Ngũg ı̃  wa Thiong’o:  Muntlig litteratur är central för all 
litteratur. Europeisk litteratur har lånat bilder från klassisk gre-
kisk muntlig litteratur. Jag kan tänka mig att den skandinaviska 
muntliga litteraturen också har bidragit till modern litteratur i 
Norden. Vi måste respektera de språk texterna är insatta i och 
inte tro att till exempel den version som finns i engelsk översätt-
ning är den enda. Den engelskspråkiga afrikanska litteraturen 
har lånat väldigt mycket från afrikansk muntlig litteratur, utan 
att någonsin gett de afrikanska språken någonting tillbaka.
RG:  Ett ihållande tema i din bok Something Torn and New 
är vad du kallar »anmaning till helhet.« I det sammanhanget 
diskuterar du Marcus Garveys vision om »tillbaka till Afrika« 
liksom olika aspekter (ekonomiska, ideologiska, kulturella) av 
panafrikanism. Jag undrar – besvärad som jag är av vilket es-
sentialistiskt credo som helst, afrikanskt eller europeiskt – hur 
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ett ömsesidigt givande och tagande, inte en process med en 
inriktning, vilken den än må vara.
RG: Översättning är en del av umgänget mellan människor. 
Ibland uppstår det lokala språkbruk, informella, föränderliga 
och obändiga som Nairobis sheng. Är ett sådant lexikonbefriat 
språk ett hot mot Queen’s English? Om man metaforiskt kan 
säga att översättning är ett språk då är sheng (och liknande 
hybrida språk) definitivt ett sådant. 
NwT: Översättning är språkens språk. Det är inget fel med 
Queen’s English, sheng eller med språk överhuvudtaget. Men 
de kan och borde kunna översätta varandra. Det gäller alla 
språk. Jag skulle vilja se fler översättningar mellan afrikanska 
språk och också från andra språk till afrikanska, som jag har 
förklarat i Something Torn and New. Jag skulle vilja se flera 
översättningar mellan skandinaviska och afrikanska språk.
RG: Kunde man då tänka sig att Sara Lidmans Med fem diamanter, 
som hon skrev i Nyeri 1963, bereddes plats i kenyansk litterär 
kanon? Och översattes? 
NwT: Den inrymmer Sara Lidmans roman. Tänk om hon hade 
skrivit Med fem diamanter på kikuyu! »Giguyuphone lit!« Vilket 
testamente! Men en översättning skulle självklart bidra till lit-
teraturen på kikuyu. 

Ngũgı̃ wa Thiong’os essäböcker (förutom Something Torn and 
New även Writers in Politics, 1981, Decolonizing the Mind: The 
Politics of Language in African Literature, 1986, och Moving 
the Centre: The Struggle for Cultural Freedom, 1993) debatterar 
språklig, religiös och kulturell imperialism. Ingen har rätt att 
överrösta en annan, eller att minnas sin egen vägbana på sin 
medresenärs bekostnad. Historien har inget slut och ägs av 
ingen och kan berättas från många håll. Att upprätthålla eller 
återta sitt språk – i samtal med andra – är Ngũgı̃ s vädjan till sin 
kontinent och till oss. Låt oss översätta!

ett sådant övergripande förhållningssätt kan överföras till prag-
matiska handlingar? 
Nw T: Andlig helhet är viktig i alla samhällen. Mer för dem 
vars kollektiva själ har slitits sönder av krafter de inte kunnat 
kontrollera.
RG: Om jag har förstått dig rätt finns det två sidor av minnes-
arbetet kring det förflutna. En första som betonar vikten av att 
undersöka det som hänt, för att komma åt alla dess grymma 
detaljer utan att förlora de fina, och en andra där du hävdar be-
tydelsen av att ge plats för sorgen inför illdåden, förlusterna och 
smärtan. Du talar om monument för att minnas. Vad avser du?
NwT: Det är viktigt med monument. Men de är inte alltid fy-
siska. Man kan även ha andliga monument. Förutom att vara 
minnesmärken som hedrar minnet av alla de tusen och åter 
tusen som mött döden som slavar eller som kolonialiserade, 
kan monumenten utgöra panafrikanska återkommande ritualer, 
under en månad, en vecka eller en dag som bryter tystnaden, 
där man kommer ihåg de döda. »Let the caged bird sing, but let 
it sing in its own language.«
RG: Översättning befriar, men är det alltid så? Låt mig utgå 
från den kristna missionen i Kikuyuland som du har skrivit om 
både i dina romaner och essäer. Missionärernas översättning 
av Bibeln har varit en utgångspunkt för att utveckla kikuyu 
som skriftspråk och därmed för skrivandet på kikuyu men 
den har också bidragit till kolonialiseringen på alla plan. Att 
ersätta luoordet Namlolwe med Lake Victoria är kanske inte 
lika genomgripande som förflyttningarna mellan kikuyus 
Kere-Nyaga, engelskans Mount Kenya och Bibelns Mount 
Sinai, vilka blev »synonyma«. Hur harmoniserar missionens 
översättningstaktik med ditt upprop om en afrikansk renässans 
via översättning?
NwT: Översättning är emancipatorisk om och när det handlar 
om samtal. Samtal förutsätter jämlikhet mellan de talande. Allt 
annat är föreläsning, befallning som betyder ojämlikhet. En 
befriande översättning handlar om en tvåvägskommunikation, 

Ngũgı̃ wa Thing’o och Raoul Granqvist. Umeå 1982 i 
samband med utgivandet av Devil on the Cross

– 73 –


	Språket som monument1
	Spraket_som_monument



