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Abstract

The principal questions that are high lightened in this study are: How is the discrimination of 

the Indigenous people in Latin-America represented in the works of Jose María Arguedas and 

Miguel Angel Asturias? How are these two authors interrelated in terms of the defense of a

cultural belonging? And finally, can these be associated to Paulo Coelho’s narrative content 

and techniques?

     This work shows how, as Nelson Gonzalez-Ortega names it, a narrative discourse of 

resistance (based on the consequences of the cultural merging of the European and Latin-

American people) is expressed and transformed into modern literature. It shows how the 

works of these authors protect and transmit the interests and the cultural origins of the Latin-

American Indigenous people. These origins are expressed by language, myths, storytelling 

techniques and the presentation of an alternative perspective of the world. It also shows, 

through analysis of their writing, how some of these authors as dual cultural human beings 

struggled to balance the two cultural elements they are constituted of. 

     Focus will be on Asturias Hombrez de Maiz, Arguedas Los ríos profundos and Coelhos 11 

minutos and El Zahir.

Key words: Hybrid cultural studies, Latin-American Indigenous writings, Narrative discourse 

of resistance, Jose María Arguedas, Miguel Angel Asturias and Paulo Coelho.
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1. Presentation av ämnet

Den kulturella sammansmältningen i Latinamerika har från sitt ursprung präglats av 

åsidosättande av den indianska befolkningsmajoritetens röster. Dessa sociala 

missförhållanden har löpt genom historien och följer i många avseenden samma tragiska spår 

fram till vår tid. Inom litteraturen har denna diskriminering exemplifierats genom att 

författare företräder de drabbade folkgruppernas intressen; litteraturen och författaren kan ses 

inta rollen som språkrör och ställföreträdare. 

    Exempel på författare som utmärkt sig på detta sätt är Jose María Arguedas från Peru och 

Miguel Angel Asturias från Guatemala. Asturias och Arguedas har med sin litteratur belyst 

spänningar inom sin tids samhällen och lyft fram ett dilemma som präglar den

latinamerikanska individen. Spänningarna uttrycker förhållandet mellan det indianska och det 

europeiska kulturarvet, de speglar en friktion i latinamerikanens identitetsskapande process, 

en process som söker harmonisera individens alla motstridiga element. Det som aktualiserats i 

Arguedas och Asturias författarskap reflekterar en verklighet med svårigheter för människor 

ur olika folkgrupper att samexistera under jämlika förhållanden. Smärtan över 

samhällsklyftorna och författarnas strävan efter en försoning gör dem till levande länkar 

mellan två kulturer, eller som Arguedas själv benämnde det: Vincúlo vivo.1

     Till den här dynamiken kommer så småningom en ny kulturinfluens, den globala. Den har 

gett upphov till en litteratur som representeras av författare med en mer optimistisk syn på 

kultursammansmältning, nu i ett världsomspännande perspektiv. En samtida latinamerikansk 

författare som i det här avseendet rönt stor uppmärksamhet med sin litteratur för en global 

publik är den brasilianske Paulo Coelho. I jämförelse med Asturias och Arguedas intar 

Coelho en mer extrem roll med sitt författarskap, inte bara med sin universella framtoning 

utan också genom utnyttjandet av moderna internationella medier för spridning av sin filosofi 

och litteratur. Paulo Coelho är idag en av världens mest lästa författare.

Jag vill med det här arbetet lyfta fram tre nämnda författarskap, finna samband och belysa 

affiniteter ur ett hybridkulturellt perspektiv. Författarna försvarar och uttrycker en kulturell 

tillhörighet som en del av sig själva, en del som de upplever som missgynnad i samhället.          

                                                
1
Arguedas mottog priset "Inca Garcilazo de la Vega" oktober 1968, och i sitt tacktal använder han termen 

vínculo vivo (levande länk) vid beskrivningen av sig själv. Han ville i skriftspråket återge sig själv som individ, 
som en levande länk mellan en förtryckt kultur och det goda och förstående i den förtryckande kulturen.
Jose María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. (Buenos Aires, Losada, 1971, 2ª edición), s. 297.
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Samtidigt är den förtryckande parten en annan del av dem själva, vilket gör rannsakningen 

och den medlande karaktären hos dem genuin i sin natur. Dynamiken mellan dem är för mig 

uppenbar och spännande i flera avseenden: den epok de levde/lever inom, i egenskap av att 

vara etablerade författare inom ett kulturellt konglomerat och inte minst mellan deras verk.

     Vad är då de principiella likheterna och skillnaderna mellan dessa tre författare ur den här 

transkulturella synvinkeln? Arguedas och Asturías var båda erkända språkrör för den 

indianska livssynen och föreställningsvärlden. Båda var försvarare av ett ursprung, ett 

levnadssätt under hot att diskrimineras och glömmas bort i samhället. Författarna integrerar 

var och en på sitt distinkta sätt det indianska språket och de indianska berättartraditionerna i 

sina verk. Arguedas, som hittills haft minst kommersiell framgång och litterärt erkännande, 

uppvisade kanske mer smärta och svårighet i sin litteratur vad gäller de indianska elementens 

möjligheter till försoning med det europeiska. Hans romaner har uppmärksammats i vidare 

kretsar efter hans död, vilket också gör hans position anmärkningsvärd i jämförelse med 

Asturias och Coelho, som kunnat utnyttja sin popularitet till att nå fler läsare. Asturias fick i 

och med Nobelpriset i litteratur (1967) möjlighet att exponera sitt litterära försvar mot 

exploateringen av den guatemalanska urbefolkningen för en internationell publik. Coelho är 

mindre fokuserad på försvaret av nationellt ursprung eftersom det inte är lika centralt i hans 

författarskap att vara företrädare för någon specifik befolkningsgrupp. I stället framhåller han 

mer universella och transnationella åskådningar och frågeställningar hos människan i det 

moderna samhället. Coelho kan ses som en företrädare för en diskriminerad del av den 

moderna människan, den som bejakar sin andlighet och sin sanna natur med allt vad det 

innefattar. Det är dock värt att utforska om det även i Coelhos berättelser finns en ådra av 

ursprungstematik och narrativa modeller från Maya- och Inka, om än mindre synlig än hos 

Arguedas och Asturias där sådana narrativa modeller är oumbärliga komponenter i 

uppbyggnaden av deras fiktiva världar. 

     Frågan om orígen (ursprung på svenska), blir central i jämförelsen mellan dessa tre 

författare. Jag kan skönja ett tydligt spektrum mellan Arguedas, Asturias och Coelho, där 

Arguedas och Coelho står i två extrempositioner. Man kan hos alla tre urskilja ett visst 

lidande över samhällsklyftorna, ett solidariskt sökande efter enhet mellan kulturer, både inom 

sig själva och i expanderande samhällen som delaktiga individer. Den nationella splittringen 

är påtagligast hos Arguedas och Asturias, hos Coelho skymtar en viss oenighet som är mer 

relaterad till den moderna människan på en global scen. En anledning till detta kan vara att 

den tidpunkt då Asturias och Arguedas verkade inte var lika präglad av globaliseringens ideal 

som Coelhos.
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2. Syfte och metodöversikt

Min avsikt är att med stöd av texter ur utvalda verk spåra hybridkulturens yttringar, 

framförallt upptäcka gemensamma drag i författarnas syn på ursprung och i deras sökande 

efter försoning mellan sammansmältande kulturer. I och med granskningen av likheterna som 

Vincúlos Vivos hoppas jag även urskilja principiella distinktioner mellan författarna i deras liv 

och verk. Hybridkulturens yttringar kan ses som komponenter som används mer eller mindre 

medvetet av författarna i egenskap av ställföreträdare för sin härkomst och nationalitet.

Det handlar i texten om införlivandet av sitt ursprung i form av narrativa tekniker,

föreställningar om frändskap med naturen, en andligare betraktelse av en verklighet med 

magiska och mytologiska fundament.

     Min studie syftar till förståelsen av författarnas litteratur som hybridkulturell, därav också 

som en yttring av den samtida människan och hennes strävan att inte förlora sitt ursprung,

samtidigt som hon antar en vidare identitet. Förståelsen inte bara av det hybridkulturella 

fenomen som författarnas verk representerar, utan också av personerna bakom dem, tror jag 

kan ge oss insikt i den moderna människans förutsättning, inför en tid då transkulturalismen 

ser ut att prägla i princip alla moderna samhällen.

     Om vi också ska förstå vad våra författare söker stå för och försvara, är det viktigt att reda 

ut en tydlig definition av den livssyn som företräds. Den nordamerikanska specialisten på 

latinamerikansk litteratur, Jean Franco, uttrycker sig om livet före kolonisationen:

Their culture, technology and social organization were based on nature-religions […] Nature and natural law 
ruled men’s lives. Nor did human beings have much sense of their apartness from nature or their own 
individuality. Existence was not seen as the realisation of a personal goal but as an ephemeral gift of the gods 
who were themselves the personification of facets of nature and must be continually placated.
Hence, there was little to prepare the Indians for the coming of men who preached the Christian doctrine of 
personal salvation and believed that man had a privileged position in the natural hierarchy. Not only this: the 
Spaniards also combined a strong sense of their own individual worth with a sense of national mission.2

Franco identifierar även den genomgående konflikten mellan de fusionerande kulturerna:

[...] there is the conflict which runs through the whole history of this culture, between the claims of the 
indigenous or exclusively American and the European. Writers often tend to keep a foot in both camps. They are 
uniquely well-read in European and (nowadays) in North American literature and, at the same time, they have a 

                                                
2 Jean Franco, An Introduction to Spanish American Literature (Cambridge 1971), s.1.
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sense of mission with regard to native forms of culture. Thus the tension between cosmopolitanism and 
indigenism, universalism and regionalism recurs time and time again.3

Litteratur som följer kolonisation uppvisar liknande utvecklingsmönster världen över.

Postkolonial litteratur är ofta den som kritiskt granskar relationen till imperier och de 

dominanta ideologier som följde dem, det är den litteratur som söker sätta sig i motstånd till 

koloniala perspektiv, utmärka och bevara sin ursprungliga identitet.4

    Litteraturforskaren Elleke Boehmer nämner den gemensamma visionen av ett flertal 

postkoloniala författare från Kanada, Australien, Nya Zeeland vars egenskaper vi även kan 

tillskriva de latinamerikanska:

[…] the quest for personal and racial/cultural identity, the belief that writing is an integral part of self-definition, 
the emphasis on historical reconstruction.5

Känslan av att vara dominerad, invaderad av en annan kultur blir en drivande kraft i 

skrivprocessen. Hos författargenerationerna som följde koloniseringen uppträder denna 

ängslan och splittring mer eller mindre tydligt, då flera av dem vuxit upp under transkulturella 

omständigheter.

Kulturer i förening fungerar symbiotiskt, vi kan som exempel ta The bone people (1985) av 

Keri Hulme, en författare från Maorifolket i Nya Zeeland, vilka samexisterar med det vita

(pakeha) samhällets kultur, dock under hotet att absorberas av den. Boehmer uttrycker sig om 

detta enligt följande:

Maori spiritual traditions are woven in with a pakeha history of invasion to create an allegory of cultural 
reconciliation in which Indigenous mysteries are preserved. Though with bitter irony, it is within the boundaries 
of another culture that indigenous writers reclaim their own “cultural matrix” (as Mudrooroo puts it), their sense 
of the mythic past as alive and present. To take the words of Oodgeroo Noonuccal Indigenous writers attempt to 
show that despite long years of depredation “the past is all about us and within” (“The Past”, 1970). 6

I ett senare kapitel kommer jag att ta upp begreppet narrative discourse of resistance så som 

Nelson González Ortega beskriver det. Det är ett motståndselement i litterära medier som 

används för att protestera mot kolonialismens ideal samt bevara och rekonstruera ett ursprung. 

                                                
3 Franco, s.Viii.
4 Elleke Boehmer, Colonial & Postcolonial Literature, Migrant metaphors (Oxford New York 1995), s.3.
5 Boehmer. s.228 f.
6 Boehmer, s.230.
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Begreppet är ett viktigt element i min studie då det stödjer idén om författaren som 

ställföreträdare.

     Inom mångkulturella samhällen är texterna hos författare som försvarar sina ursprung ofta 

migrativa eller interkulturella i sin karaktär, de anpassar sig till moderna litterära medier som 

romanen och poesin till formen men bibehåller komponenter med ursprung i sin narrativa 

tradition, den nya kulturens medier används därmed som redskap för konsolidering och 

fortlevnad av ett historiskt innehåll. Texter i moderna medias former blir nya bärare av den 

fackla vars låga är förfädernas och landets mytiska historia. Intertextualiteten träder i kraft 

under sådana omständigheter, som en dialog mellan ”ursprungets” texter och moderna texter. 

Intertextualiteten, den litterära metoden som söker dialoger och relationer mellan texterna, blir 

det som förbinder min studies objektspunkter. Förhoppningsvis avslöjas en form, där vi kan 

se tematiska och innebördsliga samband mellan tre, av omständigheterna, skilda författare. 

     Det är således litterära drag som interkulturella migrerande texter och intertextuella 

dialoger som blir mina redskap i sökandet efter diskurser av motstånd (narrative discourse of 

resistance) och nämnda ömsesidiga hybridkulturella teman. 

3. Forskningsläget

Postkoloniala studier är ett omfattande forskningsområde, också inom andra världsdelar 

såsom Afrika, Australien och Nordamerika, där imperiekulturer beblandat sig med de 

ursprungliga. Det är rimligt att utgå från att ett flertal författare inom dessa områden 

uppmärksammats av just samma anledningar som jag uppmärksammar Arguedas, Asturias 

och Coelho. Inte minst internationellt erkända författare så som t.ex. Chinua Achebe. Den 

jämförelsen lämnar jag för tillfället, kanske till förmån för en annan studie, trots att jag funnit 

mer än ett med denna studie tematiskt och innehållsligt sammanträffande. 

     Forskningen kring mina utvalda författare är vidsträckt (med undantag för Paulo Coelho), 

den litteratur jag har valt att arbeta med har varit den mest relevanta som jag funnit för min 

studie. Ciro A. Sandovals och Sandra M. Boschetto-Sandovals essäsamling Jose María

Arguedas, reconsiderations for Latin American cultural studies och Miguel Angel Huamáns 

Poesía y utopía andina har varit till stor nytta för mig liksom Richard J. Callans Miguel Angel 

Asturias. När det gäller transkulturella studier i Latinamerika har jag valt att titta extra mycket 
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på nyligen utgivna arbetet Literary history towards a global perspective där speciellt 

Arguedas och Asturias behandlas.7

     Asturias har många uppmärksammat sedan han fick nobelpriset genom vilket hans verk 

fått skjuts med att spridas till många länder. Hans visioner och strävan att ge den 

latinamerikanska litteraturen en identitet som står på egna ben har uppmärksammats i vida 

kretsar. Indianernas sociala problem har varit den gemensamma nämnaren för Asturias och 

Arguedas; inom latinamerikansk litteratur har båda varit mycket framträdande i studier av 

indianernas sociala diskriminering. Aktualiserandet av indianernas marginalisering har varit 

central inom latinamerikansk litteraturforskning, man anser att frågan nära hör ihop med den 

latinamerikanska poesins och prosans identitet, därmed också med dess särskiljande från 

västerlandets litteratur.

     Arguedas har gradvis upptäckts av både kritiker och forskare, framförallt har hans poesi 

uppmärksammats mer och mer, då mycket av den skrevs på indianspråken quechua och 

aymara med vilka han experimenterade inom det spanska språkets skriftliga domäner. 

Problemet här har varit uppenbart då det inte funnits tillräcklig kompetens hos forskare att ta 

ställning till poesi skriven på indianspråk. Därav också problemet med att hans litterära insats 

har varit svår att validera i intellektuella kretsar. Mario Vargas Llosa har dock i en avhandling 

uppmärksammat Arguedas poesi i studien Entre sapos y halcones. 8 Här behandlas Arguedas 

sökande efter en språklig utopi med en global solidarisk funktion. 

     Vargas Llosa anser också att Arguedas dualistiska språkliga ambitioner representerar den

latinamerikanska sociokulturella dynamiken, och därmed den latinamerikanske individens 

identitets (och nationalitets) problem.9 Vargas Llosa ställer sig frågan om vi är redo för den 

Arguedianska transformeringen av verkligheten, vilken kräver en förändring av vårt 

medvetande och ett aktiverande av vår fantasi för att vi ska kunna tillgodogöra oss hans 

framtidsvisioner.10 Problematiken vid studien av Arguedas är uppenbar, hur tolkar man ett 

språk som vittnar om ett kulturellt universum man inte har tillräckliga kunskaper om? På vilka 

grunder värderas hans litterära insats? 

                                                
7 Ciro A. Sandoval & Sandra M. Boschetto-Sandoval, José María Arguedas Reconsiderations for Latin 
American cultural studies (Ohio 1988), red. Ciro A. Sandoval & Sandra M. Boschetto-Sandoval.
Miguel Angel Huamán, Poesía y utopía andina (Lima 1988).
Richard J. Callan, Miguel Angel Asturias (University of New Hampshire 1970).
Nelson González-Ortega, “Amerindians and European Narratives in Interaction” i Gunilla Lindberg-Wada/ 
Stefan Helgesson/Margareta Petersons Literary history towards a global perspective, vol. 4, Literary 
Interactions in the Modern World 2 (Berlin 2006), red. Stefan Helgesson, s.40-80.
8 Mario Vargas Llosa, Entre sapos y halcones (Madrid 1978).
9 Entre sapos y halcones, s.136.
10 Entre sapos y halcones, s.137.
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     När det gäller Paulo Coelho har jag inte funnit mycket skrivet om honom, delvis för att han 

är en samtida författare och kanske delvis för att hans enorma popularitet verkar repellera 

litteraturforskare. Det material jag använder mig av kommer från texterna i hans böcker och 

från vad som går att finna på Internet i form av biografier, intervjuer, artiklar mm. 

Icke desto mindre ser jag anledning att ställa honom jämte Arguedas och Asturias som en 

modern bärare av de visioner de hade om den latinamerikanske författaren som företrädare för 

människans solidaritet. 

4. Miguel Angel Asturias

Miguel Angel Asturias (1899-1974) är en av Guatemalas och Sydamerikas mest hyllade 

författare. Hans far var advokat och hans mor var lärare. Då Asturias var 6 år avskedades hans 

far på grund av oenighet med diktatorn Manuel Estrada Cabrera, och familjen fick då lämna 

huvudstaden Guatemala City för landet. Liksom Arguedas var Asturias mor av indiansk 

härkomst. Han växte upp i landsbygden med närhet till Guatemalas oändligt gröna natur och 

Mayafolkets ättlingar. Asturias fick liksom Arguedas, på nära håll, lära sig av 

mayaättlingarnas mentalitet och traditioner, han upplevde också de förföljelser och 

diskrimineringar som hans folk utsattes för.

     Den unge Asturias tog examen i juridik med arbetet ”Indianens sociala problem”11 (1923), 

och redan under sina universitetsår var han aktiv i sociala debatter och deltog i en rad revolter 

mot den dåvarande diktatorn i Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, vilket ledde till dennes 

fall. Han satte tidigt i karriären sina humanistiska ideal i praxis då han som nybliven 

akademiker engagerade sig i samhällsprojekt och hjälpte till i den kulturella uppbyggnaden av 

landet efter diktatorns fall 1920. Asturias levde i exil under flera perioder bl.a. i Paris och 

London. I Paris fick han möjlighet att fördjupa sin kunskap om mayafolkets religion, kultur 

och språk då han studerade för den franske mayaspecialisten Georges Raynaud. Denne 

lyckades efter 40 års studier översätta mayafolkets heliga skrift, Popol Vuh, som är en viktig 

källa för förståelse av den kultur som föregick kolonisationen. Asturias kom sedan att 

översätta Popol Vuh till spanskan, vilken kom ut 1927.12 I föreläsningar och intervjuer har 

Asturias framhållit den Latinamerikanska litteraturens uppdrag:

                                                
11 Callan, s.9 f.
12 Eva Stenvång, Latinamerikanska författare i Svensk översättning (Stockholm 1988), s.68.
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It is primarily a literature of protest: beginning with the Conquistadors, a compulsion to dispute misjudgments, to 
correct injustices, and to remonstrate against the excesses of exploitation that plagued the continent then as now, 
drove the men of the New World to register their dissention in books, letters and chronicles. Predating any of 
these, however, the writings of the Indians themselves are the headwaters of all social protest in America.13

Vi kommer senare att se vad Asturias menar med att Indianernas egna skrifter var de som 

startade den sociala protesten i Amerika.

     Asturias tematiska kännetecken kom att bli ett uppmärksammande av sitt folks historia 

med dess myter och legender, ständigt utforskande ursprungets verkande i nuet och de djupare 

sambanden mellan människan och naturen. 

     Flera av hans romaner behandlar precolombianska myter. Hans första roman Leyendas de 

Guatemala (1930) är en samling legender och myter från Mayariket. I sin genombrottsroman 

El señor Presidente (1946) utgår han från indiansk mytologi och sägnen om kampen mellan 

ljuset (det goda, folket) och mörkret (det onda, diktatorn), där han på ett mästerligt vis väver 

in en grov karikatyrisk skildring av en diktator. Verket uttrycker en social protest mot en för 

Latinamerika representativ förtryckande regim, samtidigt som den återuppväcker antik 

indiansk mytologi. År 1966 erhöll Asturias Lenins fredspris och 1967 mottog han det 

prestigefyllda Nobelpriset i litteratur. 

     Verk som Leyendas de Guatemala (Guatemalas legender) och Majsmänniskor (1949)14 ,

beskriver en hotad kultur. Asturias tolkande av de indianska folkens filosofi utmålas 

passionerat med färger av mystik, myter, spiritualitet och natur. Titeln till Majsmänniskor

anspelar på en indiansk myt om att människan är gjord av majs, majsen är helig och 

konflikten uppstår i boken när människan börjar exploatera mark för vinstdrivande 

produktion. 

I förordet till Majsmänniskor beskriver Artur Lundkvist författarens diktning:

”Det är en djupdykning i kvarlevande mytiska folkföreställningar, sannolikt utan motstycke. En diktares fantasi 
har till det yttersta sammansmält med den anonyma folkfantasin och trängt in dess mest fördolda vrår. Det finns 
stora partier som är sannskyldiga uppenbarelser, underverk av plastiskt gestaltad naturmystik och folkmagi.”15

Läsningen av Majsmänniskor bjuder in till en alternativ livsåskådning, vilken kräver en 

vidgad syn av läsaren. Artur Lundkvist uttrycker sig enligt följande:

                                                
13 Callan, s.13.
14 Miguel Angel Asturias, Majsmänniskor (Buenos Aires 1949), översättning av Karin Alin (Stockholm 1967), 
red. Artur Lundkvist. 
15 Majsmänniskor, s.6.
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Denna alltigenom ovanliga bok fordrar en viss anpassning och öppenhet hos läsaren. Man måste vara villig att 
inträda i en främmande och sällsam föreställningsvärld. Asturias̕ framställning är inte redogörande utan 
inspirerat frammanande. Hans strömmande bildrika språk nöjer sig inte med vanliga liknelser och jämförelser, 
det eftersträvar att upprätta magisk förbindelse mellan alla företeelser. I sin helhet blir det en skimrande vävnad 
av skönhet och fasa, fantastik och realism.16

Vid läsningen av Majsmänniskor slås man omedelbart av Asturias suggestiva och poetiska 

passager. Dessa lyfter intensiteten av läsningen och kräver mer uppmärksamhet av läsaren. 

Asturias varvar intensiteten i sin lyriskt drömlika narratologi med passager som präglas av 

dialog och handlingsdrift. En passage ur inledningen:

- Jorden faller sovande från stjärnorna men vaknar på det som en gång var berg och idag är Iloms renrakade 
kullar, där vakteln sjunger med ravinernas gråt, där höken dyker huvudstupa, där jättemyran stretar, där 
turturduvan sjunger klagovisor och där mannen sover med sin bastmatta, sin skugga och sin kvinna istället för att 
hugga ögonlocken av dem som fäller träden, bränna ögonfransarna på dem som sveder skogen och frysa ned
kroppen på dem som spärrar vattnet i floderna, detta vatten som sover medan det rinner och inte ser någonting 
men öppnar ögonen när det hejdas i gölarna och betraktar allt med sin djupa blick.17

Beskrivningar av miljöer och karaktärer relateras ofta till naturen och mystiken, inte sällan 

svävar texten mot mytologiska teman. Gaspar Ilom, indianhövdingen som försvarar sitt 

landområde mot inkräktarnas exploatering beskrivs på följande vis:

Gaspar är okuvlig, sade de gamla i byn. Hararna med majsöron beskyddar Gaspar, och för de gula hararna med 
majsöron finns inga hemligheter, inga faror, inga avstånd. Gaspars hud är som mameyträdets bark och hans blod 
guld, ”stor är hans kraft, mäktig är han i dansen”, och hans tänder är lavasten när han skrattar men flinta när han 
bits eller gnisslar med dem. De är hans hjärta i munnen liksom hälsenorna är hans hjärta i fötterna. Spåren av 
hans tänder i en frukt och hans fötter på en väg känner bara de gula hararna18

Något senare återkommer frasen, ”Stor är hans kraft, mäktig är han i dansen”, i en 

beskrivning av krigaren och indianhövdingen Gaspar Ilom där han jämställs med naturen och 

lovsjungs:

”Stor är hans kraft, mäktig är han i dansen.” Hans kraft var blommorna, hans dans var molnen.19

Det är viktigt att i narrationen observera upprepandet av fraser och ord som målar upp 

bildspråket. Detta var ett utmärkande berättardrag hos Maya och Inkaindianerna vars effekt 

utnyttjades för framkallandet av de legender och mytologiska världar som Asturias söker sig 

tillbaka till. Enligt Asturias skiljer sig den Latinamerikanska litteraturen från den europeiska i 

                                                
16 Majsmänniskor, s.7.
17 Majsmänniskor, s.9.
18 Majsmänniskor, s.15.
19 Majsmänniskor, s.16.
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förhållandet mellan språket och dess hänsyftningar. Där det finns en skriftlig tradition i 

Europa har man den orala berättartekniken i Latinamerika. Enligt Mayamyterna, har orden en 

makt att skapa det de refererar till och kraften att bemästra det vid uttalandet. Asturias 

använde sig av en metod kallad Onomatopoeia, d.v.s. ljudhärmandet av det objekt man 

beskriver. De ljud Asturias härmar är ljud från sitt land. Därför fungerar denna litteratur bäst 

när man läser den högt, som poesi. Återskapandet av ljudens objekt kommer då till liv på ett 

magiskt sätt. Callan uttrycker sig så här:

Indeed, Asturias is of the opinion that the best novels of Latin America seem not to be written so much as 
spoken, and that their originality lies in their successful transposition of reality into a world of images, where 
words, expressing concepts and sound, function magically.20

Om vi ser på beskrivningen av Maria Tecúns berg som ett exempel:

Men det intryck av en död värld som man får däruppe åtföljs av ett annat inte mindre skrämmande fenomen. De 
låga molnen och de täta dimmorna utplånar all sikt, och det är då man får känslan av att man har blivit blind, ja 
så blind att man bokstavligen knappast kan se handen framför sig, och om man ser ner på sina fötter kan man 
inte urskilja dem längre: det är som om man bodde i ett moln och hade förvandlats till en svävande varelse. Och 
tillråga på allt har man avgrunderna inpå sig. Om den som tränger in i en skog känner fruktan för vilddjur och 
anar deras uppdykande redan innan de visar sig för hans förfärade blick, anar man här omkring sig jordens öppna 
käftar, den jord som själv har förvandlats till vilddjur och blivit likt en hona som har berövats sina ungar.21

Beskrivningen av det skrämmande scenariot kan med fördel återges runt en lägereld. Asturias 

håller berättartraditionen levande genom att utnyttja dess principiella funktioner i en litterär 

miljö. Enkelheten, upprepningarna, naturens närvaro och andlighet bidrar till att skapa en 

känsla av återberättande, ett magnifikt scenario reser sig inför oss och levandegör Guatemalas 

värld, sedd genom indianernas perspektiv.

Så här beskrivs indianhövdingen Gaspar Ilom då han dricker sig full inför en strid av Asturias 

i Majsmänniskor. Observera de tematiska parallellerna till skogsbränderna och framställandet

av Gaspar Ilom som icke avskiljd från naturen:

Mörkret i hyddan var randat som bergsbonas poncho av nattens lysmaskskimrande ljus som sipprade in mellan 
hyddans rör, och han hade ett ansikte därinne som en törstande gud när han högg till sig kalebassen och drack sitt 
brännvin i djupa klunkar lika glupskt som ett uthungrat spädbarn sätter munnen till modersbröstet.
Ett flammande majsbål blossade i hans ansikte när brännvinskalebassen var tömd. Solen som gassar över 
sockerrörsfälten brände honom i kroppen, brände hans huvud så håret inte längre var hår utan hudens aska, 
brände den lilla fladdermusen i munnens grotta så att inte drömmens ord skulle halka ur honom i sömnen, brände 

                                                
20 Callan, s.16.
21 Majsmänniskor, s.190.
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hans tunga som inte var tunga längre utan ett rep, brände tänderna som inte var tänder utan slipade knivar[…] Så 
krafsade han omkring som ett djur på jakt efter lik, han sökte sin kropp som måtte ha skilt sig från huvudet. 22

I fortsättningen beskrivs hur han väcker sin sovande fru, Piojosa Grande:

Piojosa Grande fäktade med armarna under Gaspars kropp, under Gaspars heta fukt av späd majs. Han drog 
henne med sin puls allt längre bort. Hans puls hade fört henne bortom honom, bortom henne, till en punkt där 
han upphörde att vara han och hon att vara hon, där de blev art, släkte, flytande sinnen. Han kramade henne hårt. 
Piojosa värjde sig. Skrik och stenblock. Hennes sömn löste sig över bastmattan liksom det tjocka håret som 
Gaspar satte tänderna i, som kammar. Hennes ögon var dimmiga av blod och såg ingenting. Hon kröp ihop som 
en blind höna. Med ett fång solrosfrön i skötet. Lukt av man. Lukt av tung andedräkt.23

Paralleller till naturen är frekventa. Naturen skildras som majestätisk, själfull, och 

levandegörs i beskrivningar av människor och föremål, i enlighet med Asturias syn på miljöns 

uppträdande i den latinamerikanska romanen (se nedan, s.13).

     Callan talar om parallellism, ett drag i den indianska berättarstilen, vilken uttrycks i 

moderna romaner som dubbla eller tredubbla metaforer. Genom ett sådant bildspel kan 

författaren dölja tankar och känslor som hans karaktärer, eller han själv har, så att verket 

verkar vara uppbyggt av bilder och inte ord. Indianerna uttryckte sig gärna genom symboler 

för att indikera sina tankar och känslor. Det ansågs berikande för själva berättandet att tala 

med figurativt språk. Asturias surrealistiska inklination uppmuntrades säkert av detta. Det är 

därför möjligt att förstå hans romaner på flera olika betydelsemässiga nivåer. En sådan 

nyansrik berättarteknik lämnar mycket av tolkningen till läsaren:   

This is the language of poetry, and the resulting poetic prose, like much modern poetry, throws the burden of 
interpretation on the reader.24

I Asturias berättande tycks gränsen mellan människa och natur vara utsuddad. Detta mönster 

är återkommande – allt är förknippat:

När Gaspar talar hör man att alla tala. Gaspar går för alla som har gått, alla som går, alla som kommer att gå. 
Gaspar talar för alla som har talat, alla som talar, alla som kommer att tala.25

En central problematik i Majsmänniskor är skövling och bränder av åkrar i kommersialismens 

och profitens syfte. Människans övergrepp på naturen bryter enligt indianerna en helig balans 

                                                
22 Majsmänniskor, s.11.
23 Majsmänniskor, s.12.
24 Callan, s.16f.
25 Majsmänniskor, s.15.
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och förening. Majsen är helig, given åt människorna att livnära sig utav, inte för att tjäna 

pengar. 

När den odlas till mat är den helig näring för människan som själv är skapad av majs. 26

Kolonialismens syn på människan som herre över naturen ställs mot indianernas, där 

människan och naturen är en organisk enhet. Den sociala klyftan mellan majsodlarna ladinos

(spansktalande indianer vilka har försökt anta den vita befolkningens seder och levnadssätt), 

och indianerna vilka är orörda av girighet och habegär, är i många avseenden oöverkomlig.        

Det finns dock en länk av förståelse och homogenitet i livssyn mellan folkgrupperna: folktron.

De ladinos som förrått indianerna har ständigt på sitt samvete indianernas förbannelser över 

deras svek. Don Tomás, som hjälpt Gaspars antagonist överste Godoy att förråda indianerna 

och döda Gaspar, fruktar sitt och sin sons öde inför besvärjelserna:

Och alla de besvärjelser undergörarna uttalade när sonen red bort ringde en i sänder i fader Machojóns öron så 
att han ryste av förfäran.
”Barnens ljus, stammarnas ljus, de efterkommandes ljus, inför ert ansikte ska det sägas att bärarna av den vita 
rotens gift har pixcoyfågeln till vänster om sig på alla vägar; att deras solrossådd ska bli död jord i deras 
kvinnors sköten och att deras efterkommande ska para sig med törnbuskarna. Inför ert ansikte må det sägas, inför 
ert ansikte släcker vi, de gula huvudena, hos bärarna av det vita giftet och deras barn och barnbarn och alla deras 
efterkommande i släktled efter släktled stammarnas ljus, avkommans ljus, barnens ljus. Vi med hjässor av flinta 
som bor i vandrande tält av obetäckta hindars hud, vi som släpper lös stormar och åskor och sliter bort kolibrins 
eldöga ur majskornet.
Inför ert ansikte må det sägas: de har dödat den man som med sina ord kastade lasson kring eldsvådan som 
härjade fritt över Iloms berg, och band den vid sitt hus, så att den inte kunde förgöra träden till förmån för 
majsodlarnas handelsmän och mellanhänder.”.27

Förbannelsen besannas och alla inblandade i förräderiet mot Gaspar Ilom dör en våldsam död 

eller försvinner spårlöst inom loppet av sju år. Två av Gaspars anhängare sitter och funderar 

över hans mystiska bortgång:

Gaspar dränkte sig! Nog för att han kunde simma som du säjer, han var som en fisk i vattnet, men saken är den 
att i lägret hade han funnit lik i stället för levande människor. Soldaterna hade skjutit ner varenda en. Och det tog 
honom hårdare än någon annan, för han var ju kasik, och då förstod han att hans plikt var å dö han med, dö med 
dom som redan hade offrats. Han unnade inte rytteriet å få honom fast, därför kastade han sej som en sten i 
vattnet och inte som en karl! Du ska komma ihåg att när Gaspar sam var han först ett moln, sen blev han en fågel 
och till slut blev han skuggan av sin egen skugga i vattnet.28

                                                
26 Majsmänniskor, s.14.
27 Majsmänniskor, s.34.
28 Majsmänniskor, s.78f.
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Åter ett exempel på att magin ständigt närvarar i Asturias berättarstil, den formar en del av 

livet självt. Försvarare av naturen är beskyddade av den, här beskrivs indiankrigarna som 

slåss för bevarandet av sin skog: 

En indiansk krigare luktar som det djur han skyddas av och den parfym han använder, pachulí, kryddvatten, 
undergörande olja eller fruktsaft, tjänar till att utplåna för andra den magiska närvaron och vilseleda luktsinnet 
hos de som vill skada honom.29

Drömlika passager inflätas i berättelsen för att understryka den världssyn som är indianernas; 

trolldomens och myternas.  

Gaspar Ilom, gul blomma i tidens gungning, och hans indianer med hälar som var hjärtan i stenarna fortfor att 
smyga sig ner i den snärjande tystnad som flätade sina maskor mellan översten och musikern från Pisiguilito.30

Callan betonar ännu en av den Latinamerikanska litteraturens karakteristiker enligt Asturias, 

behandlingen av miljöerna:

Another characteristic that distinguishes the Latin American novel from others is its treatment of setting. To read 
one of these works, Asturias points out, is to penetrate into a fundamentally different world from that of 
European novel, where nature generally has little more than a decorative value. In the Old World nature has long 
been dominated, whereas in America it is still a force superior to man, and its effect on his behavior and 
character is inescapable. In novels that reflect this fact, nature can no longer function as a backdrop. Instead, it
assumes a positive role of its own, often becoming the moving principle of the plot or acting as the protagonist.31

Naturen som beståndsdel i romanen tar en central och drivande roll i handlingen:

Machojón trevade sig fram genom gnistregnet som fortfarande tilltog. Inte så mycket som en käpp hade han att 
försvara sitt ansikte med, och han fick redan ont i halsen av att vrida sig. Hästen, packsedeln, fårskinnsfällen, 
sadelväskan med presenterna till Candelaria Reinosa, allt brann upp utan vare sig eld eller rök eller ens lukt. Från 
hatten, bakom öronen på honom, ned över halsen och den broderade skjortan, över axlarna, över rockärmarna, 
över händernas ludna ryggar, mellan fingrarna rann som en iskall svett som är lysmaskarnas ljus som är ljuset 
från världens begynnelse, en klarhet i vilken allt förlorar sin form.32

Så beskrivs Machojóns mystiska försvinnande, hans far Don Tómas svek mot Gaspar Ilom

straffar sig, naturen tar sin hämnd. Han förvandlas till en himlakropp som rider vidare i en 

formlös värld. Naturen som protagonist, genom magiska lysmaskar, träder in i handlingen och 

inverkar på ett direkt sätt.

                                                
29 Majsmänniskor, s.18.
30 Majsmänniskor, s.19.
31 Callan, s.15.
32 Majsmänniskor, s.38.
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     Asturias berättelser är gestaltade med alltomspännande inslag av den indianska 

världssynen, med en prägel av natur, magi och myt där dessa kan förkroppsligas till 

handlingsdrivande karaktärer. Vi har också sett att berättarstilen är fylld av ett suggestivt 

bildspråk, dubbla meningar, upprepningar och ett poetiskt flyt som följer Maya och 

Inkaindianernas berättartraditioner. Konsekvent håller författaren sitt ursprung levande i ett av 

den moderna tidens medier: romanen. Den sociala protesten blir till genom ingredienserna 

som skarpsinnigt kamouflerats av texten, oppositionen mot kolonisationen blir effektfull då 

författarens sympatier kanaliseras till en konstnärlig sfär. 

     För tillfället vill jag lämna Asturias och de komponenter som utmärker honom för att se i 

vilken grad jag kan urskilja dem hos Arguedas.

5. José María Arguedas

José María Arguedas (1911-1969) är Perus mest uppmärksammade författare inom den 

litteratur som sökt integrera den indianska kulturen med den spansktalande under 1900- talet. 

Som författare och antropolog beskriver Arguedas Peru som delat i två delar, en del som 

representerar den andinska från högländerna, med quechuan som språkligt ursprung, och en 

som representerar mestisernas med spansktalande och europeiska rötter. I egenskap av mestis 

och uppvuxen bland indianer befann sig Arguedas mittemellan de kulturer han gav uttryck för 

i sina verk. Arguedas var son till en kringresande advokat och en indiansk mor, han växte upp 

i en av de fattigaste och mest glömda delarna av högländerna, Andahuaylas. Från tidig ålder 

var han i kontakt med de miljöer och personligheter man återfinner i hans böcker. Då hans 

mor dog tidigt och hans far ständigt var resande kom han att lämnas i styvmoderns händer 

som lät honom fostras bland de indianska tjänarna i köket. Han sökte sin trygghet bland 

traktens fattiga och bönder vars språk, tro och värderingar han tog till sig som sina egna, 

framförallt deras kärlek till naturen. Han fick tidvis följa fadern på dennes resor i Anderna 

vilket tillät honom lära känna andra Indianska samhällen.33 Arguedas själv berättar:

I journeyed the country fields, [and] performed the task of the “campesinos” under the infinite protection of the 
Quechua commoners. My protectors showered me with a deep and brave tenderness, the purest love, which 
makes the individual who has acquired it absolutely immune to skepticism. [introduction to Yawar Fiesta, 3]34

                                                
33 John C. Landreu, “Translation autobiography and Quechua knowledge” ur Ciro A. Sandoval and Sandra M. 
Boschetto-Sandoval, José María Arguedas Reconsiderations for latin american cultural studies (Ohio 1988),
s.96. 
34 Boschetto-Sandoval, s, xxi.
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Vid 14 års ålder började han studera på ett katolskt internat, något han skildrar i De djupa 

floderna (1958)35. Redan som student i huvudstaden Lima började han att skriva om den 

andinska kulturen ur ett synnerligen emotionellt och personligt perspektiv, här tillkom hans 

första verk Agua (1935), Yawar Fiesta (1941) och Diamantes y pedernales (1954). Bland 

Arguedas mer betydande arbeten kan främst tre nämnas: De djupa floderna (Los ríos 

profundos 1958), Todas las sangres (1964) och El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971). 

     Hans mest inflytelserika verk anses vara De djupa floderna där han ur en självbiografisk 

synvinkel framställer de andinska miljöerna och den sammansmältande processen mellan 

mestiser och indianer. De djupa floderna är det av Arguedas verk som med mest djup och 

lyrism beskriver indianbefolkningens myt- och mystikfulla värld, där dess kosmiska intimitet 

med naturen illustreras. Romanen betraktas inom vissa kretsar som ett av de viktigaste inom 

den latinamerikanska litteraturen.36

     José María Arguedas modersmål var quechuan (han lärde sig inte spanska förrän vid 8 års 

ålder), ett språk som talas av flera miljoner människor i de andinska högländerna. Då han 

vuxit upp bland indianer upplevde han liksom de hur det är att behandlas med förtryck, 

grymhet och brutalitet. Detta försatte Arguedas i en position av genuin identifikation och 

solidaritet med indianerna. Men hans position är mer än så, Arguedas medlar och interagerar 

mellan sina kulturella influenser, något jag ämnar beröra i den här studien. Som mestis, en 

blandras mellan indianska och europeiska ättlingar, befann sig Arguedas som så många av 

sina landsmän i en kulturell klyfta, en klyfta som han både personligen och i sina verk sökte 

överkomma.

     Ciro A. Sandoval och Sandra M. Boschetto rekommenderar oss en inställning inför 

läsningen av Arguedas:

To read Arguedas implies not only new ways of confronting very specific locally defined problems and issues, 
such as internal sociocultural, economic disruption(s) caused by modernization processes. It implies the 
necessity, as well, of revising our ways of reading, thinking, and portraying the world in a more holistic, 
systemic way, which is to say, as a system of multiple interconnections. 37

Notera likheten med Artur Lundkvists rekommendation vid läsning av Asturias (se ovan, s.9):

läsaren bör vidga sitt perspektiv inför en ny och oväntad världsuppfattning. Det

sociokulturella brottet som omnämns är dock inte endast en effekt av moderniseringen utan 

                                                
35 Stenvång, s.101.
36 Stenvång, s.102.
37 Boschetto-Sandoval, s. xxxii.
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ett arv från kolonisationen av kontinenten. Jag kommer senare i arbetet att ta upp det 

historiska ursprunget till den kulturella brytningen.

     Ett utmärkande uttryck för Arguedas dualitet är samordningen av spanskan med quechuan

i hans verk; i boken De djupa floderna exemplifieras den kulturella korsningen i hög grad av 

språkens integration. En god personlig vän till Arguedas, Kjell A Johansson, uttrycker sig så 

här i förordet till boken:

Det är denna värld med sitt förtryck, sin grymhet och brutalitet, men också sin värme och ömhet, sina många 
nyanser och motsägelser som Arguedas ger en unik bild av i 'De djupa floderna'. Den får en som kanske ingen 
annan roman att förnimma den ömsesidiga påverkan som under århundraden skett uppe i Anderna mellan de 
olika samhällsskikten, kulturerna och religionerna, inte bara uppifrån och ner utan också nerifrån och upp.38

Med uppifrån och ner syftar Johansson på relationen mellan den kultur som präglar de 

andinska högländerna och den kultur som vuxit upp kring kusterna: den indianska och den 

moderniserade.

     Språket i De djupa floderna porträtterar en värld som upplevs av en mestispojke vid namn 

Ernesto. Det är en värld som beskrivs med hjälp av indianska ord, verser och musikaliska 

stycken, ofta hämtade ur folksägner, som flätas ihop med mestisernas spanska. Quechua-

språket uttrycks inte bara med ord utan också genom hymner och sånger ur ett musikaliskt och 

rytmiskt perspektiv. Musiken är en komponent i De djupa floderna som ger mening åt 

sakernas tillstånd. Här sänder Ernesto via sin vän Romero, som spelar munspel, en melodi till 

sin far som befinner sig långt borta:

Nu skulle musiken dra fram genom de glesa skogarna som sträcker sig ända ner till Pachachaca. Den skulle ta 
sig över bron, klättra upp över de branta stupen. Och när den väl kommit upp på höjderna skulle allt bli lättare. I 
snön skulle den få ny kraft, ta sats igen och flyga med vindarna mellan stäppernas sjöar och det torra gräset som i 
den stora stillheten släpper igenom alla ljud.
”Om så hela världen ville besegra mig, om den ville vända sig ifrån mig, så ska den inte kunna krossa mig!” Och 
jag fortsatte med stigande entusiasm: ”Varken solen eller dalens kvävande damm, varken rektorn eller
reglementet [… ] Jag ska gå, jag ska alltid gå vidare […]”39

Ernestos inspiration och livskraft hämtas från musiken, den ger honom möjligheten att 

sammanföras med andra. En annan passage beskriver hur rebelledaren, Doña Felipa, jagas av 

gendarmerna. Handlingen stannas upp till förmån för en beskrivning av floden:

De fortsatte att skjuta. Då gendarmerna kom fram till branten där den ena änden av bron har sitt fäste, stannade 
de till för att se sig om och lyssna. Pachachaca dånar i stillheten, bruset från dess vatten breder ut sig som en 

                                                
38 José María Arguedas, De djupa floderna (1958), översättning Sonia och Kjell A Johansson (Stockholm 1985),
s.7.
39 De djupa floderna, s.183.
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annan värld i världen, och under denna yta kan man höra insekterna, ja till och med gräshopporna när de skuttar 
omkring i buskarna.40

Med ljudet av floden söker Arguedas illustrera hela den kulturella totaliteten, på så vis också 

använda sig av ett språk utan ord, med litteraturforskaren William Rowes ord:

[…] sound is the means through which the world is registered. […] a sensory surface able to capture all reality, 
even its most hidden aspects […]
[…] in Arguedas work, the visual level so often approximates the sound level. On the other hand, the medium of 
sound is the paradigm for Arguedas’s musical prose, eager to register all aspects of the world perceived in its 
totality, not merely the nonhuman (as evidenced by the references to insects), but including the entire social 
world in a way that is in direct opposition to the divisive effects of class ideologies.41

Enligt detta uttalande är Arguedas musikalistiska narration en subtil protest mot 

klassamhället.

Tidigare i sin studie påpekar Rowe:

Arguedas believes that music, above all else, is the alternative to Western rationalism as a means for transmitting 
true knowledge.42

Uppstannandet av handlingen för att fördjupa sig i miljön, där naturen frammanas, där 

myterna inflätas, där musikens andlighet och enhet poetiseras, är genomgående och syftar till 

att betona Arguedas alternativa världssyn.

     Ernesto har en övertygelse att instrument kan förmedla budskap genom de ljud de alstrar.

Han har en magisk snurra, en Zumbayllu, som han använder för att skicka budskap till sin 

frånvarande far. 

Du talar först till den i ett av dess ögon, du ger den ditt uppdrag, du förklarar vilken väg den skall ta, och sedan, 
när den sjunger, blåser du sakta i den riktningen du önskar och du fortsätter att tala till den om ditt uppdrag. Och 
zumbayllun sjunger i örat på den som väntar på dig. 43

Första gången Ernesto hörde snurran tänkte han:

Zumbaylluns sång trängde in i örat, väckte till liv bilden av floderna, av de svarta träden som hänger på 
klippstupens väggar. 44

                                                
40 De djupa floderna, s.189.
41 William Rowe, “Music, Awareness and social transformation”, s.41, ur Ciro A. Sandoval & Sandra M. 
Boschetto-Sandoval, José María Arguedas Reconsiderations for latin american cultural studies.
42 Boschetto-Sandoval, s.36.
43 De djupa floderna, s.156.
44 De djupa floderna, s.93.



18

Han beskriver snurran i ett tidigare skede:

Jag lindade min vackra zumbayllu och fick den att dansa. Snurran steg uppåt i en behagfull båge, dalade 
långsamt, medan sången ljöd ur alla ögonen. En stor lycka, en frisk och ren glädje, lyste plötsligt upp mitt liv. 
Jag var ensam, jag såg och lyssnade på min zumbayllu som talade med mild stämma och det var som om den 
ledde dit sången från alla bevingade insekter som surrar så melodiskt bland de blommande buskarna.45

Och han funderar explicit över dessa samband:

Vilken likhet fanns det, vilken förbindelse mellan de djupa dalarnas värld och denna lilla dansande leksak, som 
sjungande och i ständigt skiftande former rev upp sanden där solen liksom löstes upp?46

Instrument, musik, människa och natur tycks sammanväva det materiella med det andliga.

Denna enighet eller förbindelse är principiell i indianernas syn på sin tillhörighet med naturen, 

de ser sig själva inte som avskiljda utan som en del av den. De känner heller inte till den 

enskildes individualistiska strävan såsom den uppmuntras att framträda i västerländsk kultur.

     Inte bara instrument alstrar musik, även djur, här om kalenderlärkan:

Sången förmedlar de djupa dalarnas hemligheter. Så länge det funnits människor i Peru, har de komponerat 
musik när de hört den […]
Tuya, tuya! Medan jag lyssnade till dess sång, som säkerligen är den materia jag är skapad av, den dunkla 
hemvist man ryckte bort mig från för att kasta ut mig bland människorna, fick vi syn på de båda flickorna borta i 
allén.47

Ernestos funderingar över naturens förbindelser är både frekventa och omisskännliga:

Varför har sångerna en så mjuk och behaglig klang vid de djupa floderna, i dessa avgrunder med klippor, buskar 
och sol, där de mäktiga vattenmassorna störtar fram så vilt och stupen fyller en med skräck och ångest? Kanske 
därför att små, små, spröda blommor leker i vinden bland dessa klippor och den mäktiga flodens dånande 
vattenmassor störtar fram mellan blommor och slingerväxter där fåglarna är gladare och lyckligare än i någon 
annan trakt i världen.48

När Ernesto hör en orkester i staden är det första gången han hör en saxofon:

De sjöng med mänskliga röster, dessa silverglänsande instrument på vilka man inte kunde se det minsta stycke 
av trä eller gulmetall. Länge och mjukt höll de kvar en ton och deras mörka röst gick rakt in i min själ. De lät 
inte som pinkayllun söderifån och inte heller som wak´rapaku chanka. På detta stekheta torg sjöng den 
bländande silverblanka saxofonen som om den vore solens budbärare. Ja, så kändes det, därför att inget 

                                                
45 De djupa floderna, s.117.
46 De djupa floderna, s.94.
47 De djupa floderna, s.197.
48 De djupa floderna, s.226.
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instrument som jag sett i Andernas byar, inget instrument som tillverkas av mestiser eller indianer har någon 
anknytning till solen. De är som snön, som nattens ljus, som vattnets röst, eller vindens, eller människornas.49

Ernesto beskådar en orkester som använder instrument okända för honom, ändå berörs han 

djupt såsom han berörs av indiansånger. Arguedas signalerar musiken och känslornas 

universalitet. Kulturer kan finna gemensamma beröringspunkter t.ex. genom musikens 

influens, enhetligheten kan tolkas som ett tecken på försoning, om än på ett subtilt plan.

Vi har nu återgett hur De djupa floderna skildrar och söker sammanfoga de motsägande 

kulturerna som påverkar huvudpersonen Ernesto. Romanens indianska inflytande verkar tala 

till människan på ett universellt plan. Just universalitet och denna sammanförande vision 

kännetecknar Arguedas författarskap, Sandoval/Boschetto uttrycker sig så här:

His yearning for humanistic and cultural totality finds expression in the continuous expansion of his writing from 
the local to the global; from the small indigenous communities, villages and towns of the Andean sierra, to the 
larger coastal cities, from within the national Peruvian cosmos outward to the rest of the geographical and 
cultural world. 50

Quechuans lyrism blir ett medel som författaren tar till då han vill illustrera sin värld, då han 

måste uttrycka sig genuint indianskt. I verket utgår Arguedas kontinuerligt från quechuans 

lyrism och musikalitet, det ter sig då lättare att införliva magin och andevärldens närvaro i 

verket. Arguedas har själv sagt att för att skildra indianerna med autenticitet behövde han göra 

subtila omorganiseringar av det spanska språket.51 Det är tydligt hur språket dramatiskt ändrar 

intensitet och karaktär i vissa passager för att bättre illustrera denna indianska livssyn. I likhet 

med Asturias accelereras texten i princip till en nivå av ren lyrik där myterna, legenderna och 

berättandet från lägereldarnas tid omsluter läsaren. 

     Ernesto besöker departementshuvudstaden Cuzco med sin far, det europeiska 

byggnadsarvet överlappar Inkakulturens, trots detta lyser de gamla inkabyggnaderna igenom 

med sin trollkraft:

– Sjunger stenarna om natten?
– Det är möjligt.
– Som de mäktigaste floderna eller avgrunderna. Inkorna måtte ha känt till alla stenar med ”trollkraft” och låtit 
frakta hit dem till fästningsbygget. Men de här stenarna som de byggde katedralen med?
– Spanjorerna mejslade till dem. Se vilket skarpt hörn tornet har.

                                                
49 De djupa floderna, s.212.
50 Boschetto-Sandoval, s. xxiv.
51 Vargas Llosa (1978), s. 30.
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Trots halvdunklet kunde jag se det, det framhävdes ytterligare av kalken som band samman de fint bearbetade 
stenarna.
– När de slog på dem med mejslar tog de väl bort ”trollkraften”. Men kanske kupolerna i tornen har behållit 
glansen som skall finnas i himlen. Se, pappa, de strålar!
– Ja, min son. Du ser, därför att du är liten, vissa ting som vi vuxna inte ser. Guds harmoni finns på jorden.52

Ett intimt samband skildras mellan människa och natur, som om de vore yttringar av samma 

kraft. Indianernas magiska verklighet och närheten till den besjälade naturen beskrivs med 

stor respekt och vördnad. Arguedas skildrar den magiska aspekten genom Ernestos 

medvetande, han går aldrig till den punkten att han frambringar magiska element i själva 

handlingen. Bryan Ryan beskriver det:

[…] evocation of Ernestos magical perception of things […] the deep river of Indian consciousness that 
underlies the whole novel.53

Här är det värt att observera att Asturias i det avseendet går längre med att frambringa de 

magiska elementen direkt i handlingen till den grad att de påverkar den. 

I en passage beskriver Ernesto en av indianernas chichabarer54 där huaynos, folksånger, 

framförs:

När de sjöng med sina tunna, fina röster, fick vi en förnimmelse av andra landskap; suset i stora blad, glittrande 
vattenfall bland buskarna och vita kaktusblommor, tungt regn som stilla droppar över sockerrörsfälten, dalarna 
där pisonayeblommor glöder, fulla av röda myror och glupska insekter […]55

Sången följer:

Ay siwar k’enti! Ack, kolibri!
amaña wayta borra inte så djupt i blomman,
    tok’okachaychu,
siwar k’enti smaragdvinge.
Ama jhina kaychu Var inte grym,
mayupataman kom med till flodbädden,
k’ori raphra, smaragdvinge,
kay puka mayupi och se mig gråta nere vid det röda vattnet,
wak’ask’ayta
k’awaykamuway se mig gråta.
K’awaykamuway Kom med och se på mig,
siwar k’enti, k’ori raphra, gyllene kolibri,
llakisk’ayta all min sorg,
purun wayta kirisk’aykita, sårade markblomma,

                                                
52 De djupa floderna, s.22.
53 Ryan, Bryan, Hispanic writers, a selection of sketches from contemporary authors, (Detroit 1991), s.34. Red. 
Bryan Ryan.
54 En chichabar är en lokal samlingsplats i indiansamhällen där en traditionell dryck av majs, chicha, serveras i 
olika utföranden. 
55 De djupa floderna, s.65.
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mayupata wayta flodernas blomma
sak’esk’aykita. som du övergav.56

Senare i boken hör Ernesto en sångare i en chichabar, och berörs starkt:

Vem kan dra gränsen mellan det heroiska och det stora tungsinnets kyla? När människor hör musik som denna 
kan de gråta tills de förtärs, tills de försvinner, men de skulle också kunna strida mot en härskara av kondorer 
och lejon eller mot vidunder som man påstår bor på sjöbottnarna uppe på höglandet eller i de skuggrika 
bergsskrevorna. Jag kände mig mer upplagd att kämpa mot själva djävulen när jag hörde denna sång.57

I Sandoval/Boschetto påpekas:

[…] Arguedas consistently signals in his work the very close relationships between the sound and the meaning 
of words in the Quechua language, hence of its possibility to communicate to the reader an alternative cultural 
perspective, quite unlike that of modern, positivistic, or dominant ways of thinking and writing.58

Mario Vargas Llosa anser i sin studie Entre sapos y halcones att musiken är en av de högsta 

formerna att uttrycka livet, det är en sysselsättning i vilken man förbinder det spirituella med 

det materiella.59 Länken till den besjälade naturen kan etableras genom musiken.

Sånger som representeras av huaynos har en viktig funktion i den indianska 

berättartraditionen i vilken utmärkande händelser återspeglas och för historien vidare.60

Ljud och sånger skildrar ofta ett landskap sett genom ögon som med vördnad beskådar 

naturen. Sånger och musikaliska instrument blir medel att framföra indianska traditioner och 

initierar ofta Ernestos lyriska utsvävningar. Instrumenten som ofta förekommer beskrivs som 

laddade med förtrollning, och även de talar genom och med naturen. Ernesto beskriver här 

med ödmjukhet två indianinstruments inverkan på människor:

Tonerna från pinkuyllun och från wak'rapukun gör människorna omtöcknade, exalterade, lösgör krafterna i dem; 
de utmanar döden när de hör dem. De rusar mot vilda tjurar, sjunger och förbannar, de anlägger breda vägar eller 
gräver tunnlar i bergen, de dansar utan vila, utan att märka ljusets växlingar eller tidens gång.  Pinkuyllun och 
wak'rapukun markerar rytmen, den eggar dem, ger dem näring; inget lod, ingen musik, inget element tränger 
djupare ner i människohjärtat.
Ändelsen yllu betyder spridandet av detta slags musik, och illa betyder spridandet av det ljus som inte kommer 
från solen. 61

                                                
56 De djupa floderna, s.65.
57 De djupa floderna, s.227.
58 Boschetto-Sandoval, s. xxxiv f.
59 Vargas Llosa, 1978, s.43.
60 Huamán, s.33.
61 De djupa floderna, s.91.
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Balanseringen av quechua och spanska i De djupa floderna kan tolkas inte bara som ett 

uttryck för Arguedas strävan att förtydliga sin dubbla identitet utan också som ett uttryck för 

hans strävan att förstå sig själv bättre och medla mellan de bägge polerna av sin dualitet.

     Miguel Angel Huamán som i sin avhandling Poesía y utopía andina (1988) utforskar 

Arguedas dualistiska språkbruk förklarar att författarens poesi har klassificerats som indiansk: 

den har därför fallit i en viss glömska då den inte tillgängliggjorts för en större publik. Bristen 

på förståelse beror till stor del på svårigheterna att förstå quechuan och göra korrekta 

översättningar. Huamán frågar sig var Arguedas befinner sig när det gäller hans produktioner 

ur ett kulturellt perspektiv;

¿Donde se encuentra Arguedas? Como veremos, ni en la versión española ni en la versión quechua; en una 
tercera posición que hemos llamado utópica, pero que es la posición adecuada para la comprensión de ambos 
textos.62

Var befinner sig Arguedas? Varken i den spanska versionen eller i den på quechua, vi kommer att se att han 
befinner sig i en tredje version, den utopiska, men vilken är den adekvata positionen för förståelsen av båda 
texterna? (fritt översatt)

Det finns enligt Huamán en spansk version av språket, en version på quechua och ytterligare 

en tredje som han kallar utopisk. Med den utgångspunkten har vi möjlighet att förstå båda 

aspekterna av Arguedas texter. Den förmedlande positionen företräder bäst människan 

Arguedas, då han blickar ut över en värld han söker beskriva med alla sina språkliga resurser. 

I Sandoval/Boschettos essäsamling är man också inne på Huamáns spår. Man anser att 

Arguedas varit underskattad inom litterära kretsar på grund av hans användande av quechuan

som källa för att skapa modern peruansk litteratur. 

Arguedas menade till sitt försvar att quechuan är så pass ljuv och kännbar att det för honom 

inte fanns någon annan språklig resurs att uttrycka upplevelser med en sådan poetisk 

laddning. Huamán citerar Arguedas:

“Los que hablamos este idioma sabemos que el Kechwa supera al castellano en la expresión de algunos 
sentimientos que son los más característicos del corazón indígena: la ternura, el cariño, el amor a la 
naturaleza.”63

Vi som talar det här språket vet att Kechwan överträffar spanskan då vi ska uttrycka vissa känslor som är de mest 
kännetecknande för det indianska hjärtat. Ömheten, omtanken och kärleken till naturen. (fritt översatt)

                                                
62 Huamán, s.53.
63 Huamán, s.54. 
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Förhållandet mellan människa och natur accentueras av Arguedas, kärleken till naturen är 

kännetecknande för det indianska hjärtat. Huamán beskriver Andernas universum som ett 

ljudens och naturens rike där fåglarnas sång, vindens dån, flodens brus, buskarnas och trädens 

fladdrande bejakar musiken och dansen, vilka är oumbärliga förutsättningar för förståelsen av 

den andinska världen. Genom dem fångar, assimilerar och skapar den andinska människan sin 

verklighet; genom dem förvandlar och förmedlar hon sitt vetande och kännande.64

     Likheterna med Arguedas uppväxt och huvudpersonen Ernesto i De djupa floderna ger 

verket en självbiografisk karaktär. Protagonisten Ernesto reflekterar ofta över stunder av 

samhörighet med naturen och affiniteter med indianbefolkningens mentalitet. Arguedas 

framhållande av indianernas verklighetskoncept vittnar om hans försvar av denna kultur, 

vilket även poängteras i Sandovals texter.

     I Huamáns arbete betonas en intressant aspekt av Arguedas tillämpning av quechua

språket. Arguedas, som var expert på quechua, sökte inte som många andra påvisa quechuans 

breda variation och uttrycksmöjligheter utan han arbetade med en quechua som kallas 

chanka, vilken närmar sig spanska uttrycksformer mer än andra former av språket.65 Detta är 

enligt Huamán ytterligare en indikation på hans förmedlande arbetssätt.

     En passage i De djupa floderna illustrerar specifikt språkens spontanitet och speciellt hur 

känslor förmedlas impulsivt med quechua. Huvudpersonen Ernesto ställs inför svårigheten att 

uttrycka sig på spanska då han ombeds skriva ett kärleksbrev åt en kamrat (Markaska), som 

har hört att Ernesto skriver som en poet. Efter att ha accepterat söker Ernesto inspiration, och 

hans känslor börjar svalla då han kommer att tänka på den flicka han själv är förtjust i.

Intuitivt flyter en vers från en huayno (sång på quechua) ur honom. Han tänker att det är 

meningslöst och absurt att skriva till indianflickor på spanska, istället kan man vänta på dem 

längs bergsstigarna och sjunga huaynos till dem på quechua. 66

Och jag skrev:
”Uyariy chay k’atik’niki siwar k’entita…”
”Lyssna på den smaragdgröna kolibrin som följer dig, den ska berätta för dig om mig, var inte grym, lyssna på 
den. Dess små vingar är trötta, den kan inte flyga mer, då måste du stanna till. Den är nära, den vita stenen där de 
vägfarande vilar ut, vänta där och lyssna på den, hör dess gråt, den är endast en budbärare för mitt unga hjärta, 
den skall tala till dig om mig. Hör, du min sköna, dina ögon är som stora stjärnor, vackra blommor, fly inte mer, 
stanna upp. Jag kommer till dig med ett bud från himlen: de befaller dig att bli min ömma älskade! […]”67

                                                
64 Huamán, s.57.
65 Huamán, s.54.
66 Boschetto-Sandoval, s.93.
67 De djupa floderna, s.102.
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Sambandet mellan tanke, känsla och språk hos författaren framträder i denna passage, ett 

rättfärdigande av Arguedas integration av indianspråket i sin romanprosa för att i högsta mån 

reflektera sitt och sitt folks medvetande. Hans självbiografiska och intuitiva skrivande som ett 

slags socialt vittnesmål, med quechuan som hjälpmedel, har dock inte bara prisats utan också 

kritiserats bl.a. av Mario Vargas Llosa.68 Han anser att Arguedas litterära insatser förblir 

ordinära (med undantag för De djupa floderna) p.g.a. den självbiografiska karakteristiken i 

dem:

“His subject matter is rich, original and alive because, in the domain of language, on the basis of intuition and 
hard work, Arguedas achieved a personal creation. The great limitation of his narrative is of a technical 
character. With the exception of Deep Rivers, Arguedas’s novels exhibit a fairly shoddy construction. They are 
primitive and clumsy: Arguedas lack something that - in his era -only the European and North American 
novelists that he hadn’t read could have given him.”(Vargas Llosa 1974, 8)69

John C. Landreu anser till Arguedas försvar:

In contrast, I believe that it is crucial to make a distinction, as Alberto Escobar has done, between the 
sociolinguistic dynamics of Peruvian heteroglossia and Arguedas’s intrepid experiment at writing across 
languages. In addition, Arguedas’s life story must be viewed critically in terms of its place and function within 
what is in fact a fascinating, and tremendously complex, literary endeavor. In my view translation, in texts like 
Deep Rivers and Yawar Fiesta, is an intricate textual meditation not an intuitive or transparent form of 
representation.70

Landreu menar att det är synen på en skarp motsättning mellan kulturerna som får Vargas 

Llosa att misskreditera Arguedas:

A binary opposition between “modern” (logical) culture and “primitive” (illogical) culture is fundamental to 
Vargas Llosa’s interpretation of Arguedas. It leads him to portray Arguedas as a nostalgic, Arcadian writer who 
dreams of the return to an archaic world, thus rejecting modernity and “progress”. 71

Vargas Llosa är inte lika förtjust i Arguedas försoning med det moderna samhället som han är 

i författarens bevarande av den andinska utopin.

Nonetheless, for Vargas Llosa, the most authentic Arguedas, the one he praises, is the one who clings to this
“utopia” […]72

                                                
68 Boschetto-Sandoval, s.93, 99 f.
69 Boschetto-Sandoval, s.99.
70 Boschetto-Sandoval, Landreu, “Translation autobiography and Quechua knowledge”, s.100.
71 Boschetto-Sandoval, s.98f.
72 Boschetto-Sandoval, s.9.
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Vad man än anser om Arguedas transkulturella berättarteknik så finns där en strävan till ett 

utopiskt språk, experimentell i sin natur, med viljan till förening av till synes motstridiga 

kulturer. Det är essensen i hans skrivande. Framförallt har vi sett i De djupa floderna hur han 

söker vara förespråkare och medlare för en litterär rörelse där han är i sällskap av bl.a. Miguel 

Angel Asturias.

     

Vi kommer senare att se hur också Coelho ifrågasätter mycket av modernitetens influenser, 

utan att för den skull avvisa dess möjligheter. I det avseendet är Arguedas och Coelho 

kulturella diplomati besläktad. Men Arguedas utopi är inte bara ett bevarande av ursprunget, 

utan han vill också förena den med modernismens och andra kulturers influenser. Vargas 

Llosa beundrar den värld som lyckas överleva i dessa romaner, Arguedas värld:

”But his idea of what constituted “Peruvian” is inseparable from the sierra and from antiquity. It is a world seen 
as uncorrupted, virginal, pure, magical, ritual, a world that sinks its roots into the Peruvian past. A world that has 
survived almost miraculously” [Vargas Llosa 1981, xi]

Det finns mer av tematisk karakteristik i De djupa floderna som styrker huvudlinjen i min 

studie, speciellt den narrativa diskursen av motstånd mot imperialismens påtvingande av 

religiösa doktriner.  

Ernesto konfronteras ständigt via präster och lärare med kyrkan och dess influenser vilket inte 

sällan får honom att reflektera och söka rationella svar i enlighet med sina indianska 

värderingar. Han har svårt att förlika sig med prästernas praxis av kristendomen med det 

budskap de förespråkar.

Där jag stod framför det och betraktade de spretande grenarna och de få, mörkvioletta, skälvande blommorna 
högt där uppe, blev jag rädd för Cuzco. Kristusansiktet, klangen från den stora klockan, den ständiga rädslan som 
lyste från pongon och slutligen Den gamle på knä i katedralen, stillheten på Loreto Kijllu, gjorde mig djupt 
betryckt. Ingenstans torde människorna lida mer.73

Kristendomen illustreras ofta genom lidande, vilket splittrar och oroar Ernestos inställning till 

kyrkan. I Cuzco ser han indiankvinnorna gråta i kyrkan:

– Pappa, katedralen får en att lida, sa jag.
– Det var därför jesuiterna lät bygga sin kyrka. De representerar världen och frälsningen.74
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Ernesto uttrycker den djupa sympati han känner för indianerna när han ser hur annorlunda de 

behandlas av prästerna. 

Den quechua som han talade på när han vände sig till indianerna väckte bitterhet hos mig. ”Har han flera andar?”
frågade jag mig när jag hörde honom i kapellet. ”Oss försöker han inte få att gråta i strida strömmar. Han vill inte 
att våra hjärtan skall förödmjukas, att de skall falla i leran på marken där maskarna krälar i sockerrörsavfallet [...]
Oss upplyser han, oss upplyfter han tills vi går upp i hans själ [...] ”75

I en scen efter rektorns predikan, som också är präst, beskrivs hur indianerna starkt påverkas 

av talet och hamnar i en slags orgie av tårar och faller på knä, beordrade av Prästen (Patern). 

Ernesto begrundar detta:

– Rektorn är egendomlig också, broder, svarade jag. Jag förstår det inte! Varför piskade han mig igår? Han sa att 
det var därför att han älskade mig. Och nu har han talat till indianerna för att få dem att gråta. Jag ville inte falla 
på knä när han fick de fattiga att gråta. Jag tror att han hotade mig [...]76

Patern symboliserar kyrkans hotfulla och tvetydiga humanism, vilken oroar och splittrar 

Ernestos inställning till den. Broder Miguel som är en färgad präst och lärare i skolan framstår 

i kontrast till Patern som enkel och godhjärtad. Ernestos relation till rektorn, och därmed 

kyrkan, kulminerar då rektorn tappar fattningen när han felaktigt misstänker Ernesto för att ha 

utnyttjat en sinnessvag flicka sexuellt. Ernesto, under rektorns förhör:

Helvetet existerar. Det fanns där, pustande över mig som en blåsbälg.77

Han tänker senare på broder Miguel i kontrast till rektorn:

Han skulle inte ha frågat ut mig som rektorn. Han skulle ha serverat mig en kopp choklad och kakor. Han skulle 
ha betraktat mig med sina vita, fridsamma ögon, ödmjuka som hos varje varelse som verkligen älskar världen.78

Kyrkan framstår å ena sidan som en institution som kuvar indianerna, tynger dem med skuld 

och bidrar till förtrycket, får dem att acceptera sitt lidande och sin underordnade position i 

samhället. Rektorn i egenskap av präst fungerar som ett av denna kyrkas redskap vilken håller 

indianerna på plats i botten av den sociala hierarkin. Å andra sidan finns det en barmhärtig del 

av kyrkan, som inspirerar hopp och lindrar människors lidande, som broder Miguel

exemplifierar. När indianer från närliggande byar drabbats av en dödlig epidemi tar de sig in 

                                                
75 De djupa floderna, s.162.
76 De djupa floderna, s.152.
77 De djupa floderna, s.277.
78 De djupa floderna, s.278.
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till byn Abancay, trotsande en militärpostering vid floden som ska hindra dem från att komma 

in i staden och sprida sjukdomen. Indianerna går med risk för sitt liv genom posteringen för 

att få en sista mässa och på så sätt rädda sin själ:

Ingenting biter på dem. En haciendaindian är som en höna, eller värre. Han dör bara, helt lugnt. Det är pesten 
som är förbannelsen. Vem sänder pesten? Det är en förbannelse! ”Kyrka, kyrka, mässa, fader!” säger de att 
indianerna ropar. Det finns ingen räddning längre, alltså vill de ha högmässa och Den store fadern i Abancay 
skall hålla den. Sedan kan de sätta sig ner och skakande av frossa helt lugnt möta döden. Men för mässan 
kommer de att kämpa hårt, även om gendarmerna drar fram som en orkan mot dem. De kommer, var så säker på 
det! Snart är de här!
– Tror indianerna att de är förtappade om de inte får sin mässa?
– Visst, det är det klart att de tror!79

Kyrkan inger hopp och tron är trösten i indianernas lidande och fattigdom.

     I själva verket är kritiken starkare än förespråkandet av kristendomen. Syftet är antagligen 

att påvisa ett grundläggande problem med den religiösa fusionen i samhället snarare än att 

kritisera och ifrågasätta själva kristendomen, dvs. kritiken ter sig mer riktad mot uttolkningen

och det felaktiga utnyttjandet av den kristna läran.

     Jag hoppas att jag med texterna som utgångspunkt lyckats belysa de kärnteman jag föresatt 

mig att spåra i Arguedas verk: bevarandet av det indianska ursprunget genom olika narrativa 

karakteristiker, motståndet mot den koloniala kulturen och utmärkandet av den 

latinamerikanska författaren som företrädare för en diskriminerad kultur.

6. Paulo Coelho

Bibehållandet av traditioner är av stor vikt för Arguedas och Asturias vid konfrontationen 

med en annan kultur. Språkens sammansättning, karaktärernas perception av miljö och 

verklighet, mystikens återgivande av världen har djupa affiniteter med indiansk urkultur. 

Dessa är egenskaper som vi sett gemensamt kan tillskrivas Asturias och Arguedas litterära 

verk. 

     Utgående från Asturias syn på den Latinamerikanska litteraturens centrala kännetecken:

  

In the view of Asturias and many of his colleagues, man is indissolubly bound to the earth and cannot be seen in 
isolation from it. It is this unifying vision of man and nature that characterizes the Latin American novel and 
furnishes a basis for its universality.80

                                                
79 De djupa floderna, s.297.
80 Callan, s.15.
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I vilken grad kan en modern författare som Paulo Coelho vara en representativ bärare av det 

narrativa arvet i Latinamerikanska, och i så fall det indianska?

     I och med inträdet i en ny moderniserad era: hur ska människor med olika ursprung kunna 

samleva med en tydlig identitet? Hur ska den enskilda människan förstå sin egen relation till 

sitt ursprung och sin plats i en natur med vilken hon har outsagda andliga förbindelser, en 

natur hon söker bemästra och se sig själv som avskild från? Jag ställer mig dessa frågor efter 

att ha läst Paulo Coelhos romaner, Zahiren (2005) och Elva minuter (2004).

Brasilianske Paulo Coelho föddes 1947 i Rio de Janeiro. Fram tills han huvudsakligen ägnade 

sig åt litterärt skrivande har han verkat som teaterdirektör, skådespelare, musikkompositör 

och journalist. Hans musikaliska karriär nådde stor popularitet med låtar skrivna, tillsammans 

med den brasilianske rocklegendaren Raul Seixas, åt välkända artister som Elis Regina och 

Rita Lee. Coelho har alltid haft en stark fascination för den andliga världen. Från tidig 

ungdom utforskade han den genom att söka sig till hemliga sällskap, orientaliska religioner, 

religiösa sekter mm. I mitten av 80- talet gjorde han pilgrimsvandringen till Santiago de 

Compostela, en upplevelse som skulle betyda en vändpunkt i hans liv. 81 Pilgrimsresan (1987) 

utkom i samband med den resan, några år senare publicerade han Alkemisten (1988), vilken 

skulle komma att bli det mest säljande brasilianska skönlitterära verket genom tiderna. Fler 

kommersiella framgångar följde Alkemisten, bland dem kan nämnas Valkyrierna (1992), Vid 

floden Piedra satte jag mig ner och grät (1994), Veronika bestämmer sig för att dö (1998), 

Djävulen och fröken Prym (2000), Elva minuter (2003), Zahiren (2005) och Häxan från 

Portobello (2007).  Fram till idag har han sålt mer än 100 miljoner böcker vilket gör honom 

till en av världens mest lästa samtida författare, hans böcker har översatts till 66 språk och 

publicerats i mer än 150 länder. Hans breda internationella framgång har lett till ett flertal 

hedersuppdrag såsom: fredsambassadör för FN, EU-ambassadör för Interkulturell dialog 

2008, medlem i Shimon Peres fredsutskott, rådgivare åt UNESCO inom ”interkulturella 

dialoger och spirituella konvergenser” och medlemskap i Brasilianska akademien. 

     I ljuset av min hybridkulturella studie är det för mig intressant att utforska vad som gör en 

författare uppskattad över så vida språkliga och kulturella gränser. Vilka komponenter 

appellerar till en sådan transkulturell läsarkrets och framför allt, vad har Coelho fört med sig 

av det latinamerikanska ursprungsarvet i sin berättarstil? För detta syfte har jag valt Elva 

                                                
81 http://www.paulocoelho.com.br/espa/index.html
(20 mars 2008)
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minuter och Zahiren som studieobjekt; det kan dock poängteras att i flertalet av hans böcker 

förekommer likartad tematik. 

     Tidigt i romanen Zahiren dyker frågeställningar upp om människans skenbara lycka i det 

moderna samhället. Protagonisten är Coelhos alter ego, en framgångsrik låtskrivare som 

lyckats ta steget till bästsäljande författare. Då han ser tillbaks på sitt oavbrutna sökande efter 

svar på världens mysterier, som ung rebell, medlem i ockulta samfund och låtskrivare minns 

han en vändpunkt; pilgrimsresan genom Santiagoleden, som hans fru, Esther, hade manat 

honom att genomföra.

Att vandra Santiagovägen, träffa vanliga människor, upptäcka att universum talar ett språk - ett språk som kallas 
»tecken» och som vi alla kan förstå om vi ser oss omkring med öppet sinne, allt det fick mig att tvivla på om det 
ockulta var enda vägen till gåtornas svar. I min bok om Santiagovägen börjar jag resonera kring andra 
möjligheter att växa som människa och avslutar med meningen: »Det räcker att vara uppmärksam, lärdomen 
kommer alltid när du är redo, och om du är vaksam på tecknen kommer du alltid att lära dig allt som du behöver 
för att ta nästa steg. »82

Vi uppmanas att vara vaksamma inför tecknen som är universums språk, vilka talar till oss om 

vårt syfte och vägleder oss i vår vilsenhet. Tecknen finns här för oss, och vi ser dem om vi 

söker vår sanna natur, då vi inte vill leva i förljugenhet eller då vi söker vårt 

självförverkligande.

     Esther, som uppnått anseende i sin karriär som journalist, ifrågasätter sin till synes lyckliga 

position, hon överväger att ta ett jobb som krigskorrespondent, för att på så sätt komma 

närmare människor i nöd. Hennes teori är att där, vid nödens och dödens gräns, är livet som 

mest levande. Hon har saknat ljuset i människors ögon, det ljus som återfinns hos de som kan 

uppskatta nuet. Här diskuterar hon frågan med sin man:

»Har du inte redan allt? »
»Jag har allt som en kvinna kan önska sig. »
»Vad är det som är fel på ditt liv?»
»Det är just det. Jag har allt, men jag är olycklig. Och jag är inte den enda. Under alla dessa år har jag träffat 
eller intervjuat alla slags människor – rika, fattiga, mäktiga och besuttna. Och i alla blickar som jag mött har jag 
sett en oändlig bitterhet. En sorgsenhet som inte alltid varit medveten men som fanns där, vad de än sa till mig. 
Hör du på? »
»Jag hör på. Jag tänker. Menar du att ingen är lycklig?»
»En del människor verkar lyckliga – de tänker helt enkelt inte på saken.»83

Något saknas, den moderna människan är ständigt upptagen och på sätt och vis vilsen i sitt 

strävande. Hon glömmer att stanna upp och se tecknen, hon vilseleder sig själv i sin möda. 

                                                
82 Paulo Coelho, Zahiren (2005), översättning av Sofia von Malmborg, s.50.
83 Zahiren, s.61.
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Hon kan ge sken av att vara lycklig men en sorgsenhet i hennes ögon talar om något annat. 

Tiggaren på gatan är ett undantag, enligt Esther:

»Och tiggaren där i gathörnet? »
»Honom vet jag inget om. Jag har aldrig pratat med någon. Han är olyckan personifierad, men hans blick ser ut 
att dölja något, precis som alla tiggares blickar. Där är sorgsenheten så tydlig att jag inte kan tro på den. »
»Vad är det som saknas? » 84

Mikhail, en karismatisk ung man ursprungligen från Kazakstans tundra, går i spetsen för en 

ideell rörelse i Paris, vilken kommer att influera huvudpersonernas liv.

Möten anordnas i Paris fattigkvarter och i restauranger efter stängningsdags. Människor från 

alla samhällsklasser samlas, inte bara för att lyssna på Mikhails föredrag om kärlek utan också 

för att förutsättningslöst dela med sig av sin livshistoria till varandra; på så sätt befriar de sig 

från den. Befrielsen ska tillåta människorna att öppna sig för sitt eget självförverkligande. 

Esther är under huvuddelen av boken försvunnen. I författarens sökande efter henne kommer 

det fram att hon följt Mikhail till Kazakstan – han har fört henne till en åldrad vis nomad för 

andlig upplysning:

Esther frågar varför människorna är ledsna. ”Det är enkelt”, svarar den gamle mannen. ”De är fångna i sin egen 
historia. Alla tror att livets mening är att följa en plan. Ingen frågar sig om planen är deras egen eller skapad av 
någon annan. De samlar på sig andras erfarenheter, minnen, saker och idéer, och det blir mer än de kan bära. 
Därför glömmer de sina drömmar.” 85

De diskuterar om kärleken och äktenskapet verkligen kan göra människorna lyckliga:

”Men tror du att dina gamla kärlekar har lärt dig att älska bättre?”
”De fick mig att förstå vad jag ville ha”
”Det var inte det jag frågade. Har dina gamla kärlekar lärt dig att älska din man bättre?”
”Snarare tvärtom. För att kunna älska honom helhjärtat måste jag glömma bort hur andra män har sårat mig. Kan 
det vara det du menar?”
”För att kärlekens sanna kraft ska kunna strömma genom din själ måste den vara öppen som hos ett nyfött barn. 
Varför är människorna olyckliga? För att de vill stänga in den här kraften, och det är omöjligt” Om man 
glömmer sin egen historia håller man kanalen öppen, låter kraften ta vilka former den vill, låter den styra” [...]
Enligt stäppens tradition, som kallas tengri, måste man vara i ständig rörelse för att leva helt och hållet. Det var 
det enda som skilde dagarna åt. När nomaderna färdades genom städerna tänkte de: Stackars dem som bor här, 
för dem är allting ständigt sig likt. Kanske såg stadsborna på nomaderna och tänkte: Stackars dem, de hittar 
ingenstans att bo. Nomaderna hade inget förflutet bara sitt nu. Därför var de alltid lyckliga, ända tills 
kommunisterna tvingade dem att sluta färdas och spärrade in dem på kollektivjordbruken. Och så småningom 
började de tro att den sanna historien var den som samhället berättade. Nu har de mist sin styrka. ”Idag kan ingen 
resa livet igenom.”
”Inte kroppsligen. Men i anden. Man kan färdas allt längre, vidga avståndet till sin egen historia, till det man har 
tvingats att bli.”

                                                
84 Zahiren, s.64.
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”Hur ska vi bli av med historien som vi har fått höra? ”
”Upprepa den högt med alla detaljer. Vartefter vi berättar lämnar vi det vi har varit och – ska se om du prövar –
gör plats för en ny och okänd värld. Vi ska upprepa den gamla historien gång på gång, tills den slutar vara viktig 
för oss.”
”Inget annat?”
”Jo en sak till. När vi tömmer våra rum måste vi fylla dem fort för att inte känna oss tomma, även om det bara är
tillfälligt.”
”Hur då?”
”Med annorlunda historier, sådant som vi aldrig har vågat eller velat göra. Då förändras vi. Då växer kärleken. 
Och när kärleken växer, växer vi med den.”
”Det betyder att vi kan förlora viktiga saker också?”
”Nej aldrig. Det viktiga blir alltid kvar – det som försvinner är sådant som vi trodde var viktigt men är 
meningslöst, som den falska förmågan att styra kärlekens kraft.”86

Coelhos ständiga utforskande av människans inre natur, hennes uppgörelse med sina egna 

anspråk, sökande efter universalitet, solidaritet, synkretism är svårt att inte hänföras av. Han 

verkar slå an en ton som är i resonans med den moderna människan: ett ifrågasättande av våra 

ideal, en romantisk vision om individens och kärlekens krafter, jämkningen av kulturella 

skillnader och inte minst enigheten med naturen. I min specifika studie kan man se ett 

liknande sökandet efter ursprung som rör sig utifrån en revolt mot en sociokulturell invasion, 

som i Arguedas och Asturias fall, till Coelhos frigörande av individens essens från konstlad

påverkan, s.k. kulturell programmering.

     Kan vi dra en parallell mellan frigörelsen från en invaderande kultur och frigörelsen inom 

en kultur som brister i möjligheter för individen att förverkligas i den? Dynamikerna i 

problemställningarna ter sig likartade, det rör sig fortfarande om protest och frigörelse.

     Enkelheten i Coelhos berättarstil, användande av bildspråk, sökande efter ett liv i enlighet 

med en världssjäl kan förknippas med de definitioner som gjorde Asturias och Arguedas till 

litterära sökare av identitet. Vi bör emellertid ha en markant distinktion i tankarna när vi 

jämför: världen ser i dag stora kulturella förflyttningar, och media tillsammans med 

teknologin gör det möjligt att sprida sina idéer över stora områden, samtidigt som vi har 

tillgång till ett informationsflöde som aldrig förr. Allt detta ger Paulo Coelho helt andra 

förutsättningar än sina föregångare att influeras och nå ut med sitt budskap till läsare världen 

över.    

Om vi nu vänder oss till en annan roman, Elva minuter, en berättelse om en vacker flicka från 

en bergsby i Brasilien, Maria, och hennes utforskande av kärleken. Hon tar sig först till Rio de 

Janeiro, där hon möter en man som lovar henne rikedom och berömmelse. Hon reser med 

honom till Europa och Schweiz med drömmar om ett bättre liv. Efter diverse omständigheter 
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hamnar hon i prostitutionens värld i vilken hon lär sig åtskilligt om människans sexuella 

natur. Temat är okonventionellt för Coelho, inte för att Elva minuter cirkulerar kring kärleken 

som huvudtema utan för de inslag av kärlekens och människans erotiska natur som utmärker 

romanen. Även här återkommer ifrågasättandet av den moderna människans strävan och 

hennes svårigheter att förankra lyckan i sin vilsenhet.

Elva minuter. Världen snurrade kring något som inte tog mer än elva minuter. Och på grund av dessa elva 
minuter på ett dygn med tjugofyra timmar (om vi föreställer oss att alla män älskar med sin hustru varje dag, 
vilket vore orimligt och allt annat än sant), gifte sig männen, försörjde familjen, stod ut med barnens gråt, gav 
detaljerade förklaringar när de kom hem sent från arbetet, kastade blickar på tiotals, hundratals andra kvinnor 
med vilka de skulle vilja promenera runt sjön i Genève, köpte dyra kläder åt sig själva och ännu dyrare åt dem, 
gick till prostituerade för att kompensera vad de saknade, underhöll de en ofantlig industri av kosmetika, 
bantningskurer, gym, porr, makt – och när de mötte andra män talade de, tvärtemot vad myten påstod, aldrig om 
kvinnor. De pratade om jobb, pengar och sport.
Det var något som var allvarligt fel med den här civilisationen; och det var inte avverkningen av skog i 
Amazonas, det förtunnade ozonskiktet, jättepandornas död, cigaretterna, cancerframkallande livsmedel eller 
situationen på fångvårdsanstalterna, som tidningarna högljutt påstod. Felet låg i just det här som hon arbetade 
med: sex.87

Coelho framhäver samma dilemma som i flertalet av hans romaner – men ur en ny vinkel:

sex. Om vi söker komma under ytan på det kontinuerliga temat i Coelhos författarskap om 

individens svårighet att se ett större sammanhang i det moderna samhället, finner vi då 

affiniteter med Arguedas och Asturias förespråkande för den indianska livssynen? 

Sammanbinds författarnas ideella rotsystem? Asturias och Arguedas har mer tydliga 

karakteristika i sina berättelser som förenar dem som försvarare och bärare av sitt ursprung. 

Coelho har själv sagt att han söker enkelheten i sitt berättande, han är en sagoberättare av 

modernt snitt. I en intervju nämner Coelho att han söker en simpel och direkt berättarstil, 

tillbaks till den gamla formeln. 88 Där Arguedas har en språklig utopisk vision har Coelho en 

vision om mänsklig universalitet, av emotiv synergism, där människor i grunden fungerar lika 

och har samma behov av själförverkligande. Strävan efter utopin förenar Coelho med 

Arguedas, vars vision beskrivs i Sandoval/Boschetto:

The culture he envisioned, in which Indian, white Western European, and modern industrialized worlds could 
fuse into a new kind of raza cósmica (a cosmic race, to borrow from José Vasconcelos) was but a utopia made of 
language. 89

                                                
87 Paulo Coelho, Elva minuter (2004), Svensk utgåva, översättning Örjan Sjögren s.122 f.
88 Paulo Coelho Intervjuvas av Riz Khan 6 september 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=ByCUNiStarc
89 Sandoval/Boschetto, s.xxiii.
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Coelho representerar nästa steg i konsolideringen av kulturer efter Arguedas och Asturias:

mestisen ger sig ut i världen och bemöts av det moderna samhällets utmaningar och 

oförenlighet med naturen. Han fylls av tomhet och en inre strävan att återfå sin identitet och 

ursprung. Medan vi söker vårt riktiga liv upptas vi av samhällets krav: 

Vad var det som hände? Maria sökte också lugn och ro för att leva sitt »riktiga liv»; tiden i Schweiz, då hon 
gjorde saker som hon aldrig kunnat föreställa sig att göra, var bara en svår period, som alla människor någon 
gång går igenom. Under denna svåra period gick hon till Copacabana, gick ut med män för pengar, var den 
Oskuldsfulla Flickan, den Farliga Kvinnan eller den Förstående modern, beroende på kunden [...] Som om livet 
hade valt detta smutsiga, underliga sätt att lära henne något om hennes egna mysterier, hennes ljus och hennes 
mörker. 90

Inte ens om vi får framgång i vår karriär eller social acceptans undkommer vi vårt sökande 

efter vårt ursprung. Ralph Hart, Marias stora kärlek beskrivs:

Med andra ord, han var en man som enligt alla uppfattningar borde skrika högt: ”Jag är lycklig.”
Men det var han inte. Medan majoriteten av jordens människor slet ihjäl sig för ett stycke bröd, ett tak över 
huvudet, ett arbete som lät dem leva ett värdigt liv, saknade Ralph Hart ingenting av allt detta, och det gjorde 
honom bara ännu eländigare. Om han gjorde ett bokslut över sitt liv de senaste åren skulle han kanske kunna 
säga att han upplevt två eller tre dagar då han vaknat upp och tittat på solen – eller regnet – och känt sig glad 
över att det var morgon, bara glad, utan att önska något, utan att planera något, utan att be om något. Bortsett 
från dessa få dagar hade han kastat bort sitt liv på drömmar, frustrationer och förverkliganden, önskan att 
överträffa sig själv, resor bortom sina gränser; han visste inte exakt för vem, eller för vad, men sanningen var att 
han hade ägnat sitt liv åt att försöka bevisa något.91

Det han finner med Maria är, i all sin enkelhet, hans bot:

Han ville omfamna henne, sitta tyst betrakta henne, dricka vin, röka en cigarett, det var tillräckligt. Livet var det 
enkla, han var trött på alla dessa år av sökande efter något han inte visste vad det var. 92

Maria förklarar i sin dagbok människans tillstånd av okonstlad kärlek, fri från krav och 

förväntningar:

[…] attraktionen som förde dem samman – är omöjligt att förklara. Det är den orörda åtrån, i sitt rena stadium. 
När åtrån ännu befinner sig i detta rena stadium förälskar sig mannen och kvinnan i livet, de är medvetna om 
varje ögonblick och lever det med vördnad, ständigt beredda på den rätta sekunden att fira nästa välsignelse. 
Sådana människor har ingen brådska, de skyndar inte på händelserna med omedvetna handlingar. De att det 
oundvikliga kommer att inträffa, att det sanna alltid finner ett sätt att visa sig. När ögonblicket kommer tvekar de 
inte, de går inte miste om ett enda tillfälle, de låter inget magiskt ögonblick gå ifrån dem för de respekterar 
vikten av varenda sekund.93

                                                
90 Elva minuter, s.209.
91 Elva minuter, s.222.
92 Elva minuter, s.223.
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Nomaderna i Zahiren beskrivs finna samma befrielse från modernitetens och samhällets krav:

stäppen i Kazakstan påverkar starkt huvudpersonen. Han finner en sällsynt frid under den 

mäktiga himlen tillsammans med sina ledsagare, Dos och Mikhail:

Då sänker sig paradisets känsla från himlen. Och jag fattar i stunden att det här är något som jag aldrig ska 
glömma – inte som så många andra stunder som jag inte förrän efteråt förstått var magiska. Hela jag är där, utan 
framtid, utan förflutet, uppfylld av morgonen, hovslagen, mild vind mot kroppen, den oväntade nåden att 
betrakta himlen, jorden och människorna. Jag fylls av en sorts tillbedjan, hänryckning, en tacksamhet över att 
leva. Jag mumlar en bön medan jag lyssnar på naturen och fattar att den osynliga världen alltid visar sig i den 
synliga.94

Mikhail förklarar vad Tengri, himlakulten är:

Själva ordet betyder himlakulten, och det är en sorts religion utan religion. Här har vi haft buddhister, hinduer, 
katoliker, muslimer, sekter och vidskeplighet. Nomaderna lät sig omvändas för att inte bli förryckta – men de 
fortsatte och fortsätter än idag att bekänna sig till den enda tanken om att det gudomliga finns överallt hela tiden. 
Man kan inte dra det ur naturen och stoppa in det i böcker eller mellan fyra väggar.95

Rädslan för ensamheten gör sig påmind i Zahiren såsom Elva minuter, tomheten i människors 

individualitet är trots alla bekvämligheter markant, saknaden efter bekräftelse och kärlek är 

stor:

Jag insåg att det inte finns någonting värre än att känna att ingen bryr sig om ifall vi lever eller dör, att ingen vill 
höra vad just vi har att säga om livet, att världen kan fortsätta att fungera lika perfekt utan vår närvaro.
Jag började tänka på hur många miljoner människor som just i den stunden var säkra på att de var värdelösa och 
eländiga – hur rika och charmiga de än var – bara för att de var ensamma den kvällen, hade varit det dagen innan 
och kanske skulle vara det nästa dag också.96

I ensamheten är vi inte ensamma, det är till synes en global företeelse. Lite senare:

Hellre dela med någon att äta än en hel smörgås ensam. Hellre bli avbruten av mannen som vill hinna hem till en 
viktig fotbollsmatch på tv eller av kvinnan som stannar framför ett skyltfönster och avbryter mitt i en kommentar 
om katedralstornet – hellre det än att ha hela Geneve för sig själv och ha all tid och ro att se staden. Hellre 
hungrig än ensam. För när man är ensam – och jag pratar inte om den självvalda ensamheten utan om den 
påtvingade – är det som om man inte längre var en del av mänskligheten.97

Här aktualiseras förmågan att samtala i Zahiren, något den moderna människan håller på att 

förlora. Då vi förtäljer vår historia för varandra öppnar vi oss återigen för kärleken, här 
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beskrivs hur kärleken talade till huvudpersonen då han hamnade på sjukhuset efter en 

trafikolycka:

»Jag är allt och ingenting.  Jag är som vinden, och jag kommer inte in om fönster och dörrar är stängda. »
Jag svarade kärleken: »Men jag är öppen för dig!»

Och den svarade: »Vinden består av luft. Det finns luft i ditt hus, men den är instängd. Möblerna kommer att 
täckas av damm, fukten kommer att fräta på dina tavlor och slå ut fläckar på väggarna. Du kommer att fortsätta 
andas, du kommer att möta en del av mig – men jag är inte en del, jag är Allt och det får du aldrig möta. »98

Att uppnå tomhet, befrielse från personlig historia och på så sätt känna livskraften i sin fulla 

verkan beskrivs:

Och eftersom jag var tom blåste vinden in något nytt, ljud som jag aldrig hade hört förr, människor jag aldrig 
förr hade samtalat med. Jag fylldes av min gamla entusiasm, för jag hade befriat mig från min egen historia, jag 
hade krossat min »förlikare» och upptäckt att jag var en människa som kunde välsigna andra på samma sätt som 
stäppens nomader och Schamaner välsignade sina likar. Jag upptäckte att jag var bättre och jag kunde mycket 
mer än jag själv hade trott. Åldern kan bara sakta rytmen hos dem som aldrig har vågat gå i sin egen takt.99

Vad saknas hos den moderna individen? Det är ett inre sökande som Coelho illustrerar, ett 

sökande efter en mening i tillvaron, efter lärdomen att inte ta den för given genom att förbise 

den i vårt ständiga strävande, där vi är vilseledda av falskt självförverkligande. Kan vi lära oss 

att förundras över var dags mirakel? Kan vi lära oss att leva i samklang med vårt innersta 

väsen? Lära oss att se de tecken som vägleder oss om bara vi väljer att se dem? 

Mot bakgrund av Asturias och Arguedas föreställningar om ursprung och identitet, skulle man 

kunna sammanfatta Coelhos centrala tankegång enligt följande: Människan lever i exil från 

sitt eget ursprung, indianerna levde i gemenskap, de kände inte till individualiteten såsom den 

moderna människan, deras dagliga ansträngningar hade inget annat syfte än gruppens 

överlevnad. De såg sig som en del i naturens stora organ, inte som en art som är hierarkiskt 

överlägsen naturen och som söker bemästra den. De förstod att livet var en kort gåva från ett 

högre väsen och levde i den tron i tacksamhet. 

Skrivandet är en väg till självinsikt säger Coelho, att dela med sig är en viktig del i 

människans natur, oavsett vad man gör.100 Utforskandet av sig själv blottar, ungefär som hos 

Arguedas, en universaliserande vision: sökandet efter det gemensamma snarare än 
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36

individualiseringen av människan, bevarandet av ett ursprung som finns inom henne. Kampen 

för att inte förlora sig själv och därmed sitt ursprung sluter en cirkel av tematisk förbindelse 

där Asturias och Arguedas kan inkluderas. Kampen har förflyttats till försvarandet av 

individen själv mot det moderna samhällets osynliga tvångsmekanismer, där den tidigare förts 

mot imperiekulturer. Kärnan är dock densamma: författarnas ställföreträdande motiveras av 

den gemensamma kampen för någonting ursprungligt. Att författarna har samma geografiska 

bakgrund och liknande kulturella influenser berättigar ytterligare jämförandet. 

     Hur står sig då Coelho i jämförelse med t.ex. Asturias karakteristik av den 

latinamerikanske författaren som en samhällskritiker, som en bärare av tematiska och litterära 

drag från förfäderna, inflätade i hans moderna texter? Tematiken livskärlek tar sig ett starkt 

uttryck i en scen där Mikhail beskriver Esthers möte med en döende soldat:

Det här är en bit av den okände soldatens skjorta. Innan han dog sa han så här till kvinnan:
”Klipp sönder mina kläder och dela med dig av dem till dem som tror på döden och därför kan leva som om 
varje dag var den sista. Säg till dem att jag har sett Guds ansikte och att de inte ska vara rädda men inte heller slå 
sig till ro. De måste söka den enda sanningen, som är kärleken och leva efter dess lagar. 
Glömma det vi tror att vi är för att bli det vi verkligen är. På så sätt förblir vi öppna för den kärlek som ständigt 
omger oss. 101

Vikten av gemenskap, det nakna berättandets form i grupp där mottagarna är närvarande och 

lyssnar utan förbehåll har som syfte att förena människor och befria dem från sin historia och 

därmed den tyngd som hindrar dem att uppfatta livets kärna. Kan paralleller dras till 

Indianfolkens traditioner då man samlades kring lägereldar och då det muntliga 

återberättandet höll historien vid liv? Gemenskapen måste ha varit en central del i proceduren, 

som en helande och förenande social företeelse. 

     Sökandet efter protagonistens fru i Zahiren tar honom slutligen till Kazakstans stäpper.

Kvällen innan han ger sig av är han ute och vandrar i staden och stöter på Jan, en 

framgångsrik affärsman från Holland som tagit två månader av sitt liv för att leva som en 

Pilgrim och vandra den Asiatiska Sidenvägen. Den tomhet och tristess han känt i sitt liv, trots 

att han hade ett till synes rikt liv med familj och karriär, har lett honom till detta sökande. 

»Jag är bara förvånad över vissa sammanträffanden. Det verkar som om många människor på olika håll i världen 
är på väg att bli medvetna om samma sak och reagerar på ungefär samma sätt» 102
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Jan talar också om Nomadernas berättartradition, som saknade skriftspråk fram tills 1800-

talet: deras historia framfördes av Akyn, en berättare. Om vi erinrar oss Mayafolket så 

traderades på liknande sätt historien muntligt fram till 1800-talet.  

När jag pratar om att lära sig förstår du nog att jag inte menar att samla på sig kunskap. Berättelserna har inte 
heller något att göra med datum, namn och verkliga händelser. Det är legender om hjältar och hjältinnor, om djur 
och strider, symboler för människans innersta väsen, inte bara för hennes gärningar. Det handlar inte om vinnare 
och förlorare, utan om människor som vandrar i världen, ser på stäppen och låter sig beröras av kärlekens 
kraft.103

Coelho antyder att det finns ett annat sätt att se på världen, en andra blick kan ge oss den 

djupare insynen om att allt hör ihop och vi kan tolka det i relation till indianernas världssyn, 

den sammanhängande och symbiotiska med alla dess ingående element, däribland människan. 

7. Orígenes

Den kulturella interaktionen mellan Europa och Latin Amerika tog sin startpunkt 1492, då 

Columbus ankom till den s.k. nya världen. Sedan dess har ekonomiska och kulturella 

interaktioner fortlöpt och gett upphov till den spanska koloniala etableringen på kontinenten, 

och genom dess konflikter även till frigörelsen från densamma. Från år 1825 fram tills idag 

har västerländska nykoloniala samhällen utvecklats till ett tjugotal nyfödda republiker. Under 

loppet av fem århundraden har ett tillstånd av överordning och subordination vuxit fram 

mellan det västerländska och det indianska. Storgodsägarna från kolonialtiden där fattiga 

indianer arbetar som underordnade har skapat en grund för samhällsformen ända fram till våra 

dagar. Enligt Nelson González-Ortega har dessa relationer mellan underordnad och 

överordnad bidragit till underutvecklingen av Latinamerika på en politisk och ekonomisk 

nivå.104 Hur ser då den kulturella utvecklingen ut under de här förutsättningarna?

     Enligt González-Ortega har den kulturella relationen gett upphov till en litterär diskurs, en 

diskurs av hybridkulturell karaktär. Diskursen består av berättartekniker, teman och stilar som 

antingen söker opponera sig mot det västerländska (politiska och kulturella) paradigmet eller 

assimilera sig. Han kallar den här litterära oppositionen för narrative discourse of 

resistance.105 González-Ortega utgår från den kulturella fusionens historiska omständigheter 

som grund för den hybridkulturella diskursen. Han söker kulturella differenser utgående från 
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vad som beskrivs i Popol Vuh (1500-talet)106, Chilam Balam (1800-talet)107, Huarochirí 

manuskriptet (1608) och Columbus Journaler (första resan 1492-93).

     Första tolkningsmomentet av den pre-koloniala historian bestod i att översätta sagorna och 

legenderna till skriftlig quechua med spanska titlar och förord, enligt det rådande

(renässansens) latinska alfabetets strukturella uppbyggnad och skriftteknik. Ofta var det 

mestiser, som på uppdrag av kolonialmakten översatte indianernas skrifter och berättelser. 

Översättarna utgick från ett skriftspråk som var en blandning av symboler och tecken 

inristade i bark. Hybridiseringsprocessen inom litteraturen startade alltså enligt González-

Ortega i och med övergången från oralt berättande till alfabetet och skriften: de muntliga 

berättelserna omvandlades till texter på quechua och spanska, ofta av bi-kulturella tolkare, 

vilka sympatiserade med indianerna. Dynamiken mellan kulturerna inom litteraturen 

grundades alltså redan här.

     Stilistiska indikatorer på narrative discourse of resistance, som González-Ortega 

beskriver, är upprepande fraser och ord inbäddade i det vardagliga språket som vittnar om 

pre-koloniala röster, röster som samexisterade med och opponerade sig mot de spanska 

influenserna. Även försök att radera eller manipulera översättningarna av t.ex. präster 

uppmärksammas i studien, t.ex. kan det handla om försök att stryka mytberättande rituella 

sånger och danser för att fertilisera jorden, då de ansågs okristna.

De stilistiska indikatorerna på opposition mot kolonialmakten och kyrkan som mestiserna 

uppvisade beskrivs av González-Ortega:

All such stylistic indicators point to the fact that the subordinate colonial writer of the manuscript did manage to 
oppose, despite strict religious censorship, Spanish imperial Catholicism. He did this by creating a new space of 
testimonial enunciation in which his bicultural (mestizo) identity emerged by resorting to the textual articulation 
of a variety of voices and discourses that resist and challenge the dominant imperial Spanish policies aimed at 
depriving the Incas of their ancient religious beliefs by forcing them to convert to Christianity.108

Man kan finna en polyfoni av röster109 eller en lingvistisk hybriditet som manifesterar sig i 

texterna till de första nedtecknade indianska manuskripten, bland dem Huarochirí 

                                                
106 Popol Vuh är en samling legender om världens skapelse, civilisationens ursprung och förklaringar om 
naturens olika fenomen från en del av Mayakulturen kallad Quichué.
107 Chilam Balam är en samling böcker skrivna under 17-1800 talet i dagens Mexico. De sägs innehålla 
hemligheter från Mayariket och är en viktig källa till kunskap om dess religion, historia, sägner, medicin och 
astronomi. Man tror att endast ett fåtal av böckerna är funna.
108 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.47. 
109 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.47.
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Manuskriptet. Det handlar om en ”multivokal”110 språksituation vid återberättandet av 

uråldriga orala myter och historier. Rösterna kommer från mestiser, präster, översättare och 

andra involverade i transferensprocessen. Diskursen består i konfliktmässiga textuella 

relationer mellan de indianska och spanskimperialistiska kulturella uttrycken, som följaktligen 

avslöjar de kulturella spänningarna vilka definierar den latinamerikanska kulturen. 

Spänningar som återges hos de författare jag valt att studera närmare.

     Intertextualitet utnyttjas som litterär strategi hos Latinamerikanska 1900-talsförfattare, 

bl.a. för att kunna representera koloniala ämnen och återaktualisera prekoloniala indianska 

myter. Intertextualitet beskrivs av González-Ortega som en modern textform vilken 

interagerar, interrelaterar och etablerar en dialog med andra tidigare litterära och ickelitterära 

texter. Intertextualitet kan utnyttjas genom parodi, tematiska allusioner, stilistiska imitationer 

eller andra strukturella och generella metoder. Dessa intertextuella referenser konstrueras inte 

bara av författarna utan också av läsarna som informeras tillräckligt mycket för att fylla i 

luckorna mellan tidigare och aktuell text. På så sätt är de koloniala berättelserna från 1400-

och 1500-talet genom intertextualitetens teknik omvandlade (som intertexter) i 1900-talets 

spanskamerikanska romaner. Arguedas och Asturias använder sig av den här intertextuella 

tekniken för att återaktualisera konflikten vid omvändelsen av indianer till kristendomen och 

för att aktualisera arvet från inkamytologin. Konflikterna som förflyttas med litteraturens 

hjälp uttrycker en del av författarens extralitterära verklighet, det latinamerikanska samhället.

     González-Ortega uttrycker sig så här om likheten mellan myterna i Huaro Chirí 

Manuskriptet och i Arguedas El Zorro de arriba y el zorro de abajo (1971):

By reading these myths in both texts and comparing them, the readers of the Huarochirí Manuscript (composed 
1608) and El zorro de arriba y el zorro de abajao (written 1971) participate actively in the process of 
intertextuality by supplying the missing links between the cultural contexts of the Incas’ colonial past and the 
neo-colonial present Peru, which includes the authors extra literary reality. 111

Var står Arguedas själv i den här polariteten mellan höglandsindianen, ”serranon”, och 

lågländaren? Arguedas markerar lite senare i romanen sin position enligt González-Ortega:

Accordingly in the last part of the fragment cited the author Arguedas, by way of his narrator, presents himself in 
its narrative as “one of the above,” a serrano, a highlander Quechua Indian who writes in Quechua, even if he 

                                                
110 Nelson González-Ortega nämner ordet multivocal i sitt arbete, “Amerindians and European Narratives in 
Interaction” i Gunilla Lindberg-Wada, Stefan Helgesson, Margareta Peterson, Literary history towards a global 
perspective vol. 4 Literary Interactions in the Modern World (2006), s-40-80.
111 González-Ortega, s.52.
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may subsequently admit in the novel’s last page his bi-cultural background, when he declares that: “I have been 
happy in my inadequacies because I was perceiving Peru in Quechua and in Spanish.”112

Motståndet mot kyrkan är påtagligt i De djupa floderna, något jag tagit upp tidigare.

Arguedas protesterar tydligt i sina romaner mot den påtvingade moderniseringen av 

peruanska och latinamerikanska samhällen. González-Ortega uttrycker sig enligt följande:

Indeed, the social contradictions caused by the interconnection in third world societies of economic neo-
colonialism, incongruous modernity and the vestiges of peripheral globalization-in the form of dependent, 
transnational capitalism-are the very topics represented in Argueda’s novel. Thus, the reader confronts the 
depiction of the labour exploitation and ethnic degradation suffered by present-day Inca Indians when they 
migrate from rural, highland villages to the urban, coastal cities and become workers of multinational 
corporations and marginalized consumers who intermingle in brothels with prostitutes and foreigners.113

Arguedas verk kan ses som en dialogisk narration, i kontrast till de monologiska narrationer 

(inkatraditioner som översatts i texter) som författats av exempelvis präster och koloniala 

ämbetsmän. Rösterna i Arguedas romaner kommer inte från auktoritära källor utan från 

självständiga röster, som är involverade i intertextuella dialoger med historiska texter, om än 

via fiktiva karaktärer.114

När Columbus anlände till den Latinamerikanska kontinenten (under 1500-talet) var Maya-

Quiche indianer från Mellanamerika (en etnisk Mayagrupp) i processen att sammanställa sina 

två centrala skapelseberättelser i sitt eget språk. Verken skulle komma att kallas Popol Vuh

och Chilam Balam. Sammanställningen av Popol Vuh utgick från uråldriga oralt framförda 

skapelsemyter. Man ristade ner dem på träbark i kodad form. Popol Vuh var ursprungligen 

ristat i glyfer (figurer och symboler) blandade med målningar som formade dolda meningar;

senare blev dessa omvandlade i alfabetisk skrift. Popol Vuh var menat att bli en rådgivande 

källa som representerade allt som existerade inom himla-jorden(kajulew), där präster och 

upplysta kunde avläsa det förflutna, nutiden och framtiden gällande händelser som berör 

människan och gudarna.115

     Chilam Balam skrevs på ett språk som var besläktat med Mayaindianernas, Yucatecan. 

Boken skrevs på liknande sätt som Popol Vuh och berättar om indianfolkens ursprung och 

tillkomst, myter och profetior om frälsning och domedagar, kommande av nya gudar och 
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spådomar om slutet på Mayakulturen och civilisationen. I ett utdrag ur Chilam Balam vittnar 

en talesman (profet) om kristendomens katastrofala effekt på Mayafolket:

How much more cannot be told.

For in fact the knowledge comes

From the Ancestry of us Maya.

This stone knows its meaning,

Which comes from their country,

is here.

One looks at the stone

And divine its meaning. […]

Only by this was the divination,

And these were the diviners.

When misery came,

When Christianity came

From these many Christians 

Who arrived

With the true divinity,

The true God.

For this indeed was the beginning of misery

For us,

The beginning of tribute,

The beginning of tithes,

The beginning of strife over pursue snatching,

The beginning of strife with blowguns,

The beginning of strife over promotions,

The beginning of the creation of many factions,

The beginning of seizure for debts,

The beginning of forced imprisonment for debts,

The beginning of village strife,

The beginning of misery and affliction,

The beginning of forcible separation,

The beginning of forced labour for the Spaniards.116

Vad som är viktigt att påpeka i det här sammanhanget är vad imperiemaktens forcerade 

kultursammansmältning inneburit för indianerna i området. Trots att de själva inte var 
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befriade från interna stridigheter och brutaliteter inom sin egen kultur117 var fusionen en brutal 

upplevelse. Kan vi, med litteraturens hjälp, påvisa hur arvet från en forcerad integrering av 

den europeiska kulturen yttrar sig i dagens latinamerikanska samhällen? Och hur författarna 

belyser den genom sina verk?  Jag hoppas att i likhet med González-Ortega finna uttryck för 

den s.k. narrative discourse of resistance, inte bara som ett ok från kolonisationen och en 

brytning i samhället, utan också som en manifestation av en vilja att frigöra sig ifrån den. Jag 

hoppas även se hur denna narrative discourse of resistance ändras i sin karaktär och intensitet 

från Arguedas via Asturias till vår samtid och Coelho.

     Den ekonomiska exploateringen av indianerna och omvändelsen till kristendom är, som vi 

sett, också i Asturias roman, Hombres de Maíz, centrala teman. Enligt González-Ortega 

använder sig, liksom Arguedas, Asturias av intertextualitet, parodi och en surrealistisk stil för 

att rekonstruera den gamla indianmytologin, och de religiösa/kulturella konflikterna som 

återfinns bl.a. i Chilam Balam och i Popol Vuh. Jag håller mig kvar ett tag vid den här 

analysen, då den söker finna intertextualiteten som gemensam komponent hos Arguedas och 

Asturias vid åskådliggörandet av indianfolkens ursprung, och den nuvarande konflikten 

mellan två religioner.

     Asturias illustrerar indianernas vägran att anta den kristna tron och prästernas 

misslyckanden att konvertera indianerna.

This Indian Character, as the ancient Amerindians portrayed in the Chilam Balam and The Huarochirí 
manuscript are reported to have done, followed Christianity in the letter, but not in the spirit. In fact through the 
use of parody, Asturias’ narrator tells in a novel form not only how rural catholic priests have failed in their 
effort to completely convert Amerindians to the Christian faith, but, most importantly he metaphorically 
emphasises the Indians’ silent resistance to a foreign imposition of a foreign culture and religion.118

Det är en vägran som även visar sig i Arguedas De djupa floderna.

Majsmänniskor, legenden om att människan är skapad av majs, är ett centralt tema i Popol 

Vuh (Popol V. del 3 kap 1).119 Indiansk tro och indianska personligheter är centrala för 

handlingen och berättarperspektivet i Asturias verk med samma namn. Huvudpersonen i 

bokens första del, Gaspar Ilom, ser världen som en Mayaindian. Det rytmiska framkallandet 

av ett oväntat bildspråk med inslag av drömmar är tekniker som appliceras av Asturias för att 

                                                
117 Antropologiska fynd visar att det inom Maya och Inkakulturerna förekom bl.a. interna krig, slaveri, tortyr och 
människooffer till solgudarna.
118 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.63.
119 Callan, s.170. Människans kött är av majs enligt Mayaindianernas skapelse legend, skaparen hade först prövat 
lera sedan trä, men inget av dem var tillfredställande. Slutligen visar sig majsen vara den idealiska substansen. 
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framhäva indianernas kosmologi och de sociala/religiösa protesterna som ursprungligen 

presenterades i Popol Vuh. Gaspar Ilom, ättling av Mayaindianerna, ställs mot överste 

Gonzalo Godoy, ättling till spanjorerna. Båda är ledare som försvarar sitt folks ideologiska 

och ekonomiska intressen. Gaspar Ilom hävdar att hans folk inte bör odla majs för pengar utan 

endast för att äta den.120     Godoy konfronterar Ilom med militära medel för att skydda 

majsodlarna, maiceros ladinos, av spanskt ursprung som bränner Iloms skogar för 

kommersiell majsodling. Godoy dödar alla Iloms män, och får närstående till Gaspar att 

förgifta honom. En förbannelse sägs då ha lagts av indianernas döda förfäder över förrädarna 

och de involverade i dödandet av Gaspar och hans män, ett öde som fruktas av flera Ladinos

och som uppfylls under senare delen av boken.

     Callan betonar försvaret av identitet i Majsmänniskors första del:

The first section tells the epic of the Indians´ fight to preserve their identity against those who would change 
their ways, disregard their beliefs and, in the name of progress, force an unacceptable way of life upon them.
Specifically, they will not tolerate that corn, which is to them a sacred sustenance, be grown for commercial 
purposes in their mountains.121

Konflikten mellan två kulturer i början av boken beskrivs av González-Ortega:

Two cultures confront each other in this section: the pre-industrial Mayan culture, represented by Ilom and the 
Indians for whom money (gold) does not have any value; and the industrial Western culture, represented by 
Godoy and the industrialist “maizegrowers” for whom money is a capitalist necessity. Given the reality that 
underlies Asturias fiction in that Ilom is a name of both a geographical region in Guatemala and a historical 
person (Gaspar Hijom, an Indian leader who revolted against the Guatemalan government for authorizing 
Mexican settlers to appropriate Indian lands), it can be claimed that in Hombres de maíz the author takes a real 
fact (a social text) from Guatemala’s history and incorporates it into his novel. Hence, Hijom’s revolt represents 
the collision between Indian and Ladino cultures both in reality and in fiction.122

Surrealistiska tekniker väver samman inslag från det förflutna med nuet, som González-

Ortega uttrycker sig:

Like Arguedas, Asturias skilfully uses surrealist techniques in Hombrez de maíz to reconstruct the shattered 
mirror that reflect the interconnected, fragment images of ancient and contemporary Amerindian cultures and 
narrative traditions.123

En sådan teknik är Nauhalismo, vilken betyder förvandling från människa till djur eller vice 

versa, termen kommer från Mayamyter i Popol Vuh.124 Fenomenet förekommer i 

                                                
120 Majsmänniskor, s.5 f.
121 Callan, s.54.
122 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.65.
123 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.66.
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Majsmänniskor då brevbäraren, Nicho Aquino, i sökandet efter sin försvunna fru träffar en 

indiansk trollkarl i det ”målade huset” och skickas till ”flodens mun”, där han förvandlas till 

en varg och får utstå flera prov innan han vinner rätten att få reda på vad som hänt sin fru. 

Nauhilismo-begreppet är här transformerat till ett modernare begrepp, magisk realism, ett 

traditionellt verktyg som enligt González-Ortega tillämpas av Asturias.125

     Magi blir fiktiv verklighet då metafor och metamorfos sammanfaller i föregående 

exempel. Asturias själv relaterar Mayaindianernas mentalitet till magisk realism enligt 

följande:

You see, an Indian or a mestizo might describe how he saw an enormous stone turn into a person or a giant or a 
cloud turn into stone. That is not a tangible reality but one that involves an understanding of supernatural forces. 
That is why when I have to give it a literary label, I call it “magic realism.” But there are other similar kinds of 
occurrences. Due to an unfortunate accident a woman falls into a chasm while going for water, or a rider is 
thrown from his horse. Such affaires diverses as they could be called, can also be transformed into magic events. 
Suddenly, for the Indian or mestizo, the woman didn’t fall into a chasm, but the chasm grabbed her, simply 
because it needed a woman for a spring or for some other purpose. And the rider didn’t fall from his horse 
because he had a few drinks too many but because the stone on which he hit his head or the water on which he 
drowned called him. In this way stories grow into legends. The old Indian literature, the Indian books that were 
written before the conquest of America by the Europeans, stories such as Popol Vuh or Los anales de los Xáhil 
gain a kind of intermediate reality this way. Between the “real” and the “magic” there is a third sort of reality. It 
is the melting of the visible and the tangible, the hallucination and the dream. It is similar to what the surrealists 
around Breton wanted and it is what we could call “magic realism.” “Magic realism,” of course, has a direct 
relationship to the original mentality of the Indians. The Indian think in pictures; he sees things not so much as 
the events themselves but translates them into other dimensions where reality disappears and dream appear: 
where dreams transform themselves into tangible and visible forms.126

Citatet visar att Asturias ser den magiska realismen som en återspegling av indianernas 

mentalitet. På så vis transponeras även indianska myter och legender från ett historiskt 

stadium till aktuella och levande teman och miljöer, som i fallet med brevbäraren Nicho 

Aquino i Majsmänniskor.

     Asturias använde sin begåvning som författare till att illustrera en allt mer glömd och 

undanträngd världsåskådning Bortsett från sitt etnologiska kunnande levde författaren med 

Mayaindianerna som ung, och liksom Arguedas fick han möjlighet att lära sig av deras sätt att 

tänka och leva. González-Ortega avslutar om Asturias:

Given the bibliographic and literary evidence relating to Asturias work, it can be suggested that he was eager to 
recreate in his novels, particularly in Hombrez de maíz, the perception of magic articulated in Popol Vuh by 
renewing the ancient Mayan narrative device of nauhilismo and, as a result of this process of intertextual 

                                                                                                                                                        
124 Popol Vuh, s.106, 127ff.  Som exempel kan nämnas ett avsnitt där två indianbröder förvandlas till apor av de 
mytiska hjältarna Xbalanque och Hunahpu.
125 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.176.
126 Asturias citerad i S. Covacit Otto, Linguistic aspects in selected Works of Miguel Ángel Asturias (Dissertation 
University of Michigan, 1977), s. 17.
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recreation, it might be claimed that he invented realismo mágico, both as a modernist literary technique and as a 
style of literary resistance to Western cultural hegemony. 127

Callan finner indianmyterna i Majsmänniskor parallella och relaterade till andra kulturers, 

t.ex. den grekiska. Myterna syftar till att förklara det mänskliga medvetandets utveckling, som 

är universellt och återfinns i alla kulturer. Härav kan vi se en försonande nyans i det 

mytologiska samspelet som kanske Asturias var omedveten om.128

8. En annorlunda värld

En av flera narrativa komponenter jag funnit gemensam hos Arguedas, Asturias och Coelho är 

viljan att påvisa en alternativ världsåskådning. Det jag vill vända mig till i det här avseendet 

är att man genom litteraturen vill påvisa en alternativ, flerdimensionerad verklighet.

Asturias beskriver atmosfären efter att Calistro, en pojke som förlorat förståndet, och hans 

bröder skjutit Hjorten från de sju trädorna som de tror är densamma som deras medicinman.

Syrsorna räknade grässtråna. Grässtråna räknade stjärnorna. Stjärnorna räknade hårstråna som dåren hade på 
huvudet, dåren Calistro som också skrek så att det hördes lång väg.129

Senare konstaterar Calistro att medicinmannen faktiskt är död, förvillande likt och samtidigt 

som hjorten:

Medicinmannen har sår bakom vänstra örat precis som hjorten, bättre bevis kan man inte begära, strax bakom 
vänstra örat. Men den som inte känner till hemligheterna märker nog inte det lilla såret bland alla skråmor som 
Calistro gav honom när han släpade honom med sig genom ravinen.130

Bröderna till Calistro, Gaudencio och Uperto tror liksom sin bror att Medicinmannen dödades 

i samband med hjorten, de förstår absurditeten i sambandet men tvivlar inte på det:

- Hör nu, Gaudencio Tecún, utbrast Uperto när de hade gått några steg (Gaudencio som gick före vände 
sig inte om men lyssnade.) Det här med hjorten och medicinmannen, det vet ingen mer än vi båda

- Och Calistro...
- Men Calistro är tokig [...]131

                                                
127 Lindberg-Wada, Helgesson, Peterson, s.69. 
128 Callan, s.84.
129 Majsmänniskor, s.71.
130 Majsmänniskor, s.71.
131 Majsmänniskor, s.72.
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Arguedas illustrerar också liknande alternativa perspektiv genom huvudpersonens Ernestos 

upplevelser. I en passage i De djupa floderna då broder Miguel välsignar eleverna har Ernesto 

en leksakssnurra med ”magiska krafter” på sig. Eleverna är övertygade om att välsignelsen av 

snurran berövar den dess magiska egenskaper.

När broder Miguel välsignade oss, välsignade han också zumbayllun och brände bort trollkraften.132

Tidigare: 

Men broder Miguel tämjde den när han välsignade den i kapellet, berövade den dess kraft.133

Ernestos värld är spirituell och pulserande, myter och legender lever och beskrivningarna är 

ofta är emotionella och suggestiva, han har en naturlig fallenhet att förstå världen genom detta 

synsätt. I dessa passager lyfter Arguedas språket till poetiska höjder: 

I de stora sjöarna, särskilt i dem som har öar och skogar av bredkaveldun, finns klockor som ringer vid midnatt.
Deras vemodiga sång får eldtjurar eller guldtjurar som släpar på tunga kedjor att stiga upp ur vattnet, de kliver 
upp på bergstopparna och bölar ut i kölden, för i Peru är sjöarna högt belägna. Jag trodde att dessa klockor måste 
vara illas en återklang av "María Angola", som skulle göra amarus till tjurar. Från världens mittpunkt hade 
klockklangen nått ut, sänkt sig i sjöarna och förvandlat de uråldriga skapelserna.134

Arguedas frambringar i verket en stor arsenal indiansk mytologi och sammanför den med 

handlingen och Ernestos reflektioner. Myterna hålls levande på detta sätt och påverkar i hög 

grad indianernas vardagsliv. 

     I en by nära Abancay och Ernestos internat, drabbas Indianerna av en dödsbringande pest 

och det beskrivs hur de bekämpar pesten med klagorop:

Så snart alla hade nått fram till Huanupata, skulle de sjunga igen eller utstöta ett sista skrik, ett harahui, riktat till 
de okända världar och krafter som påskyndar lössens fortplantning, påskyndar dödens omärkliga framskridande. 
Kanske skulle skriket nå feberns moder och tränga in i henne, spränga henne, förvandla henne till ett ofarligt 
damm som virvlar bort bakom träden. Kanske.135

På ett övertygande sätt förklaras hur tron på krafter som ej är synliga kan få Indianerna att 

agera irrationellt. Denna irrationalitet är en yttring av den starka influens som folktron har hos 

                                                
132 De djupa floderna, s.191.
133 De djupa floderna, s.182.
134 De djupa floderna, s.25.
135 De djupa floderna, s.305.
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indianerna. I många beskrivningar finner man en sällsam vördnad för naturen. Ernesto ger oss 

sin syn på gräshoppor som människor dödar:

Man dödade en budbärare, en gäst som kom från jordens förtrollade yta [...]136

I en passage färgad av indiansk mytologi stannas handlingen upp, och Ernesto reflekterar över 

en insekts speciella förtrollning:

Dess färg är egendomligt, mörkt tobaksbrun, på magen har den några glänsande ränder, eftersom ljudet från dess 
vingar är intensivt, alltför starkt för en så liten varelse, tror indianerna att tankayllun i sin kropp hyser någonting 
mer än sitt eget liv. Varför har den honung på gadden som sticker ut från magen? Varför sätter dess små och 
svaga vingar luften i rörelse och förändrar den? Hur kan det komma sig att luften blåser i ansiktet på den som 
tittar på tankayllun när den flyger förbi? Dess lilla kropp kan inte utveckla en sådan kraft. Den virvlar upp i 
luften, brummar som ett stort djur, dess luddiga kropp försvinner i ljuset, stiger lodrätt. Nej, det är inte någon 
ondskefull varelse. Barnen som dricker dess honung känner i hjärtat under hela sitt liv liksom en beröring av en 
ljum andedräkt som skyddar dem mot hat och melankoli. Men indianerna betraktar inte tankayllun som en Guds 
varelse lik andra vanliga insekter; de fruktar att den är en förtappad. Någon gång måste missionärerna ha 
predikat mot den och andra lyckligt lottade varelser.137

På så vis svävar texten ibland iväg från beskrivningar av olika begrepp och företeelser till 

funderingar och utsvävningar med "övernaturliga" förklaringar och referenser. Ernesto ser 

världen genom ett barns ögon och kanske är även detta en legitim "ursäkt" för de starkt 

levande illustrationerna. Läsaren inbjuds till ett perspektiv vars syfte är att se hur vissa 

människor uppfattar verkligheten och hur resonemangen byggs upp baserade på ett sådant 

synsätt. Ernesto har ett intimt förhållande till djupet, vad som ligger under "verklighetens" 

yta, han söker sin fristad och sin inspiration i en fantastisk värld, han förvandlar triviala ting 

och företeelser till språngbrädor för djupdykningar in i ett universum, där ande och materia 

kommer samman och tillåter sig att genom ett stämningsfullt, flytande språk beskriva detta 

universums magi. Dessa pulserande referensramar inom Ernesto är arvet från indianerna, och 

dessa får honom att gång på gång söka sig tillbaka till sin historia i sina reflektioner. 

Ernestos affinitet med inkatraditionen manifesteras tydligt då han är i Cuzco och tittar på

inkamuren;

– Pappa, sa jag. Varenda sten talar. Vänta lite.
– Vi får inte höra något. De talar inte. Du tar fel. De förflyttar sig till ditt huvud och oroar dig därifrån.
– Ingen sten är lik en annan. De är inte uthuggna block. De rör på sig.
Han grep mig i armen.

                                                
136 De djupa floderna, s.240.
137 De djupa floderna, s.89.
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– Det verkar som de rör sig därför att de är olika [...]138

Han fortsätter:

– Pappa, det ser ut som om de går, som om de vrider sig runt och likväl är de alldeles stilla.139

Senare är det kyrkklockornas klang som blåser liv i Ernestos minnen och framkallar en bild 

som beskrivs med ett estetiskt förhöjt språkbruk.

Klockklangen steg på nytt mot skyn. Och jag tyckte jag kunde se framför mig bilden av mina beskyddare, de 
indianska borgmästarna: don Maywa och don Víctor Pusa där de låg på knä och bad framför den vita 
tegelkyrkan i min hemby, medan skymningsljuset inte sken, utan sjöng. I pepparträden satt örnar, wamanchas, 
som alla fruktade för deras glupande aptit på kött, och lyfte på huvudet, drack ljuset och lät det flöda över sig.140

Ernesto står ibland inför situationer då han behöver fatta mod. Han framkallar det ofta genom 

mytologiska associationer: 

Då, medan jag satt där och darrade av skam, kom som en blixt ur mitt minne fram bilden av Apu K̕ arwarasu. 
Och jag talade till honom så som skolbarnen i min födelseby anförtrodde sig åt honom, när de skulle slåss [...] 
Jag började fatta mod, gripas av kamplust när jag vände mig till det stora berget, på samma sätt som indianerna i 
min by hade gjort [...] K̕ arwarasu är min födelsebys Apu, dess regionala Gud.
Den har tre snötäckta toppar som reser sig över en bergskedja av svarta klippor. Runt omkring dem ligger flera 
sjöar där det finns hägrar med rosa fjäderskrud. Tornfalken är K̕ arwarasus symbol. Indianerna säger att under 
fastan störtar den ut som en eldfågel från den högsta toppen och jagar kondorer, knäcker ryggen på dem, får dem 
att jämra sig, förödmjukar dem. Den flyger glänsande, blixtrande över de sådda fälten, över boskapsfarmerna och 
sedan dyker den ned i snön.141

Detta exempel illustrerar tydligt Ernestos relation till en alternativ världsuppfattning som han 

förvärvat i sin intima kontakt med indianerna. Ernesto är i en situation då han måste slåss med 

en av internerna för att inte förlora sitt ansikte, han är egentligen mycket rädd och finner ingen 

lösning i våld, men han är en del av institutionen och måste följa dess regler för att accepteras 

av sina kamrater. Han tar sin flykt in i den "magiska" världen, vilken hjälper honom att finna 

inspiration och styrka. På så vis finner han också en högre mening och referenspunkt i en 

annars skrämmande och våldsam värld som Arguedas har målat upp kring honom.

     Både i sitt handlande och i sitt medvetande ser vi hur Ernesto influeras av indianskt 

tankesätt, han förnekar dock inte sin europeiska influens utan söker försona den med sin 

                                                
138 De djupa floderna, s.19.
139 De djupa floderna, s.19.
140 De djupa floderna, s.24.
141 De djupa floderna, s.109.
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indianska sida. Arguedas får oss ständigt att reflektera över situationer baserade på detta, 

inom gränserna för Ernestos medvetande, dialoger och poetiska passager.

     Asturias däremot är lite djärvare i det avseendet, avgränsningen mellan beskrivande 

passager och dialoger och de magiskt upphöjda partierna är mindre än hos Arguedas. Dock 

blir effekten densamma, en projektion av en annorlunda världssyn, en världssyn som tillhör 

latinamerikas ursprungsinvånare, vilken förmedlas till oss genom texterna.

     Coelhos närmande till den här världssynen är ur en annan vinkel, icke desto mindre är det 

viktigt att ha i åtanke hans kontinuerliga strävan till påvisandet av en alternativ världssyn. En 

sådan som vi har sett grundar sig på människans befriande från den moderna kulturens 

programmering till förmån för hennes bejakande av sin inre natur, och därmed dess närhet 

och oskiljaktiga tillhörighet till den yttre naturen som omger henne.

9. Sammanfattning, författaren som ställföreträdare

Vilken position intar våra valda författare i och utanför sina texter? Hur kan författarnas 

politiska och sociala engagemang omvänt ha påverkat deras författarskap? 

     Efter att ha redogjort, om än kortfattat, för de latinamerikanska republikernas ursprung, 

och den kulturella fusion som gav upphov till dagens latinamerikanska samhällen, har vi en 

klarare bild över det dualistiska kulturella arv som bärs av författarna. Vi känner i och med 

det också den disharmoni som medföljer. Komponenterna som utgör disharmonin balanseras 

mot varandra i olika grad hos författarna vi valt.

     Vi har sett hur narrativa tekniker (som intertextualitet, narrative discourse of resistance

och muntlig berättarteknik) och teman med en innebörd som bär indianfolkens historia, kan 

kamoufleras med en modern textform och förflytta sig in i vår samtid. Författarna som 

införlivade detta innehåll med sin penna och sin fantasi har gjort det till synes medvetet, för 

att bibehålla en del av sig själva, sin historia och sin identitet. De är försvarare av sig själva, 

sitt folk och sina rötter. I och med bejakandet av sin diskriminerade hälft blir våra författare 

försvarare av den befolkning som representerar denna hälft: indianerna. Den här solidariteten 

med litteraturen som medel är transparent hos alla tre författarna (i Coelhos fall mindre 

påtagligt) och ett rättesnöre när det gäller perspektivet i texternas miljö, innehåll och verkan. 

     Man kan ifrågasätta Coelhos position i det här avseendet, men jag anser mig även hos 

honom ha poängterat försvarandet av en världssyn som är direkt identifierbar med indianernas 

(t.ex. nomadernas).
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Asturias syn på den idealiske latinamerikanske författaren talar ett tydligt språk:

He feels that the task of the writer in America is to be a guide and a prophet; not to take sides or to extol one 
faction over another, but to throw light on the problems of the continent.
Participation in social and political concerns partakes of a moral obligation for most of them, and, with the 
exception of a short period of estheticism at the turn of the century, this has been the trend throughout the history 
of Spanish American literature. Personal involvement can therefore be considered one of its features, a corollary 
of protest literature.142

Inblandningen av författarna i den sociala och politiska sfären är, enligt Asturias, en 

konsekvens av att skriva protestlitteratur. 

     Asturias position som ambassadör i El Salvador, kulturattaché i Mexico och rådgivande 

minister i Argentina och Paris för Guatemalas regering gav honom möjlighet att interagera i 

den politiska sfären.143 Asturias, Coelho och i viss mån Arguedas har samtliga varit vitt 

beresta och haft möjlighet att leva bl.a. i Europa och i andra latinamerikanska länder, de har 

på så sätt också kunnat tillåta sig influeras av de kontraster och likheter de upplevde gentemot 

sina hemländer. Något som säkerligen förstärkt deras urskiljande av sin indianska identitet 

från sin europeiska. 

     Arguedas var under hela sitt författarskap socialt och politiskt aktiv, han besatte senare 

influensrika poster bl.a. som chef för sociala departement.144 Asturias och Coelho erhöll, som 

jag tidigare nämnt, likaså betydande poster inom politiska, kulturella och sociala inrättningar

(se presentationsavsnittet av Coelho). Sådana positioner måste ha utnyttjats maximalt av våra 

författare för spridandet av sina ideella preferenser. Allt från Arguedas blygsammare 

nationella utgångspunkt i Peru och Asturias litterära, internationella genombrott till Coelhos 

globala räckvidd (via alla tillgängliga moderna medier) har utnyttjats till förmån för vad de 

förespråkar. 

     Det handlar om en slags personlig nödvändighet av identitetens överlevnad som drev

framförallt Arguedas och Asturias, och ingen hobby eller passion för skrivandet. Vi kan då se 

att de levde sitt författarskap, i ett solidariskt lidande med sitt folk, men inte i tystnad. 

Arguedas och Asturias var och är en del av sitt folks innersta väsen, de förespråkar sina egna 

rättigheter och sin egen världssyn, inte bara med sina texter, utan också genom det liv de 

levde. Smärtan som uttrycks i texterna är genuin. Speciellt Arguedas var alltigenom en 

lidande författare, vars verk och liv är oskiljaktigt från förtrycket av indianerna. 

                                                
142 Callan, s.14.
143 Callan (Chronology), s.9.
144 Boschetto-Sandoval, s.274.
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Asturias växte också upp under svåra omständigheter, han såg sina föräldrar lida

konsekvenserna av en diktatur, och han såg sina landsmän undertryckas och bemötas med hat 

och oförståelse. Denna smärta, som kom till av orättvisor, förvandlades till en poetisk prosa 

som vittnar och talar om en oförfalskad nödvändighet att motstå och opponera sig mot det 

mänskliga tyranniet. Coelho såg inte imperialismens undertryckande i vitögat på samma sätt 

som Asturias och Arguedas, han är en produkt av andra omständigheter, en produkt som 

representerar den andligt utsvultna individen i en moderniserad värld. Samma moderniserade 

värld som Arguedas och Asturias motsatte sig, som överdimensionerar individualiteten och 

dennes profit, den individualitet som saknar ödmjukheten inför människans plats i naturen. 

     Vi kan idag se en rörelse som motsvarar Arguedas och Asturias ideella sociokulturella 

strävan inom den latinamerikanska politiska sfären, exempelvis den nuvarande Bolivianske 

presidenten Evo Morales, med indianskt ursprung, som för första gången i landets och 

latinamerikas historia vunnit valen som förespråkare för den indianska majoriteten.  Morales 

växte liksom våra utvalda författare upp i (Oruro, en gruvstad i Bolivia) fattigkvarter och 

härstammar från en indianbefolkning kallad Aymara. Aymaraindianerna lever i små 

jordbrukssamhällen där alla arbetar för samhällets bästa, i vördnad för naturen, långt ifrån det 

västerländskt moderniserade. Morales har vuxit upp med samma inskränkning av rättigheter 

som drabbade hans förfäder, han har också bevittnat våldet och den nedsättande behandlingen 

av indianer, något som drivit honom att bli en talesman för sitt folk. Sin politik kallar han för 

demokratiserad socialism, vilken lätt kan föra tankarna till t.ex. Arguedas utopiska 

universalism.  Den externa verkligheten sammanfaller här med den litterära, vi kan tolka det 

som ett bevis på autenticiteten i den latinamerikanske ställföreträdande författarens strävan.   

     Den sociala brytning som följer av kolonialismen utgör inte bara ett ok i texterna, i 

enlighet med Gonzalez Ortegas definition, jag hoppas också ha påvisat en optimistisk aspekt 

av den narrativa diskursen som följer den. Exempelvis Arguedas och Coelhos vilja att belysa 

problematiken genom ett medlande ljus, där försoning och brödraskap mellan kulturer är 

målet. Asturias befinner sig i det avseendet mittemellan; den iver som jag funnit hos 

Arguedas och Coelho att universalisera språk, individers strävan och kulturer är inte lika 

framträdande hos honom. Asturias fokuserar istället på innehållet, där han låter mytologin och 

historien som föregick kolonisationen framträda framför allt. 

Som vi har sett har de dock, i grund och botten, samma intention. Individualismen mot 

gemenskapen, det indianska mot det västerländska samhällsidealet är något som vi konstant 
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blir påminda om i utvalda texter med varierande komplexitet: Godoy mot Ilom, Ernesto mot 

kyrkan, författaren i Zahiren eller Maria i 11 minuter mot sina egna konstlade värderingar av 

lyckan. 

     Integrerandet av indianspråken är mest framträdande Arguedas De djupa floderna, medan 

det i Asturias Majsmänniskor är ett mer åsidosatt grepp, och hos Coelho i princip obefintligt.

     Den berättarstil som bygger på det muntliga framförandets tradition, är på olika sätt medlet 

som driver handlingarna framåt och skapar en alternativ världssyn, exempelvis Asturias mer 

poetiskt förtätade stil (som är ett samtidigt berättande, upprepande och underbyggande av ett 

symbolistiskt bildspråk). Arguedas använder sig av en mindre poetisk kondenserad stil, till 

förmån för ingjutandet av musikaliska stycken, ord och verser på quechuaspråket. Coelhos 

stil är enkel, upprepande och direkt, han är den som på ett mest okonstlat sätt framför sina 

berättelser, utan att för den skull frångå det bildspråk som skapar en alternativ världssyn.  

     Naturen och människan är hos alla författarna tydligt oskiljbara, de är en enhet i symbios,

och i Asturias Majsmänniskor är det så pass påtagligt att naturen själv intar en roll, som direkt 

påverkar handlingen. Naturen personifieras såsom indianerna personifierade den, de ansåg att 

det på så sätt blir enklare att relatera till dess alltomslutande väsen. 

     Den ställföreträdande författaren är fokuserad på sin uppgift och omvandlar verkligheten 

till en effektfull värld av visioner, föreställningar och bilder, för att dessa sedan i sin tur åter 

ska påverka verkligheten med sitt budskap av mänsklig solidaritet och respekt för andra 

världsåskådningar. Det är ett konstnärligt filter som den ställföreträdande författaren står för, 

med avsikten att utöva inflytande på sina samtida till konkreta handlingar för en värld med ett 

behov av erkännande. 

     Som interkulturella ambassadörer gör Arguedas, Asturias och Coelho oss medvetna om att 

historien lever i nuet, människan är samma men annorlunda och vi bör betänka modernitetens 

baksidor. Intertextualiteten spelar sin tydliga roll, som vi sett i texterna (till viss mån med 

undantag för Coelho), de förflyttar historiska händelser, myter och legender till dagens läsare, 

och utmanar dem till en dialog. Viktigt att påpeka här är att intertextualiteten i de texter vi 

tittat på mer är dialoger än monologer, med en medlande och försonande karaktär, i stigande 

grad från Asturias, Arguedas fram till Coelho.

Har jag då kommit fram till vad jag ämnade, att finna en röd tråd, ur den hybridkulturella 

diskursen, mellan tre författare skilda av tid och omständigheter? Har jag lyckats påvisa att de 

alla företräder de drabbade från en historisk, men levande, social brytning: kolonialismen? 
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     Har de uttryckt sig på samma sätt och använt samma litterära grepp? Jag tror svaret blir 

både ja och nej, visst är parallellerna slående mellan Arguedas och Asturias, och jag är inte 

den förste att finna dem. Inte heller de olikheter de påvisar i sitt försvarande av samma 

ursprung. De använder också litterära grepp som är dokumenterat likartade. En skala av 

nyanser har kristalliserats mellan författarna inom de olika aspekterna av den s.k. litterära 

motståndsdiskursen t.ex., den förflyttas från individens kamp mot samhället (hos Arguedas 

och Asturias), till individens kamp mot individen i det konstlade samhället (hos Coelho). 

     Coelho tror jag öppnar för nya tolkningar med ytterligare dimensioner som inte är av 

hybridkulturell art utan mer av polykulturell, global art. Nya frågeställningar tar oss in i en ny 

era, visserligen med tydliga paralleller till indianernas problematik, men endast detta ger oss 

inte en tillfredställande förklaring till den oro och otillfredsställelse som Coelho uttrycker som 

individ i ett modernt samhälle. En oro och otillfredsställelse som tycks delas med en värld av 

läsare, som i sin talande tystnad tar till sig hans självsökande och självrannsakande som sina 

egna. Varför?

     Jag ser gärna att värdet i min studie ligger i frågorna den resulterat i hellre än i de 

eventuella slutsatserna.  
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