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 Gulzar – ordkonstnär, filmregissör och mångfaldsfenomen. 
Analys av romanen Do Log i ljuset av författarens liv. 
 

1. Inledning och syfte 

Do Log (Två folk) är författaren Gulzars1 första och hittills enda roman. Boken berättar om 

vad som hände en grupp människor i samband med delningen av Indien 1947.  Under mitt 

sökande efter bakgrundsfakta har jag blivit fascinerad av Gulzar som nutida kulturperson-

lighet med imponerande bredd.  Syftet med min PM är att göra en analys av romanen Do Log 

i ljuset av författarens liv. Jag vill undersöka vilka drag i hans liv och verksamhet som 

avspeglar sig i romanen, varför en grundlig presentation av hans liv ges. I korthet kommer 

jag att beröra inflytande från Tagore och Premchand på Gulzars konstnärliga verksamhet.  

Andra frågor jag vill studera är hur Gulzars yrke som filmregissör märks i romanen samt 

dess språkliga kvaliteter i relation till Gulzars diktning. En analys av ett avsnitt av 

hindiversionen av texten görs med syftet att spåra språkliga influenser från arabiska/ 

persiska och/eller sanskrit. Jag vill även lyfta fram några verk om delningens trauma i den 

indiska litteraturen och kort nämna vilken roll Do Log har spelat i detta sammanhang. 

     Som bakgrundsmaterial har jag i första hand använt dottern Meghna Gulzars biografi 

över sin far, vars innehåll han själv godkänt, samt vetenskapliga artiklar om Gulzars filmer 

och poesi. 

2. Gulzars liv och verk 

Gulzar är en av Indiens främsta nu levande kulturpersonligheter vars mångsidighet är 

oöverträffad. Han är älskad bland allmänheten som sångförfattare till ett stort antal populära 

filmlåtar men är också känd som manusförfattare, filmregissör, kulturskribent, dramatiker 

och översättare. Själv betraktar han sig först och främst som poet.2 Gulzar är inte hans föd-

elsenamn. I likhet med sin förebild Premchand, den indiska romanens fader, har han valt att 

uppträda under ett författarnamn, som han antog redan som mycket ung.3  

 
1 I denna PM har jag använt diakritiska tecken för indiska namn och hindiord med undantag för namnet Gulzar 
som skrivs utan långt a. 
2 Kīran 2018:85 
3 Gulzar, M 2018:34 
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Barndom och ungdom  

Gulzar4 föddes som Sampūran Singh Kalra den 18 augusti 19365 i Dina, Jhelum distrikt, i 

dåvarande brittiska Indien, nu beläget i Pakistan (s 28). Han tillhör en sikhisk sardarfamilj ur 

den framstående khatrikasten.6 Vid Indiens delning 1947 hade familjen redan flyttat till 

Delhi, vilket gjorde att de inte tvingades in i den väldiga flyktingvågen av hinduer och sikher 

som lämnade Pakistan. Våldet som samtidigt utlöstes mot sikher i Indien var dock en del av 

den unge Sampūrans fasansfulla barndomsupplevelser, som alltid funnits som ett 

underliggande inslag i Gulzars liv och konstnärskap (27-29, 31, 206). Urdu har förblivit hans 

främsta litterära språk (237). De emotionella banden till födelselandet Pakistan är starka, då 

han betraktar Indien som sitt hemland (mulk, landet jag hör till), men Pakistan som sin nation 

(vatan, landet där jag föddes) (26).7   

     I likhet med Premcand var Gulzar redan som barn en ivrig läsare (52). Av en slump 

råkade han hitta översättningar till urdu av verk av nationalpoeten Rabindranāth Tagore, 

Munshī Premchand och den bengaliske socialrealistiske författaren Śārat Candra 

Cattopaḍhay, som alla gjorde djupt intryck på den unge pojken och som har påverkat 

Gulzars konstnärsskap på ett avgörande sätt (53, 93). Hans intresse för poesi väcktes, då han 

lärde sig poesi utantill för att kunna delta i tävlingar i poesiuppläsning (54).  

     Familjesituationen var komplicerad. Sampūrans mor, Sujan Kaur, dog tidigt. Hon var 

fadern Sardār Makhān Singhs andra hustru och Sampūran hennes enda barn. Fadern gifte 

om sig med en änka som han fick fem barn med. Med Sampūran och de tre barnen från det 

första äktenskapet blev huset fullt av barn. Efter landets delning fylldes huset även av släk-

tingar som flytt från Pakistan. Det bestämdes då att Sampūran 1949 skulle flytta till sin äldre 

bror Jasmer i Bombay (32). Vid 13 års ålder blev han tvungen att avbryta sina studier vid St 

Stephen´s College och flytta till broderns familj, där han alltid kände sig som en utomstående 

(41).  Räddningen för den unge pojken blev hans litterära intressen, läsning, skrivande (41, 

43) – redan nu under författarnamnet Gulzar – samt kontakter inom teatervärlden och de 

litterära kretsarna inom Progressive Writer´s Association (43 och Punjabi Sāhitya Sabhā (45)). 

 
4 Faktauppgifter om Gulzars liv och verksamhet bygger huvudsakligen på Meghna Gulzars biografi om sin far, 
som själv har bekräftat dessa uppgifter. Sidhänvisningar till denna bok kommer att skrivas inom parentes i 
texten för att undvika alltför många fotnoter. 
5 Olika uppgifter ges om Gulzars födelseår, 1934 eller 1936. Meghna Gulzar påstår att familjen bestämt sig för 
födelseåret 1936. 
6 Wikipedia s 1 
7 Kaur 2017, Hindustan Times  
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Han misslyckades med sina matematikstudier vid Khalsa College (39) och tog jobb på en 

bilverkstad, Vicāre Motors, där han bland annat hade som uppgift att måla krockskadade 

bilar. Det visade sig att han hade stor känsla för att urskilja färger, troligen ett prov på den 

artistiska förmåga som han också har begåvats med (49-50). De sju åren på bilverkstan gav 

Gulzar gott om tid till att skriva, odla sina litterära intressen, besöka konstutställningar och 

lyssna på recitationer av klassisk indisk musik (44, 50-51).  

      Hans litterära intressen gjorde att han betraktades som familjens ”svarta får”, inte minst 

efter att han klippt av sitt långa hår, något som anses helt oacceptabelt i en sikhisk familj (33, 

45-46). Faderns död 1961 väckte stor sorg hos Gulzar. Han var djupt upprörd över att 

brodern Jasmer inte hade talat om för honom att fadern låg på sitt yttersta så att han kunde 

besöka honom en sista gång. Han fick till och med beskedet om faderns död från en bekant 

(64). Denna händelse innebar för Gulzar en bekräftelse på hans utanförskap i familjen. 

     Kontakterna inom teatervärlden och de litterära kretsarna skulle leda till att Gulzar drogs 

in i den värld som varit hans under större delen av hans liv, nämligen den indiska filmindus-

trin (51). 1973 gifte han sig med skådespelerskan Rākhī Majumdār, men äktenskapet varade 

bara ett par år (94). De har tillsammans dottern Meghna Gulzar som även hon har blivit känd 

som en framgångsrik filmregissör.8 Meghna Gulzars biografi över Gulzar, Because He Is… 

(2004, uppdaterad 2018), är ett ömsint porträtt av en omtänksam far och en sällsynt begåvad 

konstnär som förutom sina enastående insatser som poet, skribent och filmregissör även har 

ägnat sig åt musik, målning och fotografering (154-155, 286). 

Lyrikern och sångförfattaren 

Fastän Gulzar under de här åren hade många vänner inom litterära kretsar och inom filmens 

värld, var det till en början inte hans avsikt att skriva för film (64). Han ville bli poet och hans 

skrivna verk hade redan börjat publiceras (47). Genom en vän kom han i kontakt med den 

kände regissören Bīmal Roy som letade efter en sångförfattare till sin film Bandīnī (52). 

Gulzar blev inte bara anlitad som sångförfattare utan också anställd som biträdande regissör 

(1960, 53). Så kom Gulzars första populära filmörhänge till, Morā gorā ang lai le, med musik 

av Sacin Dev Būrman och sång av den berömda sångerskan Latā Mangeśkar (53). Som 

assistent till Bīmal Roy fick Gulzar grundlig träning i hantverket som filmregissör. Samtidigt 

 
8 Gulzar, Wikipedia 
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som Gulzar bidrog med sångtexter till ytterligare filmer, fick han möjlighet att skriva 

dialoger och manus till flera filmer.  

     Under ungdomstiden i Bombay inledde Gulzar livslånga vänskaper med en rad kultur-

personligheter som skulle bli av stor betydelse för hans fortsatta karriär inom filmen (48). 

Han lärde känna S D Burmans son, Rāhul Dev Būrman (53), som senare skulle stå för 

musiken till de flesta av hans egna filmer och som i dag betraktas som sin tids främsta 

filmmusiker.9 Han mötte den store skådespelaren Sanjīv Kumār, som skulle spela många av 

de ledande rollerna i hans egna filmer (48). Med regissören Hrișikeș Mukherji kom han att 

samarbeta i ett flertal filmer (72). Filmen Āșirvad (Välsignelse, 1968) innehöll både sånger och 

dialoger författade av Gulzar, vilka gav filmen dess poetiska karaktär.10 1969 blev en av hans 

sånger i filmen Khamośī (Tystnad) populär, I have seen the fragrance of those eyes.11 I filmen 

Guddi (Docka, 1971) bidrog han med två sångtexter, av vilka en var en bön som fortfarande 

sjungs i många skolor i Indien.12 Under åren har Gulzar medverkat med sångtexter i över 

åttio filmer13, varvid han samarbetat med ett stort antal indiska filmmusiker, främst 

ovannämnde Rāhul Dev Būrman. För sången Jai Ho ur Danny Boyles Slumdog Millionaire 

(2008) fick han tillsammans med kompositören A R Rāhman och sångaren Tānvī Shāh priset 

Academy Award for Best Original Song. Sången erhöll även internationell uppmärksamhet och 

tilldelades Grammy Award for Best Song Written for a Motion Picture (2010, 249-250). I Jiya Jāle 

sägs om Gulzars filmsånger: ”His songs evoke all kinds of emotions—some political or 

philosophical, while others are deeply romantic. In his film songs, he combines the skills of a 

poet with an understanding of the demands of the narrative. Often conversational in tone, 

many of his songs replace a melodramatic scene or dialogue with suble suggestion.”14 

Regissören 

Efter att ha skrivit dialoger och manus för flera filmer regisserade Gulzar sin första film Mere 

Apne (Min egen, 1971) med skådespelaren Vinod Khannā som här fick sin första huvudroll 

(85). Gulzar erbjöds möjligheten att regissera av producenten N C Sippy som blev en viktig 

 
9 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/R._D._Burman 
10 Gulzar, Wikipedia s 2 
11 Gulzar, Wikipedia s 2 
12 Gulzar, Wikipedia s 2 
13 Uppgifter om antalet sångtexter som Gulzar författat varierar. Antalet som anges här bygger på det antal 
filmer som tagits upp i Meghna Gulzars lista över faderns verk. På annat håll anges att han författat över 1000 
sångtexter. 
14 Gulzar, Jiya Jale 2018:34 
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mentor för den nyblivne regissören och som senare producerade många av hans filmer (84). 

Mere Apne blev en framgång både bland kritikerna och publiken. Den betraktas som den 

första av hindifilmens ”arga unga” filmer med ett socialt och politiskt budskap som banade 

väg för en ny sorts film som inte bara syftade till underhållning (84). I Gulzars nästa film 

Paricay (Introduktion, 1972), som var en historia inspirerad av Sound of Music, inleddes det 

framgångsrika samarbetet med R D Būrman (89). Ijāzat (Tillåtelse, 1986) blev den sista fil-

men som Gulzar skapade tillsammans med den genialiske musikern som gick bort 1994 

(132).  

     I ett femtontal filmer under perioden 1971 - 1999 utvecklade Gulzar en personlig stil i sitt 

filmskapande. Han fascinerades av att undersöka komplicerade mänskliga relationer i ljuset 

av samtida sociala frågor. Hans filmer utmärker sig för enkelhet och djup förståelse av det 

mänskliga psyket (60).15 Gulzar använder sig på ett effektivt sätt av flashback i historieberätt-

andet.16 Han har föredragit att basera sina filmer på romaner av andra författare, men har 

alltid anpassat berättelsen till sin egen tolkning och har själv utarbetat noggranna manus 

(118). Gulzars femte film Khuśbū (Doft, 1974) bygger till exempel på en roman av Śārat 

Chandra, den författare som han fångats av redan i barndomen. Han tilltalades särskilt av 

den respekt som Śarat Chandra - i likhet med Premchand - visar sina kvinnliga roman-

figurer. Detta ville Gulzar återge i sina filmer. Sanjīv Kumār, hans leading man, kunde klaga 

över att Gulzars filmer alltid ytterst handlade om kvinnorna, även när Sanjīv själv spelade 

den manliga huvudrollen och hade fått veta att detta var ”hans” film (93-94).17  

     Några ämnen i Gulzars filmer har varit så kontroversiella att filmerna inte kunde släppas i 

Indien, till exempel Libās (Faner, 1993) som handlar om en kvinna som lämnar sin make för 

att leva med en annan man (117). Libās var den första av Gulzars filmer som baserade sig helt 

på hans eget manus och är faktiskt en av regissörens egna favoritfilmer (197). Filmen Āndhī 

(Storm), som kom 1975, förbjöds på biograferna, därför att den antogs handla om Indirā 

Gāndhi och innehållet ansågs skada kongresspartiet. Filmen kunde visas endast efter att 

Gulzar omarbetat vissa delar av den (123-124). Gulzars sista film Hu Tu Tu (1999) handlar 

om ett ungt par som båda kommer från korrupta politikerfamiljer. Tillsammans försöker de 

 
15 Rupkatha Journal 2018:125-126 
16 Ibid s 126 
17 Ibid s 128, 134, 135 
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skapa rättvisa genom en våldshandling som leder till bådas död.18 Vid inspelningen av 

denna film assisterades Gulzar i regiarbetet av sin dotter Meghna Gulzar (216).  

     En särställning bland Gulzars filmer har filmen Mīra (1981), som handlar om den legen-

dariska bhaktimystikern och poeten Mīrabai (1498 – 1546) och hennes kärlek till Lord 

Krishna. Gulzar, som alltid fascinerats av mänskliga relationer, blev entusiastisk när han fick 

erbjudandet att göra en film om denna kultperson, som läses och är älskad än i dag. Inför 

filmen gjorde han omfattande research, eftersom han ville göra en historisk och inte en 

mytologisk film. Även researcharbetet har publicerats (184-185). Då Gulzar av olika skäl inte 

lyckades få någon filmmusiker att skriva musiken till filmen, blev det till sist så att den 

kände sitarspelaren och musikern Rāvī Śankar tackade ja till uppgiften (186).  

     Gulzar har även skapat och regisserat serier för teve. Ett av hans finaste och mest upp-

skattade verk är teveserien om den berömde ghazalsångaren Mīrzā Ghalīb (1988), en av 

Gulzars främsta poetiska förebilder, med Nazīruddin Shāh i huvudrollen. Sångerna sjöngs 

av ghazalmästaren Jagjit Singh som i denna serie framträtt med sina mest hyllade sångtolk-

ningar (195). Gulzar har själv ägnat sig åt att skriva ghazaler, denna arabiska konstform av 

vemodiga kärlekssånger, varav några varit specialskrivna just för Jagjit Singh. 2004 gjorde 

Gulzar en serie för teve på grundval av några av Premchands romaner kallad Tahrīr Muṃśī 

Premchand Kī(93, 240). Gulzar har även ägnat stor möda åt två prisbelönta dokumentärer om 

den klassiske musikern Ustād Amjād Āli Khān (1990) och den klassiske sångaren Pandit 

Bhimsen Joshī (1992) (205). Vid sidan av sina filmer har Gulzar producerat tolv musikalbum 

med kända indiska sångare, bland andra Ustād Amjān Āli Khān och Jagjit Singh (302-303). 

Gulzar har även utvecklat sina dramatiska talanger för teatern, bland annat då han i 

samband med 150-årsfirandet av Rabindranāth Tagore 2011 omarbetade en av dennes 

noveller Strīr Patra (En hustrus brev) till en teaterpjäs som regisserades av Salīm Ārif (243). 

Poeten och författaren 

Meghna Gulzar skriver om sin far som skribent: ”His ink flows tirelessly – in film scripts, 

screenplays, lyrics, short stories and poems.” (189) Även om Gulzars kreativitet flödat inom 

en rad olika områden betraktar han poesin som sin första kärlek (193). ”Papi values the 

recognition he gets in the field of literature more than any laurels he may achieve for his 

work in films. He glows with pride every time a new book of his is published, even though 

 
18 Ibid s 132 
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there have been many by now. For him, each time is like the first time.” (189) 

     Enligt Meghna Gulzar har Gulzar alltid varit noga med att avsätta tid för sitt författande. 

Skrivandet har aldrig fått stå tillbaka för hans andra verksamheter (193). Under åren har han 

gett ut tolv antologier med poesi och noveller19 och han har skrivit lyriken till mer än 1000 

sånger.20 Enligt Pallavī Kīran har hans poetiska kvalitet och kvantitet haft stor betydelse för 

poesins utveckling i Indien alltsedan 1960-talet, då hans första verk gavs ut.21 Hans första 

utgivna bok var en samling noveller under titeln Cauras Rāt (Åttio nätter, 1963, 65)). Den 

första diktsamlingen Jānām (Namn) kom 1964 (65). En stor del av hans poesi och noveller har 

översatts till engelska och andra indiska språk, bland annat marathi och bengali (277). Själv 

har han varit en flitig översättare av poesi av indiska författare, bland annat marathidiktare 

(240-241). Särskilt kan nämnas hans översättning till hindi av nationalpoeten Tagore, Gulzar 

Translates Tagore: Bāghbān and Nindiyā Cor (2016). De flesta översättningar av Tagores dikter 

till andra indiska språk har gjorts via engelskan, medan Gulzar, som lärt sig bengali för att 

kunna läsa sin favoritpoet (53), översatte direkt från originalspråket. I dessa två volymer har 

han framför allt tagit med verk av den unge Tagore som tidigare inte varit så kända för den 

indiska läsekretsen (237).  

     Utgivningen av Gulzars böcker har framför allt ägt rum efter att han avslutat sin karriär 

som filmregissör 1998. I motsats till många andra filmregissörer har han gett ut flera av sina 

filmmanus i bokform, bland andra manus till filmen om Mīrabai. Särskilt kan nämnas 

Gulzars stora intresse att skriva böcker och göra teveprogram för barn (246). Mycket välkänd 

är Kaydā (2001) som presenterar hindialfabetet på vers för barn (192). Hit hör också de böcker 

som han varje år skrev till sin dotter Meghnas födelsedagar tills hon fyllde tretton år (109), 

liksom böcker som han har fortsatt att skriva till barnbarnet Samāy (267).  

     Romanen Do Log, som handlar om tiden kring Indiens delning, är Gulzars första och 

hittills enda roman. Romanen skrevs ursprungligen på urdu och gavs ut på hindi 2017. 

Samtidigt publicerades den på engelska med titeln Two i egen översättning av Gulzar.22  

Priser och utmärkelser 

Gulzar har vunnit alla priser och utmärkelser som går att få inom Indiens filmkretsar och 

 
19 Meghna Gulzar bifogar i sin bok en lista över Gulzars alla verk och utmärkelser. 
20 Se not 13 ovan. 
21 Kīran 2017:85 
22 Gulzar 2018 förord 
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dess litterära värld. Hans utmärkelser inkluderar fem National Film Awards, 21 Filmfare 

Awards, en Academy Award for Best Original Song (2008) och en Grammy Award (2010). 2002 

erhöll han Sāhitya Akademi Award for Urdu, ett oerhört prestigefyllt litterärt pris, 2004 Padmā 

Bhushān, den tredje främsta civila utmärkelsen som man kan få i Indien och 2013 Dādasaheb 

Phalke Award, den främsta utmärkelsen som finns inom den indiska filmvärlden (249-250). 

Språket i Gulzars poesi 

Med tanke på Gulzars enorma produktion av både filmsånger och annan poesi är det inte så 

märkligt att han kallats den indiska populärkulturens poet eller populärkulturens progres-

siva poet.23 Det som enligt Pavan K Varma anses vara unikt med Gulzars dikter är hans 

förmåga att använda ett både överraskande och vackert bildspråk som är så kraftfullt att 

läsaren rubbas ur sina vanemässiga tankesätt. På poeters vis väcker han en djup tanke hos 

läsarna, hjälper dem att tolka länken mellan språket och världen för att på så sätt få till stånd 

en litterär kommunikation.24 Hans dikter präglas av enkelhet och naturlighet, hans språk är 

vardagligt och enkelt liksom de vardagliga händelser som ger inspiration till hans dikter.25 

”Ögonblick när livet berör en” kallar Gulzar dessa händelser: ”Life is constantly moving, 

never static. Sometimes it caresses you, sometimes bruises you…and you want to capture 

that moment, when life touches you.” (67) Gulzar är en poet som lever i tiden och i dagens 

kultur och som vill utvecklas med den. ”Ett levande språk förändras hela tiden och anpassar 

sig, och man måste representera den tid i vilken man skriver,” har han sagt .26 

     Enligt Meghna Gulzar är Gulzars poesi huvudsakligen skriven på urdu och panjābi, en 

uppgift Gulzar själv har bekräftat. Förmodligen kan dessa språk betraktas som hans 

modersmål, uppvuxen i Punjab som han är och tillhörig khatrikasten – en kast som liksom 

kayasth och kashmiribrahmanerna har en stark knytning till urdu.27 Å andra sidan har 

Gulzar också hävdat att hindustani är hans poetiska språk, vilket han själv beskriver som en 

blandning mellan urdu och hindi.28 Enligt Pallavī Kīran har hindustani - trots dess talspråk-

lighet - blivit ett litterärt språk som använts flitigt av moderna poeter, eftersom språket har 

 
23 Kīran 2017:85 
24 Ibid s 87 
25 Ibid s 86  
26 Ibid s 86 
27 Uppgiften finns hos King, One language, two scripts s 10 
28 Kīran 2017:86,  
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en hög grad av emotionell intensitet.29  Utan att här gå närmare in på distinktionerna mellan 

dessa tre språk, urdu, hindi och hindustani, kan det vara på sin plats att nämna att Gulzar, 

som den språkmänniska han är, ofta i sina dikter plockar in ord på olika dialekter av hindi, 

braj bhașa, khaṛibolī, harjānvī eller marwārī.30 Han påstår att han känner sig lika hemma i 

alla sina språk, dit även engelska och bengali hör.31 Med poetens frihet att noggrant välja de 

ordvalörer som bäst beskriver diktens känsla och tanke har han med sin mångspråkighet 

bidragit till att utvidga poesins horisont.32  

     I sin poesi använder Gulzar ibland versformen triveni, en sorts fri blankvers, som han 

själv har skapat. De första två raderna i triveni utgör tillsammans en helhet, medan den 

tredje raden kompletterar och skruvar till innehållet (192). Till de poeter som Gulzar 

inspirerats av hör bland andra favoritpoeten Rabindranāth Tagore, den främsta företrädaren 

för Chayavad eller den indiska romantiken, ghazalmästaren Mīrza Ghalīb och nobelpris-

tagaren T S Eliot.33 Redan i sin tidiga ungdom anslöt sig Gulzar till Progressive Writer’s 

Association, en sammanslutning som har haft stor betydelse för utvecklingen av litteraturen i 

Indien i modern tid och där han själv spelat en aktiv roll.34 

Inflytande från Premchand 

Jag har redan berört de många anknytningspunkter som finns mellan Gulzar och hans 

främsta förebild Premchand. Båda kommer från kaster som har urdu som sitt egentliga 

modersmål, Premchand från kayasth och Gulzar från khatri. Båda var redan som barn 

hejdlöst intresserade av läsning. Båda har översatt sina egna verk till andra språk. Det var 

framför allt Premchands romaner som inspirerade den unge Sampūran.  Gulzar berättar 

själv att det som berörde honom mest var att han kunde känna igen sin egen verklighet i 

Premchands berättelser och därmed identifiera sig med dem (53).35 Till en början tilltalades 

han av enkelheten hos karaktärerna och i berättartekniken.36 Det som så småningom gjorde 

intryck på honom var det socio-ekonomiska och sociala engagemanget i Premchands roma-

ner, där Premchand själv var av uppfattningen att litteraturen kan bidra till att omskapa 

 
29 Ibid s 88 
30 Gulzar, Wikipedia 
31 Kiran 2017:86 
32 Ibid s 86 
33 Ibid s 87 
34 Ibid s 88 
35 Gulzar 2005:120 
36 Ibid s 120 
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samhället.37 Många av de sociala problem som Premchand skrev om menar Gulzar fort-

farande existerar i Indien i dag.38 Gulzar anser  att Premchand är en av få indiska författare 

som skrivit på ett övertygande sätt om undertryckta och utsatta grupper i samhället, en 

vision han själv har försökt förverkliga i sina filmer.39 Premchands språk, som är en 

blandning av urdu och hindi, likställer både han och Gulzar med vanliga människors tal. 

Både Premchand och Gulzar kallar det hindustani och uppskattar inslaget av ord från olika 

landsbygdsdialekter – det är så vanligt folk pratar.40 Här kan det vara på sin plats att 

påminna om Premchands ställningstagande för hindustani som det fria Indiens nationella 

språk. Det är fascinerande att Gulzar troget har följt i Premchands spår när det gäller 

användningen av språket. 

     Troligen kan man i Gulzars filmer se inflytandet från Premchand när det gäller ämnesval 

och skildringen av enkla bybors vardag. Gulzar menar att Premchand var som bäst när han 

skrev om just denna samhällsgrupp.41 I hans egna filmer intar byn och dess människor en 

viktig plats.42 Liksom den folkliga förankringen tycks enkelhet också vara ett genomgående 

drag både i Gulzars filmer och hans poesi. Gulzars tolkning av Premchands berättelser 

märks främst i hans filmatisering av några verk. Gulzar har i serien Tahrīr Muṃśī Premchand 

Kī valt ut delar av några av Premchands romaner, Godān, Nirmālā and Other Stories, som han 

anser har relevans än idag genom att ytterligare fördjupa den sociala kontexten och tolk-

ningen av de mänskliga relationerna.43  

3. Sammanfattning av romanen Do Log  

Romanen Do Log handlar huvudsakligen om en grupp människor från den lilla platsen 

Campbellpur i nuvarande Pakistan och hur deras liv påverkades av delningen av landet 

Hindustan året 1947.  Denna politiska händelse ledde som vi vet till en av de värsta flyk-

tingkatastroferna i modern historia, då mellan 10 och 15 miljoner människor tvingades fly 

söderut eller norrut. Man räknar med att en till två miljoner människor kallblodigt mördades 

under den här tiden. Boken omfattar endast 180 sidor och består av tre delar. Den första 

 
37 Ibid s 120 
38 Gulzar 2005:121 
39 Ibid s 121 
40 Ibid s 121 
41 Ibid s 122 
42 Rupkatha Journal 2018:123 
43 Gulzar 2005:124 
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delen handlar om tiden från början av 1946 till strax före delningen 1947. 1946 är de viskade 

ryktenas tid som i början av 1947 utvecklas till fullt flyktingkaos redan innan delningen ägt 

rum. Denna del står för de mest genomarbetade berättelserna och beskrivningarna av 

karaktärerna. Del 2 följer några av bokens kvinnliga karaktärer efter att de anlänt till det nya 

Indien och deras öden under de närmaste åren, framför allt den tragiska historien om 

tvillingsystrarna Monī och Sonī. Del 3 tar med läsaren långt fram i tiden och beskriver 

livsödena för några av romanens gestalter. Den gör nedslag i tiden för mordet på Indira 

Gandhi 1984 och de våldsamheter som då utlöstes mot sikher i Indien och leder sedan fram 

till Kargilkriget 1999. Romanen sträcker sig därmed över en tidsperiod av 53 år. För för-

fattaren var det angeläget att boken skulle komma ut 2017, det vill säga till 70-årsminnet av 

denna ödesdigra tid i landets historia. Han ville med romanen lyfta fram de djupa trauma-

tiska intryck som våldet skapat i människors sinnen och hur konsekvenserna av traumat än i 

dag påverkar det indiska samhället. 

Campbellpur – en liten stad i norra Indien 

I den lilla staden Campbellpur, av engelsmännen kallad Attock, lever människorna i den typ 

av gränsöverskridande gemenskap som präglat indiska byar och städer sedan årtusenden. 

Männen samlas i dhābān, det lilla matstället, röker vattenpipa och talar om de senaste hän-

delserna. Vänskapen går tvärs över religionsgränserna. Kvinnorna finns till att börja med 

endast i utkanten av den manliga gemenskapen. Genom historieläraren Master Fazals ögon 

förs läsaren rakt in i ryktena om den förestående delningen av landet. Historien bryr sig inte 

om vanliga människor, menar han, den vandrar bara vidare med arroganta och inbilska steg. 

Hur ska man kunna dela ett folk i två delar, frågar han, de blöder ju. Master Fazals närmaste 

vän är kollegan Master Karam Singh, matematiklärare vid Middle School. Master Fazal är 

något av en rebell, en frihetssträvare och beundrare av anarkisten Subhāś Bose. Efter att ha 

uppmanat sina elever till revolutionärt motstånd döms han av myndigheterna till offentligt 

prygel och blir då räddad av sin vän Karam Singh.  

      Dhābān, som utgör den viktiga samlingsplatsen för männen, ägs av äventyraren och 

sikhen Lakhbīra, vars närmsta vän är Faujī. Faujī kallas militären tack vare sin khakijacka 

med tolv polerade mässingsknappar. Han är pathan och muslim, en tystlåten, skarpögd och 

ordhållig oäkta son till en nawāb.  Som delägare i en lastbilsfirma blir han den som hjälper 

en grupp av byborna att fly. En viktig roll spelar Rāi Bahādur Des Rāj, en förmögen bygg-
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herre, vänligt inställd till engelsmännen som gett honom äretiteln Rāi Bahādur. Han har en 

relation med mirasisångerskan Panna. Ryktena säger att han ligger bakom mordet på hennes 

man, vilket är en av anledningarna till att han måste ge sig av. Om den förmögne Tiwāri 

berättas att hans svärdotter blivit bortrövad tillsammans med sonsonen, men sanningen är 

den att hon gett sig av frivilligt efter att ha blivit illa behandlad av svärföräldrarna. 

     Under 1946 sprids ryktena om den kommande delningen, till att börja med viskande och 

hemlighetsfullt. Ryktena anländer genom lastbilschauffören Painttī-Chattī (3536). Först tas 

de emot med misstro, men ju längre tiden går får ryktena vingar och skapar en allt större 

rädsla bland byborna. Landet har ännu inte delats men folket håller på att glida isär. De nya 

gränserna håller på att form på kartan, men har redan tagit plats i människornas tankar. En 

dag bränns Lakhbīras dhābā ner. En annan dag dödar Hamīd sin vän Pāli medan denne 

sover på sin cārpai. Misstänksamheten ökar. När året 1947 går in sprids rykten om flyk-

tingläger. Flyktingkaravanerna med människor som bär bylten, knyten och barn börjar gå 

genom staden, både de som är på väg söderut och de som kommer därifrån.   

     Flera personer vänder sig nu till Faujī för att be om transport söderut, Panna, Lakhbīra, 

Rāi Bahādur och Tiwāri. Utan att Tiwāri vet om det följer den förrrymda svärdottern Kanta 

och hennes son Guddī också med. Faujī organiserar flykten med sin partners lastbil. Tidigt 

en kylig morgon ger sig gruppen av och möter svårigheter på sin väg. Ingen har tänkt på att 

ta med mat eller vatten. På vägen plockar de upp en pojke och hans farfar och de båda tvil-

lingsystrarna Monī och Sonī. Vid en skärmytsling med en annan flyktinggrupp som stjäl 

deras bensin skjuts Lakhbīra till döds och Faujī, som nu förlorat sin bästa vän, tappar viljan 

att fortsätta. När lastbilens båda framdäck punkterats, kan gruppen inte åka vidare utan 

splittras. Flyktingarna lyckas hänga på andra flyktinggrupper för att ta sig söderut. Panna tar 

hand om den unge pojken Kākā som nu har förlorat sin farfar, medan Faujī ensam vandrar 

norröver igen.  

Monī och Sonī – en berättelse i berättelsen 

Friheten kom, men den kom dränkt i blod, konstaterar författaren. Flyktingarna virvlar runt 

som löv i höststormen. De sprids över hela det nya landet Indien. I del 2 får läsaren först följa 

Kanta och hennes son Guddī som har lyckats skaka av sig svärföräldrarna. Hon tar sig till 

Gurudwārān Harmandīr Sahib i Amritsar. Av en märklig slump stöter hon där på svärfa-

dern Tiwāri och flyr återigen brådstörtat ut på en vandring till Delhi där hennes föräldrar 
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finns. Läsaren får dock ingenting veta om hennes fortsatta öde. 

     Resten av kapitlet handlar om tvillingarna Monī och Sonī, som också först hamnar i 

Amritsar. Staden fungerar som ett stort flyktingläger. I likhet med så många andra flyktingar 

kan de få ett mål mat i gratisbespisningen i gurudwārān. Tågen rullar fortfarande i Indien, 

men ingen betalar några biljetter. Som så många andra sätter sig flickorna på ett tåg, stiger av 

vid en station, tar ett annat tåg utan att bry sig vart det för dem. Så håller de på i flera måna-

der. Under de här resorna utan egentligt mål upptäcker Monī att hon är gravid. Först här 

sägs det tydligt att flickorna utsatts för upprepade våldtäkter under flykten mot söder. Moni 

slår på sin växande mage och förbannar sitt öde. 

     Så småningom slutar deras tågresa och de råkar hamna i den gamla borgruinen Bundī 

Fort, där en äldre panjabisk kvinna, Bebe, har slagit sig ner. Bebe tar flickorna, och i syn-

nerhet den gravida Moni, under sitt beskydd. Bebe, som har fött nio söner men alltid längtat 

efter en flicka, lovar att ta hand om barnet om det blir en flicka. En barnmorska från byn 

hjälper Monī att föda sitt barn som är en pojke. Hon kallar honom Trilok eller Lokī, och visar 

honom till en början stor kärlek och ömhet. Eftersom flickorna är sikher låter hon Lokīs hår 

växa, och Bebe hjälper henne att fläta det och binda en knut högst upp på pojkens huvud. En 

dag får hon för sig att klippa av sonens hår och upptäcker till sin fasa att hon i sonens utse-

ende känner igen ansiktet på den man som våldtog henne. Monī börjar nu förlora förståndet. 

Hon blir full av avsky för barnet och en dag hittas dess döda kropp i en brunn. Monī ankla-

gas för mord och hamnar i Kota Central Jail. Systern Sonī gör sitt yttersta för att hjälpa 

henne, men Monī glider allt längre in i mörkret. Hon spottar bittert ur sig: ”Han dödade så 

många hinduer i Campbellpur. Vad gör det att jag har dödat en liten muslim.” 

Vad hände sedan? 

I bokens sista del förflyttas läsaren raskt till framtiden. Historien berättas med stora pensel-

drag samtidigt som den i viss mån knyts till de fortsatta livsödena för några av karaktärerna 

från Campbellpur. Läsaren får lära känna en excentrisk brittisk tjänsteman, George Samuel, 

som blivit avpensionerad och skickats tillbaka till England. Hans dotter Edna möter en ung 

man i sitt college, en hindu från Pakistan, som hon tar under sitt beskydd. De gifter sig så 

småningom och får en son. Det visar sig att Jaipāl, eller Paul som han kallar sig nu, är son till 

Rāi Bahādur Des Rāj och att han som litet barn var med vid flykten från Campbellpur i Faujis 

partners lastbil. På underliga vägar kommer Paul i kontakt med Salīm Ahmed, ägaren av 
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Fazal Food Centre, som blir hans partner. Denne ägare är i sin tur son till Master Fazal, 

historieläraren i Campbellpur. Flyktingarnas öden knyts på så sätt samman.  

     I samband med våldsamheterna mot sikherna 1984 får läsaren följa sikhen Kartar Singh 

som är på affärsresa i Kanpur. Han blir jagad i trånga gränder av en uppretad mobb och 

lyckas undkomma genom att dyka ner i en sopvagn som står på gatan. Medan han i tjugo-

fyra timmar ligger gömd i de stinkande soporna, minns han hur han i sin barndom blivit 

räddat av sin farfar som gömde honom i en höstack under lika lång tid. Under tiden hade de 

uppretade byborna dödat hans föräldrar. Han beger sig skyndsamt hem för att leta upp sin 

Panna Maiya, sångerskan som tog hand om honom under flykten från norr och som blivit 

som en mor för honom. Panna, som suttit vid tröskeln i tre dagar för att vänta på Kartar, 

minns för sin del med ömhet Faujī som räddade dem den gången och undrar om han 

fortfarande lever.  

     Jo, Faujī lever. 1999 är han mer än nittio år gammal. Sedan han övergivit lastbilen med de 

punkterade däcken hade han anslutit sig till en flyktingkaravan på väg norrut. Efter ett tag 

lämnade han karavanen och gav sig ut på en liten stig och vandrade ändlösa nätter och 

dagar. I femtio år hade han sedan vandrat på stigarna i Kashmir. Faujī bor nu på en kyrko-

gård tillsammans med gravgrävare. Han hör explosionerna från striderna i Kargil och frågar 

sig när människorna ska växa upp och lära sig lite vett. Boken slutar med en liten dikt. 

Long are the passages of borders 
One has lost count of age 
Gathering the pieces of fate 
Long are the stories of partition 
 

4. Analys av romanen Do Log 

Boken har en introduktion av den kände historikern, författaren, diplomaten och gode 

vännen Pavan K Varma, som huvudsakligen diskuterar huruvida den är en roman eller en 

novell, en fråga som jag själv anser är av mindre intresse och som jag därför inte kommer att 

beröra. I sitt efterord hävdar Gulzar att romanens innehåll är fiktion, men att han låtit sin 

fantasi bearbeta berättelser som han fått höra av människor som själva upplevt dem. I 

dotterns biografi uttrycker Gulzar att det är först sjuttio år efter de fasansfulla händelserna 

vid landets delning som han kunnat skriva om de djupa sår som uppstod inom honom (248). 

I hemmet i Sabzī Mandī i Delhi fick den unge pojken ta del av de punjabiska släktingarnas 
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berättelser om grymheter de upplevt eller hört talas om. Han och hans syskon blev själva 

vittnen till lik som låg strödda på gatorna där de lekte och där blodet låg så tjockt att det 

måste skrapas bort med skyffel. De fick se människor brännas till döds och halshuggas (27-

29). Hos Gulzar gav minnena upphov till nattliga mardrömmar i årtionden framåt (30). 

Författaren har i hela sitt liv låtit dessa barndomssår sippra in i många av sina konstnärliga 

verk, både filmer och poesi (31), men det är först med romanen Do Log och en del andra verk 

om delningen, till exempel Footprints on Zero Line, som de kommit till fullt uttryck och renat 

såren från barndomen (248).  

Romanens uppbyggnad 

Romanens uppbyggnad är enligt min mening inte helt lyckad. De två första delarna beskri-

ver människorna, deras karaktärer, bakgrund, vägval och livsöden med en väl uppbyggd 

dramatik, medan jag upplever den tredje delen som ett lösligt påhäng. Med sin alltför 

klichéartade uppföljning av människoödena förtar denna del något av allvaret i romanens 

budskap. Det tycks som om det varit viktigt för författaren att få med de långvariga konse-

kvenserna av delningens trauma utan att egentligen omforma dessa delar till en genom-

arbetad och fullödig del av romanen. I sitt förord skriver Gulzar att han ville visa att det tog 

årtionden för flyktingarna att slå sig till ro och komma till rätta med de mörka minnena, en 

process som han menar fortfarande pågår idag. 

Sammanhållande metaforer 

Det finns dock flera faktorer som gör att romanen trots allt hålls samman på ett fascinerande 

sätt och som jag vill gå in lite närmare på. Först och främst används metaforer och övergrip-

ande formuleringar i alla tre delarna som binder ihop innehållet. Särskilt intressant menar 

jag är hur författaren avslöjar världshistoriens händelser genom ögonen på historieläraren 

Master Fazal, i boken symboliserat genom utblicken från det enögda fönstret i Lakhbīras 

dhābā. ”Han har stora ögon”, säger vännen Karam Singh. ”Han är den vida öppna himlen, 

hela himlen. Han ser allt.” I många formuleringar återkommer himlen själv som övergrip-

ande symbol för mörker och ljus. När kvällen kommer känns det som om himlen breder ut 

sin mörka liksvepning över jorden och på morgonen lägger den av sin svarta dräkt och 

draperar sig i ljus.     

     Romanens tema – hur kan man dela ett folk i två delar utan att de blöder – introduceras 

redan på romanens första sida. Medan vattenpipan går runt mellan vännerna i Lakhbīras 
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dhāba berättar Master Fazal om Tysklands delning och de 6 miljoner människoliv som gått 

till spillo under andra världskriget. Ska det upprepas igen när Hindustan ska delas i två 

delar? Master Fazals förutsägelser om den väntande katastrofen klingar genom hela roma-

nen och blir en självuppfyllande profetia. Som en tydlig metafor för delningen berättas hur 

Karam Singh, för att driva iväg sin krypande ångest, klyver vedträn uppifrån och ner. Han 

vet inte då att veden så småningom ska komma till användning vid hustruns likbål. 

     Pyrande glöd och flammande eld fyller en viktig funktion i romanen. Andra världskriget 

hade bränt ner länderna i Europa och spytt ut sin glödande aska över världen. Också hos 

Master Fazal pyr en glödande eld av revolutionär längtan efter frihet. Elden får symbolisera 

det till en början tysta och dolda skeendet i samhället Campbellpur som liknas vid en sjud-

ande gryta över öppen eld. Det börjar mullra och ryka, inte bara bildligt utan också bokstav-

ligt. Hus bränns ner, som till exempel Lakhbīras dhābā, och människorna går dagligen upp 

på taken för att se var röken kommer från. Elden som symbol återkommer vid likbålen över 

människor som dödats eller omkommit till följd av det meningslösa våldet. Djupt gripande 

är berättelsen om hur den ursinnigt sörjande Faujī använder den sista bensinen för att tända 

likbålet efter vännen Lakhbīra, eller när Karam Singh staplar den mödosamt huggna veden 

kring hustruns döda kropp. Minnena och såren från tiden för delningen kommer att följa 

människorna som en pyrande glöd som när som helst kan blossa upp. 

     Kartan som håller på att ritas om nämns vid flera tillfällen. Rykten måste ha spridits om 

enmansuppdraget som Sir Cyril Radcliffe fått att sätta delningen på kartan. Innan kartan var 

färdigritad, hade delningen redan skett i människornas sinnen och det fanns ingen väg 

tillbaka. Begreppet ”gräns” började uppträda men ingen tycktes veta vad det innebar eller 

var gränsen skulle gå. Med historiens facit vet vi att den till och med skulle dela hushåll i två 

delar. I romanen blir det allt tydligare att det är religionen som splittrar vänskap och 

gemenskap och är grunden till hur gränserna ritas upp. 

     Den återkommande och mest kraftfulla symbolen i romanen är dock hur flyktingarna 

sprids över landet som löv för en stormvind. I inledningen till del 3 beskrivs hur löven 

ibland kunde flyta ner på marken ett lite tag bara för att återigen blåsas bort av en ny vind-

pust. Bilden används bland annat för att introducera den helt nya berättelsen om George 

Samuel och hans dotter Edna, som blir en brygga för att berätta om några av flyktingarnas 

vidare öden – verkligen ett djärvt berättargrepp. Efter en ny vindpust delas landet Pakistan 
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och Bangladesh kommer till. Den verkligt allvarliga efterräkningen, det vill säga våldet mot 

sikherna efter mordet på Indira Gandhi 1984, beskrivs dock som ett rullande eldklot. Inom 

loppet av några timmar slukar elden hela landet. Bilden blir en beskrivning av de underligg-

ande motsättningarna i det indiska samhället som aldrig har fått läka och som kan blossa 

upp utan förvarning. 

     Det ändlösa vandrandet är en annan bild för rotlösheten bland människorna efter del-

ningen av landet. - Det är inte lätt att lämna sina rötter utan att veta när eller om det alls är 

möjligt att slå rot någon annanstans, konstaterar författaren. Faujī blir här den främsta 

symbolen för den evige vandraren. Rent berättartekniskt använder författaren hans vand-

ringar i Kashmirs högland för att placera honom i närheten av Kargil där krig utbryter 1998. 

Detta utgör som vi sett slutvinjetten för romanen. Själv menar jag att det är den svagaste 

delen av romanens uppbyggnad.  

Med regissörens öga 

En sammanhållande faktor i romanen är Gulzars intressanta berättarteknik som avslöjar den 

känslige filmregissören inom honom. Romanen framskrider genom att läsaren får möta de 

olika karaktärerna i situationsbilder eller scener som lika gärna kunde ha varit ett film-

manus. Med lätthet kan man föreställa sig hur kameran skulle fånga de många konkreta 

detaljerna, det enögda fönstret i Lakhbīras dhābā, de glänsande knapparna i Faujīs khaki-

jacka, vedträet som klyvs av Karam Singhs tunga yxa, löven som sprids med vinden. De 

skickliga dialogerna känns naturliga och används för att beskriva karaktärerna, klarlägga 

relationer och föra handlingen framåt, något som Gulzar tränat på hela livet som dialog- och 

manusförfattare i filmindustrin. I flashbacks - en teknik som Gulzar ofta använder i sina 

filmer – redogörs för vars och ens bakgrund och historia, som också påverkar deras livsval 

och relationer.  

Ett brett spektrum av personer 

I romanen möter vi ett brett spektrum av människor med olika förhållningssätt till det som 

nu händer i landet. Vi lär känna både frihetsivraren Master Fazal och överlöparen Rai 

Bahadur som beundrar engelsmännen och gärna utnyttjar fördelarna med att stå nära 

makten, den ärlige och rakryggade Faujī och myglaren Tiwīri. Först i del 3 får vi dock ett 

fullt porträtt av en företrädare för de koloniala herrarna, nämligen den brittiske tjänste-

mannen George Samuels. Han är ett exempel på de engelsmän som var djupt engagerade i 
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Indiens kultur och samhällsliv. Han beskrivs som ärlig, sällskaplig och empatisk. Hans stora 

intresse har varit att samla folkliga berättelser från Rajputānā och Bengalen. George påverkas 

av indiska tänkesätt så till den grad att han låter kremera sin hustru Jasmine efter hennes 

död i smittkoppor och sprider askan i floden – en handling som väcker fasa och avsky i den 

brittiska gemenskapen.  

     I övrigt är de koloniala herrarna i stort sett frånvarande i romanen. Det förekommer 

kommentarer om britternas sätt att styra landet, till exempel deras förmåga att skapa 

motsättningar mellan grupper av människor. ”Britterna använder gaffel och kniv,” säger 

Fauji, ”med en hand skär de upp oss, med den andra slukar de oss.” Därmed avser han 

förmodligen det mer eller mindre civiliserade våld som det koloniala styret vilar på. Ett 

exempel på myndighetsvåld är den offentliga prygling som Master Fazal utsätts för som 

straff för uppvigling av skolbarnen. Den brittiska tjänstemannen, gorān, beordrar prygling 

tills solen går ner och rider sedan känslokallt därifrån i full galopp.  

Våldet och dess motsats 

Med tanke på de ohyggliga grymheter som utspelade sig i samband med delningen av 

landet är det ändå påtagligt hur återhållen beskrivningen av våldet är i Gulzars roman. 

Genom lastbilschauffören Painttī-Chattīs skrämmande berättelser om övergrepp som pågår, 

händelser som alltmer eskalerar i våld, anspelar författaren på ett ganska behärskat sätt på 

våldshandlingar som läsaren/publiken känner väl till och som därför inte behöver en 

grundlig redogörelse för att väcka känslan av avsky och ångest. Dit hör till exempel nyheten 

om hur passagerare på tågen slaktats i tusentals. Våldet i Gulzars roman skildras kortfattat, 

faktiskt och utan överord, men är därmed inte mindre verkningsfullt. En våldsyttring som 

får ödesdigra konsekvenser i vänkretsen är när Hamīd med hjälp av ett typiskt indiskt 

vardagsredskap hugger huvudet av vännen Pāli medan han sover. Några få kortfattade 

meningar räcker för att ge läsaren en känsla av den förlamande rädsla som detta dåd väcker i 

den lilla staden. Att sitta med hjärtat i munnen är den bild som används. I sina filmer har 

Gulzar inte dragit sig för att skildra våld men då för att ge en sann och realistisk bild av 

verkligheten.  

     Mer anmärkningsvärt men ändå så välgörande är de många exemplen på att människor i 

tider av oro och tumult ändå gör sig yttersta för att hjälpa varandra. Muslimska volontärer 

rycker ut för att ge hinduiska flyktingar mat och vatten i flyktinglägren. - När någon är 
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hungrig betyder kast, social tillhörighet och religion ingenting, konstaterar författaren. Den 

muslimske slaktaren Haśmat räddar sikhen Master Karam Singh undan ett upplopp, 

eftersom matematikläraren sett till att hans son fått undervisning när skolan vägrade ta emot 

honom som elev. En medmänsklig handling kräver ett gensvar av medmänsklighet. På flaket 

till lastbilen delar flyktingarna i anständighetens namn den lilla matsäck av vatten och bröd 

som finns med varandra. De hemlösa har oändlig medkänsla, säger författaren. I matbespis-

ningen i gurudwārorna får tusentals flyktingar varje dag ett mål mat. Gulzar vill här troligen 

framhålla att inte bara våldet utan också människors goda instinkter väcks till liv i situa-

tioner av kaos och villervalla. 

Kvinnorna 

Som jag har nämnt tidigare dominerar männen helt klart i berättelsen så som de säkert också 

gjorde i det samhälle som skildras. Kvinnorna introduceras först efter ett tag och då främst i 

biroller som hustru, dotter, svärdotter eller mor. De skildras på ett respektfullt sätt men utan 

att läsaren lär känna dem närmre. Det starkaste kvinnoporträttet är skildringen av den hand-

lingskraftiga mirasisångerskan Panna som är den som först tar initiativet till flykten. Det 

framgår att hon är muslim och inte av den anledningen skulle behöva fly. Hon vill bara 

återvända hem till sina föräldrar. Troligen gör Pannas yrke som sångerska henne sårbar för 

mäns utnyttjande. Det är svårt att avgöra om hon är prostituerad eller om hon bara hamnat i 

en situation där hon blivit utnyttjad av sin nu döde man, som inte ens var hennes lagliga 

make. I olika situationer är Panna den som visar både styrka och omsorg om sina medpassa-

gerare. Hon tar resolut hand om den föräldralösa sikhpojken Kākā efter farfaderns död. Det 

finns en antydan om attraktion mellan Panna och Faujī som kommer till uttryck i ett vackert 

samtal i förarhytten på lastbilen, där Faujī berättar att hans mor också varit en sångerska som 

utnyttjats av en nawāben av Jaunpur.  

     Kvinnorna får dock en större plats som handlande individer i del 2 av boken. Som fram-

går av Painttī-Chattīs berättelser är det alltid kvinnorna som i krig och orostider drabbas 

värst genom förnedring, till exempel när hinduiska kvinnor tvingas att paradera nakna på 

bygatan, eller genom våldtäkt. Berättelsen om tvillingsystrarna Moni och Soni handlar om 

detta tema. I sina filmer har Gulzar alltid varit angelägen att lyfta fram kvinnors situation. 

Även om flickornas öde inte ges stort utrymme i den första delen låter han deras historia ta 

stor plats i del 2. Flickornas utsatthet genom berättelsen känns hjärtskärande samtidigt som 
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de hela tiden har varandra som stöd. Framför allt är det Soni som troget står vid systerns 

sida. Efter sina dåliga erfarenheter är båda avvaktande och försiktiga gentemot främlingar.  

     Detta gäller även inför matriarken Bebe som vill ta dem under sina vingars skugga. Hon 

lyckas till sist med outtröttlig omsorg vinna deras förtroende. Porträttet av den lite beskäf-

tiga men välmenande niobarnsmamman Bebe hör också till romanens finaste kvinnoskild-

ringar. Hon hör till de flyktingar som fått med sig en del av sina tillgångar och som lyckats 

etablera en stabil tillvaro i det nya landet. Som välbeställd kvinna känns hennes omsorg om 

de utsatta flickorna äkta och djupt rörande. 

     Även i den tragiska skildringen av den våldtagna Monīs livsöde förmedlas händelser och 

känslor på ett dämpat och kortfattat sätt. På ett övertygande sätt skildrar författaren de för-

ödande konsekvenserna av våldtäkt i en kvinnas liv. Monīs avsky för våldtäktsmannen gör 

att hon till sist också börjar hata sitt barn och själv förlora förståndet. Tills hon klippte av sin 

son hans hår har hon betraktat honom som en riktig sikh, Gūr Sīkh. När hon i hans ansikte 

kan känna igen mannen som våldtog henne, blir barnet i stället en usel muslim, en fiende, 

någon som inte är värd att leva. I romanen blir detta det yttersta uttrycket för de religions-

klyftor som förstärkts genom delningen och det hat mellan grupperna som vuxit fram. 

Språket i romanen 

Romanen Do Log är enligt författaren ursprungligen skriven på urdu.44 Det framgår dock 

inte av mina undersökningar om den faktiskt har publicerats på urdu. Utgivning av boken 

på hindi 2017 kan i stället handla om att texten överförts från nastalikskrift till devnagari-

skrift, vilket uppfattats som hindi. Den engelska översättningen med titeln Two som utkom 

samtidigt har gjorts av Gulzar själv. Två personer har först arbetat med översättningen, 

Sukrita Paul och Shantānī Rāy Caudhuri. Författaren ansåg dock att nyanserna mellan de 

olika dialekter han använt i urduversionen inte kom fram i deras översättning. Detta var 

orsaken till att han själv utarbetade den slutliga versionen. I denna finns dock bitar kvar av 

Pauls och Caudhuris översättningar. Gulzar är vid utgivningen fortfarande tveksam till om 

han är nöjd med slutresultatet. Hans egen erfarenhet av svårigheter att översätta poesi till 

andra språk kan ha påverkat hans kritiska syn på den egna översättningen. Detta tycker jag 

säger en del om Gulzars noggrannhet i valet av ordvalörer, där användning av olika 

dialektord hjälper honom att hitta det exakta uttrycket för det han vill förmedla. 

 
44 Gulzar 2018 förordet 
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     Jag har läst romanen i den engelska översättningen, men också avsnittet om Sonī och 

Monī på hindi. Gulzar menar att engelska liksom urdu, hindi och bengali är ett språk som 

han betraktar som sitt arbetsverktyg.45 Enligt min mening är översättningen en mycket 

njutbar läsning. Precis som i sin poesi använder Gulzar ett enkelt och vackert språk, oftast 

med korta meningar, där dialogiska inslag får stor betydelse. Även hans användning av 

kraftfulla metaforer, som jag berört ovan, slår en brygga mellan hans poesi och hans poetiska 

prosa. Översättningen har dock bevarat många ord för begrepp på urdu, panjabi och andra 

dialekter, möjligen för att ge en lokal kolorit. En del av dessa ord hade med fördel kunnat 

översättas, vilket hade förenklat för den utländske läsaren.  

     Vid jämförelsen mellan hindiversionen och den engelska översättningen kan jag konsta-

tera att Gulzar använt sig av översättarens frihet. Snarare än att åstadkomma en översättning 

ord för ord har han strävat efter att finna uttryck för språkliga nyanser och språkrytm i det 

engelska språket. I mina öron känns den engelska texten flytande och poetisk, medan mina 

kunskaper inte räcker till för att värdera nyanserna på hindi eller urdu.  

Ordanalys  

Med syftet att undersöka influenser av arabiska/persiska respektive sanskrit på språket i 

hindiversionen av romanen har jag gjort en enkel ordanalys av texten på s 112 – 115. Jag har 

valt att studera substantiv, adjektiv och verb, vilka omfattar 384 ord (58 procent) av den 

totala mängden 664 ord. Övriga ordklasser innehåller 280 ord. Fokus har legat på att 

undersöka frekvensen av ord med arabiskt/persiskt respektive sanskritursprung. Andelen 

arabiska/ persiska ord står för drygt 16 procent och utgöres huvudsakligen av substantiv 

som ofta används i vardagligt tal i hindi. De persiska orden är ungefär dubbelt så många 

som de arabiska. När det gäller ord med sanskritursprung har jag valt att studera tatsama för 

sig, medan skillnad inte har gjords mellan tadbava och deși. Analysen visar att den överväg-

ande andelen av orden, drygt tre fjärdedelar, har sitt ursprung i sanskrit, khaṛibolī hindi, 

andra hindidialekter eller språkliga stadier av det talade språket på subkontinenten. Dit hör 

samtliga verb i texten. Andelen tatsamaord är endast 5 procent. De engelska lånorden berör 

just de begrepp som kapitlet handlar om, det vill säga refugee camps, border, truck, bus, 

railway et cetera. Övriga lånord är få. Inga ord betecknas som specifika för urdu. Tre ord i 

texten har jag inte hittat i lexikon varför dessa betecknas med frågetecken. Utifrån detta 

 
45 Kīran 2017:86 
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begränsade urval är det svårt att avgöra om romanens språk är urdu eller hindi. Den 

enklaste slutsatsen man kan dra är att språket inte är starkt influerat varken av tatsamaord 

eller arabiska/persiska ord. Detta kan bero på att Gulzars språk är så enkelt att det kan 

representera båda språkvarianterna. Det bör dock sägas att en analys av ett större text-

omfång möjligen skulle peka på att romanens språk är urdu som återgetts med devna-

gariskrift.  

Ordanalys Do log s 112 - 115 
Ursprungsspråk Substantiv Adjektiv Verb Totalt Procent 
Tatsama 20     20 5,15 
Tadbhava och deși 48 19 208 275 71,6 
Arabiska 19     19 5 
Persiska 36 6   42 11 
Arabiska och persiska 1     1 0,25 
Austroasiatiska 2     2 0,5 
Engelska 19     19 5 
Grekiska 1     1 0,25 
Portugisiska 1     1 0,25 
Frågetecken 3 1   4 1 
  150 26 208 384 100 
Sammanfattning           
Tatsama, tadbhava, deși       295 76,75 
Arabiska och persiska       62 16,25 
Övriga lånord       23 6 
Frågetecken       4 1 
        384 100 

 

5. Konstnärlig bearbetning av delningens trauma 

I Indien, Pakistan och Bangladesh, de tre länder som tidigare utgjorde subkontinenten 

Indien, har ett stort antal böcker skrivits om delningens trauma på många olika språk. Den 

mest kända romanen i den indiska traumalitteraturen är Bhiśam Śānis bok Tāmās (Mörker) 

som kom ut 1974 och som filmatiserades 1988 av Govind Nihalāni. 1975 tilldelades förfat-

taren Sahitya Akademi Reward för boken. I boken Tāmās skildras händelser som ägde rum 1947 

i Rawalpindi, som var Bhiśam Śānis egen hemstad och som ligger i nuvarande Pakistan. En 

död gris som slängs in framför moskén blir utgångspunkten för en komplicerad historia om 

social och politisk våldsutövning av företrädare för olika grupper i staden. 
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     Några andra böcker som kan nämnas är Partitions av Kamleśwār (hindi), A village divided 

av Rāhī Masun Rezā (hindi), A Woman´s Courtyard av Khadidja Mastur (urdu), Savage 

Harvest: Stories of Partition av Mohinder Singh Sārān (punjabi) och Mapmaking: Partition 

Stories from Two Bengals redigerad av Debjāni Senguptā (bengali).46 Många av dessa berätt-

elser skildrar särskilt hur kvinnor påverkats av de omvälvande händelserna och dess 

konsekvenser.  

     Den feministiska skribenten Urvaśi Butāliā har mer än någon annan satsat på att studera 

på vilket sätt kvinnor påverkades i samband med delningen, ett område där hittills mycket 

lite forskning gjorts. Man räknar med att mer än 75.000 kvinnor rövades bort eller våldtogs. I 

boken The Other Side of Silence (1998) har Butāliā publicerat en mängd material om hur 

människor i samhällets periferi - kvinnor, barn, vanliga människor, lågkastiga, oberörbara - 

har berörts av de omvälvande händelserna. Materialet består av intervjuer gjorda under en 

tioårsperiod samt studier av dagböcker, brev, memoarer och parlamentsdokument. Butāliā 

har särskilt fokus på hur våldsutövningen har hängt samman med samhällsgrupp, kast och 

kön. De intervjuade uppger att deras upplevelser i samband med delningen inte har lagt sig 

till ro och att bitterheten finns kvar. Butāliā menar att människor endast kan nå fram till 

helande genom att få berätta sina berättelser och sedan kunna lägga dem bakom sig. Hennes 

bok är avsedd att bryta tystnaden kring vad som skedde i samband med delningen och 

konsekvenserna av denna.47 

           Enligt Meghna Gulzar hade Gulzar länge haft en längtan efter att göra en film om 

delningen. När filmer på detta tema, som Tāmās 1988, äntligen kom till stånd gav det Gulzar 

en känsla av lättnad (31). Han upplevde att såren nu visades öppet och detta inspirerade 

honom i sin tur till filmen Mācis (Tändstickor, 1996 206, 248). Filmen handlar om upproret 

bland sikherna i Punjab under 1980-talet i efterdyningarna av Operation Blue Star, ett ämne 

låg Gulzar nära. Filmen försöker utforska orsakerna till problemen som uppstått i samband 

med delningen av Punjab. Titeln är en metafor som visar att en nations unga är som tänd-

stickor som när som helst kan fatta eld på grund av bristerna i det politiska systemet.48 

     Gulzar menar dock att diskussionen i Indien kring delningen har varit begränsad, detta i 

 
46 Detta är några romaner om Partition som jag hittat online. Jag har valt dem för att visa den språkliga bredden 
i den indiska traumalitteraturen. 
47 Anmälan av Urvaśi Butāliās bok The Other Side of Silence, Duke University Press, odaterad 
48 Rupkatha Journal s 128 
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motsats till den omfattande litteratur som skrivits om andra världskriget och förintelsen. 

Han skriver i sitt efterord att nationen har begravt händelserna under glömskans täcke, men 

att de fortsatt håller på att förgifta samhällsklimatet. Det är tydligt att det har varit Gulzars 

avsikt att med romanen Do Log sätta delningen av landet under förnyad politisk lupp. 

Huruvida Gulzar har lyckats i sin avsikt har jag inte tillräckligt bakgrundsmaterial för att 

kunna avgöra.  

     Jag har försökt leta fram indiska recensioner av boken Do Log, men har inte hittat så 

många. De jag har hittat är överlag odelat positiva och beundrande utifrån den upphöjda 

position som Gulzar intar i Indiens kulturella liv. Däremot leder de så vitt jag förstår inte 

vidare till ett offentligt samtal kring konsekvenserna av detta förödande kapitel i Indiens 

historia. En recensent, Sārwāt Āli, The News on Sunday, anser att boken mest liknar ett 

utkast till ett filmmanus som väntar på en skicklig regissör. Vidare skriver recensenten att 

författaren eventuellt vill peka på att de tragiska händelserna i samband med delningen inte 

är en enstaka företeelse utan ett permanent tillstånd som är inbyggt inte bara i den indiska 

samhällsstrukturen utan i den mänskliga existensen.49 Enligt en annan skribent, Usmīt Kaur 

från Hindustani Times (2017),50 har Gulzar gjort följande försonliga yttrande i samband med 

invigningen av ett museum kring delningen: ”One cannot change what happened and 

neither is it possible to be one again. One should accept history positively and tell oneself 

that borders and siyasat (politik) have divided us, but the waters, sunshine and air cannot be 

curbed, and the cultural exchange should not be changed.” 

 

6. Slutsatser 

I min analys av romanen Do Log har jag kommit fram till att den måste läsas mot bakgrund 

av författarens liv och övriga verk. Det är alltså inte bara romanen utan även Gulzars 

fascinerande personlighet som fångat min uppmärksamhet. Av den anledningen har jag 

velat ge en helhetsbild av honom som kreativ kulturpersonlighet. Romanen Do Log, som han 

gav ut vid 85 års ålder, ”kröner” på något sätt hans livsverk, även om han fortsatt spelar en 

aktiv roll i det indiska kulturlivet. För mig har det blivit tydligt att det är Gulzars sympatiska 

personlighet som binder samman allt han har åstadkommit. Detta kan betraktas som en 

 
49 Artikel av Āli, the News on Sunday 2018 
50 Artikel av Kaur, Hindustan Times 2017 
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truism som jag ändå menar bör framhållas. Man frågar sig hur det är möjligt att en person 

med hans uppväxt och bakgrund – moderlös, övergiven av familjen, fylld av traumatiska 

barndomsminnen – har kunnat utvecklas till en disciplinerad, målmedveten, försonligt 

inställd familjefar, vän, poet, författare och filmregissör som låter sin kreativitet styra sitt liv. 

Svaret är förmodligen just detta – att han räddats av kulturen och sitt eget skapande (45). 

Bakom den framgångsrika yttre bilden av Gulzar ligger troligen mycket smärta som han har 

bearbetat i sin poesi, sina filmer och inte minst i romanen Do Log.  

    Även om Gulzar vill vara en uttolkare av sin samtid och använda ett språk som slår an på 

nutida människor är det tydligt att han är fast förankrad i indisk kultur. Han har låtit sig 

inspireras av dess stora författare, som poeten Tagore och prosaisten Premchand, till att ta 

ställning i sociala och politiska frågor. Från tidig ungdom har han älskat den indiska klas-

siska musiken företrädd av de stora klassikerna Mīrza Ghalīb, Jagjit Singh, Ustād Amjād Āli 

Khān och Pandit Bhimsen Joshī. Samarbetet med den genialiske filmmusikern Rāhul Dev 

Būrman kring skapandet av den moderna filmmusiken har varit en stor glädje i Gulzars liv. 

Själv började han spela sitar vid fyrtio års ålder. Dottern Meghna berättar hur hon brukade 

vakna till hans sitarspel under sin barndom (17). Särskilt religiös är Gulzar däremot inte 

(167), vilket bland annat framgår av att han som ung klippte av sitt hår och slutade använda 

turban. Däremot visar han stor respekt för Indiens andliga traditioner som kommit till 

uttryck bland annat i filmen om Mīrabai. Samtidigt är Gulzar en kosmopolit med öppenhet 

för västerländsk litteratur och konst (144). I Indien är han känd för att alltid bära en vit 

hårdstärkt skjorta med vita långbyxor och guldskor med tåspets, så kallade mojrīs (285). 

Enligt dottern Meghna lever han ett mycket regelbundet liv där han avsätter tid för motion 

och umgänge med familjen samtidigt som hans arbetsliv är strikt disciplinerat (283-286).  

     Romanen Do Log kan sägas ha sina brister som litterärt verk betraktat. Samtidigt ger den 

ett fullödigt uttryck för de värderingar som konstnären/författaren Gulzar med hela sitt liv 

stått för. Poeten framträder i det vackra språket fyllt av kraftfulla metaforer. Filmregissörens 

och manusförfattarens skicklighet hjälper honom att skapa karaktärer och scener fyllda av 

liv. Gulzars empatiska personlighet leder honom till att skildra sina gestalter på ett medkän-

nande sätt, inte minst kvinnorna i romanen, men även kvinnorna i hans filmer. Genom att 

konsekvent använda sitt barndomsspråk urdu visar han trofasthet mot sin bakgrund i en 

annan del av landet än där han verkat hela sitt liv.  



Sida 28 av 29 
 

7. Egna kommentarer 

Studiet av Gulzar och hans konstnärliga produktion har för mig blivit en spännande upp-

täcktsresa i nutida indisk kultur. Lika slumpartat som det var för den unge Sampūran att 

hitta verk av Tagore och Premchand i den lokala bokaffären i Sabzi Mandī i Delhi, lika 

slumpartat var mitt inköp av romanen Do Log i en bokhandel på den internationella flyg-

platsen i Delhi i februari 2019.  Jag hade varit på en månads besök i min barndomsstad 

Nandurbar i Maharashtra och var på väg hem. I bokhandeln bad jag ett manligt affärsbiträde 

om hjälp att hitta en roman på hindi som hade ett enkelt språk. Utan att tveka tog han fram 

Do Log som då bara hade två år på nacken. Omgående insåg jag att romanen troligen hand-

lade om delningen av Indien och såg fram mot att läsa den. Men den blev liggande, och det 

var först när jag började fundera över ämne för den här uppsatsen som jag blev påmind om 

boken. Skam till sägandes visste jag då inte vem Gulzar var, bortsett från att han gjort en 

teveinspelning av romanen Nirmālā av Premchand som jag skrev om i min B-uppsats. 

     Ju mer jag läste om Gulzar desto mer fascinerad blev jag. Här mötte jag en sida av indiskt 

kulturliv som jag tidigare inte vetat så mycket om, allt på ett märkligt sätt integrerat hos 

denna enastående kulturpersonlighet. Filmindustrin, som jag hittills mest betraktat på 

avstånd, filmlåtarna, som jag hört spelas på högsta volym genom hela min barndom, Tagores 

poesi som följt mig genom hela livet samt det faktum att jag faktiskt själv bodde i Indien vid 

tiden för landets delning, må vara endast två år gammal. Från min barndom minns jag dock 

en koloni som låg alldeles intill missionens compound som brukade kallas för Sindhi lok. Jag 

fick veta att det var människor som flytt från Pakistan och hade bosatt sig där efter delning-

en. Som barn trodde jag att Sindhi lok var muslimer och att de av den anledningen inte var 

accepterade. Nu kan jag förstå att det faktum att de var hinduer inte överbryggade klyftorna 

mellan ortsbefolkningen och flyktingarna. De vibbar jag uppfattade som barn var att dessa 

människor inte var snälla, de var faktiskt farliga och opålitliga. Jag kan fortfarande minnas 

spänningen jag kände när jag vågade klättra över muren och gå in i de skrämmande men lite 

lockande affärerna för att köpa godis och tändstickor. Vid mitt senaste besök i Nandurbar 

kunde jag se att kolonin av Sindhi lok vuxit samman med den övriga staden och att dessa 

människor numera driver en blomstrande handel.  

     Jag hoppas kunna fortsätta att sätta mig in i Gulzars mångbottnade konstnärliga produk-

tion, lyssna på hans sånger, se hans filmer och läsa hans poesi. Hans önskan att vara en del 
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av sin samtid inspirerar mig till att lära mig mera om indiskt kulturliv idag.  
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