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1. Inledning 

Derek Walcott föddes 1930 på Saint Lucia, en pärla i den västindiska arkipelagen som innan 

självständigheten 1979 skiftat ägare – huvudsakligen mellan England och Frankrike – fjorton 

gånger. Ett geopolitiskt faktum vanligt förekommande i den västindiska historien, vars 

psykologiska konsekvenser Walcott ideligen återkommer till. På ett ställe i sin nobelföreläsning 

talar han om övärlden i bilder av stympade lemmar med längtan efter sin ursprungliga kropp, som 

minnesfragment trånande efter sitt centrum. Walcott tampas ständigt i sitt författarskap med den 

deklasserade bilden av sin hemvist: ”[...] the Caribbean is still looked at, illegitimate, rootless, 

mongrelized. [...] No people. Fragments and echoes of real people, unoriginal and broken.”
1
 Redan i 

de sena tonåren skrev Walcott en pjäs om Henri Christophe, en f.d. slav som sedermera, genom den 

haitiska revolutionen, blev landets kung. Man skulle kunna påstå att en ton slogs an – om än 

tämligen heroisk i denna ungdomspjäs – som med efterklang, för att tala med Paula Burnett, ”can 

be regarded as part of his ongoing epic project to name Caribbeanness to the world and, in so doing, 

to name the world”.
2
 Denna utsikt har fordrat en omfattande produktion av litterär 

variationsrikedom och Walcotts yrkesroll som dramatiker, lyriker eller essäist speglar detta.  

 För att söka förstå det karibiska måste man tala med övärldens förflutna. George Lamming, 

en av Karibiens mest framträdande författare, påminner om vikten av den delade erfarenheten av 

det historiska fenomenet kolonialism: ”It is not merely a political definition; it is not merely the 

result of certain economic arrangements. It started as these, and grew somewhat deeper. 

Colonialism is the very base and structure of the West Indian cultural awareness. [...] A foreign or 

absent Mother culture has always cradled his judgement.”
3
 Som bekant drabbades inte bara 

Karibien av den europeiska imperialismens exploatering men som författarna till The Empire Writes 

Back menar så smälte kolonialismens värsta kännetecken samman just i denna region:  

 

[...] the virtual annihilation of the native population of Caribs and Arawaks; the plundering and internecine 

pircay amongst the European powers; the deracination and atrocities of the slave trade and plantation slavery, 

and the subsequent systems of indenture which ‘stranded’ Chinese and Indians in the Caribbean when the 

return clauses of indenture contracts were dishonoured.
4
 

  

En ren demografisk konsekvens av kolonialismens långlivade härjningar har kommit att bli just en 

del av det typiskt karibiska, nämligen den etniska heterogeniteten.  

                                                 
1 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1992/walcott-lecture.html, 13-05-14. 
2
 Paula Burnett, Derek Walcott. Politics and Poetics (Gainesville 2001), x.  

3
 George Lamming, ”The Occasion for Speaking”, i The Post-Colonial Studies Reader, red. Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths & Helen Tiffin, 2. uppl. (London 2006), s. 17. 
4
 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffin, The Empire Writes Back. Theory and practice in post-colonial 

literatures, 2. uppl. (London 2002), s. 144. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1992/walcott-lecture.html
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 I objektet för mitt studium, Sista Karnevalen
5
, följer läsaren en episk historia om Trinidads 

nationsbildande. I brechtiansk episodisk struktur skildras Trinidads koloniala förflutna, dess 

självständighetsförklaring och avslutningsvis det revolutionära 70-talet med Black Power-rörelsen i 

bräschen. Dramats spatialisering är den franska kreolfamiljen DeLaFontaines två hushåll, ömsom 

plantagehuset i Santa Rosa-dalen, ömsom slottet i huvudstaden Port of Spain. Det kolonialt 

förflutna, från 1948 och framåt, återberättas i tillbakablickande scener ur minnet av Agatha Willetts 

stiftade bekantskap med familjen DeLaFontaine. Journalisten Brown lyssnar till hennes berättelse; 

hur den unga engelskan då vid namn Aggie, ”fräknig och frenetisk” (s. 15), fick anställning som 

guvernant för Victor DeLaFontaines två barn, Clodia och Tony/Antoine. Hur hon ofrånkomligen la 

märket till källan till familjens välstånd, plantageodlingarna. Hur hierarkiskt uppdelat hushållet var 

mellan å ena sidan tjänstefolket George, Jean, Sydney och Rafael, å andra sidan konstnären Victor 

och hans barn samt hans broder Oswald, administratör för familjens resurser. Hur hon själv sakta 

men säkert drogs ner i den förväntade rollen, ”snipig mot sammetsfotade kypare” (s. 27), en vit 

överhöghet. Men i samband med självständighetsförklaringen 1962 så kommer förändring. Även 

om makten förvandlas och förskjuts så förtunnas inte dess ensidiga koncentration. De revolutionära 

spänningarna är ett uttryck för den ojämlikhet som är förhärskande. Men är Black Power-rörelsens 

revolution en oproblematisk sådan?  

 

1.2 Syfte, frågeställning och disposition 

Min uppsats syftar till att, medelst ett postkolonialt perspektiv, undersöka maktordningen som 

omgärdar dramatextens karaktärer. Utgångspunkten är den att maktordningen kan belysas av en 

kontextualisering till den – till syvende och sist – förhärskande kolonialismen. Vidare söker 

uppsatsen nå en djupare förståelse av några av karaktärernas öden, såsom relaterade till 

kolonialismens arv. Avslutningsvis kommer min undersökning till en syntetisk slutsats som närmar 

sig Walcotts ”ongoing epic project to name Caribbeanness to the world”. Min avhandling utgår 

ifrån ett postkolonialt antagande som menar att det samhälle som vi lever i idag fortfarande präglas 

av det koloniala arvet, inte minst av en kunskapssyn som reproducerar över- och 

underordningsrelationer. Min undersökning vägleds av följande frågeställningar: 

 

 Hur är kolonialismens arv en del av maktasymmetrin som styr dramatextens karaktärer? Vilken 

karaktär i dramatexten kan tänkas representera detta? 

                                                 
5
 Derek Walcott, Sista Karnevalen (Malmö 1992), sv. övers. Magnus Hedlund. Den enda version som på 

originalspråket finns publicerad är från 1986. Den äldre versionen skiljer sig på väsentliga punkter från den yngre – 

omarbetade – versionen. Jag har velat utgå från den yngre versionen eftersom bl.a. karaktären Brown tillskrivits en mer 

betydelsebärande roll. Olyckligt nog har jag inte haft möjlighet att få tag på den yngre versionen på originalspråket. Av 

den anledningen är mitt studium Hedlunds översättning förtrogen.  
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 Hur förändras karaktärerna då de möter det som ligger bortom kolonialismens gränsdragningar? 

Vilken/vilka karaktärer kan tänkas representera detta? 

 Varför kan den ena vägen till det karibiska folkets överlevnadskrav tänkas segra över den andra? 

Vilken karaktär kan tänkas representera detta? 

 

Avhandlingen är uppdelad i tre huvudrubriker som i sin tur rymmer varsin representativ karaktär. 

Grundtanken följer en dialektisk ordning, dvs. att första kapitlet söker peka på den ojämlika 

maktordningens ursprung, andra kapitlet identifierar det gryende motståndet till den förra medan 

tredje kapitlet formar sig till en syntes av de två föregående. Frågeställningen följer även den denna 

ordning, om än kan detta åtskiljande vara mer flytande.  

 

1.3 Teori och metod 

De analyser jag gör i min undersökning utgår från en postkolonial teoribildning. Anledningen till att 

min teoretiska inriktning är den postkoloniala grundar sig framförallt i uppfattning om Sista 

Karnevalen som en postkolonial text, dvs. att den likt andra postkoloniala texter världen över 

”emerged in their present form out of the experience of colonization and asserted themselves by 

foregroundning the tension with the imperial power”.
6
 Den postkoloniala litteraturvetenskapen 

intresserar sig för världen så som den existerade under och efter det europeiska imperialistiska 

herraväldet och anser att litteraturen erbjuder en av de viktigaste ingångarna till detta 

problemområde.   

 Postkolonial litteraturvetenskap korsas av andra litteraturvetenskapliga inriktningar – 

marxistisk, feministisk, poststrukturalistisk osv. Den interdisciplinära statusen gör fältet särdeles 

fruktbart, men för denna undersöknings omfång oöverskådligt. Jag har i grova drag gjort tre 

postkolonialt teoretiska urval som i sin tur, då jag ansett det behövligt, förtydligas av översiktsverk 

som The Empire Writes Back och Key Concepts of Post-Colonial Studies. I en analys av 

kolonialismens effekter har jag använt mig av Edward Saids enastående arbete i Orientalism 

(1978). För en djupare förståelse av den underordnade gruppens bevekelsegrunder och uppkomsten 

av revolutionärt tänkande har jag utgått från Frantz Fanons teorier, såsom framförallt presenterade i 

The Wrechted of the Earth (1961). I kapitel tre har jag sökt använda mig av en poststrukturalistiskt 

inspirerad postkolonialism och slutit mig till dels Stuart Halls text Cultural Identity and Diaspora 

(1990), dels Derek Walcotts essä The Muse of History (1974). Eftersom jag eftersträvat att ligga 

dramatexten när och inte förlora fokus därifrån har jag i görligaste mån sökt inkorporera ett 

förtydligande av teorierna i själva undersökningsdelen. Således förekommer ingen utförligare 

                                                 
6
 Ashcroft, Gareth & Tiffin, s. 2.  
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beskrivning av teorierna i detta avsnitt utan de återfinns istället under respektive kapitel i 

avhandlingen. 

 Mitt metodiska tillvägagångssätt har i allra högsta grad bestämts av min förförståelse. Jag 

menar närmare bestämt att jag mött texten utifrån litteraturvetenskapliga premisser. Med detta sagt 

vill jag inte utesluta möjligheten av att semiotiskt tolka t.ex. en enskild uppsättning av dramats 

dansanta och musikaliska kodsystem, enbart att detta inte är en del av min tolkningsprocess. Det 

kulturella och språkliga avståndet till Karibien i allmänhet, till Trinidad i synnerhet, spelar även det 

in i min tolknings utformning. Jag har fokuserat karaktärernas innehållssida och deras 

meningsbärande funktion i verket internt, mer än exempelvis deras språkliga dialektala nyanser – 

även om dessa skulle kunna vara en av två delar av samma mynt. För slutsatser om den externa 

kontexten har jag eftersträvat troliga belägg, dvs. hänvisat till vederhäftiga forskare på området 

ifrågavarande. Då jag använder mig av Walcotts essä The Muse of History knyter jag i viss mån an 

till en biografisk litteraturvetenskaplig metod. Under 1900-talet har metodens ställning utstått en 

hård kritisk granskning, av den anledningen anser jag att metodvalet fordrar en motivering. Som 

Carin Burman påminner i sin artikel ”Biografisk litteraturforskning” så finns det olika sorters 

biografisk litteraturforskning. Jag ansluter mig till den andra av hennes tre huvudgrupper som säger 

att ”I likhet med andra metoder syftar den biografiska till att öka förståelsen av verket och därmed 

av dess konstnärliga värde”, dvs. ”vår kännedom om författarens biografi används för att belysa 

verket”. Jag instämmer i hennes förtydligande om att för detta ”förfaringssätt är texten det 

väsentliga, och författarens biografi ses i samband med hans skrifter”.
7
 

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskningen om Walcott är omfattande. Med varje nobelpristagare i litteratur följer en rad 

biografiska översiktsverk i släptåg. Som en trolig konsekvens av Walcotts mångsidiga litterära 

produktion är somliga mer inriktade på hans karriär som lyriker, andra på hans karriär som 

dramatiker. Till den första kategorin bör bland andra Paul Breslins Nobody’s Nation (2001) nämnas, 

till den senare Bruce Kings Derek Walcott and West Indian Drama (1995). Med överskådlighet i 

kombination med detaljrikedom lämnas inget åt slumpen vad gäller Walcotts liv och författarskap. 

Men alltid faller något mellan stolarna, enligt min uppfattning i när det gäller närläsningar av 

enskilda verk, och i synnerhet av Sista Karnevalen. Dessutom har forskningen internationellt sett 

                                                 
7
 Carin Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, 2. uppl. 

(Lund 2002), s. 71 ff. 
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tenderat att fokusera mer på hans lyrik än hans dramatik
8
 – det var för ”a poetic oeuvre of great 

luminosity”
9
 som han tilldelades nobelpriset i litteratur 1992. 

 Paula Burnett är en av få som ägnar Sista Karnevalen mer genomgående uppmärksamhet. I 

kapitlet ”The Moments of Stillness” i sin bok Derek Walcott. Politics and Poetics (2000) redogör 

hon för allt från intertexter till dramatiska konstgrepp. Min tolkning skiljer sig dock från Brunetts i 

en avgörande teoretisk bemärkelse. Brunett tillämpar inte – åtminstone inte uttryckligen – en 

postkolonial perspektivisering av dramatexten. Våra analysers utgångspunkter är olika, följaktligen 

även resultaten.  

 

2. Kolonialismens arv 
 
Som ett första steg i en postkolonial lässtrategi kommer jag söka visa hur ett av familjens 

överhuvud, Victor DeLaFontaine, kan tolkas som en representativ karakteriseringar av 

kolonialismens effekter. Jag hävdar nämligen att man redan efter första akten kan söka koordinera 

ett system av relationer mellan dramatextens karaktärer. En avgörande insikt är den att relationerna 

mellan karaktärerna grundar sig på en asymmetrisk maktordning. I vad som följer kommer jag, med 

stöd av en postkolonial begreppsapparat, söka identifiera systemets överordnade position med 

utsikten att därmed kunna framlägga en tolkning som övertygande förklarar hur denna position 

legitimeras som överordnad i relation till sig själv och andra. Utgångspunkten är det postkoloniala 

antagande som säger att kolonialismens arv lever och frodas betydligt längre än vad en politisk 

brytpunkt – den forna kolonins självständighetsförklaring – ger sken av. Som ett grundackord ljuder 

i Bill Ashcrofts, Gareth Griffiths och Helen Tiffins inflytelserika studium The Empire Writes Back 

en uppfattning i present: ”[...] there is a continuity [min kursivering] of preoccupations throughout 

the historical process initiated by European imperial aggression.”
10

  

 

2.1 Victor DeLaFontaine  

Konturerna till Victors karaktär tecknas i scen två. Aggie har anställts av Victor, flyttat från 

England, för att som guvernant förhindra barnen i familjen från att ”Bushen förvandlar dem till små 

vildar” (s. 21)
11

, samtidigt gör denna arbetsdelning att Victor får mer tid över till sitt måleri, som 

Oswald koncist formulerar brödernas respektive sysselsättning: ”Victor är kultur, jag är agrikultur.” 

(s. 22) Tillbringande större delen av sin tid i ateljén har Victor med ovanstående medel avlägsnat 

sig från familjelivet och tillhörande plantageodlingar. Den överordnade positionens privilegium är 

                                                 
8
http://ebooks.cambridge.org.ezp.sub.su.se/chapter.jsf?bid=CBO9780511485961&cid=CBO9780511485961A006&tab

Name=Chapter, 13-05-15. 
9 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1992/, 13-05-15.  
10

 Ashcroft, Griffiths & Tiffin, s. 2. 
11

 Walcott. Sidhänvisningen i Sista Karnevalen anges i fortsättningen på detta sätt.  

http://ebooks.cambridge.org.ezp.sub.su.se/chapter.jsf?bid=CBO9780511485961&cid=CBO9780511485961A006&tabName=Chapter
http://ebooks.cambridge.org.ezp.sub.su.se/chapter.jsf?bid=CBO9780511485961&cid=CBO9780511485961A006&tabName=Chapter
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1992/
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för den nyanlända Aggie obegripligt förvirrande. Hon märker att de känslor han investerar i barnen 

är ringa (s. 28), att han är ovetande om arbetsförhållandena på plantagen (s. 30) samt att hon själv 

blir offer för hans godtyckliga uppmärksamhet: i den ena stunden är hon hans ”porslinsherdinna” (s. 

27), i den andra osynliggör han henne – ”Och vem är jag? Städkäringen?” (s. 48). Victors 

relationellt högre position påminner om den liknöjda aristokratens; min postkoloniala tolkning 

menar dock att en sådan karakterisering är förenklad eftersom den förbiser det kontextuellt 

specifika i dramatextens situation, nämligen kolonialismens diskurs. Trots att begrepp som 

kolonialism och tillhörande böjningar mer än sällan förekommer tror jag likväl att även mindre 

utförlig kontextualisering av dramatexten skulle aktualisera denna tolkning. Därtill hävdar jag att 

kolonialismen såsom extern kontext kastar ljus över den nedstämdhet och vrede som, kanske mer 

påtagliga än andra personlighetsdrag, kännetecknar Victors karaktär. Vidare söker jag, nära 

föreliggande text, identifiera kolonialismens varierande uttryck.  

 En allusion på kolonialismen, annat än det uppenbara plantageekonomiska välståndet byggt 

på en sedan slutet av 1500-talet institutionaliserad slavhandel
12

, är Victors konstnärskap. En 

beskrivning av hans konstnärliga ideal kommer att förtydliga detta, en postkolonial analys söker 

problematisera det samma. Huvudsakligen är det två kanoniska kulturproducenter som återkommer, 

ömsom explicit i replikskiften, ömsom implicit i det outsagda, dramatexten igenom. Victors främste 

förebild är den franske målaren Antoine Watteau (1684 - 1721), en av rokokoperiodens 

förgrundsgestalter.
13

 Ideligen återkommer han till och försvarar dennes konststil: han minns Aggie 

på anställningsintervjun som en ”Watteau-herdinna i regnkappa” (s. 19), likt en sådan vill han måla 

av henne (s. 28); i första scenens scenanvisningar läser man ”På ett staffli i ett annat hörn står en 

kopia av Watteaus ’Avfärden till Kythere’ ofullbordad” (s. 10), i tredje scenen kommer läsaren 

närmre inpå Victor, inne i hans ateljé är en ”Watteau-herdinna målad eller projicerad i fonden” (s. 

27). Charles Baudelaire (1821–1867) är den andre av Victors två imaginära stamfäder. En målare 

från decennierna kring 1700-talets mitt jämte en modernistisk poet, känd för diktsamlingen Les 

Fleurs du Mal (1857), verksam ett sekel senare kan i förstone ge intryck av en disparat samling 

skärvor av kulturell mening sammansatta till en spegel vari Victor skulle kunna se en allt annat än 

klar spegling av sig själv. Inte att förglömma är dock att de båda delar de invigdas höga anseende, 

med öppna armar välkomnas de in i den västerländska kulturtraditionens Pantheon. I den koloniala 

diskursen är det sekundärt att den ene store konstnären skildrar galanta herdeidyller medan den 

                                                 
12

 ”[...] Spanish colonizers in the larger Antilles were already conducting commercial slaving expeditions against the 

natives of the Lesser Antilles and the Central and South American mainland by the mid-16th century [...] captive labor 

on the African continent, combined with the rapidly increasing brutality of exploitation and degradation of the enslaved, 

transformed slavery from an economically and socially marginal institution in early modern Iberia into a lasting 

determinant to Caribbean social orders.”, The Caribbean. A History of the Region and Its Peoples, red. Stephan Palmié 

& Francisco A. Scarano (Chicago 2011), s. 6. 
13

 Nationalencyklopedin. Sextonde bandet, red. Christer Engström (Höganäs 1995), s. 1. 
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andre versifierar lesbiska kärleksaffärer. Primärt är att deras eftermäle upphöjs till det universella, 

det som i kolonin skänker Victor ”ett ögonblick av mening, i allt oljudet”, det som påminner honom 

om ”vår Konst” (s. 60) med stort K. Ur denna aspekt kan Victors karaktär i mångt och mycket 

tolkas som en personifikation av eurocentrismen. Eurocentrismen har, som ett uttryck för ett 

kolonialistiskt arv, bemötts med postkolonial variationsrikedom omöjlig att i sin helhet täcka i 

denna undersökning, därför har jag i vad som följer gjort ett teoretiskt urval.  

 I allmänhet är eurocentrism vad begreppet antyder – Europa som världens centrum –, i 

synnerhet en tolkning av den europeiska kulturen som framhåller att denna vilar på vissa värden 

som gör den både unik och överlägsen andra kulturer, kärnfullt formulerat av Ashcroft i Key 

Concepts in Post-Colonial Studies: ”The conscious or unconscious process by which Europe and 

European cultural assumptions are constructed as, or assumed to be, the normal, the natural or the 

universal.”
14

 Alltid normal, naturlig och universell i förhållande till något annat; för en vidgad 

förståelse av begreppet hänvisar Ashcroft i detta avseende till Edward Said och dennes magistrala 

undersökning av den binära oppositionen Occidenten/Orienten framlagt i boken Orientalism. Även 

om Saids slutsatser har, i takt med det postkoloniala forskningsfältets utveckling, kommit att 

ifrågasättas anser jag ändock att de tankegångar han presenterar tjänar förståelsen av en vit 

västerländsk patriarkal överhöghet, i det här fallet representerad av Victors position i hushållet 

DeLaFontaines maktordning. I korthet utgår Said från att en västerländsk akademisk tradition som 

sysselsatt sig med undervisning och forskning om Orienten också, omedvetet eller medvetet, talat i 

stället för detta ”Det Annorlunda”. Således är det tal om den konstruerade kategorin Orienten som 

något som ”helped to define Europe (or the West) as its contrasting image, idea, personality, 

experience”.
15

 Denna process är alltså inte bara konstitutiv för det objekt som representeras utan 

även för den subjektsposition varifrån representationen utförs. Said menar att denna disciplin, som 

han kallar orientalism, rymmer en mer allmän innebörd, närmare bestämt ”a style of thought based 

upon an ontological and epistemological distinction made between ’the Orient’ and (most of the 

time) ’the Occident’”.
16

 När Said därtill menar att detta sätt att tänka återfinns i allsköns produktion, 

från vetenskapliga rapporter till skönlitteratur, ansluter han sig till Michel Foucaults diskursbegrepp 

som med hans egna ord uttrycks som att ”no one writing, thinking, or acting on the Orient could do 

so without taking account of the limitations on thought and action imposed by Orientalism”.
17

 Vad 

som följer är diskurspraktiken makt/vetande – även det ett foucauldianskt begrepp. Med delar 

konstitutiva för varandra utgör detta försåtliga par navet i den mekanism som önskar västerlandets 

                                                 
14

 Bill Ashcroft, Key Concepts in Post-Colonial Studies (London 1998), s. 90 f. 
15

 Edward Said, Orientalism (London 1978), s. 1 f.  
16

 Ibid., s. 2. 
17

 Ibid., s. 3. 
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dominans över den Andre, med Ashcroft konkretisering: ”[...] the system by which dominant 

groups in society constitute the field of truth by imposing specific knowledges, disciplines and 

values upon dominated groups.”
18

 Annorlunda uttryckt legitimerar alltså, vetandet om ett objekt  

maktutövande över och förtryck av det samma, samtidigt som makten över objektet i sin tur 

legitimerar ytterligare vetande. Orientalismens och kolonialismens beröringspunkter är många, 

därvidlag sällan lätta att hålla isär, särskilt då Said i sin inledning till Orientalism skriver att 

Orienten är ”the place of Europe’s greatest and richest and oldest colonies”.
19

 Skäligen har Saids 

analys av den västerländska orientalismen fruktbart överförts till postkoloniala analyser av olika 

koloniala diskurstyper bortom geografiska regioner i öst. Innan jag närmare går in på det 

textexempel som jag anser spegla vad jag ovan berört bör för tydlighetens skulle slås fast att det 

förtryck som den överordnade gruppen åsamkar den underordnade långt ifrån ofta är direkt fysiskt, 

för att än en gång tala med Ashcroft, ”power over the subject may be exerted in myriad ways, 

enforced by the threat of subtle kinds of cultural and moral disapproval and exclusion”.
20

 

 

2.2 Eurocentrismens ängslighet  

Det finns anledning att tolka scen sex som ett segment med resonans av kolonialismens 

eurocentrism. Scenen utgörs av en av de minnesbilder som Agatha förmedlar till journalisten 

Brown, där hon som en upptakt antyder, i coda-stycket mellan scen fem och sex, att åren gått – 

”rofyllda, serena år” (s. 57). Agatha är medveten om vilket insulärt tillstånd som de i plantagehuset 

levde under, ”om det blev oroligt i Port of Spain, mr Brown, så nådde oron aldrig oss i Santa Rosa” 

(s. 57). Den orolighet som rasar kring dem är av scen sju att döma rimligtvis relaterad till Trinidads 

frigörelse från brittiskt kolonialstyre, scen sex kan antas utspela sig under tiden för karnevalen i 

anknytning till den turbulenta historiska kontext som anförts. Spatialiseringen i sig visar på en 

distans till det omkringliggande samhället. Vidare menar jag att Victors agerande i scen sex 

förstärker detta.  

 Vad som där utspelar sig är Victors egen karneval, med Agathas ord: ”[...] i stället för att 

bara kopiera Watteau på duk skulle han ha verkliga gestalter och skänka Watteau liv.” (s. 58) 

Scenanvisningen säger att mot en tablå liknande ”Avfärden till Kythere” står Jean och Sydney i 

turban och mamelucker, Clodia och Antoine/Tony som herdinna och herde, George i peruk med en 

stav, Oswald som Lautrec, Aggie som Jane Avril och sedan Victor. Innan de olika iklädda rollernas 

relationer tolkas tror jag att själva handlingen att göra sig till herre över karnevalen som sådan 

öppnar sig för en mindre undersökning. Att säga något generellt om karnevalens egentliga mening 

                                                 
18

 Ashcroft, s. 42. 
19

 Said, s. 1.  
20

 Ashcroft, s. 227. 
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eller syfte är svårt eftersom den, enligt idéhistorikern Mikael Hörnqvist
21

, har en lång historia med 

romersk antik proveniens. Dock är karnevalen i allmänhet en folklig fest och vissa forskare har 

menat att den i synnerhet kännetecknas av sina subversiva sidor; i Hörnqvist översikt lyfts Michail 

Bachtin fram som en forskare vars studier framförallt underbygger det senare kännemärket. 

Hörnqvist gör en reservation för att Bachtins slutsatser ibland tenderar att idealisera karnevalen men 

att det ändock var ”högst troligt att folket under karnevalen förnam en frihet som var dem 

förvägrade till vardags, och att idén att allt, eller åtminstone mycket, skulle kunna vara annorlunda, 

väcktes till liv i karnevalsyran”.
22

 I Trinidads kontext är, av historiska skäl, karnevalens utveckling 

mer klar än i den europeiska, om detta har Peter van Koningsbruggen i Trinidad Carnival. A Quest 

for National Identity skrivit. Av särskilt intresse för min tolkning är det som i van Koningsbruggens 

studie bekräftar den bachtinska karnevalens syfte; han hävdar att karnevalen, i synnerhet sedan 

andra världskriget, utvecklats till ett kulturellt fenomen som avsagt sig all slags religiös, social och 

politisk partikularism och menar bestämt: ”This makes the festival an appropriate instrument to 

dramatize in symbolic form both the illusion of community and its absence.”
23

 Kontexten ger 

Victors arrangemang en, om inte ny, så intensifierad laddning. Victors uppsättning speglar 

eurocentrismens självtillräcklighet; oförmögen att förstå det annorlunda utifrån dess egna kriterier 

kan Victor, fångad i ett evigt kretslopp av västerländskt betingade värden, bara göra karnevalen 

begriplig i den mån det påminner om det beprövade. Detta kastar ljus över Victors förtryck av den 

underordnade gruppen, van Koningsbruggen påminner nämligen om karnevalens paradox:  

 

 Carnival can also function as a mechanism which reinforces class and ethnic boundaries. Through role-

changing and other means, carnival can bring to light an opposition in society which is experienced as 

irreducible, thereby representing this opposition afresh as beyond dispute and as generally characteristic of the 

society involved.
24 

 

Victors iscensatta karneval bidrar således till en dubbel inskränkning då den underordnade gruppen 

dels hindras från att uppleva den emancipatoriska ”karnevalsyran”, dels medvetandegörs om sin 

inneboende underlägsenhet. Det senare fallets effekt är kanske mest uttrycksfullt förkroppsligat av 

tjänstepojken Sydneys tårar, sprungna ur insikten om sin ”annorlundahet”. En konsekvens av de 

subjektspositioner som Victors rollbesättning inbegriper gör i fallet Sydney gällande att förhållandet 

till de jämnåriga vännerna Clodia och Antoine/Tony upplevs – för honom outgrundligt – 

barrikaderat, Aggie kan konstatera: ”Han hatar sin kostym. Den är inte som deras.” (s. 59) Med 

subtila medel symboliserar de olika rollernas förklädnader ett kulturellt och moraliskt ogillande som 

                                                 
21

 Mikael Hörnqvist, Karnevalen och det karnevaleska, http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/karneval-

carn06.htm, 13-04-12. 
22

 Ibid., avsnitt 11.   
23

 Peter van Koningsbruggen, Trinidad Carnival. A Quest for National Identity (London 1997), s. 1 f. 
24

 Cit. efter Koningsbruggen, s.13.  

http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/karneval-carn06.htm
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grundar sig på en uppfattning om den ena gruppens inneboende överordning framför den andra. 

Vad som manifesteras är just en fundamental uppdelning mellan vi och dem som, utöver Said 

citerad tidigare, speglar vad Abdul R. JanMohamed kallar ”the economy of Manichean allegory”, 

dvs. en icke-dialektisk, fixerad, binär opposition mellan den vita kolonisatören och den icke-vita 

koloniserade, där den förra står för tillvarons goda sidor och den senare för de onda.
25

 I kapitlet 

”Avkoloniseringen” ska jag visa hur denna världsordning kan omvärderas. 

 Vad jag ovan sökt problematisera gäller i själva verket endast upptakten till Victors 

arrangemang, en analys av hur det hela sedan faller ut tror jag kan öka förståelsen av Victors 

vredesmod och påföljande nedstämdhet, något i sin tur ambivalent nedärvt i hans medvetet 

omhuldade eurocentrism. I korthet stegrar scenens intensitet som följer: Victor delegerar uppgifter i 

hopp om att kunna genomföra en kortare repetition innan gästerna anländer; Oswald som Toulouse-

Lautrec ska deklamera Baudelaires ”Un voyage à Cythère”, George ska spela den ledsna clownen 

Pierrot samtidigt som Aggie i Bal Musette-dansösen Jane Avrils skepnad sakta gör entré, i 

bakgrunden figurerar tjänstefolket; Victor, som Watteau själv, menar att ”på något sätt är det 

rörande, sorgset, ett ögonblick, ett ögonblick...” (s. 61). Crescendot når sin klimax i och med att 

”Oswald, som Lautrec, begraver huvudet under hennes [Aggies] kjolar. Musiken ökar tempot. 

Kakaodansarna klappar” och Victor rasar ”Ut! Åt helvete med er! Allihopa! Bort!” (s. 62). Om 

förra avsnittet blottade Victors pådyvlade kategorisering medelst karnevalens form ser vi i det här 

fallet hur arbiträrt karnevalens element följer denna definitiva segmentering. Allra tydligas 

exemplifieras detta av den iklädda rollens samtidiga egenhet och mångsidighet – Toulouse-Lautrec 

är Toulouse-Lautrec men måste samtidigt bäras upp av någon, i det här fallet Oswald. Victor 

bemäktigar sig karnevalen skenbart fullkomligt. Med andra ord, en pådyvlad roll kan ha en fast 

konnotation men dess aktör kan utan vidare utvidga eller invertera den, således demonstrera dess 

instabilitet som maktutövande verktyg.  

 Karnevalen tycks ironiskt nog även i regi av Victor vända upp och ned på den dominerande 

kulturens regler. Som föreställd arvtagare till den europeiska kulturens bästa sidor förfasas Victor 

av detta utslag. Med uppgift att förvalta eurocentrismens värden exploderar han då till och med 

hans egen bror erkänns ”kreolisera kvaliteten!” (s. 62). Det är just denna intermediära relation till 

civilisationens, därmed kulturens, vagga – moderlandet Frankrike – som plågar Victor. Den 

eurocentrism han omhuldar föder ett obotligt självhat, kraftfullt demonstrerat då han i slutet av 

scenen förkastar det samhälle han lever i och av: 

 

                                                 
25

 Abdul R. JanMohamed, ”The Economy of Manichean Allegory”, i The Post-Colonial Studies Reader, red. Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffin, 2. uppl., (London 2006), s. 19. 
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 Frankrikes arvtagare, den stora konstens ambassadörer! Ättlingar av Watteau, Lautrec och Baudelaire, ni 

kakaobaroner, ni grosshandlare i saltad fisk, ni som tar allting och inte ger nånting i stället. Ni ser framför er 

Monsieur Antoine Watteau, ni som sköljer era stora käftar med franska konstens mästerverk och spottar på 

hans arbete! Min genius! Ni kan inte sluta le bakom min rygg. Er råhet äcklar mig, förstår ni det? Ni som kom 

till detta paradis, Kythere, och förvandlas till svin med er vulgaritet. (s. 66) 

 

Vad jag i min undersöknings första kapitel sökt visa är hur en postkolonial läsning av dramatexten 

synliggör ett system av relationer mellan rollfigurerna, en ordning som i sin tur bygger på en 

identifierbar maktasymmetri, kontextuellt härledd till kolonialismens diskurs. I en närmare analys 

av Victor DeLaFontaine, som representant för en av de överordnade positionerna, träder nya 

spänningar fram. Genom att vända på sökarljuset och blotta Victors överordnade panoptiska 

position kan man problematisera själva utgångsläget, platsen varifrån binära oppositioner som 

civiliserad/primitiv, centrum/periferi, överordnad/underordnad och normal/avvikande stammar. Min 

tolkning visar även att Victor, trots sina faktiskt omåttliga privilegier, bär på ett 

mindervärdeskomplex orsakat av det centrum som han själv från periferins rand bör identifiera sig 

med och idealiserar. I nästkommande kapitel ämnar jag vidare utveckla de konflikter som uppstår i 

samband med den asymmetriska maktordningens förvandling.  

 

3. Avkoloniseringen 

Relationerna mellan positionerna i maktasymmetrin är under förhandling. De ”rofyllda, serena” 

åren är över. I huvudstaden Port of Spain blåser förändringens vindar och familjen DeLaFontaines 

vindskydd, plantagehuset i Santa Rosa-dalen, brinner. Imperiets domäner försvagas i såväl materiell 

som symbolisk bemärkelse. Med utgångspunkt i en av karaktärerna tillhörande den underordnade 

gruppen ämnar jag visa hur den postkoloniala analysen frilägger, den för andra akten så centrala, 

förändringsprocessens mekanismer. Med första kapitlets slutsatser som fond vill min tolkning visa 

att Sydney tjänstepojkens förvandling till Daga revolutionären, inte slumpmässigt, utan 

symptomatiskt representerar ett av avkoloniseringens uttryck. Den underordnade gruppens 

motstånd spirar. I första aktens sista scen omfamnar Agatha Sydney med orden: ”Det är din 

nationalsång de spelar, Sydney. Inte min. Hör du den? Imperiet rasar.” (s. 70) 

          

3.1 Sydney tjänstepojken  

Tillsammans med George, Jean och Rafael ingår Sydney i familjen DeLaFontaines tjänstefolk. I 

första aktens andra scen är Sydney ännu en ”söt svart liten pojke” (s. 21) och hans funktion i 

hushållet är inte lika utmejslad som exempelvis Georges. Om man ändock försöker sig på en 

beskrivning förfaller bilden av den lydige svarta pagen inte helt främmande. Vad som gör Sydney 

intressant är just det faktum att läsaren tar del av hans uppväxt; hur han, som jag i första kapitlet 
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berörde, stöps i en, av den överordnade gruppen, bestämd form. Mallen för denna rasistiskt 

determinerade form uppenbarar sig gång på gång i första akten. Oswald DeLaFontaine är den 

karaktär varifrån Sydneys subjektsposition uttryckligen ger sig till känna, förmodligen för att han är 

”familjens gödselsida” (s. 22), administratör över hushållets ekonomi, dvs. tjänstefolkets 

sysselsättning. Oswald gör klart för Aggie att den ”lille vilde rackarn” (s. 22) på sin höjd kan bli 

jockey (s. 41). Mönstret är tydligt urskiljbart då Aggie just målat Clodias, Antoines/Tonys och 

Sydneys relation i elegiska toner:  

 

 Men Gud så plågsamt! Att se dem gå var sin väg vid varje solnedgång. Hur grön, hur härlig deras dag än varit, 

 så går de var sin väg: Sydney till sitt rum på gården, Clodia och Tony efter bad och bön och pudring upp till 

 sina rena lakan. De sårar mig i hjärtat. (s. 40) 
 

Till och från måste kolonisatören legitimera sin överordnade position. Detta gör han, som exemplen 

visar, möjligt i Saids orientalistiska mening. Sydney deklasseras genom projicerade bilder, felaktiga 

representationer och karakteriseringar för att den överordnades, i det här fallet Oswalds, egen 

spegelbild ska återkasta en bild av en välgörare omhändertagande den depraverade Andre. 

Maktasymmetrin gör gällande att en grupp har makten att sätta upp ramarna för hur den andra 

gruppen ska uppfattas – inklusive hur den andra gruppen ska uppfatta sig själva. I kapitlet 

”Kolonialismens arv” sökte jag visa hur denna internaliserade underlägsenhet kan höljas i mer 

subtila koder. I slutet av scen fem präntas den tudelade verkligheten mer handgripligt in i Sydney då 

George, en förlängd arm av förtrycket, stackaterat förmanar: ”Du! Lämnar! Vitt folks! Hästar! I 

fred! Lämna! Dom! I fred! (Sydney skriker, ljud av rapp. Aggie jämrar sig för varje slag, griper om 

ett verandastag. Uttoning)” (s. 56) Villkoren för uppkomsten av den subjektsposition Sydney 

identifierar sig med är uppenbara så länge maktordningen förblir intakt. Men som inledningsvis 

nämnts når dramat en vändpunkt. Då imperiet rasar förändras rollernas tidigare etablerade relationer 

och den endimensionella motpolen till vithet, civilisation och överordnad gör anspråk på allt det 

som den förvägrats, huvudsakligen frihet.  

 

3.2 Daga revolutionären 

Själva namnbytet från Sydney till Daga signalerar ett försök att avfärda en påtvingad 

subjektsposition, korrelativt ett uttryck för utsikten att (åter)vinna en röst som inte är förutbestämd 

av kolonisatören. En fråga söker sitt svar: Vilken är denna nya röst? Läsaren får inledningsvis 

material till frågans svar i Dagas frånvaro, medelst de andra karaktärerna, förklarligt då Daga brutit 

upp från familjen DeLaFontaines hushåll, dvs. ett av dramats två rum. I anslutning till Black Power-

rörelsen befinner sig Daga, med Georges ord, bland ”Dom där som leker gerilla uppe i bergen” (s. 

11). George menar att han anslöt sig till den revolutionära gruppen ”av ren lättja” (s. 12) och delar 
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därmed i viss mån Oswalds mindre insiktsfulla hållning färgad av en rasistisk föreställningsvärld. 

Oswald menar i aversion: ”Dom svarta vet inte vad i helvete dom vill!” (s. 79) Clodia ger en 

motsatt men lika onyanserad bild av omständigheterna: ”Å Gud! Black Power, pang-alangalang! 

Che Guevara, pang-alangalang!” (s. 81) För en mer nyanserad bild tror jag att den historiska 

kontexten är nödvändig.  

 Som tidigare antytts var samhället vid denna tid under förändring och den nya nationen 

Trinidad började trevande ta form. Trots den deklarerade självständigheten 1962 var det fortfarande 

åtta år senare tveklöst så att makten var ett privilegium för en minoritet och inte en majoritet. I 

reaktion mot detta nuläge bildades 1969 The National Joint Action Committee (NJAC), en 

organisation som sade sig representera den exkluderade svarta majoriteten, som enades kring kravet 

på att den förtryckande staten skulle demonteras. På sin officiella hemsida konstaterar NJAC, i en 

historisk överblick, att organisationens upprinnelse var tidstypisk: ”The shock waves of the Civil 

Rights movement and the Black Power rebellion in the United States had tremendous effect on the 

social consciousness of the late 1960’s in Trinidad & Tobago as well as the rest of the Caribbean.”
26

 

Vad som därefter tillfogas är, för den postkolonialt orienterade uttolkaren, betydelsefullt:”In 

addition, there were the reverberations of the anti-colonial and anti-imperialist movements in 

Africa, Asia and Latin America.”
27

 För att vidare befästa denna kontextualisering ter det sig 

förslagsvis rimligt att lyfta fram någon grundläggande tankegång som dessa idéströmningar har 

gemensamt. Föga kontroversiell är den uppfattning som hävdar att en given källa för dessa 

motståndsrörelsers framväxt är Frantz Fanons inflytelserika tänkande. I nästkommande avsnitt 

ämnar jag visa hur en adaption av Fanons syn på den avkoloniserande processen kan tjäna 

förståelsen av Daga revolutionären såsom en karaktär lagd åt det våldsamt subversiva men även det 

kritiskt genomskådande. Förhoppningen är således att kunna nyansera karaktären Daga 

revolutionären, mer än att bara visa på en idéhistorisk förankring.  

 

3.3 En form av Fanon 

Den 20 juni 1925 föddes Frantz Fanon på den franska kolonin Martinique. Tjugosex år senare, efter 

att han kämpat för Frankrike mot Nazityskland i Nordafrika, kom han att utbilda sig till psykiatrier i 

Lyon. Därefter praktiserade han sina färdigheter i Algeriet och anslöt sig under denna upproriska tid 

till den algeriska frihetsrörelsen. Detta politiska ställningstagande signalerade ett definitivt uppbrott 

från det moderland som fostrat honom, preciserat i introduktionen till Fanon: A Critical Reader: 

”From that point onward, Fanon served as one of the cheif theoreticians of the Algerian struggle. In 

                                                 
26
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that capacity, he also became one of the most hated figures in France.”
28

 Hans vittomfattande 

teoretiska arbete, från Peau noire, masques blancs (1952) till Pour la révolution africaine (1964), 

rör först och främst den koloniala diskursens varierade uttryck och de koloniserades 

handlingsförmåga. Med en spännvidd från revolutionärt tänkande till patologiskt psykologiserande 

har eftervärlden kommit att tolka och forma Fanons arbete till olika ”fanonismer”, stundtals 

inkommensurabla med varandra. Den form av Fanon som distinkt har resonans i dramatextens 

kontext är ”tredje-världen-fanbäraren” Fanon, såsom framförallt närvarande i Les Damnés de la 

terre (1961). Neil Lazarus utvecklar gången för denna form av Fanons eftermäle i sin bok The 

Postcolonial Unconscious och menar att de tankegångar som först slog rot inte var i Algeriet eller i 

Frankrike, inte heller i Karibien, utan ”in the United States, where the posthumanous Les Damnés 

de la terre was first published in English translation as The Wretched of the Earth in 1965, [...] its 

analysis quickly extrapolated to the then emergent black nationalist and liberationist discourse”.
29

 

Följaktligen visar det sig föreligga ett samband mellan omvälvande grupper i USA och Karibien 

under 60- och 70-talet med släktskap i Fanons tänkande. Vad som förefaller vara ett uppdrag, 

understött av rimliga belägg, är att vidare söka parallellera en möjlig tolkning av Fanons syn på den 

koloniala diskursen och de koloniserades förändringspotentialer med Daga revolutionärens 

karaktär.  

 En stor del av de teorier jag presenterade i första kapitlet, exempelvis Saids orientalism, står 

i tacksamhetsskuld till Fanon, med Lazarus ord: ”Scholars in the emergent field [postkolonialism] 

looked to Fanon as they looked to no other politico-intellectual active in the decolonising era.”
30

 

Som en postkolonial forskare, avant la lettre, analyserade Fanon självhatet hos den koloniserade 

som något som kom sig av att man från födseln förpassats till den halva av mänskligheten som stod 

för underlägsenhet och ondska.
31

 Att kolonisatören och den koloniserade är gamla bekantskaper 

råder det inget tvivel om; jag har tidigare sökt visa hur man i dramatexten ser Sydney interpelleras 

till en underordnad position medelst den förhärskande auktoritetens självrådiga projektioner. Fanon 

börjar i The Wretched of the Earth med att upplysa läsaren om att detta är den koloniala situationen: 

”[...] the colonist is right when he says he ”knows” them. It is the colonist who fabricated and 

continues to fabricate the colonized subject.”
32

 Fanon menar även att det var kolonisatören som 

introducerade den koloniserade för ett visst slags våldsamhet, nämligen det rasistiskt koloniala 

våldet: ”Their first confrontation was colored by violence and their cohabitation [...] continued at 

                                                 
28

 Fanon: A Critical Reader (Oxford 1996), red. Lewis R. Gordon, T. Denean Sharpley-Whiting & Renée T. White, s. 1 

ff. 
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 Frantz Fanon, ”The Fact of Blackness”, i The Post-Colonial Studies Reader, red. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & 

Helen Tiffin, 2. uppl., (London 2006), s. 291 ff. 
32

 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, eng. övers. Richard Philcox (New York 2004), s. 2.  
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the point of the bayonet and under cannon fire.”
33

 Särarten i detta våld ser vi gestaltat, fysiskt som 

psykiskt, i avhumaniseringen av Sydney. Anmärkningsvärt är att frigörelsen från denna bedrövliga 

situation, dvs. avkoloniseringen, kan i en tolkning av Fanon få våldsamma förtecken. I den ofta 

citerade första meningen ur The Wretched of the Earth läser man: ”[...] decolonization is always a 

violent event.” Vidare skriver Fanon att ”[...] decolonization is quite simply the substitution of one 

‘species’ of mankind by another. The substitution is unconditional, absolute, total, and seamless”.
34

 

Om konfrontationen mellan kolonisatören och den koloniserade skriver han: ”In its bare reality [...] 

reeks of red-hot cannonballs and bloody knives”.
35

 En läsning av Fanon visar att dessa 

handgripligheter, såsom inneslutna i avkoloniseringen, inte bör överraska den överordnade gruppen 

eftersom det är ett legitimt, om än fördröjt, (självför)svar på det våld som utmärker den koloniala 

situationen. Med detta sagt tycks Lazarus inpass om marknadsföringen av The Wrechted of the 

Earth (1968), USA, relevant: ”[...] whose front cover heralded ‘The handbook for the black 

revolution that is changing the shape of the world’ [...]”, med den tillhörande baksidestexten: ”It is a 

brilliant examination of the role of violence in effecting historical change which has served leaders 

of emerging nations as a veritable handbook of revolutionary practice and social reorganization.”
36

 

Först när Daga revolutionären, i egen hög person, återvänder till DeLaFontaines slott i huvudstaden 

träder parallellen till den form av Fanon jag ovan sökt skissera i tydlig dager. Inför George och 

Brown rättfärdigar Daga Black Power-rörelsens destruktiva handlingar: ”Låt dom fortsätta att 

bränna ner, fler och fler Santa Rosa, låt alla städer i världen, där niggrer inte finner rättvisa, drabbas 

av elden.” (s. 103) Förändringen är grundlig. Lägg därtill den oro som den vita koloniala överheten 

känner – exempelvis Oswalds stingsliga agerande; insikten om att de är föremålet för den 

extrapolerade kritiken som en form av Fanon kan tänkas ha slagit an (”the substitution of one 

’species’ of mankind by another”). Vad jag med en parallell till Fanons The Wrechted of the Earth 

och dess möjliga eftermäle vill visa är att förvandlingen från Sydney, ”en söt svart liten pojke”, till 

Black Power-demonstranten, ”överste Daga” (s. 104), symptomatiskt är ett resultat av den koloniala 

situationens brutalitet och det, för tiden typiska, framväxande motståndet. I vad som följer vill jag 

betona att en anammad Fanon även nyanserar karaktären Daga, bortom den våldsbenägne 

revolutionären. Vi ska se att Daga, likt Fanon, uppfattar avkoloniseringen som pågående, inte 

slutgiltigt firad då nationens fana hissas ackompanjerad av den självständiga nationens 

nationalsång.  
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 Den som representerar folket, vilket Daga anser sig själv göra – ”All makt åt folket” (s. 103) 

–, inser enligt Fanon att kampen fortgår, ”[...] that life is an unending struggle”.
37

 Fanon påminner i 

avslutningen av sitt andra kapitel:  

  

 Without this struggle, without this praxis there is nothing but a carnival parade and a lot of hot air. All that is 

left is a slight readaptation, a few reforms at the top, a flag, and down at the bottom a shapeless, writhing mass, 

still mired in the Dark Ages.
38

 

  

Det finns anledning att tillmäta Daga denna kritiska blick då han i avkoloniseringens process 

betraktar nationens uppkomst. Trinidad är självständigt och i regeringen sitter Jean, f.d. husjungfru, 

åtföljd av den exekutiva Majoren Montrichard, f.d. hamnarbetare. Victors och Oswalds borttynande 

i samband med Jeans och Majorens klassresor tycks mer än väl skildra en förändring; folket har ju 

fått makten. Daga påminner dock om maktens föränderlighet, hur anpassningsbar den är till nyare 

kontexter: ”Jag såg dem när de körde till Savannah. Oswald i sin Bentley, Jean i sin stora bil. En vit 

regering, men med svarta ansikten.” (s. 104) Att Savannah är platsen där den årliga karnevalen 

utspelar sig och att Agatha tidigare önskat åka dit ”i Jeans bil, den där med den lilla flaggan” (s. 92) 

gör likheterna mellan det utbrutna citatet och Dagas kritik iögonfallande. Vad som har förändrats är 

löjeväckande nog, enligt Dagas slutkläm, bara färgen på de förtryckandes hud. En vedertagen 

postkolonial term som inringar denna nya situation är förslagsvis neokolonialism, som inte 

förvånande redan förekommer i Fanons arbeten, och som med Ashcrofts ord konkretiseras: ”[...] it 

has been argued by some that the new élites brought to power by independence, and often educated 

and trained by the colonialist powers, were unrepresentative of the people and even acted as 

unwitting or even willing agents [...] for the former colonial rulers.”
39

 Som sagt så utgörs den nya 

eliten – i Fanons marxistiska språkdräkt ”the national bourgeoisie” – i dramatexten av Jean 

ministern och Majoren. Vid en närmare granskning ser man även att de bägge lever upp till den 

neokoloniala elitens intermediära roll. Jeans lugnande ord till Oswald, efter det att plantageodlingen 

brunnit ner, exemplifierar detta: ”Strunta i dom dåliga nyheterna, ni kan bygga nytt igen.” (s. 83) 

Hennes villiga deltagande är uppenbart då man erinrar sig att hon inte är vilken minister som helst, 

Agatha säger i konversation med Brown: ”Jean sviker oss aldrig. Ni känner väl bostadsministern?” 

Brown, nickandes med ett leende, svarar: ”Gav inte ni miss Beauxchamps en skjuts i karriären?” (s. 

77). På Georges oro, som är av annan natur än Oswalds, svarar hon: ”Du känner mej, ingen 

revolution kan sätta stopp för min karnevalsbuffé. Jag kan inte motstå buljol, jag kan inte motstå 

puncha-crema, så varför bekymra sig, George? Varför inte bara ge sej? Jag ger mej.” (s. 83) 
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 Textexemplen avslöjar var Jeans fokus ligger. I Fanons – och Dagas – ögon är hon 

inkapabel att rationalisera folkets behov, vilket kan härledas till ”the apathy of the national 

bourgeoisie, its mediocrity, and its deeply cosmopolitan mentality”.
40

 Det framgår, av den 

postkoloniala analys jag gjort, att Daga har en given samt en mer dold motståndare i åtanke då han 

ansluter sig till revolutionens förtrupp. Men vad kan då tänkas vara Dagas alternativ till 

kolonialismen och dess olika förklädnader? Frågan som jag inledningsvis ställde står ännu 

obesvarad. Vilken är den nya rösten? 

 Daga talar för tre kollektiva identiteter som inte utan vidare går att åtskilja. Gemensamt för 

”Bröderna”, ”folket” och ”niggrer” är att de förtryckts av den vita kolonialmakten och dess 

ställföreträdare. Det som vid det här laget står klart är att förtrycket är, såväl fysiskt som psykiskt, 

rasifierat. Fanon aktualiserar även den historiska aspekten av förtrycket då han påminner om att den 

koloniala diskursen inte nöjer sig med att pådyvla regler för nuet och framtiden: ”With a kind of 

perverted logic, it turns its attention to the past of the colonized people and distorts it, disfigures it, 

and destroys it. This effort to demean history prior to colonization today takes on a dialectical 

significance.”
41

 Sammantaget har det ”svarta” subjektet avhumaniserats så till den grad att dess 

deklasserade ”rastillhörighet” kommit att bli en historielös sådan. Med dessa bräckliga och 

otillräckliga grundvalar kan inget annat än en identitetskris uppstå, då de tidigare tystade plötsligt 

får möjlighet att tala om och för sig själva och ges utrymme att definiera sin identitet. Samtidigt 

finns det, som Fanon påpekar, en ständigt närvarande västerländsk kultur som man ängsligt söker 

undfly att dras ner i – och tystas ånyo.
42

 I denna situation uppstår en dialektisk utveckling i likhet 

med vad en form av Fanon såg som kristalliserad i det antirasistiska våldet, som en nödvändig 

påföljd av sin rasistiska motsvarighet. Motbilden, som av kolonisatören konstruerades, måste 

raseras i utbyte mot ett återupplivande av ”some magnificent and shining era that redeems us in our 

own eyes and those of others”.
43

 Det ursprung som varit de ”svarta” subjektet i den karibiska 

kontexten förnekat eller bortglömt är det afrikanska. Rötterna i Afrika är också kärnan i Dagas tre 

kollektiva identiteter – bröderna, folket och ”niggrer”; de innesluter en panafrikansk ideologi som 

ger sig till känna då, han talande om ”niggrer” runt om i världen, söker lyfta Georges och Browns 

nävar i en unison hälsning (s. 103). Övertygelsen om en enad och ursprunglig identitet återspeglas 

även av Clodias hänförda intryck från Black Power-rörelsens demonstration, hon säger: ”Jag älskar 

det. (Luktar på sin T-shirt) Bouquet d’Afrique. Mitt folks lukt.” (s. 81) Vad denna utläggning visar 

är att Dagas revolution är allomfattande, att transformationen inte bara gäller samhällets materiella 

                                                 
40

 Fanon, s. 98.  
41

 Ibid., s. 149. 
42

 Ibid., s. 148. 
43

 Ibid. 



19 

 

resurser utan även jagets symboliska. Dagas röst är en ”svart” röst, inte att skämmas för utan att 

vara stolt över. Vad vi dock i nästkommande kapitel ska se, i samband med en poststrukturalistiskt 

influerad postkolonialism, är att denna ideologi inte är helt oproblematisk. Fanon själv anteciperade 

denna kritik: ”We shall see that for the politically committed, urgent decisions are needed on means 

and tactics, i.e., direction and organization. Anything else is but blind voluntarism with the terribly 

reactionary risks this implies.”
44

 

 

4. Hybridiseringen 

Det första kapitlets utgångspunkt var den överordnade gruppens föreställningsvärld – en vit 

supremati. I det andra kapitlet fick dess upprättade negation – den ”depraverade” Andre – en talan 

och omvärderade sin roll till den antitetiska motsatsens. Sista kapitlets föresats rör en förmodad 

syntes. Något som, sprunget ur de två föregående kapitlen, kan tolkas som en sammansmältning av 

element från olika världar fulländat i en hoppfull hybriditet. Det finns nämligen en karaktär som, 

med perspektiv utifrån, iakttagit familjen DeLaFontaines förvecklingar och vars slutsatser om dessa 

kan tolkas som ett uttryck för en hopgyttring av de polariteter som rått och råder i dramatextens 

idévärld. I sammanstötningen mellan olika motstridiga krav tornar en kollaps upp sig men märk väl 

att dess resulterade kluvenhet kan erbjuda fler möjligheter än begränsningar. Längre fram kommer 

jag, understödd av biografiskt material, söka relatera denna antydda vision till Walcotts egna. För 

att göra anspråk på detta anser jag det nödvändigt att dessförinnan utveckla en tolkning av den ovan 

nämnda karaktärens roll i dramatexten. 

 

4.1 Brown 

Journalisten Brown har en för dramatexten unik funktion. Huvudsakligen är det fågelperspektivet, 

ur vilket han betraktar den första aktens händelseförlopp med distans, som påkallar en tolkning av 

honom som en raisonneur.
45

 Den mer interaktiva rollen, som han intar i akt två, gör hans plats i 

dramatextens relationella system levande. Brown ger ett allt igenom förtroendeingivande intryck. 

Han balanserar – till skillnad från de andra – inlevelseförmåga med uppriktighet. Ett exempel på det 

senare personlighetsdraget återfinns i svaret han ger på den av Agatha ställda frågan ”Så vad tycker 

ni om familjen, mr Brown?”: ”Jag ser pengar och solsken. Jag ser ingen skuld.” (s. 94) Brown, har 

som inbjuden gäst avsikten att författa en artikel om husbondens konstnärskap, men avstår inte från 

att fälla en penetrerande dom. Att Brown, trots sina meningsskiljaktigheter med Black Power-

                                                 
44

 Ibid., s. 21.  
45

 ”Character representing the proper line of reasoning or morality, whose commentary is intended to give an 

”objective” or ”authorial” view of the situation. It is never one of the main characters, but rather a neutral figure on the 

sidelines who gives informed advice and tries to synthesize or reconcile different points of view.”, Patrice Pavis, 

Dictionary of the Theatre. Terms, Concepts and Analysis. (London 1998), eng. övers. Marvin Carlson, s. 300. 



20 

 

rörelsen – något jag återkommer till senare –, visar prov på medlidande med Sydney, något som 

större delen av familjen inte gör under situationens tumult, exemplifierar det förra 

personlighetsdraget – ”Och Sydney då? Hans frälsning? Tänk om de dödar honom?” (s. 108). För 

att vidare fullfölja en tolkning av Brown som en syntes av kampen mellan första och andra kapitlets 

viljor krävs det att jag visar på det bristfälliga som han söker upphäva, det värdefulla som han söker 

bevara och den höjda nivån där han till sist tycks landa. Detta är följaktligen vad som i tur och 

ordning kommer avhandlas.  

 

4.2 Den essentiella identitetens dekonstruktion  

Hitintills har min undersökning sökt visa att Ashcrofts, Griffiths och Tiffins inledande postulat – 

”there is a continuity of preoccupations throughout the historical process initiated by European 

imperial aggression” – färgar dramatextens system av relationer, i synnerhet att det genererar en rad 

binära oppositioner vars mittpunkt tycks vara en ”rasernas” fission. Dagas uppror och kritik av den 

”nationella bourgeoisien” är ett talande exempel på att imperiets förtryck är, i den mer allmänna 

bemärkelsen, kontinuerligt. Brown genomskådar dock den egentliga underliggande ordningen då 

han i avkoloniseringen, representerad av Dagas hängivenhet till Black Power-rörelse, ser en 

tveeggad natur. Det är nämligen så att Dagas kritiska blick saknar självkritiska dimensioner. Vad 

jag närmare bestämt menar är att motståndsrörelsen beskrivs som skenbart omvälvande. Vad ”deras 

oförsonliga smädelser mot allting vitt, allting infekterat av vithet” (s. 78) i kombination med en 

romantiserad inställning till det afrikanska påbråt riskerar att göra är i all enkelhet att låsa ”the 

project of resistance into the semiotic opposition set up by imperial discourse”, som Ashcroft vidare 

förtydligar: ”The danger for anti-colonial resistance comes when the binary opposition is simply 

reversed, so that ‘black’, for instance, or ‘the colonized’ become the dominant terms.”
46

 Hindren är 

de samma, om än artikulerade på ett annat sätt. Exempelvis kan Browns dragning till den ”vita” 

franska kreolen Clodia ses som uttryck för en önskad rasblandning som i den rådande rasifierade 

verkligheten måste anses vara naturvidrig, ”[...] de förvägrar mig rätten att älska dig” (s. 101).  

 Browns kameleontiska karaktär kan tolkas som ett dekonstruktivt förhållningssätt till den 

förhärskande motsättningen svart/vit, Europa/Afrika och kolonisatör/koloniserad. Hans 

fluktuerande rörelse mellan ytterligheterna visar på motsättningarnas onaturlighet, spänningsfältet 

såsom kulturellt konstruerat. Utöver det att hans blotta namn, i den svartvita föreställningsvärlden, 

indikerar en gråzon gör hans sympatier och anpassning efter, i den ena stunden Victor, i den andra 

stunden Daga, gällande att det inte är fråga om ett ”antingen eller”-val förbestämt av ens 

ursprungliga härkomst. Brown visar hur grundlöst det är att uppfatta vissa drag hos gruppens 
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identitet som essentiella; han tycks snarare antyda att det mer är frågan om ett slags retorik, om hur 

man själv väljer att positionera sig i tillvaron. Slutsatsen man kan dra är att myten om den ena 

autenticiteten är lika bedräglig som myten om den andra. Då Brown avfärdar Dagas inbjudan till 

gemenskap – ”All makt åt folket. Men inte din sorts makt” (s. 103) – gör han det rimligtvis för att 

definitionen av gemenskap, av folket, är tvivelaktig. Utöver den privata angelägenheten han själv 

förbjöds tar han del av Tonys/Antoines bekymmersamma insikt: ”[...] jag är vit så jag får inte vara 

trinidadier.” (s. 94) När han senare, influerad av Daga, avfärdar Georges indoktrinerade vita 

hegemoni
47

 – ”Din jävla Onkel Tom! Klibba inte fast vid mig” (s. 108) – ges, sammanslaget med 

det ovan anförda exemplet, uttryck för en vilja att skrota dikotomin, den kluvna världsbilden, som 

främjar exklusion före inklusion av samhällets olika grupper. Varken Victors eurocentriska eller 

Dagas afrocentriska ideologier tycks passa för dramatextens specifika konstellation, satt i ett större 

sammanhang för den karibiska kontextens kulturella heterogenitet. Anmärkningsvärt är att både 

Victor och Daga dör. Ändock är de på något sätt fortfarande levande i Brown. I nästkommande 

avsnitt ska jag vidareutveckla denna tolkning med stöd av Walcotts egen syn på den karibiska 

identitetens överlevnadskrav.  

 

4.3 En adamisk vision 

I den kritiska essän The Muse of History skriver Walcott om den karibiska diktarens – vilket också 

kan tolkas som den karibiska identitetens – dilemma; hur förhåller man sig till den delade 

erfarenheten av kolonialism? Walcott hävdar att merparten av den litterära produktionen gällande 

denna fråga präglats av misströstan och motbeskyllningar: ”[...] a literature of revenge written by 

the descendants of slaves or a literature of remorse written by the descendants of masters.” Den 

huvudsakliga orsaken till varför så är fallet återfinns i en för givet tagen uppfattningen om historien 

som en absolut domare. Den ena likt den andra uttrycksformen saknar en vision som på ett 

inkluderande sätt definierar den karibiska kulturella identiteten, detta eftersom ”it yellows into 

polemic or evaporates in pathos”.
48

 Det är med dramatextens händelseförlopp i minnet – enligt min 

tolkning – inte osökt att denna kritik träffar Victor och Daga i form av Browns karaktär. 

Misstroende den vita överhögheten och den exklusiva Black Power-rörelsens ideologi söker Brown 

likt Walcott svaret på annat håll. Om inte i en essentiell tillhörighet med historien som 

sanningssägare så i vad då? 
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 För att få en djupare förståelse av Browns vägval och Walcotts vision så kan en 

poststrukturalistiskt inspirerad postkolonial syn på den kulturella identiteten vara behjälplig. Stuart 

Hall, den framträdande jamaicanske kulturteoretikern, motsätter sig föreställningen om den 

kulturella identiteten såsom något autentiskt och inneboende, något som alltid redan finns där 

”transcending place, time, history and culture”.
49

 Istället föreslår han: ”Perhaps instead of thinking 

of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we 

should think, instead, of identity as a ‘production’ which is never complete, always in process, and 

always constituted within, not outside, representation.”
50

 Jag läser Halls syn på en kulturell identitet 

– om än förenklat – som kännetecknad av, inte dess falskhet/äkthet, utan stilen efter hur den är 

föreställd; något som ständigt konstrueras, dvs. befinner sig i en process. När Walcott essäistiskt 

talar om den karibiska diktaren som en senkommen Adam vandrande omkring i skapelsen, döpande 

växter och människor på nytt, inskrivande historiens händelser i nya berättelser, så anser jag att 

jämförelsen med Halls kulturella identitet fungerar förtydligande. Hall skriver:  

  

 Cultural identity [...] is a matter of ‘becoming’ as well as ‘being’. [...] they [kulturella identiteter] are subject to 

the continuous ‘play’ of history, culture and power. Far from being grounded in mere ‘recovery’ of the past, 

which is waiting to be found, and which when found, will secure our sense of ourselves into eternity, identities 

are the names we give to the different ways we are positioned by, and position ourselves within, the narratives 

of the past.
51

 

   

Här är historien ingen absolut domare, som varje enskild individ måste vittna inför, utan ”history is 

fiction, subject to a fitful muse, memory”.
52

Jag menar vidare att denna syn på den kulturella 

identiteten i allmänhet, den karibiska i synnerhet, genljuder i Browns avslutningsrepliker. 

Omtumlad av de motstridiga viljornas öden tycks han inse att artikeln om Victor DeLaFontaine – 

om en erfarenhet och om en identitet – aldrig kan omfamna de signifikativa skillnader som 

konstituerade familjen som helhet, som på det hela stod för Trinidads kulturella heterogenitet. 

Browns uppgift är en annan: ”Jag ska göra klart min första bok.” (s. 124) Hans utgångspunkt är 

kluvenhetens, hans vision är att sammanfoga motstridiga traditioner och idiom i en ny berättelse, en 

berättelse om den karibiska hybriditeten: 

  

 Och om jag lyckas göra klar den, så kommer den att innehålla allt, namn på platser, de gamla karibiska 

namnen, Arima, Carapachima, bönevimplarna i de indiska städerna på slätten. Namnen på de halvspanska 
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städerna i kakaolandet, Santa Cruz, San Rafael och Santa Rosa, därför att alla världens raser finns här och i 

soluppgången är det närmaste vi kommer paradiset, de närmaste vi kommer till Kythere. (s. 125)  
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5. Diskussion 

Browns triumfatoriska avslut kan tolkas som dramatextens syntetiska slutsats, för detta har jag 

argumenterat i kapitlet ”Hybridiseringen”. Vad jag slutligen vill göra är att lyfta några spekulativa 

invändningar mot andemeningen i denna syntes. Summariskt tycks den innebära att eurocentrism 

bör motverkas, likaså dess motsats, romantiseringen av det afrikanska, till förmån för 

medvetenheten om det karibiska folkets sociala verklighet, som kräver en öppenhet inför det 

disparata och omaka, det heterogen före det homogena. Det synes mig så vara att detta det karibiska 

uppstår i en harmonisk sammansmältning av det vita och det svarta till det hybrida bruna. Vad som 

understöder denna tolkning är Browns funktion som raisonneur i motsättningen Victor/Daga. 

Frågan är om dikotomin svart/vit, på ett övertygande sätt, verkligen demonteras? Robert Young 

påminner i artikeln The Cultural Politics of Hybridity läsaren om ett vedertaget fenomen: ”There is 

an historical stemma between the cultural concepts of our own day and those of the past from which 

we tend to assume that we have distanced ourselves. We restate and rehearse them covertly in the 

language and concepts that we use [...]”
53

 Vidare ger Young exempel på hur rasideologin historiskt 

sett fascinerat sig för ”interminable copulation, of couplings, fusing, coalescence, between 

races”.
54

Att anklaga andemeningen i dramatextens avslutning för att medvetet upprepa denna 

rasideologiska fetisch vore att gå för långt. Å andra sidan saknar inte Youngs invändningar helt 

relevans i dramatextens kontext. Med egennamnet Brown och ordval som ”alla världens raser” 

färskt i minnet blir Youngs utlåtanden, om inte bekräftat, så åtminstone brännande: ”The interval 

that we assert between ourselves and the past may be much less than we assume. We may be more 

bound up with its categories than we like to think.”
55

  

En invändning som mer påtagligt emanerar ur själva dramatexten är den om den karibiska 

identitetens könskodning. Kvinnorna i Sista Karnevalen har sannerligen inga obetydliga roller men 

i relation till sina manliga motsvarigheter så framstår de onekligen som sekundära. Både Victor och 

Daga dör för sin sak medan Agatha och Jean faller offer för den förhärskande makten. Denna 

ordning upprepas i slutet då Clodia, till skillnad från sin bror, lämnar Trinidad för att istället åka till 

England. Detta gör henne till en svikare, inte bara i relation till sin bror, utan även till Brown som 

vädjar henne om att stanna: ”Det är din egen ö. Måste du lämna den?” (s. 125). Men min tolkning, 

med stöd i dramatexten samt Walcotts egna essäistiska utläggningar, visade att det är den adamiska 

diktarens ö, där implicit bara en maskulin karibisk identitet tycks stå att finna.  
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6. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag med hjälp av ett postkolonialt perspektiv visat att maktordningen som 

omgärdar karaktärerna i Derek Walcotts drama Sista karnevalen genomsyras av kolonialismens arv. 

Jag har i en närmare analys av Victor DeLaFontaine, som en representant för den överordnade 

positionen i maktordningen, kunnat härleda hans föreställningsvärld till, den ur kolonialismen 

härstammade, eurocentrismen. Genom att sammanföra Saids orientalism med exempel ur 

dramatexten har min tolkning sökt visa på möjliga praktiker som legitimerar den ojämlika 

maktordningen. Det är i grund och botten en manicheansk världsbild, tudelningen mellan den gode 

vite och den onde icke-vite, som föder över- och underordningsrelationerna dramatextens karaktärer 

emellan. Jag har vidare kunnat dra slutsatsen att den överordnade positionens privilegium 

kännetecknas av en dubbelhet. Slutsatsen vilar på en tolkning av Victor DeLaFontaines 

nedstämdhet såsom relaterad till just den föreställningsvärld som placerar honom i en hierarkiskt 

överordnad position. Att upprätthålla eurocentrismens värden i den historiskt specifika situationen 

han befinner sig i implicerar en ängslig kamp med mindervärdeskomplex – hans belägenhet är ju 

den i civilisationens, inte centrum, utan periferi.  

 I kapitlet ”Avkoloniseringen” har jag fokuserat på de karaktärer som tillhör den 

underordnade gruppen. Syftet var att nå en djupare förståelse för vad som händer då de möter det 

som ligger bortom kolonialismens initialt dragna gränser. Med avstamp i Fanons tänkande har jag 

kunnat visa hur tjänstepojken Sydneys förvandling till Daga revolutionären, inte slumpmässigt, utan 

symtomatiskt kommer sig av en våldsam rasifierad verklighet instiftad av kolonisatören. Min avsikt 

har, snarare än att låsa Fanon i en revolutionär status, varit att via hans teorier om avkoloniseringen 

upprätta en trolig kontext till Dagas Black Power-retorik. Med insikt om kolonisatörens och den 

koloniserades konstitutiva ömsesidighet har jag kunnat belysa fler aspekter av Sydneys/Dagas 

karaktär. Ett exempel på detta ges då Daga genomskådar de neokoloniala tendenser som Jean 

ministern och Majoren ger uttryck för. Daga och med honom bröderna, folket och ”niggrer” måste 

kapa alla band till den vita kolonisatören för att kunna återuppliva sin egen historia, väcka liv i de 

afrikanska rötterna och låta det ”svarta” subjektet tala. Men som avsnittet ”Den essentiella 

identitetens dekonstruktion” visar så har denna bekantskap med kolonialismens diskurs sina 

baksidor. 

Sista kapitlet, ”Hybridiseringen”, kretsar kring syntesen av de två föregående kapitlen, i 

synnerhet kring journalisten Brown som representant för denna. Min tolkning menar att Browns 

funktion i dramatexten är den av en raisonneur. Vad som, utöver hans intermediära roll i 

dramatextens uppbyggnad, stödjer denna tolkning är hans kritik av Sydneys/Dagas reproduktion av 

den essentiella identiteten. Brown ser och upplever nämligen själv hur den rasifierade 
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föreställningsvärlden tar ny skepnad, utan att ingående förändras. Baksidan av att Sydney/Daga 

känner sin herre så väl är den att det finns en överhängande risk att han låser sin revolution i en 

binär opposition upprättade av den manicheanska världsbilden som kolonialismen till syvende och 

sist etablerade. Min slutsats är att Brown mer eller mindre uttalat dekonstruerar denna förhärskande 

polaritet. Genom en fluktuerande rörelse mellan de olika ytterligheterna synliggör han 

spänningsfältets kulturella konstruktion, dvs. dess icke-essentiella natur. Samtidigt antyder Brown, 

genom sin kameleontiska ombytlighet, vilken väg den nya nationen skall gå: den hybrida vägen. I 

dialog med Walcotts essä The Muse of History och Halls syn på vad som utmärker kulturell 

identitet har Browns slutreplik i min tolkning gett uttryck för ett tillägg till det fortgående episka 

projektet att namnge det karibiska, inför sig själv och omvärlden. 
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