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I Inledning 

Än idag är människoidealet att vara man och att vara vit. Med tanke på att kvinnor i de flesta 

länder världen över inte har haft rösträtt ens i hundra år, och att olika folkgrupper i åtskilliga 

länder fortfarande diskrimineras på grund av deras etniska härkomst, känns detta påstående 

inte alls långsökt. Det får anses vara självklart att denna problematiska situation ännu är 

vanligt förekommande världen över, trots fortsatt strävan efter jämlikhet både vad gäller kön 

och etnicitet. Vidare kan då antas att individer som avviker från denna dubbla norm, det vill 

säga kvinnor som tillhör en etnisk minoritet, upplever förtryck från två håll samtidigt. Denna 

uppsats avser belysa kombinationen av just dessa två perspektiv utifrån en litterär kontext. 

USA är ett relativt ungt land som i relation till dess ålder har vuxit rekordsnabbt. En central 

anledning till denna lyckosamma utveckling har dock sin grund i nära 200 år av gratis 

arbetskraft från afrikanska slavar. Människohandeln med slavar från Afrika började redan på 

1400-talet i Europa. Under 1500-talet expanderade handeln till över Atlanten och slavar 

skeppades till sockerplantager i Syd- och Centralamerika. Det var under 1600-talet som 

slaveriet infördes även i Nordamerika, där slavarna arbetade på bomullsplantagerna.
1
 Dessa 

personer som bortrövades från sina afrikanska hemländer behandlades inte som människor 

utan som ren, objektifierad arbetskraft. Dessa människor blev så opersonliggjorda att de likt 

boskap såldes på auktioner, talades om enbart i termer av monetärt värde och behandlades 

som avelskreatur i syfte att alstra starkare och uthålligare avkomma. Katie Cannon skriver i 

sin bok Katie's Canon om denna realitet:  

As early as 1660, it was decreed that henceforth all Africans- and only Africans and their 

descendents- [...] would be subjected to an entire institutional framework [...] treated as objects 

[...] rather than as human beings. [...] The status of chattel- mere property- was permanent, 

hereditary, and strictly racial.
2
 

I samband med inbördeskriget (1861-65)
3
 avskaffades slaveriet officiellt. Inofficiellt fortsatte 

dock behandlingen av personer med afrikanskt påbrå på samma sätt som tidigare, det vill säga 

med betydligt lägre status än de vita amerikanerna. Det var inte förrän på 1960-talet som 

samhällsintegreringen mellan afroamerikaner och vita amerikaner, gällande bland annat 

sittplatser i kollektivtrafiken, bruk av samma offentliga toaletter, gemensam ingång och 

servering i restauranger samt skolundervisning, blev ett faktum. Dock levde, och på många 

                                                 
1
 Nordstedts uppslagsbok 1999,  s. 1189. 

2
 Cannon 1995,  s. 28 f. 

3
 Nordstedts uppslagsbok 1999,  s. 905. 
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håll lever, gamla fördomar och statusvärderingar utifrån etnicitet kvar. Detta innebär att även 

efter det att afroamerikaner juridiskt ansågs vara fullgoda, fria amerikanska medborgare, har 

de ändå haft lägre social status i jämförelse med de vita amerikanerna. Statusskillnaden gäller 

inte minst den ekonomiska klyftan som än idag existerar, medförande att en viss segregering 

ännu bibehålls. Resultaten av statusskillnaden är än mer märkbara för de afroamerikanska 

kvinnorna, detta eftersom afroamerikanska män, i egenskap av att vara män, ändå åtnjuter de 

rättigheter och möjligheter som följer tillhörandet av det manliga könet.  

Författaren som har valts för denna analys är Maya Angelou. Hon är en afroamerikansk 

författare ursprungligen från den amerikanska södern och föddes 1928. Angelou har en 

mångfasetterad bakgrund. Hon var politiskt aktiv i afroamerikanska rättigheter under 60-talets 

turbulenta tid, hon arbetade som "the Northern Coordinator for the Southern Christian 

Leadership Conference" på uppmaning av självaste Martin Luther King, hon har arbetat med 

text på åtskilliga sätt, däribland som journalist i Ghana och hon har även arbetat som 

skådespelare och producent.
4
 Som författare har Angelou skrivit flera verk, däribland en serie 

självbiografiska böcker och flertalet diktsamlingar. Angelous texter kommer i denna uppsats 

att fungera både som ett redskap för att undersöka den afroamerikanska kulturen och för att 

belysa ett kvinnligt perspektiv och författarskap.  

Syfte, metod och teori 

Denna uppsats syftar alltså till att belysa ett afroamerikanskt och ett kvinnligt perspektiv 

genom att analysera ett antal dikter av Maya Angelou. Genom detta förväntas ett annorlunda 

synsätt än det som utgår från vit manlighet belysas. Dessa existerande skillnader och 

egenheter kommer att belysas på två sätt. Först sker det genom att jag skärskådar fyra dikter 

på den språkliga nivån och på detta vis påvisar säregenheten i det afroamerikanska 

uttryckssättet i jämförelse med amerikansk standardengelska. Sedan ska jag lyfta fram olika 

kvinnliga perspektiv genom att analysera fem dikter inom fyra teman: Kvinnan som slav, 

Kvinnans religion, Kvinnan och mannen samt Kvinnan ur hennes eget perspektiv. 

Förhoppningen är att genom Angelous diktning ge en viss inblick i hur det metodiska 

förtrycket av den afroamerikanska kvinnan formar hennes identitet. 

I och med dessa två perspektiv är tanken att läsaren, utifrån Angelous gestaltning, ska få en 

djupare insikt i vad det kan innebära att inte bara tillhöra en etnisk minoritet, utan även att 

vara afroamerikansk kvinna i nutida USA.  

                                                 
4
 Angelou, Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Diiie (1971) 1973; And Still I Rise (1978) 1986. 
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Nio dikter av Maya Angelou har valts ut för den på närläsning baserade analysen. Fyra av 

dem är föremål för språklig analys: "A Zorro Man", "To a Man", "Letter to an Aspiring 

Junkie" och "Ain't That Bad"; och sex av dem ger inblickar i olika kvinnliga roller: "Woman 

Work", "The Mothering Blackness", "Let's Majeste", "Rememberance" och "Still I Rise". 

Dikterna är tagna ur Angelous första och tredje diktsamling Just Give Me a Cool Drink of 

Water 'fore I Diiie (1971) och And Still I Rise (1978). 

För dikterna som analyseras på den språkliga nivån är den centrala litteraturen: Word from the 

Mother (2006) och Black Talk (1994) skrivna båda av Geneva Smitherman samt en essä ur 

Black and Female (1994) av Brita Lindberg-Seyersted. Den centrala litteraturen för 

analyserna som handlar om kvinnlighet är: Katie's Canon (1995) av Katie Geneva Cannon 

samt essän "Take My Yoke upon You" av Frances E. Wood ur A Troubling in My Soul (1993) 

redigerat av Emilie M. Townes. 

Centrala begrepp i denna analys är "Blackness" och "Womanism". "Blackness" innefattar det 

som är väsenskilt från andra etniska grupper och det som utgör kärnan för den 

afroamerikanska kulturen. I Geneva Smithermans bok Word from the Mother (2006) berör 

hon begreppet "Blackness" i samband med ordet "ghetto". Meningen syftar på en definition av 

ordet "ghetto" som lyder: "Used to describe both the African American community in the 

urban core [...] and a cultural style [min kursivering] characteristic of Africanized 'root 

culture' Blackness.[...]".
5
  

"Womanism" är det afroamerikanska perspektivet på feminism. I sin bok In Search of Our 

Mother's Gardens: Womanist Prose definerade Alice Walker "Womanism" på följande sätt: 

Womanist 1. [...] A black feminist or feminist of color. From the black folk expression of 

mothers to female children, "You acting womanish," i.e., like a woman. Usually referring to 

outrageous, audacious, courageous or willful behavior. [...] Responsible. In charge. Serious. 

2. Also: A woman who [...] [a]ppreciates and prefers women's culture, women's emotional 

flexibility (values tears as natural counterbalance of laughter), and women's strength. [...] 

Traditionally universalist, as in: "Mama, why are we brown, pink, and yellow, and our cousins 

are white, beige, and black?" Ans.: "Well, you know the colored race is just like a flower garden, 

with every color flower represented." Traditionally capable, as in: "Mama, I'm walking to 

Canada and I'm taking you and a bunch of other slaves with me." Reply: "It wouldn't be the first 

time." 

3. Loves music. Loves dance. Loves the moon. Loves the spirit. Loves love and food and 

roundness. Loves struggle. Loves the Folk. Loves herself. Regardless. 

                                                 
5
 Smitherman 2006,  s. 31. 
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4. Womanist is to feminist as purple to lavender.
6
 

Även Smitherman definierar begreppet "Womanist": "A Black woman who is rooted in the 

Black community and committed to the survival and development of Black women as well as 

the community. [...]"
7
 

II Analys 

"Blackness" 

USA är en smältdegel av flertalet vitt skilda etniciteter och kulturer och afroamerikanerna 

utgör en av de största minoritetsgrupperna. Den afroamerikanska kulturen är i sig en 

smältdegel bestående av urafrikanska seder från diverse afrikanska kulturer som har bevarats 

och utvecklats och sedan blandats med övrig amerikansk kultur. Den afroamerikanska 

kulturen kännetecknas även av dess gemensamma historia av att bekämpa orättvisor och ha 

genomlevt slaveriet. Kommunikation är världen över en central och särskiljande aspekt när 

det kommer till kulturer. Sättet varvid afroamerikanerna kommunicerar på, både i skrift och i 

tal, skiljer sig på många sätt ifrån amerikansk standardengelska. Denna dialekt eller rentav 

egna språk kallas för African American Language (AAL), Black Language (BL) eller 

Ebonic.
8
 I denna uppsats kommer benämningen Ebonic att användas. Gränsdragningen mellan 

dialekt och språk är inte entydig och språkforskare är inte helt överens om vilka kriterier som 

ska gälla för att bestämma det ena eller det andra. Ett kriterium för vad som definierar en 

dialekt är att det ska finnas ömsesidig förståelse mellan individerna som talar olika dialekter i 

samma språk. Fastän Ebonic uppenbarligen är en engelsk variant finns det en hel del 

semantiska, ordförrådsrelaterade och även grammatiska skillnader mellan Ebonic och 

amerikansk standardengelska. Det finns även undantag från detta dialektkriterium som 

exempelvis norska och svenska. Dessa språkliga kommunikationssätt klassas som två separata 

språk fastän majoriteten svenskar och norrmän förstår varandra.
9
 Således finns argument för 

att Ebonic både skulle vara en dialekt och ett eget språk. I denna uppsats kommer Ebonic att 

behandlas som ett eget språk med rötter i amerikansk standardengelska, detta för att 

understryka skillnaderna mellan språken även om mycket är likadant.  

                                                 
6
 Cannon 1995,  s. 22. 

7
 Smitherman 2006,  s. 47. 

8
 Smitherman 2006,  s. 3. 

9
 Smitherman 2006,  s. 16. 
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Språkgestaltning 

Olika beskrivningar av färgen svart utgör en central del av den afroamerikanska kulturen. 

Detta är inte konstigt med tanke på att denna färg som kopplas till afroamerikanernas hudfärg, 

från början i Amerika har varit en utskiljande faktor i förhållande till den övriga befolkningen. 

Deras hudfärg har varit något de har värderats utifrån och definierat sig själva och sina 

medmänniskor med och har på det sättet blivit en viktig del av den afroamerikanska 

identiteten. Den svarta färgen återkommer på många vis i afroamerikansk litteratur. I 

Angelous dikt "Ain't it bad" hänvisar hon till hela det breda spektrat av färgen svart som 

existerar i den afroamerikanska kulturen när hon skriver " Ain't we colorful folks?".
10

 

"Colorful" rör sig i detta sammanhang bortom endast färgdefinition och utgör även en 

personlighetsbeskrivning där det motsvarar svenskans "färgstarka", det vill säga livade, 

exotiska och roliga.  

Det finns ett stort antal Ebonicord för att precisera en mörk hudnyans. Oftast är det 

beskrivande ord associerade med andra föremål, till exempel mat, kryddor, mineraler och 

växter.
11

 Ett utdrag ur God Bless the Child av Kristin Hunter, där en ung kvinna pratar om alla 

sina älskare och menar att hudfärg inte har spelat någon roll för vare sig den sexuella 

erfarenheten eller hennes fortsatta preferens, är ett utmärkt exempel på detta:  

 "And color ain't got no connection. I done tried both vanilla and chocolate, and they both taste 

 good to me. [...] And caramel and licrish too. And butterscotch. And coffee and maple syrup 

 and lemon cream, [...]"
12

  

 

I Toni Morrisons bok Sula (1998) beskrivs en av karaktärernas hudfärg som  "the color of wet 

sandpaper"
13

 Dessa utdrag är en fingervisning om det obegränsade sätt som alla nyanser av 

mörk hudfärg kan beskrivas. Angelous nedanstående två dikter ger exempel på denna 

symbolik. 

  

 A Zorro Man 

 
 Here 

 in the wombed room 

3 silk purple drapes 

 flash a light as subtle 

 as your hands before 

                                                 
10

 Angelou (1978) 1986,  s. 43. 
11

 Lindberg-Seyersted 1994,  s. 16. 
12

 Citerat ur: Lindberg-Seyersted 1994,  s. 17. 
13

 Morrison (1973) 1998,  s. 52. 
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6 love-making 

 

 Here 

 in the covered lens 

9 I catch a 

 clitoral image of 

 your general inhabitation 

12 long and like a 

 late dawn in winter 

 

 [...] 

(Angelou, Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Diiie (hädanefter förkortad JGM), s. 6) 

 

På rad tre, fyra och 12/13 finns exempel på färggestaltning: "silk purple drapes", "a light as 

subtle as" och "a/late dawn in winter" respektive. Det första exemplet består av en faktiskt 

förekommande färg: "purple", som är en lila färg som är djup och mörk, en färgnyans som 

fastän  lila, ändå närmar sig brunt eller svart. Det andra exemplet "A light as subtle as"  borde 

vara ett sken som är subtilt och dovt och alltså inte glänser särskilt starkt. Motsatsen till ljus är 

mörker och ett svagt ljus närmar sig mörker, således borde symboliken hänvisa till något, 

brunt, grått eller svart. Den tredje exemplet "a/late dawn in winter" syftar på en gryning i 

vintertid, som därför borde vara mörkare än en sommargryning. Som fenomen är gryning 

ändå början på dagen och alltså en övergång till ljus från nattmörker och en sen gryning torde 

vara ännu ljusare än en tidig, rentav gyllene. Alltså är det troligt att färgen som beskrivs är en 

guldbelagd mörk färg.  

Vad gäller själva diktens budskap skulle jag säga att det handlar om en kvinna och man som 

älskar. Den första versen är främst en sensuell och symbolladdad beskrivning av kvinnans 

vagina. "Silk purple drapes" beskriver ridåer eller gardiner gjorda av mörklila silke; silke är i 

sin tur något glatt och glänsande och tillsammans med "drapes" skulle det kunna gestalta 

kvinnans blygdläppar. Det är dessa köttsliga gardiner som blixtrar med ett ljus likt mannens 

händer strax innan de börjar älska: "drapes/flash a light as subtle as your hands before love-

making" (rad fyra-sex). Att de blixtrar likt mannens händer skulle medföra att mannens ljus 

eller färg kan antas vara densamma som kvinnans och eftersom vi vet att kvinnans färg är en 

mörk nyans kan slutsatsen dras att bägge individer har mörk hudfärg.  

Andra versen stödjer också tanken på att det rör sig om en skildring av ett älskande par: "in 

the covered lens/I catch a/clitoral image of" (rad åtta-tio). Den täckta linsen, där en lins liknar 

formen på vaginan, fångar en bild av mannen via klitoris. "Your general inhabitation" (rad 11) 

som är "long and like a/late dawn in winter" (12-13) är objektet för den klitorala bilden vilket 

skulle då vara mannen och specifikt hans penis. Denna sensuella dikt använder sig av 
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färgsymbolik på ett originellt sätt som samtidigt understryker diktindividernas etniska 

härkomst. 

 

         *        * 

              * 
 

 

 To a Man 
 

 My man is 

 Black Golden Amber 

3 Changing. 

 Warm mouths of Brandy Fine 

 Cautious sunlight on a patterned rug 

6 Coughing laughter, rocked on a whorl of French 

      tobacco 

  [...]  

(Angelou, JGM, s. 7) 

 

I denna dikt är symboliken inte lika subtil som i "A Zorro Man" som leker med mörker, ljus 

och vädersymbolik. Här använder sig Angelou av mat- och även ljusbilder, fast på ett mer 

konkret sätt. Objektet för diktjaget är en man som är "Black Golden Amber" (rad två), "Warm 

mouths of Brandy Fine" (rad fyra), "Cautious sunlight on a patterned rug" (rad fem) och 

"Coughing laughter, rocked on a whorl of French/tobacco" (rad sex/sju). Den första 

beskrivningen är en svart färg med gyllene och röda undertoner. "Amber" är utöver en krydda 

och en färg även bärnsten, vilket skulle innebära att färgen liknar en väldigt mörk kåda som 

har stelnat.  Det andra exemplet är "Brandy Fine" (rad fyra) som syftar på spritsorten med 

samma namn som har en gult/orange/ljusbrunt lyster. Adjektivet "warm" i samma rad 

förstärker de varma färgerna och leder till sinnebilden att den mörka färgen faktiskt lyser. Det 

tredje exemplet på färgsymbolik "Cautious sunlight on a patterned rug" (rad fem) är en 

beskrivning där två olika föremål tillsammans bidrar till färgassociationen. Solljus som skiner 

på ett vitt linoleumgolv är i det närmaste bländande; solljus på ett mörkt parkettgolv lyser 

väldigt dovt,  nästan dammigt; men trevande solsken på en mönstrad matta blir en skiftande 

skuggfärg som rör sig i det mörka, det färggranna och likaså det ljusa. I den fjärde 

beskrivningen är färgen liknad vid tobak och rök som båda är mörkbruna eller grå. Denna färg 

saknar alltså helt den värme och färggrannhet som ovanstående tre varianter uppvisar, och 

gestaltar en väldigt mustig och djup ton. 

I de sista tre beskrivningarna av färg i denna dikt besjälas skildringen av mannens färg på så 

sätt att associationen blir väldigt levande: varma klunkar, försiktigt ljus, ett skratt fångat i en 

hostning och en puff av rök som lämnar munnen i graciösa snirklar. Det tycks som att 
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diktjaget beskriver en man i flera olika nyanser, kanske rentav en skildring av flera olika män, 

härlett ur första och tredje raden "My man is [...] Changing".  Eftersom färgerna är så skilda 

från varandra skulle dikten kunna vara en hyllning till den rika mångfald av färgnyanser som 

går att finna hos alla med mörk hudton.  

Språkliga skillnader 

Följande dikter illustrerar semantiska skillnader mellan Ebonic och amerikansk 

standardengelska. 

Letter to an Aspiring Junkie  
 

Let me hip you to the streets, 

Jim, 

3 Ain't nothing happening. 

Maybe some tomorrows gone up in smoke,  

[...]  

  

 Nothing happening, 

6 Nothing shakin', Jim. 

A slough of young cats riding [...]  

[...] 

 

No haps, man. 

9 No haps.  

 A worn out pimp, with a space-age conk, 

setting up some fool for a game of tonk, 

[...]  

 

12 The streets? 

[...] 

 It's a bug-a-loo and a shing-a-ling, 

African dreams on a buck-and-a-wing [...] 

[...] 

15 That's the streets man, 

Nothing happening. 

(Angelou, JGM, s. 30 f.) 

 
 

I Smithermans bok Word from the Mother (2006) inkluderas ett urval av vanliga Ebonicord 

och fraser. I första raden i ovanstående dikt betyder "hip you" att informera någon eller göra 

någon medveten om någonting. Ordet har afrikanskt ursprung från Wolof språket i västra 

Afrika där ordet "hipi"  betyder "att öppna ögonen"
14

. På rad tre står det "[a]in't nothing 

happening." vilket repeteras i efterföljande två verser men på olika sätt: "Nothing shakin' [...]" 

(rad sex) och "No haps [...]" (rad åtta). De två sista uttrycken är slangvarianter som är särskilt 

typiska för Ebonic. 

                                                 
14

 Smitherman 2006,  s. 33. 
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"Jim" som finns i andra och sjätte raden är likt "Joe", "Jack" och till viss del "John" ett vanligt 

förekommande manligt förnamn som även kan användas generiskt. Exempelvis kallas 

personer som har råkat ut för olyckor eller dylikt men inte har blivit identifierade tillsvidare 

för "John Doe". Enligt Smithermans bok Black Talk (1994) är "Jim" på Ebonic också slang 

för penis vilket då förstärker det manliga i denna ospecifika benämning. På rad nio används 

också ordet "man" som är ett tydligt exempel på ett tilltalsord för en person av manligt kön. 

Med hänsyn till titeln "Letter to an Aspiring Junkie" och ordet "junkie" som betyder 

"knarkare" i samband med hänvisningar till "den generiska mannen", är det troligt att dikten 

specifikt riktar sig till män som funderar på att börja ta droger. Det i kontexten ironiska 

adjektivet "aspiring" (strävande) visar att dikten riktar sig till de män som ännu inte har 

utvecklat ett drogmissbruk. Ytterligare anspelningar på just droger finns i rad fyra i den 

idiomatiska frasen "gone up in smoke". Uttrycket betyder  något som har försvunnit spårlöst 

men i drogkontexten kan det också syfta på droger vars rök man inhalerar. Marijuana är i 

USA, särskilt i fattigare områden, en väldigt vanlig drog både som handels- och bruksvara.  

Ordet "cat" som det används i rad sju "A slough of young cats riding [...]" är även det en 

allmän benämning på en man. Smitherman definierar det på detta vis: "[...] [a] generic 

reference to any male [...]".
15

 I rad 10-11 gestaltas en "[...] worn out pimp, with a space-age 

conk/setting up some fool for a game of tonk,". "Space-age conk" syftar på hallickens frisyr, 

där "space-age" understyrker hur gammaldags frisyren är; lika gammal som rymden eller 

universum. "Conk" frisyren i sig innebär att afrofrisyren räts ut genom att man har använt ett 

hemmagjort preparat bestående av potatis, ägg och lut.
16

 Ett annat ord för detta är "straight 

perm" och är ett kännetecken för just hallickar särskilt under 30- och 40-talen. "Tonk" är ett 

kortspel ur rummyfamiljen som också var väldigt populärt under den epoken.
17

  

I rad tolv står det "It's a bug-a-loo and a shing-a-ling,". Enligt Wikipedia, med reservation för 

att uppgiften kan vara felaktig, är både "bug-a-loo" och "shing-a-ling" musikgenrer som var 

populära under 60-talet. Musiken inspirerades både av afroamerikanska genrer såsom R&B 

och soul samt flertalet latinska rytmer.
18

 Även "buck-and-a-wing" syftar på en dans som är en 

form av stepp som skapades i mitten på 1900-talet och framfördes av afroamerikanska män.
19

  

                                                 
15

 Smitherman 1994,  s. 76. 
16

Smitherman 1994,  s. 83. 
17

 www.pagat.com/rummy/tonk.html (2012-05-10). 
18

 en.wikipedia.org/wiki/Boogaloo (2012-05-10). 
19

 www.streetswing.com/histmain/z3buckw1.htm (2012-05-10). 
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Diktens övergripande tema anser jag vara samhällsstagnation. Vid den här tiden, då dikten 

skrevs har två stora frontfigurer för afroamerikanska rättigheter, Martin Luther King och 

Malcolm X, redan dött. Med tanke på att Angelou själv var aktiv inom politiken skulle det 

inte vara långsökt att hävda att diktjaget uttrycker en frustration över denna lata eller likgiltiga 

attityd, när tidigare generationer verkligen har kämpat för jämlikhet. Den unga generationen 

som skulle kunna fortsätta denna kamp för förändring åker istället runt sysslolösa i kvarteret 

eller fastnar i drogmissbruk. Övriga invånare verkar blicka nostalgiskt bakåt till illusoriskt 

mer glamorösa tider, som representeras av hallicken, musiken och dansen. Diktjaget själv 

verkar ha en kritisk inställning till dessa attityder och skriver därför detta "brev" i syfte att 

åskådliggöra verkligheten och förhoppningsvis underlätta för nästa steg framåt i utvecklingen.  

Det är tydligt att det finns språkliga skillnader vad gäller ordförråd, även om en vit amerikan 

skulle kunna lista ut vad vissa av ovanstående ord betyder, är det nödvändigt att slå upp andra 

i en ordlista, om inte annat för att vara säker på att den semantiska innebörden är likadan. I 

följande dikt finns två utmärkta exempel på skillnad mellan Ebonic och amerikansk 

standardengelska vad gäller just semantisk innebörd hos vardagliga ord. Men innan analysen 

går in på semantiska skillnader finns det två ord som behöver förklaras. "Do-rag" (rad ett), 

också kallad "bandana", är en tygnäsduk, scarf eller tajt nylonmössa som används för att 

bibehålla en frisyr eller hantera "frizzighet". "'Fro" (rad två) är en förkortning på "afro" vilket 

är en tätlockig, volymrik frisyr som infinner sig när individer med den hårkvalitén tillåter 

håret att växa fritt. 
20

  

Det första ordet som har en annan semantisk innebörd på Ebonic är "bad". Den  amerikansk 

standardengelska definitionen lyder: 

1. not good in any manner or degree. 

2. having a wicked or evil character; morally reprehensible [...] 

3. of poor or inferior quality; defective; deficient [...]  

 [...]
21

 

Däremot på Ebonic är definitionen följande:  

1) Describes person, thing, event that is outstanding, superb. From the Mandingo of West 

Africa, a ka nyi ko-jugo, literally, "It is good badly," that is, "It's so good that it's bad!" 2) 

Describes something or someone who is powerful, to be feared.
22

  

Med den insikten får nedanstående dikt en helt annan innebörd.  

                                                 
20

 Smitherman 1994,  s. 95; s. 45.  
21

 dictionary.reference.com/browse/bad?s=t (2012-05-03). 
22

 Smitherman 2006,  s. 22. 
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Ain't that Bad 

[...]  

 

Puttin' down that do-rag 

Tightenin' up my 'fro  

[...]  

 

[...] 

 

Get down, Jesse Jackson  

[...]  

 

  Now ain't they bad? 

5 An' ain't they Black? 

An' ain't they Black? 

An' ain't they Bad? 

An' ain't they bad? 

 An' ain't they Black? 

10 An' ain't they fine?  

 

Black like the hour of the night 

[...] 

Black as the earth which has given birth 

[...] 

 

Bad as the storm that leaps raging from the heavens 

Bringing the welcome rain 

15 Bad as the sun burning orange hot [...] 

Lifting the waters again. 

 
 [...] 

(Angelou, And Still I Rise, s. 43 f.) 

 

"Ain't they bad?" och  "Ain't the black?" skrivs om vartannat, ibland med versaler på 

bokstaven [b] och ibland inte vilket gör att de två orden nästan smälter samman. Med 

betydelsen av Ebonicdefinitionen för ordet "bad" i bakhuvudet, som i dikten sammanvävs 

med ordet" black" är det uppenbart att orden i detta sammanhang syftar på varandra och 

betyder samma sak. I denna dikt hyllas "Blackness" mycket på samma sätt som i dikterna "A 

Zorro Man" och "To a Man", där själva svartheten i sig är något utomordentligt, superbt, 

mäktigt och eftersträvansvärt. "Bad" kan också, som sett i ovanstående citat belysa något som 

är så mäktigt och vördnadsinbjudande att det på sätt och vis är skräckinjagande. Från rad 11 

och framåt associeras "black" med fenomen som naturkrafter, mörker och skapelse: "Bad as 

the storm that leaps raging from the heavens/Bad as the sun burning orange hot" (rad 13 och 

15). Men dessa våldsamma krafter balanseras av lugna trygghetsskapande aspekter: "[...]the 

welcome rain/ [...] Lifting the waters again" (rad 14 och 16). Gemensamt för alla fenomen 

associerade med "black" är att de är konstanta. Det handlar om tiden, jorden och skapelse, 

vädret och dess förändringar och till och med vattnets kretslopp. Jag läser detta som uttryck 
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för den afroamerikanska kulturens uthållighet trots alla odds. Angelous likställande mellan 

"bad" och "black" samt kopplingen till konstanta, kraftfulla naturfenomen kastar omkull de 

negativa innebörden hos båda orden; "bad" såsom det är definierat av det vita språket och 

"black" med dess historia av negativa konnotationer. Dikten "Ain't that Bad" blir på detta vis 

en mycket etnocentrisk och slagkraftig dikt. 

Det andra Ebonicordet i denna dikt som skiljer sig semantiskt från amerikansk 

standarengelska finns i rad fyra: "Get down" eller "Git down" som det också kan stavas. 

Uttrycket innebär att utföra någonting med stor entusiasm och kraft vare sig det gäller 

dansande, sjungande, arbetande, talandet et cetera.
23

 "Down" blir således något positivt på 

Ebonic och innebär att personen i fråga är "[a]greeable to something; ready to do something; 

[...] "We gittin ready to make this move. You down [min kursivering]"? [...] "The concert was 

down [min kursivering].""
24

 I definitionens andra exempel hänvisar Smitherman även till 

synonymen "def" som betyder "[g]reat; superb; excellent. [...]"
25

. På amerikansk 

standardengelska är "down" en eufemism för ledsen; att "känna sig nere". Denna dikts två 

centrala semantiska skillnader mellan språken medför att dikten är förvånansvärt glad, alltså 

motsatsen vad den vid första anblicken skulle kunna vara för en person som inte känner till 

Ebonic. 

Genom dessa fyra analyser blir det tydligt, i varje fall i Angelous textvärld, att 

afroamerikanerna, fastän amerikaner, har en språkkultur som skiljer sig på viktiga sätt från 

amerikansk standardengelska. I och med detta finns det skäl för att fundera över definitionen 

av Ebonic, som eget språk respektive som dialekt.  

"Womanism" 

Den afroamerikanska grenen av feminism, "Womanism", har sin grund i den kristna 

religionen. Det är specifikt Jesu läror om kärlek, gemenskap och medmänsklighet som är 

centrala, och det som strävas efter både mellan könen och mellan etnicitetsgrupper. Det är 

paradoxalt att denna feminism har utvecklats ur en institution som än idag diskriminerar 

kvinnor. Frances E. Wood diskuterar just maktbalansen mellan könen inom den 

afroamerikanska kulturen i sin essä "'Take my Yoke Upon you' - The Role of the Church in 

the Oppression of African-American Women" (New York, 1993).  I essän beskriver Wood 

                                                 
23

 Smitherman 1994,  s. 123. 
24

 Smitherman 1994,  s. 98. 
25

 Smitherman 1994,  s. 91. 
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hur sexism genomsyrar det afroamerikanska samhället, både historiskt och i dagsläget. Wood 

drar en parallell till det vita amerikanska samhället, som hon menar på liknande sätt 

genomsyras av rasism. Vad gäller förhållandet mellan könen i det afroamerikanska samhället 

spelar kyrkan en viktig roll i vidhållandet av förlegade perspektiv. Dessa perspektiv är ofta på 

något vis förknippat med syndabegreppet och syndafallet. Kristendomen har en diger historia 

av att ha utnyttjat sina troendes rädslor för synden och helvetet. En av de mest talande 

exemplen på denna manipulering torde vara avlatsbreven som folket kunde införskaffa från 

sina präster och på så sätt köpa sig fria från synd. Att nära de troendes rädsla har således varit 

väldigt lönsamt både ur en ekonomisk och maktsynpunkt. Syndafallsbegreppet kommer från 

Genesismyten och handlar om Eva och Adam i Eden, då Eva faller för ormens frestande och 

äter ett äpple från Kunskapens träd. Detta gör att Eva och Adam utesluts för evigt från Edens 

lummiga trädgårdar och bestraffas ytterligare med ett löfte från Gud om att livet för dem, och 

för alla kommande generationer, kommer att innebära mycket lidande. Att det var just Eva 

som åt av äpplet har historiskt sett orsakat mycket kvinnoförakt, ett talande exempel är 

häxjakterna runtom i Europa. Förföljandet av dessa självständiga och kunniga kvinnor syftade 

inte bara till att kuva kvinnosläktet en gång för alla, utan även till rensa bort de sista resterna 

av hedniska religioner. Många hedniska religioner, likt  naturreligioner idag, tillber både 

gudar och gudinnor, och gudinnan är inte sällan den mest vördade; något som inte är förenligt 

med kyrkans perspektiv. Med tanke på den makt kyrkan historiskt sett har haft, och med tanke 

på att två av deras mest orättvisa kamper berörde just synden och kvinnor, är det inte konstigt 

att det finns rester av detta ålderdomliga tänkesätt i flera av dagens församlingar. 

I sin essä kommer Wood fram till fyra anledningar till varför "the Black Church" både 

upphöjer lidandet och vidhåller att det är en ofrånkomlig och viktig del av livet: 1) lidandet 

fungerar som bestraffning för felaktigt beteende 2) lidandet är karaktärsstärkande och måste 

därför existera men ska mötas på ett adekvat sätt 3) lidandet är något som är karaktäristiskt för 

Guds utvalda 4) lidandet är nödvändigt på grund av Evas olydnad som orsakade syndafallet. 

Detta sistnämnda som är särskilt tillämpbart på kvinnor, visar tydligt att det är just kvinnor 

som borde lida mest, eftersom de har mest syndigt beteende att sona. Wood själv tar avstånd 

från dessa teser, men menar att  det är detta resonemang som genomsyrar "the Black Church" 

och på grund av sin cirkulära natur är oerhört svår att bryta.
26

 

                                                 
26

 Wood 1993,  s. 37. 
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Eftersom "the Black Church" är en sådan stöttepelare för den afroamerikanska kulturen 

påverkar dess moral livet utanför kyrkan; och de afroamerikanska kvinnorna lider på väldigt 

konkreta sätt. Till exempel får kvinnor sällan tillträda som präster, med ursäkten, likt inom 

många andra samhällssfärer, att kyrkan ännu inte "är redo" för en kvinnlig ledare. Ett annat 

exempel som påverkar livet utanför kyrkan är vidmakthållandet av "Madonna/hora 

komplexet" (benämnt "pelare" och "syndabock" av Wood i essän) när hon beskriver hur både 

de mest besjungna och mest fördömda individerna i kyrkan utgörs av kvinnor.
 27

 Vem som är 

"Madonna" och vem som är "hora" är godtyckligt och bestäms alltid utifrån kvinnans relation 

till männen. I Woods essä är "Madonnan" inte en oskuld, som är den vanliga betydelsen av 

detta dikotomiska begrepp, utan snarare en god och trogen hustru och blir därför kvinnan som 

har fött flest barn inom äktenskapet medan "horan" blir den som har haft flest sexualpartners 

utanför den äktenskapliga sängen.
28

 Utöver denna orättvisa kategorisering av kvinnor, är 

misshandel i hemmet något som ständigt sker men som ingen, inte ens prästerna talar om 

annat än i termerna ovan som berör synden och därför rättfärdigar beteendet som någonting 

nödvändigt. En av anledningarna till den afroamerikanska kvinnans situation blir på detta vis 

skrämmande tydlig när den mest centrala institutionen i det afroamerikanska samhället, 

kyrkan, stödjer detta förtryck.  

Wood avslutar sin essä med att berätta vad som krävs för att förändringar ska äga rum. Först 

och främst, menar hon att afroamerikanerna måste få klart för sig att det aldrig var meningen 

att de skulle överleva slaveriet och bli juridiskt jämställda landsmän med sina före detta 

herrar. Som bekant var slavarna inte ansedda som människor, med ett inneboende mänskligt 

värde, utan som ägodelar med ett rent och skärt monetärt värde. Avlandet, i syfte att får fram 

bättre och starkare avkomma, var så centralt inom slaveriverksamheten att en ihjälarbetad slav 

som stupade i fälten, helt enkelt ersattes av en ny, likt utslitna kuggar i ett maskineri. Det vill 

säga att förlusten av de slavar som inte mäktade med deras förskräckliga förhållanden endast 

representerade en ekonomisk förlust och inte en känslomässig sådan. Vidare hävdar Wood att 

afroamerikanerna idag måste se med öppna ögon på sin gemensamma historia och hur 

situationen ser ut idag:   

The evils we resist today are no less real than those our predecessors fought: oppression, 

nostalgic revisionism, lying. The context,  however has shifted: the oppression we fight is that of 

                                                 
27

 Wood 1993,  s. 40. 
28

 Wood 1993,  s. 42. 
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women; the nostalgic revisionism we resist is the fiction that "once we were one"; the lying to 

which we will not accede is female subjugation as a requisite of racial solidarity.
29

 

Det som detta citat lyfter fram är att situationen förr är snarlik den som existerar idag. 

Skillnaderna ligger i vad som är föremål för förtrycket, nostalgin och lögnen. Wood vidhåller 

även att bara för att männen och kvinnorna slet sida vid sida på plantagerna betyder det inte 

att de var jämställda då. De orättvisa maktförhållanden mellan könen var inte något som 

spontant skedde när de kom till Nordamerika; förtrycket och dess resultat var inte beteenden 

det afroamerikanska folket lärde sig av de vita. Detta patriarkala förtryck fanns från början, i 

de afrikanska hemländerna och långt före slaveriets avskaffande. 
30

 Nedanstående citats 

avrundande tankar tydliggör den afroamerikanska kvinnans dubbla kamp: 

As long as men continue to define themselves by using the masters' tools of dominance and 

subordination [...] there will be no justice in the church. [...] [W]e will not bear the yoke of 

Jesus
31

 [...] [i]nstead, we will continue to bear the yoke of preserving patriarchal privilege. Must 

women bear the yoke alone, and all the men go free?
32

 

Woods essä reder ut paradoxen som omnämndes i början på detta avsnitt. Genom att blotta de 

diskriminerande strukturer som existerar inom "the Black Church" blir det tydligt att de 

kristna moralen, som även "Womanism" stödjer sig på, i teorin skiljer sig enormt från dess 

uttryck i praktik. På detta vis finns ingen egentlig koppling mellan den afroamerikanska 

feminismens framväxt och "the Black Church" i sig. 

 

Följande diktanalyser undersöker några av Angelous olika kvinnogestaltningar. De första två 

handlar på olika sätt om den förtrycka kvinnan, dikt tre och fyra handlar om kvinnan och 

kärlek och den sista om den självsäkra, självständiga kvinnan. 

Kvinnan som slav 

Woman Work 
 

I've got the children to tend 

The clothes to mend 

3 The floor to mop 

The food to shop  

Then the chicken to fry 

6 The baby to dry 

I got company to feed 

                                                 
29

 Wood 1993,  s. 46. 
30

 Wood 1993,  s. 43-44. 
31

 the yoke of Jesus: "seeking justice, loving kindness, and walking humbly with our God." Wood 1993,  s. 45. 
32

 Wood 1993,  s. 46. 
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The garden to weed 

9 I've got the shirts to press 

The tots to dress 

The cane to be cut 

12 I gotta  clean up this hut 

Then see about the sick 

 And the cotton to pick.  

 

[...] 

(Angelou, And Still I Rise, s. 31 f.) 

 

Ovanstående dikt är en skildring av den stereotypa modersrollen; hemmafrun som sliter för att 

ta hand om sin familj och utföra alla hemmasysslor: "[...] children to tend/ [...] clothes to 

mend/ [...] floor to mop/ [...] food to shop/ [...] garden to weed/ [...] shirts to press" (rad ett-

fray, åtta-nio); samt den arbetande kvinnan som i detta fall sliter på fältet: "The cane to be 

cut/I gotta clean up this hut [...]/and the cotton to pick." (rad ett-12, 14). Orden "cane, hut, 

cotton" (sockerrör, hydda och bomull) tydliggör att det rör sig om en skildring av just den 

afroamerikanska kvinnan då de alla är associerade med slavarbetet på plantagerna. Denna 

kvinna, som alltså lever ett dubbelt slavliv som både hemmaslav och fältslav, är ständigt 

upptagen med att ta hand om andra och får aldrig tid över till sig själv. 

Det finns ett välkänt engelskt idiom som lyder: "Woman's work is never done". Traditionellt 

definieras "women's work" av allt som har med hemmet och barnen att göra, ett oavlönat, 

omhändertagande arbete. Suffragetten Antoinette Brown Blackwell formulerade om uttrycket 

till ett mer feministiskt perspektiv:  

"If woman's sole responsibility is of the domestic type, one class will be crushed by it, and the 

other throw if off as a badge of poverty. The poor man's motto: "Woman's work is never done," 

leads inevitably to its antithesis-- ladies' work is never begun."
33

  

Blackwellcitatet lyfter fram det problematiska med den konservativa  könsuppdelningen av 

arbetsområden. Ifall kvinnans enda ansvarsområden är av "the domestic type" kommer det att 

delvis leda till att kvinnor aldrig kommer ut på arbetsmarknaden och delvis till att större 

skillnader mellan samhällsklasserna uppstår. Blackwell menar också att kvinnor som tillhör 

den mer välbärgade klassen lättare kommer att kunna bryta sig loss från den inrutade normen 

medan kvinnor i de lägre klasserna kommer att fortsätta vara fängslade. Eftersom det finns en 

konnotationsskillnad mellan orden "woman" och "lady" ("kvinna" och "dam") där "woman" 

kan användas som nästintill ett skällsord, medan "lady" syftar på en kvinna med klass, blir 

Blackwells användning av ordet "lady" i citatet ett tydligt avståndstagande från negativa och 

                                                 
33

 womenshistory.about.com/od/quotes/a/ab_blackwell_qu.htm (2012-05-10). 
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förtryckande benämningar av kvinnor. Där det första uttrycket belyser det faktum att hemmet 

och barnen är ett aldrig upphörande arbete: "[...] never done [min kursivering]" pekar 

Blackwell snarare på att arbetet aldrig har påbörjats. "[...] never begun [min kursivering]". 

Detta arbete är mer abstrakt till sin natur än avlönat arbete eller hemmasysslor.  Det rör sig 

om kampen för jämlikhet mellan könen och alla samhällsklasser, och går inte att finna inom 

hemmets fyra väggar.  

Vad detta avståndstagande från en negativ och normativ definition på sig själv och sitt arbete 

skulle ha för värde för kvinnan i dikten är svårt att fastställa. I den omöjliga situation kvinnan 

i dikten befinner sig i existerar ingen utväg. I den resterande delen av dikten vänder hon sig  

till naturen och dess vilda skönhet, och identifierar sig själv med denna härlighet. Hennes 

enda värde är som ett producerande ting som ständigt gör saker för andra så hon söker sig till 

naturens frihet och poängterar sin utmattning: "Let me float across the sky/'Til I can rest 

again. [...] Let me rest tonight. [...] You're all that I can call my own."
34

 Dikten är väldigt 

melankolisk och denna önskan om att förenas med naturen har en underton av desperation och 

dödslängtan. Kvinnan i dikten tyngs ner både av sin etniska historia som än idag tar sig i 

uttrycket av sysslorna hon tvingas utföra och sitt vardagsliv där hon förminskas och tas för 

given på grund av sitt kön. 

Kvinnans religion  

Många av Angelous dikter alluderar på kvinnan i relation till religionen. Redan under 

slaveriets tid hade de afrikanska folken som blev tagna som slavar sina egna religioner. Dessa 

inhemska religioner blandades med kristendom och blev så småningom till något eget, ett 

exempel är voodoo som numera är utbrett i Karibien. I USA däremot påverkades slavarnas 

naturreligioner mycket mer av kristendomen. Slavarna hade dock givetvis inte tillgång till 

byggnader att be i vilket innebar att de var tvungna att smyga med sin tro och hitta platser där 

de kunde be utan att det syntes att platsen var helig och utan att de vita skulle förstå vad de 

gjorde där. De skapade således sina egna heliga platser på utvalda ställen i naturen, i lundar, 

vid bäckar och så vidare och de som genomförde dessa religiösa sammankomster var 

kvinnorna.
35

  Följande dikt "The Mothering Blackness" är ett exempel på ett kvinnligt 

perspektiv på det andliga. 

The Mothering Blackness 

                                                 
34

 Angelou (1978) 1986,  s. 31 f. 
35

 Cannon 1995,  s. 33 ff. 
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She came home running 

     back to the mothering blackness 

 3        deep in the smothering blackness 

[...] 

 

She came down creeping 

         here to the black arms waiting 

6      now to the warm heart waiting 

[...] 

 

She came home blameless 

           black yet as Hagar's daughter 

9      tall as was Sheba's daughter 

[...] 

(Angelou, JGM, s. 19) 

 

 

I den här narrativa dikten finns det två saker att reda ut: vem diktarrösten beskriver och var 

denna karaktär är på väg. Det är mycket troligt att diktens "she" inte endast refererar till en 

specifik kvinna utan representerar alla afroamerikanska kvinnor. Vid närmare anblick blir det 

tydligt att det i synnerhet rör sig om afroamerikanska kvinnor då "she" i första versen "[...] 

came home running [...] to the [...] blackness [min kursivering]", i andra versen där kvinnan 

"came down creeping [...] to the black arms waiting [min kursivering]", samt i den tredje 

versen: "She came home [...] black yet as Hagar's daughter/tall as was Sheba's daughter [min 

kursivering]". Som tydliggjordes i det tidigare avsnittet Språkgestaltning, är mörka hudfärgers 

olika nyanser en viktigt del av "Blackness" (afroamerikansk kultur).  

Det är tydligt att resans mål är någon form av hemkomst. Inte sällan förknippas just modern 

med hemmet och båda dessa element kombineras i dikten: "She came home running/back to 

the mothering blackness" (rad ett-två) , rad sju som börjar "She came home [...]" samt själva 

titeln "The Mothering Blackness". Men det finns flera typer av hemkomst och nedan 

framläggs tre stycken.  

Den första tolkningen handlar om en konkret resa där kvinnan reser tillbaka till moderlandet 

Afrika. Hennes yttre attribut då hon jämförs med två historiskt afrikanska kvinnor gör att hon 

känner sig tillhörig och välkomnad (rad åtta och nio). Hagar som är en Bibelgestalt, var en 

tjänsteflicka, hypotetiskt rentav en slav, och Sheba var en drottning som länge har ansetts 

härstamma från Afrika (numera lutar forskare dock åt att det i själva verket är Jemen som är 

Shebas ursprungsland, men det kan antas att denna dikt skrevs utifrån den äldre 

uppfattningen).  Kvinnan i dikten likställs med dessa historiska kvinnor och förtydligar på 

detta vis sin samhörighet med det historiskt "svarta". Maya Angelou själv levde ett antal år i 

Afrika och denna resa var med stor sannolikhet en del av inspirationen till denna dikt.  
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Hemkomsten skulle också kunna vara av en mer abstrakt och samtidigt övergripande natur 

som handlar om hennes välkomnande in i det kvinnliga, alltså en psykologisk utveckling från 

diskriminering och medföljande offermentalitet till ett kollektivt samarbete mellan kvinnor 

genom "Womanism"; ett tankesätt och levnadssätt fritt från patriarkala strukturer och normer. 

"Womanism" kan med lätthet gestaltas av en kärleksfull moder som välkomnar hem sina 

kvinnor som har levt i förtryck och blivit indoktrinerade att den livsstil som de lever är den 

enda som är tillgänglig för dem. Hemkomsten skulle i så fall signifiera att kvinnan har blivit 

en individ med frihet och egen makt som har lärt sig att älska sig själv och "det kvinnliga" (se 

punkt 2 och 3 i citat som definierar "Womanism" begreppet på sidan fem). 

Den tredje tolkningen av hemkomst är andlig. Hemkomsten skulle då kunna handla om 

döden, upplösandet i det eviga och återvändandet till modergudinnan. I rad tre springer 

kvinnan hem "deep in the smothering blackness". Ordet "smothering" betyder kvävande och 

kvinnan kryper även nedåt vid ett tillfälle "She came down creeping" (rad fyra). Det skulle 

kunna vara så att "the mothering blackness" representerar jordens mull eller evigt upplösande 

i oändlig rymd. I de flesta hedniska religioner och naturreligioner är gudinnan både givaren 

och tagaren av liv. Då skulle the mothering blackness, som i många av dessa religioner 

gestalts med mörka färger däribland svart, syfta på gudinnans häxlika form, det som på 

engelska kallas för "the death hag" som är gudinnans tredjeform och symboliserar slutet på 

det aktuella livet men även början på nästa. 

I rad 7 står det att "She came home blameless [min kursivering]". Detta är en viktig aspekt av 

dikten: skuld och skamkänslor och förlösning från dem. Detta tema återkommer i flertalet av 

dikterna behandlade i denna uppsats men även i andra av Angelous poem. Detta tema kommer 

att behandlas vidare i slutordet.  

Kvinnan och mannen 

Relationen mellan man och kvinna är ytterligare ett viktigt tema i Angelous diktning. I 

följande två dikter skildras ett kvinnligt perspektiv på en heterosexuell romantisk kärlek. Den 

första handlar om en kärlek som ännu inte har hittats. Den andra om kärleken som en gång 

fanns. 

Let's Majeste 

 

I sit a throne upon the times 

when Kings are rare and 
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3 Consorts 

 slide into the grease of scullery maids.  

 

[...]  

 

 The years will lie beside me 

6 on the queenly bed. 

And coupled we'll await 

the ages' dust to cake my lids again. 

  

9 And when the rousing kiss is given, 

 why must it always be a fairy, and 

only just a Prince? 

(Angelou, JGM, s. 17) 

Denna dikt anknyter till en traditionell sagotematik, med kungar och drottningar, uppvaktande 

prinsar och sovande prinsessor som blir väckta av en kyss. Diktens ironiska och lekfulla 

symbolik tar udden av vad som annars skulle vara en intensivt bitter dikt om kärlekslängtan 

och hoppets tvetydighet. Just hoppet är ett underligt fenomen, särskilt när det gäller 

kombinationen hopp och kärlek, för även när allt omkring ter sig fullkomligt hopplöst finns 

det ändå ett litet korn av hopp som består, och bara väntar på att bli bekräftat för att sedan 

blomma ut igen. Men även fastän hoppet är en överlevare, i jämförelse med andra känslor 

som många gånger uppkommer och slocknar lika flyktigt,  kan det också medföra mycket 

frustration och hjärtesorg och det är just detta diktjaget brottas med.  

Diktjaget anser sig själv vara en drottning: "I sit a throne upon the times" (rad ett) samt rad 

sex där det står att hon kommer att vila "on the queenly bed". I raderna två-fem blir det tydligt 

att hon letar efter en partner: "[...] Kings are rare and/Consorts/slide into the grease of scullery 

maids." Men, det finns inte särskilt många kungar och de kavaljerer som uppvaktar henne 

umgås lika gärna med pigor. Vad denna gestaltning vill säga är att kvinnan som anser sig själv 

vara mycket värd, hon benämner sig själv som drottning inte prinsessa, inte nöjer sig med 

något sämre än en man som har självrespekt och som inser hennes värde också. Men 

kavaljererna har inga krav på vilka de finner kärlek med, något som diktjaget tydligen föraktar 

då hon liknar sexakten mellan dem och pigorna som att "glida i pigornas flott". De olika 

hierarkierna i diktens sagosymbolik representerar en karaktärsmognad som drottningar och 

kungar har uppnått men kavaljerer och pigor ännu inte har. 

I nästa vers gestaltas drottningens väntan med en välkänd illustration från sagorna: den 

sovande prinsessan. Det  verkar som att diktjaget har kommit underfund med att hon inte 

kommer att hitta sin kung och ska därför lägga sig på sängen och låta åren gå. Dessa rader 

utgör en oerhört vacker och talande bild av hur drottningens enda älskare är åren själva: "the 
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years will lie beside me [...] and coupled we'll await/the ages' dust to cake my lids again" (rad 

fem, sju-åtta). Denna väntan tycks heller inte vara den första gången för henne. I rad åtta står 

det "The ages' dust to cake my lids again [min kursivering]". Det skulle kunna tolkas som att 

kvinnan har haft en kung förut efter en lång tids väntan men att denna person inte längre är 

närvarande. Känslan av upprepning kan också ha en allmängiltig förklaring, att diktjaget inte 

bara representerar sig själv utan alla drottningar som ännu inte har hittat en värdig partner. 

I det sista stycket där drottningen blir uppväckt från sitt slumrande står det: "And when the 

rousing kiss is given,/why must it always be a fairy, and/only just a Prince?" (rad nio-11). Den 

tionde raden "why must it always [min kursivering] [...]" skulle tyda på att det inte var första 

gången kvinnan i dikten har blivit väckt på detta sätt och att väckningen alltid på något sätt är 

en besvikelse. Besvikelsen verkar beror på både fen och prinsen. I sagorna fungerade feer som 

prinsessans skyddsänglar. De gav dem gåvor, uppfyllde önskningar, skyddade dem och 

hittade makar åt dem; om inte på egen hand så genom att övertala prinsessans föräldrar om att 

det skulle väcka dottern ur sin dvala. I denna dikt blir diktjaget upprört av att feerna är 

inblandade och att mannen som ger henne kyssen bara är en prins. Gestaltningen innebär att 

diktjaget väcks ur sin sömn av en man som inte handlar på eget bevåg. Han handlar på grund 

av utomstående faktorer, gestaltade av feerna, men inte utifrån genuin kärlek. Återkopplande 

till vad dessa sagofigurer motsvarar i verkligheten får man heller inte glömma att diktjaget 

inte är en prinsessa utan en fullfjädrad drottning; hur skulle hon då kunna nöja sig med en 

prins?  

Följande kärleksdikt berättas ur ett senare generationsperspektiv. Dessa två dikter fungerar 

väldig väl var för sig genom att de påvisar två olika versioner av en kvinnans kärlek till en 

man, men någonting som ger ännu mer värde till bägge analyser är att leka med tanken att 

båda diktjagen är samma kvinna men vid olika åldrar. Genom att analysera dikterna 

tillsammans på detta vis illustreras en personligutveckling hos diktjaget, både inom sig själv 

och i relation till sin omgivning. Den första dikten är till brädden fylld av frustration, 

besvikelse och tillkortakommanden, men den andra dikten är betydligt mer positiv. Kanske 

beror det på att kvinnan med åren har insett att vissa krav på livet är omöjliga att uppnå, 

kanske är det så att hon har träffat kungen hon så innerligt hoppades på i den första dikten 

eller så kanske har hon insett att riktig lycka endast finns att hitta inom henne själv. På detta 

vis gestaltar dikterna, tack vare detta kombinerade perspektiv, inte bara kärlek utan även 

självutveckling och hittandet av ”Womanism”.  
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Rememberance 
  for Paul 

 

Your hands easy 

weight, teasing the bees 

3 hived in my hair [...]  

 [...] 

 [...] you press 

 above me, glowing, spouting 

6 readiness, mystery rapes 

my reason. 

 

 When you have withdrawn 

9 your self and the magic, when 

only the smell of your 

 love lingers between 

12 my breasts, then, only 

then, can I greedily consume 

 your presence. 

(Angelou, And Still I Rise, s. 5) 

Det är rad två och tre i denna dikt: "teasing the bees/hived in my hair", som accentuerar 

sambandet med den första diktens allegoriska betydelse om drottningar och kungar.  För det 

första skulle sättet bin lever på, med en drottning i centrum och drönare omkring sig, stödja 

denna tolkning. I dikten attraheras bina av kvinnan och har bott in sig i hennes hår. För det 

andra är formen på en bikupa avlång och oval, en form som påminner om en krona; mer 

specifikt påminner den om en afrikansk krona lik den Nefertiti bär i sin berömda profil. 

Diktjaget i denna dikt är således inte bara drottning utan afrikansk drottning.  

Diktjaget talar om mysterium (rad sju) och magi (rad 10) i samband med älskog i den här 

dikten. Kombinationen av fysisk kärlek och mysterium eller magi förmedlar den själsliga 

närvaron vid själva akten som saknades i den första dikten "Let's Majeste". Redan här inser 

läsaren att det rör sig om en helt annan sorts älskare, att mannen antagligen är en av kungarna 

kvinnan i första dikten längtar efter. Mannen lyser inifrån och glöder, han osar någon mäktig 

kraft som är fullkomligt redo för unionen med sin drottning "you press/above me, glowing, 

spouting/readiness [...]" (rad 5-7). Under själva akten "våldtas" diktjagets rationella sinne av 

denna mäktiga kraft. Hon upplöses i ett mysteriöst sinnestillstånd där förnuft inte hör hemma.  

Den andra versen har en tvetydig tolkning vad gäller raderna 9/10, 13/14: "When you have 

withdrawn [...] only/then, can I [...] consume/your presence." Ordet "withdraw" som innebär 

"att dra sig tillbaka" kan i denna dikt tolkas på tre olika sätt, två konkreta och en abstrakt. 

Enligt den första tolkningen kan kvinnans oförmåga att sluka mannens närvaro innan det att 

han är borta, antyda om en försiktighet där kvinnans emotionella upplösning inte blir 

fullkomlig i själva samlagets förening. Enligt denna tolkning skulle "våldtäkten" på hennes 
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förnuft ("[...]mystery rapes/my reason." rad 6-7) vilket är en otroligt brutal övertramp av en 

individs person, visa på att hon inte egentligen vill ge sig hän fullt ut i hans närvaro, vilket gör 

att stundens intimitet är något hon inte är kapabel att dela. Detta skulle kunna bero på 

frustrationen och besvikelsen från första dikten som har satt sina spår med resultat att 

diktjaget inte kan njuta helt och hållet och blotta sig fullständigt förrän mannen lämnar henne.  

Den andra konkreta betydelsen skulle kunna innebära ett könsligt lämnande, alltså att själva 

akten blir verklig först när mannen drar sig ur hennes kropp. Denna tolkning går ihop med den 

andliga tolkningen i och med att "våldtäkten på förnuftet" då inte innebär en brutalitet, utan 

ett överlämnande av kontroll som diktjaget välkomnar. Det kan vara så att hon kräver en 

oerhörd sinnesrubbning, en förnuftets våldtäkt, för att fullständigt ge sig hän. I så fall skulle 

det innebära att först efter det att hennes rationella medvetande har berörts av denna magiska 

och mystiska närvaro, trasats sönder av den och sedan åter lämnats i fred är hon tillräckligt 

mentalt närvarande för att uppskatta och girigt sluka sin kung: [...] only/then, can I greedily 

consume/your presence" (rad 12-14). Det är en åtrå och en kärlek som är så starka att innan 

kroppen har fått sitt kan själen inte njuta.  

Kvinnan ur hennes eget perspektiv 

Som avslutande analys på temat "Womanism" är nedanstående välkända dikt av Angelou som 

prisar kvinnan genom kvinnlighetens egna röst. 

Still I Rise 
 

You may write me down in history 

With your bitter, twisted lies, 

You may trod me in the very dirt 

But still, like dust, I'll rise. 

 

5 Does my sassiness upset you? 

[...]  

'Cause I walk like I've got oil wells 

Pumping in my living room.  

 

[...]  

 

Did you want to see me broken? 

[...] 

  

Weakened by my soulful cries.  

 

[...]  

 

10 You may shoot me with your words, 

You may cut me with your eyes, 

You may kill me with your hatefulness, 

But still, like air, I'll rise. 
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Does my sexiness upset you? 

[...]  

15 That I dance like I've got diamonds 

At the meeting of my thighs? 

 

Out of the huts of history's shame  

[..]  

Up from a past that's rooted in pain  

[...] 

I'm a black ocean, leaping and wide, 

20 Welling and swelling I bear in the tide. 

 

Leaving behind nights of terror and fear  

[...]  

Into a daybreak that's wondrously clear  

[...]  

Bringing the gifts that my ancestors gave, 

I am the dream and the hope of the slave.  

[...]  

(Angelou, And Still I Rise, s. 41 f.) 

Som tidigare konstaterats är oket av att vara afroamerikanska kvinna dubbelt så tungt som att 

enbart tillhöra en etnisk minoritet respektive att enbart vara kvinna. Kvinnan i ovanstående 

dikt vägrar att tyngas ner av detta förtryck. Hon ser sin egen, sitt folks och särskilt sitt köns 

historia i vitögat men vägrar identifiera sig som ett offer, utan slänger istället upp det i 

ansiktet på de skyldiga och frigör sig själv i och med detta från offerrollen. Hon lägger till en 

hotfull och provocerande ton där hon varnar för att vad de än kan tänkas hitta på för att kuva 

henne kommer hon alltid att resa sig: "But still, like dust, I'll rise. [...] But still, like air, I'll 

rise." (rad fyra och 13). Hon liknar sig själv vid en svällande ocean, som en mäktig och mörk 

tsunami, en kraft som är omöjlig att stoppa eller kontrollera.  

Kvinnan förstärker sin närvaro på ytterligare två sätt utöver som en naturkraft. För det första 

konfronterar hon samhället som vill förtrycka henne genom att berätta att hon känner till 

historiens smärtsamma lögner som har spridits om kvinnor och sitt folk: "You may write me 

down in history/With your bitter, twisted lies [...] Out of the huts of history's shame [...] Up 

from a past that's rooted in pain [...] Leaving behind nights of terror and fear" (rad ett-två, 17-

18 , 21). Hon känner till lögnerna men tänker inte låta dem fortsätta passera som sanningar. 

En av de mest utbredda lögnerna som har överlevt sen slaveriet är att afroamerikaner, i 

synnerhet kvinnorna, är översensuella varelser som kräver sex i omåttliga mängder. Detta är 

ett fruktansvärt påhitt och skapades med största sannolikhet på grund av alla barn som föddes 

med ljusare hy än sina mödrar. Det var en politisk nödvändighet med andra ord att tillskriva 

kvinnorna denna egenskap för att inte de vita herrarna skulle komma i dålig dager.  Den 

fruktansvärda sanningen är att slavkvinnorna ofta utsattes för våldtäkter och övergrepp och då 
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inte endast av de manliga slavarna utan i stor utsträckning även sina vita ägare. Om samhället 

kunde ljuga om en sådan sak, alltså kriminalisera offren för ett brott som tveklöst inte berodde 

på dem på något sätt, ställer det många andra vedertagna fakta om relationen mellan slavarna 

och sina herrar, som även dem kanske inte har sin grund i sanning, i ett annat ljus. Angelou 

har förstärkt diktens kraftfulla skildring av denna historiska fasa genom att kombinera 

våldsamma verb med annars neutrala ord (med undantag för "hatefullness", som är 

känsloladdat från början): "You may trod me in the dirt" (rad tre), "[...] shoot me with your 

words/[...] cut me with your eyes/[...] kill me with your hatefullness" (rad 10-12). 

Besjälningen av orden tillsammans med de våldsamma verben frammanar starka sinnebilder 

av de underliggande emotioner som kommer av detta historiska utnyttjande.  

För det andra tar diktjaget över två domäner starkt förknippat med i synnerhet de vita männen, 

nämligen kapitalism, och gör dem både kvinnliga och till sina egna. I rad fem- sju, "Does my 

sassiness upset you?/'Cause I walk like I've got oil wells/Pumping in my living room.", 

provocerar diktjaget med en kaxig attityd. Det är otänkbart att en kvinna, inte minst en kvinna 

av afroamerikanskt ursprung, skulle vara så självsäker som alla affärsmoguler som är rika 

som troll. Diktjaget hävdar med dessa rader att hon är jämlik med dessa män. Jag tolkar 

hennes rikedom dock som av ett annat slag: hennes etniska ursprung och kulturen som 

medföljer. På rad 15 lägger kvinnan beslag på ännu en statussymbol: "That I dance like I've 

got diamonds/At the meeting of my thighs?". Diktjaget beslagtar härmed inte bara ännu en del 

av kapitalisternas sfär och gör den till sin egen utan höjer även kvinnan när hon hävdar att hon 

dansar som om hon hade diamanter prydande skötet. Det som döljer sig mellan hennes lår, 

detta grundläggande kvinnliga, blir på det viset något mycket eftersökt och mer värt än guld! 

Kvinnans sköte är dessutom inte bara en symbol för allt det som männen inte är utan är också 

kärlet vari nästa generation kommer att växa. På det viset lever hennes etniska ursprung 

vidare även efter hennes död. Hon säger rakt ut att hon är "the dream and the hope of the 

slave" (rad  24) som kommer att "bear in the tide" (rad 20) och inte försvinna. I den här dikten 

förkastar kvinnan samhällslögnerna som har konstruerats kring hennes kön, hon erövrar 

typiskt vita och manliga sfärer på ett ytterst nonchalant sätt och understryker den 

afroamerikanska kulturens styrka och kraft. Kvinnans smärtsamma historia är bevisligen inte 

enbart ett ok, utan också en styrka och en inspiration till att fortsätta kämpa. 
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III Slutord 

I uppsatsen första del "Blackness" undersöktes Maya Angelous användning av Ebonic. Den 

första, under rubriken Språkgestaltning, beskrev det sätt på vilket färgen svart skildrades, en 

aspekt som visade sig vara väldigt central för den afroamerikanska kulturen. Den andra, i 

avsnittet Språkliga skillnader, påvisade att Ebonic, särskilt när det kommer till semantik på 

det sätt som Angelou har gestaltat det, på flera sätt skiljer sig från amerikansk 

standardengelska. Alla fyra diktanalyser visade på så sätt att "Blackness" både tankemässigt, 

det vill säga på det abstrakta och associativa planet, och språkligt skiljer sig på viktiga sätt 

från övrig amerikansk kultur.  

I uppsatsens andra del "Womanism" analyserades några av den afroamerikanska kvinnans 

olika roller utifrån Angelous gestaltning: hennes arbete som slav både i hemmet och ute i 

fältet, hennes relation till det andliga, olika erfarenheter av kärlek samt hennes hyllning till sig 

själv och sin kultur. Det som blev tydligt av dessa analyser var att Angelou har skildrat 

kvinnan ur många olika perspektiv som alla utgör realistiska situationer för afroamerikanska 

kvinnor. I dikterna under rubriken "Womanism" finns en genomgående röd tråd, som 

antingen diktjaget själv uttryckte eller som diktjaget talade om: skuld- och skamkänslor. Fler 

dikter av Angelou fick dessvärre inte plats i denna uppsats, men skam/skuld är en aspekt som 

uttrycks genomgående i hennes författarskap. Ibland handlar det om skam över sig själv, att 

man inte har lyckats med livet såsom man själv eller samhället har ställt upp målen. Ibland är 

skulden inbäddad i glädjen såsom dikten "Still I Rise" (sida 24) där diktjaget konfronterar de 

skamliga lögner om sitt kön som finns och reser sig ur dem. I "The Mothering Blackness" 

(sida 19) välkomnas kvinnan hem just fri från skuld (rad 7). Som nämnt tidigare i början på 

avsnittet "Womanism" bär afroamerikanska kvinnor på många skam- och skuldkänslor, detta 

som en konsekvens av sexuella övergrepp, som inlärt beteende tillhörande deras 

samhällsroller, både i det afroamerikanska och det amerikanska samhället i stort, samt på 

grund av de historiska bojor som lever kvar så länge man inte talar om dem. Detta känslotema 

skulle vara väldigt intressant att undersöka närmare, och gärna ur ett jämförande perspektiv 

för att lyfta in fler kvinnliga afroamerikanska författares skildringar av fenomenet. 

Eftersom både feminism och afroamerikansk kultur är två outtömliga områden, det ena är ett 

ständigt växande sociopolitiskt perspektiv och det andra en dynamisk människokultur, finns 

det massvis med ämnen lämpliga för framtida forskning, till exempel musik med rötter i den 

afroamerikanska kulturen såsom blues, soul och negro spirituals. Dessa skulle kunna 
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analyseras för att exempelvis granska processen från hur musiken först användes som en 

överlevnadsstrategi för slavarna för att orka med sina fruktansvärda livsvillkor, fram till 

dagens musikunderhållning för allmänheten. Även "old skool" hip hop som en aspekt av 

dagens villkor för afroamerikaner skulle vara ett givande forskningsområde. Vad gäller 

specifikt Angelous diktning skulle fler intressanta teman i hennes författarskap vara politiska 

budskap, Afrika nostalgi och relationen till moderlandet, olika känsloteman såsom ilska och 

sorg et cetera. Angelou skriver även ofta om de afroamerikanska männen, ett perspektiv som 

även det skulle vara givande att undersöka närmare. 
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