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Indledning 

     Kulturrevolutionen i Kina (1966-1976) var blandt andet en indre kamp i 

kommunistpartiet, hvilket gav anledning til en masse kriser for det kinesiske folk1, såvel 

som individer. En konsekvens af Kulturrevolutionen var blandt andet, at der opstod et 

samfund, hvor selv tanker kunne blive straffet. Folk følte sig ofte fanget imellem 

nedbrydningen af de gamle traditioner og opbygningen af en ny kultur, hvori mange 

ikke følte sig hjemme.  

     Et produkt af denne Kulturrevolutions nedbrydning har været en rodsøgende 

bevægelse indenfor Kinas litteratur, hvoraf Gao Xingjian har spillet en væsentlig rolle 

med blandt andet hans roman One Man’s Bible, som både rækker ud i verden og gør sig 

gældende i det verdenslitterære forum ved at berøre temaer, som på én gang er 

lokale/nationale og universelle. I hans roman, og rolle som eksilforfatter, gives der 

udtryk for adskillige krydsfelter, hvoraf der i denne opgave vil blive lagt vægt på disse 

tre: lokalt/fremmed, fortid/nutid og spændingen mellem to identiteter indeni et individ, 

samt en løbende diskussion om hvorledes disse tre krydsfelter arbejder på tværs af 

hinanden i romanen. 

     I analysen af krydsfeltet mellem lokale og fremmede elementer i Gaos roman vil der 

blive kommenteret på den centrale afstand som kan findes imellem disse to. Hvordan 

gøres One Man’s Bible universel, samtidigt med at Gao bevarer sin kinesiske, lokale 

stemme? Dobbelthed er yderst central på flere måder i Gaos fortælling, men hvordan 

spiller det ind i dette krydsfelt? Hvilken form for distancering er relevant i forhold til 

diverse rekonstruktioner i fortællingen? 

     I krydsfeltet mellem fortid og nutid er det igen interessant at belyse afstanden 

imellem disse to, og hvorledes afstanden spiller ind i rekonstruktionen af fortællerens 

fortid. Når det drejer sig om hvordan fortælleren portrætteres kan det være relevant at 

sammenligne med Salman Rushdies fortæller i Midnight’s Children. På hvilke måder er 

der konsensus mellem disse to fortællere? Hvordan vises Salman Rushdies ’imaginative 

reconstruction’ igennem romanens stil og handlingsforløb? Hvilke holdninger til 

fædreland og rødder kommer frem igennem rekonstruktionen af fortid, når man ser på 

den rodløse bevægelse i 1980’erne? Ses de fragmenterede minder som værdifulde? 

     Endnu en gang må det siges at være afstand, som har den centrale plads i krydsfeltet 

mellem de to identiteter, som portrætteres i fortællerens indre. Hvordan ses distancen, 

                                                 
1 Wikipedia: “Cultural Revolution” (http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution)  
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når det kommer til Gaos valg af pronominer? Hvornår ses opstandelsen af denne 

dualisme i fortællerens sind, og hvilken betydning har den for hans forhold til fortiden 

kontra nutiden? Hvad angår identitetsdannelse i forhold til fortid, så er det relevant at 

kaste lys over Jorge Luis Borges teori, og hvordan romanens fortæller forsøger at 

undslippe fortiden. Distancen mellem de to identiteter forbliver central i diskussionen 

om Stuart Halls teorier angående rødder og ruter, og hvorledes disse påvirker 

fortællerens identitetsopfattelse, samt Gaos egen rodløshed. Men skabes der en 

forløsning på denne følelse af rodløshed? 

 

Gao Xingjian 

Gao Xingjian (1940-) er en forfatter, der har levet et rigt og kaotisk liv, og det er oftest 

dette, som hans litteratur omhandler, dog med fiktive elementer blandet med det 

faktuelle. Når det kommer til Gaos relation til historie, både på det personlige og det 

overordnede plan, indenfor litteraturens fiktive grænsers univers og udenfor disse 

grænser findes der en hyldest til individet overfor det kollektive. 

     Det er efterhånden anerkendt, at en forfatters position i litteraturfeltet skal ses som 

værende dobbelt2, både på det nationale og universelle3 plan. Dette reflekteres i hans 

værker, som ofte er stemplet med kontroversielle dobbeltbetydninger. Dette er 

sandsynligvis en reaktion på Gaos situation som eksilforfatter, idet han flygtede fra 

Kina i omkring 19834 og fik politisk eksil i Frankrig, hvor han siden har udgivet sine 

værker. Han skriver hovedsageligt på kinesisk, men hans værker udgives ikke på det 

kinesiske bogmarked, da han menes at være for liberalistisk. Han modtog Nobelprisen i 

2000, hvilket også har bragt røre i verdenspressen og skabt kritik af valget, som virker 

mere politisk end æstetisk. 

     Gaos forfatterskab er præget mest af alt af dramastykker og noveller, men især to 

romaner har vakt opmærksomhed, heraf den ene ved navn One Man’s Bible5, som 

nærmer sig en selvbiografisk beretning. Her beskrives en fortid i Kina, som minder 

meget om Gaos egen, men der lægges dog en afstand mellem værkets ’du’/’han’ og Gao 

som forfatter. Gao viser adskillelige dobbeltperspektiver i denne roman og demonstrerer 

forskellige krydsfelter, som han befinder sig i, både i realitetens og fiktionens verden.  

                                                 
2 Pascale Casanova: “Literature as a World”. New Left Review 31, Verso 2005 (81) 
3 Her har jeg valgt brugen af ’universelle’ frem for ’internationale’, idet det brede plan berører temaer 

som folk kan relatere til uanset nationalitet, race, køn eller andet. ’Internationale’ ville hurtigt lede 

læserens tanker hen på geografiske plan. 
4 A. Wedells-Wedellsborg: ”Regionen, nationen og det kosmopolitiske”. Passage nr. 54, 2005 (18) 
5 Skrevet i 1999, og oversat til engelsk af Mabel Lee i 2002 
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     Disse krydsfelter skaber en dynamik i romanen, som alle stammer fra det 

eksistentielle nulpunkt, i hvilket både Gao og fortællerstemmen befinder sig. Med 

eksistentielt nulpunkt menes der, at de begge er i en tilstand, hvor deres sjæl befinder 

sig et sted og deres fysiske selv er et andet sted. Det bliver hurtigt åbenlyst, at 

migranttemaet i den pågældende roman ikke kun bunder i kropslig fremmedhed, men 

også særdeles bunder i en indre tilstand, hvor følelsen af fremmedhed er gældende 

overfor den ydre verden.  

 

Et krydsfelt mellem det lokale og det fremmede 

Verdenslitteratur er ikke en modsætning til nationallitteratur, hvilket også kan ses i 

Gaos litteratur, da han stadig har sin kinesiske stemme med sig, selvom hele romanen, 

One Man’s Bible, tager afstand til hans fortid i Kina. I krydsfeltet ligger der både en 

sammensmeltning af det lokale og det fremmede, men også en afstand imellem disse, 

som er helt central, både geografisk og mentalt. 

     I slutningen af 1980’erne så man en interesse for vestlig litterær form og teori6 i 

Kina, og denne er Gao også påvirket af, hvilket også viser sig i One Man’s Bible.  

”… Gao Xingjian does not want to cut off the ties between contemporary literature and 

indigenous tradition, and one of his central objectivities is to define the traditions from 

which “a new modern literature with an Asian spirit” may draw nourishment.”7 

Her vises Gaos ønske om at bevare båndene til den kinesiske tradition, såsom brugen af 

den paradoksale dobbelthed, som nævnes senere. 

     I dette krydsfelt kan der tales om Franco Morettis møde mellem lokalt indhold og 

fremmed form8, hvilket Gao i stor grad benytter sig af i løbet af denne roman. Moretti 

nævner ’distanceret læsning’, og dette skal ses som en provokation, når det kommer til, 

hvordan verdenslitteraturen bliver anset. Teorien er, at nærlæsning ikke er nødvendig 

for at kunne bedømme værkerne. Men her vil man hurtigt gå glip af det væsentlige, når 

den vestlige form møder den lokale virkelighed/stemme.  

”… in cultures that belong to the periphery of the literary system (which means: almost 

all cultures, inside and outside Europe), the modern novel first arises not as an 

                                                 
6 Anne Wedells-Wedellsborg: “The Ambivalent Role of the Chinese Literary Critic in the 1980s”. Inside 

Out. Aarhus University Press, 1993 (137) 
7 Torbjörn Lodén: “Why Pure Literature? Random Thoughts on Aestheticism in Contemporary Chinese 

Literature”. Inside Out. Aarhus University Press, 1993 (156) 
8 F. Moretti: “Conjectures on World Literature” New Left Review 1, Verso 2000 (58) 
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autonomous development but as a compromise between a western formal influence 

(usually French or English) and local materials.”9 

Dette ses særdeles tydeligt i Gaos roman. Her skinner Gaos brug af sprog, indhold og 

form igennem, og de spiller alle en yderst væsentlig rolle, når det kommer til lokalt 

indhold og fremmed form.  

     En af de mere ligetil måder at se Gaos kinesiske stemme på er, at han skriver sine 

værker på kinesisk, da han mener, at det vestlige sprog (eks. fransk) er begrænsende, i 

forhold til de mange måder han kan lave tvetydigheder i brugen af det kinesiske sprog10. 

Gao mener, det er muligt at tillægge sig vestlige teknikker og samtidigt bevare den 

nationale, kinesiske, karakter, hvis sproget er nationalt.11  

     Romanen gøres universel ved hjælp af mødet mellem det lokale og det fremmede 

ved at lade fortællerstemmens fortid støde sammen med Margarethes. Hendes kvaler 

angående fædreland er tæt knyttet til 2. verdenskrig og Hitlers udryddelse af jøderne, 

hvis blod hun også har i årerne. Hans kvaler er tilsyneladende identiske med hendes, 

blot er hans ikke 2. verdenskrig, men Maos Kulturrevolution. Disse to historiske 

begivenheder sammenføres flere steder i løbet af romanen, og sammenligningen mellem 

Mao og Hitler finder også sted i samtalerne mellem fortællerstemmen og Margarethe.  

 “”Fascism wasn’t only in Germany, you never really lived in China. Fascism was no 

worse than the Cultural Revolution,” you say coldly. “But it wasn’t the same. Fascism 

was genocide, it was simply because one had Jewish blood in one’s body. It was 

different from ideologies and political beliefs, it didn’t need theories.” She raises her 

voice to argue.”12 

Dette citat viser ikke blot sammenligningen mellem deres historiske baggrund, men 

også manglen på forståelse mellem de to, hvilket også er af stor betydning. På trods af 

den afstand, som begge ønsker til deres nationalitet, virker de begge utroligt optagede af 

deres nationaliteter, som kinesisk/fransk og tysk/jøde/italiensk13.  

     Denne teknik, som Gao gør brug af, er en stor del af det, som gør romanen universel, 

samtidigt med at dette også synliggør, at den menneskelige eksistens og de 

menneskelige følelser ikke nødvendigvis er bundet af en national grænse. Margarethe 

og fortællerstemmen finder et fælles ståsted med hver deres nationalitet, da de begge 

                                                 
9 Franco Moretti: “Conjectures on World Literature” New Left Review 1 (58) 
10 Anne Wedells-Wedellsborg: Forord til Et ensomt menneskes bibel. Gyldendal, 2003 (10) 
11 Gao Xingjian: “Contemporary Technique and National Character in Fiction”. Renditions, vol.19-20, 

1983 (http://www.renditions.org/renditions/sps/s_19-20-2.html) (I) 
12 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (66) 
13 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (99) 
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kan siges at være i eksil, blot på forskellige måder. Fortælleren beskrives som værende 

eksilforfatter, ligesom Gao selv, og er derved i eksil rent fysisk, hvor Margarethe er 

psykisk splittet imellem to verdener. 

     Den vestlige form for roman, som One Man’s Bible er, indeholder også en anden 

måde, hvorpå man kan se Gaos kinesiske stemme. De mange former for 

dobbeltperspektiver, som skinner igennem, er enestående, og denne brug kan ses som 

den klassiske, kinesiske tradition, yin og yang14. Nogle af disse dualistiske temaer, som 

går igen i løbet af romanen, vil blive behandlet i de nedenstående afsnit. 

     Dobbeltheden mellem længsel og benægtelse spiller en rolle igennem fortællingen, 

og især når det kommer til to aspekter: fortællerstemmens forhold til kvinder og hans 

forhold til sin egen fortid. Disse dobbeltheder har også en meget væsentlig relevans, når 

det drejer sig om et af de vigtigste nøgleord: afstand. Det sidstnævnte vil blive bragt på 

banen senere. 

     I forholdet til kvinder opfatter vi løbende, at fortælleren hopper fra bekendtskab til 

bekendtskab. Ingen af disse kvinder, som han beskriver fra både hans fortid og nutid, får 

lov til at komme tæt på. Der skabes en konstant afstand mellem ham og den pågældende 

kvinde. Selv Margarethe, som virker til at komme tæt på ham, opnår ikke det bånd, som 

de begge synes at længes efter. Efter et besøg på en restaurant, hvor tætheden virker 

opnåelig, sker der nærmest en symbolsk distancering.  

”When you come out of the restaurant, there’s a puddle on the road, so you walk to the 

right and she to the left, and the two of you walk with a distance between you. Your 

relationships with women have never been smooth, you always hit a snag and are left 

stranded. Probably nothing can help you.”15 

Dette kan ses som et symbol på, at de altid vil ende på hver deres side af vandene. Øst 

kontra vest. Både i deres synspunkter, og når det kommer til deres fortidsoplevelser.  

     Denne form for fortælleform, hvor der ses diverse synsvinkler (eksempelvis både fra 

øst og vest), kræver en forfatter som har en vis distancering fra emnerne, som beskrives. 

Denne distancering er opnået for Gao på to faconer. En er benyttelsen af vestlige 

litterære former sammen med sit lokale indhold. Den anden er, efter at have fundet eksil 

i Frankrig, og hvilket har gjort det muligt for ham at kommentere på hans fortid i dette 

fjerne land.  

                                                 
14 Lene Sønderby Bech: ”Gao Xingjian og den kinesiske tradition”. Standart, 18. årgang, 2004 (34) 
15 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (62) 
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”… you simply narrate, use language to reconstruct the he of that time. From this time 

and this place you return to that time and that place, using your state of mind at this time 

and this place to tell of him at that time and that place.”16 

Denne afstand, som finder sted, resulterer ofte i, at hvad der skrives, er en genskabt 

forestilling af, hvad der reelt skete, eller hvordan det faktisk så ud.17 Netop dette giver 

dog Gao mulighed for at indbringe fiktive elementer i de faktuelle omstændigheder fra 

sit eget liv. 

”Derfor er det lokale ikke udgangspunkt for identitet, noget man falder tilbage til når 

verden går af lave, men en opgave for identitetsdannelsen, noget der hele tiden skal 

afprøves og specificeres ved at konfronteres med det der er fremmed i forhold til det 

lokale.”18 

Dette er tilsyneladende hvad Gao gør, idet han konfronterer det lokale (Kina, fortid, 

kinesisk klassisk tradition) med det fremmede (Vesten, nutid, vestlig litterær teori). I 

denne konfrontation kan man se hvordan fortælleren i One Man’s Bible ikke kun 

gennemgår en identitetsdannelse, men også rekonstruerer sin identitet.  

 

Et krydsfelt mellem fortid og nutid 

Men det er ikke kun ’afstand’ i denne forstand, som er relevant at se på, når det kommer 

til Gaos One Man’s Bible, det er også særdeles væsentligt i forhold til Salman Rushdies 

’afstand’. Rushdie nævner denne essentielle afstand i sit essay Imaginary Homelands, 

hvor den siges at kunne åbne døre for forfatteren i dennes forsøg på at gengive en fortid, 

som kan være problematisk, idet der skrives på tværs af kulturer.19 Dette kan resultere i 

fragmenterede minder, hvor det kan blive en nødvendighed at basere nogle af sine 

erindringer på baggrund af et fotografi. Dette finder man hos både Gao og Rushdie. Det 

første kapitel i One Man’s Bible starter ud med en beskrivelse af et billede af hans 

familie i Kina.  

”It was not that he didn’t remember he once had another sort of life. But, like the old 

yellowing photograph at home, which he did not burn, it was sad to think about, and far 

away, like another world that had disappeared forever.”20 

                                                 
16Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (152) 
17 Svend Erik Larsen: "Lad os genskabe det, der er tæt på os, et sted langt fra os". Passage, nr. 54, 2005 

(22) 
18 Svend Erik Larsen: "Lad os genskabe det, der er tæt på os…". Passage, nr. 54, 2005 (28) 
19 S. Rushdie: “Imaginary Homelands”. Imaginary Homelands. Granta, 1992 (15) 
20 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (1) 
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Dette virker til at være Gaos måde at fortælle læserne om fortællerens uvilje til at vende 

blikket mod fortiden, og det virker her relevant at forbinde denne start til Rushdies 

essay Imaginary Homelands, hvor han beskriver sin nutid som langt væk: 

”I felt as if I were being claimed, or informed that the facts of my faraway life were 

illusions, and that this continuity was the reality”21 

Selvom Gao, eller hans fortæller i romanen, ikke kun var barn i Kina, som Rushdie var i 

Indien, så kan dette sammenlignes. Begge ser tilbage på en fortid i en anden kultur, der 

oplevede voldsomme forandringer indefra. Disse begivenheder må efterhånden have 

skabt en kæmpe kontrast mellem de to verdener og kulturer som de har levet i, 

henholdsvis England/Indien og Frankrig/Kina. En afstand skabes mellem disse, og 

fortiden sløres som en drøm. 

     Dobbeltheden længsel og benægtelse kan også føres over på fortællerens forhold til 

fortiden. Han har en længsel efter at finde tilbage til sine rødder, men er ikke i stand til 

det, da han længe har nægtet sig selv at se tilbage. På trods af hans mange fortællinger 

om fortiden, forbliver hans ønske om at komme tæt på sine minder uopfyldt. Det er ham 

selv, som står i vejen for denne længsel. 

     Gaos roman har en stil, som er abrupt og mangler lineær handling.22 Dette ses blandt 

andet, når det kommer til faderens død, hvor fortælleren først lader læseren tro, at 

faderen dør ved selvmord, men senere bliver det gjort klart, at han overlevede dette og 

døde af sygdom senere23. Denne form for tilbageholdning kan sammenlignes med 

Rushdies mistænkelige fortæller Saleem i Midnight’s Children. Rushdie har bevidst 

valgt denne form for fortæller for at vise læserne den fejlagtige hukommelse, som er 

uundgåelig.24  

 “… ‘What’s real and what’s true aren’t necessarily the same’. True, for me, was from 

my earliest days something hidden inside the stories Mary Pereira told me…”25 

Den konstant afbrudte handling og fortællerens tilstand i Gaos roman afviger ikke 

meget fra Rushdies brug af begrebet ’imaginative reconstruction’. De er begge 

fortællere, som skriver deres fortid ned, de hjælpes begge på vej af kvinder, hvis 

spørgsmål hjælper dem til at finde dybere og dybere ind i deres historier, og de er begge 

                                                 
21 S. Rushdie: “Imaginary Homelands”. Imaginary Homelands. Granta, 1992 (9) 
22 Lene Sønderby Bech: ”Gao Xingjian og den kinesiske tradition”. Standart, 18. årgang, 2004 (33) 
23 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (264 + 279) 
24 S. Rushdie: “Imaginary Homelands”. Imaginary Homelands. Granta, 1992 (10) 
25 Salman Rushdie: Midnight’s Children. Vintage, 1995 (79) 
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fanget i en nutid, som afviger drastisk fra deres fortid, hvilket gør deres rejse på tværs af 

tid og identitet byrdefuld. 

”How is it possible to retrieve past happenings that have become submerged in what has 

been forgotten? It’s hard to confirm what gradually appears, and it’s hard to decide in 

the end whether it is memory or something you have imagined. Moreover, are memories 

accurate? They are fragmented and jump backward and forward, and, when you try to 

track them, the flashing points of light become dim and turn into words, but you can 

only link up a few of them.”26 

Dette leder også hen til kendsgerningen, at Gaos afbrudte handlinger igennem romanen 

afspejler hans fortællers besvær med minderne, og at disse selv er afbrudte fragmenter, 

som ikke kan beskrives lineært. 

     En anden metode, som bruges i løbet af romanen er sammenblandingen af drømme, 

minder og realitet. Eksempelvis ledes læseren til at tro, at fortælleren vender tilbage til 

hans gamle hjem i Beijing. Men mødet med Old Liu vækker forundring, idet fortælleren 

har erindret hans dødsfald ud af vinduet. Dette minde udvikler sig i løbet af et par sider 

til at være et mareridt, og ikke et reelt minde.27  

     Hvad får Gao ud af at berette om begivenheder på disse faconer? En af grundene kan 

være at give et indblik i fortællerens univers, hvor fortid og nutid er som to individer, 

der kæmper inde i ham selv. Han prøver at opretholde forbindelsen til hans nutid, men 

jo dybere i fortiden han kommer gennem sine fortællinger, jo sværere bliver det for ham 

at skelne mellem de to vidt forskellige liv, som han har ført. 

     I forbindelse med at rekonstruere sin fortid, og hvad der engang havde etiketten 

’hjem’, så er det væsentligt at berøre emnet fædreland, og hvad en eventuel mangel på 

samme betyder for identitetsskabelsen, samt krisen i fortællerstemmens indre rejse 

tilbage til sin fortid.   

     I løbet af 1980’erne så man en rodløs bevægelse i Kina, som et resultat af 

Kulturrevolutionens nedbrudte traditioner28. Gao er, som eksilforfatter, præget af dette, 

og visse aspekter fra denne bevægelse kan ses i hans tekster. Han skriver udfra hvad 

man kan kalde et eksistentielt nulpunkt, da hans sjæl befinder sig i det kinesiske, men 

hans fysiske selv befinder sig i Frankrig under politisk eksil. Denne tilstand har også sat 

                                                 
26 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (295) 
27 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (32-33) 
28 Anne Wedell-Wedellsborg: ”Regionen, nationen og det kosmopolitiske”. Passage, nr. 54, 2005 (14) 
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sine spor i Gaos roman, hvor fortællerstemmen oplever følelsen af rodløshed og mangel 

på fædreland, og det er her, han deler et særligt bånd med Margarethe. 

”You say that China is already very distant from you. She says she understands. You 

say you have no homeland. She says her father is German but her mother is a Jew, so 

she has no homeland either.”29 

Der skabes dog ikke en forløsning i romanen, hvori følelsen af rodløshed bringes ud af 

verden. Ønsket om at vende tilbage til sine rødder eller at finde en udvej for denne 

rodløshed opsøges hele romanen igennem, men fortælleren opnår ikke, hvad han 

virkelig ønsker, hvilket er indre ro. En af de måder, hvorpå han opsøger dette, er 

gennem skriften – ved at skrive til sig selv. 

 “It is best not to strive to make yourself despair, so why go on relating all this misery? 

You are distressed, but even if you wanted to, you can’t stop. You must have this 

release, it has become an affliction, and the reason, you suspect, is because you, 

yourself have this need.”30 

Her erkender fortælleren, at hans skrevne ord ikke udgør nogen form for forløsning. 

Han er stadig ramt af fortidens traumer, og han plager sig selv ved at skrive om dem. 

Dette citat viser også fortællerens paradoksale sindstilstand, som omhandler længsel 

kontra benægtelse. 

     Ønsket om at rekonstruere sin fortid i en nutid, som ligger milevidt fra denne, kan 

udvikle sig til en beskrivelse af et fædreland, som ikke er helt realistisk, men som er 

sandfærdigt i forhold til de personlige minder og historier, som man har oplevet. 

Rushdie nævner, at denne form for fragmenteret hukommelse er ligeså fuldendt som 

den totale sandhed31. Det skal betragtes som én blandt mange udgaver af historien, og 

dermed ikke den eneste. Her syntes Gaos roman at have fanget dette i sin titel, hvis man 

lægger trykket på det første ord: One Man’s Bible (mit eftertryk), hvilket påviser, at 

dette er Gaos egen ”bibel” og ikke nødvendigvis andres. Ligesom i Midnight’s 

Children, hvor Rushdie beskriver hans Indien og ikke nødvendigvis dét Indien, som 

andre indere oplever og husker. Der vil derimod blive kreeret fiktioner.32 Dette erkender 

Gao også: 

                                                 
29 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (s. 16) 
30 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (196) 
31 S. Rushdie: “Imaginary Homelands”. Imaginary Homelands. Granta, 1992 (10-11) 
32 S. Rushdie: “Imaginary Homelands”. Imaginary Homelands. Granta, 1992 (10) 
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 “In the process of linguistic actualization, the present and past history, time and space, 

concepts and knowledge, all become fused and leave behind magical illusions created 

by language.”33 

Men Gao præsenterer os ikke udelukkende for tankernes Kina, idet hans fortid også 

reflekterer reelle historiske begivenheder, f.eks. Mao Tse-tung og præcise årstal for 

f.eks. Kulturrevolutionens begyndelse.34 

 

Et krydsfelt mellem to identiteter  

I det sidste krydsfelt oplever vi en overlapning af krydsfelterne, når det drejer sig om 

krydsfeltet mellem de to identiteter, som omtales ’han’ og ’du’, så ser vi også den 

kontrast, som vi fandt i ovenstående afsnit omhandlende nutid og fortid.  

     Personen ’han’ beskrives som fortællerens ’jeg’ i fortiden. Der skabes en forøget 

distance ved denne brug af pronomen. Der skrives næsten om fortidens ’jeg’, som var 

det en helt 3. person, og ikke fortælleren selv. På grund af denne kontrast søger man en 

lille forsoning i fortællerens nutidige selv, men dette opnås heller ikke, idet fortælleren 

skriver til sig selv, og det valgte pronomen er her ’du’.  

     I romanen er det eneste ’jeg’, som Gao giver fra sig, indirekte i brugen af ’han’ og 

’du’, idet vi ved, at de begge er fortælleren selv. Afstand spiller igen en central rolle i 

dette krydsfelt, da Gaos valg af pronominer skaber adskillige afstande. 

     Dualismen i fortællerens identitet opstår under Kulturrevolutionen, og det vises 

tydeligt her, at identitetsspaltningen bryder ud.  

”Thus he became a member of the two-faced faction, and wore a mask that he put on 

when he went out, like putting up an umbrella when it rained (…) His real face only 

came into existence later on, when, finally, he was able to take off the mask. But taking 

it off was not an easy matter, because the face and the facial nerves had become stiff 

from wearing the mask…”35 

Fortællerens fjernelse af masken symboliserer også fortællerens fjernelse fra sin egen 

fortid. Han koncentrerer sig om nuet og prøver at abstrahere fra fortidens begivenheder. 

Men i stedet for at finde frem til sin egentlige identitet, så virker fortællerens nutidige 

’jeg’ som en opfundet identitet, da der ikke forefinder en konsensus med det fortidige 

’jeg’. I denne gendannelse spiller Rushdies ’imaginative reconstruction’ også ind, og 

                                                 
33 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (197) 
34 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (404 + 185) 
35 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (211-212) 
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man kan se, at det ikke kun er et spørgsmål om, at fortiden rekonstrueres, men også 

identiteten. 

     Dette skaber et individ, som ikke er et komplet væsen, især hvis man retter blikket 

mod Jorge Luis Borges og hans teori, som kaldes ’personlighedens intethed’36, hvor 

hukommelsen tilvejebringer illusionen om et helt selv. Borges nævner hukommelse og 

betydning af fortid i denne ikke-eksistens, og en teori fremstilles om, at selvet i sig selv 

ikke eksisterer. Denne teori kan tillægges migrationsdebatten, som en teori, der påpeger, 

at man ikke kan ryste sin fortid af sig og få en ny identitet.  

”The present moment was acquiring all the prestige and indeterminacy of the past (…) I 

understood that this personality, which we usually appraise at such an incompatibly 

exorbitant value, is nothing.”37 

Gaos fortæller forsøger dog at kreere en ny identitet, idet han smider sin maske – og det 

er her, spændingen mellem ’du’ og ’han’ opstår. Fortællerens forhold til sin fortid og sin 

daværende identitet, eller maske, er af stor betydning. Gaos fortællerstemme er ikke 

meget for at acceptere sin fortid, men han kan alligevel ikke benægte trangen til at 

berette om sine følelser fra fortiden. 

     Hvad Borges også prøver at konstatere er, at man ikke kan undslippe historien og 

dens konsekvenser, hvilket der også gives udtryk for i løbet af Gaos fortælling. De 

fleste personer, som vi møder, kan ikke undvige deres fortid, uanset hvor meget de 

prøver. To eksempler herpå er Mama Li, som ikke er i stand til at købe sig fri fra sin 

voldelige mand38, og Margarethe, som også er påvirket af sine tidligere oplevelser med 

mænd, som hun ikke kan befries for.39 Men hverken Mama Li, Margarethe eller 

fortælleren selv slipper let udenom, når de ignorerer deres fortid. Mama Li opsøges og 

bankes af hendes mand, Margarethe får aldrig en naturlig frigørelse fra hendes 

problemer med mænd, og fortælleren opnår heller ikke en forløsning på sin rodløshed.  

     Distancen mellem de to identiteter, som er fanget indeni fortællerens rodløse selv, 

viser sig flere gange i løbet af Gaos fortælling. Vi hører endda om, at ’du’ fortælleren 

sørger over ’han’ fortællerens tab af sit selv.40 Disse to identiteter er begge placeret 

                                                 
36 Jorge Luis Borges: “The Nothingness of Personality”. The Total Library. Non-Fiction, 1922-1986. 

Penguin Books, 2001 
37 Jorge Luis Borges: “The Nothingness of Personality”. The Total Library. Non-Fiction, 1922-1986. 

Penguin Books, 2001 (6) 
38 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (35) 
39 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (17) 
40 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (251) 
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indeni fortællerens sind, deres samtaler og forskelle er begge et led i fortællerens kamp 

efter at få en ende på rodløsheden.  

     En uddybelse af dette tema ’rodløshed’ går på Stuart Halls teorier angående rødder 

og ruter, og hvilken spænding disse to aspekter kan påføre individet i 

identitetsdannelsen. Denne spænding er yderst relevant i Gaos dualistiske 

fortællerstemme. 

     Ifølge Hall har den normalt stabile identitet slået sig løs på grund af til dels 

globaliseringen og moderniteten41, og her passer Gao perfekt ind i diskussionen om en 

identitet, som er i bevægelse og i færd med at gendanne sig selv og sine rødder. Gao kan 

på flere måder ses som en global borger (kinesisk, fransk og eksilborger). Kernen i en 

persons identitet ændrer sig i takt med, at ens omverden forandrer sig. I 

fortællerstemmens tilfælde, samt Gaos, opleves der oprevne rødder fra 

Kulturrevolutionen, hvor de gamle traditioner blev erstattet af at skulle rekonstruere sig 

selv gang på gang. Dette er også med til at skabe en transnational litteratur, hvor der er 

intet absolut tilhørsforhold. Igen er dette et tegn på manglende forhold til sine rødder. 

     Identitetskrise, og et tab af den stabile fornemmelse for sit selv, er hvad mennesker 

risikerer i nutidens globale samfund42. Den nationale kultur har ikke den store betydning 

for folk i dag, da man er placeret i en global verden. Dette fører til en ustabilitet, hvis 

konsekvens er en søgen efter sine rødder og fortid.  Dette er, hvad ’du’ fortælleren 

oplever, men på grund af sin traumatiske fortid, har han ikke lyst til at bekende sin trang 

til at gå tilbage.  

”It constructs identities which are ambiguously placed between past and future. It 

straddles the temptation to return to former glories and the drive to go forwards ever 

deeper into modernity.”43 

I dette citat taler Hall dog om at vende tilbage til en gylden tid. Det er ikke hvad Gao, 

eller hans fortæller, er i stand til at gøre på grund af sin fortid under Kulturrevolutionen. 

I dette tilfælde er det et spørgsmål om at finde en accept og forståelse for denne tid. 

Men dilemmaet er det samme, og forudsætningerne for det er også identiske.  

     Nationalkultur og nationalidentitet hænger sammen, men i Gaos tilfælde er der ikke 

et absolut tilhørsforhold til et fædreland. Nationalitet bliver en sløret substans, eftersom 

Gao ikke kan betragtes som værende hverken kinesisk i nationalitet eller absolut fransk. 

                                                 
41 Stuart Hall: “Introduction: Who needs identity?”. Questions of cultural identity. Sage, 1997 (4) 
42 Stuart Hall: Modernity and its futures. Polity Press, 1992 (274) 
43 Stuart Hall: Modernity and its futures. Polity Press, 1992 (295) 
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En konsekvens af manglende tilhørsforhold er blandt andet, at det forenede individ 

bliver fragmenteret – og dette vises i One Man’s Bible ved hjælp af den splittede 

fortællerstemme og de fragmenterede minder. Gao mener dog ikke, man skal stræbe 

efter en nationalkultur: 

”In my view, for a writer of the present to strive to emphasise a national culture is 

problematical. (…) As the creator of linguistic art there is no need to stick on oneself a 

stock national label that can be easily recognized.”44 

Når det drejer sig om at tilhøre en nationalkultur, så er det netop, at Halls teorier 

angående rødder og ruter viser sig i spørgsmålet om tilhørsforhold og de rødder, som 

etableres i dette45. Derudover er der aspektet, som berører ruter, og hvorledes disse 

påvirker identitetsdannelsen. I Halls tekst berøres en teori, som virker væsentlig i 

forhold til Gao og hans fortællerstemme. 

”Identities are therefore constituted within, not outside representation. They relate to the 

invention of tradition as much as tradition itself, which they oblige us to read not as an 

endless reiteration but as the ‘changing same’ (Gilroy, 1994): not the so-called return to 

roots but a coming-to-terms-with-our ‘routes’.”46 

Dette leder tankerne hen på om rødderne kun er den umiddelbare årsag for fortællerens 

behov for at søge tilbage til sin fortid, men at det egentlig drejer sig om at erhverve en 

form for accept af de ruter, som er taget i hans liv. I tilfælde af at ruterne har større 

relevans end rødderne er det væsentligt at se på hvilken forløsning der kommer til 

udtryk her. I det sidste kapitel virker fortælleren til at have en accept af hans nutidige 

’jeg’, dog ikke en forståelse for fortidens ’jeg’. 

”Disasters have not been entirely your lot, so you are grateful to life, and this gratitude 

is akin to thanking God, but who is your God? Fate? Coincidence? You think that it is 

this consciousness of your self, this awareness of your own existence, that is to be 

thanked, for it was through this that you were able to save yourself from your 

predicament and suffering.”47 

Hall kommer ind på, at alle identiteter er anbragt i en symbolsk dimension af tid og 

sted48. I Gaos fortælling eksisterer de to fortællestemmer i to forskellige dimensioner, 

hvilket øger splittelse imellem disse. Distancen eksisterer både når det kommer til tider 

                                                 
44 Gao Xingjian: The Case for Literature. Nobel lecture, 2001 

(http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2000/gao-lecture-e.html)  
45 Stuart Hall: Modernity and its futures. Polity Press, 1992 (274) 
46 Stuart Hall: “Introduction: Who needs identity?”. Questions of cultural identity. Sage, 1997 (4) 
47 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (446) 
48 Stuart Hall: Modernity and its futures. Polity Press, 1992 (301) 
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og steder. ’Du’ fortælleren er placeret i nutiden, og han bevæger sig rundt til forskellige 

steder, hvorimod ’han’ fortælleren er placeret i fortiden, og selvom han bevæger sig 

rundt indenfor Kinas grænser, virker han stillestående. 

     Hvad dette viser er, som Hall selv kommer ind på, at individets fragmentering ikke 

blot er baseret på følelse af fremmedhed, men også på individets sammenbrud, når det 

drejer sig om en placering i en verden, som er globaliseret49. 

 

Konklusion 

Krydsfelternes samarbejde gennem romanen kan ses på flere måder, men de gør alle 

fortællingen dynamisk og angiver et paradoksalt perspektiv i hvilken rodløsheden 

kommer til udtryk.  

     Skæbner mødes på tværs af geografiske grænser, idet Margarethe og fortælleren 

deler sindstilstand i eksil – dog med en gældende distance imellem sig: fysisk kontra 

psykisk. Derved dannes der en universaliteten i romanen, som viser både distance og 

fælles ståsted. 

     Trods denne universalitet, bidrager han til fortællingen med en lokalitet ved hjælp af 

kinesiske metoder, såsom dobbeltheden (eksempelvis hans brug af pronominer og den 

gentagne følelse af længsel kontra benægtelse) og hans valg angående brug af det 

kinesiske skriftsprog. Alt i alt er dette med til, at Gao bevarer sin lokale, kinesiske 

stemme. 

     Distanceringen fra emnerne som beskrives, udløser en tilstand hvor konfrontationen 

mellem det fremmede og det lokale gøres mulig. Herigennem rekonstruerer fortælleren 

sin fortidige identitet. 

     Begrebet ’imaginative reconstruction’ viser sig i Gaos fortælleform i sine afbrudte 

handlinger, som også er tegn på fragmenterede minder, der opstår når fortælleren er 

placeret i en verden og sindstilstand, som adskiller sig fundamentalt fra den som 

genskabes. På denne måde bliver vanskeligheden i at skrive på tværs af kulturer og tider 

påpeget af fortællerens rekonstruktion af sit selv. 

     Sammenligningen mellem Rushdies og Gaos brug af fortæller viser hvordan to 

forskellige immigrantforfattere vælger at portrættere deres fortællere på samme vis. 

Fortællernes fragmenterede minder tillægges en værdifuld karakter, og spændingen 

øges mellem de to identiteter, som kæmper indeni fortælleren. Derved danner nutid 

                                                 
49 Stuart Hall: Modernity and its futures. Polity Press, 1992 (285) 
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kontra fortid en konsensus mellem de gældende fortællere, da de oplever samme 

spænding.  

     Afstand, som værende essentiel, kan også ses i distancen mellem fortælleren og 

forfatteren Gao Xingjian, idet ’jeg’ ikke bruges én eneste gang i romanen. En anden 

distance findes mellem de to fortællere i historien, og denne distance ligger både i 

berøring med nutid og fortid, samt fremmede og lokale. Som resultat af dette får Gaos 

valg af pronominer en central betydning i romanen og læserens helhedsindtryk af 

fortællerens situation. 

     Trods fortællerens længsel efter at skabe en ny identitet, bliver det gjort åbenlyst, at 

dette er umuligt, da alle personerne i romanen ikke kan undslippe fortiden. Dette har 

derved også en altafgørende betydning for fortællerens identitetsdannelse. 

     Gaos fremstilling af sin fortæller viser præg fra den rodløse bevægelse i 1980’ernes 

Kina, da der er en essentiel mangel på tilhørsforhold, hvilket gør fædreland til en faktor 

som på én gang ikke er til stede i fortællerens liv, men alligevel opnår en central status. 

Der er en længsel efter indre ro, som ikke opnås så længe rodløsheden hærger i 

fortællerens sind. Alt i alt kan det skrevne ord føre ham tilbage til fortiden, men kan dog 

ikke føre en forløsning med sig.  

     I og med, Gao ikke opnår en forløsning af hans rodløshed, er det centralt at stille 

spørgsmålet, om han i stedet finder frem til en accept af de ruter, han har taget på sin 

vej. Er det denne accept, som Gaos ’du’ fortæller forsøger at grave frem ved at søge 

tilbage til sine rødder? For at opnå en forståelse for den nutid, som han befinder sig i, 

søges der efter en anerkendelse af de ruter, som er tilbagelagt.  

”He is sitting in front of you, looking right at you, and laughing loudly in the mirror.”50 

Dette citat viser at hans fortidige ’jeg’ og nutidige ’jeg’ stadig ikke har forståelse for 

hinandens ruter. Derfor virker fortællerstemmen til at finde en  ro, som ikke er 

forbundet med hans rødder.  

                                                 
50 Gao Xingjian: One Man’s Bible. Flamingo, 2003 (420) 


