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If music is the food
of love – play on!
William Shakespeares påverkan på världen kan inte över
drivas. Han är inte bara historiens bästa och mest inflytelserika
dramatiker, inte bara spelas otaliga av hans texter varje dag i
hela världen. Nej, ledande språkforskare menar att om det inte
vore för Shakespeare hade engelska aldrig blivit det officiella
språket i USA. Då skulle alla amerikaner i dag prata tyska!
Shakespeare själv hade tidigt stora ambitioner. Han drömde
om att hans kungadramer skulle leva vidare och bli odödliga.
Med komedierna var det annorlunda. Då som nu vägde det
klassiska dramat tyngre än komedin, som han ofta skrev på
beställning. Drottning Elisabeths hovmästare skickades iväg
för att överräcka följande beställning: Stycket skulle inte innehålla någon politik, det skulle vara roligt, gärna med intriger
och förvecklingar, och kärlek förstås, gärna massor av kärlek.
Ytterligare skulle drottningen vara tacksam om det hela kunde
avslutas med en stor fest. Shakespeare döpte därför pjäsen till
”As you Will” som en sarkastisk kommentar till beställningen.
Det namnet var redan upptaget, så pjäsen fick istället namnet
på den dag den skulle uppföras – Trettondagsafton. Viktigare
än så ansåg alltså författaren inte sin komedi vara. Han hämnades dock på drottningens hovmästare, som fick stå som förebild
för pjäsens löjliga Malvolio-figur.
Genom dessa beställningsverk slapp författaren den press han
lade på sina egna axlar om att bli odödlig, och kunde skriva fritt,
vilt och hämningslöst. I komedierna släppte han lös hela sin
talang, och skapade därigenom odödliga verk. Ja hans kunga
dramer är också bra, men komedin låg nog närmare honom
själv och det liv han drömde om att leva.
Den gode William tillförde över 1 700 nya ord och uttryck till
det engelska språket. Han lät språket blomma på ett sätt som
gör vår värld större och mer förståelig, 400 år efter sin död.
Författaren har skrivit den här pjäsen för att underhålla sin
publik. Denna uppgift tar vi på största allvar. En tro till Shake
speares ande, en tro till komedins gudar, och en tro till oss
själva. Så att det kan bli roligt på riktigt.
Er ödmjuke regissör-narr, Frede Gulbrandsen

Könsrollslekar
Shakespeares romantiska komedi Trettondagsafton börjar med att adelsklasstjejen Viola,
som överlevt ett skeppsbrott, klär ut sig till
pojke och söker jobb i främmande land. Hon får
anställning hos hertig Orsino, som är olyckligt
förälskad i Olivia. Orsino skickar sin tjänste
pojke, alltså den förklädda Viola, att uppvakta
Olivia för hans räkning. Olivia blir störtkär i
Viola, eller i Olivias pojk-alterego, och Viola
i sin tur har fallit pladask för greve Orsino.
Kärlekskarusellen kan börja!
Utan Violas förklädnad skulle det alltså inte bli
några förväxlingar, utan förväxlingar ingen
komedi och teaterhistorien hade varit en Shake
spearepjäs fattigare. Men, förutom att det ger
dramatikern en ursäkt till sin intrig, varför klär
Viola ut sig? Varför knackar hon inte bara på i
närmaste slott och frågar om de har något jobb
åt henne?
Trettondagsafton är skriven runt 1601–1602, en
tid då kvinnor inte kunde röra sig fritt eller söka
anställning. Mansrollen är ett sätt för Viola i pjäsen att överleva sin nya, oväntade livssituation.
Utan herrkostym eller manligt beskydd ansågs
en kvinnas heder vara hotad, ett öde värre än
döden. En adelskvinna på 1600-talet hade en
mycket begränsad karriär: hennes enda marknad var äktenskapsmarknaden, valutan på
giftemålsmarknaden hette heder, hedern satt
i oskulden och oskulden kunde ifrågasättas så
fort flickan inte övervakades dygnet runt. Men
klädd i manskläder blir Viola fri från sin könsrollsbegränsningar, fri att röra sig som hon vill,
tala med vem hon vill. Kanske också vara den
hon vill?
Tiina Rosenberg skriver i boken Byxbegär
(Anamma böcker, 2000) om två olika huvudscenarier för hur kvinnor i teaterhistorien

använder manskläder. I det första scenariot
klär en kvinna ut sig till man för att uppnå något
som hon inte skulle ha uppnått som kvinna. Den
handlingsfrihet hon får som man hjälper henne
att lösa pjäsens konflikter. Men i slutet av pjäsen,
när konflikterna är lösta, visar rollen sitt sanna
heterosexuella jag och könsrollerna återgår till
de normativa, helst genom ett bröllop där man
och kvinna får varandra. Ordningen återställs
och vi kan andas ut. Denna återställande dramaturgi är den vanligaste, menar Tiina Rosenberg,
och förekommer bland annat i Trettondagsafton
och i Som ni vill ha det.
Det andra scenariot är däremot en ironisk lek
med könsroller och sexualitet. I detta scenario
vet publiken inte säkert om de ser kvinna, en
man eller något tredje. Sådana roller osäkrar
våra föreställningar om sexuell identitet och
kön. Cherubin i Figaros Bröllop av Beamarchais,
da Ponte och Mozart, samt Octavian i Rosen
kavaljeren av von Hofmannsthal och Strauss är
två exempel på detta. De rollerna är inte kvinnor som klär ut sig till män, utan män som spelas
av kvinnor, vilket öppnar upp olika queera
tolkningar för publiken. Den heteronormativa
ordningen osäkras och öppnar för andra möjligheter.
Men på Shakespeares tid fanns det inga kvinnor på teaterscenen. (I alla fall inte i England, i
till exempel Spanien spelades kvinnorollerna
av kvinnor.) Alla roller i Shakespeares dramer,
också kvinnorollerna, är skrivna för att spelas
av män. Unga män spelade alltså kvinnor som
klädde ut sig till män som i pjäsens upplösning
visade sig vara kvinnor. Hur påverkade det
publikens tolkning och mottagande av dramat?
Och hur påverkar det vår läsning av dramerna
idag?
Anna Kölén, dramaturg
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