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pera skriven för ensam 
sångare – monodram – är en 
genre beprövad av tonsättare 

som Arnold Schönberg och Francis 
Poulenc. Schönbergs Erwartung och Poulencs 
Vox Humana är två exempel. Båda handlar om 
kvinnor som rasar på grund av sargade relationer 
till män. Det gör inte Kaija Saariahos Émilie. Den 
14 februari sjunger den internationellt hyllade 
mezzosopranen Allison Cook Sverigepremiären av 
Émilie Suite – en konsertant version av Saariahos 
monodram om 1700-talets intellektuella 

O

Framstående matematiker och !losof, 
passionerad arbetsnarkoman och 

fyrabarnsmor. Den 14 februari är det 
Sverigepremiär för Kaija Saariahos 

Émilie Suite – om 1700-talets banbrytande 
vetenskapskvinna Émilie du Châtelet.

Émilie 
du Châtelet:
1700-talets
intellektuella 

drottning

drottning Émilie du Châtelet.
 Men vem var Émilie egentligen? I kvarteren 
som i dag är Paristuristens idylliska dröm, 
Marais, växer en snillrik flicka upp i en familj av 
aristokrater. Pappan är högt uppsatt ämbetsman 
hos Ludvig XIV i Versailles. Émilie, född 1706, får 
högklassig privatundervisning så länge hon bor 
hemma, men nekas senare tillträde till universitetet. 
Hon får inte ens sitta och läsa i biblioteket i 
Louvren. Skälet är att hon är kvinna. Återstår 
att gifta sig – 19 år gammal äktar hon en markis 
i Notre-Dame.

> 



62
PROGR AM 
2019–2020

 I den franska huvudstaden kämpar 
upplysningsfilosoferna för att ersätta kyrklig 
vidskepelse med vetenskapligt sanktionerat 
förnuft. Även om parollen om frihet, jämlikhet och 
broderskap bara gäller hälften av befolkningen 
finns bland de kvinnofientliga tänkarna vissa 
undantag. Voltaire är ett sådant. 1733, skriver han, 
”träffade jag en ung kvinna, som tänkte som jag 
och som bestämt sig för att tillbringa flera år på 
landet, odlande sin själ”.
 Émilie är sedan åtta år gift med markisen, men 
synen på kärlek i 1700-talets högborgerliga kretsar 
är vidsynt. Älskare och älskarinnor tillhör livets 
axiom. Vänsterprassel i smyg är bara nödvändigt 
om någon av makarna är svartsjukt lagd. Av det 
skälet är det ingen stor sak för makarna du 
Châtelet att leva på varsitt håll sedan Émilie fött 
deras tre barn. Han vill göra karriär i militären, hon 
stannar i slottet Cirey utanför Paris. Dit bjuder hon 
tidens bästa vetenskapsmän och skapar en privat 
akademi. Voltaire flyttar in. Han och Émilie blir ett 
par – intellektuellt och periodvis amoröst. Hon lär 
honom matematik och fysik. 
 Émilies arbetsrutiner är svårslagna: hon börjar 
vid nio och fortsätter till tre, då hon dricker kaffe. 
Vid tio äter hon middag och sitter sedan vid 
skrivbordet till fem på morgonen. Av hälsoskäl 
avstår hon från alkohol och äter endast en gång 
om dagen. Reser gör hon helst på natten – för att 
spara tid. Hon sover tre timmar per dygn.
 1740 publiceras hennes Institutions de Physique 
av Académie Royal des Sciences – akademins 

första publikation skriven av en kvinna. Hon 
översätter Isaac Newtons Principia Mathematica 
och ger ut det filosofiska verket Discours sur le 
bonheur. Lycka, skriver hon, finner den som 
punkterar sina fördomar, ger sig hän starka 
passioner och håller illusionerna vid liv. Människan 
bör ägna sig åt spel, studier och mat: ”Spänningen 
att pendla mellan hopp och rädsla håller själen 
frisk och spänstig”. Ånger menar hon är kontra- 
produktivt: ”Eftersom ingenting i livet upprepar sig 
två gånger på exakt samma sätt är det fullkomligt 
meningslöst att gräma sig över begångna misstag”.
 Knappt 44 fyllda blir Émilie gravid igen. Hon 
sammankallar Voltaire och pappan – en ny älskare. 
Situationen är så dråplig att de bryter ihop av 
skratt. För att undvika skandal kallar de hem 
monsieur du Châtelet till Cirey och iscensätter en 
passionerad natt. Émilie fortsätter arbeta enligt 
sitt vanliga schema om 18-timmarsdagar. Till 
sin lättnad hinner hon klart med Principia 
Mathematica, vilken fortfarande räknas som 
Frankrikes standardöversättning av Newtons 
paradverk. Sex dagar efter födseln, 1749, dör hon. 
 Émilie, vem hade hon varit i dag? En beryktad 
forskare? En normbrytande rebell? 
 ”Om jag var kung”, skriver hon, ”skulle jag 
reformera den regel som ständigt tystar hälften 
av mänskligheten. Jag skulle ge kvinnor samma 
mänskliga rättigheter som män – framför allt 
rättigheten att tänka fritt.” Hur hade hennes tanke 
klingat, hennes röst vibrerat? Om det handlar 
Kaija Saariahos Émilie Suite. 

Émilie Suite –Sverigepremiär

Urpremiären ägde rum 30 november 2011 i 
Carnegie Hall. Émilie Suite är en konsertant 
version av Saariahos monodram Émilie från 2008.
   Den 14 februari 2020 uppför Gävle Symfoni-
orkester Sverigepremiären av verket under ledning 
av dirigent Mei Ann Chen. Mezzosopranen Allison 
Cook sjunger rollen. Cook är internationellt hyllad 
för sin förmåga att kombinera teknisk briljans 

med psykologiskt djup och har förutom 
Saariahos!Émilie sjungit bland annat Arnold 
Schönbergs Erwartung, Alban Bergs Wozzeck 
och Salome av Richard Strauss. 
 Kaija Saariaho är en av våra främsta nutida 
tonsättare, utbildad vid bland annat Sibelius-
Akademin och institutet för elektronmusik 
IRCAM, Paris. 2013 vann hon Polarpriset.

Kaija Saariahos Émilie Suite var ett beställningsverk 
av Carnegie Hall, N!w York, Cité de la Musique, 
Paris, Luzerner Sinfonieorchester och Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg. 
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