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En k!lla t"ll 
TRÖST och en 

SKRATTSPEGEL 

Intervju med Wilhelm Carlsson

Puccinis tanke var från början att göra opera 
av Dantes Den gudomliga komedin. Även om 
han övergav idén om en direkt adaption finns 
beröringspunkter mellan Dantes berättelse 
och de tre operorna Manteln, Syster Angelica 
och särskilt Gianni Schicchi, som tillsammans 
utgör Triptyken: en helvetesskildring, en pur-
gatorieberättelse och en – förvisso inte särskilt 
paradisisk – komedi. Urpremiären ägde rum 
på Metropolitan i New York 1918 och två år 
senare blev det svensk premiär på Stockholms-
operan. Senast hela triptyken spelades i huset 
var 1979. 

I Kungliga Operans nya uppsättning spelas 
enbart de två sista, Syster Angelica och Gianni 
Schicchi. Vad har verken att säga oss i dag? 
Och hur har regissör Wilhelm Carlsson gått 
tillväga i sina tolkningar? 

Klockan slår tre, Carlsson har just avslutat 
dagens repetitionen av slutscenen i Angelica, 

och slår sig ned i det stängda caféet utanför 
parkett.

– Man märker att Puccini är trygg i sitt kom-
ponerande i de här operorna. För att kunna 
skriva ett verk som Gianni Schicchi behöver 
man ha en distans till livet. Det gäller i lika 
hög grad Syster Angelica – Puccinis gestaltning 
av både sorgen och trösten vittnar om djup 
livsvisdom. 

Det talas o!a om behovet av nya kvinnoporträtt  
på operascenen, där kvinnorna inte dör på slutet. 
Syster Angelia tar sitt liv, men i en opera som 
ovanligt nog enbart innehåller kvinnoroller. Hur 
resonerar du om detta?

– För mig är det centrala i operan den kvinn-
liga gemenskapen. I Puccinis skildring av 
nunneklostret tar man hand om varandra, man 
delar livets skeenden. Jämför med till exem-
pel Verdi, där religionen o!a är en ondskefull 
makt, eller en ifrågasatt auktoritet. Religionen 
i Syster Angelica fungerar som en samman- 
fogande kra!. Den – med sekulära ögon rätt 
obegripliga – religiösa världen, gestaltas  
av Puccini som en trygg plats, ett kvinnligt 
kollektiv. 

Och varför tar Angelica sitt liv?
– Angelicas barn har tagits ifrån henne och 

hon får veta att det dessutom har dött. En 
värre upplevelse för en förälder kan man ju 
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inte föreställa sig. Men den stora smärtan för 
Angelica ligger inte i sonens död, utan att hon 
inte var där när det hände och höll honom  
i handen. När hon nu ser pojken i en ny,  
gudomlig värld öppnas en möjlighet: tar jag 
mitt liv får vi mötas igen. Det här fyller henne 
med en enorm eufori.

Den tolkningen förskjuter på sätt och vis Angelicas 
roll i berättelsen – istället för att hon är o!er för en 
patriarkal struktur får hon ett slags agens?

– Ja, så är det. Så ser jag henne. Angelica  
finner sig, mot sin vilja, i att vara på klostret 
för att hon ser det som ett sätt att möjligen  
bli benådad. 

Nu i mars ges operan också i Malmö – varför så 
mycket Syster Angelica just nu, tror du? 

– Jag vet inte. Jag är inte en troende person, 
men jag tänker att vi kanske har en religiös 
längtan i vår tid, som den här operan kan 
spegla. 

Vad är det för slags längtan?
– En längtan e!er frid och trygghet, tänker 

jag. I det sekulariserade samhället vilar det  
yttersta ansvaret hela tiden på oss som indi-
vider. Det finns ingenting utanför som vi kan 
falla tillbaka på. Det gör att vi ständigt jagar 
e!er mening. 

Gianni Schicchis svartsynta komik skiljer sig 
markant från Syster Angelicas existentiella drama. 
Finns det någonting som förenar operorna?

– Nej, det skulle jag inte säga. Snarare är det 
tvärtom: vi behöver få skratta e!er att vi har 
fått gråta. Jag tänker att Puccini nog resone-
rade så. Den förenande punkten är i så fall 
den mogna blicken. Jämför med till exempel 
La bohème, som handlar om den romantiska 
kärleken ur ett ungt perspektiv. I Gianni Schic-
chi finns förvisso kärleken mellan Lauretta och 
Rinuccio, men den är egentligen ett sidospår. 
I operan som helhet visar Puccini prov på en 
stark människokännedom: det är djupare, mer 
desillusionerat, mer insiktsfullt.  

Gianni Schicchi är också Puccinis enda riktigt 
komiska opera. Hur bra är han på komedi?

– Jättebra! Han har en sådan timing och en 
stor lekfullhet. Och så väjer han ju inte för 
rollfigurernas fula sidor, så att säga.

Vilka allvarsamma drag finns bakom Schicchis 
cyniska fasad?

– Schicchis motiv är att Lauretta och  
Rinuccio ska få varandra. Han bevekas av 
Laurettas kärlek, när hon sjunger »O mio  
babbino caro«: om jag inte får gi!a mig med 
den här mannen dränker jag mig i Arno. 
Schicchis enda möjlighet att se till att hon  
får sin kärlek är att ro"a åt sig arvet, så att 
Rinuccio får sin hemgi!. 

På det sättet finns ett starkt kärleksbudskap också  
i den här operan?

– Ja, absolut. Och det är väldigt viktigt för 
mig, detta att Schicchi inte är någon skurk: 
han har ett tänjbart samvete, men hans hand-
lingar är ytterst en fråga om kärlek. 

Vad hoppas du att publiken bär med sig från  
föreställningen?

– I Syster Angelica beskriver Puccini över-
gången mellan liv och död oerhört ångestfyllt 
och oerhört trösterikt. Och om publiken får 
känna någonting av det där gränslandet –  
mellan ångest och tröst – då går det att 
betrakta som en liten gåva från Puccini. Jag 
tänker att det är teaterns och operans uppgi!, 
att berätta om det vi är rädda för, det som  
fyller oss med skräck, men att det finns en 
tröst att få.

– Och gällande Schicchi – där har vi ju skratt-
spegeln. Min pappa, som var präst, sa alltid 
om begravningar att om det finns ett arv med i 
bilden, så händer det att stämningen förgi!as 
e!eråt. Det ligger rätt mycket i det! I publiken 
skrattar vi åt personerna på scenen, men skrat-
tar också för att vi känner igen oss. 
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