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Inledande ord 

Moderna dramatexter. De kan granska vår samtid, ställa frågor om oss själva och vår värld. Med 

språk och form prövar de vår tillvaro, Christina Ouzounidis dramatexter inte undantagna. 

Ouzounidis dramer undersöker ofta vår moral och strukturerna som omger oss, ibland har hon 

utgått från de grekiska antika myterna för att belysa vårt samhälle av idag. Orestien, Klytaimnestra, 

Agamemnon, Ifigenia och Antigone har hamnat i nya sammanhang i Ouzounidis dramatik. Sedan 

början av 2000-talet har hennes dramatexter satts upp på flera svenska scener och hon har även 

verkat som regissör och regisserat såväl egna som andra dramatikers verk.  

 Ouzounidis, född 1969, var länge verksam vid Teatr Weimar i Malmö både som drama-

tiker och regissör, och sedan dess har hennes dramatexter letat sig vidare och spelats på andra 

scener i Sverige.  Vidare har Ouzounidis skrivit hörspel för Radioteatern och regisserat opera för 1

Kungliga operan.  Under de senaste åren har hennes dramatik ofta satts upp på Teater Galeasen i 2

Stockholm.  Några av Ouzounidis dramatexter har publicerats i bokform, dels i samlingen Lögner 3

(2013) och dels Spår av Antigone (2014), och år 2016 publicerades Ouzounidis avhandling i teater 

Tvivel – replikernas poetik som undersöker repliken med dess förmåga, vari den föds och hur den 

förmedlas.  4

 Ouzounidis dramatik öppnar upp för flera tänkbara studier. Tre av hennes pjästexter delar 

undertiteln Sensus communis och är numrerade I–III. De utgör därmed en slags dramatrilogi eller 

triptyk:  5

 Heterofil   Naturen, vanorna, tiden, moralen   Spår av Antigone  

 Ett urval av Ouzounidis dramer som spelats på Teatr Weimar: Persefone (2005), Verbet tala (2005), 1

Kassandra (2006),  Minnet av det förlorade äter mig inifrån (2006), Ordet kött  (2007), Håll dig på din cunt (2007), 
Heterofil – en heterosexuell cabaret (2008), Naturen, vanorna, tiden, moralen (2009). På Malmö stadsteater har 
monologen Agamemnons förbannelse (2009) spelats. På Stockholms stadsteater har Vit, rik, fri (2011) och 
Fåglar (2014) iscensatts och på Göteborgs stadsteater har Spår (av Antigone) (2015) spelats.
 Radioteatern, numera SR Drama, har givit Tid för ekot (2012) och Budbärare (2015). Operan Karolinas sömn 2

var ett samarbete mellan Kungliga operan och konsthallen Artipelag. Den spelades sommaren 2012 på 
konsthallen Artipelag utanför Stockholm. Ouzounidis har också tillsammans med Stanislav Lvovskij skrivit 
text till den svensk-ryska dansföreställningen Ofelia som hade premiär på Palladium i Malmö år 2006.
 På Teater Galeasen har Ouzounidis pjäser Historien lyder (2012), Agamemnons förbannelse (2012), Lagarna 3

(2010) och Flyktdjur (2016) spelats. För uppsättningen av Elfride Jelineks Winterreise (2016) verkade 
Ouzounidis som regissör.
 Christina Ouzounidis, Lögner (Stockholm: Modernista 2013), Christina Ouzounidis, Spår av Antigone: 4

sensus communis III (Stockholm: Modernista 2014), Christina Ouzounidis, Tvivel: replikernas poetik, diss. Lund 
(Göteborg: Glänta 2016).
 Pjästexterna ”Heterofil” etc. återfinns i Lögner (2013), medan ”Spår av Antigone” är utgiven för sig själv i 5

Spår av Antigone: sensus communis III (2014). De tre dramatexterna har inte alltid benämnts som en trilogi, 
men det finns att läsa på Teatr Weimars hemsida, Teatr Weimar, ”Productions”, http://
www.teatrweimar.se/eng/index.htm (hämtad 2017-03-19).
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De här tre dramatexterna utgör undersökningsmaterialet för uppsatsen. När det första dramat i 

trilogin, Heterofil, ursprungligen iscensattes på Teatr Weimar var det med titeln Heterofil – en 
heterosexuell cabaret och i regi av Ouzounidis själv. Pjäsen hade premiär den 26 september år 2008 

och var Ouzounidis nionde uppsättning på Teatr Weimar i Malmö. Pia Örjansdotter, Sandra 

Huldt och Petra Hultberg gestaltade dramats tre rollfigurer, de tre kvinnorna. Teateruppsätt-

ningen innehöll även musik och sång komponerade av Lisa och Olle Linder.  Recensionerna var 6

positiva. Teresa Benér (Svenska Dagbladet) berömde pjäsen och beskrev Ouzounidis språk som 

”knivskarpt och konsekvent formulerat”, Malena Forsare (Kvällsposten) skrev att skådespelarna 

skimrade och att dynamiken i texten var hänförande.  Pjäsen kom att gästspela runt om i Sverige, 7

bland annat på Helsingsborgs stadsteater och på Stockholms stadsteater. Den valdes också ut att 

medverka på Teaterbiennalen i Borås år 2009 samt på en internationell teaterfestival i Tbilisi 

samma år.  Heterofil filmades också på Dramaten och sändes av SVT år 2010.   8 9

 Den andra delen i Sensus communis-trilogin, Naturen, vanorna, tiden, moralen, uruppfördes 

också den på Teatr Weimar i Malmö och i regi av Ouzounidis själv. Den hade premiär den 2 okto-

ber 2009 med Pia Örjansdotter, Daniel Nyström och Ester Claesson i de tre namnlösa rollerna.   10

 Den tredje delen i trilogin, Spår av Antigone, sattes upp med titeln Spår (av Antigone), i be-

arbetning och regi av Pontus Stenshäll.  Den spelades på scenen Studion på Göteborgs stads-11

teater och hade premiär den 13 februari 2015 med Marie Delleskog, Mia Höglund-Melin, David 

Rangborg, Elisa Makarevitch och Peter Hildén i rollbesättningen. Föreställningen innehöll också 

ett musiknummer, komponerat av Simon Steensland.   12

 Urvalet, Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av Antigone, kan ses som ett om-

fångsrikt exempel på Ouzounidis dramatik. De är sammanhållna genom sin undertitel, Sensus 
communis, men bär ändå intressanta likheter och olikheter.  Heterofil blev både nationellt och inter-13

nationellt uppmärksammad och spelades på flera scener, från Teatr Weimars till flera av landets 

större. Naturen, vanorna, tiden, moralen bär både i struktur och tema likheter med Heterofil, med tre 

skådespelare som genomför ett språkligt skärskådande av vår tillvaro. I Spår av Antigone pendlar 

 Teatr Weimar, ”Heterofil - en heterosexuell cabaret”, http://www.teatrweimar.se/heterofil.htm (hämtad 6

2017-03-01).
 Theresa Benér, ”Slår sig fri från normen”, Svenska Dagbladet, (2008-10-08) samt Malena Forsare, ”Skim-7

rande cabaret”, Kvällsposten (2008-08-27).
 Teatr Weimar, ”Heterofil - en heterosexuell cabaret”, http://www.teatrweimar.se/heterofil.htm (hämtad 8

2017-03-01).
 Puls på Sverige, ”Heterofil”, Sveriges Television 2 (16/10 2010, 21:10–22:09)9

 Teatr Weimar, ”Naturen, vanorna, tiden, moralen”, http://www.teatrweimar.se/naturen.htm (hämtad 10

2017-03-01).
 Titlarna skiljer sig genom parentesen i Göteborgs stadsteaters uppsättning.11

 Göteborgs stadsteater, ”Spår (av Antigone)”, http://www.stadsteatern.goteborg.se/pa-scen/2014-2015/12

spar-av-antigone/ (hämtad 2017-03-01).
 Begreppet sensus communis förklaras närmare längre fram i uppsatsen, i den första analysdelen ”Ett – 13

teaterhändelse,”. 
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berättelsen om Antigone mellan den grekiska myten och vår moderna tid och dramat särskiljer sig 

i trilogin genom en mer ingående dekonstruktion av dramatexten. Den är exempelvis helt utan 

bestämda rollfigurer. Urvalet – det här exemplet av Ouzounidis dramatik – kan därför ge flera 

möjligheter för analys, en inblick i Ouzounidis författarskap och en inblick i svensk dramatik från 

2000-talet. 

 Syftet med den här uppsatsen är att tolka pjästexterna och öka förståelsen av dem, vilket 

kan tyckas något anspråkslöst. Men likafullt krävs kanske just det, med tanke på att det i nuläget 

inte finns någon övergripande analys av eller forskning om Ouzounidis dramatik. Därför närmar 

jag mig texterna utifrån dess uppbyggnad och genom analyser av dramatexternas element: såsom 

själva teaterhändelsen, tematik, form och dekonstruktionen av den traditionella dramatexten. Ut-

över det kommer jag också söka överblicka hur de olika pjäserna i trilogin förhåller sig till var-

andra och vilka betydelser de förmedlar. I den här uppsatsen är det dramatexterna och inte före-

ställningarna som ligger till grund för analysen. Till texterna kommer jag bära med mig följande 

frågeställningar: 

  

1. Hur förhåller sig Ouzounidis dramatik till teaterhändelsen, tema, form och 

dekonstruktion? 

2. Vilka betydelser förmedlar dramatexterna? 

3. Vad är kännetecknande för verken? 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Pjästexten eller dramatexten, som jag använder synonymt, kan i jämförelse med prosan framstå 

som brokig, fragmentarisk och avskalad. Den saknar också i regel en fast berättare och består 

främst av tal. Inom litteraturvetenskapen har dramatexten ofta analyserats utifrån texten och det  

finns skilda uppfattningar om hur en dramatext ska analyseras. Många anser dock att en 

dramatext ska analyseras utifrån sin specifika hållning: att det är en text tänkt att framföras på en 

scen. Dramatexten som begrepp kommer i den här uppsatsen ses ur ett teatervetenskapligt 

perspektiv, där dramatexten bär intentionen att uppföras på scenen – en förutsättning för all 

dramaforskning, som Gunnar Brandell förklarar i Drama i tre avsnitt.   14

 Sven Åke Heed redogör för dramatexten i Teaterns tecken, där han beskriver hur drama-

texten blir som konstverk fullbordat först när den spelas på en scen inför åskådare, vid själva 

 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt (1973), 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur 2013), s. 76: ”Förutsätt-14

ningen för all dramakunskap och dramaanalys är sålunda att man studerar dramat som underlag för 
föreställningen.”  
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teaterhändelsen.  Vidare ser jag även själva teaterhändelsen ur ett semiotiskt perspektiv som 15

Björn Sundberg beskrivit det i Strindbergstudien ”Om Du vill lära känna det osynliga...” Anteckningar 
till Strindbergs sena historiedramatik.  Sundberg ser teaterhändelsen som en väv av kodade tecken, 16

vilka i sig kräver en avläsning av en mottagare, i teaterns fall en åskådare eller publik.  17

Dramatexten bestämmer många av teaterns kodade tecken, men det är vid teaterhändelsen, själva 

uppsättningen, som de flesta tillförs: konkretionen i rummet, kroppar, rörelser, ljud och ljus, och 

så vidare.  Mottagaren avläser teaterns kodade tecken, vilket inte sker godtyckligt, men subjektivt 18

i den mån att avläsningen är kopplad till mottagarens egen förståelsehorisont, vilken förskjuts 

genom att dramat upplevs och tolkas.  Med andra ord styr vår förförståelse tolkningen, och 19

genom att avläsa kodade tecken och förevisas olika intryck skapas möjligheter att gång på gång 

omtolka verket. Förståelsen av dramat kommer av en flerfaldig växelverkan mellan vår för-

förståelse och det verket ger oss.  

 Själva teaterhändelsen kan beskrivas som en kommunikativ process och en pakt som 

skapas mellan åskådare, skådespelare och i förlängningen författaren.  Eftersom dramatexten ut-20

gör den stora byggstenen och materialet till teaterhändelsen behöver vi, vid en läsning av drama-

texten, också försöka föreställa oss textens sceniska potentialitet.  Med den sceniska potential-21

iteten menas hur dramats delar kan tänkas överföras till scenen, och häri ligger både textens för-

utsättningar och möjligheter vid en scenisk framställning.  

 Sättet som Sundberg, Heed och Brandell formulerar dramatexten på kopplas till det teater-

vetenskapliga synsättet, men även inom teatervetenskapen har synen på förhållandet mellan 

dramatexten och den iscensatta föreställningen varit skiftande. Jacqueline Martin ser en tudelad 

uppfattning inom den teatervetenskapliga diskursen, där ena sidan ser dramatexten som grund 

och instruktion till föreställningen, och den andra sidan ser föreställningen som helt självständig 

 Sven Åke Heed, Teaterns tecken (Lund: Studentlitteratur 2002), s. 25: ”Med dramatext avses alltså här en 15

tänkt eller en skriven text som ligger till grund för en föreställning. […] Dramatexten är av definition ett 
ofullbordat, ett öppet konstverk. Det är först i och med att den framförs på teatern som konstverket 
fullbordas. Dramatexten behöver skådespelaren, en spelplats, en publik för att förverkligas. Mer än andra 
litterära texter kräver den en spatialisering, en konkretisering i rummet. Utan stöd i skådespelaren utplacerad 
i ett scenrum är dramatexten ofta obegriplig.” 

 Björn Sundberg, ”Om Du vill lära känna det osynliga...” Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik 16

(Skellefteå: Artos & Norma 2011).
 ”En väv av tecken” härleds till Roland Barthes uttryck une épaisseur de signes ’en täthet av tecken’, som 17

vanligen beskriver det teatrala, eller teatraliteten, där flera tecken används på scenen, istället för litteraturen 
som använder sig av ett. Se exempelvis Heed (2002), s. 24 eller Sundberg (2011), s. 130–131.

 Sundberg (2011), s. 130–131.18

 Sundberg (2011), s. 133.19

 Det Sundberg beskriver är pakten som åskådaren ”accepterar” vid teaterhändelsen, Sundberg skriver: 20

”På scenen ’finns’ givetsvis ingen Hamlet […], men han uppstår där i åskådarens föreställning med hjälp 
av författarens ord, skådespelarens kropp, scenografin etcetera men också utifrån åskådarens egna 
erfarenheter och fantasier om vad det innebär att vara son, kär, galen.” Sundberg (2011), s. 133–134.

 Sundberg (2011), s. 134.21
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från dramatexten.  Både inom litteraturvetenskapen och teatervetenskapen finns det alltså olika 22

uppfattningar om dramatexten och hur den ska analyseras, och studier kan skifta från föreställ-

ningsanalyser till striktare litteraturanalyser eller hålla sig inom det stora fånget däremellan.  

 Den metodiska utgångspunkten i den här uppsatsen är att analysera dramatexterna utifrån 

närläsningar av dem samt försöka peka på texternas sceniska potentialitet. Det sker utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna och perspektivet på dramatexten som en text skriven för att fram-

föras. Jag vill också knyta an till dramernas kontext med kopplingar mellan texterna och andra 

tankar, såsom idéer, kritik och ifrågasättande eller undersökande av samhället. Jag utgår från hur 

dramatexterna är publicerade i Lögner och Spår av Antigone: sensus communis III och avgränsar mig 

till de publicerade dramatexterna. 

 Ouzounidis verk har inte varit föremål för någon ingående forskning tidigare och forsk-

ningsläget är därmed inte särskilt omfattande vad gäller Ouzounidis dramatik. I utgångsläget har 

jag därför bekantat mig med annan forskning om modern dramatik och i viss mån feministisk 

teaterforskning. Vissa analyser har dock skrivits, exempelvis har Anna-Karin Selberg ur ett filo-

sofiskt perspektiv undersökt Antigone-gestalten i artikeln ”Den moderna Antigones hem-

lighet”.  Selberg analyserar och jämför Ouzounidis moderna Antigone i Spår av Antigone med en 23

Antigone-omtolkning av Søren Kierkegaard. Om feministisk scenkonst har Tiina Rosenberg 

skrivit i bland annat Ilska, hopp och solidaritet: med feministisk scenkonst in i framtiden, en omfattande 

översikt över nutida svensk feministisk scenkonst.  Rosenberg beskriver hur den grekisk-antika 24

dramatiken återanvänds i Ouzounidis pjäser, där pjäser som Vit, rik, fri och Lagarna tillför en 

diskussion om de grekiska dramerna och det centrala etnicitetstemat: ”I stället för att placera text-

erna i en orientalisk tolkning av nutida invandrarkulturer ifrågasatte och komplicerade hon den 

grekiska klassiska traditionen och det sätt den vanligen tolkas.”   25

 Ouzounidis har själv bedrivit studier i dramatik vid Teaterhögskolan i Malmö vid Lunds 

universitet, och har även använt den egna dramatiken i undersökningarna. Magisteruppsatsen Det 

jag inte vill: Det som göms i snö - en undersökning av AKRASIA som mall i uppbyggandet av en dramatisk 
text undersöker, vilket titeln beskriver, dramatikerns möjlighet att applicera akrasia på ett 

 Jacqueline Martin & Willmar Sauter, Understanding theatre: performance analysis in theory and practice (Stock-22

holm: Almqvist & Wiksell International 1995), s. 19.
 Anna-Karin Selberg, ”Den moderna Antigones hemlighet”, Ad Marciam, red. Hans Ruin & Jonna 23

Bornemark (Huddinge: Södertörns högskola 2017), http://urn.kb.se/resolve?
urn=urn:nbn:se:sh:diva-32120 (hämtad 2017-03-01).

 Tiina Rosenberg, Ilska, hopp och solidaritet: med feministisk scenkonst in i framtiden (Stockholm: Atlas 2012).24

 Rosenberg (2012), s. 229–230.25
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dramatiskt förlopp i sina pjäser.  Ouzounidis förklarar begreppet akrasia på följande vis: 26

”AKRASIA är i korthet […] ett namn på företeelsen att en människa vill en sak som hon vet är 

bra för henne men utför handlingar som motsäger denna vilja.”  Akrasia är en benämning på ett 27

filosofiskt problem om ”viljans svaghet” och kan förklaras som en psykologisk paradox hos 

människan. Den utgörs när människan medvetet ändå väljer ett handlingsalternativ som strider 

mot hennes egna uppfattning om vad som vore det rätta att göra.  28

 År 2016 disputerade Ouzounidis på avhandlingen i teater Tvivel - replikernas poetik, vilken 

är en undersökning av repliken och konflikten som är fångad i den. Ouzounidis menar att rep-

liken har en möjlighet att lyssna till dess egna premisser: ”Det är en fråga som föregås av 

svaret.”  Såhär skriver Ouzounidis: 29

[…] handlingsbaserad spelbarhet implicerar med nödvändighet varken enhetlig berättelse, igenkännbara 
subjekt eller en viss typ av dramaturgi. Utesluter heller inte litteraritet, poesi, musikalitet. 

Frågan som föregås av svaret handlar om talande, om rösterna, de lodräta, stumma och de vågräta som 
klingar. Om överlappningar eller ett enstaka svar omgivet av det osagda. 

Handlar om den handlande repliken som byggsten och förutsättning för spelbarhet i en teatertext som varken 
berättar en historia eller i övrigt följer en igenkännbar dramaturgi.  30

Avhandlingen undersöker den sorts dramatik som saknar något vi skulle kunna kalla en 

traditionell struktur eller utformning, och vari dess repliker ska fästas för att kunna yttras på 

scenen. Ouzounidis kopplar sin hållning till Hans-Thies Lehmanns begrepp postdramatik eller post-
dramatisk teater – den moderna dramatexten som saknar ett traditionellt eller enhetligt narrativ och 

subjekt. Ouzounidis menar att den postdramatiska teatern ändå kan byggas av en ”handlings-

baserad replik”, där det litterära, musikaliska och poetiska inte motsätter det dramatiska.  Dröjer 31

vi något vid Lehmanns begrepp, som det beskrivs i Postdramatic theatre, framhåller han hur den nya 

dramatiken har autonomiserat språket och att narrativ, figurer och textstruktur har uppluckrats.  32

 Christina Ouzounidis, Det jag inte vill: Det som göms i snö - en undersökning av AKRASIA som mall i 26

uppbyggandet av en dramatisk text (Magisteruppsats, Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet 2006), s. 26: 
Tesen Ouzounidis prövar är hennes ”teori om möjligheten att applicera AKRASIA […] på ett dramatiskt 
förlopp i mina [hennes] egna pjäser men också genom att sedan pröva dessas spelbarhet i de 
iscensättningar jag [hon] gjort med skådespelare.” Med undersökningen visade Ouzounidis exempelvis hur 
varje upprepning av ett påstående minskade övertygelsen av påståendet. 

 Ouzounidis (2006), s. 5.27

 Nationalencyklopedin, Akrasia, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akrasia (hämtad 28

2017-04-10). 
 Ouzounidis (2016), s. 11. 29

 Ouzounidis (2016), s. 12.30

 Ouzounidis (2016), s. 251.31

 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic theatre (1999) övers. Karen Jürs-Munby, e-boksuppl. (London: Rout-32

ledge 2006), s. 18.
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Här exemplifierar också Lehmann med dramatiker som Elfride Jelinek, Sarah Kane och Werner 

Schwab, vilkas texter är autonomt teatraliska – de fungerar inte som rollfigurers tal, om det ens 

går att definiera några rollfigurer.  Ouzounidis menar att repliken inom den postdramatiska 33

teatern kan skapas och vara dramatisk med hjälp av polyfoni och dialogicitet. I sig är det också 

dramatiskt, men det skiljer sig från den aristoteliska uppfattningen, det vill säga den handlings-

baserade uppfattningen.  Ouzounidis menar att ”efterbildandet [kan] handla mer om att godta 34

begrepp som intention, situation och handling som avgörande för den talade utsagan”, istället för 

att främst skriva fram en annan verklighet.  På det sättet får efterbildandet en annan mening:  35

Det kan då omfatta också mer uppbrutna narrativ och sönderskrivna subjekt. Det kan handla om 
fördubblingar av olika slag, dupliceringar eller stafetter, där konflikten får bestå men figurerna byts ut, övertar 
varandras åsikter eller dyker upp som sig själva igen men blanka på historia. Eller om att konflikten är förlagd 
till själva utsagan, med språket, talandet eller utloppet gjort till huvudrollsinnehavare – för att det organiska 
och talbara inte måste innebära flykt in i vana eller vanegrundad trolighet.   36

I förordet till Lehmanns Postdramatic theatre sammanfattar Karen Jürs-Munby hur dekonstruk-

tionen är central inom den postdramatiska teatern: ”To call theatre ’postdramatic’ involves sub-

jecting the traditional relationship of  theatre to drama to deconstruction and takes account of  the 

numerous ways in which this relationship has been refigured in contemporary practice since the 

1970s.”  Postdramatiken förklarar rörelsen inom många moderna dramer där dekonstruktionen 37

sedan 1970-talet varit en tydlig beståndsdel och en metod för att skapa nya dramatexter. 

Begreppet dekonstruktion myntades av poststrukturalister, som Jacques Derrida. Jonathan D. 

Culler beskriver dekonstruktion som en kritik av hierarkiska motsatser som länge strukturerat 

västerländsk vetenskap och tänkande, med motsättningar som exempelvis ”inre/yttre, själ/kropp, 

bokstavlig/metaforisk, tal/skrivande, närvaro/frånvaro, natur/kultur, form/betydelse.”  Dekon-38

struktionen innebär att det inte bara finns en sanning, utan texterna kan ha inneboende motsatser 

 Lehmann (2006), s. 18. Lehmann fortsätter sedan med ett intressant resonemang om den post-33

dramatiska teaterns nya metod i undersökningen av subjektet: ”The interpretation that this autonom-
ization of  language bears witness to a lack of  interest in the human being, however, is not a foregone 
conclusion. Is it not rather a matter of  a changed perspective on human subjectivity? What finds 
articulation here is less intentionality – a characteristic of  the subject – than its failure, less conscious will 
than desire, less the ’I’ than the ’subject of  the unconscious’. So rather than bemoan the lack of  an already 
defined image of  the human being in postdramatically organized texts, it is necessary to explore the new 
possibilities of  thinking and representing the individual human subject sketched in these texts.”

 Ouzounidis (2016), s. 253.34

 Ouzounidis (2016), s. 54.35

 Ouzounidis (2016), s. 54–55.36

 Jürs-Munby, Karen, ”Introduction”, Hans-Thies Lehmann, Postdramatic theatre, e-boksuppl. (London: 37

Routledge 2006), s. 2.
 Jonathan D. Culler, Litteraturteori: en mycket kort introduktion (1999) övers. Sven-Erik Torhell (Lund: 38

Studentlitteratur 2011), s. 145. 
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eller motsättningar som vår förståelse bygger på. Dekonstruktionen vill undersöka och plocka 

isär dessa och se nya tolkningar, eller sanningar. 

Att dekonstruera en motsättning är att visa att den inte är naturlig och ofrånkomlig, utan en konstruktion som 
skapats av de diskurser som vilar på den, och att visa att den är en konstruktion i ett verk av dekonstruktion 
som försöker rasera den och återinskriva den – det vill säga inte förstöra den utan ge den en annan struktur 
och funktion.  39

När Heed diskuterar teaterns tecken och dess utveckling beskriver han hur Derrida med dekon-

struktion också avser en analytisk metod som innebär ”att en betydelse undandrar sig varje försök 

till definition, eftersom betydelsen ständigt är föremål för en glidning, som hela tiden förskjuter 

och förändrar den. När man väl hunnit fastställa en betydelse, med andra ord, är betydelsen redan 

en annan.”  Dekonstruktionen innebär att flera nya tolkningar kan göras möjliga rent teoretiskt, 40

men även att texterna kan bryta med tidigare föreställningar om form och språk, förslagsvis 

genom att omförhandla strukturer. I analysdelen kommer jag ha anledning att återkomma till 

både dekonstruktion och postdramatik. 

 Efter att ha redogjort för de teoretiska och metodiska utgångspunkterna följer nu analys-

delen. Den är uppdelad i fyra avsnitt som inte utgör några helt fasta delar, istället fungerar  

avsnitten som fyra ingångar i dramatexterna. Det första avsnittet utgår från teaterhändelsen, hur 

texterna är tänkta att framföras utifrån de inledande didaskalierna. Det andra avsnittet syftar till 

att bilda en uppfattning om dramatexternas teman eller eventuella handling. Det tredje avsnittet 

avhandlar dramatexternas form. Det fjärde avsnittets utgångspunkt är dekonstruktionen. 

Analys 

Ett – teaterhändelse, 

Analysen tar sin början vid det tillfälle dramat ska spelas inför åskådare. Det är då teaterhändelsen 

skapas.  Teaterhändelsen definieras i sin tur av dramatexterna som bestämmer hur, när och var 41

en text ska spelas. Ouzounidis tre dramatexter tecknar tre skilda händelser för respektive drama. 

Den första dramatexten i trilogin, Heterofil, spelas enligt didaskalierna av tre namnlösa kvinnor: 1, 

2 och 3. Skådespelarna ska framhäva stereotypen av den tragiska prostituerade kvinnan: de ska 

föreställa tre ”förfallna” kvinnor som ”är iklädda objektets symboler”, men som samtidigt för-

håller sig som subjekt.  Det är alltså inte passiva tystade objekt utan agerande och aktiva roll-42

 Culler (2011), s. 145.39

 Heed (2002), s. 106.40

 Heed (2002), s. 35. 41

 Ouzounidis (2013), 154.42
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figurer som träder fram på scenen. De utstrålar objektet visuellt och presenterar den av samhället 

förminskade och utsatta kvinnan i prostitution. Men genom att skådespelarna förhåller sig som 

subjekt ger dramatexten ord och röst till en av de kanske mest stigmatiserade grupperna i 

samhället, kvinnor i prostitution, en grupp människor som nästan aldrig annars får komma till 

tals. På det sättet vänder dramat på fasta roller, men också på samhället, för nu talar de fallna 

kvinnorna, medan åskådarna och samhället får ta ett steg tillbaka, tiga och lyssna. 

 Teaterrummet, eller scenografin beskrivs inte i texten, men när Heterofil – en heterosexuell 

cabaret sattes upp på Teatr Weimar hade rummet gjorts till en cabaretlokal eller till en ”boudoir av 

röd plysch”, som Benér beskrev det i sin recension.  Vid uppsättningen år 2008 färgades därmed 43

även teaterrummet av stereotypa eller invanda föreställningar om bordelliknande miljöer. Dida-

skalierna till Heterofil beskriver också hur föreställningen ska spelas på den plats ”där föreställ-

ningen spelas”, samt i den tid ”då föreställningen spelas”.  Ett vanligt synsätt på tid inom teater-44

vetenskapen. Heed menar att tiden alltid är nu på teatern och att en föreställning som utspelas i en 

annan tid förmedlar det med exempelvis scenografi eller kostym.  Heterofil ska alltså inte ge sken 45

av att spelas i en annan tid eller på en annan plats än den som är. Det är i nuet föreställningen ska 

spelas. 

 Även trilogins andra drama, Naturen, vanorna, tiden, moralen, utspelar sig i nuet, på samma 

sätt som Heterofil gällande tid och plats. Däremot finns det i Naturen, vanorna, tiden, moralen en 

omfattande beskrivning av teaterrummet. Teatern är vid teaterhändelsen omvandlad till en träd-

gård, eller en slags Edens lustgård, med blomsterrabatter, träd, insekter, djur och gräsmatta, et 

cetera.  Det är också beskrivet hur eventuella fönster i teaterrummet inte ska föreställa fönster 46

”utan representera fönster.”  Därmed skapas en instängd trädgård eller en isolerad natur i teater-47

rummet. Både salongen och scenen ska vara klädd i ”äkta grön gräsmatta”, publiken kommer 

således beträda gräsmattan och känna gräset under sig.  På det sättet kan dramatexten föra fram 48

tecken, där textväven vid en iscensättning består av mer än bara den konkreta dramatexten.  

 Rollfigurerna i Naturen, vanorna, tiden, moralen är liksom i Heterofil namnlösa. De består av: 1 

(en kvinna), 2 (en man) och 3 (en kvinna). På Teatr Weimar, där Naturen, vanorna, tiden, moralen 

sattes upp var de tre rollfigurerna vid inledningen klädda i fikonlöv. Den tredje rollfiguren var en 

androgyn figur, även om de alla tre förhöll sig könsneutrala.  49

 Benér (2008).43

 Ouzounidis (2013), s. 154. 44

 Heed (2002), s. 80.45

 Ouzounidis (2013), s. 220.46

 Ouzounidis (2013), s. 220.47

 Ouzounidis (2013), s. 220.48

 Theresa Benér, ”Kärlekslängtan utan publikfrieri”, Svenska Dagbladet, 2009-10-11.49
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Det tredje dramat i trilogin, Spår av Antigone, har ingen traditionell beskrivning av teaterhändelsen, 

det finns varken någon beskrivning av rollfigurerna eller någon beskrivning av teaterrummet. 

Däremot finns tre kortare förord och en prolog, som ger vissa insikter i dramats handling. De 

skulle kunna ses som förklarande texter, men förorden skulle likväl kunna talas eller framföras på 

scenen. Översiktligt sett är teaterhändelsens hela beskrivning åsidolagd. Det är i själva texten, 

med handlingen och beskrivningarna, som ett landskap och persongalleri uppmålas och kan 

tolkas, och däri verkar Stenshäll hämtat idéer till uppsättningen av Spår (av Antigone) på Göteborgs 

stadsteater 2015. Där gjordes scenen om till ett somrigt svenskt villaområde i grälla färger och 

skådespelarna var iförda togor och grekiska masker. Man tillförde traditionella antika attribut till 

skådespelarna samtidigt som miljön återspeglade ett svenskt villaområde.  Avsaknaden av dida-50

skalier i Spår av Antigone gör att det inte är sagt hur många rollfigurer dramat innehåller eller vilken 

rollfigur som säger vad. Ibland ger replikerna ledtrådar, exempelvis kan det i en replik heta: ”Jag 

är hennes mor, det stämmer. Hon är min dotter.”  I ledtrådar som den här utmejslas inte några 51

egentliga rollfigurer eller karaktärer. Snarare har repliken vid det tillfället fått en grund, där ett jag 

kan träda fram och kopplas till en bestämd person, till modern i det här fallet. Flickan, som det 

berättas om, har själv inte särskilt många repliker som skulle kunna kopplas till henne, men hon 

skulle likväl förekomma som en rollfigur på scenen.  

 I och med avsaknaden av rollfigurer kan dessa inte vara avgörande för dramat. Istället är 

dramatexten ett röstflöde där rollfigurerna står som en sammanhållen kör, ett vittne, men ibland 

bryts med mer individuella röster eller repliker. Dramats prolog berättar däremot vilka rollfigurer 

vi ska ha i åtanke och vilket perspektiv på dramat som vi bör bära med oss: 

(Missförstå alltså inte detta. Historien får så lätt fel huvudperson. Vad som än sägs om honom är det alltså 
inte honom det handlar om. Det är inte en berättelse om mannen, utan om efterdyningar och kölvatten, om 
byggnationer, våld, födslovåndor och små små förskjutningar.)  52

Heterofil och Naturen, vanorna, tiden, moralen har inga förord utan citat som föregår texterna. Före 

Heterofil kan vi läsa Simone de Beauvoir ur Brigitte Bardot och Lolitasyndromet: ”Moralen är inte 

mängd konstituterande värden och principer, den är den konstituerande rörelse genom vilken 

värden och principer fastställs”.  Citatet av de Beauvoir återkommer i en av replikerna i Spår av 53

Antigone. Före Naturen, vanorna, tiden, moralen finns två citat. Det ena signerat Claude Lévi-Strauss 

”Toleransen är ingen kontemplativ inställning i vars namn man visar överseende med det som en 

 Göteborgs stadsteater, ”Spår av Antigone, pressbilder”, http://www.stadsteatern.goteborg.se/press/50

pressbilder/forestallningar/spar-av-antigone/ (hämtad 2017-05-02).
 Ouzounidis (2014), s. 71.51

 Ouzounidis (2014), s. 15.52

 Ouzounidis (2013), s. 153.53
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gång var eller det som nu är. Det är en dynamisk attityd som består i att förutse, förstå och gynna 

det som strävar efter att bli till.”  Det andra är ett citat av Roland Barthes ”Ty den natur som 54

man stänger in dem i under förevändning om att föreviga dem är bara en vana.”  55

 I sin helhet är de tre dramatexterna uppdelade av kursiverade rubriker. På det sättet kan vi 

dela upp Heterofil i 17 avsnitt, eller scener. Dessa rubriker behöver inte nödvändigtvis presenteras 

vid en uppsättning, men när dramat filmatiserades av SVT visades scenrubrikerna mot svart bak-

grund.  Naturen, vanorna, tiden, moralen kan på samma sätt delas upp i sju scener. Spår av Antigone 56

kan med sina rubriker delas upp i elva scener, borträknat de tre inledande förorden och prologen. 

Heterofil 

[Scen 1] Till skillnad från vadå? 
[Scen 2] Där ser man 
[Scen 3] Om minoriteter 
[Scen 4] Jag vet 
[Scen 5] Om tillstånd 
[Scen 6] Om heterosexualitet 
[Scen 7] Tyst scen I 
[Scen 8] Jag förhåller mig inte jag 
förhåller mig inte jag förhåller mig inte jag 
förhåller mig inte 
[Scen 9] Om makt 
[Scen 10] Om att våldföra sig på världen 
[Scen 11] Tyst scen II 
[Scen 12] Om känslor och språk 
[Scen 13] Om känslor och lagar 
[Scen 14] Om kommunikation 
[Scen 15] Det är inget fel 
[Scen 16] Om manliga yrken 
[Scen 17] Om att välja pest eller kolera

Naturen, vanorna, tiden, moralen 

[Scen 1] Begynnelsen 
[Scen 2] Utsiktspunkter – fysiska och 
temporala 
[Scen 3] Om minnen, associationer och 
andra typer av erfarenheter 
[Scen 4] Om språket I: Om språket och 
de omständigheter, inte över huvud taget 
överenskomna överenskommelser och 
situationer som pressar sig in i köttet, 
viljan, drömmarna  
[Scen 5] Om språket IIa: Om frågor och 
svarsalternativ 
[Scen 6] Om språket IIb 
[Scen 7] Om pessimism, optimism, om 
motstånd och om rättvisa 

Spår av Antigone 

[Scen 1] Hennes skola 
[Scen 2] Biologi 
[Scen 3] Överta, överräcka 
[Scen 4] Syster eller bror 
[Scen 5] Valet 
[Scen 6] Monster 
[Scen 7] Beskydd 
[Scen 8] Kriget 
[Scen 9] Framtiden 
[Scen 10] Det vi ser (Inga skuggor) 
[Scen 11] Slutet? 

 Ouzounidis (2013), s. 219.54

 Ouzounidis (2013), s. 219.55

 Puls på Sverige, ”Heterofil” (2010).56
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två – tema, 

Ouzounidis dramatexter har inte som traditionella dramatexter en klar handlingskurva eller ett 

regelrätt innehåll. Texterna uttrycker likväl handling, men handlingen kan inte ses som det mest 

centrala i de här dramatexterna. Istället verkar texterna förhålla sig till teman, till ett bredare lager 

av idéer, som texterna med olika ingångar skärskådar och rör sig kring.  

 De tre dramatexterna har undertiteln sensus communis (’common sense’ på engelska, ’sunt 

förnuft’ eller ’den allmänna uppfattningen’ på svenska). Som filosofiskt begrepp kan sensus 

communis härledas till Aristoteles uppfattning om ett gemensamt mänskligt sinne – en för 

mänskligheten gemensam förståelse och uppfattning om olika objekt. Inom den filosofiska tradi-

tionen har sensus communis undersökts och diskuterats sedan dess.  Hos rollfigurerna i Ouzounidis 57

dramatexter verkar det finnas en inneboende vilja att bryta med sensus communis, det vill säga med 

den allmänna uppfattningen. I Heterofils tolfte scen förklarar rollfigurerna begreppet: 

2 
Tre. Sensus communis. 

1 
Det råder en viss enighet kring att det finns ting vi i ett samhälle betraktar som uppenbara och eller sannolika.  

3 
Det betyder inte att den grund är gemensam för alla samhällen och för alla tider. 

1 
Den gemensamma grund 

2 
– sensus communis – 

1 
som är nödvändig för varje mänskligt samhälle, finns inte nedlagd i människan som eviga kunskapsstrukturer. 

3 
Sensus communis 

1 
är ingen tidlös sanning. 

2 
Är ingen sanning. 

 Nationalencyklopedin (2017), Common sense, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/57

common-sense (hämtad 2017-05-02).
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3 
Sensus communis 

1 & 3 
är ingen sanning.   58

Rollfigurerna i Heterofil kritiserar sensus communis. Den är ingen sanning. Om det finns ”allmänna 

uppfattningar” i vårt samhälle är de inte universella, utan utgår från vårt samhälle, vårt väster-

ländska samhälle, och från vår tid. De här tankarna överförda på dramatexterna blir ett verktyg 

som rollfigurerna använder sig av i granskandet av vårt samhälle och vår tid. Det tydliggörs i alla 

tre dramatexter där rollfigurerna och texten i sig försöker bryta med oreflekterat vane- eller 

normbeteende. 

 Tematiskt skapar också pjästitlarna ingångar i texterna. Heterofil härleds etymologiskt till 

grekiskans he’teros ’annan’ eller ’olika’, och efterleden kan härledas till phi’los ’älskad’, ’kär’ eller 

’vän’.  Ordet används inte frekvent om heterosexuella, men kan kopplas till en tidigare tradition 59

att benämna sexuella eller andra ”avvikelser” som filier. På det sättet skapar pjästiteln en provoka-

tion, ett försök att fästa en identitet eller en etikett på heterosexuella, i likhet med en benämning 

som homofil. Dramatrilogins andra pjästitel, Naturen, vanorna, tiden, moralen, är uppräknande och 

titeln skulle kunna utvecklas vidare med fler ord. Natur, vanor, tid och moral är utgångspunkter i 

dramat, de utgör en tillvaro som är skapad och gjord, invand och inlärd. Spår av Antigone använder 

den grekiska myten om Antigone och sätter in ”spåren” i vår samtid och i vårt moderna samhälle. 

Antigone som i Sofokles drama trotsade kung Kreons förbud att begrava brodern Polyneikes, 

även om hon var medveten om handlingens konsekvenser.   60

 Så hur byggs dramerna upp i sitt skärskådande? Heterofil ställer frågor och besvarar dem. 

De tre kvinnliga rollfigurerna konstaterar, fastslår och svarar. De heterofila saknar brist på 

identitetsmedvetande, självmedvetenhet och självreflektion.  De saknar den typen av reflektion 61

och medvetande som normavvikande tvingas ha, eller får sig tillskrivet, av samhället. Rollfigur-

erna beskriver ironiskt hur de heterofila är ”[m]änniskor som av någon anledning uteslutande 

attraheras sexuellt av människor av ett annat kön än deras eget.”  Samtidigt som det sker ”med 62

en sån frenesi och uppenbar glöd att man inte tillåter sig en enda procents misslyckande.”  63

 Ouzounidis (2013), s. 190–191.58

 Nationalencyklopedin (2017) Hetero-, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hetero- (hämtad 59

2017-03-30) samt: Nationalencyklopedin (2017) -fil, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/-fil 
(hämtad 2017-03-30).

 Antigone har givits ut flertalet gånger, exempelvis i: Aischylos, Sofokles & Euripides, De grekiska 60

tragedierna: Aiskylos, Sofokles, Euripides, övers. Tord Bæckström m.fl. (Stockholm: Vertigo 2005).
 Ouzounidis (2013), s. 159.61

 Ouzounidis (2013), s. 156.62

 Ouzounidis (2013), s. 157. 63
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Människorna är påtvingade en roll, de är styrda av det invanda. Vårt känsloliv, våra handlingar, det 

vi lärt oss känna och lärt oss göra hotar att styra oss, så länge vi inte ”befriar oss från tvånget att 

ständigt att agera som vi lärt oss känna.”  Redan i inledningen ringar alltså rollfigurerna in vår 64

tillvaro och den heterosexuellt styrda normen. De ringar också in och etiketterar en grupp 

människor och en identitet, utifrån de som annars utgör normen. I konstruerandet av de heterofila 

synliggör rollfigurerna hur föreställningar om norm och avvikande är konstruerade, liksom 

människans känslor och handlingar. Rollfigurerna upprättar en retorisk övertygelse där ett tydlig-

görande och ett synliggörande är essentiellt. De vill väcka rannsakan hos åskådarna, hos de 

heterosexuella. Tankarna bakom rollfigurernas repliker kan härledas från en queerteoretisk syn på 

heteronormativitet. Judith Butler förklarar den förståelsen som den heterosexuella matrisen. Fanny 

Ambjörnsson har sammanfattat Butlers teori i Vad är queer?  Kortfattat utgår den heterosexuella 65

matrisen från en binär könsuppdelning i man och kvinna, där det är givet att dessa positioner är 

varandras motsatser. Det är också dessa två kön som ska begära varandra, åtrå varandra och ha 

sex med varandra. Att inte falla in inom den heterosexuella förståelsen gör att personen avviker, 

den görs queer eller onormal. Butler menar att både kropp och kön är konstruerat, det manliga 

och kvinnliga är gjorda och det är också sexualiteten.  Den konstruerade normen skärskådas 66

enligt liknande idéer i Heterofil. Rosenberg förklarar i Ilska, hopp och solidaritet: med feministisk scen-

konst in i framtiden att det var i Heterofil som ”begreppet heterosexualitet fick sin första verkliga 

genomlysning i svensk dramatik”.  Heterofil som drama har utifrån sitt tema en agenda och ett 67

mål när rollfigurerna kontextualiserar och problematiserar heterosexualiteten och normen som 

byggs upp runt den. 

 Men utgångspunkten för dramerna är språket. Språket är dramernas stora tema och det är 

med hjälp av språket som rollfigurerna kan skärskåda och ifrågasätta heterosexualiteten. 

Ouzounidis har beskrivit arbetet på Teatr Weimar i Teaterrapport: Malmö.  De arbetade med 68

språket och ifrågasatte det ständigt, för att inte hamna i en tänkt konstnärlig eller språklig 

struktur.  

Språket är inte det vi använder oss av för att beskriva verkligheten; språket är det vi använder oss av för att 
skapa den, för att bygga och befästa den så som vi vill ha den, eller som vi inte vill ha den. Varje språk, varje 
överenskommelse – uttalad eller outtalad – är ett sätt att cementera rådande uppfattningar och normer. Att 

 Ouzounidis (2013), s. 159. 64

 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (2006), rev. uppl. (Stockholm: Natur & kultur 2016).65

 Ambjörnsson (2016), s. 94–95. 66

 Rosenberg (2012), s. 164. 67

 Christina Ouzounidis ”Språket är våld – om manifest och naturlighet på Teatr Weimar”, Teaterrapport: 68

Malmö, red. Rikard Loman & Jörgen Dahlqvist (Malmö: Jena Press 2008), s. 129–131.
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använda språket oreflekterat, att ta det för givet, är därför att göra våld på oss själva och på resten av 
mänskligheten.  69

Det är med språket rollfigurerna i Heterofil försöker omförhandla verkligheten. De gör ett försök 

att bryta med språket som utgår från den heterosexuella normen och som utvecklats i en hetero-

sexuell kontext. Rollfigur 2 säger: ”Vi är inte gjutna i betong, vi använder språket för att 

cementera det flyktiga JAG som inte har något annat fäste, något djupare fäste, något mer person-

ligt fäste, än våra medmänniskor. […] Ingenting annat än den värld som betraktar dig ger dig ditt 

ansikte, din kropp, dina tankar. Ger dig ditt känsloliv. Ger dig dig själv.”  Språket är givet utifrån 70

andra, andra som vi förhåller oss till, och det vi förhåller oss till är det som skapar oss själva, våra 

tankar och våra känslor. Däri skapas också vårt språk. Rollfigurerna i Heterofil visar det 

Ouzounidis förklarar i Teaterrapport: Malmö: att språket som vi tar för givet gör våld ”på oss själva 

och på resten av mänskligheten”, och därför måste brytningen ske.   71

 Heterofil testar en ny tillvaro genom att vrida och vända på språket, på maktförhållanden 

och på det heterosexuella samhället. Rollfigurerna försöker visa nya sätt att leva och bryta 

strukturerna, och de tilltalar dem som upprätthåller den heterosexuella normen i allmänhet men 

tilltalar kanske mannen i synnerhet. Mannen skärskådas, han har makten och blicken som dömer: 

”Du med din (Kort paus.) blick! Din blick och din blicks historia.”  Men i vissa av scenerna 72

ironiserar rollfigurerna över mannen, de konstaterar att det inte är något fel med att vara hetero-

sexuell, eller man.  De talar pragmatiskt som andra talar pragmatiskt om minoriteter, att de har 73

”samma rättigheter och samma skyldigheter”, och inflikar sedan att de inte har något emot 

heterosexuella och konstaterar att det bara är ”själva livsstilen som äcklar mig.”  Rollfigurerna 74

har satt sig i maktpositionen och förklarar hur samhället borde tycka och tänka. Mer ironisk blir 

också scenen ”Om manliga yrken” där de räknar upp vilka män det talas för lite om: 

3 
Det talas för lite om manliga, vita / dissidenter. 

1  
Det talas för lite om manliga, vita / entreprenörer. 

3 
Det talas för lite om manliga, vita / hjälparbetare. 

 Ouzounidis (2008), s. 130.69

 Ouzounidis (2013), s. 170.70

 Ouzounidis (2008), s. 130.71

 Ouzounidis (2013), s. 177.72

 Ouzounidis (2013), s. 202.73

 Ouzounidis (2013), s. 205–206.74
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2 
Det talas för lite om manliga, vita hjältar.  75

Det pågår och pågår, men avbryts i en upprörd replik, där rollfigur 2 uppmanar mannen att än en 

gång identifiera sig och att inte förutsätta att han är förstådd.  76

 På samma vis bryts scenerna tidigare i Heterofil, när Rollfigur 2 går ut från scenen för att 

efter en tyst scen komma tillbaka och tala direkt till den heterosexuella (mannen): ”Jag förhåller 

mig inte. Jag konstrasterar inte. Jag står inte i opposition. Jag är ingens motsats. Jag är motsats till 

ingenting.”  De förhåller sig inte, eller de snarare vägrar att förhålla sig till någon annan. De vill 77

skapa en identitet som är medveten om dess premisser och dess konstruktion. Slutscenen ”Om 

att välja mellan pest och kolera” blir en vädjan för skärskådande: 

3 
Ni är mina kriterier, min kontext och mitt tänkbara misslyckande. 

(Paus) 

Vad i helvete är det vi gör? 

(De tar upp varsitt vapen och riktar det mot sitt eget huvud. Paus. Mörker.)  78

Heterofil avslutas så – rollfigurerna menar att kontexten inte är de icke-heterosexuellas, utan alla 

referenser, alternativ och förebilder sätts utifrån samhället och det som är bestämt ”normalt”. 

Sista talade repliken ifrågasätter hela tillvaron, en tillvaro där rollfigurerna inte kan leva eller över-

leva i. När mörkret faller är det också som att rollfigurerna avlossat ett skott mot sina egna 

huvuden. 

 När andra delen i Sensus communis-trilogin, Naturen, vanorna, tiden, moralen, beskrevs av Teatr 

Weimar menade man att pjäsen ”försöker precis som Heterofil att driva idén om språket som en 

upprätthållare av våldsstrukturer i vardagen och vill undersöka det våld som vi utsätter varandra 

för genom att benämna vissa saker och ta andra för givna, genom att låta vissa företeelser vara 

underförstådda.”  Dramat börjar med den inledande scenen ”Begynnelsen”, där replikerna 79

flödar fram som svar på icke-ställda frågor. Vi kan tänka oss implicita frågor om vad dramat 

handlar om eller om vilken tillvaro vi lever i. Vi får svar, men inga frågor och bland dessa svar 

 Ouzounidis (2013), s. 212.75

 Ouzounidis (2013), s. 214.76

 Ouzounidis (2013), s. 177.77

 Ouzounidis (2013), s. 215.78

 Teatr Weimar, ”Naturen, vanorna, tiden, moralen”, http://www.teatrweimar.se/naturen.htm (hämtad 79

2017-04-09).
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skymtar en uppluckrad, fragmentariskt invävd berättelse om en våldsam händelse, ett lager som 

införlivar ett dåd eller självmordsförsök i texten. 

3 
Om vanors våldsamhet. 

2 
Om språket. 

1  
Om var mitt slutar och ditt tar vid. 

3 
Om skottet.  80

Skottet kopplas till det våldsamma, ett skott som någon minns, och i flera sekvenser av dramat 

återkommer berättelsen om kvinnan som befinner sig på ett tak, och en berättelse om en kvinna 

som står i ett lägenhetskök med broderns kökskniv i handen, som hon skär i sin underarm.  81

Kvinnan beskrivs som förskjuten av sin familj och hon vill inte leva. När rollfigurerna utgår från 

kvinnan talar de om henne som en dotter, en syster eller någon de ser lägga in varor från Coop i 

sin bil. De berättar om en man som skapat tillvaron: ”Han har varit med och skapat det här sam-

hället, byggt det, slagits för det. […] Man kan inte göra vad man vill. Vi lever i gemenskap. Med 

regler och lagar.”  Reglerna och lagarna kväver henne, konstaterar rollfigurerna. Här finns 82

likheter med Heterofil där rollfigurerna visar hur de heterofila inte ifrågasätts, och här handlar det 

också om makten, om vilkas lagar och regler som är i bruk. I Naturen, vanorna, tiden, moralen 

konstaterar rollfigur 2: ”De har helt enkelt aldrig blivit ifrågasatta på ett sådant plan att de börjat 

ifrågasätta sig själva. De har aldrig fått sina känslor, sina mest grundläggande impulser, sina begär, 

sina förnimmelser och sina drifter ifrågasatta. […] Deras impulser är sanningen, deras känsloliv 

direkt och tveklöst, deras inbitna vanor den måttstock utifrån vilken de tolkar resten av mänsklig-

heten.”  Vanorna, reglerna och lagarna är underförstått hans, Mannens. Språket bekräftar de olika 83

etiketterna och sanningen är liksom språket godtyckligt. Rollfigur 3 visar med ett exempel hur en 

trottoar förvandlas till en cykelbana när de cyklar på den.  Allt benämns och etiketteras, inte för 84

att någon ber om det, utan bara för att allt ska kategoriseras. Cykelbanan är ett exempel på hur en 

betydelse byts eller förskjuts, hur en frihet försvinner i och med benämningen. Friheten menar 

 Ouzounidis (2013), s. 226.80

 Ouzounidis (2013), s. 236. 81

 Ouzounidis (2013), s. 269.82

 Ouzounidis (2013), s. 269–270.83

 Ouzounidis (2013), s. 270.84
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rollfigurerna står i att inte bli benämnd eller få en etikett. Att inte skapas eller göras till någon 

sanning, för den sanningen är i sista hand ”en fråga om social, ekonomisk och politisk 

dominans”.   85

 En längre replik kan kopplas till Heterofil (där rollfigurerna är iklädda objektets attribut, 

och stereotypen av ”prostituerade”), när rollfigur 3 i Naturen, vanorna, tiden, moralen vill bryta med 

språkets makt genom att inte förhålla sig  tilleller inte bry sig om en eventuell etikett: ”De står där 

i sina flock – dam – fröken – tantkläder och menar att de inte tillhör den prostituerade skaran. 

Skillnaden är att det inte syns lika tydligt. På mig syns det. Det syns i alla fall. Kalla mig gärna lätt-

klädd. Kalla mig offer. Kalla mig våp, hora, objekt, slav. Jag vill att det ska synas. Jag vill att alla 

ska synas, att allt ska synas, skuggor och ljus, dagrar och skumrask.”  Allt utgår från kategori-86

seringar och struktureringar, de skapas hela tiden, de laddas och de görs politiska. Förändringarna 

skapar nya kategorier och strukturer, men hela tiden måste människan förhålla sig – och det mot 

hennes vilja: 

2 
Nya klassificeringar. Nya lagar. Nya fördömanden. 

1  
Nya friheter. Nya utsiktspunkter. Nya vanor. 

2 
För att jag också vill leva. Utan att förklara varför.  87

Det här, parallellt ställt med den fragmentariska berättelsen om våld, ger citatet ovan en förklaring 

till hur kvinnan med kökskniven, på hustaket, har hamnat i fördömandet. Hon är hämmad av 

lagarna och av vanorna. Hon vill leva men kan inte överleva i den här världen. Vanorna hindrar 

henne, moralen hindrar henne. Dramats inledning beskriver hur hennes far förbjuder henne att 

komma hem.  Han ger henne några alternativ att välja emellan: ”Han erbjuder ett antal alternativ. 88

Och förväntar sig att en människa ska förhålla sig just till de alternativen. Hon. Andra. Folk som 

kommer i hans väg. Ska säga ja eller nej till dem. Han betraktar sedan ett uteblivet val av just de 

alternativ han valt att lägga fram som ett bortval.”  Det exemplifierar också hur språket används 89

för att ställa upp de enda möjliga alternativen för att leva. Det visar tankar hos honom, att det finns 

vissa sätt att leva på, där andra sätt att leva på är otänkbara.  

 Ouzounidis (2013), s. 271.85

 Ouzounidis (2013), s. 271.86

 Ouzounidis (2013), s. 272.87

 Ouzounidis (2013), s. 231.88

 Ouzounidis (2013), s. 233.89
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2 
Försöker han komma på hur han ska få henne att ändra sig? Hur han ska få sin vilja igenom. För hennes skull 
naturligtvis. (Tittar ner i manus. Upp.) Inte för sin egen. För hennes skull.  90

Han står för makten, för vanorna, för moralen. Hans sätt att se på verkligheten styr och det är 

hans uppfattning som kategoriserar och formar. Det finns bara vissa tänkbara alternativ, vilket 

också tydliggörs i scenen ”Om språket IIa: Om frågor och svarsalternativ”.  Där frågor ställs i 91

ett frågeformulär med svarsalternativ. Det är ett frågeformulär som pressar ner en personlighet i 

en form. Frågorna rör sig från att handla om stress i vardagen till att handla om de viktigaste 

målen inom svensk politik. Svarsalternativen utgår från igenkänning och konstruerar en 

människa.  

2 
Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna? 

1 
Ett. Mer än vanligt. 

3 
Två. Som vanligt. 

1 
Tre. Mindre än vanligt. 

3 
Fyra. Mycket mindre än vanligt.   92

Temat i Naturen, vanorna, tiden, moralen visar hur vårt sätt att strukturera och konstruera världen får 

konsekvenser. Den invävda berättelsen om självmordet eller självmordsförsöket är en av dessa 

konsekvenser. I slutet av dramat följer vi kvinnan upp på taket, som hon sedan verkar falla ner 

från. 

1 
Slamret av hissdörren. 

2 
Det hon tog med sig. Det hon lyckades få med sig.  

 Ouzounidis (2013), s. 246.90

 Ouzounidis (2013), s. 248.91

 Ouzounidis (2013), s. 251–252.92
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3 
Ekot av stegen nedför trapporna. 

1 
Man visste det bara. Det var ingen som behövde berätta sådant. 

2 
För att jag gjorde mitt yttersta.  

3 
För att hon inte gjorde allt för mig. För att hon valde att ge upp innan hon hade behövt.  93

Naturen, vanorna, tiden, moralen avslutas med att rollfigurerna beskriver hur de såg något, kanske 

hennes kropp: 

2 
Jackan är varm. 

3 
Händerna kalla. 

2 
Hur vet man allt det. 

1 
Och förskjutningarna.  94

Spår av Antigone utgår från en berättelse om en flicka som växer upp i grekiskt-antikt landskap 

med olivlundar, men med attribut vi finner i ett svenskt samhälle, en skolgård, ett svenskt hem. I 

det första förordet beskrivs också språket som en förklaring till dramat och vår tillvaro: 

I 

Det började med språket. Det vi blev och det vi gjorde genom språket. Det vi gjorde varandra. Det vi gjorde verkligt. Materialet vi 
byggde våra tankar och vår längtan av.   95

De tre förorden verkar svara på en fråga som skulle kunna lyda: ”hur hamnade vi här?”. 

Prologen, som följer på förorden, redogör för dramat utifrån premissen att det inte handlar om 

mannen. I likhet med bland annat Valerie Solanas SCUM Manifest ses mannen som sjukdom i 

 Ouzounidis (2013), s. 285.93

 Ouzounidis (2013), s. 286.94

 Ouzounidis (2014),  s. 7. 95
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prologen till Spår av Antigone.  Mannen är ett symptom och en narcissistisk störning.  ”Vi står 96 97

inte här för att vi hatar män. Vi hatar inte män.” kan också liknas vid motsvarande repliker i 

Heterofil som där rör de heterosexuella (eller underförstått männen).  I prologen förklaras håll-98

ningen: ”Det här är inte en berättelse om mannen.”  99

 Spår av Antigone inleds i skolmiljön, där flickorna fått lära sig att akta sig för männen. 

Teknikläraren skämtar sexistiskt om en rostig cykelstång, om hur den våldför sig på flickorna.  100

Hela deras tillvaro är uppbyggd kring att förhålla sig till hotet. Ett hot om trakasserier, våld, över-

grepp, våldtäkt. Hotet finns överallt, i parkerna, på vägarna, i mörkret.  Flickan, som det 101

berättas om, bär på minnet om en syster som försvunnit.  

 Spår av Antigone visar, liksom de andra två dramerna, hur tillvaron handlar om att förhålla 

sig till omvärlden och till andras värderingar och normer. Flickans uppväxt visar hur hon med 

tiden formas in i samhället och lär sig att förhålla sig. ”Hon gör det hon måste göra. Hon för-

håller sig. Hon förhåller sig eftersom det är det enda sättet att komma vidare, att sätta sig över 

den oro som försöker hålla henne kvar.”  Rollfigurerna understryker att det är en flicka, och att 102

hon blir rädd med tiden. Hon uppfostras i rädsla och hon är hotad från alla håll.  Men flickan 103

leker också lekar, hon utmanar och binder en pojke och röker en cigarett, ett försök att visa sin 

makt och återta makten över sitt eget liv.  Under tiden växer hon, blir tonåring och en blottare 104

stryker omkring i området. Flickorna blir ombedda att inte vara ensamma på kvällarna. Hon, som 

syster, kan bli överfallen, men hennes bror får däremot lära sig att inte göra någon gravid.  105

Flickan går ut en kväll och blir våldtagen.  Hon blir därefter ”ett vilddjur”, destruktiv och utåt-106

agerande.  Så blir hon mytisk, hon blir en Antigone. Här flätas också den nutida flickan samman 107

med mytens Antigone. Brodern är ute i krig, men flickan för sitt krig på ett annat håll. Som 

brodern uppfostras till krig i Antigonemyten uppfostras brodern till en förövare i Spår av Antigone. 

Hon drömmer att brodern dör.  Antigone trotsar lagarna och begraver sin bror: ”Hon begraver 108

honom inte för hans skull utan för hennes egen.”  Antigonegestalten tar form och förändrar 109

 Valerie Solanas, SCUM manifest, övers. Sara Stridsberg, ny utg. (Stockholm: Modernista 2010) samt 96

Ouzounidis (2014), s. 13–15.
 Ouzounidis (2014), s. 14.97

 Ouzounidis (2014), s. 13 samt (2013), s. 202–206.98

 Ouzounidis (2014), s. 13.99

 Ouzounidis (2014), s. 21–22.100

 Ouzounidis (2014), s. 28–29.101

 Ouzounidis (2014), s. 30–31.102

 Ouzounidis (2014), s. 31.103

 Ouzounidis (2014), s. 42.104

 Ouzounidis (2014), s. 52.105

 Ouzounidis (2014), s. 63.106

 Ouzounidis (2014), s. 72.107
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pjäsens tema. Replikerna redogör för var moralen föds, var lagarna skapas och hur Antigone 

hjälteförklaras. Hon gör uppror med sin handling, med begravningen, och hon bryter med 

härskaren, med Kreon. Brodern är härskarens arvtagare. Han måste dö liksom Antigone. Kreon 

bestämmer lagarna, det är hans moral gäller. 
 I Spår av Antigone blir det strukturella förtrycket synliggjort i form av våldtäktskulturen 

som härskarna och samhället upprätthåller. Våldet och hotet är normaliserat och finns som en 

struktur i vår värld. Språket, som också särskiljer flickor och pojkar, bror och syster, föder upp-

delningen och ger rädslan till den ena parten och förlåtelsen till den andra parten. Flickorna äger 

inte rätten till sina egna kroppar, de är ständigt i någon annans betraktande eller i någon annans 

makt. I dramat beskrivs ett krig, ett krig där brodern strider för fel nation.  Flickan, som 110

Antigone, går emot Kreons moral och lagar.  111

Och hon är inte rädd för lagar. Lagen fanns inte före människan. Moralen är inte en mängd konstituerade 
värden och principer, den är den konstituerande rörelse genom vilken värden och principer fastställs. Hon är 
inte rädd för lagar. Inte för misstag. Hon är mer rädd för sin egen skam.   112

Lagar, ordning och moral. I repliken ovan finns samma citat av Simone de Beauvoir som inleder 

dramat Heterofil. Värden och principer fastställs genom moralen och Antigone ”problematiserar 

hjältemod och moral”.  Kanske en slags hyllning till Antigone, om hennes mod och hjältedåd, 113

men Antigone själv verkar inte kunna ta det till sig: 

(En lång stunds tystnad.) 
  
Är det här verkligen mitt språk? Det känns inte som mitt, det känns som någon annans. Som något föråldrat. Jag tycker inte 
om det. Jag vill inte ha det men jag vet inte hur jag ska uttrycka det.   114

Det är som om Antigones handling ändå tas ifrån henne. Hon berövas sin röst och sitt språk. I 

ett drama som Spår av Antigone, där ingen av rollfigurerna är utsatta för någon av replikerna, 

tydliggörs också hur de andra rösterna, med kören eller vittnen, ständigt talar över huvudet på 

Antigone/flickan. När händelserna lugnar sig, och vi får följa Antigone/flickan ute på gatorna, 

med skor smutsiga av den röda jorden, märker vi hur hon känner en oro för skogen. Hon tvekar, 

spänner sig och vilar om vartannat. Hon har växt upp. Den rådande moralen har satt sina spår, 

inte bara i hennes handlingar och språk, utan också rent fysiskt satt sig i hennes kropp.  

 Ouzounidis (2014), s. 91.110

 Ouzounidis (2014), s. 92.111

 Ouzounidis (2014), s. 92.112
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 Ouzounidis (2014), s. 96.114
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Spår av Antigone undersöker minnet av förtrycket, hotet från männen omkring och moralen. Här 

ställs frågor och här ges svar. Men det är inga entydiga svar eller frågor. Flickans vändning mot 

samhället efter förtrycket, hotet och våldtäkten, får henne att vända sig mot moralen, mot sam-

hället, på samma sätt som Antigone gör i myten. Där är likheten och där är skillnaden. Flickan 

kämpar emot när hon vänder sig mot samhället, hon måste förhålla sig, men gör det inte. Istället 

blir hon kopplad till poliser, behandlingspersonal, och hon görs galen. Hon konstrueras till ett 

vilddjur, ett monster. I artikeln ”Den moderna Antigones hemlighet” beskriver Selberg Spår av 

Antigone som ett politiskt drama ”inte för att det handlar om något realpolitisk konflikt, utan för 

att det skildrar hur politiskt laddade utsagor verkar på hennes [flickans] rörelsemönster, 

handlingar och tankar”.  Flickan skapas utifrån andra och hon görs svag och hon blir förtryckt. 115

I ”Antigones förhandlingar”, ett kapitel ur avhandlingen Tvivel: replikernas poetik, ställer 

Ouzounidis frågan via Sofokles Antigone, om replikerna och de fysiska handlingarna stämmer 

överens i en dramatisk berättelse.  Eftersom vi också i Spår av Antigone har som en kör eller 116

vittnen som förklarar vad som händer med flickan, utrönas och skärskådas Antigone, men inte 

bara på hennes egna villkor, utan också på de andras. Rösterna som talar luckrar upp tiden, och 

dramatexten verkar både på ett antikt plan och på ett nutida plan. 

 Mytens Antigone, hennes kval och handling, kan tänkas vara svårare för oss idag att 

förstå. Men genom att förflytta Antigone från den antika myten till vår samtid kan vi bli varse 

upproret hon för mot härskarna, mot omvärlden. Där Antigone i myten döms till att bli levande 

begravd för sin handling, men istället tar sitt liv, döms flickan i Ouzounidis drama och i vår 

samtid till ”att kvävas” som en metafor. 

Och straffet är inte döden. Inte för henne. Det är inte blod och svärd. Flickors straff  är syrebrist, att kvävas. 
Att fråntas sitt syre och sitt handlingsutrymme. Att brinna eller att begravas levande.  117

Som Kreons hot förtrycker Antigone, förtrycker hotet om våld flickan i vår samtid. Hon blir ett 

vilddjur när hon inte verkar på villkor som ställts upp, och flickans straff  blir begränsningarna. 

De sista replikerna berättar hur hon går eller springer iväg: 

Jackan som hon knäpper på vägen. 

Det måste ha varit kväll redan. 

Hon stannar upp. Andas. Andas rätt. / Står kvar. 

 Selberg (2017), s. 173.115
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Andas. Tar ett steg. Står / kvar. 

Andas. Går ett par steg framåt igen. Förbereder sig. Tänker på det hon / ska tänka. 

Om hon springer eller om hon / går. 

/ Om hon tvekar. 

Och den röda jorden.  118

Den röda jorden blir det sista spåret av Antigone. Hon står, hon förbereder sig och tänker, vi har 

svårt att placera henne exakt: var hon är, vad hon gör eller vem hon är. Selberg menar att hon 

kanske förbereder sig på att vara den hon redan är: ”ett tecken som stammar och tvekar, som inte 

är lag utan öde – ett blixtlikt öde vars utgång är tvetydig och oviss.”  Slutet och framtiden för 119

flickan är inte klar och vad som händer henne efter vi lämnar henne på den röda jorden förblir 

oklart. 

tre – form, 

Formen är kanske det mest säregna i Ouzounidis dramatexter. Didaskalierna beskriver hur 

dramat ska framföras och då med särskilt fokus på hur rösterna och pauserna samverkar inom 

replikerna.  

Snedstreck [/] markerar var nästföljande replik ska påbörjas så att replikerna överlappar varandra.  120

Snedstrecket bildar tillsammans med replikerna det vi kan kalla röstflätning. När skådespelarnas 

repliker eller röster börjar överlappa varandra flätas de ihop i ett röstspel. Det är inte tänkt att 

rösterna ska avbryta varandra, utan istället framställs replikerna överlappande, något som 

förändrar både replikernas rytm och rörelse.  

Jag vet 

(Mycket svagt och till sig själva) 

2  
Jag vet väl / hur jag ser ut. 

 Ouzounidis (2014), s. 132–133.118
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3 
Jag vet / väl hur jag ser ut. 

1 
Jag vet väl vem jag är. 

(Paus.) 

3 
Jag vet / väl hur jag ser ut. 

2 
Jag vet väl / vem jag är. 

1 
Jag vet väl hur jag ser ut.  121

Röstflätningen i exemplet ovan från Heterofil visar hur replikerna överlappar varandra och bildar 

ett musikaliskt flöde i dramatexten. Men röstflätningen kan även trappa upp tempot i drama-

texten och öka dess intensitet. I Spår av Antigone beskrivs det hur flickan flyr och försöker springa 

ifrån hoten.  Upprepningarna och överlappningarna accelererar texten ytterligare: 122

Hon springer över vattenmassor och månlandskap, över steniga stränder och industriområden. Hon springer 
över byar och / växande städer. 

Hon springer över rev, över / ruiner och återuppbyggnader. 

Hon springer för att undkomma. Hon springer för att / komma före. 

Hon springer för att varna någon men hon vet inte / vem.  123

Här blir röstflätningen en upptrappning av dramatextens tempo. Även om replikerna inte är helt 

korta, förkortas de av överlappningarna. Som flickan springer över landskapet, springer också 

replikerna fram. Röstflätningarna förekommer på många olika vis, det händer också att någon 

enstaka replik låter sig överlappas av den nästkommande repliken, som i Spår av Antigone: 

Hon hämtar honom. Hon täcker hans kropp med / jord. 

 Ouzounidis (2013), s. 171.121

 Ouzounidis (2014), s. 102.122

 Ouzounidis (2014), s. 103. 123

!25



Hon trotsar lagen. Brodern är en brottsling och får inte begravas.  124

Rollfigurernas röster tenderar också ofta att fylla i eller fortsätta varandras meningar. De upp-

luckrade rollfigurerna ter sig därmed alltså ibland som en enda rollfigur eller en enda röst.  

3 
Hon låser upp vindsdörren och går halvtrappan upp till vindsförråden 

1 
till höger förbi garnbutikens förråd 

2 
genom korridoren och elrummet 

3 
och därefter ut på det asfalterade utrymmet med mattpiskarställningen.  125

Replikerna ovan, ur Naturen, vanorna, tiden, moralen, utgör i själva verket en mening. Där de tre 

rollfigurerna berättar hur kvinnan är påväg upp till taket som hon senare kommer falla ned ifrån. 

De tre rollfigurerna är för stunden en, för att senare återigen bli mer konkret uppdelade.  

 I de inledande didaskalierna till Naturen, vanorna, tiden, moralen beskrivs också hur repliker 

som uttalas samtidigt ändå ska utgå från varje rollfigurs eget tempo. Replikerna ska inte anpassas 

till de andra rösterna, och inte heller försöka överrösta dem: ”Tanken är inte att de ska vara 

synkroniserade utan att de ska hamna ur fas.”  I samma drama finns en del längre repliker som 126

inleds samtidigt av rollfigurerna. 

ALLA 
(Som för att erinra sig.) 
Hon går tillbaka in, hon trycker på hissknappen men hissen är upptagen. Hon börjar gå nerför trapporna. 
Snön på hennes huvud och hennes jacka smälter. Hon går långsamt. Hon stannar på våning sju. Hon går fram 
till hissen och trycker på knappen. Hon väntar. Den kommer inte. Hon väntar och trycker igen. Hon springer 
så snabbt hon kan upp till nionde våningen. Hon låser upp vindsdörren och går halvtrappan till vinds-
förråden, till höger förbi garnbutikens förråd, genom korridoren och elrummet, och därefter ut på det asfalt-
erade utrymmet med mattpiskarställningen.   127
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Repliken är förhållandevis lång och bildar också ett röstspel. Den inleds synkront av rollfigurerna, 

men hamnar senare förmodligen ur fas. Tre röster i otakt som återger samma replik kan både 

tydliggöra repliken och göra den mer komplex till sin form.  

 Pauserna är också ett viktigt element i Ouzounidis dramatexter. Didaskalierna till Heterofil 
och Naturen, vanorna, tiden, moralen beskriver två slags pauser som förekommer i texterna: 

Tre punkter […] ska betraktas som en aktiv paus, det vill säga där meningen eller letandet en stund fortsätter i 
skådespelarens huvud. 

Med blackout menas minneslucka eller kort tillstånd av förvirring.  128

En aktiv paus är inte bara en tystnad, utan också något som skådespelaren uttrycker på scenen. Att 

söka efter replikens mening ger bilden av att rollfiguren tänker till, eller visar svårigheterna som 

språket innebär. Hur ska rollfiguren kunna hitta rätt ord och precisera sig nog? Eller tvekar roll-

figuren på sitt ord? Blackouten blir också ett slags tvekan eller ett kroppsligt ifrågasättande av den 

tidigare repliken. Tystnaden, som minneslucka eller förvirring, skapar en tid för såväl rollfigur 

som åskådare att reflektera över det nyligen sagda. En av scenerna i Heterofil innehåller flera 

pauser och består av utpekanden eller uppräknanden av kända och ibland okända personer. Roll-

figurerna rabblar deras namn och identifierar dem som heterosexuella. 

3 
Aristoteles var heterosexuell. 

1 
Aspasia var heterosexuell. 

2 
(Ansats som för att säga något. Kort paus.) Fast antiken, det var ju… 

3 
Sokrates var heterosexuell. Det finns många som… 

(Blackout. Paus.) 

2 
Clinton är heterosexuell. Hillary. 

(Blackout. Kort paus.) 

3 

 Ouzounidis (2013), s. 154, 220.128
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Carola Häggkvist är heterosexuell. 

(Blackout. Kort paus.)  129

Pauserna, i form av både aktiva pauser, blackouter och talansatser berättar att replikerna kan eller 

kanske till och med bör ifrågasättas. Det blir särskilt uppenbart där kända och okända människor, 

från sportstjärnor till diktatorer, föreställs vara heterosexuella. Men det finns också en annan 

funktion, där replikerna mot slutet av scenen flödar fram utan ifrågasättanden och tvekande 

pauser.  

(Paus. Därefter lugnt men utan att längre behöva tänka efter.) 

[…] 

2 
Saddam Hussein var heterosexuell. 

1 
Heinrich Himmler var heterosexuell. 

3 
Ceausescu var heterosexuell. 

2 
Adolf  Hitler var heterosexuell.  

3 
Pol Pot var heterosexuell.  130

Diktatorer tillika massmördare utpekas som heterosexuella, och dessa utpekanden sker utan att 

rollfigurerna behöver reflektera närmre. Formen och replikerna trycker på hur makten står för 

det självklara, det är där norm och struktur föds och premieras. Massmördare har spridit normen 

och hur kan vi acceptera den? 

 Spår av Antigone har inte lika många pauser i själva dramatexten, men på sina håll dyker 

ord som tystnad och tvekan upp. Det ger replikerna en stund att sjunka in men också en viss 

tempoförändring, genom funktionen som ett brott i textens flöde. 

 Texternas stil förändras flera gånger markant, exempelvis har Naturen, vanorna, tiden, 

moralen flera stilbrytande scener. I en av dessa scener tvekar rollfigurerna först inför det de ska 

säga och de går och hämtar manus. Varje replik förs fram trevande, skådespelarna ser ner på 
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manus och upp igen, säger någon mening för att sedan kolla manus igen. Rollfigurerna avbryter 

sig själva för att se ner i manus, något som fragmenterar dramat ytterligare. Replikflödet stannar 

upp och avbryts av pauserna, vilka uppstår när de kollar ner i manus. Replikerna och pauserna 

gör texten osammanhängande och bryter rytmen för att skapa en annan, ny rytm. Dramatexten 

förblir osammanhängande och fastän rollfigurerna kontrollerar manus stämmer inte replikerna 

med varandra – de svarar inte på varandras utsagor utan hackar sig fram: 

2 
(Tittar ner i manus. Upp.) Nej, han skulle inte kalla det för skam. (Tittar ner i manus. Upp.) Skam är fel ord. 
(Tittar ner i manus. Upp.) Ja, det är helt säkert fel ord. (Kort paus. Tittar ner.) 

3 
(Ansats som för att säga något. Tittar ner i manus.) 

2 
Sanningen är den att han (Tittar ner i manus. Läser. Upp. Tittar ner. Letar. Upp.) 

3 
(Tittar ner i manus. Upp.) Jag såg det. Jag såg det med egna ögon. Jag såg hur allting gick till. (Tittar ner. Läser. 
Upp.) Jag var ju där. (Tittar ner. Läser. Upp.) 

1 
(Tittar ner i manus. Upp.) Jag är ändå viss om att svaret finns för den som söker.  

2 
(Tittar ner i manus. Läser. Titta upp.) Vissa saker vet man helt enkelt. (Ner. Upp.) 

3 
(Tittar ner i manus. Upp. Ner. Letar i texten. Upp.) Det jag längtar till mest efter är att äntligen få (Tittar ner i 
manus. Letar i texten.) 

1 
(Tittar ner i manus. Upp.) Skam är väl det närmaste jag kan komma. (Tittar ner i manus.) 

2 
Det räcker inte. Räcker det verkligen som förklaring? (Tittar ner i manus. Upp.) Det räcker inte.  131

Rollfigurerna tänker, de omformulerar, frågar sig själva och svarar. Men de är bundna till manus, 

ett manus som inte alls hjälper dem. Rollfigurerna uttrycker en slags osäkerhet om repliken och 

visar att de inte litar på texten de läser. Det fungerar som ett starkt stilskifte eller stilbrott i drama-

texten och stilbrotten återkommer eftersom texten ständigt ändrar sin form och sitt språk. Form-
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mässigt kan olika scener, som hänger ihop tematiskt, utmana varandra. Stilbrotten sker i den 

meningen att form och innehåll skiljer sig åt. På flera håll förekommer fenomenet i drama-

texterna. Dels i uppräkningarna i exempelvis Heterofil, men även i frågeformuläret i Naturen, 

vanorna, tiden, moralen. 
 Spår av Antigone förändras formmässigt när berättelsen glider över i Antigonemyten, där 

rollfigurerna bakom Antigone förklarar moralen och hennes hjältemod. Replikerna byter form, 

blir längre och längre och mynnar ut i en analys av Antigones handling.  Heterofil har också flera 132

scener som blir stilbrott i dramat. Den inledande scenen, som förklarar pjäsens ämne, bryts och 

förändras till en uppräknande scen, där heterosexuella pekas ut. Men det stora brottet i Heterofil 

kommer senare, när rollfigur 2 lämnar scenen. Det efterföljs av en tyst scen, vilken i sig bryts när 

rollfigur 2 kommer tillbaka och framför sin monologliknande replik, hon återkommer med en ny 

ton och med ett nytt tilltal, ett direkt tilltal. Rollfigur 3 håller på samma sätt en monolog, vilket 

också rollfigur 1 sedan gör. Den senares replik avslutas med en röstflätning, där de övriga två roll-

figurer i en uppräknande form fortsätter rollfigur 1:s monolog.  

Tig från och med nu. Tig för att äntligen formulera en rättvis världsordning. Tig för att säkerställa vår frihet. 
Tig för att besvara, ifrågasätta, omformulera. Tig för att reflektera, undervisa, rädda. Tig för att medla, 
uttrycka, förklara. Tig för att älska. Tig för att förneka. Tig / för att döda. Tig för att hata. 

3 
Tig för att hata, tig för att återställa jämvikten, tig / för att skipa rättvisa. 

2 
Tig för att tortera, tig för att plåga, tig / för att återta makten. 

1 
Tig för att informera, upplysa / motbevisa. 

3 
Tig för att hävda din rätt, tig / för att vinna, tig för att bli förstådd.  133

Det fortsätter så tills rollfigur 3 lämnar scenen och följs av dramats andra tysta scen. Dessa scener 

bryter formmässigt med de andra scenerna, men förändrar också tempot och tilltalet. Det går att 

utläsa en ny aggressivitet i replikerna, som tidigare ofta haft en ironisk klang. De tysta scenerna 

och de tre monologliknande replikerna ökar intensiteten och allvaret på scenen.  

 Särskilt i Heterofil och Naturen, vanorna, tiden, moralen bryter scenerna ofta formmässigt mot 

de föregående scenerna. Det är som att dramat är test, där rollfigurerna provar olika vägar genom 
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språk och form för att nå fram till den tilltalade. Stilbrotten fungerar som ett test, där roll-

figurerna aldrig vill hamna i en tänkt eller fast form. Där kan tillvaron, språket och formen 

förändras. Dramerna håller sig inte fast vid någon given ram eller vid någon given form. Så fort vi 

tror oss ha kontroll över formen, byts den ut, tar nya vägar och letar sig till nya platser.  

fyra – dekonstruktion. 

Språket som medel, som utmaning och som återvändsgränd. Den postdramatiska texten har flera 

dekonstruerande element, bland annat kan rollfigurer, handling och form bryta mot tidigare upp-

fattningar inom den långa dramatraditionen. Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av 

Antigone är alla dramatexter där en djupgående dekonstruktion genomsyrar verken.   

 Rollfigurerna, som första exempel, är dekonstruerade i alla de tre dramerna. De är 

avskalade och saknar namn i de två första av trilogins delar, och i Spår av Antigone ser vi hur roll-

figurerna inte är inskrivna alls. Replikerna är inte tilldelade någon. Det som replikerna berättar 

om, flickan, kan å ena sidan tänkas vara helt utan egna repliker, och bara existera i den bild eller 

berättelse som replikerna målar upp. Å andra sidan kan hon tänkas ha egna repliker och till och 

med tala om sig själv i tredje person. 

 Replikerna eller rollfigurerna fungerar ofta som en enda röst, som en enda rollfigur, och 

ibland som olika röster, med olika förmågor. De sammansmälter och fördelar sig och gör sig 

individuella om vartannat. Det handlande subjektet kan vara upplöst, eller som Lehmann be-

skriver det, uppskisserat som för att undersöka ett tänkande och istället representera ett individ-

uellt mänskligt subjekt i texten.  De olika subjekten representerar därmed snarare ett tal, en 134

retorik eller ett språk som i sig undersöker vår samtid. Därför är rollfigurerna uppluckrade och 

som individuella rollfigurer inte avgörande för dramat. De är ändå ett avgörande verktyg för 

dramat, de finns för att framföra och förmedla texten, och sinsemellan bära varandra, som en kör 

eller som en gemensam röst.  

 Ett andra exempel på dramatexternas dekonstruktion är handlingen. Spår av Antigone har 

visserligen en handling: om flickans uppväxt, som kopplas till parallellberättelsen, Antigone-

myten. Men dessa handlingar eller narrativ är också brutna. De bryter med sig själva i sin 

fragmentariska form, med nya motsägelser. Texten bryter mot exaktheten, vi kan inte peka på var 

eller när dramat utspelar sig, om den utspelar sig i en slags flerdimensionell miljö med olivlundar, 

med röd jord och skolgårdar. Handlingen har flera uppbrott, och det som först verkar handla om 

en flicka i vår tid blir sedan en tolkning av Antigone, där Antigones handling och person 

analyseras i replikerna. Antigone står för något annat och vi vet längre inte skillnaden mellan 
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Antigone eller flickan. Antigone/flickan blir den progressiva rörelsen som bryter mot härskarna, 

samhället och Kreon. Vi kan inte säga exakt vem flickan är, eller vem Antigone är. Hon förklaras 

hela tiden genom andra i fragment och genom en rad rollfigurer, en slags kör och vittnen som 

inte är inblandade, men som återger händelseförloppen och handlingarna. Dramatexten förvillar i 

Spår av Antigone. Strukturen är bruten. Den dekonstruerar sin handling och förklarar Antigone 

genom flickan idag, och flickan genom Antigone, då i den antika myten. På samma sätt dekon-

strueras också handlingen i Heterofil och Naturen, vanorna, tiden, moralen. Även om dramerna börjar 

vid en punkt och avslutas vid en annan, längre fram eller närmare åskådaren, är rörelsen upp-

luckrad i sin form. Den byter ständigt perspektiv och ifrågasätter inte bara sig själv utan också 

utsagorna, vilket ett exempel från Naturen, vanorna, tiden, moralen kan visa:  

1 
Vilket samhälle? Vilken tid? 

2 
Geografin. 

3 
Tiden. 

1 
Jag gör det. Jag känner det. Det vet jag att jag gör. (Kort ansats som för att säga något. Kort paus.) Det är jag 
helt säker på att jag gör.  

2 
Var vi fler som uppfattade det? Eller var det bara jag? 

3 
Om han visste att hon stod där uppe på taket. 

1 
Han springer som han aldrig tidigare sprungit. 

3 
Ja eller. Han har ju det där med benet som hindrar honom. 

2 
Jag vet att det hände. Jag minns det. Jag var med. 

1 
Hur nära måste det vara för att få kallas nära? 

3 
Jag ser. Jag vet det. Jag ser. 

!32



2 
Förbjöd och förbjöd. Det är klart att han ville att hon skulle komma hem.  135

Replikerna är inte sammanhängande i exemplet, de utgår från olika röster och olika minnen. De 

hänger inte samman utan skapar fler röster, fler än bara de tre rollfigurerna som talar. De 

integrerar med inre och yttre röster och plockar upp allt som strömmar förbi i tankar och 

associationer. 

 Det tredje exemplet på dekonstruktion i dramatexterna är språket och formen. Stilbrotten 

inom dramatexterna visar hur språket och formen hela tiden tenderar att vilja bryta med sitt 

tidigare. Det viktiga är att formen aldrig fastnar, eller blir stillastående. Rollfigurerna vill bryta 

med varje scen, och de rör sig mellan olika typer av uppräkningar, röstflätningar, monologer, 

upprepningar, et cetera. Lehmann beskriver i Postdramatic theatre hur upprepning används på ett 

nytt sätt inom postdramatisk teater – som en kristallisering av tid. Tidigare har upprepningen 

använts för att strukturera en form, medan den inom postdramatiken används för destrukturera 

och dekonstruera handling, mening och form. För synen på repetitionen är också annorlunda 

inom den postdramatiska teatern: ”The very position in time of  the repeated is different from 

that of  the original. We always see something different in what we have seen before. Therefore, 

repetition is also capable of  producing a new attention punctuated by the memory of  the 

preceding events, an attending to the little differences.”  Upprepningen har andra syften i det post-136

dramatiska dramat enligt Lehmann och betydelserna och upprepningen är i själva verket inte upp-

repande utan skiljer sig från det tidigare. Vi kan tänka oss att upprepningarna fungerar på ett 

liknande vis i Ouzounidis dramer: 

1 
Att det inte kan liknas vid någonting annat. Vid allting annat. Att jag ler inombords när jag ser dig. Att det drar 
som en varm ström över huden.  

2 
Att det fladdrar, porlar, / brusar? 

3 
Att det fladdrar, porlar, brusar, att jag ryser vid blotta tanken och att blodet känns / som champagne. 

1 
Att blodet känns som champagne och att kontrasterna / mjuknar? 
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2 
Att kontrasterna mjuknar. Att blodet är som / champagne.  

3 
Att den dag kärleken tar slut ska du se på mig med samma blick? Att den dag jag måste gå du hjälper mig med 
väskan till stationen? 

1 
Att den dag kärleken tar slut ska jag se på dig med samma blick. Att den dag du måste gå jag bär din väska till 
stationen.  137

Upprepningarna förändrar sin egen utsaga, något som också tydliggörs genom att de olika roll-

figurerna upprepar varandras repliker. Språket utmanar sig själv och åskådarens uppfattning om 

texten. Stilförändringarna i dramatexternas form, som går från upprepande röstspel till mono-

loger och vidare, är en tydlig dekonstruktion av texten i sig. De plötsliga övergångarna, stil-

brotten, åskådliggör en tydlig inomtextlig uppgörelse, där det överallt finns normer, element och 

former att förändra eller bryta med. 

Slutord 

Den här studien syftade till att tolka och öka förståelsen av Christina Ouzounidis tre dramer: 

Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av Antigone. Jag utgick från olika teorier om den 

dramatiska textens natur och karaktär, och jag anslöt mig till uppfattningen att dramatexter skapas 

för att uppföras på en scen. För att uttolka vad texterna förmedlar och betyder bar jag med mig 

frågeställningarna om hur Ouzounidis dramatik förhåller sig till teaterhändelsen, teman, form och 

dekonstruktion. Mitt syfte med uppsatsen var inte att strukturera eller på något sätt ordna 

texterna, utan snarare försöka se vad de säger oss. 

 Texterna är exempel på dekonstruerad dramatik, där klassiska dramaelement såsom 

handling och rollfigurer är av mindre betydelse. Texterna är undersökande i sin form, de 

skärskådar vår tillvaro och ifrågasätter det som tas för givet. De här dramatexterna kan mycket väl 

kopplas till postdramatiken eller den postdramatiska teatern, som bryter med en traditionell 

uppfattning om dramatiken och hur den ska vara utformad. Ouzounidis dramatexter vill inte 

förhålla sig till det tidigare, de vill bryta med det tidigare.  

 Texterna granskar vår samtid, i Heterofil är det heterosexualiteten och den vita manliga 

maktpositionen som ifrågasätts. I Naturen, vanorna, tiden, moralen låter sig våra vanor, minnen och 

moral genomlysas från olika perspektiv, med en invävd berättelse om en kvinna som inte förmår 

leva med ramarna och reglerna. Mannen tar ifrån henne alternativen och begränsar henne. Spår av 
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Antigone är ett drama som skildrar en flickas uppväxt i ett samhälle där hotet om övergrepp och 

våld kväver henne. Myten om Antigone kan hjälpa oss förstå flickans kval, och flickans kval i 

Ouzounidis drama kan hjälpa oss att förstå Antigone, som i myten går emot härskaren och trots 

förbudet begraver sin bror Polyneikes. Sensus communis är undertiteln på dessa dramer, och i alla 

tre dramerna ifrågasätts den, den allmänna uppfattningen, som ger oss känslor, moral, vanor och 

lagar. Rollfigurerna vill bryta med sensus communis, de vill inte förhålla sig till etiketterna, 

alternativen eller makten. 

Jag förhåller mig inte jag förhåller mig inte jag förhåller mig inte jag förhåller mig inte  138

Ouzounidis texter är fragmentariska, rollfigurerna fyller i varandras meningar, överlappar var-

andras repliker och stannar till, ifrågasätter och överväger sina utsagor. Pauserna är endast inte 

bara pauser, utan ett medel som djuplodar texterna. Ibland förefaller rollfigurerna tveka eller 

tvivla på sin egen replik i de aktiva pauserna, och ibland flödar replikerna fram, överlappar var-

andra och flätar dem samman till en enda röst. Ofta växlar formen och stilen, rytmen och 

tempot, med scener som bryter med varandra gång på gång. Dramatexterna utmanar och vill hela 

tiden lämna den bekväma zonen som åskådare eller läsare kan tänkas skapa. Jag förstår 

Ouzounidis dramatik som ett omprövande av det för oss givna. Här lämnar jag dramatexterna. 

Den här studien av Heterofil, Naturen, vanorna, tiden, moralen och Spår av Antigone gav en inblick i 

Ouzounidis författarskap, men också i den moderna svenska dramatiken av idag. Jag hoppas att vi 

får se fler undersökningar av Ouzounidis dramatik framöver, men även inom Sensus communis-

trilogin, där det finns fler spår att undersöka och följa framgent. 
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