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Abstract 

This dissertation examines and analyzes the ways in which stage directors can change an audience’s 

perception of Mozart’s opera Così fan tutte by using characterization. Details from four live stage 

recordings of the opera are analyzed with a specific focus on the effects of choices made in the 

performances, here termed “characterizations”, with the concept of morals and moral implications 

being a key component. In conclusion, stage directing is shown to play a large role in the audience’s 

perception of the work, fully comparable to the role of the libretto and the music.   
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Inledning 

Ämnesbakgrund 

Opera är, liksom den västerländska konstmusiken i stort, en levande konstform där verken 

skapas på nytt varje gång de framförs. I scenmusikens fall (opera, operett, musikal etc.) kan 

framförandena variera väldigt mycket, eftersom de utöver musik och libretto (och de sätt som 

dessa kan varieras genom exempelvis tempi, bortklippningar, repriser osv) även innehåller 

kostym, scenografi, ljussättning, och skådespel. Eftersom konst anses vara ett naturligt 

mänskligt uttryck är det vanligt att de olika tolkningarna som görs undersöks och 

medvetandegörs i sina sociala sammanhang. En av de tidigaste mångtydiga och i närmast alla 

tider kontroversiella operorna är Così fan tutte (1790), den tredje av kollaborationsoperorna 

mellan Wolfgang Amadeus Mozart och Lorenzo Da Ponte. På grund av handlingens 

inneboende kontrovers, som behandlar otrohet, svek, och oärlighet, och intrigens inbyggda 

vaghet tvingas den regissör som arbetar med en uppsättning av operan att göra vissa val kring 

framförallt karaktärisering. Slutresultatet av dessa val är en av aspekterna som kan skilja sig 

mest mellan olika uppsättningar. 

 

Operans fullständiga titel är Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, och brukar 

översättas Så gör de alla/Så gör alla kvinnor, eller skola för älskande.1 Den börjar med att två 

soldater, Guglielmo och Ferrando, slår vad med sin vän Don Alfonso om att deras fästmör, 

systrarna Fiordiligi och Dorabella, aldrig skulle vara dem otrogna. De låtsas resa iväg men 

återvänder i förklädnad med intention att förföra varandras fästmör. Till hjälp har de Don 

Alfonso och systrarnas tjänstekvinna Despina. Efter att de lyckats avslöjas bedrägeriet i en 

dramatisk final. 

 

Così fan tutte har ett välförtjänt rykte om att vara en svår opera att sätta upp, men till skillnad 

från de flesta operor med uppförandeproblem handlar det inte om sångtekniska svårigheter 

eller logistik såsom stora körer, utan om svårigheten att skapa karaktärer som en publik vill se 

(även om de inte nödvändigtvis behöver vara omtyckta). Claes Wahlin skriver exempelvis i 

en recension för Aftonbladet ”Man kan iscensätta Così fan tutte från såväl ett cyniskt 

perspektiv, som från ett mer inkännande, psykologiskt. Tyvärr spelas den alltför ofta enbart 

som en komedi, en farsartad såpa.”2 och i Svenska Dagbladet talas det ännu mer koncist: 

 
1 Det italienska ordet ”tutte” syftar specifikt på kvinnor (femininum pluralis); hade titeln syftat på män, eller 

både män och kvinnor, hade operan hetat Così fan tutti. Observera att ordet ”amanti” dock inte är könsbundet. 
2 Claes Wahlin, ”En ”Così fan tutte” helt utan finess” (recension), Aftonbladet 7/8 2017. Besökt 2019-05-28 

<https://www.aftonbladet.se/kultur/teater/a/zqpgq/en-cosi-fan-tutte-helt-utan-finess>. 

 

https://www.aftonbladet.se/kultur/teater/a/zqpgq/en-cosi-fan-tutte-helt-utan-finess
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”Così fan tutte är bland det svåraste en operaregissör kan ge sig på”.3 Musikforskaren Joseph 

Kerman menar att “Even the most devoted Mozartian will have to admit that there is 

something unsatisfactory about Così fan tutte”.4 

 

Slående nog är nutidens kritik mot operan väldigt lik dåtidens. I en recension från 2018 kan 

följande läsas: 

 

”I, for one, have never found the nastily plotted Così fan tutte funny. A pair of dumb, 

gullible guys bet a cynical older man that they can seduce one another’s girlfriends, 

and when they succeed, they are, of course miserable, but then all is forgiven and all 

returns to business as usual.”5 

 

Som jämförelse skrev skådespelaren F. L. Schröder år 1791 ”[Così fan tutte] lowers all 

women, cannot possibly please female spectators, and will therefore not make its fortune” och 

“Miserable! Even of Mozart's music only the second act pleases me!”.6 Uppenbarligen har 

frågan om hur människor får lov att framställas på scen varit aktuell under en lång tid. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga vad ett antal regissörer har valt att göra för att 

karaktärisera Così fan tuttes rollfigurer samt tydliggöra vilken effekt dessa val kan ha på 

publikens möjliga uppfattning om karaktärerna och operan eller uppsättningen som helhet. 

Detta på grund av operans vaghet angående hur rollfigurerna bör uppfattas av publiken – den 

saknar en berättare, och karaktäriseringen påverkar då om publiken lämnar salen med hat eller 

kärlek för en rollfigur. Frågeställningarna som legat till grund för arbetet är: 

 

• Vilka beslut kan regissören ta/vilka grepp kan hen använda för att göra sin egen 

tolkning utöver musik och libretto? 

• Hur påverkar dessa val de individuella karaktäriseringarna? 

• Hur påverkar dessa individuella karaktäriseringar hur operan eller uppsättningen som 

helhet uppfattas? 

 

 
3 Bo Löfvendahl, ”En Così med humor och ohejdbar erotik” (recension), Svenska Dagbladet 7/5 2007. Besökt 

2019-05-28 <https://www.svd.se/en-cosi-med-humor-och-ohejdbar-erotik>. 
4 Joseph Kerman, Opera as drama (London 1989), s 92. 
5 Robert Levine, “Lots of fun, but little regard for Mozart and da Ponte in the Met's Così” (recension), Bachtrack 

21/3 2018. Besökt 2019-05-28 <https://bachtrack.com/review-cosi-fan-tutte-mcdermott-majeski-malfi-

metropolitan-opera-new-york-march-2018>. 
6 Peter Branscombe, “Così in Context”, The Musical Times 122/1661 (1981), s 464. 

https://www.svd.se/en-cosi-med-humor-och-ohejdbar-erotik
https://bachtrack.com/review-cosi-fan-tutte-mcdermott-majeski-malfi-metropolitan-opera-new-york-march-2018
https://bachtrack.com/review-cosi-fan-tutte-mcdermott-majeski-malfi-metropolitan-opera-new-york-march-2018
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Begrepp 

Eftersom uppsatsens huvudfokus ligger på karaktärisering bör termen i sig definieras. I den 

här uppsatsen använder jag ordet ”karaktärisering” så som det definieras i Dictionary of the 

Theatre7 som en ”Literary or theatrical technique used to provide information about a 

character* [sic] or situation”. I lexikonet delas karaktäriseringsteknikerna in i fem delar, 

varav jag använder mig av två: ”stage directions” och ”stage business and paralinguistic 

factors (intonations, facial expression*, gestures*)[sic]”. Jag utgår ifrån att regissören har haft 

det yttersta konstnärliga ansvaret för rollernas gestaltning, och att de mindre detaljerna såsom 

småmimik, som mycket väl kan härledas till den enskilda skådespelaren snarare än regissören, 

ändå görs inom regissörens tolkningsram och med intentionen att stärka regissörens valda 

karaktärisering. 

 

Metropolitan Opera House går vanligtvis under förkortningen (the) Met, och de analyserade 

uppsättningarna från huset kortas här med Met och deras spelår; det vill säga Met’96, Met’14, 

och Met’18. Glyndebourne-uppsättningen har ingen förkortning. 

 

På grund av operans intrig och kärlekskomplikationer är det inte alltid lätt att hålla reda på 

vilka par som åsyftas. I den här uppsatsen syftar begreppet ”gamla paren” och 

”ursprungsparen” på Guglielmo/Fiordiligi och Ferrando/Dorabella – de par som finns vid 

operans början – medan ”nya paren” syftar på Ferrando/Fiordiligi och Guglielmo/Dorabella, 

alltså paren som uppstår på grund av bedrägeriet. 

 

Teori 

Jag gör grundantagandet att regissörerna har vetat om vilka möjligheter och vilken vidd av 

karaktärstolkningar som de har haft till sitt förfogande. Così fan tutte är en svår opera att 

regissera i bästa fall, och det är svårt att tänka sig att så respekterade institutioner som 

Metropolitan och Glyndebourne skulle acceptera riskerna som skulle komma av att anställa en 

regissör som inte arbetar utförligt, utöver att alla tre regissörer har långa karriärer och är 

respekterade i branschen. Med andra ord bör de alla vara väl insatta i tolkningstraditionen för 

operan. 

 

De olika karaktäriseringarna kan antingen vara relativt normativa inom en mer generell opera- 

och mediavärld (speciellt inom komiska operor/tv-serier/filmer, med ytliga och lite dumma 

karaktärer vars känsloliv är styrt av handlingen, istället för tvärtom) och därmed bidra till att 

ytterligare befästa dessa normer, eller så kan de, på en flytande skala, bryta mot dem; eller för 

all del ha båda typerna. En stor del av detta är relaterat till hur regissören bestämmer 

rollfigurernas moraliska principer och ståndpunkter samt hur uppsättningen i sig ställer sig till 

dessa moraliska positioner. Om detta påtalar Joseph Kerman att det är lika svårt för Così fan 

tuttes karaktärer att bedöma sina känslor som det är för konventionsbundna människor i 

 
7 Patrice Pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis (Toronto 1998), s 52.  
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verkliga livet.8 Även Frits Noskes tankar om operans dramatiska ironi har legat som en 

teoretisk grundval för arbetet – han definierar detta som delandet av hemlig information 

mellan kompositören och publiken som motsäger de uttryckliga orden som sägs av en eller 

flera karaktärer.9 

 

Jag utgår ifrån tesen att karaktäriseringen av känslolivet hos de två manliga rollerna Ferrando 

och Guglielmo är avgörande för hur den så kallade ”good guy/bad guy”-dynamiken förmedlas 

till publiken och avläses av densamma, och därmed hur hela uppsättningen uppfattas. Om de 

blir upprörda av hur deras fästmör agerar och detta mynnar ut i hot mot fästmörna, kan 

ursäkterna som följer vara ett resultat av rädsla snarare än skuldkänslor. Det blir en mycket 

annorlunda effekt mot om männen blir sårade snarare än arga, där också fästmörnas ursäkter 

upplevs på ett annat sätt. Detta diskuteras vidare under analysen. 

 

Det finns likheter mellan min analys och olika typer av filmanalys, eftersom jag väljer att se 

inspelningar av operan. Genom klippning, val av perspektiv, inzoomning och så vidare kan 

tolkningen styras av operahusen genom att bestämma fokuset som publiken för den inspelade 

versionen ska ha.1011 Det finns dock flera skillnader mellan min forskning och en stor del av 

den operacentrerade filmanalysen: den största är att mycket forskning fokuserar på operafilm 

(inte filmade liveuppsättningar) eller användningen av opera i vanliga spelfilmer; en annan är 

att jag här inte analyserar hur formatet påverkar mina tolkningar, men jag är medveten om att 

det påverkar. Ett speciellt förhållande vid analys av audiovisuellt inspelade uppsättningar är 

att man som betraktare inte som i operasalongen påverkas av andra i publiken, utan kan (och 

måste) bilda sig en mer individuell uppfattning av framförandet. 

 

Tidigare forskning 

Som kan förväntas när det gäller Mozarts verk finns det en omfattande mängd forskning om 

Così fan tuttes uppkomst, musik, och karaktärer. Denna forskning behandlar dock nästan 

uteslutande karaktärisering i själva grundmaterialet (librettot och partituret), och ofta med en 

uttalad eller outtalad utgångspunkt i Mozarts och Da Pontes intentioner. En återkommande 

detalj är att många av studierna bygger i någon grad på Joseph Kermans Opera as drama.  

Denna forskning är i sig själv ett bevis på hur polariserande operan kan vara – Andrew 

Steptoe skriver att Fiordiligi och Dorabella ofta subtilt differentieras,12 medan Frits Noske 

anser att Mozart generellt inte gör någon stor skillnad på dem.13 Kristi Brown-Montesano 

däremot menar att medan mycket litteratur kring Così fan tutte beskriver systrarna som 

 
8 Kerman, Opera as drama, s 96. 
9 Frits Noske, The signifier and the signified: studies in the operas of Mozart and Verdi (Haag 1977), s 102. 
10 Marcia J. Citron, Opera on screen (New Haven 2000), s 83. 
11 Richard Keen, Monica L. McCoy, Elizabeth Powell, “Rooting for the Bad Guy: Psychological Perspectives”, 

Studies in Popular Culture 34/2 (2012), s 133. 
12 Andrew Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas: the cultural and musical background to Le nozze di Figaro, 

Don Giovanni, and Così fan tutte (Oxford 1988), s 216. 
13 Noske, The signifier and the signified, s 97. 
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inbördes utbytbara har Mozart absolut gjort skillnad på dem.14 Denna forskning är en optimal 

grund för min analys eftersom många av resonemangen troligen har betänkts av regissörerna 

för de analyserade uppsättningarna (vare sig de har läst samma litteratur eller kommit fram till 

samma slutsatser själv), men min egen forskning behandlar hur dessa möjliga karaktärsdrag 

framställs på scenen i faktiska uppsättningar. 

 

Så kallade liveframträdanden av den västerländska konstmusiken ses ofta av både utövare och 

lyssnare som en del av musikens identitet; att konsumera inspelningar av verk anses sällan 

vara bättre eller ens jämförbart med att uppleva musiken live. Således brukar det sällan 

forskas om specifika inspelningar av något verk – Marcia J Citron jämför i sin bok Opera on 

Screen15 några olika inspelningar av operor, både framträdanden från operahus och 

operafilmer, men hon är ofta relativt ensam inom sitt område. En som dock analyserar 

uppsättningar är David J Levin i Unsettling opera, där han också påtalar att ”the familiar 

insistence on liveness as necessary prerequisite for interpretation” har förhindrat framsteg 

inom de delar av musikvetenskapen som analyserar opera. Han menar att det går att spekulera 

kring tolkningar, men om dessa inte framförs (och dokumenteras) så kommer de aldrig längre 

än att vara just spekulationer.16  

 

Det finns mycket litteratur kring filmad opera, men både exempelvis Marcia J Citrons When 

Opera Meets Film17 och Richard Fawkes Opera on Film18 behandlar snarare spelfilmer med 

operainslag eller operafokus, operafilmer (i stil med Ingmar Bergmans Trollflöjten), och andra 

överlappningar mellan opera och film än just liveinspelningar, som utgör huvudkällorna i 

denna uppsats. En bok som troligen skulle varit värdefull som litteratur är William Ferraras 

Staging Scenes from the Operas of Mozart: A Guide for Teachers and Singers. Den gick 

tyvärr inte att få tag på, och den har inte använts i denna uppsats. 

 

Många teman återkommer i flera författares texter, utan att de nödvändigtvis har kunnat 

utforskas i denna uppsats. Dessa teman innefattar bland annat dåtidens sociopolitiska värld 

med dess ideologier och sociala koder, samt hur de (troligen) påverkade karaktärernas 

världsbilder – ofta jämförs Così fan tutte i dessa sammanhang även med Le Nozze di Figaro 

och Don Giovanni.19 20 21 22 23 24 Bland de musikaliska överlappningarna finner vi Ferrandos 

och Fiordiligis så kallade ”kärleksmotiv”,25 emotionella kopplingar till den övergripande 

tonartsstrukturen,26 27 och exempel på opera seria-parodi.28 29 30 31 32 

 
14 Kristi Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas (Berkeley 2007), s 217. 
15 Citron, Opera on Screen, s 69-111. 
16 David J. Levin, Unsettling opera: staging Mozart, Verdi, Wagner and Zemlinsky (Chicago 2007), s 7-8. 
17 Marcia J. Citron, When opera meets film (Cambridge 2010). 
18 Richard Fawkes, Opera on film (London 2000). 
19 Charles Ford, Così?: sexual politics in Mozart's operas (Manchester 1991), s 115, 141, 147.  
20 Kerman, Opera as drama, s 96-97. 
21 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 128, 233. 
22 Noske, The signifier and the signified, s 116-117. 
23 Bruce Alan Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte (Cambridge 1995), s 177. 
24 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 214, 238. 
25 Ford, Così?, s 112. 
26 Ford, Così?, s 132.  
27 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 233-234. 
28 Kerman, Opera as drama, s 77. 
29 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 213. 
30 Noske, The signifier and the signified, s 99-100, 102, 109, 112. 
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Avgränsning 

Tre av uppsättningarna som analyseras är från Metropolitan Opera House (härefter förkortad 

Met) och sågs genom husets egen streamingtjänst, ”Met Opera on Demand”. Den fjärde 

uppsättningen är från operafestivalen i Glyndebourne och sågs på DVD. Här uppstod en stark 

avgränsning som fokuserar på amerikanska och engelska uppsättningar av operan eftersom 

dessa var de som låg närmast tillhands att få tag på. Avgränsningar inom operauppsättningar 

är ett komplext ämne; operahusen gör själva avgränsningar genom att besluta kring vilka 

uppsättningar de släpper för allmänheten att se, och utöver det kan det vara stor skillnad 

mellan olika uppsättningars tillgänglighet. Exempelvis är alla uppsättningar på ”Met Opera on 

Demand” förhållandevis mycket lättillgängliga – allt som behövs är en internetuppkoppling 

(på dator eller telefon/surfplatta) och ett konto – medan de flesta inspelade uppsättningar 

endast finns på DVD, som då behöver införskaffas på något sätt och som ibland kan krångla 

på grund av skillnader i copyrightlagar. Även vilka undertexter som kan väljas påverkar 

tillgängligheten. 

 

Così fan tutte upplevs sällan som ett verk som spelas ofta, men enligt Operabase statistik33 

över de mest spelade operorna i världen mellan 2004 och 2018 ligger den som nummer 12, 

över bland annat Turandot och Aida.  

 

 
31 Irving Singer, Mozart & Beethoven: the concept of love in their operas (Baltimore 1977), s 98. 
32 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 225, 241, 244. 
33 Statistik, Operabase. Besökt 2019-05-27 <https://www.operabase.com/statistics/en>. 

https://www.operabase.com/statistics/en
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Trots detta verkar den spelas in relativt sällan. I Operabase lista över inspelade produktioner34 

finns det 27 poster på Così fan tutte (de tre uppsättningarna från Metropolitan finns inte med – 

databasen antas därför vara inkomplett); för jämförelsens skull finns 42 inspelningar av Le 

Nozze di Figaro, 39 av Rigoletto, och 23 av Lucia di Lammermoor. 

 

Uppsättningarna jag valt att analysera kommer från ett av världens mest kända och 

respekterade operahus och en välkänd operafestival, och inspelningarna sträcker sig relativt 

jämnt över en period på 22 år, från 1996 till 2018. Därför skulle jag argumentera att 

uppsättningarna är relativt representativa för den amerikanska och engelska synen på opera 

under den givna tidsperioden – men givetvis är det svårt, om inte omöjligt, att hitta endast 

fyra uppsättningar som tillsammans representerar hela världens operaideal. Metropolitans 

 
34 Rentals, Operabase. Besökt 2019-05-27 <https://www.operabase.com/rentals/en>. 

https://www.operabase.com/rentals/en
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utbud påverkas dessutom säkerligen av att deras uppsättningar ofta når ut globalt, genom 

biografer och streamingtjänster. 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med historisk bakgrundsinformation om operan och dess kontextuella 

förutsättningar, samt en lista över rollfigurerna och en synopsis. Därefter analyseras konkreta 

detaljer i karaktärisering i enskilda scener och generella teman inom alla de analyserade 

uppsättningarna, varefter de resulterande övergripande tematiska tendenserna presenteras och 

diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas resultatet och frågeställningarna som legat till grund 

för analysen besvaras. 

 

Material 

Jag kommer huvudsakligen att använda mig av fyra olika audio- och videoupptagningar av 

Così fan tutte (se nedan). Som komplement till detta kommer jag använda mig av exempelvis 

programtexter och recensioner samt litteratur rörande det som i denna studie definierats som 

”karaktärisering” i sceniska produktioner. En pianoreducerad urtextutgåva35 kommer också 

användas, och en websida36 som alla engelska översättningar (från originalspråket italienska) 

kommer från om inte annat anges. Alla svenska översättningar är gjorda av undertecknad. 

 

Analyserade uppsättningar 

Observera att mer fullständig information om uppsättningarna återfinns under Källor 

 

Glyndebourne 2006 

Regissör: Nicholas Hytner 

Glyndebournes uppsättning verkar utspela sig i operans ordinarie kontext: 1700-talets Neapel. 

Det är enkelt att se skillnad på de olika karaktärerna, mycket hjälpt av att Ferrando och 

Guglielmo har olika kroppsbyggnad och Fiordiligi och Dorabella har olika hår- och klädfärg. 

 

Metropolitan 1996 

Regissör: Lesley Koenig 

Met’96-uppsättningen utspelar sig till synes också i 1700-talets Neapel, men till skillnad från 

Glyndebourne är det svårt att se skillnad på soldaterna och systrarna i början. Ferrando och 

 
35 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, Klaverutdrag ur Wolfgang Amadeus 

Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Kassel Bärenreiter (2006). 
36 Così fan tutte libretto, Opera Folio. Besökt 11-05-2019 

<http://www.operafolio.com/libretto.asp?n=Cosi_fan_tutte&translation=UK>. 

http://www.operafolio.com/libretto.asp?n=Cosi_fan_tutte&translation=UK


14 

 

 

Guglielmo ser mycket lika ut i sina uniformer, men när de återvänder som albaner har de 

kontrasterande kläder. Fiordiligi och Dorabella har nästan precis likadana klänningar och 

frisyrer i första akten, men har kontrasterande klädfärger i andra akten. 

 

Metropolitan 2014 

Regissör: Lesley Koenig 

Met’14-uppsättningen är i princip samma produktion som Met’96 – regissören är densamma 

och mycket scenografi och kostym är likadant.  

 

Metropolitan 2018 

Regissör: Phelim McDermott 

Met’18s uppsättning är, ovanligt nog,37 den enda som utspelar sig i en annan tidsålder än 

Mozarts egen; här är handling flyttad till ett tivoli under 1950-talet, troligen i USA. Fiordiligi 

och Dorabella är klädda som överklass/medelklassflickor, och Ferrando och Guglielmo har 

moderna uniformer i början. När de sedan återvänder är de förklädda till tuffa motorcyklister, 

med jeans, skinnjackor, och cigaretter. Despina är hushållerska för tivolits motell, och Don 

Alfonso har en vanlig kostym med en bolo kring halsen. Tivolit har också cirkusartister som 

ofta hjälper Don Alfonso, är en del av scenografin, eller stumt interagerar med karaktärerna. 

 

Metod 

Jag har använt mig av ett hermeneutiskt arbetssätt där jag reflekterat över vilka intryck jag får 

av uppsättningarna i syfte att precisera vad som ligger till grund för dessa. Detta arbetssätt har 

också innehållit autoetnografiska aspekter där jag ställts inför att reflektera över hur jag 

reagerar på när jag ser en produktion första gången samt förhållandet mellan första intryck 

och senare analyser. 

 

I frågan om hur uppsättningarna som helhet kan tolkas kommer jag använda mig av både 

”mimesis” och ”antimimesis” som möjliga tolkningsramar. Mimesis definieras i Svenska 

Akademiens Ordlista som ”gestaltning av verkligheten i litteratur och konst”,38 medan 

motsatsen antimimesis, att “life imitates art”, beskrivs i Oscar Wildes essä The Decay of 

Lying som ett resultat av “the fact that the self-conscious aim of Life is to find expression, and 

that Art offers it certain beautiful forms through which it may realise that energy”.39 Detta 

innebär i praktiken att uppsättningar av operan kan tolkas som ren verklighetsskildring, eller 

som en helt ny skapelse som i sin tur förändrar världen och samhället genom människorna 

som kommer i kontakt med den. 

 
37 Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte, s 177: ”in recent years Così has been relocated and updated more often 

than not”. 
38 Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), “mimesis” (tryckår 2015). Besökt 2019-05-28 

<https://svenska.se/tre/?sok=mimesis&pz=1>. 
39 Oscar Wilde, “The Decay of Lying”, Intentions By Oscar Wilde, red. James R. Osgood, McIlvaine (London 

1891), utgåvan saknar sidnummer. 

https://svenska.se/tre/?sok=mimesis&pz=1
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Analysdelen kommer att ha två avsnitt i olika nivåer – direkta jämförelser mellan två eller fler 

uppsättningar för att undersöka karaktäriseringar i en specifik scen eller liknande, och mer 

allmänna jämförelser om exempelvis individuella karaktäriseringar genom hela operan. 

 

Objektet för min analys är främst den immanenta nivån; det vill säga det auditivt och visuellt 

fixerade framförandet, inte eventuella belägg för olika intentioner hos regissör, producent, 

eller sångare. Detta utesluter dock inte att jag drar vissa slutsatser med betydelse även för 

tänkbara intentioner hos de agerande. 

 

En enda operauppsättning skulle innehålla tillräckligt mycket analysmaterial för flertalet 

uppsatser, men eftersom jämförelser mellan uppsättningar ligger i fokus här måste mycket 

material väljas bort. Fokus ligger i första hand på de aspekter som jag upplevde, som tittare, 

som mest uppenbara, och som har betydelse bortom och utöver den för tillfället gestaltade 

scenen. Dessa bör rimligtvis ha en relativt stor påverkan på publikens uppfattning om operan, 

men de övriga aspekterna som jag hade möjligheten att ta med finns i ett index (Bilaga 25). 

Jag fäster speciellt fokus på särskilt avgörande ögonblick eller vägskäl, som skiftar vilken 

riktning operan tar därefter. Vid lyssnande och tittande av en rad uppsättningar framstod vissa 

händelseförlopp och scener i högre grad som gemensamma för många uppsättningar, medan 

andra uppvisade en större bredd och olikhet mellan olika uppsättningar. Analysen beaktar ett 

antal karaktäriseringar som dels är nyckelkomponenter för publikens avläsning av det totala 

händelseförloppet, dels visar på långtgående avvikelser de fyra uppsättningarna emellan. 

Observera att jag i denna uppsats analyserar ett utvalt antal komponenter av uppsättningarna i 

syfte att fördjupa kunskapen om helheten. 

 

Att ha en fixerad version av ett verk, som en inspelning är, är inte någonting som opera som 

genre är skapt för; operauppsättningar är både skrivna i sitt ursprungliga sammanhang och 

regisserade för att ses live, och dessutom med publiken relativt långt ifrån scenen. Med det 

sagt skulle det vara oerhört svårt att utföra den här typen av analys om det inte gick att se om 

någonting, och utöver det skulle resultaten vara omöjliga att verifiera. Kort sagt, det är inte 

nödvändigtvis optimalt att undersöka inspelningar, men i detta sammanhang är det ett bra 

alternativ. 

 

I tolkande analyser finns det alltid en avgränsning i vem som gör dem – det är omöjligt att 

undgå effekten som analytikerns egen förförståelse har på resultatet. Därmed finns ingen 

förväntan att mitt resultat, som grundar sig på egna individuella tolkningar, skulle vara det 

enda godtagbara. 
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Bakgrund 

Operans historiska bakgrund 

Così fan tutte var en avslutning på många sätt; det var sista operan som Mozart skrev 

tillsammans med librettisten Lorenzo Da Ponte, som han hade skrivit Le Nozze di Figaro och 

Don Giovanni med, det var den sista operan som kejsare Joseph II beställde, och därtill var 

det den sista operan som hade premiär under kejsarens regeringstid. Det finns en skröna att 

kejsaren själv bestämde storyn, med inspiration från faktiska händelser kring hovet. Detta kan 

dock inte bevisas,40 men oavsett måste kejsaren ha tagit beslutet att låta operan med den 

kontroversiella och, enligt vissa, banala storyn få skrivas och sättas upp vid hans hov. 

 

Operan hade sin urpremiär på Burgtheater i Wien den 26 januari 1790, men lades ner efter 

bara fem föreställningar på grund av kejsarens död. Efter sorgeperioden spelades stycket 

ytterligare fem gånger, men därefter spelades den inte igen på 15 år.41 

 

Kontextuella förutsättningar 

Den tekniska benämningen på genren som Così fan tutte tillhör är dramma giacoso; den är, 

tillsammans med Mozarts Don Giovanni och Rossinis La Cenerentola, en av de enda 

operorna inom genren som fortfarande spelas frekvent. Genren var dock vanlig under 1700-

talet, då den är en subgenre av opera buffa (komisk opera) – den kan beskrivas som en hybrid 

av opera seria (allvarlig opera) och opera buffa,42 eller som en ”dramatisk opera med skämt”. 

Mozart själv hade dock en tendens att förenkla benämningarna i sin personliga katalog, där 

han kallar Così fan tutte för en opera buffa.43 

 

En viktig delare mellan Despina och Don Alfonso och de älskande är att de sistnämnda 

framhåller de petrarkiska idealen om kärlek, som bland annat betonar kärlek vid första 

ögonkastet och avfärdar föreställningen om att man behöver inneha kunskap om föremålet för 

sin kärlek.44 Irving Singer beskriver som följande: ”In its courtly and neo-Platonic varieties, 

 
40 Branscombe, “Così in Context”, s 461. 
41 Branscombe, “Così in Context”, s 464. För vidare diskussion om dess tidiga framföranden, se Brown, W.A. 

Mozart: Così fan tutte, s 157-171. 
42 Dramma Giacoso and Opera Buffa, Utah Opera. Besökt 2019-05-27 

<https://utahopera.org/explore/2017/05/dramma-giocoso-and-opera-buffa/>.  
43 Mozart, Così fan tutte (2006), s X (s 10 av förordet). 
44 eNotes Editorial, ”Petrarchan Lover”. Besökt 2019-05-27 <https://www.enotes.com/homework-help/what-

petrarchan-lover-74123>.  

https://utahopera.org/explore/2017/05/dramma-giocoso-and-opera-buffa/
https://www.enotes.com/homework-help/what-petrarchan-lover-74123
https://www.enotes.com/homework-help/what-petrarchan-lover-74123
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the idealistic tradition maintained that lovers were predestined for one another. They were 

united by an elective affinity such that only this man could truly love that woman, and vice 

versa”.45 Despina och Don Alfonso har istället en mer libertin syn på romantiska relationer.46 

 

En av Così fan tuttes mest utmärkande aspekter är att den är mycket tvetydlig och har i många 

fall en inskriven vaghet i både libretto och musik. I de flesta operor finns det möjligheter till 

tolkningar av regissör och sångare, men i Così fan tutte kan de omöjligen undvikas. Detta kan 

kanske bäst sammanfattas av skribenten Sarah Lentons ord: ”However many times you see 

this opera, you will always find a different interpretation, and a different way of presenting 

this beautiful, but infuriating, work.”47 

 

Synopsis 

Rollfigurer 

• Fiordiligi: Dorabellas syster, förlovad med Guglielmo 

• Dorabella: Fiordiligis syster, förlovad med Ferrando 

• Guglielmo: Soldat, vän till Ferrando och Don Alfonso, förlovad med Fiordiligi. Förför 

Dorabella i förklädnad 

• Ferrando: Soldat, vän till Guglielmo och Don Alfonso, förlovad med Dorabella. Förför 

Fiordiligi i förklädnad 

• Despina: systrarnas husa, som mutas av Don Alfonso att hjälpa honom para ihop 

systrarna med sina nya friare 

• Don Alfonso: ”gammal filosof” och vän till Guglielmo och Ferrando. Slår vad med 

dem om att han kan bevisa att deras fästmör är kapabla till otrohet 

 

Handling 

Akt I 

Efter ouvertyren kastas publiken rakt in i en pågående dispyt: i ett kafé i Neapel har 

uppenbarligen den gamle filosofen Don Alfonso insinuerat att ingen kvinna är kapabel till 

trohet, inklusive soldaterna Ferrandos och Guglielmos fästmör. Soldaterna argumenterar 

emot, och utmanar till och med Don Alfonso på en duell. Han avböjer och föreslår att de 

istället ska slå vad: soldaterna gör allt som Don Alfonso befaller under 24 timmar, och om han 

lyckas bevisa deras fästmörs otrohet inom tidsramen så vinner han. Ferrando och Guglielmo 

accepterar vadet, och scenen byts till fästmörna, systrarna Fiordiligi och Dorabella, som ser på 

 
45 Singer, Mozart & Beethoven, s 90. 
46 Giuseppe Gazzola, “Betting Against Themselves: Conflicting Conceptions of Love in Così fan tutte, o: la 

scola degli amanti” MLN 130 (2015), s 110. 
47 Così fan tutte Insight with Semyon Bychkov (The Royal Opera), Youtube. Besökt 2019-05-28 

<https://www.youtube.com/watch?v=kF5yn9NJlSY>. 

https://www.youtube.com/watch?v=kF5yn9NJlSY
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de berlocker med infästa porträtt de har av sina fästmän och sjunger om hur kära och lyckliga 

de är. Plötsligt stormar Don Alfonso in och berättar upprört att Ferrando och Guglielmo har 

blivit inkallade till ”kriget”, och måste genast lämna Neapel. Kvinnorna är otroligt upprörda 

över detta, och tar ett långt, tårfyllt farväl av sina fästmän, hjälpta av en kör. Soldaterna blir 

bara mer självsäkra av sina fästmörs beteende – Don Alfonso är dock oberörd. 

 

Nästa scen börjar med att husan Despina klagar över den varma chokladen hon gjort till sina 

herrskapsfruar – varför får hon bara lukta på den, men inte smaka? Fiordiligi och Dorabella 

stormar upprört in, men när Despina frågar vad som står på, och de svarar, får de inte den 

sympati de hade hoppats på. Tvärtom anser Despina att de är naiva som tror att deras fästmän 

kommer vara dem trogna, och uppmanar dem till att själva söka efter romanser som 

förströelse under tiden männen är borta. Upprört lämnar systrarna scenen, varefter Don 

Alfonso åter gör entré och inser att han kan muta Despina att hjälpa honom ”introducera några 

gamla vänner” för de indignerade systrarna. Hon går med på detta, och in kommer Ferrando 

och Guglielmo, förklädda till albaner. Styrkta av att Despina inte känner igen dem står de 

(men inte Don Alfonso) kvar när systrarna kommer in, rasande av att Despina vågar släppa in 

okända män i huset. Don Alfonso återvänder och presenterar albanerna som gamla vänner, 

men systrarna är inte imponerade av männen, som genast överöser dem med komplimanger 

och ber om kyssar. Fiordiligi sjunger en aria om att hennes kärlek är stark som en klippa, men 

Guglielmo kontrar med en egen aria om vilket kap han och hans vän är. Förnärmade lämnar 

systrarna scenen, och soldaterna kan inte annat än skratta av självsäkerhet. Don Alfonso 

påminner dem om att dagen är långt från över, och scenen slutar med att Ferrando sjunger en 

aria om kärlek. 

 

Första aktens final börjar med att Ferrando och Guglielmo stormar in i trädgården, där 

systrarna sitter, och dricker från varsin liten flaska innan de faller ihop på marken. Don 

Alfonso springer in efter dem och meddelar systrarna att de druckit arsenik, varefter Despina 

tillkallas och säger åt systrarna att se till männen medan hon och Don Alfonso går och hämtar 

en läkare. Försiktigt närmar sig systrarna männen på marken, som är något mindre 

överväldigande i sin nuvarande, tystare form, innan Don Alfonso kommer tillbaka med 

”läkaren” – Despina i förklädnad. Nästa del kan iscensättas på många olika sätt, men i 

originalpartituret har ”läkaren” en magnet – senaste modet, berättar han för systrarna – som 

han återupplivar albanerna med. När de vaknar upp är de mycket disträ och vill genast ge sig 

själva över till ”sina gudinnor” (Fiordiligi och Dorabella), som återigen blir förnärmade över 

deras närmanden. Despina och Don Alfonso försäkrar dem om att det bara är giftet som 

spökar, men systrarna är inte övertygade. 

 

Akt II 

Andra akten inleds med att Despina gör allt för att övertyga systrarna att ge albanerna en 

chans. Dorabella börjar sakteligen hålla med, och lyckas övertala Fiordiligi att de kan flörta 

lite med sina nya friare, bara för skojs skull. Don Alfonso tar med systrarna ut i trädgården där 

de nu obekväma albanerna väntar med blommor. Don Alfonso talar åt dem och ber systrarna 

om ursäkt, medan Despina i sin tur talar åt kvinnorna och tar emot ursäkten. Därefter lämnas 
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paren ensamma, och efter lite tafatt småprat föreslår Fiordiligi att hon och Ferrando ska ta en 

promenad, och de lämnar scenen. Guglielmo och Dorabella flörtar med varandra, och under 

deras kärleksduett, ”Il core vi dono”, låter Dorabella Guglielmo byta ut Ferrandos 

porträtthalsband mot ett annat i form av ett hjärta. 

 

När de sedan lämnat scenen springer Fiordiligi in, tätt följd av Ferrando, och påstår att hon 

sett alla möjliga odjur i trädgården. Ferrando tolkar detta korrekt som ett avvisande av hans 

närmanden, och sjunger en aria för att försöka övertala Fiordiligi att vara med honom; därefter 

lämnar han scenen. Fiordiligi sjunger då sin andra aria till sin bortresta fästman där hon ber 

om förlåtelse för de känslor hon känner för sin nya friare, trots att hon avvisat honom. Scenen 

byts till att de tre männen möts – Ferrando är lika självsäker som alltid, och meddelar nöjt 

Guglielmo att hans fästmö Fiordiligi är honom trogen. Guglielmo tvingas då berätta att 

Dorabella tyvärr inte har levt upp till deras standard, och Ferrando blir förargad. 

 

Scenen byts tillbaka till kvinnorna, där Despina gratulerar Dorabella till hennes succé med 

albanen medan Fiordiligi upprörs av sin systers otrohet. Dorabella sjunger en aria för att 

övertala Fiordiligi att ge efter för sina känslor för friaren, men när hon och Despina lämnat 

scenen bestämmer sig Fiordiligi istället för att ta Ferrandos och Guglielmos gamla uniformer 

och åka med sin syster till fronten. Don Alfonso ser vad som händer, och Ferrando avbryter 

hennes tankar i början av det som blir deras kärleksduett, ”Fra gli amplessi”. I duetten lyckas 

Ferrando till slut övertala henne att ge honom sin kärlek, varefter han igen träffar Don 

Alfonso och Guglielmo. Nu är båda soldaterna arga över sina fästmörs otrohet, och Don 

Alfonso föreslår den optimala revanschen – giftermål, eftersom det inte finns några trogna 

kvinnor, och soldaterna ändå älskar de två som de hittat. Scenen avslutas med orden som gav 

operan sin titel: Don Alfonso sjunger ”säg efter mig: così fan tutte!”. 

 

Andra aktens final inleds med att trädgården pyntas för ett dubbelbröllop, och de nya paren 

kommer in och skålar i en bitterljuv kanon, ”E nel tuo”. Don Alfonso kommer in med en 

notarie – Despina i förklädnad igen – och systrarna skriver på gifteskontrakten. Plötsligt hörs 

samma kör som vinkade av soldaterna i början, och kaos utbryter när systrarna i panik 

försöker gömma sina nya makar någonstans utanför scenen, och Don Alfonso gömmer 

notarien. In på scen kommer nu Ferrando och Guglielmo i sina uniformer, och undrar varför 

deras fästmör inte verkar så glada att se dem. De hittar notarien, som avslöjar till systrarnas 

förvåning att hon är Despina, och Don Alfonso ser till att soldaterna råkar hitta 

gifteskontrakten. Soldaterna blir rasande och systrarna försöker skylla på Don Alfonso, som i 

sin tur ber soldaterna gå ut i rummet där albanerna gömdes. De kommer tillbaka ut halvt 

utklädda och konfronterar sina fästmör, som nu bara kan be om förlåtelse. Don Alfonso leder 

dem mot operans slut, och ber de älskande att förlåta varandra och gå vidare. 
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Analys 

Analytiska jämförelser 

Observera att analysens delar inte följer operans kronologi. 

 

Konkreta detaljer i karaktärisering i enskilda scener 

Svärdet i ”Fra gli amplessi” 

Ferrandos och Fiordiligis kärleksduett ”Fra gli amplessi” sjungs i andra akten, direkt efter att 

Fiordiligi har bestämt sig för att följa efter Guglielmo ut i kriget. I duetten ska Ferrando vid 

ett tillfälle, enligt Mozart och Da Pontes sceninstruktioner, ta upp ett svärd från ett bord och 

be Fiordiligi döda honom; Glyndebourne och Met’14 gestaltar scenen på detta sätt. I de andra 

två uppsättningarna, Met’18 och Met’96, får Ferrando istället en dolk av Don Alfonso innan 

han konfronterar Fiordiligi. Vi tittar närmare på Met’18 och Glyndebourne. 

 

Skillnaderna mellan uppsättningarna börjar redan i recitativet innan: Glyndebourne har hela 

recitativet (från ”Come tutto congiura”) med medan Met’18 gör stora hopp (inklusive ett 

större på 30 takter48 som inte visas här). Inom hakparenteserna ses den del av texten som 

utelämnades från Met’18. 

 

Originallibretto 

 

L'abito di Ferrando sarà buono 

per me; 

può Dorabella prender quel di 

Guglielmo. 

In questi arnesi 

Raggiungerem gli sposi nostri, 

al loro fianco pugnar potremo 

E morir se fa d'uopo. 

Ite in malora, Ornamenti fatali! 

Io vi detesto. 

Di tornar non sperate alla mia 

fronte 

Pria ch'io qui torni col mio ben;  

 

Engelsk översättning 

 

Ferrando's uniform will fit me; 

 

[Dorabella can take 

Guglielmo's. 

In these outfits 

We'll join our sweethearts, 

We can fight beside them 

And die, if need be. 

Out with you, fatal finery, 

I despise you. 

You shall never deck my head 

again 

Till I return here with my true 

love; 

 
48 Mozart, Così fan tutte (2006), s 341 takt 16 till s 344 takt 46. 
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in vostro loco porrò questo 

cappello... 

oh, come ei mi trasforma le 

sembianze e il viso! 

Come appena io medesma or mi 

ravviso! 

In your place I don this helmet.] 

 

How it transforms my whole 

appearance! 

I can hardly recognise myself! 

 

Detta innebär att en stor del av Fiordiligis planer och tankar kring hennes och Dorabellas 

förklädnader och resa framställs på ett annat sätt: framförallt verkar det som att hon tänker 

resa ensam, inte tillsammans med Dorabella, och hon säger ingenting om att de ska kämpa vid 

sina fästmäns sidor, även om det skulle sluta med deras död. En talande mening i recitativet, 

som finns i det bortklippta hoppet, är ”No other way is left for us to preserve our honour” – 

med andra ord, hon är redan kär i Ferrando, hon har bara inte bestämt sig för att fysiskt vara 

otrogen ännu. Detta bekräftas även av Kristi Brown-Montesano i Understanding the women of 

Mozart’s operas som skriver att Fiordiligi vet att hon attraheras av albanen mot sin egen 

vilja.49 

 

När ”Fra gli amplessi” sedan har börjat ses Don Alfonso ge Ferrando en dolk rakt bakom 

Fiordiligi, som står mitt på scenen – något som Ferrando förefaller reagera förvånat på, men 

som han snabbt accepterar, om än till synes motvilligt. Don Alfonso lämnar scenen och 

Ferrando gömmer sig bakom scenografin för att lyssna på Fiordiligi och invänta ett lämpligt 

tillfälle att uppenbara sig; när han sedan gör just det lägger han först dolken vid sin egen hals 

(vid ”mi morrò” [jag kommer att dö]), ett uttalat hot mot sitt eget liv menat att framkalla 

skuldkänslor hos Fiordiligi. Efter att Ferrando har sagt till Fiordiligi att han styr hennes hand 

om hon själv saknar styrkan att döda honom, faller han på knä mitt på scenen varefter han inte 

tittar särskilt mycket på henne. Vid det som jag skulle säga är ögonblicket då Fiordiligi 

verkligen vänder (”Dei, consiglio!” [Gudar, vägled mig!]) drar cirkusartisterna (som ofta i 

uppsättningen stumt funnits med på scenen) fram en låda som Guglielmo öppnar inifrån. 

Resten av duetten sjungs framför denna låda, med både Guglielmo och cirkusartisterna som 

publik; dock verkar varken Ferrando eller Fiordiligi märka dem. När publiken ser Guglielmo 

mellan Ferrando och Fiordiligi (se Bilaga 1) är det omöjligt för dem att undgå att bli påminda 

om att det är han som egentligen är den som är förlovad med Fiordiligi – de blir påminda om 

vadslagningen, och således upplevs resten av ”Fra gli amplessi” snarare som ett skådespel än 

som en öm kärleksduett. 

 

I Glyndebourne-uppsättningen knuffas Ferrando istället bryskt in på scen av Don Alfonso, 

utan några instruktioner, och han drar själv svärdet som Fiordiligi bad Despina ta fram. Han 

lägger också svärdet mot sin egen hals (vid ”io la man ti reggerò” [jag styr din hand]), men 

det är inte tydligt om det är ett lika klart hot som i det tidigare exemplet i Met’18. På grund av 

avsaknaden av initiativ från Don Alfonso, varken i form av vapen eller instruktioner, 

förefaller det som att Ferrandos handlingar är hans egna. Detta förstärks dessutom genom att 

han under resten av duetten tycks falla för Fiordiligi lika mycket som hon faller för honom; se 

 
49 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 249. 
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Bilaga 2 för hans ansiktsuttryck när han sjunger ”Ah, che omai la mia costanza” (Ah, nu 

[börjar] min trofasthet [vackla]). Ursprungligen stod det i Mozarts autograf ”sua costanza”, 

alltså ”hennes trofasthet”, vilket också är den text som många uppsättningar använder; dock är 

”mia costanza” också korrekt, eftersom Mozart själv ändrade till det. 50 Ferrandos 

ansiktsuttryck under den här delen av duetten kan kontrasteras med Guglielmo som i sin 

kärleksduett med Dorabella, ”Il core vi dono”, visar med både ansiktsuttryck och sjungen text 

att han tänker på vadet under tiden som han förför Dorabella – Ferrando visar inget av detta, 

istället är han helt fokuserad på Fiordiligi. I det här avsnittet kan vi se att regissörerna har 

använt två av karaktäriseringsteknikerna från Dictionary of the Theatre,51 scenanvisningar 

(både som följt librettot och gått ifrån det) och mimik, för att skapa Ferrandos 

karaktäriseringar. 

 

Ferrandos arior 

I första akten, efter att de förklädda männen har misslyckats med att förföra systrarna för 

första gången, sjunger Ferrando sin första aria, ”Un’aura amorosa”. I den sjunger han om att 

hjärtat bara behöver kärlek som näring: 

 

A breath of love from our treasures will afford our hearts sweet sustenance 

A heart nourished on the hope of love has no need of greater inducement 

 

I librettot framgår det genom operan att Ferrando är helt säker på att hans och Guglielmos 

fästmör inte kommer vara otrogna, och den här arian, mer än någon annan i operan, etablerar 

vilken typ av person sångaren är – i det här fallet visar sig Ferrando vara en romantiker som 

värdesätter kärleken högt. Som kontrast till honom är båda Guglielmos arior 

handlingsbaserade snarare än personlighetsbaserade: den första får den dramatiskt-narrativa 

funktionen att övertala Fiordiligi och Dorabella om hur fantastiska deras nya friare är, och den 

andra är menad att lufta hans frustration över kvinnornas handlingar (och hela kvinnosläktet) 

och är en direkt respons till Ferrandos klagomål i recitativet som föregår arian. ”Un’aura 

amorosa” är däremot personlighetsbaserad, med andra ord för den inte handlingen framåt på 

samma sätt – den är också den första arian i hela operan att göra detta.52 Alla de analyserade 

uppsättningarna tolkar arians funktion på olika sätt – den sjungs direkt eller indirekt till 

Guglielmo, Don Alfonso, båda, och till ingen alls. 

 

Uppsättningen som kontrasterar mest mot de övriga är Glyndebournes, som är den enda där 

Ferrando är ensam på scen, till synes innesluten i en intern monolog. Den här uppsättningen är 

också den där arian starkast framhäver Ferrandos idealistiska och petrarkiska syn på kärlek – 

han sjunger ingenting för att övertyga någon annan (eller sig själv), han bara njuter för sig 

själv av sin vetskap. Met’14-uppsättningen liknar Glyndebournes i att Ferrando inte sjunger 

direkt till någon, men däremot sjunger han indirekt till Guglielmo, som sitter i en trappa bak 

på scen och är till synes rätt ointresserad av vad Ferrando sjunger. Don Alfonso hade börjat 

 
50 Mozart, Così fan tutte (2006), s 349: ”Mozart corrects ‘sua’ to ‘mia’”. 
51 Pavis, Dictionary of the Theatre, s 52. 
52 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 213. 
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lämna scenen, men hindrade sig och står istället utom synhåll för de andra männen under 

arian – det inte finns någon anledning för honom att vara på scenen alls under arian, så hans 

närvaro ger intrycket av att han lyssnar. 

 

Met’96-uppsättningen har många likheter med Met’14, framförallt i att Don Alfonso verkar 

ha stått på en mer avskild del av scenen och lyssnat under arian. Här verkar dock Ferrando 

och Guglielmo antingen veta att han är kvar eller få syn på honom när de går ut, eftersom de 

tydligt tittar på honom (och Ferrando biter i ett äpple mot honom) på väg av scenen. Till 

skillnad från Met’14 sjunger Ferrando här direkt till Guglielmo, som ligger framför honom 

och lyssnar, och ger intrycket av att han glatt försöker övertala sin vän om sin filosofi – vad 

Guglielmo tycker om detta kan vi inte veta, eftersom han har ryggen mot publiken. Met’18-

uppsättningen är den enda där Ferrando riktar arian till Don Alfonso, i en slags självbelåten 

självsäkerhet där han förefaller vilja gotta sig i hans och Guglielmos stundande seger.  

 

Ferrandos andra aria, ”Ah, lo veggio, quell'anima bella”, som i andra akten sjungs till 

Fiordiligi för att övertala henne om att ge honom en chans, är helt borttagen från två av 

uppsättningarna, Glyndebourne och Met’18: detta kan tyckas kontroversiellt vid första 

anblicken, men Mozart själv sanktionerade att arian stryks.53 I den här delen av operan kan 

både strykningen i sig själv, arian i sig själv, och recitativet innan användas för att påverka 

karaktäriseringen (utöver att det också påverkar tempot i hela akten). 

 

Met’96 är här en av de mindre subtila uppsättningarna; vid sista textraden i recitativet, ”Ma tu 

mi guardi, e poi sospiri?” (But you look at me and sigh?), ler Ferrando och verkar glatt lättad 

(Bilaga 3) – något som gör att hans ord och handlingar inte uppfattas som uppriktiga. Oavsett 

om arian stryks eller inte är Ferrandos mål detsamma: att ge Fiordiligi dåligt samvete, och 

använda en typ av omvänd psykologi (det vill säga att försöka få någon att göra vad du vill 

genom att be dem göra det motsatta, med förväntan att de inte håller med dig)54 för att få 

henne på fall. I fallet Met’96 är Ferrando inte särskilt subtil med sitt försök, åtminstone inte 

från publiken sett – skådespelet känns överspelat, och han och Fiordiligi tittar inte på varandra 

under sångens sista rader. Istället står han bakom stolen hon sitter på och går sedan ut, som 

om han inte vill att hon ska kunna se honom i ögonen. 

 

I Met’14 finns arian med i en något förkortad version (ett hopp från takt 57 till takt 93), men 

skådespelet upplevs inte som lika överspelat som i Met’96 och Ferrando riktar hela sista delen 

mot Fiordiligi. När han sjungit färdigt verkar han få en plötslig insikt om någonting (Bilaga 4) 

innan han lämnar scenen – min tolkning är att han i det ögonblicket inser att han (karaktären 

Ferrando) någonstans på vägen har slutat skådespela, och att han därmed faktiskt menade 

orden han precis sade till Fiordiligi. 

 

I Met’18 är arian, som tidigare nämnts, struken. Det mest slående med scenen i den här 

uppsättningen är istället att Ferrando under sista textraden går mycket nära Fiordiligi, lägger 

 
53 Mozart, Così fan tutte (2006), s XI (s 11 av förordet). 
54 Cambridge Dictionary, “reverse psychology”. Besökt 2019-05-27 

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reverse-psychology>. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reverse-psychology
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händerna vid hennes midja, och kysser henne nästan, innan han hindrar sig själv och snabbt 

springer ut (Bilaga 5). Vad mer exakt Ferrando tänker när han springer ut är svårt att veta, 

men att han hindrar sig själv från att kyssa Fiordiligi pekar mot att han känner att det går en 

gräns där som han inte vill gå över – om hans vägran grundar sig i lojalitet mot Guglielmo 

eller Dorabella, eller i en avsaknad av känslor för Fiordiligi är inte tydligt i kontexten. 

 

I Glyndebourne finns inte arian med heller, däremot finns mycket mer intimitet mellan 

Ferrando och Fiordiligi i recitativet innan. Majoriteten av recitativet (från ”è vero” [det är 

sant]) tillbringar de mycket nära varandra (Bilaga 6) och vid ett tillfälle kysser de nästan 

varandra, innan Fiordiligi knuffar bort Ferrando. Han försvinner i sin tur sårat bort från 

scenen så snart han sjungit sin sista ton. Sammantaget är karaktäriseringen i Ferrandos arior 

och den kringliggande musiken byggd på både scenanvisningar, mimik, och klippningar i 

själva partituret. 

 

Despina i finalen – en vändpunkt 

I andra aktens final får Despina för första gången reda på vad som händer, och vad hon 

faktiskt har bidragit till och fått betalt för. De olika regissörerna har använt scenanvisningar 

och mimik för att gestalta detta på olika sätt, även de flesta utgår ifrån samma grund: att 

Despina är förvirrad i någon mån. 

 

Glyndebourne och Met’18 är i mångt och mycket de mest kontrasterande uppsättningarna, 

men i det här fallet är de rätt lika. I Glyndebournes uppsättning är Despina i chock, och 

framstår som både arg och indignerad när hon får reda på hur allting ligger till (Bilaga 7), men 

när Don Alfonso senare i finalen betalar henne pengarna han lovade tar hon emot dem i 

förvånad glädje (Bilaga 8). I Met’18-uppsättningen är Despina mest ur vägen, och förvirrad 

när hon väl är i fokus – hon är inte lika upprörd som i de andra analyserade uppsättningarna. I 

finalens sista del, ”Fortunato l’uom che prende”, är alla glada igen och Despina tar glatt emot 

alla pengar som Don Alfonso erbjuder henne, samt en blombukett (Bilaga 9) innan hon kastar 

sig över honom (Bilaga 10). Hennes reaktioner förstärker här känslan av fars som träder fram 

i hela sista delen av finalen. 

 

Som kontrast till dessa två Despinor finns Met’96 och Met’14. I Met’14 har Despina till 

största delen samma reaktioner som Fiordiligi och Dorabella – förvånad och arg (Bilaga 11 

och 12) – och när hon väl har förstått vad som har hänt är hon irriterad när hon initialt tar 

emot pengarna från Don Alfonso (Bilaga 13). Hon går också till honom en andra gång och 

begär mer pengar (Bilaga 14) genom att sträcka ut handen och gestikulera, något som är 

tillagt av regin.  

 

Den mest dramatiska Despinan återfinns dock i Met’96, spelad av Cecilia Bartoli som hade 

gjort sin debut på Metropolitan i rollen bara två veckor innan inspelningen gjordes. Detta kan 

också förklara varför den här inspelningen, mer än någon av de andra, har ett ovanligt stort 

fokus på Despina under finalen, med många fler och längre närbilder på henne. En av de mer 

slående aktionerna i hela operan inträffar precis efter att Don Alfonso har pekat ut var 
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”albanerna” gömmer sig: bilden klipps så Despina ses bli fasthållen av Don Alfonso (Bilaga 

15) innan hon sliter sig loss och springer efter Ferrando och Guglielmo, troligen för att hindra 

dem från att hitta ”albanerna”. Hon hinner då fram till scenkanten lagom till att Ferrando 

kommer ut igen, halvt utklädd. Hon verkar sårad och förvirrad av detta (Bilaga 16), och under 

finalen ses hon ledset gå runt med en blombukett hon tagit upp. När hon förstått vad som hänt 

sätter hon sig ner med ett närmast förkrossat ansiktsuttryck (Bilaga 17), och när hon fått 

pengar av Don Alfonso slänger hon dem argt (Bilaga 18). Operan slutar när hon gått och satt 

sig i en stol i skuggan, bort från de andra på scenen (Bilaga 19). I den här uppsättningen är 

resultatet av dessa aktioner att Despina framstår som upprörd, sårad, och förfärad av sina egna 

handlingar, vilket bidrar till en mer omfattande känsla av oavslutade konflikter när ridån går 

ner, samt en förflyttning av det moraliska ansvaret ifrån henne i att hon inte framstår som att 

hon förstod vidden av konsekvenserna för sitt handlande. 

 

Ferrandos och Fiordiligis små ögonblick 

Flera regissörer har valt att infoga in små ögonblicksscener mellan Ferrando och Fiordiligi 

som ibland kan vara lätta att missa, men som troligen syftar till att etablera och tydliggöra hur 

dessa karaktärer känner för varandra. Detta åstadkoms genom relativt enkla scenanvisningar 

och minspel. Två av de tydligaste ögonblicken händer precis i slutet av uppsättningarna 

Met’14 och Glyndebourne. 

 

Mot slutet av andra aktens final förklarar Don Alfonso vad han gjort och varför, varefter 

Fiordiligi och Dorabella sjunger att de hädanefter kommer vara trogna sina fästmän. I Met’14-

uppsättningen har Ferrando vid den här punkten fortfarande Fiordiligis halsband (den med 

Guglielmos porträtt), och när Fiordiligi går för att ta den från honom (vid ”se questo è vero” 

[om detta är sant]) tar hon hans hand i båda sina, vilket gör att Ferrando i sin tur tittar från 

deras händer till hennes ansikte – hon tittar dock inte tillbaka (Bilaga 20). Fiordiligi är den 

första att dra tillbaka sina händer, och resultatet blir att de båda tolkas ha utvecklat någon 

form av kärlekskänslor för den andre – Fiordiligi för att hon tog hans hand, Ferrando för att 

han inte drog undan den. 

 

En ännu mer subtil, men icke desto mindre viktig, detalj återfinns i de absolut sista 

sekunderna av Glyndebourne-uppsättningen. Efter att alla sånginsatser är slut och det bara är 

några takter kvar av hela operan ses Ferrando och Fiordiligi utbyta en blick, och Ferrando 

lutar sig närmare henne (Bilaga 21) innan de kommer på sig själva och tittar bort; till synes en 

blinkning mot deras tidigare så starka känslor i kärleksduetten och första delen av finalen. 

Guglielmo och Dorabella tittar också runt på de andra, men det är bara Ferrando och 

Fiordiligi som håller kvar sin ögonkontakt, och de hinner titta tillbaka på sina respektive 

partners innan ljuset och ridån går ner. Denna gest skulle möjligtvis kunna argumenteras vara 

”ur karaktär” eftersom den görs så nära inpå att ridån går ner, men det argumentet skulle 

likväl kunna appliceras på allt som skådespelarna gör på scenen. En professionell sångare bör 

kunna antas vara i karaktär från det att ridån börjar gå upp till att den har gått ner helt igen, 

utan att hamna ur karaktär varken i operans mitt eller vid slutet. 
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”E nel tuo, nel mio bicchiero” 

I andra aktens final ingår kvartetten "E nel tuo, nel mio bicchiero",55 vars text handlar om att 

släppa taget om det förflutna och smärtan den bär med sig: 

 

In your glass and mine, may every care be drowned. 

And let no memory of the past remain in our hearts. 

 

Texten är passande för Fiordiligi och Dorabella, men den musikaliska formen är något 

oväntad. Den inleds med Fiordiligi som ensam sjunger första textfrasen, varefter hon sjunger 

nästa textfras under tiden som Ferrando sjunger den första. Därefter kommer Dorabella in, 

också med första frasen, medan Ferrando och Fiordiligi sjunger andra frasen. Efter detta 

förväntas Guglielmo också komma in och sjunga första frasen, men istället sjunger han en 

kontrasterande melodi (se nedan) för sig själv med texten “Would that they were drinking 

poison, the dishonourable jades!”. Uppenbarligen ska Fiordiligi och Dorabella visas som kära 

i sina nya fästmän medan Guglielmo bara spelar med och döljer sin bitterhet (fast Edward J 

Dent lägger fram teorin att han inte sjunger med för att karaktären har för låg röst, och därmed 

behövde göra någonting annat. Personligen motsätter jag mig den teorin).56 Men vad gör då 

Ferrando? 

 

 
Fig 1 ur Così fan tutte, London (1809)57 

 

Det finns, på det stora hela, två olika sätt att tolka Ferrandos roll i kvartetten. Det första 

tolkningsalternativet är att han spelar med, mer ordentligt än vad Guglielmo gör; om det 

 
55 Mozart, Così fan tutte (2006), s IX (s 9 av förordet): Mozart skrev även en förenklad och homofon version av 

kvartetten för de sångare som inte klarade av att sjunga originalkompositionen, men även där finns uppdelningen 

mellan Guglielmo och Fiordiligi, Dorabella, och Ferrando. 
56 Edward J. Dent, Mozart's operas: a critical study (London 1947), s 205. 
57 Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, composed by Mozart, red. Robert Birchall (London 1809), s 83. 
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innebär att han inte är lika bitter och arg över Fiordiligis och Dorabellas svek som Guglielmo, 

eller om de är lika bittra men att Ferrando döljer det bättre eller på ett annat sätt är en 

detaljfråga som oavsett kommer från samma grundtolkning. I Met’18-uppsättningen har 

Ferrando ett tydligt ledsamt ansiktsuttryck när han sjunger (Bilaga 22), vilket jag tolkar som 

att han inte sjunger orden av kärlek till Fiordiligi; sorgen han visar kan vara för hennes (och 

eventuellt även Dorabellas) skull – att de har blivit lurade – eller för honom själv och 

Guglielmo som blivit svikna av sina fästmör. En kombination är också tänkbar, där han inser 

hur lurade och sårade de alla blivit till följd av sina handlingar. 

 

Det andra tolkningsalternativet är att Ferrandos känslor och kärlek för sin nya fästmö ska 

visas vara likvärdiga Fiordiligis och Dorabellas. Det är långt ifrån otänkbart att en karaktär i 

en komisk opera, särskilt en som framstår som så romantiskt lagd som Ferrando, skulle tappa 

bort sig själv i sina egna känslor och temporärt glömma bort vadslagningen med Don Alfonso, 

för att sedan slungas tillbaka till verkligheten tillsammans med Fiordiligi och Dorabella när de 

hör militärkören som signalerar fästmännens återvändo. Denna tolkning av grundmaterialet 

ställer sig även Charles Ford,58 Andrew Steptoe (om än extrapolerat),59 och Bruce Alan 

Brown60 bakom. En sådan gestaltning ses i Glyndebourne-uppsättningen, där Ferrando är till 

synes lika innesluten i sina känslor som Fiordiligi och Dorabella (Bilaga 23), och skojar 

dessutom lättsamt runt med Fiordiligi under hela finalen fram till militärkören, där han 

reagerar lika förvånat som systrarna medan Guglielmo är oberörd. 

 

Den här typen av karaktärisering ger också uppsättningen som helhet en annan tyngd – istället 

för att Guglielmo och Ferrando enbart missbedömde sina fästmörs kärlek och lojalitet, 

missbedömde Ferrando i en sådan karaktärisering också sig själv. Det ger karaktären en större 

förankring i hur vi i nutiden tänker oss människans känsloliv; mycket komplext, och inte alltid 

som vi vill att den ska vara. Den här typen av komplexa och motsägelsefulla känslor hos en 

karaktär tar uppsättningen som helhet längre ifrån opera buffa-genren och närmar sig snarare 

en verismoliknande typ av historia. Den typen av narrativ kan i sig kopplas till det tidiga 

1800-talets utvecklingsromaner, såsom ”Die Leiden des jungen Werthers” av Johann 

Wolfgang von Goethe; huvudpersonerna är inte samma människor efter romanernas slut som 

de var innan, de har växt och förändrats som personer. Oavsett vilken typ av karaktärisering 

som görs brukar den framförallt visas med mimik och gestik, snarare än rena scenanvisningar.  

  

 
58 Ford, Così?, s 218. 
59 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 237, 242. 
60 Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte, s 177. 
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Övergripande teman i de fyra uppsättningarna 

Vilka är ”the good guys”? 

Omoraliska karaktärer är inte en ”vara eller icke vara”-fråga i verk, oavsett om det gäller 

böcker, filmer, teater, eller opera. Det som gör en stor skillnad är hur verket i sig 

kommenterar karaktärernas personligheter och beslut: presenteras de som missförstådda? 

Vilket ansvar utkrävs av dem? Lyfts konsekvenserna av deras omoraliska handlande fram 

som negativa eller positiva? De andra karaktärerna som påverkas, ofta negativt, hur framställs 

de? 

 

I Così fan tutte är det främst Ferrandos och Guglielmos inställningar till deras fästmörs 

otrohet som påverkar den här dynamiken – på ett mycket förenklat och övergripande plan kan 

de i princip antingen framställas som arga eller svikna. När de framställs som arga brukar det 

ses mest tydligt i recitativen där de klagar till varandra och i finalen när de ”upptäcker” 

gifteskontrakten och hotar Fiordiligi och Dorabella; ofta sammanfaller det med en tolkning av 

framförallt Ferrandos karaktär där han håller fast vid vadet, och hans kärlekskänslor som 

annars framträder i exempelvis ”Fra gli amplessi” inte finns med. Det ger en känsla av att 

Guglielmo och Ferrando alltid är i kontroll, i alla fall över sina egna känsloliv, vilket 

förstärker känslan av att det är de som är protagonisterna; och när operan slutar med att 

Fiordiligi och Dorabella ber om förlåtelse, men inte Ferrando och Guglielmo, konkretiseras 

upplevelsen av att det är männen som publiken ska uppleva har rätt. 

 

En möjlig upplevelse av deras ilska specifikt är att den höjer dem – här är operans avsaknad 

av en berättare avgörande, eftersom Ferrando och Guglielmo de facto inte ber om förlåtelse 

och får vara med i slutensemblen på samma principer som Fiordiligi och Dorabella; detta är 

verkets kommentar av karaktärerna. Det blir tydligt att publiken är menad att tycka att 

Ferrando och Guglielmo har rätt i någon mån, men vad exakt ”att ha rätt” innebär i det här 

sammanhanget är upp till regissören. En modern publik skulle nog anse att männen inte har 

rätt att vara arga på sina fästmörs svek när de i sin tur svek dem också, men publiken ges inte 

tillfälle att reflektera över det så mycket när männens ilska ”visar sig” vara rättfärdigad 

genom fästmörnas böner om att bli förlåtna (vilket i en modern läsning kan tolkas som 

medberoende). 

 

Ilskan, framförallt i samband med hoten i finalen, kan också vara en anledning för fästmörna 

att be om förlåtelse utifrån rädsla, istället för utifrån skam – om de är rädda upplevs de i en 

större mån som undergivna, medan skam innebär ett visst mått av ansvar taget för sina egna 

känslor och aktioner. Att fästmörna skulle be om förlåtelse av egen fria vilja höjer dem till 

människor som visserligen har gjort sårande saker, men som tar ansvar för dessa och försöker 

rätta sitt beteende; detta återfinns ofta i samband med att fästmännen upplevs som sårade 

snarare än arga i sina recitativ och finalen. 

 

I artikeln “Rooting for the Bad Guy: Psychological Perspectives” undersöker författarna 

Keen, McCoy, och Powell några aspekter som gör att en publik skulle kunna ”heja på the bad 

guys”, varav tre också skulle kunna appliceras på Ferrando, Guglielmo, och en modern 
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publik. Den första är i vilken kontext ett omoraliskt beteende uppstår61 – männens handlingar 

kan bland annat tänkas försvaras av att de saknade intentioner att såra sina fästmör så illa som 

de gjorde. Nästa aspekt att ha i åtanke är att människor i allmänhet tycker mer om saker, 

människor, och stimuli som de har upplevt förut; med andra ord skapar exponering varmare 

känslor.62 Detta är särskilt relevant för en känd opera som är över 200 år gammal, och har 

spelats en hel del sedan uruppförandet. Den sista aspekten är ”schemas”, med andra ord vad vi 

förväntar oss på grund av tidigare erfarenheter av liknande situationer:63 Mozart presenterar 

inte Ferrando och Guglielmo som antagonister, så vi tänker instinktivt att de är goda. 

 

Vid operans tillkomst var den legalt bindande dimensionen av trolovning viktig – parterna 

(och deras familjer) hade ingått ett kontrakt. Vid sidan av detta fanns en amorös dimension, 

som är mer universell och som oftare hamnar i fokus i moderna uppsättningar; vilken av dessa 

två det är som får större vikt är ofta sammankopplat med fästmännens reaktioner på otroheten. 

Om otroheten ses som ett avtalsbrott blir männen arga, men om de däremot framställs som 

sårade, kan det snarare upplevas grunda sig i ett förtroende som sveks – det spelar mindre roll 

vad fästmörna gjorde, och mer att de gjorde någonting som de visste skulle såra sina fästmän. 

I en sådan uppsättning skulle de fyra huvudkaraktärerna upplevas vara på en jämnare nivå av 

moralisk upphöjdhet, istället för att männen specifikt skulle upplevas ”ha rätt”. Både Charles 

Ford64 och Joseph Kerman65 menar att båda dessa dimensioner kan återfinnas i operan; 

Ferrando kan vara upprörd över sitt svikna förtroende medan Guglielmo är arg över 

avtalsbrottet. Frits Noske anser, som kontrast, att ingen av männen älskar varken sin nya eller 

gamla fästmö, utan ser dem istället som en av livets möjliga utsmyckningar:66 Ferrando är kär 

i kärleken, och Guglielmos föreställer sig kärlek som ägande.67 

 

Jag menar givetvis inte att en verklig människa inte bör vara arg om dess älskade är otrogen, 

men det ingår i en regissörs uppdrag att känna till storyn och texten i verket de sätter upp, och 

de måste bestämma vem, om någon, de tycker har rätt, och hur de ska visa detta. De kan inte 

undkomma fästmännens klagomål och hot eller fästmörnas böner om förlåtelse, men de kan 

skifta karaktäriseringen för att ändra handlingarnas och ordens innebörd. En jämförelse kan 

här dras till samtidens litteratur och drama, som nästan alltid var medvetet dynamiska. Ett 

mycket vanligt tema var att läsaren eller publiken ska ändra uppfattning på grund av 

romanens eller pjäsens utveckling; se exempelvis Pride and Prejudice av Jane Austen, där 

karaktärer som framställs som bra människor i början senare visar sig vara onda eller elaka, 

och vice versa. 

 

 
61 Keen, McCoy, Powell, “Rooting for the Bad Guy”, s 130. 
62 Keen, McCoy, Powell, “Rooting for the Bad Guy”, s 133-134. 
63 Keen, McCoy, Powell, “Rooting for the Bad Guy”, s 136. 
64 Ford, Così?, s 127. 
65 Kerman, Opera as drama, s 94. 
66 Noske, The signifier and the signified, s 117. 
67 Noske, The signifier and the signified, s 114. 
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Vem är Despina? 

Despina är en av de mer svårplacerade karaktärerna. Det ligger kanske närmast att jämföra 

henne med de andra klipska tjänarna i Mozart/Da Ponte-operorna, Figaro och Leporello, men 

det är att göra både henne och hennes kreatörer en otjänst att släta över det faktum att hon, till 

skillnad från de andra tjänarna, är en kvinna. I ”Betting Against Themselves” kallar Giuseppe 

Gazzola detta för en ”key gender inversion” som agerar som en kritik mot då rådande normer 

kring kön och klass; bland annat tycker Despina redan från sin första scen illa om sin position 

som tjänare, mer än vad Figaro eller Leporello gör.68 Charles Ford väljer istället att jämföra 

henne med Zerlina, och menar att de är likvärdiga i hur de manipulerar upplysningstidens 

feminina könsroller,69 medan Andrew Steptoe menar att hon snarare kan jämföras med 

Serpina ur Giovanni Battista Pergolesis La Serva Padrona, som en del av ”servetta”-

traditionen, som i sin tur kommer från Commedia dell'arte-traditionens Colombina.70 

 

I Così fan tutte agerar Despina mer specifikt som en så kallad foil71 till Don Alfonso. Det 

innebär att de är mycket lika men med en viktig aspekt som skiljer dem: de har samma åsikter 

om det motsatta könet, men de är i sig själva det motsatta könet från varandra. En relevant 

jämförelse är Don Alfonsos arietta ”Tutti accusan le donne”, som operans titel är tagen från, 

med båda Despinas arior – hennes första inleds rentav med orden ”In uomini, in soldati, 

sperare fedeltà?” (You look for fidelity in men, in soldiers?). 

 

Despina och Don Alfonso har en liknande syn på sexualitet grundat mer i upplysningstidens 

ideal än den petrarkiska idealismen, och de båda försöker hjälpa sina egna ”lärjungar” – 

mycket förenklat vill Don Alfonso att Ferrando och Guglielmo ska sluta upphöja kvinnor till 

skyarna, och Despina vill att Fiordiligi och Dorabella ska ta kontrollen över sina egna liv. En 

visuell representation av relationen mellan dem ses i slutscenen av Met’14 (Bilaga 24) där 

Despina, efter att hon fått pengar av Don Alfonso, går hela vägen till andra sidan scenen, 

vilket då har effekten av att de två ramar in de fyra huvudpersonerna. 

 

Don Alfonso är också den som sätter igång hela operans intrig, och som den enda karaktären 

som inte har en aria använder han istället sina recitativ för att styra handlingen.72 Trots detta 

skulle han aldrig ha lyckats så väl som han gjorde utan Despinas hjälp; det är hon som klär ut 

sig, gör upp planer, och övertalar systrarna genom att använda sig själv som exempel – likväl 

som Don Alfonso menar att Ferrando och Guglielmo borde vara mer som han. Frits Noske 

påtalar dock en viktig distinktion mellan Despina och Don Alfonso: hon är ”Clever rather 

than intelligent”.73 Två av karaktärerna hon kan jämföras med, Figaro och Serpina, lurar 

herrarna de tjänar; Despina däremot blir lika lurad av Alfonso som de andra karaktärerna. 

 
68 Gazzola, “Betting Against Themselves”, s 117. 
69 Ford, Così?, s 173. 
70 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 233. 
71 Britannica Academic, ”foil” (2019). Besökt 24 maj 2019 <https://academic-eb-

com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/foil/125185>. 
72 Così fan tutte, the characters, Glyndebourne Opera. Besökt 2019-05-28 

<https://www.glyndebourne.com/opera-archive/explore-our-operas/explore-cosi-fan-tutte/cosi-fan-tutte-the-

characters/>. 
73 Noske, The signifier and the signified, s 116. 

https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/foil/125185
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/foil/125185
https://www.glyndebourne.com/opera-archive/explore-our-operas/explore-cosi-fan-tutte/cosi-fan-tutte-the-characters/
https://www.glyndebourne.com/opera-archive/explore-our-operas/explore-cosi-fan-tutte/cosi-fan-tutte-the-characters/


31 

 

 

 

Fiordiligis moraliska kompass 

Fiordiligi är den karaktär vars moraliska kompass ligger närmast nutidens normativa dito: hon 

vill inte svika sin fästman, och kämpar emot känslorna hon får för sin nya friare. Detta 

förhållande har ofta noterats i operalitteraturen.74 75 Fiordiligis individuella karaktärisering 

kan ha en betydande påverkan på hur operan som helhet upplevs just på grund av att publiken 

kan se hennes handlingar som mer sympatiska än de andra karaktärernas. De andras 

kärlekskänslor kan tolkas på en mängd olika sätt, men de flesta är överens om att Fiordiligi 

långsamt blir förälskad i Ferrando under dagens gång – dock kan hon spelas både ytligt och 

djupt beroende på regissörens tolkning. 

 

Ett exempel på en relativt ytlig tolkning är Met’18, där hon glatt återgår till Guglielmo i 

finalen. En något vanligare tolkning är att hennes känslor för Ferrando tolkas som (mer) äkta, 

och att hon återvänder till sin ursprungliga fästman mer eller mindre mot sin vilja. En relevant 

iakttagelse är att det inte är ovanligt för nutida produktioner att sluta med att karaktärerna är 

kvar i sina nya par, även om ingen av de här analyserade uppsättningarna slutar på detta vis. 

 

Fiordiligis situation blir än mer komplex när operans titel (”Så gör alla kvinnor”) tas i 

beaktning – hade hon ett val, eller var hon ämnad att överge sina moraliska principer? Citatet 

”così fan tutte” är mer relevant när det kopplas till Fiordiligi jämfört med de andra 

karaktärerna på grund av att hon var den enda kvinnan i operan som ens kom nära att inte 

bekräfta idén. 

 

Kristi Brown-Montesano har gjort en djupdykning i de kvinnliga karaktärerna i Mozarts 

operor, och påtalar angående Don Alfonsos ”skola för älskande” att 

 

What Don Alfonso does not explore is the difference between the sisters’ seductions; 

he seems unconcerned by how much he and Despina had to interfere in order to make 

Fiordiligi submit. His explanation of women ignores whatever evidence does not fit 

his rule76 

 

I Giuseppe Gazzolas reflektioner över citatet och Despinas förhållningssätt till kärlek kommer 

han fram till att  

 

[…] according to [Despinas] lines the act of love is regulated by natural law […], an 

opinion echoed in Don Alfonso’s Andante n. 30, where fickleness is defined 

“necessità del core” (“A necessity of the heart”); knowledge empowers women […]; 

and, above everything else, women must behave exactly as men do. […] Apparently 

Despina does not have a high opinion of men, and dismisses their fidelity as an 

illusion. In fact, in a tightly symmetrical alignment, this aria presents a controcanto to 

 
74 Singer, Mozart & Beethoven, s 97. 
75 Noske, The signifier and the signified, s 117. 
76 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 527. 
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Don Alfonso’s “Così fan tutte”: it is the men who are “incostanti” and “mobili.” If 

women fan tutte così, they do so because they are exactly the same as men.77 

 

Sanningen i uttalandet ”così fan tutte” är upp till regissören, och framförallt i hur hen 

karaktäriserar Fiordiligi. Det är intressant att hon kan tolkas så olika trots att en relativt tydlig 

och komplex bild av hennes karaktär redan finns i librettot. 

 

Motsägelse i musik och visualitet 

Musiken som avslutar Così fan tutte är osedvanligt munter jämfört med det som föregår den; 

efter alla krossade hjärtan, hot, och böner om förlåtelse avslutas historien med en Allegro 

molto-ensemble i C-dur (se nedan) med en text om hur förnuft leder vägen till lycka. 

 

 
Fig. 2 ur Così fan tutte, London (1809)78 

 

Den enklaste förklaringen till det här är helt enkelt att Mozart och Da Ponte avsåg att alla 

karaktärer skulle vara glada i slutet, med andra ord att allt skulle vara förlåtet från båda hållen. 

Vissa regissörer håller på detta (exempelvis slutar Met’18 på det här sättet) medan andra 

beslutar sig för att använda musikens munterhet som kontrast till karaktärernas känsloliv. 

 

I filmen A Clockwork Orange (1971) finns flertalet våldsamma och allvarliga scener som 

backas av gladlynt och/eller lättsam musik, och det har blivit ett berättande grepp som främst 

filmregissörer kan använda sig av. Det vanligaste är att det används för att ge publiken en 

känsla av obehag på grund av att deras synintryck och hörselintryck inte ger samma bild av 

situationen, eller för att göra synintrycket, som ofta består av ansiktsuttryck eller aktioner, 

mer uppenbara genom att öka kontrasten mellan det auditiva och det visuella. David J Levin 

har likande tankar angående musik och text; han menar att motsättningen mellan dessa inte 

behöver betyda att kompositören bortser från librettot, utan att musiken förstärker den genom 

att placera sig som relativ till den.79 Samma tankesätt bör kunna appliceras på kontrasten 

mellan det visuella och det auditiva i Così fan tuttes slutallegro. 

 

Det är möjligt, med tanke på avsaknaden av sceninstruktioner från Mozart och Da Ponte, att 

de hade för avsikt att göra slutscenen vag och svårtolkad för publik och regissör, men det är 

oerhört svårt att spekulera i – vi vet att en komisk opera på sena 1700-talet behövde ha ett 

lyckligt slut, men inte mycket mer. Faktum kvarstår att oavsett vad Mozart och Da Ponte hade 

för egna avsikter med slutensemblen så har nutida regissörer valet att matcha gestaltningarna 

 
77 Gazzola, “Betting Against Themselves”, s 116. 
78 Mozart, Così fan tutte (1809), s 106. 
79 Levin, Unsettling opera, s 32. 
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på scenen med musiken, såsom i Met’18, eller gå närmare A Clockwork Orange och använda 

den muntra musiken för att framhäva karaktärernas vemod och missnöjdhet, som Met’96 och 

Glyndebourne gör. 

 

Kärleksduetterna 

Kärleksduetten är en av de vanligaste ensemblerna inom operagenren och sjungs vanligtvis av 

protagonisten och dess älskade – allt som oftast en manlig hjältekaraktär och en ”dam i nöd”-

karaktär. I Così fan tutte finns fyra kärlekspar (de två ursprungliga och de två nya) under 

operans gång, men bara två kärleksduetter – och dessa är mellan de nya paren, medan de 

ursprungliga blir utan. Duetterna har vissa likheter, framförallt i att båda skildrar stunderna då 

Guglielmos respektive Ferrandos försök till förförelse lyckas, men de liknande narrativen 

framställs på kontrasterade sätt. 

 

”Il core vi dono”, duetten mellan Guglielmo och Dorabella, har en tämligen lekfull känsla på 

grund av ordväxlingen om hjärtan – både det hjärtformade halsbandet som Guglielmo vill ge 

Dorabella, och deras egna, fysiska och metaforiska, hjärtan. Dessa kan dessutom ses som en 

opera buffa-kliché.80 Men duetten, och recitativet precis innan, har också många referenser till 

Ferrando och vadslagningen; Guglielmo påtalar till sig själv hur synd det är om Ferrando, att 

han förför Dorabella motvilligt, och att han knappt kan tro vad som händer. 

 

Ferrandos och Fiordiligis duett, ”Fra gli amplessi”,81 nämner däremot ingenting om vadet 

eller Guglielmo – tvärtom finns det ett särskilt ord som snarare pekar mot att Ferrando känner 

precis samma sak som Fiordiligi. Båda sjunger nämligen ”Ah, che omai la mia costanza” 

(kursivering tillagd), med andra ord om sin egen trofasthet. Som tidigare nämndes, framgår 

det i urtextutgåvan att Mozart själv ”rättade” ordet från ”sua” (hennes) till ”mia” (min) i 

Ferrandos insats,82 ett bevis som pekar mot att Ferrandos känslor i duetten är menade att 

spegla Fiordiligis. Vissa uppsättningar väljer dock bort detta och har kvar ”sua”, vilket ger 

duetten en annan framtoning, men även utan ordbytet har bland annat Joseph Kerman, Charles 

Osborne och Andrew Steptoe83 menat att Ferrandos känslor är äkta: Kerman skriver att “If 

ever an operatic lover was sincere, it is Ferrando in the duet with Fiordiligi”,84 och Osborne 

framhåller att ”The duet […] is so beautiful and deeply felt that one cannot in any sense think 

of it as pretence”.85 

 

Att kärleksduetterna är så olika från varandra, och att de sjungs av de nya paren, är någonting 

som varje regissör bör ha i åtanke och aktivt tolka i sin uppsättning. Detta är speciellt viktigt 

eftersom Ferrando och Guglielmo är komplexa karaktärer som skiljer sig från varandra i 

känsloliv, men inte så mycket i rena handlingar: om de känslor som är inskrivna som subtext i 

 
80 Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte, s 159. 
81 “Fra gli amplessi” bygger till stor del på Ferrandos och Fiordiligis så kallade ”kärleksmotiv”; för ytterligare 

diskussion kring detta, se Ford, Così?, s 112 samt Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 219. 
82 Mozart, Così fan tutte (2006), s 349. 
83 Steptoe, The Mozart-Da Ponte operas, s 237. 
84 Kerman, Opera as drama, s 97. 
85 Charles Osborne, The complete operas of Mozart: a critical guide (London 1978), s 291. 
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själva librettot och musiken bara slätas över i regin, kan det bli svårt att gestalta en karaktär 

med ett rimligt, mänskligt känsloliv, och det gör i sin tur att hela uppsättningen kan kännas 

platt. 

 

Slutgrupperingarna 

Den gestaltning som kan argumenteras väga tyngst i hela operan är grupperingarna vid 

finalens slut: vilka karaktärer som står nära varandra på scenen, hur de står, och hur de kom 

dit; med andra ord vilka som anses ”höra ihop”, och därmed ofta insinueras skall fortsätta 

vara i en relation efter operans slut. Det finns ingenting i scenanvisningar, libretto eller musik 

som lutar starkt åt något håll – vilka relationer och känslor som finns i slutet är helt upp till 

regissören. Da Ponte har till och med skrivit fästmännens sista egna textrad på ett sätt som gör 

att den kan tolkas på helt motsatta vis. Efter att Fiordiligi och Dorabella har sjungit att de ska 

gottgöra dem och älska dem för alltid, svarar Ferrando och Guglielmo ”Te lo credo, gioia 

bella, ma la prova io far non vo'.” (I believe you, my fair one, but I won't put it to the test.). 

Detta kan tolkas betyda “Jag tror på dina goda intentioner, men nu när jag vet att du kan vara 

otrogen vill jag inte pröva dig mer” – med andra ord, ”Jag vill inte gifta mig med dig” – eller 

”Jag tror på att du kommer vara mig trogen, så jag kommer inte att pröva din trohet längre”. 86 

Michael P Steinberg anser att en regissör kan välja att avsluta operan på tre olika sätt: med 

ursprungsparen, med de nya paren, eller med allmän upplösning av paren.87 

 

Alla de analyserade uppsättningarna slutar med samma grupperingar (Bilaga 9, 18, 20, och 

23): Fiordiligi med Guglielmo och Ferrando med Dorabella, ursprungsparen med andra ord. 

Emellertid är grunden för andra akten att Fiordiligi och Dorabella inte vet vilka albanerna är; 

de skulle kunna ha valt sina egna fästmän, men det gjorde de inte. Hela operan utspelar sig 

dessutom över bara en dag (vilket också kommenteras av Ferrando: ”In un giorno!... In poche 

ore!” [In a day! In a few hours!]), så kvinnorna föll för sina friare mycket snabbt; detta skulle 

kunna tolkas som att de egentligen passar bättre med varandras fästmän, men håller kvar i 

sina ursprungliga älskare på grund av en pliktkänsla. Detta skulle i sig innebära att operan har 

ett övergripande tema av kärlek kontra plikt, vilket Guglielmo också refererar till i recitativet 

innan ”Il core vi dono” (”Mi spiace; ma impegnato è l'onor di soldato” [I don't like this, but 

I've pledged my honour as a soldier]). Vissa uppsättningar, framförallt Met’14 och 

Glyndebourne av de analyserade, tar vara på det här temat och visar den inre konflikten i 

slutet mellan kärleken som inledde finalen och plikten som binder karaktärerna till sina 

ursprungspar. 

 

Eftersom slutet kan kännas som en kontrast mot resten av operan är det föga förvånande att 

den är mycket omskriven, och flera författare nämner, uttalat eller ej, ”kärlek kontra plikt”-

temat. Frits Noske anser att Guglielmo, Dorabella och Ferrando alla har uppnått sina mål: 

Guglielmos stolthet är utom fara igen, Dorabella får tryggheten i ett giftermål, och Ferrando 

får en kvinna att älska. Bara Fiordiligi är olycklig med hur operan spelar ut, men oavsett sina 

 
86 Gazzola, “Betting Against Themselves”, s 121. 
87 Michael P. Steinberg, Listening to reason: culture, subjectivity, and nineteenth-century music (Princeton 

2004), s 57. 
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känslor måste hon återgå till sin fästman eftersom det är det ”rätta” valet.88 Bruce Alan Brown 

nämner en John Eliot Gardiner-produktion där motsatsen är fallet, och det är tydligt trots att 

operan slutar med ursprungsparen att Ferrando och Fiordiligi har funnit varandra.89 Han 

citerar också filosofen Bernard Williams: ”Nothing is denied of what has happened; that is 

what is sad in this comedy, that all that dimension of feeling exists, but the world will rumble 

on as though it did not”90 – med andra ord, slutgrupperingarna är pliktbundna och tvärtemot 

karaktärernas känslor. Kristi Brown-Montesano ställer sig mitt emellan dessa poler, och 

menar att Ferrando må kanske älska Fiordiligi, men vi vet inte huruvida detta kommer vara 

sant för alltid eller bara i stunden.91 Hon påtalar också att vi i slutet fortfarande inte vet vem 

som älskar vem, eller varför, och anser att oavsett hur välspelad en uppsättning är finns en 

känsla av olust kvar när ridån faller.92 

  

 
88 Noske, The signifier and the signified, s 119. 
89 Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte, s 176. 
90 Brown, W.A. Mozart: Così fan tutte, s 177. 
91 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 255. 
92 Brown-Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 258. 
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Resulterande tematiska tendenser 

Uppfattningen som kommer av att ha sett de fyra uppsättningarna är ett resultat av många 

olika intryck, varav ett fåtal har plockats ut över huvud taget (se Bilaga 24) och ännu färre har 

fått ta plats i analysen. Således består resultatet som presenteras här av mer än bara de 

aspekter som tagits upp tidigare. 

 

Sammanhållet kan de fyra analyserade uppsättningarna sättas på en flytande skala mellan 

polerna fars och drama: ”fars”, i det här fallet, representerar ytliga karaktärer som inte har en 

stark pliktkänsla och inte känner någon djupare kärlek för de andra karaktärerna. På ett mer 

konkret plan skulle en ren farsuppsättning av Così fan tutte innebära att Ferrando och 

Guglielmo aldrig skulle visas känna någon kärlek för kvinnan de förför (och kanske inte ens 

för sin ursprungliga fästmö), Fiordiligi och Dorabella skulle vara otrogna inte för att de blir 

förälskade i sina friare utan snarare som förströelse, och Don Alfonso och Despina skulle se 

hela situationen som harmlös underhållning. 

 

”Drama” får här representera det motsatta – motstridiga och starka känslor hos karaktärerna. I 

en rent dramatisk uppsättning skulle både Ferrando och Guglielmo älska sina ursprungliga 

fästmör men också bli mycket förälskade i den andres dito, och Fiordiligi och Dorabella 

skulle befinna sig i samma situation som männen, med intensiva känslor för flera män och en 

stark pliktkänsla. Don Alfonso och Despina skulle se vilken hjärtesorg de orsakat hos sina 

vänner och känna skam eller ånger. 

 

Ingen av uppsättningarna hamnar längst ut på någon av polerna, men närmast fars finner vi 

Met’18 med det sorglösa slutet som konkretiserar ytligheten i attraktionen mellan parterna i 

de nya paren. Näst på skalan hamnar Met’96, där alla tre kvinnor gestaltas med motstridiga 

känslor medan männen har kvar kontrollen – inom vadslagningens ramar skådespelar 

karaktärerna bara. Därefter kommer Met’14, där vissa nyckelkaraktäriseringar (exempelvis 

svärdet i ”Fra gli amplessi”) pekar mot drama medan vissa andra (exempelvis den fysiska 

distansen mellan Ferrando och Fiordiligi samt Guglielmo och Dorabella i finalen innan ”E nel 

tuo”) pekar mot fars, och närmast drama hittar vi Glyndebourne, där ingen egentligen verkar 

lycklig när ridån faller. Despinas humör kanske ändrades helt av pengarna, kanske inte, men 

de fyra huvudkaraktärerna är alla upprörda och inte ens Don Alfonso verkar nöjd med 

situationen – han vägrar till och med ta emot vadslagningspengarna från Guglielmo och 

Ferrando. 

 

Att begreppen fars och drama är de som valdes är ett intressant sammanträffande – de kan på 

ett övergripande plan jämföras med begreppen opera buffa och dramma giacoso. Som tidigare 

nämndes är opera buffa en ren komisk opera, medan dramma giacoso har en mer allvarlig 

grundstory, men med skämt; att Così fan tutte då uttryckligen tillhör dramma giacoso-genren 

skulle kunna tolkas som en pekpinne mot vilken riktning Mozart och Da Ponte ville att den 

skulle framföras. 
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Ordet ”moral” symboliserar ett av de mest framträdande teman inom operan, och det kan här 

delas in i två olika begrepp: moraliska principer och kontextbundet moraliskt handlande. 

Moraliska principer, som var centrala under upplysningstiden då operan skrevs, innebär att 

vissa aktioner är rätt eller fel oavsett sammanhang, medan det kontextbundna moraliska 

handlandet handlar om att människor kan tänka sig en rättvis hämnd som reaktion mot någon 

som betett sig illa. I Così fan tutte prövas karaktärernas moraliska principer när de tvingas 

handla utan att ha mycket kunskap om den rådande situationen – med resultatet att alla utför 

omoraliska handlingar som senare visade sig vara enklare att rättfärdiga än de först verkade. 

Exempelvis var både vadslagningen och otroheten en kränkning av fästmörnas respektive 

fästmännens tillit – å andra sidan visade det sig att alla fyra var opålitliga. Var gränsen går för 

vad som kan rättfärdigas lämnas då upp till regissören. 

 

Skapar regissören då någonting nytt, eller använder de sig av sin verklighet för att tolka verket 

de sätter upp? Andrew Porter påtalar att den visuella aspekten av Mozarts operor är den som 

är minst noggrant noterad av kompositören, och att den därmed är den mest öppna för en 

mångfald av tolkningar.93 Från ett mimetiskt (”art imitates life”) synsätt skulle Così fan tutte 

kunna tolkas, av regissör som av publik, som en kommentar om ”the human condition”94 – 

helt enkelt en ren verklighetsskildring, vad det nu skulle innebära för varje individ som 

kommer i kontakt med verket. Michael P Steinberg påtalar att Rousseaus teaterideologi 

närmar sig detta synsätt: Rousseau ansåg att teater är en representation av verkligheten snarare 

än en aspekt av den.95 96 

 

Ur ett antimimetiskt synsätt (”life imitates art”) blir implikationerna än mer mångfacetterade. 

Oscar Wildes antimimesis anser i stora drag att betydelse i livet och naturen inte existerar där 

av eget bevåg, utan är en konsekvens av att människor (genom konsten) skapar den. Ett 

exempel som Wilde använder är att trots att det funnits dimma i London i århundraden kan 

människor se skönheten i den för att poeter och konstnärer har lärt dem att den kan vara 

vacker – ”[fogs] did not exist till Art had invented them”.97 I samband med Così fan tuttes 

moraliska implikationer skapar detta en fascinerande idé: att regissörer, sångare, musiker, och 

dirigenter alla förändrar själva verkligheten genom vad de skapar. Babak A. Ebrahimian anser 

att regissören har möjligheten att välja fritt mellan olika varianter, där en opera kan 

presenteras antingen på ett nytt och innovativt vis, eller som en mer konservativ ”universell 

historia” som publiken får lära känna mer på djupet – men att möjligheten, i värsta fall, också 

finns att skapa ”a museum piece” som saknar insikt, innovation, och fantasi.98 Troligen är 

sanningen, om en sådan finns, att opera, som all konst, inrymmer flera synsätt – konst skapas 

 
93 Andrew Porter, “Mozart on the Modern Stage”, Early Music 20/1 (1992), s 137. 
94 Merriam-Webster, “the human condition”. Besökt 2019-05-28 <https://www.merriam-

webster.com/dictionary/the%20human%20condition>. 
95 Steinberg, Listening to reason, s 53. 
96 För ytterligare tankar kring hur Rousseaus ideologier kan ha påverkat Così fan tuttes karaktärer, se Brown-

Montesano, Understanding the women of Mozart's operas, s 214, 233. 
97 Wilde, “The Decay of Lying”, utgåvan saknar sidnummer. 
98 Babak A. Ebrahimian, “Playfully Crossing through the Met”, PAJ: A Journal of Performance and Art, PAJ 81 

27/3 (2005), s 140. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/the%20human%20condition
https://www.merriam-webster.com/dictionary/the%20human%20condition
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inte ur intet, men det kan skapa nya idéer och förändra människor som kommer i kontakt med 

den. 

 

Opera är en speciell typ av konst eftersom den är en kombination av musik, lyrik, och 

skådespeleri. Just skådespeleriet är den aspekt som oftast faller bort, både i uppförande (till 

exempel görs det ibland konsertversioner av musikdramatiska verk) och i analyser, som 

mestadels behandlar endast musiken eller endast librettot (eller dessa två tillsammans, men 

utan den mänskliga framförandefaktorn). Ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra visuella 

aspekter har emellertid en stor inverkan på hur människor uppfattar omvärlden och andra 

människor, och de är nödvändiga att undersöka i syfte att förstå ett scenkonstverk. Med hjälp 

av begreppet karaktärisering har jag här kunnat visa hur bland annat ansiktsuttryck, 

kroppsspråk, och regi kan ha en betydande effekt på hur verket som helhet kan uppfattas av 

publiken.  
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Avslutning 

I uppsatsen har jag analyserat en aspekt som ofta helt lämnas till ”det konstnärliga”, och visat 

att den här typen av analys bör vara godtagbar med (nästan) vilken opera som helst. 

Skillnaderna i exempelvis kroppsspråk och rekvisitahantering, såsom svärdet i ”Fra gli 

amplessi”, har mynnat ut i fyra olika karaktäriseringar av Ferrando som sträcker sig från en 

bedragare som aldrig föll för Fiordiligi till en kärlekskrank romantiker som lurar sig själv lika 

mycket som han lurar kvinnorna. De skilda framställningarna har till följd att de moraliska 

grupperingarna i slutet (något förenklat männen kontra kvinnorna) ses som olikvärdiga 

respektive relativt likställda. Att karaktärisering och gestaltning har en betydande roll som kan 

jämföras med vikten av musik och libretto innebär att en till synes banal handling kan kopplas 

till fundamentala moraliska frågor. 

 

Den här uppsatsen har analyserat endast en liten del av de gestaltningar som förekommer i de 

undersökta uppsättningarna, men med tanke på de tydligt påvisbara skillnaderna skulle en 

analys av andra gestaltningar troligen finna samma övergripande resultat – att regin spelar en 

stor roll för publikens uppfattning om verket. Bilaga 25 är ett index över de avvikelser mellan 

uppsättningarna som jag fann, som i sig är en typ av källa över hur verket kan förstås och ett 

viktigt informationslager för vidare analys. 

 

Vidare forskning inom ämnet skulle stärkas av en stark tvärvetenskaplighet med 

teatervetenskap, etnologi, och psykologi. Även utan dessa kan dock många fler resultat finnas 

genom att samma eller liknande metoder appliceras på uppsättningar från andra världsdelar än 

Europa och Nordamerika – en av den kvalitativa analysens fördelar tillika 

tillkortakommanden är att den utvinner resultat som är mycket precisa, men sällan 

övergripande. Observera att denna uppsats har fokuserat på ett fåtal karaktärer ur operan, och 

att detta inte reflekterar någon inneboende skillnad i karaktärernas lämplighet för analys. Ett 

spännande men outforskat område inom opera är hur väl regissörers och sångares intentioner 

når fram till publiken; kommunikationen mellan kreatör och mottagare är en av de starkaste 

grundpelarna inom scenkonsten, därav ligger det i regissörers och sångares intresse att veta 

om deras arbete har den effekten de eftersöker. 

 

Slutsats 

Hur skådespelarna gestaltar sina karaktärer är grunden i karaktäriseringen, som i sin tur är 

grunden i hur uppsättningen som helhet uppfattas av publiken. Vi har här sett att regissörerna 

för de analyserade uppsättningarna bland annat har använt interaktion med rekvisita, 

kroppsspråk, och placering på scenen för att visa sin karaktärisering. Det sammantagna 
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resultatet av alla rollfigurernas karaktäriseringar är det som skiftar hur operan som helhet 

uppfattas som publiken: flera ytliga karaktäriseringar har till följd att operan upplevs som mer 

frivol, medan karaktäriseringar som visar ett komplext känsloliv snarare gör att operan 

upplevs som ett djupt verk som kommenterar det mänskliga tillståndet. 

 

Avslutningsvis är regi och karaktärisering en viktig del av helheten som i samspel med musik 

och libretto påverkar hur publiken uppfattar operan; detta i högre grad än vad som man kan 

förledas att tro givet mängden litteratur som behandlar de olika aspekterna. I skenet av detta 

får det anses anmärkningsvärt att regissörer, till skillnad från sångare, dirigent med flera, inte 

nämns i uppsättningarnas webpresentationer på Met Opera on Demand. Genom att tolka dessa 

aspekter på ett framförande inom ramen för ett begrepp som ”karaktärisering” kan man nå 

djupare insikter i hur en opera faktiskt upplevs och kan upplevas som av en lyssnare och 

betraktare av föreställningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Met’18: Fiordiligi, Guglielmo och Ferrando i ”Fra gli amplessi” 
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Bilaga 2 

 
Glyndebourne: Ferrando i ”Fra gli amplessi” 

 

Bilaga 3 

 
Met’96: Ferrando under recitativtexten ”Ma tu mi guardi, e poi sospiri?” 
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Bilaga 4 

 
Met’14: Ferrando i ”Ah lo veggio, quell'anima bella” 

 

Bilaga 5 

 
Met’18: Ferrando efter recitativtexten ”Ma tu mi guardi, e poi sospiri?” 
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Bilaga 6 

 
Glyndebourne: Fiordiligi och Ferrando under recitativtexten ”è vero” 

 

Bilaga 7 

 
Glyndebourne: Despina i andra aktens final 
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Bilaga 8 

 
Glyndebourne: Despina och Don Alfonso i andra aktens final 

 

Bilaga 9 

 
Met’18: Don Alfonso och Despina i andra aktens final 
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Bilaga 10 

 
Met’18: Ferrando, Dorabella, Despina, Don Alfonso, Fiordiligi, och Guglielmo samt statister i 

andra aktens final 

 

Bilaga 11 

 
Met’14: Don Alfonso, Despina, Fiordiligi, och Dorabella i andra aktens final 
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Bilaga 12 

 
Met’14: Despina i andra aktens final 

 

Bilaga 13 

 
Met’14: Don Alfonso och Despina i andra aktens final 
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Bilaga 14 

 
Met’14: Don Alfonso och Despina i andra aktens final 

 

Bilaga 15 

 
Met’96: Don Alfonso och Despina i andra aktens final 
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Bilaga 16 

 
Met’96: Despina i andra aktens final 

 

Bilaga 17 

 
Met’96: Despina i andra aktens final 

 



53 

 

 

Bilaga 18 

 
Met’96: Despina i andra aktens final 

 

Bilaga 19 

 
Met’96: Despina, Ferrando, Dorabella, Don Alfonso, Fiordiligi, och Guglielmo i andra aktens 

final 
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Bilaga 20 

 
Met’14: Fiordiligi och Ferrando i andra aktens final 

 

Bilaga 21 

 
Glyndebourne: Guglielmo, Fiordiligi, Ferrando, och Dorabella i andra aktens final 
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Bilaga 22 

 
Met’18: Fiordiligi och Ferrando i ”E nel tuo, nel mio bicchiero” 

 

Bilaga 23 

 
Glyndebourne: Fiordiligi och Ferrando i ”E nel tuo, nel mio bicchiero” 
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Bilaga 24 

 
Met’14: Don Alfonso, Ferrando, Dorabella, Fiordiligi, Guglielmo, och Despina i andra aktens 

final 

 

Bilaga 25 

Index över avvikelser mellan uppsättningarna 

• Met’96 

o Ah guarda, sorella: Fiordiligi och Dorabella kommenterar varandras porträtt 

istället för sina egna 

o Il core vi dono: Dorabella syftar bara på sitt eget hjärta “vad bankar här?”; 

Guglielmo ger Dorabella ett val (håller upp båda halsbanden) 

o Fra gli amplessi: Ferrando går till Don Alfonso i mitten 

o Finalen, Sani e salvi: Guglielmo och Ferrando hotar Fiordiligi och Dorabella 

med sina svärd 

o Finalen: Despinas försök att rädda Fiordiligis och Dorabellas ära 

o Finalen: Dorabella kastar Ferrandos porträtt i marken när hon får tillbaka det 

o Finalen, Fortunato l’uom: Despina slänger pengarna som Don Alfonso gav 

henne 

• Glyndebourne 

o Smanie implacabili: Dorabella använder fysiskt våld (mot saker, inte personer) 

o Secondate, aurette amiche: Ferrando och Guglielmo ser inte obekväma ut, 

snarare ganska kära 

o Amico, abbiamo vinto: Guglielmo är inte glad eller triumferande. Ferrando 

verkar mer sårad än arg 

o “Cosi fan tutte”: Don Alfonso sätter sig ner, m.a.o. fysiskt på samma nivå som 

Ferrando och Guglielmo 

o Finalen: Don Alfonso tar inte emot pengarna från vadslagningen 
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o Finalen, coro: Ferrando och Fiordiligi skojar runt med varandra medan 

Guglielmo blänger på dem 

• Met’18 

o Smanie implacabili: sjungs (till viss del) ensam 

• Met’14 

o Barbaro fato: Fiordiligi och Dorabella är mer irriterade att Don Alfonso inte 

kommer till saken än oroliga 

o Soave sia il vento: Dorabella håller i en leksaksbåt (är hon ”den barnsliga”?) 

o Despina har ett nästan permanent fastklistrat leende 

o Che sessuro: Don Alfonso bestämmer vem Ferrando respektive Guglielmo går 

till 

o Un’aura amorosa: Don Alfonso gick innan, men sen står han ändå i skuggan 

och verkar lyssna 

o Akt I finale: Fiordiligi och Dorabella är på väg att gå 

o Akt I finale: Guglielmo reagerar inte på magneten först (tydligare 

komedikänsla) 

o Akt I finale: “Ge mig en kyss” händer pga Despinas (och Don Alfonsos?) 

instruktioner 

o Akt II: Vid Guglielmos förfrågan om han och Dorabella ska ta en promenad, 

springer hon mot där Ferrando och Fiordiligi gick av scenen 

o Il core vi dono: Dorabella tar frivilligt hjärthalsbandet; hela ”vad slår här?”-

ordväxlingen har en skämtsam ton; mot slutet kysser Dorabella inte Guglielmo, 

istället springer de ut bort från Ferrando och Fiordiligi som kommer tillbaka 

o Ora vedo che siete: Dorabellas “lyssna på mig!” är aggressivt nog att Fiordiligi 

ryggar lite 

o Klipp i Fiordiligis recitativ “L'abito di Ferrando” 

o E nel tuo: Dorabella suckar. Guglielmo går nästan demonstrativt inte till de 

andra vid sin insats 

o Finalen: Dorabella slänger iväg hjärtat 

o “Colla fede e coll'amore”: Fiordiligi står vid Guglielmo och sjunger direkt till 

honom, Dorabella går bort från Ferrando och sjunger inte mot honom 

o Despina är arg. Tar frustrerat pengarna Don Alfonso erbjuder henne 

o “E del mondo in mezzo ai turbini”: Ferrando, Dorabella och Fiordiligi skålar 

mot Don Alfonso, det gör inte Guglielmo. Despina går och tar mer pengar av 

Don Alfonso 

 

 

 

 


