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Inledning
Mina valda källtexter från renässansen har fokus på den italienska komedin under Cinquecento. Som teaterarbetare idag är jag intresserad av att förstå hur teater som genre, och då speciellt komedin utvecklats
under tidigmodern tid och vad vi kan märka av denna utveckling i dagens teater.
För de tidigmoderna italienska komediförfattarna var de romerska komedierna av Plautus och Terentius en
viktig inspirationskälla, men även samtida inspirationskällor fanns som Boccaccios Decamerone och andra
noveller. För teoribildningen användes Horatius Ars poetica och fragment av antika skrifter. När Aristoteles Poetik blev allmänt känd under 1500-talet blev även denna text, men framför allt kommentarerna till
den också avgörande för den framtida utvecklingen av dramatiken - exempelvis inom den fransk-klassicismen.
I 1500-talets Italien skedde en explosionsartad utveckling inom teaterlivet. En stor mängd komedier
skrevs under seklet, och även författare som etablerat sig inom andra genrer skev komedier som blev publicerade och uppförda. Nämnas kan Niccolò Machiavelli, Ludovico Ariosto, Pietro Aretino och Giordano
Bruno; den blivande kardinalen Bernardo Dovizi da Bibbiena skrev också en lättsinnig komedi. Namnkunniga bildkonstnärer, som Rafael eller Vasari engagerades för att måla dekorationer, och berömda komponister skrev musik. Mellanakterna kom att utvecklas till självständiga spektakel som involverade dansare,
musiker och gycklare och stort teatermaskineri, allt för att förnöja publiken.
Teater användes också som ett instrument att höja furstens status. I Ferrara uppfördes tidigt på furstens
bekostnad antika komedier översatta till folkspråket och vid statsbesök tog fursten med sig kompletta produktioner att imponera på andra furstar. Vid furstehoven kunde produktionerna anta spektakulära dimensioner med väldiga teatermaskinerier och rörliga scenografier. Exempelvis Leonardo da Vinci fick konstruera sådana för fursten i Milano. Under senare hälften av 1500-talet uppstod också kommersiella teaterkompanier.
1500-talets komedier hade förebilder både från antik och medeltid. I antikens Rom spelades komedier
av Plautus (född på 250-talet f.kr.) och den yngre Terentius, deras komedier baserades på förebilder från
den grekiska sena komedin. Under medeltiden var Terentius det stora namnet; sex komedier av honom
fanns bevarade och användes i latinundervisningen. Plautus var mindre känd, men det skulle ske en förändring under 1400-talet.
Den medeltida teatertraditionen i Italien hade flera linjer. Det kyrkliga dramat, med dramatiserade helgonlegender och bibelberättelser lösgjordes efterhand från sin liturgiska kontext och uppfördes på folkspråket av kompanier och brödraskap. Folkliga och lantliga pjäser som contrasti (dialoger eller debatter,
avhandlande äktenskapliga gräl eller juridiska spörsmål) eller maggi, spel som uppfördes vid vårens ankomst, flyttade småningom in i städerna. Pjäsernas form var episodisk, spelplatsen kunde föreställa hela
världen, samt himmel eller helvete, under samma föreställning. Inga regler om tidens, platsens eller handlingens enhet iakttogs. Folkspråket användes, och formen var rimmad vers, ofta ottave rime, Ariostos
versmått i Orlando furioso. En prolog kunde ofta förklara ämnet, åkalla publikens välvilja och dessutom
peka på nyttan - pjäsens moral. Detta följer ett av antikens koncept för dramatiken, den skall både roa och
undervisa, ett viktigt mönster vars främsta förespråkare var Horatius.

Litteraturkritik från antiken
Litteraturkritik och teoribildning gällande drama under medeltid och tidig renässans tog sin utgångspunkt i några få dokument från antiken, den romerske poeten Horatius versepistel, kallad Ars poetica
(”Om diktkonsten”), var huvudkällan. Horatius ger en översikt hur en författare kan lyckas behaga/under-
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hålla sin publik och samtidigt även lära den något. Verket hade stark ställning under medeltiden och blev
en del av humanisternas intellektuella arvegods - både som norm och som inspiration. Även fragment av
en avhandling om drama av grammatikern Donatus (300-talet e.kr) diskuterades. Aristoteles Poetik var
inte allmänt känd förrän omkring 1500 då den slutligen förelåg på både grekiska och latin. Tidigare, från
1200-talet hade delar av araben Averroës bearbetning cirkulerat i latinsk översättning. Aristoteles syn på
diktkonsten kom därför huvudsakligen att påverka teoribildningen under senare delen av 1500-talet, vilket
emellanåt tycks glömmas bort av forskare.
Ämnet ”poetik” hade en vacklande ställning i klassifikationen av konster och vetenskaper. Den kunde
ses som en underdel av trivium, en hjälpreda åt grammatik och retorik då den använde språket som medium, den hanterade då främst verslära och språkliga figurer. Den kom senare att få en mer självständig
ställning som en egen instrumentell vetenskap jämställd med exempelvis historia, men poetiken diskuterades även som en del av moralfilosofin, eftersom den behandlar karaktärers moral och uppförande. Diskussionen om poetikens plats i systematiken var aktuell under hela renässansen.
I den omfattande litteraturen om tidigmodern komedi, förekommer hänsyftningar till de ”regler” för
komedi och tragedi som uppställts av antikens teoretiker, emellanåt verkar dessa syftningar vara anakronistiska - de syftar på teorier som inte var kända, eller endast ofullständigt kända av komediförfattarna. Min
läsning av kritikerna är tänkt att skapa en idéhistorisk kronologi för min egen del.
Horatius
Den romerske författaren Horatius (65-8 f.kr) skrev en versepistel, Epistula de Pisones, till två bröder Piso
med författarambitioner, och innehåller goda råd för blivande litteratörer. Skriften blev senare genom
Quintillianus handledning i retorik känd som Ars Poetica, (“Poesins konst”). Eftersom Horatius själv var en
framgångsrik författare, har hans observationer om vad som går hem hos en publik en särskild tyngd - och
många av hans råd används än i dag på skolor och skrivarkurser. Verkets huvudtanke är att diktverket (då
särskilt dramats) bör ha en förankring i verkligheten, och att verket skall förmå att både roa och undervisa
publiken.
Skalderna avser att antingen gagna eller förnöja
eller samtidigt dikta till glädje och nytta för livet.
333, 334
...den vinner varje röst som blandar nyttan med nöjet,
ger sin läsare glädje och samtidigt råd och förmaning…
343, 344

Verklighetsanknytning krävs för god poesi. Poeten bör studera verkligheten för att rätt avbilda den. Ett
dramas roller bör handla konsekvent och efter sina förutsättningar, deras språk bör avspegla deras karaktär
och situationens krav, annars kommer publiken att visa sitt missnöje. Det är alltså publikens förväntningar,
fordringar och smak som avgör hur en dikt ska konstrueras. (317)
Sceniska aktioner ger starkare intryck än det som berättas med ord, poeten bör dock iaktta dekorum.
Bestialiska handlingar eller annat som väcker avsmak bör inte visas, inte heller övernaturliga förvandlingar,
allt sådant bör återberättas. Diktarens uppgift ligger nära retorernas som med sin argumentering kan leda
åhörarna varthelst de önskar. När det gäller språket är Horatius liberal, nybildningar är inte av ondo, och
språket behöver inte heller begränsas i en komedi.
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Ej är det nog att dikter är vackra: tjusande skall de
vara och leda åhörarens känsla varthän än de önskar.
99, 100
Skall jag skriva satyrspel vill jag dock kära Pisoner,
inte älska enkla entydiga namn eller ord blott
ej heller sträva att skilja mig från den tragiska tonen... 234-236

Målet är att språket skall verka enkelt, men vara svårt att kopiera:
Jag skall av välkänt stoﬀ söka skapa en diktning så vem än
vågar detsamma skall hoppas och svettas och mödas förgäves... 22

Horatius har även synpunkter på yttre form: dramat bör ha varken mer eller mindre än fem akter, inte fler
än tre talande roller ska vara på scenen samtidigt.
Flera av Horatius synpunkter användes också av företrädare för bildkonsten. Alberti (Della pittura)
framhåller vikten av att studera människor i verkliga livet. Konsekvens i skildringen av karaktär är viktigt i
även i bildkonsten liksom kravet att iaktta dekorum. I komediernas prologer förekommer också hänvisningar till råden i Ars poetica, möjligen gällde det för författaren att visa sin förtrogenhet med teorierna för
att få begagna sig av sin poetiska frihet att bryta mot dem.
Det bekanta citatet ”ut pictura poesis” bryts ofta ur sin kontext för att belysa diktens förmåga att måla
med ord. Horatius skriver emellertid om hur poesi kan läsas och vad den tål:
Dikter är såsom tavlor: en kanske fängslar dig mera
om du står närmre, en annan om du står längre ifrån den,
den tycker bäst om dunklet, den andra vill ses i belysning
utan att frukta en kritikers skarpa och prövande blickar,
den har förnöjt dig blott en gång, den andra skall göra det tio.
361-365

Plutarkos refererar den grekiske skalden Simonides tankar om måleri som tyst poesi och poesi som talande
måleri, ett citat som möjligen ligger bakom Horatius formulering.

Donatus
Aelius Donatus, 300-talet, romersk grammatiker och retor, mest känd för sina läroböcker i latin vilka användes flitigt under tidigmodern tid. Av avhandlingen, De comoedia et tragoedia, (”Om komedi och tragedi”) attribuerad Donatus finns ett fragment rörande komedi bevarat. Donatus förmedlar också citat från
antika verk rörande komedi, exempelvis ett citat av Cicero om komedin som “en avbildning av livet, sedernas spegel och sanningens avbild”. Donatus källor kan ha varit varit skrifter från den peripatetiska skolan, alltså från Aristoteles lärotradition.
Donatus definierar komedi: “Comedy is a [form of ] drama containing the various designs of public
and private individuals´desires. Through them people can learn what is useful in life and what, on the other hand, ought to be avoided” (Sidnell, s 79). Det är en definition som andas moralfilosofi. Donatus
tillägger att grekerna ansåg att en komedi inte skulle innehålla faror. Komedi beskrivs också som en avbildning av livet genom gester (åtbörder) och tal. (Jämför Aristoteles - framställning genom handlingar.)
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Donatus beskriver fyra delar av ett drama: prologus, protasis, epitasis och catastrophe. Det första är prologen; ett tal riktat till publiken. Detta kan vara av fyra olika slag: 1: anbefaller poeten eller intrigen åt publikens gunst. 2: kritiserar en rival eller prisar publiken. 3: berättar intrigen och 4: en blandning av de föregående. Donatus påpekar att några skiljer dock mellan prologen, där poeten försvarar sig eller pjäsen, och
introduktionen, där intrigen relateras. (”Resumén” eller ”Argumentet”). Protasis är första akten, där en del
av intrigen exponeras, medan resten döljs för att hålla publiken i spänning. Epitasis är de komplikationer
som följer och catastrophe är delen där intrigen avslöjas och följderna nystas upp.
Donatus ger också praktiska exempel på hur olika roller kan vara klädda: äldre män i vitt, eftersom den
nyansen är vördnadsvärd, unga män har dräkter i olika färger, en hallick har en mångfärgad mantel och
prostituerade har guldgul dräkt för att symbolisera girighet. Broderade draperier finns på scenen, vid mimföreställningar används ett förhänge för att dölja byte av scendekor för publiken.
Donatus ger också exempel på hur musik använts för att ackompanjera monologerna. Pipor med dyster
klang förebådade ett allvarligt anförande, klang av ljusare pekade på skämt och lustigheter.
Om Donatus textkommentar till Terentius komedier, se nedan.

Tidiga humanistkomedier
1428 upptäcktes ett manuskript med fjorton komedier av Plautus, varav tolv dittills okända. Några år senare, 1433 hittades ett manuskript med en textkommentarer till Terentius komedier författad av Donatus.
Fynden innebar ett ökat studium av romersk komedi, avskrifter cirkulerade och med boktryckarkonstens
spridning utkom i rask takt flera upplagor av både Plautus och Terentius som ofta trycktes med Donatus
kommentarer. Med ökad tillgänglighet började pjäserna även framföras mer allmänt - vid påvehovet spelades Plautus Aulularia 1484. I Florens lät skolorna framföra antika pjäser, 1476 gavs Terentius Andria en
gång vid skolan, en gång inför medicéerna och en gång inför signorian. Även i kyrkor spelades antik komedi. Flera komedier översattes till folkspråket. Ferrara, som tidigare nämnts, satsade på översättningar:
Menaechmi spelades 1486, och under en tjugoårsperiod gavs 14 pjäser i översättning. Enligt Grund i Humanist Comedies framfördes komedierna med en recitatör som framställde alla roller och aktörer som agerade stumt till detta. (Detta på grund av en missuppfattning av antika källor)
Upptäckterna under 1400-talet stimulerade humanisterna att imitera de antika förebilderna, men redan
Petrarca skrev runt 1330 en komedi, Philologia, som han förstörde då han menade att den inte levde upp
till de antika originalens storhet. Leon Battista Alberti latinska komedi, Philodoxus, blev först känt som ett
nyupptäckt antikt verk och samtiden prisade dess kvaliteter, men flera år senare erkände Alberti sitt författarskap. Humanisternas imitation sträckte sig mest till det språkliga planet, både Alberti och Leonardo
Bruni använde en pseudo-terentinsk språkdräkt, de senare humanisterna tog mer intryck av Plautus. Jones
säger i sitt företal till Philodoxus, att humanisterna försökt att överträﬀa sina modeller, alltså mer emulation än imitation. Tjänare/slavar är skildrade med sympati, och nya element hämtas från samtida satir och
från novellkonsten. Även de kvinnliga rollerna skildras som mer självständiga än sina antika föregångare.
Dramaturgin knöt an till medeltidens episodiska dramastruktur och den litterära formen novelle bidrog
med stoﬀ. Då många komedier skrevs och uppfördes vid universiteten, kom också universitetsvärlden att
bidra med stoﬀ.
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Leon Battista Alberti: Philodoxus, 1426
Leon Battista Alberti (1404-1472) är idag mest känd som arkitekt; (Palazzo Rucellai och fasaden på Santa
Maria Novella i Florens) och konstteoretiker; traktaterna Della pittura, (”Om målarkonsten”, 1435) och
De re aedificatoria (”Om byggnadskonsten”, 1452). Komedin Philodoxus, ett ungdomsverk från mitten av
1420-talet, är mindre känd. I sitt företal till utgåvan där Alberti erkänner sitt författarskap berättar han
direkt att komedin är en allegori som vill lära ut en moral: inte bara rikedom och tur, utan även strävsamhet och idoghet kan vara en väg till äran (”gloria”). Nyttoaspekten är en viktig del av komedin. Namnen
förklaras i företalet. Philodoxus - (Jag älskar ära) åtrår Doxia (Ära). Rivalen Fortunius (Tur/Rikedom) får
på slutet endast Doxias syster Phimia, (Berömmelse). Scenbilden föreställer en gata i Rom med tre hus,
den frigivne slaven Ditonus, Doxias hus och en barberares. Pjäsen har tjugo scener, men är inte indelad i
akter. Handlingen sker under en dag.
Prologen inleds med orden ”lege feliciter” - ”läs med nöje!” Den föregivne poeten Lepidus (”Lustig”)
är berusad och ber om publikens välvilja: Pjäsen är ett ungdomsverk, men om försöket faller väl ut kan han
skriva fler. Han raljerar något med publiken och ger sedan en komplett summering av innehållet: Philodoxus älskar Doxia och ber vännen Phronius om hjälp. Denne känner Doxias granne, den frigivne slaven
Ditonus, från vars hus kan man ostört se in i Doxias trädgård. En burdus rik yngling, Fortunius, vars mor
tidigare varit ägare till Ditonus, tar hans hus i besittning för att också få komma till tals med Doxia. Otålig
som han är, bryter han sig in hos Doxia, men tar fel och rövar bort Doxias syster Phimia. Philodoxus kallar
på stadsvakten. På slutet erbjuder Fortunius mor att han skall sona sitt brott med att gifta sig med den rövade flickan. Philodoxus får gifta sig med Doxia. På slutet ber Philodoxus publiken att applådera och musikanterna att spela upp bröllopsmusik.
Leonardo Bruni Aretino - Poliscena, 1433
Leonardo Bruni, också kallad Leonardo Aretino, kansler i Florens och en av de stora italienska humanisterna. Verket Historia över det florentinska folket har gjort honom känd som den förste moderne historieskrivaren. Poliscena, skrevs förmodligen 1433 och var enligt översättaren Joseph R. Jones den mest tryckta
av humanistkomedierna. Den tidigast tryckta, kallad Calphurnia et Gurgulia comedia, är från 1478 (utan
aktindelning). Jones har i sin edition också använt utgåvor från 1503 och 1510 (vilken är indelad i fem
akter) samt excerpter från en 1600-tals utgåva. Språket imiterar bildningar och vändningar från Terentius,
men är på prosa. Texten blandar också antika referenser som Dionysusfesten och tempel med kristna som
Jesus och helgon. Även någon samtida referens förekommer. Jones antyder att pjäsen kan vara ett skämt
humanistiska lärde emellan. Dramaturgin är fragmentarisk, och slutet abrupt. Handlingen utspelar sig under flera dagar, men platsen, Rom, är den samma även om man kan tänka sig byte av miljöer. Kanske är
pjäsen avsedd som läsdrama då en läsare apostroferas i prologen.
Prologen håller ett tal där moralen framhålls - möjligen ironsikt. Mödrar: ta inte döttrar till kyrkor eller
spektakel, de kan bli förförda. Tjänare: bedra inte era herrar. Fäder: ge inte barnen fria tyglar. Prologen ber
också om publikens överseende varpå intrigen - utom slutet -berättas.
En ung man, Graccus, har blivit förälskad i Poliscena, en ung flicka han sett vid oﬀerfesten då hon öppnade sin slöja ett ögonblick. Faderns tjänare och en äldre kvinna hjälper honom få Poliscena, trots hennes
moders protester. När de två unga överraskas av modern går Graccus far emellan och friar för sonens räkning.
Värt att notera är Poliscenas monolog där hon klagar över hur unga kvinnor förtrycks och hålls inlåsta
av föräldrar. Hon tänker inte göra några som helst hushållssysslor förrän hon får se Graccus igen.
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Litteraturkritik: Aristoteles och kommentatorer
Aristoteles
Aristoteles (384-322 f.kr.), grekisk filosof och naturforskare. Bland hans många systematiska skrifter
kan Poetiken ses som en deskriptiv avhandling om avbildande konst, men verket har också använts i normativt syfte. Begreppet “poesi” hos Aristoteles kan närmast översättas med dagens begrepp “konst”. Poesi
för Aristoteles innebär avbildning av naturen och avser såväl bildkonst, musik, epik som dramatik. Den
bevarade delen av verket behandlar till största del tragedin. Den första direktöversättningen från grekiska
till latin skedde 1498 i Venedig och en första utgåva av den grekiska texten trycktes av Aldus 1508. Flera
teoretiker under 1500-talet, som Scaliger, Robortello och Castelvetro gjorde bearbetningar och kommentarer vilka blev normerande för samtidens och eftervärldens kritiker och dramatiker. Nedan följer en kondenserad framställning av några viktiga tankar och begrepp som användes i teoretikers diskussioner även i
dag.
Efterbildning av livet kan utföras med olika medier, diktkonstens medier för efterbildning är rytm, tal
och melodi. Flöjt och kitharamusiken använder melodi och rytm, dansen använder enbart rytm. Tragedin
och komedin använder alla tre, (dock endast en av dem åt gången).
De föremål som avbildas i dramer är människor, deras karaktärer och deras handlingar. I tragedin avbildas
bättre människor - i komedin avbildas sämre människor (sämre, dock utan att vara usla).
I tragedin sker en växling från lycka till olycka. I komedin tvärtom.
Tragedin kännetecknas av en allvarligt syftande, avslutad intrig av viss längd, den längd som håller
publikens intresse vid liv. Språket är utsmyckat och lämpat efter rollens karaktär. Framställning sker genom
handlingar, inte genom berättande. Genom att framkalla fruktan och medlidande hos publiken kommer
sådana känslor att renas (katarsis). Intrigens händelser bör följa varandra på ett sannolikt eller nödvändigt
sätt - detta är avgörande för dramats skönhet.
En tragedi har sex element - 1: fabel, det vi kallar ”intrig” eller ”story”. 2: karaktär - sådant som visar personens moraliska val och valets art. 3: tänkande - förmågan att säga det som hör till ett givet ämne. 4: tal både kommunikation med ord och den språkliga utformningen. 5: musik. 6: yttre utsmyckning - kostym,
mask. (vilket inte är nödvändigt, då ett drama även kan läsas).
Intrigen/fabeln har flera viktiga element. 1: peripeti, eller omsvängning av ett skeende till sin motsats
(vilken skall följa med sannolikhet eller nödvändighet). 2: igenkänning, omsvängning från okunnighet till
vetskap. 3: känslofyllt lidande. De bästa av peripetier och igenkänningar är de som medför lidande eller
fruktan.
Den bästa strukturen på en tragedi är: En enkel fabel, växling från lycka till olycka på grund av ett felsteg av en man som snarare är bättre än sämre. Den näst bästa strukturen har en dubbel fabel, vilket är
kännetecknande för komedin. Strukturen ska inte vara episodisk, utan händelserna skall följa på varandra
med sannolikhet eller nödvändighet.
Fabler (intriger) ”…man bör komponera fablerna dramatiskt som i tragedierna, det vill säga koncentrera dem kring en enda hel och avslutad handling med början, mittpartier och slut, för att den lik en enhetlig, hel organism ska framkalla den njutning som är säregen för den” (Om diktkonsten Kapitel 23, sid
61) De ”enheter” som senare teoretiker omhuldar: handlingens, tidens och rummets enheter, har inget
egentligt stöd i Poetiken. Efterhand som Aristoteles blev mer känd ägnade teoretiker och författare Poetiken
ett intensivt studium. Då skriften har karaktär av noteringar gav den tillfälle för många skribenter att utveckla egna, ibland högst personliga eller polemiska tolkningar.
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Italienska kommentatorer från 1500-talet
Robortello
Den tidigaste kommentaren till Poetiken skrevs av Francesco Robortello (1515-1567), In librum Aristotelis
de arte poetica explicationes (”Förklaringar till Aristoteles poetik”, 1548). Enligt Weinberg är Robortellos
teori främst baserad på Horatius och de antika retorikerna och Aristoteles har blivit oigenkännlig. Robortellos tes är: Diktningens mål är att undervisa och förnöja.
Scaliger
Julius Caesar Scaliger, (1484-1558), författare till poem, avhandlingar och litterära kommentarer. Poetices
Libri Septem (”Sju böcker om diktkonsten”), publicerades först 1561 efter författarens död, och utkom
sedan i många utgåvor. Scaliger erbjöd en väl organiserad teori som påverkade författare långt in på 1600talet, Sidnell nämner Jonson och Sidney i England. Enligt Weinberg använde Scaliger Aristoteles Poetik
som underlag att framföra egna teorier, ibland i polemik mot Aristoteles. Sidnell påpekar att så sent som
till mitten av 1600-talet var allusioner till Aristoteles Poetik, oftast allusioner till Scaligers verk.
Scaligers menar att poesins funktion är att lära, röra och förnöja; alltså retorikens grundpelare. Allt språk är
avbildning eftersom orden är tingens avbilder. Men all avbildning är inte poesi, ty poesins mål är att lära ut
och samtidigt förnöja. (Scaliger 7.2.346-Sidnell, s.107) Scaligers tankar ligger nära Horatius, vilken också
citeras. (”...den vinner varje röst som blandar nyttan med nöjet… Diktkonsten 343)
Verket börjar med en analys av språket. I alla mänskliga aktiviteter finns tre nivåer: nödvändighet, nytta
och nöje (behag). Detta avspeglas också i språket, där filosofer och statsmän (retoriker) ansvarar för de
första nivåerna. Den tredje nivån är den mest utsmyckade och består av två delar, en som behandlar och
beskriver sanningen, nämligen ”historia”, och en som väver samman fakta med fiktion, nämligen ”poesi”.
Poesi skildrar alltså händelser och ting som inte finns, som om de funnes, men bara som ett medel för att
nå poesins slutmål: ”...att lära samtidigt som det roar. Ty poeten lär också ut, och roar inte enbart, som
vissa människor haft som åsikt… ” (Scaliger 1.1.1-Sidnell, s. 99 )
Scaliger definierar komedi: Ett dramatiskt poem, full av ränksmideri (intrigue), med lycklig utgång,
och i en för folket tillgänglig stil. Till skillnad från tragedin är roller i en komedi hämtade från folkets led,
omständigheterna skiljer sig, så även utgången. En tragedi börjar i stillhet och slutar i förfäran, en komedi
börjar med förvirring som klaras upp på slutet. Viktig för Scaliger är också att de händelser som skildras
bör vara sannolika - tidens enhet bör följas för sannolikhetens skull. Akternas antal skall vara fem. En regel
given av Donatus (jag har inte funnit den) om antalet scener en roll får delta i förkastas på empirisk grund.
Dramaturgins delar i en komedi, är enligt Scaliger: Protasis; en resumé som inte berättar slutet. Epitasis:
exposition där förvirringen sätts i rörelse. Catastasis: handlingar där situationen dras till sin spets. Catastrophe är förvandlingen av den upphettade intrigen till ett lugn som inte kunnat förutses. Till dessa delar
kan också tilläggas en prolog.
Scaliger definierar också ”roll”: En roll är en fiktiv levande varelse, som på en scen imiterar en verklig, med
namn, kropp, egenskaper, ord, gärningar, känslor och uppträdande. En roll behöver inte vara en människa,
utan kan lika väl vara groda, moln, fågel, geting. (Scaliger 1.13.20-Sidnell, s. 103) Scaliger gör här en
hommage till Aristofanes komedier.
Ett drama bör inte överväldiga eller hetsa upp publiken, (vilket Aischylos beskylls för): dramat skall
förmedla lärdom, det skall röra och förnöja publiken. Alltså det eviga retoriska tretalet docere, movere, delectare. Och även om en komedi skildrar laster, blir lasterna i en god komedi slutligen fördömda - en hänvisning till poesins moralfilosofiska roll.
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Castelvetro
Ludovico Castelvetros Poetica d'Aristotele vulgarizzata e sposta (”Aristoteles poetik på folkspråket med
kommentarer”, 1570) är är det första verk som presenterar Poetiken på folkspråket. Castelvetro förhåller sig
kritisk till Aristoteles och framför egna teorier.
Poesins första uppgift, och egentligen dess enda, är att roa (behaga) en obildad publik som inte förmår
uppskatta filosofernas subtila tal om dolda sanningar. Enligt min mening, ligger här också en gömd tanke
om poesins lärande funktion, även om Castelvetro tycks förneka detta.
I första kapitlet går Castelvetro i direkt polemik mot Aristoteles. Denne borde först ha skrivit en bok om
historiekonsten, med en sådan avhandling hade Poetiken varit onödig. Castelvetro avser att råda bot på
detta genom att först diskutera ”historia”, den konst som behandlar sanningar, för att sedan diskutera det
som avbildar sanningen (sannolikheter) - nämligen poesin. Gemensamt för de båda konsterna är ”stoﬀ”
och ”språk”. I historieskrivning är stoﬀet givet av Gud, språket tillhandahålls av historikern i en vardaglig
form. I poesin skapar författaren stoﬀet (som skall likna verkligheten, men inte vara identisk med den) och
språket är inte vardagligt, utan framställs på vers. Castelvetro skiljer mellan tre former av avbildning. 1:
narrativ form, där ord avbildar både ord och ting. 2: dramatisk form, där ord och ting ersätter ord och
ting. 3: ”the similaritudiny mode” där ord och ting påminner om ord och ting, utan att reproducera dem.
(Castelvetro I.17-Sidnell, s.132) (Det senare - ting som metaforer på scen - är en tanke jag ämnar fördjupa
vid annat tillfälle.)
Drama och narrativ form skiljer sig på flera punkter: dramat skildrar med ord och ting, det är begränsat
till en plats (scenen, som inte kan föreställa platser som ligger åtskilda) och begränsat till tid (bland annat
med hänsyn till publikens krav och till scenens förutsättningar). Här påtalas alltså tidens och rummets enhet. Dramat skildrar det som är synbart eller hörbart och rör därigenom emotionerna bättre (Ett eko från
Horatius). Narration kan bättre återge komplicerade, och utdragna skeenden, samt skeenden som är brott
mot dekorum. (Även här klingar Horatius). Det narrativa återger saker som hänt - dramatiken endast saker
som skulle kunna hända. Den senare definitionen riktas som kritik mot kyrkliga spel, där exempelvis Jesus
framställs.
Castelvetro kommenterar och kompletterar Aristoteles krav på en intrig: Intrigen måste vara fullständig, ha viss omfattning, ha enhet, måste vara möjlig, inte vara episodisk, den måste vara ”marvelous” (Stolpe använder ordet ”överraskande” i översättningen av Poetiken). Den ska vara komplex och den måste
framställa lidande. I avsnittet om intrigens enhet tar Castelvetro upp tiden: ”… the limitations of time
(twelve hours) and place under which the tragedies and comedies are performed will not permit the representation of many actions … This, not Aristotle´s, is the principal and most compelling reason why tragic
and comic plots should contain only a single action of a single person or two actions that may be accounted one because of their interdependence…” (Castelvetro III.5.c-Sidnell s.137) Ur scenens förutsättningar: tidens och platsens enhet följer handlingens enhet.
I avsnittet om komedi, konstaterar Castelvetro: ” Här skall sägas något om det löjliga/skrattretande dels för att förstå det lilla Aristoteles sagt om det och dels upptäcka principer han inte har nämnt.” (Castelvetro IV-Sidnell s. 43). En sammanfattning av skrattets orsaker: Skratt framkallas av behagliga ting vilka vi
uppfattar med våra sinnen eller med fantasin. Fyra grupper presenteras: 1. När vi möter någon efter en tids
skilsmässa, återfinner eller får värdefulla ting. 2. När vi åser bedrägerier, alltså när någon luras att säga eller
göra något som inte borde blivit sagt eller gjort. Detta skratt beror på arvssynden, vi får tro att vi är klokare
när någon luras i vår åsyn. 3. Vi skrattar åt ondskefulla sinnen eller deformerade kroppar tillsammans med
de handlingar som är deras orsak. På grund av våra egna brister, känner vi oss glada när andra är sämre. 4.
Vi gläds åt och skrattar åt de ting som har att göra med köttslig njutning: könsorganen, samlag - och minnen eller framställningar av sådana ting.
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Nämnas kan att även Castiglione behandlat skratt och skämt i Il libro del cortegiano. I andra boken får
berömda humorister som Bernardo di Bibbiena diskutera och systematisera skratt och skämt. De sätter
upp ungefär samma riktlinjer som senare Castelvetro.

Den lärda komedin - commedia erudita
Det ökade utbudet av antika komedier i översättning under början av 1500-talet, innebar en utmaning för
samtidens författare att imitera och överträﬀa originalen. En av de första att skriva komedi på folkspråk var
Ludovico Ariosto med La cassaria, 1508. Någon forskare har hävdat att missnöjet med dålig översättningarna från latinet, fick de samtida författarna utveckla nyskriven dramatik på folkspråket. Förutom lån av
intriger och karaktärer från antiken, kom inspiration att hämtas från folklig fars och novelle, som Decamerone, en tradition som redan påbörjats i humanisternas komedier. Jag tar nedan upp tre av de tidigaste komedierna.
Ariosto - I suppositi, 1509
Ludovico Ariosto, (1474-1533), poet verksam vid hovet i Ferrara, författare till verseposet Orlando furioso.
I suppositi var hans andra komedi och uppfördes februari 1509. Den är skriven på prosa och språket är
italienska - handlingen utspelar sig dessutom i samtidens Ferrara. 1519 återuppfördes I suppositi för påven
Leo X, och Rafael gjorde då dekoren. Omkring 1530 gjorde Ariosto en bearbetning på vers och strukturerade också om verket något. I prologen (som möjligen framfördes av Ariosto själv) erkänns lån av intrig
från Plautus och Terentius, men mer som imitation än som plagiat. Det påpekas också att romersk komedi i sin tur var imitation av grekisk! Alltså en meta-diskussion om pjästeori i pjäsen. Pjäsen har fem akter,
platsens enhet iakttas och handlingen utspelas under något dygn.
Erostrato, en ung man från Sicilien reser till Ferrara för att studera, där han byter identitet med sin tjänare Dulippo, för att kunna ta plats hos fadern till Polinesta, den flicka han älskar. I två år har de haft ett
förhållande i hemlighet medan tjänaren lever som Erostrato och går till universitetet. En enfaldig, fåfäng
gammal advokat, Cleandro, erbjuder Polinestas far en stor summa pengar för att få gifta sig med henne.
För att de älskande ska få en tids frist, låtsas den föregivne Erostrato att fria och erbjuder mer pengar än
Cleandro. När hans möjlighet att betala ifrågasätts, lurar den falske Erostrato en främling i stan att spela
rollen av fader och gå i borgen för pengarna. Den riktige Erostrato blir tagen på bar gärning av flickans far
och blir inlåst för att dölja familjens skam. Samtidigt kommer Erostratos fader (den riktige) resande från
Sicilien för att träﬀa sin son. Han blir förd till ”Erostratos” hus där den falske fadern öppnar, och i stället
för sin son ser den riktige fadern till sin fasa tjänaren Dulippo i sonens kläder. I panik hävdar Dulippo att
besökaren (den riktige fadern) är galen. Den riktige fadern söker en advokat för att få rätt på sin son - och
kommer till Cleandro. Efter mycken förvirring uppdagas att Dulippo är Cleandros sedan länge förlorade
son, Cleandro har nu en arvinge och vill inte längre gifta sig. Polinestas far får reda på att det inte är en
tjänare han fängslat, utan en rik köpmans son och ett giftermål de unga tu emellan återställer familjens
heder. Den lurade, falske fadern, tar skämtet med ro - det gällde ju unga människors lycka.
Bibbiena - La calandria, 1513
Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520), lärd i tjänst hos Giovanni de´Medici (sedermera påve Leo X
som gjorde Bibbiena till kardinal.) Bibbiena var känd för att hitta på skämt och upptåg, i Il libro del cortegiano får han delta i flera konversationer om skämt och lustigheter. La calandria skrevs för karnevalstiden
1513-1514 i Urbino och uppfördes senare i Rom på påvens begäran. Komedin är skriven på folkspråket
och är på prosa. Några forskare menar att prologen är skriven av Castiglione då Bibbiena var förhindrad att
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komma till uppförandet. Motivet med tvillingar är hämtat från Plautus Menaechmi, men en i paret är här
en kvinna, vilket ger upphov till mycken crossdressing och förväxlingar för alla inblandade. Komedin har
fem akter och utspelas på samma plats under ett dygn.
Prologen meddelar att pjäsen har tre förtjänster, den handlar om vardagsliv, den utspelas inte i klassisk
miljö och den är på prosa. Ingenting är heller stulet från Plautus eftersom allting finns kvar där. Efter Prologen följer Resumén, där hela intrigen berättas.
Ett tvillingpar, pojken Lidio och flickan Santilla, skiljs åt när turkarna intar deras grekiska hemstad, de
åtföljs av varsin tjänare. Santilla, klädd som pojke hamnar hos en italiensk köpman i Rom, hon behåller sin
manliga identitet och kallar sig Lidio. Köpmannen planerar nu bröllop mellan sin dotter och sin skyddsling ”Lidio”. Den riktige Lidio har också hamnat i Rom där han har en kärleksaﬀär med en äldre kvinna,
Fulvia. För att lura hennes man, Calandro, kommer Lidio var dag till huset klädd som flicka och kallar sig
Santilla. Calandro, som är mycket enfaldig, blir förälskad i ”Santilla”. I Rom finns nu ett tvillingpar, de ser
likadana ut och är båda klädda som män och kallas Lidio. Den ena (mannen) är ibland klädd till flicka. Då
Fulvia känner sig försummad ber hon en trollkarl att göra så Lidio kommer till henne klädd som flicka
som vanligt. Trollkarlen som bara känner EN Lidio, nämligen den förklädda Santilla, gör en komplott
med denne för att lura pengar av Fulvia. Komedin slutar med att tvillingarna (som förväxlats ett otal gånger) känner igen varandra. För att fira det störtar Lidio iväg till Fulvia, men blir där upptäckt och inlåst av
Calandro. För att förhindra katastrof - Calandro hämtar Fulvias bröder - klättrar Santilla in och byter plats
med honom. Bröderna finner en kvinna hos Fulvia,vars heder är räddad. Allt slutar lyckligt men något
snöpligt: Lidio gifter sig med köpmannens dotter och Santilla får Fulvias dotter. Fessenio ber publiken att
gå, bröllopen äger inte rum förrän nästa dag. Ge ert bifall. ”Valete et plaudite” (Den klassiska repliken:
Farväl, applådera!)
Machiavelli - La mandragola, 1519
La mandragola skrevs av Niccolò Machiavelli (1469-1527) när han dragit sig tillbaka från politiken och
uruppfördes antagligen 1518. 1520 gavs pjäsen i Rom på påven Leo X:s begäran med samma skådespelare
och dekor som vid uruppförandet i Florens. 1522 spelades den i Venedig och 1524 åter i Florens. Uppsättningen gjordes då av kompaniet La cazzuola, en skämtsam orden bestående av konstnärer av olika slag,
vars årliga fest enligt Vasari firades med bankett och komedier. Machiavelli översatte också Terentius Andria (1518) och skrev ytterligare en komedi Clizia, inspirerad av Plautus, 1525.
Pjäsen har en tätvävd och eﬀektiv intrig. Atkinson menar att dramaturgin följer den av Donatus beskrivna strukturen i Terentius Andria, med prolog, prostasis, epistasis, och catastrophe. Pjäsen är en satirisk
beskrivning av tidens omoral och prologen framhåller också detta: En besticklig munk, en mor som blir
kopplare åt sin dotter, en ung man som får ligga med en gift kvinna och sedan lever under det äkta parets
tak. Prologen ber om ursäkt, men författaren som inte längre får uppskattning i viktiga angelägenheter, har
roat sig med att skriva en komedi. Han kommer att kännna sig uppskattad igen om publiken nu blir upprörda av det som kommer att visas på scen. Med tanke på Castelvetros idéer om skrattet som en del av
arvssynden, kan det tänkas att författaren själv ler ironiskt åt publikens som skrattar åt rollernas omoral: Vi
skrattar ju för att vi tycker vi är bättre.
Till uppförandet 1526 använde Machiavelli eget material till mellanakterna, en uppsättning “canzone”
som tonsattes av Philippe Verdelot och möjligen också framfördes av Machiavellis älskarinna. (Pallen citerar Aristotiles biograf Giavarina. Pallen:Vasari on theatre). Ett par av intermedierna användes också i Clizia.
Ynglingen Callimaco, som flytt Florens för Paris under krigsoroligheterna återvänder till sin hemstad,
där en av världens vackraste kvinnor, Lucrezia lär ska bo. (Namnet kan möjligen anspela på den dygdiga
Lucretia som skildras av Livius) Han blir besatt av att få ligga med henne, trots att hon är gift. Hennes
man, Nicia är en äldre, enfaldig man. Det äkta paret är barnlöst, till båda makarnas sorg.
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Parasiten Ligurio presenterar Callimaco som läkare vilken kan ge Lucrezia ett medel mot barnlöshet,
men tyvärr är det giftigt och dödar den förste som ligger med henne. Messer Nicia övertalas att de ska kidnappa en gatuvandrare (den utklädde Callimaco) och låta honom ligga med Lucrezia och så dra ut giftet,
sedan är det fritt fram för Nicia att ligga med sin hustru, varpå hon garanteras att föda en son.
Den dygdiga Lucrezia vägrar att orsaka en mans död, men övertalas av sin mor (!) och av sin biktfader Timoteo som blivit mutad. (Timoteo använder en pseudotomistisk argumentation för att övertala henne man bör välja det minst onda, samt i allt lyda sin make) Under kärleksmötet avslöjar Callimaco allt för
Lucrezia, som inte alls har något emot att fortsätta en relation, hon har fått lära sig saker under natten som
hon inte kunde tidigare. Nicia är överlycklig av utsikten att få en arvinge och inbjuder Callimaco och Ligurio att bo som ständig gäster i huset. De går alla till kyrkan för att tacka. Broder Timoteo stannar kvar
utanför kyrkan. Han ber publiken att inte vänta, det kommer att bli en lång gudstjänst så han säger ”Valete!”

Yttre utsmyckning: Bildkonstnärer och teaterdekoration
”Yttre utsmyckning” var ett av de sex element som enligt Aristoteles kunde ingå i ett drama. Under några
decennier i början på femtonhundratalet utvecklades teaterdekorationerna i rask takt då konstnärer tävlade
i att skapa illusion av djup på scenen. Utgåvan av Vitruvius De architectura 1486, med beskrivning av den
romerska teaterns arkitektur påverkade utvecklingen, men också den ökade medvetenheten om centralperspektiv, som det beskrivits av Brunelleschi och Alberti. De från början använda tvådimensionella enkla
fondmålningarna ersattes av noggranna perspektivmålningar av stadsmiljöer (ibland förstärkta med stuck
för ökat djup) och kulisser och sättstycken i form av till exempel hus användes för att skapa ytterligare djup
i scenbilden. Samtidigt utvecklades teatermaskineriet. Vasari nämner i Le vite flera konstnärer, också sig
själv, som ägnat sig åt teaterdekoration, de som kunde skapa illusoriska perspektiv var särskilt anlitade. I
komediprologerna förekommer det emellanåt anspelningar på scendekoren, i prologen till andra versionen
av La cortegiana, sägs: ”Så det här är Rom! Gud var mig nådig, det hade jag aldrig kunnat se.” I La mandragola, kommenterar prologen att idag föreställer scenen Florens, i morgon kan det vara Rom.
De medeltida spelen, ofta av episodisk karaktär kunde försiggå på simultanscener, där publikens fick
vända sig för att följa aktörerna när handlingen bytte plats. Scener byggdes i kyrkor eller på torg, ibland
med avancerade maskinerier. Pallen refererar till en Bebådelsefest 1439 i Florens, också beskriven av Vasari, där Brunelleschi konstruerat två scener i en kyrka, varav en hade ett himlavalv över sig med lampor som
stjärnor vilka kunde tändas och släckas. Det bar också upp gossar som föreställde dansande änglar. Ängeln
Gabriel kom flygande ned från himlen och upp igen och den helige Ande avbildades med en fyrverkeripjäs
som for på en lina genom långskeppet och antände ljus längs sin väg.
När kraven på platsens enhet ökades med tiden blev också kraven på dekoren större. Centralperspektiv
och illusionistiska dekorationer kom på modet. Pallen citerar en forskare (Attolini) som hävdar att även
om perspektiven må ha varit imponerande, var de konstruerade att ses från en enda plats i rummet: tribunen där fursten satt.
Girolamo Genga (1476-1551) förnyade dekorationsmåleriet, då han till uppförandet av La calandria
1513 satte sättstycken framför fondmålningen, vilken avbildade byggnader i Rom. Han ökade också dekorationernas djupverkan genom att modellera arkitektoniska element med stuck. Castiglione har beskrivit
spelplatsen i ett brev; scenen avgränsades på sidan av två torn där det satt musiker och spelplatsen kom så
att föreställa utrymmet mellan stadsmuren och husen, sedd genom en port i muren och publiken blev en
del av vallgraven runt staden. Till en produktion från 1514, möjligen också av La calandria, använde Baldassare Peruzzi (1481-1536) en förscen att gestalta en piazza där det mesta av handlingen ägde rum.
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Förscenen avgränsades av två sättstycken och ovanför dessa låg en sluttande scen med flera sättstycken som
föreställde byggnader, och längst bak var en fond med perspektivmålning. Vid mitten av 1500-talet hade
djupillusionen ytterligare ökat genom att flera sättstycken fick stå diagonalt, vilket ökade illusionen av
djup, och även tillät spel högre upp på scenen.
En av de mest anlitade konstnärerna var Bastiano da Sangallo (1481-1551), som var högt uppskattad
för sina illusoriska perspektiv, men han konstruerade också maskinerier och belysningar. Bastiano, även
kallad Aristotile, medverkade vid uruppförandet av Machiavellis La mandragola, 1518, möjligen under
ledning av Ghirlandaio, samt vid kompaniet La cazzuolas produktion av samma pjäs 1525, då tillsammans
med Andrea del Sarto.
Vasari berättar en historia om hur Bastiano nästan blev indragen i en mordkomplott mot fursten Alessandro de´Medici. Alessandros kusin Lorenzino de´Medici hade författat en komedi, Aridosia, och dessutom planerat en fantastisk scenkonstruktion i flera våningar där musiker och tunga instrument kunde
hållas skilda från scenen. Konstruktionen hade flera fysiska svagheter, och var kanske ämnad att rasa under
föreställningen och så döda hedergästen Alessandro samt ett stort antal musiker och åskådare. Tack vare
Bastianos kritik och Vasaris - enligt egen utsaga - kraftiga agerande byggdes scenografin på ett säker sätt
och Alessandro fick respit att leva ytterligare ett år innan han mördades på ett säkrare sätt av sin kusin. Till
produktionen konstruerade Bastiano (enligt manuskriptets föreskrift) flyttbara gator, och hus med öppningsbara fönster och dörrar.
Till en föreställning 1539 av Antonio Landis Il commodo, till den nye furstens Cosimo de´Medici bröllop, fick Bastiano i uppdrag att göra dekorationerna. Vasari beskriver noggrant en del av den märkvärdiga
scenbelysningen. I akt att hålla illusionen av tidens enhet, färdades en stor lysande kristallglob längs en
valvbåge tvärsöver scenen. I prologen där Aurora steg ned från himlen, gick globen upp på ena sidan för att
sedan färdas över bågen sin nedgång i pjäsens slut, där Natten stod för epilogen. Även mellanspelen kommenterade tidens gång. Hela föreställningen ägde rum i en atriumträdgård som hade fått tak av segelduk,
dekorationer på väggarna och en hög tribun för fursten. Hovdamerna satt på gradänger längs långväggarna, medan hovmännen satt runtomkring och nedanför fursten. Om musiken till Il commodo, se appendix.
Vasari själv var också verksam inom teatermåleriet. Pallen citerar ett brev från Vasari där denne beskriver dekorationerna till Aretinos Talanta i Venedig 1542: ett perspektiv avbildande Rom, med de sedvanliga
antika monumenten, men även statyn ”Messer Pasquino”, säkert en eloge till Aretino. Åskådarna omgavs
av allegorier över dygderna och över vattendragen i Veneto. Vasari nämner också att skådespelarna var unga
adelsmän. Till denna produktion gjorde Vasari en utveckling av Peruzzis scenmodell, piazzan kom att leda
mot en gata som sträckte sig in mot fondens djuppunkt och hela dekoren med sättstycken samverkade för
att skapa ett intryck av en gata utan slut.
Bland kända konstnärer som inte nämns som teaterdekoratörer av Vasari återfinns både Rafael och Leonardo da Vinci. Pallen refererar att Rafael arbetade med en uppsättning av I suppositi i Rom 1519 och hur
Sforza i Milano gav Leonardo flera uppdrag. En beskrivning ges av ett maskineri som möjligen användes
till Polizianos Orfeo (de första åren på 1500-talet): Ett berg placerat på en stor vridscen roterar för att småningom avslöja grottan som leder till Hades. Berget klyver sig och öppnas i två delar som bildar en ny
bakgrund till handlingen.
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Landi, Il commodo (Francesco Corteccia)
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Appendix: Något om det Aristoteliska femte elementet, musiken

Eftersom Aristoteles ansåg musiken vara en del av
dramatiken vill jag kåsera något om teatermusiken under Cinquecento.
För att underhålla publiken under långa föreställningar
som ibland var på latin eller framförda med dåliga
översättningar, lades extra spektakel in mellan akterna med musik, sång, dans eller annat gyckel: intermedier.
Möjligen fanns en tanke att ansluta till antikens satyrspel som gavs i samband med tragedierna.
Dessa intermedier kunde ha mer eller mindre samband
Bild från en rekonstruktion av intermedier
med pjäsen även om de framfördes i samma dekor. Till
till Bargaglis La pellegrina, avsedda för ett bröllops–
ett uppförande av La mandragola lade författaren
firande i Florens 1589.
Machiavelli själv in sånger och ett förspel, kanske för att
hålla på verkets enhet. Philippe Verdelot skrev musiken,
varav några nummer finns bevarade. Canzonen Oh dolce notte, som ligger innan femte akten där Callimaco ska få njuta nattens fröjder med Lucrezia (alltså innan catastrophe), har en för sin tid häftig harmonik, retoriskt väl anpassad till textens och situationens aﬀekt: ”O ljuva natt, heliga och milda nattliga timmar som svalkar kärlekens brännande begär”. Sången återfinns i min Spotifylista nedan. (Där finns även en
modern remake från TV-serien ”Henry VIII: Mind of a Tyrant” som kanske kan ge en bild av hur oroväckande originalet kunde verka för dåtidens åhörare. Kanske.) För övrigt anser en del forskare att de utökade
intermedierna var ursprunget till operan, en genre som uppstod i slutet av 1500-talet.
När furstens Cosimo de´Medici 1539 firade sitt bröllop med Eleonora di Toledo, gavs en komedi av
Antonio Landi: Il Commodo. Musiken till intermedierna skrevs av Francesco Corteccia (1502-1571),
hovmusiker hos Cosimo de´Medici i Florens under lång tid och dekorationerna var gjorda av Bastiano da
Sangallo.
Vasari beskriver noggrant en del av den märkvärdiga scenbelysningen. I akt att hålla illusionen
av tidens enhet, färdades en stor lysande kristallglob längs en valvbåge tvärsöver scenen. I prologen där morgonrodnadens gudinna Aurora stiger
ned från himlen gick globen upp på ena sidan för
att sedan färdas över bågen sin nedgång i pjäsens
slut, där en personifikation av Natten stod för
epilogen. Även mellanspelen kommenterade tidens gång.
I det tryckta manuskriptet beskrivs att Aurora
bör sjunga med ljuv stämma, ackompanjerad av
Titelsida till Corteccias musik för intermedierna
en cembalo med två register, en orgel, flöjt och
till Il Commodo, 1539, sopranstämma.
harpa, några näktergalar och en violone. De ska
alla spela med en för örat otrolig mjukhet. Natten
har instruktioner att sjunga mjukt till ackompanjemang av fyra basuner, för att sedan raskt avlösas av en
final med sjungande och dansande bacchanter och satyrer. Hela föreställningen ägde rum i en atriumträd16

gård som hade fått tak av segelduk, dekorationer prydde väggarna och en hög tribun var byggd åt fursteparet. Hovdamerna satt på gradänger längs långväggarna, medan hovmännen satt runtomkring och nedanför
fursten. Både musik till intermedier och till banketten finns bevarad och kan höras på en inspelning på
märket Tactus. Se min Spotifylista nedan.
Bland de många ”festivalböcker” som skrevs för att hugfästa stora evenemang har jag för detta furstebröllop funnit: Apparato et feste nelle noze dello illvstrissimo signor duca di Firenze, & della duchessa Sua consorte : con le sue stanze, madriali, comedia, & intermedij, in quelle recitati, skriven av Pierfrancesco Giambullari 1539. Där listas hela spektaklet, nummer för
nummer. Där står vad som hände, vem som sjöng
vad och hur dekor och kläder såg ut. Pierfrancesco
har redogjort för den rika instrumenteringen till
slutnumret där satyrer och bacchanter utför en
storslagen balett, och han berättar också att kören
Ur Giambularis bok.
sjunger.: ”Bacco, bacco, evoe, med höga skratt och
allsköns glädje.”

Ur Corteccias musik: Satyrernas och bacchanternas slutkör.
Musiken finns på min Spotifylista ”Teatermusik från 1500-talet”.
Och vill man läsa partituret till Corteccias musik, finns den här på IMSLP
Ett hett tips, följ länken här till Palazzo Medici: En modell av da Sangallos scenografi till Il Commodo!

Bastiano (Aristotile) da Sangallo
City Scene, ca. 1535
från ”The Morgan Library & Museum”
New York.
Gift of Mrs. Donald M. Oenslager, 1982.
1982.75:600
http://www.themorgan.org/drawings/item/187419
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Århundradets största bröllopsfest i Florens 1589

Dekorskiss av Bernardo Buontalenti
för intermedier till La Pellegrina.
Gudarna sänker sig ned till jorden
för att hedra brudparet Ferdinando och Christina. Från Saslow

Århundradets största bröllopsfest hölls i Florens 1589, då storhertigen av Toscana, Ferdinando I de´Medici
gifte sig med Christina av Lorraine.
Efter långa förhandlingar och långa förberedelser och vedermödor gjorde den franska prinsessan ett triumfartat intåg i Florens. Intåget och därefter bröllopet firades med banketter, skådespel i Medicéernas egen
teater, parader, iscensatta sjöslag i en vattenfylld palatsgård och fotbollsmatcher. Fotboll var en högt hållen
idrott, med vissa likheter med nutida amerikansk fotboll. Se mitt kåseri ”Bollen var rund även under inquecento”. Ett stort antal av konstnärer, litteratörer, komponister och inte minst hantverkare och skådespelare medverkade till att det enorma spektaklet blev en minnesvärd succé.
Girolamo Bargagli hade skrivit en komedi La pellegrina, ”Pilgrimskvinnan” 20 år tidigare åt Ferdinando
(som då var kardinal – han avsade sig kardinalvärdigheten inför giftermålet!), men det hade aldrig uppförts. Lätt omskrivet passade det förträﬄigt till bröllopet. Den spanska kvinnan med helande färdigheter
gjordes om till fransyska för att hedra bruden. Men det räckte inte med en komedi, utan långt i förväg
planerades spektakulära intermedier av en aldrig förr skådad art. Musiken till intermedierna skrevs av Florens bästa tonsättare: Emilio De Cavalieri, Luca Marenzio, Giulio Caccini, Giovanni De Bardi, Cristofano
Malvezzi, Girolamo Fantini, och Jacopo Peri. Den sistnämnde anses vara den förste operatonsättaren.
(Dafne, 1598).
Namnkunniga arkitekter och konstnärer, som till exempel Bernardo Buontalenti ansvarade för scenografin.
Ett femtiotal skräddare var sysselsatta med att tilverka kostymer.
Föreställningen av La Pellegrina med dess intermedier blev ett storartat spektakel: hundratal sångare, solister och körer och dansare. Mängder av instrumentalister, ett storartat teatermaskineri med gudar och körer
som flyger ned från himlen, berg som växer upp ur avgrunder och visar sig innehålla musikanter och körer.
Flygande drakar, ett inferno med en människoätande jätte, ett hav med simmande delfiner och tritoner
och ett skepp som majestätiskt far fram över scenens rullande vågor, framdriven av galärroddare.
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Dekorskiss av Bernardo Buontalenti
för intermedier till La Pellegrina. Från Saslow

I finalen öppnar sig himlen och gudarna, gracerna, muserna, cupidonerna, kärlekens gudinna Venus och
äktenskapets beskyddare Hymen och många andra personifikationer – alla visar sig högt uppe bland molnen. Till toner av kör och orkester sänker sig de nedre molnen, gestalterna kliver ned på jorden och deltar i
den avslutande baletten: ”O che nuovo miracolo”: O ni Nya mirakler som sänker sig ned mot oss. Venus
och Hymen beträder jorden. Jupiter har i sin himmel sett den gode och dygdige fursten av Toscana och
sänder från himlen dans och sång. Må nymfer och herdar fläta triumfens krona åt den furstliga bruden. Vi
prisar med glädjesånger Christine och Ferdinand!

Kostymskisser, scenografier och bilder av kortegevagnar, triumfbågar och mycket mer finns bevarat och
delar är publicerade i boken The Medici Wedding of 1589: Florentine Festival as Theatrum Mundi, skriven av
James M. Saslow 1996. På 1980-talet gjorde Andrew Parrot en inspelning av musiken och några år senare
gjorde engelsk och japansk TV ett försök att återskapa spektaklet med solister, kör, balett, orkester, dekor
och kostym. Allt enligt bevarade källor. Filmen har aldrig publicerats, men ligger på i delar på youtube för
den intresserade.
Länk till spellista med klippen här.

I en läsvärd artikel av Karen Newman, The Politics of Spectacle: La Pellegrina and the Intermezzi of 1589 i
tidskriften ”MLN”, kan den intresserade läsa mer om pjäsen och bakgrunden till pjäsval. Newman berättar
också att den från Siena inhyrda skådespelartruppen hade hela sex veckor på sig att repetera. En annan
namnkunnig skådespelartrupp, Gelosi, framförde egna spektakel någon kväll efter La Pellegrina, till samma
dekor och med samma intermedier. Särskilt den kvinnliga skådespelaren Isabella Andreini gjorde intryck
på furstinnan med sin sång på franska. (Mer om kvinnliga skådespelare skriver jag någon annan gång, men
en samtida bild på henne finns nedan). Mer om danserna till föreställningen finns i Jennifer Nevilles artikel Cavalieri's Theatrical Ballo ’O che nuovo miracolo’: A Reconstruction i ”Dance Chronicle”, Vol. 21, No. 3
(1998)
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Spotifylänk till min spellista med teatermusik
”O dolce notte” ur Machiavellis La mandragola, musik av Philippe Verdelot
Ytterligare en version av ”O dolce notte”, från TV-serien ”Henry VIII – Mind of a Tyrant”. Moderna
klanger som kanske kan återskapa de känslor som 1500-talets människor fick av originalet.
Tre nummer från Corteccias musik till Il commodo. Auroras prolog, med föreskrivna fågelkvitter sjungs
av en sömnig sopran, alltså det nummer där Aristotiles fantastiska sol steg upp över scenen. Natten sjunger
sedan till basunkör och slutbaletten med bacchanter och satyrer klingar fint. Evoe!
Från bröllopet 1589 sjunger Den Gudomliga Emma Kirkby en sång från intermedium I, ”Dalle più Alte
Sfere” och listan avslutas med finalen, intermedium VI, Jupiters gåva till människorna: Rytm och Harmoni –
O, che nuovo Miracolo. Båda med musik av Emilio de Cavalieri.
Här är en målning föreställande Isabella Andreini agerande i en föreställning.
Bilden är från wikimedia, originalet, målat av okänd mästare, sägs finnas på
Le musée Carnavalet i Paris. Detta är länk till hela bilden
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