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Abstract
Sebastian Beverloo: "Damn Pinkerton, and all such as he! – Om orientalism i Madame Butterﬂy." Examensarbete på kandidatnivå i musikvetenskap, Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms
universitet, ht 2014.
Orientalism är teorin att Väst, genom representation i konsten, har förmedlat en ofördelaktig bild av Orientens folk, seder och bruk. Begreppet förklarar de estetiska strömningar som följde med den ostindiska
handeln och den europeiska kolonialismen. Problemen som teorin om kulturell orientalism sätter ﬁngret
på innefattar olika aspekter av representation; hur orientalerna (redan det ett problematiskt begrepp i sig)
har gestaltats i konsten. Ett av de centrala problemen är att etnicitet lys fram före individualitet: en orientalisk man är i första hand orientalisk, och bara i andra hand man. Det här arbetet problematiserar representationen av rollpersonerna i den kvartett av verk, som jag kallar för Madame Geisha-berättelsen (Lotis
Madame Chrysanthème (1887), Longs Madame Butterﬂy (1898), Belascos Madame Butterﬂy (1900), Puccinis Madama Butterﬂy (1904-7)). Mer speciﬁkt undersöks hur den japanska kvinnan gestaltas genom alla
de fyra verken – i synnerhet med hänsyn till relationen mellan japansk kvinnlighet och västerländsk manlighet. Ett av huvudproblemen är att centralﬁguren i berättelsen är en japansk kvinna, trots att ingen av de
inblandade författarna var varken japansk eller en kvinna. Verken studeras sida vid sida och jämförs utifrån
orientalistiska och genusrelaterade problem. En del av undersökningen ägnas även åt Butterﬂys påstådda
verkliga ursprung.
Nyckelord: Japan, orientalism, kolonialism, Loti, Long, Belasco, Puccini, Butterﬂy, Chrysanthème.
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1.

Introduktion

P

uccinis Madama Butterﬂy (1904) är en av tidernas största italienska operaverk, älskad av
publik världen över. Den lilla geishans tragiska öde griper tag i oss, engagerar oss, får oss att
lida – trots att det utspelar sig i ett dåtidens Japan, avlägset i både tid och kulturellt avstånd.
Det är en exotistisk opera, som använder klassiska exotiska markörer för att tala om att handlingen
tar plats i ett avlägset land, samtidigt som publiken försäkras om att de fortfarande sitter tryggt förankrade i det kulturella Hem. Exotism bygger ett avstånd till scenen som skildras. ‘Att exotisera’ betyder per deﬁnition att beundra någonting främmande, just för att det är främmande. Vi exotiserar
1800-talets Japan när vi ser Madama Butterﬂy. Vi exotiserar också 1800-talet i allmänhet genom att
vara i operamiljön och se en romantisk italiensk storopera – är inte själva bevarandet av operakonsten i sig, egentligen en fråga historisk exotism? Puccini är exotistisk när han skildrar det främmande
landet Japan på operascenen, men det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Ett problem blir
det om skildringen blir nedlåtande för den skildrade. Om japanerna i allmänhet, eller Madame Butterﬂy i synnerhet, framställs i ett underlägset styrkeförhållande till ”Oss” (den västerländska publiken) så är det ett problem. Det problemet kallas för orientalism.
I den här uppsatsen undersöker jag berättelsen om Madame Geisha (den gemensamma sagan, som
berättas av Pierre Loti, John Luther Long, David Belasco och Giacomo Puccini – se avs. 2.5) utifrån
Edward W. Saids idéer om orientalism, som han presenterade i sin Orientalism (1978, Kahle, S.
(red.), Ordfront, 2008). Är berättelsen ett uttryck för europeisk kolonialorientalism? Och hur har
den utvecklats genom de fyra verken? Jag har prövat hypotesen att Loti skulle vara den som är minst
orientalistisk i sin skildring, eersom han står närmast källan. Han var i Japan personligen och skrev
sin berättelse baserat på sina upplevelser där, så den borde ju tämligen vara mest autentisk och empatiskt skildrad. Puccini borde av den anledningen visa sig lida mest av orientalistiska problem i sin
gestaltning av geishan, eersom han aldrig hade satt sin fot i Japan och dessutom hade ärvt historien
från tre tidigare författare. Men som vi kommer att se, visar sig fallet vara det helt omvända.
1.1.

Problematik, avgränsning och frågeställningar
Den ursprungliga utgångspunkten för det här examensarbetet var Puccinis opera Madama Butterﬂy.
Utifrån Saids idéer om orientalism ville jag problematisera användningen av exotiskt material i operan. Men jag fann redan under tidiga eerforskningar i ämnet att det har skrivits så många arbeten
om den musikaliska insatsen i operan före mig att, det mesta redan tycks vara sagt. Jag sökte då eer
en annan ingångsvinkel och fann att den pjäs, som Puccini baserade sin opera på, i sin tur var baserad på en novell, som i sin tur ovanpå detta var inﬂuerad av en fransk-kolonialistisk roman (Carner
1992, s. 412; Groos 1991, s. 126).1 När jag började fördjupa mig i dessa fyra verk stod det strax klart
för mig att det ﬁnns något som kopplar dem samman; en gemensam berättelse om ett tillfälligt äktenskap mellan en västerländsk sjöoﬃcer och en japansk tehusﬂicka (geisha 芸者) i Nagasaki i slutet
av 1800-talet. Jag kallar denna kvartett av verk för Madame Geisha-berättelsen.
Problematiken framstod uppenbar: Berättelsen handlar om en japansk kvinna – men ingen av
dem som hade skrivit berättelsen var vare sig japansk eller kvinna. Här fann jag en etnisk kvinna i en
tydligt utpräglad orientalistisk oﬀerroll, som enkom hade hanterterats av västerländska, kaukasiska
män utifrån ett kulturellt (såväl som ålders- och karriärsmässigt) överläge. Således beslöt jag att

1 Pierre Lotis Madame Chrysanthème (1887) blev under Messegers penna även den en opera (Madame Chrysanthème, 1893).

Denna ska vi dock inte titta något på i denna undersökning, eersom den bör räknas som en avknoppning från Loti och inte
tycks ha ha något nämnvärt inﬂytande på Puccini. Jag kunde ha ställt Messegers opera som en kontrast till Puccinis opera, men
jag har valt att inte analysera den operan, till förmån för att i stället kunna gå in djupare på de verk som jag har inkluderat häri.
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ringa in min undersökning kring just detta: hur den gemensamma berättelsens centralﬁgur – geishan – har gestaltats i dessa fyra berättelser. Är det en orientalistisk skildring? Och skiljer sig de fyra
berättelserna åt i detta hänseende? Problematiken jag vill undersöka gäller alltså i första hand frågan
om litterär och musikalisk representation – hur den japanska identiteten gestaltas genom Madame
Geisha-berättelsen.
Said skriver följande om etnisk representation:
Vi har noterat att hos [orientalistiska] artonhundratalsskribenter […], hämtade en generalisering om ‘Orienten’ sin näring ur antagandet att allt orientaliskt var representatitvt. Varje liten del av Orienten bar vittnesbörd om sin orientalitet till den grad att, det faktum att något eller någon var orientaliskt eller orientalisk vägde upp varje belägg för att det skulle förhålla sig på något annat sätt. En orientalisk man var i första
hand oriental och bara i andra hand man.
(Said 1978, s. 355)

Problemet som Said målar upp blir aktuellt för vår undersökning, i det faktum att den bild av japaner, som har förmedlats genom orientalistiska kulturprodukter, ställer förväntningar på verklighetens japaner att agera (socialt och kulturellt) i linje med de värderingar som har förmedlats i Väst.
För att tillämpa Saids uttalande i vårt fall: Japanernas japanskhet kommer i första hand, i andra hand
deras mänsklighet. Varje enskild japan förväntas representera helheten Japan, vilket innebär en skadlig kollektivisering av en liten samling individer (ingen av de fyra berättelserna innefattar särskilt
många talade roller). Grupptillhörigheten tillskrivs dem av den utomstående (västerländska) observatören, inte av de inblandade själva. Det är författarna som har skapat dessa rollpersoner, fritt ur sin
fantasi, och har tillskrivit dem olika kvaliteter som ska representera japanskhet. Denna tänkta japanskhet understöds utav objektivt och korrekt återgivna observationer av den japanska kulturen
(t.ex. Lotis beskrivningar av japansk konst (s. 45-47), teceremonin med Yamadori i Long (s. 6-9),
Puccinis autentiska melodier (se avs. 3.2)). Men faktum kvarstår att den springer ur en fantastisk
bild, inte ur den egna erfarenheten.2 I detta kommer vi att fördjupa oss i avsnitt 2.1 och 2.3.
Min avgränsning inkluderar inte en immanent-musikalisk analys av Puccinis insats som tonsättare. Anledningen är att Puccinis musik är oerhört komplex och varje undersökning värd sitt namn
skulle kräva mer än en ytlig genomgång av hans musik. För att undvika att göra en halvdan musikundersökning, där ingen sådan egentligen erfordras och där många före mig har gjort både längre
och djupare analyser än vad jag skulle få plats med häri, har jag valt att inte fokusera på Puccinis musik i någon utsträckning som löper utanför frågeställningen. Vidare står inte Puccini i större fokus i
denna undersökning än någon av de andra tre författarna.
Jag ska förtydliga mitt mål med undersökningen i en mening. Mitt mål är att hitta vilken av de
fyra författarna som är mest orientalistisk i sin skildring av Japan och den japanska kvinnan. Jag vill
genom detta fynd belysa problem i hur berättelsens huvudperson – geishan – har behandlats (och
misshandlats) av sina västerländska författare; vem som har gjort vilken insats i tillkomsten av berättelsen och genom vilka stilistiska medel, eller dramaturgiska tillägg, och vilka orientalistiska och genusrelaterade problem som de därigenom skapar – eller löser. Min huvudsakliga frågeställning lyder
således: Hur representeras den japanska kulturella identiteten genom den kvartett av verk, som jag
kallar för Madame Geisha-berättelsen – i synnerhet med hänsyn till gestaltningen av relationen mellan japansk kvinnlighet och västerländsk manlighet?

2 Loti måste dock ses som ett undantag till detta påstående, eersom han var på plats i Japan och upplevde kulturen på egen hand

(om än bara under några veckor, som Berrong (u.å., s. 5) framhåller). Jag har ännu inte funnit någon konkret formulerad mening
hos någon forskare, som bevis för mitt påstående att varken Long eller Belasco hade varit i Japan. Men ingen nämner att de skulle
ha besökt landet. Long kan ju ha besökt sin syster vid något tillfälle, men jag ﬁnner det osannolikt att detta skulle kunna ha skett,
utan att det påpekas i något av de arbeten som berättar om Longs relation till sin missionerande syster i Nagasaki.
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1.2.

Metodbeskrivning
För att undersöka detta har jag analyserat de fyra verken (Loti, Long, Belasco, Puccini) var för sig
och såsom gemensamt narrativ (den s.k. Madame Geisha-berättelsen). Som sagt var Puccinis opera
baserad på Belascos pjäs och Belascos i sin tur baserad på Longs novell, vilket gör att vi måste stega
tillbaka till Long för att kunna förstå Puccini. Loti skiljer sig från Long i stora avseenden (det är i
grunden inte samma historia: det ﬁnns inget tragiskt slut, det ﬁnns inget barn inblandat, geishan
står inte i centrum utan västerlänningen, och intrigerna är helt olika), varför jag har jämfört dessa två
verk som den viktigaste grundstenen i undersökningen. Utifrån slutsatserna jag drar av den jämförelsen kan jag sedan förlänga tråden till att inkludera Belasco och Puccini, vilket borde ge oss goda
förutsättningar för att se i vilket tillstånd Puccini ärvde sin orientalistiska berättelse, och åt vilket
håll han sedan förändrade den.
I min undersökning av de fyra verken har jag vägt av hur styrkebalasen mellan Öst och Väst framställs i porträtteringen av rollpersoner, i observationer av samhälle och kultur, samt i musikalisk representation. Jag kommer att visa att det går att applicera Lockes paradigmatiska, orientalistiska
operahandling (se avs. 2.2) på det större Madame Geisha-narrativet, och därigenom öppna upp för
en analys av hur författarna förhåller sig till Lockes teori om den inkräktande, västerländska mannen
och den underkuvade, orientaliska kvinnan i oﬀerposition. Jag har också tittat eer användandet av
exotiska markörer (t.ex. exotisk rekvisita, repliker med brutet språk, hänvisningar till icke-kristna
religiösa teser eller ﬁgurer, etc.), och kommer att identiﬁera och belysa dessa i texten. Författarnas
allmäna hållning till kulturen de skildrar har stått i fokus för min undersökning (t.ex. hur samtliga
författare – främst Loti – insisterar på att likna japanerna vid konstföremål (se avs. 3.1)). Sedan har
jag också fäst stor uppmärksamhet vid de genusproblem som ﬁnns i alla fyra texterna, genom att
undersöka hur tidigare nämnda exotiska markörer används för att framhäva (den etniska) kvinnans
oﬀerroll i berättelsen (se avs. 3.4). Och i anslutning till detta (eller i omvändning) har jag också undersökt hur den västerländska mannen framställs (se avs. 3.3). Det är dessa exotiska markörer som är
nyckeln till att förstå texternas orientalistiska problematik. Locke (2009, s. 20-63) visar att författare, genom användning av exotisk rekvisita, olika språkstrukturer och exotiska skalor, instrumentation, etc., kan tippa balansen i dikotomin till fördel för Väst. Det är därigenom risk att författaren –
måhända tvärtemot den tänkta avsikten – råkar förminska och försvaga sina etniska rollpersoner.
Jag har undersökt de fyra verken utifrån ovan nämnda problem. Först har jag sökt dessa problem i
de enskilda versionerna, sedan har jag lagt dem sida vid sida och jämfört dem såsom ett narrativ i
utveckling, från Loti till Puccini, för att se hur problemen i gestaltningen har förändrats från författare till författare.

1.3.

Disposition
Jag kommer först att presentera ett bakgrundskapitel (kap. 2), som förklarar vad kulturell orientalism och exotism är och hur de har präglat den våg av japonism som sköljde över Europa i slutet av
1800-talet. Sedan kommer jag att presentera de fyra verken, som jag kommer att basera min undersökning på (Loti, Long, Belasco, Puccini). Däri kommer jag att förklara mer ingående hur dessa
hänger ihop och varför de är relevanta att undersöka för vår frågeställnings skull. Sedan kommer jag
att presentera min undersökning (kap. 3), där jag börjar med att förklara vad de två huvudsakliga
verken (Loti och Long) har gemensamt och var de påminner om varann. Sedan kommer jag ägna
resten av undersökningen åt att visa var de fyra verken går isär. Min mest övergripande analys (avs.
3.1) tittar på hur dikotomin mellan Öst och Väst gestaltas i berättelsen. Jag kommer att undersöka
hur styrkebalansen mellan Japan och Frankrike/USA förmedlas till läsaren genom de fyra verken,
genom användning av olika exotiska och etniska markörer (avs. 3.2 och 3.5). Sedan kommer jag att
fördjupa mig i två analyser av de huvudsakliga rollpersonerna: ﬂottoﬃceren (Pierre/Pinkerton, avs.
3.3) och geishan (Chrysanthème/Butterﬂy, avs. 3.4) såsom representanter för Väst och Öst. I dessa
fördjupningar kommer jag att, utöver orientalismen, undersöka inslag av genusproblem i porträtteringen av rollpersonerna och deras interaktioner i handlingen. Sedan kommer jag att göra två intresBeverloo – Examensarbete
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santa sidoundersökningar: en om författarens val av namn för sina rollpersoner (hette verkligen japanskor saker som Fru Krysantemum och Fru Fjäril? Eller är det ett sätt att utöva etnisk förminskning? – avs. 3.6) och en om det detektivarbete som Groos (1991) har gjort, för att spåra den eventuella verkliga förlaga som påstås ligga till grund för Longs berättelse. (avs. 3.7) Sedan knyter jag
ihop säcken och presenterar mina resultat i det sista kapitlet, där jag kommer att argumentera för
och emot den slutsats som jag når fram till (kap. 4).
1.4.

Sye, forskningsläge
Kanske en läsare, som i en musikvetenskaplig examensuppsats förväntar sig ett visst inslag av
musikanalys, skulle bli förvånad att upptäcka att häri inte ﬁnns några noter. Detta beror dels på
upphovsrättsliga skäl, men framförallt på nyss framförda argument; att göra en halvdan analys av
musik, på vilken andra redan har gjort utmärkta analyser, är till ingen nytta för musikhistorien. Syftet med den här uppsatsen är att bidra med nya slutsatser till forskningen, och det syet hoppas jag
att mitt arbete kommer att uppfylla. Min avgränsning kring en orientalistisk analys av de fyra verken
såsom en gemensam berättelse, är ett ännu tomt område i musikforskningen som jag vill bidra till att
fylla, med relevanta och objektivt framställda slutsatser. Källorna för detta arbete är givetvis de fyra
verken (Loti, Long, Belasco, Puccini). Lotis roman är på franska, Longs och Belascos verk på engelska, och Puccinis opera är på italienska. För korrekthetens skull har jag i samtliga fall citerat källan
på originalspråk från de mest ursprungliga utgåvor som jag har lyckats komma över. Men jag har
översatt många, för att inte säga de ﬂesta, utav dessa citat till svenska för att underlätta för läsaren,
och har lagt in originalcitaten oredigerade i fotnoter underst på samma sidor.

1.5.

Litteratur och källor
Källorna som den här undersökningen är baserad på utgörs utav de fyra verken Madame Chrysanthème (roman av Pierre Loti, 1887), Madame Butterﬂy (novell av John Luther Long, 1898), Madame Butterﬂy (pjäs av David Belasco, 1900), samt Madama Butterﬂy (opera av Giacomo Puccini,
1904-7). Den förstnämnda har kommit ut i åtskilliga utgåvor genom åren. Jag har använt mig av två
versioner: dels en engelskspråkig version, kommenterad av professor Richard M. Berrong, och dels
en fransk version, som jag fann (eer jämförelse med bilder från Ebay) var mest lik originalutgåvan.
Berrongs version ger många värdefulla inblickar i Lotis liv och tillhandahåller intressanta, kritiska
kommentarer, som hjälper läsaren att placera författaren i en större kontext. Denna Berrongs version
är utgiven utan årtal, som en inoﬃciell undervisningsutgåva till en av hans kurser i litterär impressionism på Kent State University i USA.3 Den franska versionen har tillgängliggjorts genom gruppen Ebooks Libres et Gratuis, och liknar mest, som sagt, den ursprungliga originalutgåvan (i min
egen bedömning), bland de franska elektroniska versioner som jag har lyckats få tag på. Longs Madame Butterﬂy har jag hittat i två digitala utgåvor. Den ena är en digitaliserad kopia utav novellen
som fristående bok (1903, Boston och New York: Grosset and Dunlap). Den har tillgängliggjorts
digitalt i PDF-format genom e University of Virginia American Studies Program. Den andra är
en inscannad version utav själva originalutgåvan av tidskrien Century Magazine (jan. 1898, vol. 55,
nr. 3), där Long första gången ﬁck sin novell publicerad. Den är komplett med bilder och textens
ursprungliga formatering, vilket ger ett intressant historiskt värde, men det webbaserade gränssnittet
gjorde den svårläst. Därför har jag hållt mig till den förstnämnda versionen, men har dubbelkollat
dem sinsemellan för att försäkra mig om att det är originaltexten jag citerar. Av Belascos pjäsmanus
har jag inte hittat några bra alternativ; bara en sned och mycket lågupplöst inscannad version, som
tillgängliggjorts via NYCO (e New York City Opera Project). Det inscannade originalet är en
utgåva från 1928 (Little, Brown and Company), alltså 28 år eer pjäsens uruppförande, och jag har
inte kunnat korsveriﬁera att den är oförändrad från originalet. Men jag har ändå ett visst förtroende
för NYCO Project, som är ett samarbete mellan Columbia University och den numera nedlagda

3 Detta har jag fått förklarat för mig genom mejlkorrespondens med Berrong personligen.
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New York City Opera, i att oﬀentliggöra en korrekt version av manusmaterial. Det är en lågupplöst
och otydlig version, men läsbar. Klaverutdraget till Puccinis Madama Butterﬂy lånade jag via Musikoch teaterbiblioteket i Stockholm, i en helitaliensk utgåva från 1968 (Ricordi). Denna utgåva har
jag korsveriﬁerat med ﬂera andra klaverutdrag och orkesterpartitur, som jag funnit via Petrucci Music Library (IMSLP.org), samt olika utgåvor av det rena librettot, som ﬂyter runt på Internet. Jag har
inte hittat några märkvärdiga avvikelser från originalpartituret. Det är Ricordi-utgåvan jag har citerat i texten, och det är också denna notbild som jag har baserat mina musikaliska analyser på. Det
ska också nämnas att jag har använt en DVD-utgåva utav e Metropolitan Operas uppsättning av
operan, för att få en visuell bild av handlingen medan jag studerade in musiken (2009, e Metropolitan Opera och Sony Music Entertainment). Men jag har gjort mitt bästa för att undvika att
kontaminera min analys av Puccinis ursprungsversion, med minnet av denna moderna scenframställning. Jag har bara tagit ställning till den text, de noter och de scenanvisningar som står utskrivna
i originalpartituret (och Ricordi-utgåvan).
Den vetenskapliga litteratur som jag har använt mig utav kan delas in i två kategorier: de arbeten
som behandlar kulturell exotism och orientalism i allmänhet, och de som behandlar just Puccini.
Bland de förra står Ralph P. Locke ut som den störste på området. Locke är professor vid Eastman
School of Music och har skrivit några av de största verken inom området musikalisk exotism och
orientalism (främst Musical Exotism: Images and Reﬂections (2009, Cambridge University Press),
samt artiklarna Constructing the Oriental Other (1991, i Cambridge Opera Journal, 3(3), Cambridge
University Press, ss. 261-302), Doing the Impossible: On the Musically Exotic (2008, i Journal of Musicological Research, 27, ss. 334–358) och Reﬂections on Orientalism (and Musical eater) (1993, i
Revista de Musicología, 16(6), Del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología: Culturas
Musicales Del Mediterráneo y sus Ramiﬁcaciones, 6, ss. 3122- 3134)). Det är även han som har skrivit
Grove Music Onlines artiklar Exotism och Orientalism (Groe Music Online, Oxford Music Online,
Oxford University Press). Hans forskning ger en klar och objektiv bild av musikalisk exotism och
hur den har fungerat genom kulturhistorien. Jag har använt Lockes redogörelse för denna historia
som bas för min egen redogörelse (se kap. 2), sedan har jag fyllt på och breddat ut med ﬂer källor för
att göra berättelsen relevant som bakgrund till just vår undersökning. Jag har även hämtat viktiga
teorier från Locke, t.ex. idén om den paradigmatiska, orientalistiska operahandlingen (se avs. 2.2).
Det kommer att framhållas att det är Lockes idéer, inte mina egna, allteersom de presenteras. Det
ska dock framhållas att Locke i Musical Exotism: Images and Reﬂections (2009) faktiskt har skrivit
ett kapitel om Madama Butterﬂy. Men jag fann tyvärr inte hans analyser helt synkrona med min
frågeställning, främst då de berör strikt inommusikaliska aspekter av Puccinis musikaliska insats i
operan. Hans analys av operan utgör blott ett kortare avsnitt av boken, och är alltför navelskådande
för att vara oss behjälplig, plus att analysen främst fungerar som exempel på (för oss irrelevanta) idéer som han har presenterat tidigare i boken. Andra nämnvärda arbeten som jag har tittat på är Derek
B. Scotts Orientalism and Musical Style (1998, i e Musical uarterly, 82(2), ss. 309-355. Oxford
University Press), samt Jonathan D. Bellmans (red.) e Exotic in Western Music (1998, Northeastern University Press). Dessa har fungerat som stödlitteratur, vilket innebär att jag har studerat dem
för att bredda min förståelse av ämnet, utan att jag för den delen direkt har baserat några större delar
av uppsatsen på dem.
Utav artiklar och böcker som undersöker Puccini ﬁnns det nog att fylla ett mindre bibliotek. Jag
har valt ut Arthur Groos’ lysande arbeten Return of the Native: Japan in Madama Butterﬂy – Madama Butterﬂy in Japan (1989, i Cambridge Opera Journal, 1(2), Cambridge University Press, ss.
167-194), Madama Butterﬂy – e Story (1991, i Cambridge Opera Journal, 3(2), Cambridge University Press, ss. 125-158), Cio-Cio-san and Sadayakko: Japanese Music-eater in Madama Butterﬂy
(1999, i Monumenta Nipponica, 54(1), Sophia University, ss. 41-73). Groos har varit en ovärderlig
källa till mycket av den information som kommer att presenteras i undersökningsdelen av den här
uppsatsen (kap. 3). Han är något av en Madame Butterﬂy-auktoritet, då hans forskning till stor del
har centrerat kring just denna berättelse. Men inte bara i sin operaversion – det var Groos som ledde
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in mig på spåret att söka Butterﬂys ursprung. Även om många andra också har sökt, både före och
eer Groos, så är hans Madama Butterﬂy – e Story (1991) ett oerhört viktigt arbete, som grundligt och sakligt försöker reda ut de historiska trådarna och en gång för alla få svar på hur det ligger
till med Butterﬂys eventuella verkliga ursprung. Det ﬁnns dock också de som säger emot honom,
vilket jag kommer att diskutera under avsnitt 3.7. Butterﬂys verkliga ursprung är en omtvistad fråga,
men Groos’ arbete är ett av de mest vetenskapliga och grundliga (och minst vinklade) jag har läst i
ämnet, varför jag också tar det på störst allvar.
Vidare har jag läst Dorinne K. Kondos M. Butterﬂy: Orientalism, Gender and a Critique of Essentialist Identity (1990, i Cultural Critique, 16, University of Minnesota Press, ss. 5-29), som egentligen är ett arbete om David H. Hwangs Broadwaypjäs M. Butterﬂy (1988), men som tar Puccinis
opera som korsreferens (”ironisk kontrapunkt”, som hon kallar det (Kondo 1990, s. 7)). Hennes genusvetenskapliga analyser har varit en stor inspiration i att hitta egna ingångar till problematiseringen av Madame Geisha-narrativet (se avs. 3.4). Mari Yoshiharas e Flight of the Japanese Butterﬂy:
Orientalism, Nationalism, and Performances of Japanese Womanhood (2004, i American uarterly,
56(4), e Johns Hopkins University Press, ss. 975-1001) har också varit till stor hjälp för att hitta
genusingångar. För att hitta information om framställningen av det japanska (representation, som
Said skulle kallat det), har jag studerat Helen Greenwalds Picturing Cio-Cio-san: House, screen, and
ceremony in Puccini’s Madama Butterﬂy (2000, i Camebridge Opera Journal, 12, Cambridge University Press, ss. 237-259,), samt Alexandra Wilsons A ame without a canas: Madama Butterﬂy and
the superﬁcial (2007, kap. 4 av e Puccini Problem, Cambridge Studies in Opera, Cambridge University Press, ss. 97-124). Dessa två forskare ger mycket ingående analyser av hur den japanska estetiken har misstolkats och förvrängts genom åren, och missrepresenterats i västerländska scenframställningar.
Slutligen har jag givetvis också dragit stor nytta av Mosco Carners biograﬁska storverk, Puccini –
A Critical Biography (1992, 3 uppl., Melksham: Redwood Press Ltd., ss. 409-452). Bokens kapitel
om Madama Butterﬂy analyserar och problematiserar operan på ett överblickligt, men mycket kärnfullt sätt. Carner sätter ﬁngret på många träﬀande kopplingar mellan Puccini, Long och Belasco,
som jag själv har noterat under min undersökning. Jag har tagit stöd av detta i texten, men generellt
har jag behövt dyka djupare än Carner tar oss i sina analyser. Utöver den behändiga kontextuella
genomgången av Madama Butterﬂy som han tillhandahåller i boken, presenterar Carner en analys
av de element av ‘verklig’ japansk musik, som Puccini har inkorporerat i operan. Carner var den
förste att försöka identiﬁera och spåra Puccinis användning av japanska melodier (1936, ”e Exotic Element in Puccini”, i e Music uarterly, 22(1), Oxford University Press, ss. 45-67). För detta
ska han ha heder (han skriver i inledningen: ”It must be said in advance that the following study
presents only a ﬁrst attempt in this direction, and therefore sets up no claim to being an exhaustive
exposition of the exotic problem in music,” (Carner 1936, s. 48)). Men det har kommit ﬂera mer
omfattande – och träﬀande – verk eer honom. Bland dessa skall nämnas Arthur Groos’ Cio-Ciosan and Saddayakko (1999), Kimiyo Powils-Okanos Puccinis “Madama Butterﬂy” (1986, i OrpheusSchrienreihe zu Grundagen der Musik, nr. 44, Bonn: Verlag für systematische Musikwissenscha,
ss. 9–10, 44–62) och Kunio Haras briljanta masteruppsats Puccinis use of melodies in Madama Butterﬂy (2003, University of Cincinnati). Av dessa är den senare av störst vikt, då den är baserad på
(och ställer sig kritisk till) de två tidigare, samt även på Carner (1992) (se avs. 3.2). Hara samlar
forskningen kring Puccinis bruk av japansk musik och ifrågasätter de olika forskarnas (ibland ganska skilda) slutsatser. Hon erbjuder dessutom förslag till ﬂer melodier, som de andra ännu inte har
tagit upp. Det är ett mycket sakligt, tydligt och välgrundat arbete, som är värt all uppmärksamhet
från den som är intresserad av ämnet. Men tyvärr är inte detaljrikedomen i hennes arbete till alltför
stor hjälp i vår undersökning, åtminstone inte vad gäller analyserna av de japanska melodierna (eftersom jag enbart kommer att stryka ytligt över detta ämne, se avs. 3.2). Däremot har jag hämtat
mycket information från Hara gällande hur Puccini ﬁck tag på (och nästan inte ﬁck tag på) de ja-
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panska melodier, som han till slut lyckades implementera i sin musik. Hon har också varit en mycket
bra källa för kritik av tidigare nämnda forskningsarbeten.
Flera av dessa verk kommer jag att kommentera på i samband med att de nämns i texten. Jag har
strävat eer att förhålla mig så kritisk som möjligt till samtliga källor och all litteratur, och de områden som jag har upplevt problematiska har jag försökt lya fram i uppsatsen.
Upphovsmannen till själva begreppet orientalism är, som bekant, Edward W. Said. Men Saids teorier har inte passerat oemotsagda. Hans Orientalism (1978) mötte en kritikstorm när den släpptes
(se avsnitt 2.4 för en sammanfattning samt min kommentar på detta). Även om den togs emot som
en frisk vind i mångas ögon och blev något av en bibel i akademiska vänsterkretsar (Owen 2009, ss.
1-3), har den ifrågasatts av många intellektuella, både för brister i saklighet och omfång (t.ex. beskriver han nästan uteslutande situationen Mellanöstern, inte Asien). Framförallt har boken fått kritik
för att ge en för hårdvinklad och snedvriden bild av det mycket komplexa, tredimensionella nät, som
de månghundraåriga relationerna mellan Öst och Väst i verkligheten bestod utav (Ning 1997, s. 58).
Han har beskyllts för förenkling och ren faktaförvanskning (Caschetta 2009, s. 78). Vidare kritik
har sagt att, om det är någon som belyser den teoretiska uppldelningen och bygger upp murar mellan parterna, så är det Said själv (Owen 2009, s. 2). Utöver kritiken mot Saids idéer, har jag av ﬂera
anledningar valt att basera min undersökning inte i huvudsak på Saids bok, utan på musik- och litteraturvetenskapliga tillämpningar av hans idéer. För det första är Saids teorier för ospeciﬁka på området kultur. Said slåss mot politiska strukturer av enorm skala, och går därför inte in något djupare
på den kulturella tillämpningen av orientalismbegreppet. Till detta har jag tagit hjälp av främst
Locke (1991, 1993, 2008, 2009) och Groos (1989), men även Greenwald (2000) och Wilson
(2007) (samt till viss del även Carner, 1992). För det andra står vår del av Asien (alltså Japan)
knappt ens omnämnd i texten. Ning (1997, s. 61) framhåller: ”Such regions as Southeast Asia and
such important Oriental countries as China, India and Japan are seldom touched upon; they pose a
serious limitation to his theory […]”. Därför är inte Saids Orientalism central för mitt arbete, utan
utgör mest en punkt att utgå ifrån.
1.6.

Terminologi och deﬁnitioner
Jag har valt att behålla namnen Chrysanthème och Butterﬂy på sina originalspråk, trots att den förra
översätts till Chrysanthemum i den engelska utgåvan av boken. Men personnamn är generellt inte
något man bör översätta, anser jag, och det vore dessutom konstigt att kalla Butterﬂy för ‘Fjärilen’
på svenska. Jag har använt de två rollpersonernas japanska namn (Kiku-san och Chō-Chō-san) synonymt med deras europeiska, enbart för omväxlingens skull.
Begreppen orientalism och exotism är centrala att förstå för den här uppsatsen, och därför kommer
jag att ägna dessa stort utrymme i bakgrundskapitlet. Men jag låter Locke (2009, s. 37) så länge
sammanfatta begreppen i denna mening: ”In short, orientalism has become a term that can relate to
any world population (…) It accuses the West of [exotisist] intolerence toward whatever ethnic Other is in question.”

1.7.

Etiska ställningstaganden
Jag har i denna uppsats uteslutande undersökt historiska personer, som ej längre är med oss. Därför
har jag inte behövt göra några nämnvärda etiska ställningstaganden i det här arbetet. Jag har med
tillstånd inkluderat i uppsatsen ett citat från professor Richard M. Berrong, som utväxlades privat
mellan oss via e-post (se kap. 4). Inga övriga personer har jag (till min kännedom) behövt underrätta
angående material i det här arbetet.
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2.

Den västliga fäblessen för Öst
— Om exotism, orientalism och japonism

A

h, Orienten – den där drömska, mystiska platsen, lika syndig som vacker. För tankarna till
Silkesvägen, till Ostindiska kompaniet och till koloniala fullriggare, överlastade med handelsvaror, fram och åter krängande i främmande, tropiska hav. Den ärran Östern, så avlägsen men så tilldragande med sitt silke och sitt porslin, sin underliga mat och avskalade musik. Och
mest ärran av alla ärran länder: Japan – den röda solens ursprung. Den där halvmåneformade
ögruppen med ett av världens mest hårdhudade folkslag; en beundransvärd kultur av minutiös perfektionism och djupsinnig visdom, men samtidigt ett feodalt krigarsamhälle genomsyrat av en
okränkbar hederskodex – bushidō.
I många århundraden hade Japan frestat och lockat västerlänningarna med sin gåtfulla kultur,
men dess gränser hölls stängda och hårt bevakade av det regerande Tokugawa-shogunatet (Beasley
1989, s. 281). Eventuella besökare avvisades prompt. När landet år 1868 åter öppnade sina gränser,
eer mer än 250 års isolation, sköt det västerländska intresset i höjden för allting japanskt (Wilson
2007, s. 116). Fascinationen för det nyöppnade landet i öst, med sin utmärkande estetik och sina
starkt traditionella seder och bruk, lockade författare och konstnärer från hela världen. Japan ﬁck ett
enormt inﬂytande på den modernistiska bildkonsten (jugend, impressionism) och ﬁck stå modell
för åtskilliga exotistiska skildringar i litteraturen såväl som i musiken. Japonismen var en våg som
sköljde över Västerlandet och satte avtryck i alla möjliga konstnärliga grenar (Greenwald 2000, s.
238). Men denna bild av Japan som spreds genom Europa, var den genuin? Det ﬁnns anledning att
ifrågasätta dessa tidiga skildringar av Japan i Eruopa, ty de tycks ha förvrängts på vägen. Världen såg
inte ut då, som den gör nu: en resa till Japan tog veckor över Stilla havet och månader från Europa.
Kulturutbytet med det avlägsna landet i Öst tog inte plats på en konserverad arena, där etnologer
och andra kulturforskare ﬁck möjlighet att studera den japanska kulturen på ett objektivt och vetenskapligt sätt, innan den presenterades för Väst. Nej, utbytet skedde explosivt och okontrollerat genom en mängd olika kanaler, och styrdes av klassiska marknadsekonomiska kraer som tillgång och
eerfrågan. Under resan från det autentiska Japan till Europas ﬁnsalonger, tycks ﬂera former av vanställning av det japanska uttrycket ha skett. Alexandra Wilson (2007, s. 237-59) för t.ex. i sin analys
av den japonistiska estetiken en diskussion kring hur samhällsklimatet gav upphov till att generella
asiatiska idiom kunde skapas, genom att blanda ihop estetiska element från olika asiatiska kulturer,
vilka var unika och klart särskilda för det tränade ögat, men framstod snarlika (eller till och med
oskiljbara) för den generella europeiska marknaden. Och Arthur Groos (1999, s. 42-44) visar hur
autentisk japansk musik hade svårt att nå ut i Europa i slutet av 1800-talet, eersom musiken – som
konsekvens av Wilsons problem – inte levde upp till publikens kulturella förväntningar. Men ännu
viktigare än de missvisande estetiska idealen (som i all ärlighet var mer förvirrande än skadliga), var
det faktum att japonismen i själva verket bara var ett delproblem av ett mycket större, strukturellt
problem som kommit att kallas för orientalism.
Den palestinsk-amerikanske litteraturforskaren och politiske aktivisten Edward W. Said (19352001) blev genom sin bok Orientalism (1978) gnistan till en stor debatt om västländernas koloniala
syn på de ‘exotiska’ länderna i öst. I akademiska sammanhang har orientalistik, som ämnet egentligen
heter på svenska, avsett det vetenskapliga studiet av Orientens språk, historia eller kultur (Said
1978, 2008, s. 8 i förord av Sigrid Kahle). Detta är förstås inget konﬂiktfyllt i sig, men det ﬁnns något djupt problematiskt inbakat i själva begreppet ‘Orienten’: ihopbuntandet av en hel och en halv
världsdel – likställandet av länder från Nordafrika ända bort till Japan under det bortträngande epiBeverloo – Examensarbete
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tetet ”De”, som motsats till det bekanta ”Vi”. Begreppet visar på en ovilja hos den nominerande
makten att sätta sig in i och förstå det främmande subjektet (Said 1978, 2008, ss. 112-3).
Said själv deﬁnierar begreppet på följande sätt:
[Orientalismen] är en spridning av geopolitisk medvetenhet till estetiska, humanvetenskapliga, ekonomiska, sociologiska, historiska och ﬁlologiska texter; den är en vidareutveckling inte bara av en grundläggande
geograﬁsk uppdelning (världen utgörs av två ojämlika häler, Orienten och Occidenten) utan också av en
hel serie »intressen«, som den inte bara skapar utan också upprätthåller med sådana medel som vetenskapliga upptäckter, ﬁlologiska rekonstruktioner, psykologiska analyser, landskapsbeskrivningar och sociologiska beskrivningar; den är, snarare än uttrycker, en viss vilja eller avsikt att förstå och i vissa fall kontrollera, manipulera och till och med inkorporera det som uttryckligen är en annorlunda (eller alternativ och
ny) värld; den är framförallt en diskurs som ingalunda beﬁnner sig i ett direkt samförståndsförhållande till
den nakna politiska makten utan snarare åstadkoms och existerar i ett ojämlikt utbyte med olika former av
makt […], politisk makt […], intellektuell makt […], kulturell makt (till exempel ortodoxa eller gängse
uppfattningar om smak, texter och värderingar), moralisk makt (till exempel med uppfattningar om vad
»vi« gör och »de« inte kan göra eller förstå på samma sätt som »vi«). […] Ja, mitt egentliga argument är
att orientalismen är – och inte bara representerar – en betydelsefull dimension i den moderna politiskt-intellektuella kulturen och att den som sådan har mindre att göra med Orienten än med »vår« värld.
(Said 1978, ss. 77-8. Övers.: Hans O. Sjöström. Förf:s kursivering.)

Exoticerandet må framträda ur genuin fascination och beundran, men bidrar genom själva sin natur
mer till att skjuta föremålet ifrån sig än att hålla det kärt och nära. Det är när den beundrande ska
närma sig det beundrade som exotiseringen uppstår, eersom betraktaren måste förenkla föremålet
för att kunna förstå det, och det är i förenklingen som skadan sker (Locke 2009, ss. 20-5). I avbildningen av det exotiska ser man sällan bortom föremålets mest framträdande karaktärsdrag, och eftersom att dessa typdrag gärna framhävs och överdrivs, så kan man säga att beundrandet – hur hederligt det än må vara avsett – sker från ett kulturellt avstånd och på ett vis som i bästa fall leder till
bildning av stelbenta stereotyper, i värsta fall angränsar till ren karikatyr (Greenwald 2000, s. 246).
Och det är som rena karikatyrer japanerna oa har fått möta den europeiska publiken – ihopbuntade tillsammans med kinser, indoneser och allehanda andra etniciteter från den stora världsdelen
Asien. Här kommer jag att gå igenom begreppen kulturell exotism och orientalism och förklara hur
de har verkat genom konsthistorien. Jag kommer också att närmare gå in på japonismen och förklara
varför den var skadlig för den japanska identiteten.
2.1.

Kulturell exotism och orientalism – Varför har de funnits och hur har de verkat?
I kulturhistorien avser orientalism de estetiska strömningar som följde den ostindiska handeln och
den europeiska kolonialismen (NE, ”Orientalism”). Inom såväl bildkonsten och litteraturkonsten,
som inom scenkonsten och konstmusiken, närmade man sig dessa exotiska kulturer med nyﬁkenhet,
men på samma gång också överlägsenhet. Bland Europas tonsättare var intresset för och exotiserandet av den orientaliska kulturen mycket stort under hela barocken och klassicismen (Carner 1936, s.
2). Och den ﬁck ett stort uppsving under romantiken. De romantiska konstnärerna, inom alla discipliner, valde oa orientaliska motiv eller försökte fånga en air av Orienten. Det arabiska haremet
var ett populärt motiv i Paris under den franska koloniseringen av Nordafrika (se ﬁg. 2.1), vilket generellt var sant för alla de stora franska nationalromantikerna (Delacroix, Gérôme, Chasseriau,
m.ﬂ.). Locke (1991, s. 269) framhåller att den här typen av gestaltningar förkroppsligar vad som har
kallats ett topos obligé i västerländska fantasier om Orienten. De kvinnliga ﬁgurerna porträtteras som
objekt för manligt begär – främst som odalisker eller konkubiner; kurviga, sårbara, indolenta och
sexuellt tillgängliga. Han tolkar de orientaliska män som illustreras i bilden som ett slags psykologisk förskjutning av de västerländska, manliga betraktare som betraktar målningen (se ﬁg. 2.2). Detta tystande av kvinnan eller borttagandet av kvinnan ur kroppen, som Locke kallar det, hjälper till
att förklara den exotiska mask, under vilken mycket som annars låg förtryckt i det kristna 1800-ta-
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lets Europa kunde smugglas in i
konstgallerierna och operahusen.
Gérôme och många andra använde etnograﬁskt avstånd som ett
sätt att avleda kritik från vad som
främst är ett erotiskt (och stundtals diskuterbart pornograﬁskt)
projekt, skriver Locke. Och det är
just det här som är problemet,
framhåller Said (1978, s. 25-45).
Skildringarna utgår från ett västerländskt, kolonialt perspektiv;
en naivt nedlåtande (och inte sällan manlig) fantasi om hur Orienten faktiskt var beskaﬀad. Inte
minst beklämmande är det faktum att man buntade ihop alla
dessa länder till ett enda stort begrepp. En enorm landmassa, fyra
gånger så stor som dåtidens Europa, med hundratals olika folkslag,
ﬁck ﬁnna sig i att trängas under
det här parablybegreppet – Orienten. De där andra. Den underutvecklade resten.
Said (1978, s. 112-3) beskriver
Orientalism som den västerländska läggningen att ”dominera, om- Figur 2.1 Jean-Léon Gérôme, ur Slavmarknaden (1871).
strukturera och utöva auktoritet
över Orienten”. Den orientalistiska världsbilden artikuleras inom konsten och andra former av diskursiv praktik: genom stereotypa bilder av ”orientalisk despotism, orientalisk ﬂärd, grymhet, sensualitet […] löe, skräck, idyllisk njutning, stark energi.” Fastän den romantiska 1800-talspubliken säkert med fascination och öppenhjärtig beundran lät sig inﬂueras av de exotiska ‘orientalerna’, stod
alltjämt denna fascinerade europé på avstånd och beundrade kulturen som genom kikare. Enligt
Locke (2009, s. 44) var Orientalismens främsta sye att ”representera” Öst för Väst (Saids begrepp).
Hur detta gick till varierade stort och inbegrep inte alltid helt utomeuropeiska stildrag. Delacroix,
Gérôme och de övriga försökte generellt inte i sina verk eerlikna österländsk målerikonst. Nej, den
europeiska bildkonsten stod på sin topp och många västerländska konstnärer fann den utomeuropeiska konsten ”stel och uttryckslös” (Locke 1991, sid. 269). Inom den orientalistiska bildkonsten
återﬁnner vi i stället de mest moderna och tidsenliga, västerländska stildragen: virtuos penselteknik,
senaste utvecklingen inom färglära och tredimensionell formmodellering; och ﬁgurerna gestaltas i
speciﬁka, oa teatrala samspel (genom blickar, gestik, etc.).
Det mest slående med många orientalistiska verk är de många referenserna till lokala scenerier och
bruk (se ﬁg. 2.1). Konstnärer använde sig av bildlig rekvisita för att markera tid och plats i sina målningar – opiumpipor, algeriska och marockanska dräkter, turkisk mosaik, osv. – föremål som, precis
för att de är målade med västerländsk detaljprecission och uppmärksamhet till form, är bra på ge
illusionen att bilden är ”tagen” (för att använda modernt språk) i Öst. Omvänt fungerade denna
rekvisita för att låta konstnären förstärka betraktarens känsla, av att vara säkert vara placerad i Väst.
Det må absolut ha sprungit ur den goda viljan och rena nyﬁkenheten, men genom att exotisera sina
koloniala undersåtar i konsten, byggde man egentligen bara vidare på de redan existerande samhällsBeverloo – Examensarbete
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strukturer, som höll den här styrkeförskjutningen i schack. Locke (2009, s. 68) skriver "Such acts of
appropriation expose the ideological agenda in much Orientalism: the drive to portray, to capture
these unfamiliar regions was oen motivated, though not always consciously, by Westerners' needs
and desires”. I operor som Aida (Verdi, 1871) och Pärlﬁskarna (Massenet, 1863) illustreras den här
maktförskjutningen tydligt. Även i Puccinis egen Turandot kan det argumenteras råda en skev balans mellan den rena, rättrogna hjälten och den förföriska men syndiga kultur som han måste ärma
sig från. Och i Madama Butterﬂy är ju maktförskjutningen, som sagt, skev redan vid startlinjen.
2.2.

Exotism och orientalism i musiken – Hur yttrar det sig och när började det?
Oxford Music Online (Locke u.å., ”Exoticism”) sammanfattar musikalisk exotism som: ”e evocation of a place, people or social milieu that is (or is perceived or imagined to be) profoundly diﬀerent from accepted local norms in its attitudes, customs and morals”. Konshistorikern Enrico Crispolti (i Locke 2009, s. 51) deﬁnierar det som: ”Imitationen av element i främmande kulturer, som
skiljer sig från inhemska traditioner”. I sin imitation väljer man ut de element som låter främmande
för det västerländska örat och undviker material som känns alltför bekanta eller hemtama. Musiken
vilar nämligen inte bara på noterna som ska spelas, utan också på den större kontexten som musiken
uppträder i. Även ett instrumentalt orkesterverk helt utan program eller handling uppträder i en viss
kontext (den allmäna tidsandan, särskilda detaljer i ett visst framförande, den kulturella förberedelsen hos en lyssnaren, etc.). Men detta är givetvis mest relevant för operaverk, som har textuell, programmatisk handling, nedskriven med detaljerade scenanvisningar och instruktioner. Många regissörer tar sig stor konstnärlig frihet när de tolkar om en opera, men det ﬁnns (för det mesta) en kärna
kvar som man inte kan ändra på utan att förlora operans särskildhet.
Locke (2009, s. 48) menar att de
exotiska drag som en publik uppfattar ‘ﬁnnas’ i ett verk, i själva verket är
en produkt av en relationell process
mellan den gruppen och verket i fråga. Konsthistorikern Frederick
Bohrer har sagt att ”exotism är mottagande” (ibid.), vilket innebär att
det exotiska alltså är något som förmedlas från verk till mottagare, någonting högst abstrakt. Det handlar
om att musiken framkallar en känsla,
en upplevelse av en annan miljö. Exotismen spelar alltså på publikens kulturella förberedelser (bildning, förväntningar, etc.) och, enligt Bohrer,
uppstår alltså först i själva mottagandet. Exotisk musik kräver inte att
man kan höra skillnad på t.ex. kinesisk och japansk traditionell musik,
på polsk eller ungersk, svensk eller
irländsk. Inom estetiken ﬁnns det risk
att det bildas en form av kulturella
idiom; stereotypa föreställningar av
hur olika aspekter av hur en kultur
låter, ser ut eller beter sig. Att härma
generella, asiatiska språk genom att
Figur 2.2 Jean-Léon Gérôme, ur Slavmarknaden (1866).
säga ”tjing-tjong” är ett kulturellt idi-
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om. Inom musiken använder man sig oa av exotiska inslag för att markera en plats eller miljö. Lyssnarens kulturella förberedelse inför den exotiska musikupplevelsen är vad som avgör om verket
kommer att uppfattas som faktiskt eller som fantastiskt. Kompositören Steve Reich, som är berömd
bland annat för sin utförliga användning av exotiskt material, drog en gräns mellan ”billig imitation”
och ”genuint inﬂytande” (Locke 2009, s. 23).
Experiment med att föra in utomeuropeiska musikelement i västerländska kompositioner är något
som europeiska tonsättare har roat sig med sedan långt tillbaka i tiden (Carner 1936, s. 2). Redan på
1600-talet började man ta upp orientaliska element i spektakel på det franska hovet. Det Osmanska
riket väckte stor fascination i Europa: verk av såväl Mozart som Beethoven har inslag av så kallad
janitsjarmusik (t.ex. Janitsjarkören ur Mozarts Enleveringen ur Seraljen och Rondo alla turca ur sonat
nr. 11 i A-dur; samt Beethovens Turkisk Marsch ur Athens Ruiner). I och med nationalromantiken,
började under 1800-talet ‘etniskt’ färgad musik och stilar som drog på traditionell folkmusik dyka
upp inom konstmusiken. Man spelade på nationalarvet. Såväl rysk traditionell musik (Tjajkovskij),
som böhmisk (Dvořák), ungersk (Bartók, Liszt) och skandinavisk (Grieg, Alvén, Sibelius), förgrenade sig ut från den konstmusikaliska stammen. Mosco Carner (1936, s. 4) framhåller att denna utveckling var mycket viktig, ty det var nationalromantikernas intresse för folklore som, rent intellektuellt, banade väg för att man småningom började introducera genuint exotiska element in i den
västerländska konstmusiken – alltså, element från utomeuropeisk musik.
Locke har ringat in det som orientalistiska operor har gemensamt, och han kallar den för den paradigmatiska, orientalistiska handlingen:
e paradigmatic plot for Orientalist operas, seen in close to pure form in Meyerbeer's L’Aicaine, Felicien
David's La Perle du Bresil, Verdi’s Aida, Delibes's Lakmé and Puccini's Madama Butterﬂy, could be summarised as follows (and in words that, I hope, capture certain attitudes of the time): Young, tolerant, brave, possibly naive, white-European tenor-hero intrudes, at risk of disloyalty to his own people and colonialist ethic, into mysterious, dark-skinned, colonized territory represented by alluring dancing girls and
deeply aﬀectionate, sensitive lyric soprano, incurring wrath of brutal, intransigent tribal chieain (bass or
bass-baritone) and blindly obedient chorus of male savages.
(Locke 2009, s. 47)

Det är inte konstigt att Puccini såg potenial i handlingen som material för en opera – den har ju alla
ingredienser! Lockes paradigmatiska, orientalistiska handling sätter ﬁngret både på de gemensamma
nämnarna och på problemet med att exotisera musiken: det förvränger den västerländska bilden av
Orienten på precis samma sätt som bildkonsten gör. Vi har konstaterat att orientalism har blivit en
term som kan sya på vilken del av världen som helst. Orientalismen beskyller Väst för att agera intolerant mot de (etniska) ”andra” som är för handen. Detta är Lockes tillämpning av Saids orientalismbegrepp på kulturhistorien.
2.3.

Japonismen – Varför en sådan plötslig fascination för Japan?
Innan vi skrider till verket med vår undersökning kanske en kort introduktion till Japans historia
vore på sin plats, för att bättre kunna förstå varför landet blev föremål för sådan stor beundran och
tjusning precis under den tid som Madame Butterﬂy skrevs. Fram till mitten av 1800-talet hade Japans feodalherrar låtit hålla landets gränser helt stängda (Beverloo 2012, s. 3-4; Beasley 1989, s.
262-3). Utöver de nödvändiga diplomatiska beröringspunkterna hade man ingen kontakt med utlandet och det förekom inga handelsavtal. Eventuella friare avvisades med eertryck. Det var först
när en amerikansk stridsﬂotta om nio bepansrade stridsfartyg, under ledning av kommendör Matthew C. Perry, år 1853 seglade upp med order från president Pierce att öppna de stängda gränserna,
som det blev uppenbart för japanerna att deras konservativa samhällskick och ovilja att deltaga på
den internationella arenan hade lämnat dem hopplöst underutvecklade (Beasley 1989, s. 263). Eer
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missnöje med Tokugawa-shogunatets omoderna sätt att styra landet, främst med hänsyn till ledarnas blindhet inför vikten av internationella relationer, avsattes shōgun Yoshinobu och den världsliga
makten återställdes formellt till kejsaren (NE, ”Meijirestaurationen”). Denna omställning kallas för
Meijirestaurationen (meiji-ishin 明治維新, 1868), döpt eer kejsar Hirohito (postumt kejsar Meiji). I och med Kanagawa-fördraget (1854) öppnandes två japanska hamnar för omvärlden, med följden att Japan med ens hamnade i omvärldens rampljus. Västerländska makter ﬂockades kring Japan
för att försöka få till handelsavtal och att ﬁnna nya marknader (Hara 2003, s. 24-5; Beverloo 2012, s.
3-4). Ett ojämnt styrkebalanserat inbördeskrig följde, där traditionella samurajtrupper som stod lojala till Yoshinobu drabbade samman med den numerärt underlägsna, men teknologiskt överlägsna,
moderna kejserliga armén (Boshin-konﬂikten, 1868-69). I och med detta avsattes shogunatet och
allt motstånd till reformationen kvästes (Beasley 1989, s. 260).
Att följa stod en tid av hektisk modernisering, som innebar att Japan fördes från feodalt jordbrukssamhälle av senmedeltida snitt, till insustrialiserad modern stat över loppet av bara några decennier – en otrolig takt, som bara motsvaras av den industrialisering och urbanisering som dagens
Kina har genomgått på senare år (Beasley 1989, s. 259). I och med Meiji-restaurationen genomgick
landet en massiv kulturell omvandling – ‘västernisering’ – som innebar att europeisk och amerikansk kultur ﬂödade in i landet. Men det innebar också att japansk kultur började gå på export.
Omvärlden fascinerades av alla japanska ting, och i synnerhet i Europa hamnade den japanska estetiken i ropet. Det Kejserliga Japanska Teatersällskapet turnerade (Groos 1999, s. 52) kring sekelskiftet och spelade traditionella japanska pjäser i nō- och kabuki-stil.
Wilson (2007) skriver:
ere was undoubtedly a fad for japonisme in turn-of-the-century Italy but less pronounced than in
France or England; indeed the Italians gained much of their knowledge of Japanese culture second-hand,
largely through contact with French sources. (For instance, several members of the Macchiaioli movement
had studied in France and been inﬂuenced by the Japanese techniques fashionable among Impressionist
painters.)
Wilson (2007, s. 116)

Det var alltså i detta klimat som berättelsen om den japanska geishan kom till världen. Intresset för
Japan och japansk estetik i Europa under slutet av 1800-talet var även utbrett hos den operapublik
som Puccini komponerade för. När den japanska kulturen nu, i och med Meiji-restaurationen, plötsligt öppnades upp för omvärlden sköt också eerfrågan i Europa på japanska konstföremål, textilier
och inredningsdetaljer i höjden. Vaser, bronsföremål, skärmar och solädrar blev snabbt högsta mode i Europas ﬁna salonger (Groos 1999, s. 42-4). De japanska träsnittsmästarnas utsökta arbeten,
ukiyo-e, ﬁck med sitt platta perspektiv och starka färger ett enormt inﬂytande på utvecklingen av
den europeiska bildkonsten och konsthantverket. Inte minst för impressionistmålarna (se ﬁg 2.3).
Den europeiska bilden av Japan var så övertygande inhämtad från konstföremål att den japanska
kören i Gilbert och Sullivans opera Mikadon (1885) introducerar sig själva som ”having been seen
‘On many a vase and jar— / On many a screen and fan.’” När den första japanska teatertruppen turnerade i Italien beskrev rescensionerna fortfarande skådespelarna som sprungna till liv från japansk
konsthantverk: ”Inför våra förvånade ögon infann sig de otroliga ﬁgurerna från lackvaser och japanska solädrar” (Groos 1999, s. 211). Och i Madama Butterﬂy gör Pinkerton samma förminskning av liv till konst: ”Alla statura,—al portamento / sembra ﬁgura—da paravento” (‘I sin hållning,
sitt uppträdande, framstår hon som en ﬁgur från en skärm’, Puccini akt I).
Problemet med japonismen var samma som med all annan orientalism: den japanska estetik som
ﬂorerade i Europa under 1800-talet var bara en blek förvrängning av den ‘verkliga’ japanska estetiken, tillämpad och anpassad för den europeiska marknaden (t.ex. uppfattningen av japansk estetik
såsom sirligt ornamenterad, som Wilson (2007, s. 126-30) berättar om). En misstolkning av japanska, estetiska ideal låg till grund för den snöbollseﬀekt av imitationer, ytterligare feltolkningar och
Beverloo – Examensarbete

14

Figur 2.3 Jämför träsnittsmästaren Kitagawa Shikimaro, t.v. (ca 1810), med J. R. Witzels e Dreyfus Aﬀair, t.h. (1896).

rena fantasier, som däreer skulle komma att utgöra det japanska konstidiomet. Detta är ju givetvis
samma problem som med övrig exotism. Kulturkonsumtionen utgör i praktiken en marknad, och
när konsumenterna eerfrågar en viss typ av estetisk stil så förväntar de sig också att den leverade
kulturprodukten lever upp till deras förväntningar. Med andra ord: Har man byggt upp estetiska
förväntningar på att ‘japansk’ konst ska se ut som ett mishmash av kinesisk, indisk och thailändsk
konst, blir man möjligtvis lite besviken när man sedan möter det verkliga Japan.
2.4.

Kritik mot Saids orientalismbegrepp
Det är viktigt att framhålla, att Saids orientalismbegrepp är en teoretisk konstruktion. Det är en idé,
som tillhandahåller teoretiska verktyg för att synliggöra problem i relationen mellan Väst och Öst,
främst under den stora kolonialeran. Eller rättare: för att synliggöra problem i Västs förhållning till
Öst. Said säger nämligen ganska lite om Östs förhållning till Väst. Hans bok Orientalism (1978)
mötte skarp kritik när den publicerades. Vid bokens kärna ligger ”den stenhårda tron på en enkel
dikotomi mellan västerländsk skuld och österländskt oﬀerskap”, som A.J. Chaschetta (2009) uttrycker det i sin recension utav ett av senare tids stora Saidkritiska verk, Ibn Warraqs Defending the
West — A Critique of Edward Said’s Orientalism (2007). Orientalism ger en snedvriden bild, framhåller Chaschetta, då Said målar ut Väst som en ond och makthungrig imperialistisk övermakt, medan han ser förbi att såväl Mellanösterns som Asiens egna historier är fulla av imperialistiska riken
som erövrat och koloniserat andra folkslag. I egenskap av erövrande krigsmakter har såväl Kina som
Japan implementerat ofördelaktiga maktstrukturer i koloniserade områden (Kina erövrade under
Han-, Sui- och Tang-dynastierna stora delar av Asien, inkl. nuvarande Vietnam och Korea (WP,
”Chinese imperialism”), och Japan tog, som bekant, över stora delar av Sydostasien senast under
andra världskriget (NE, ”Andra världskriget”)). För att inte nämna det Osmanska riket, som satte
stor skräck i Europa under ﬂera århundraden (Nationalencyklopedien skriver: ”[D]e muslimska osBeverloo – Examensarbete
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manernas framgångar på slagfälten och deras politiska övertag på Balkanhalvön [ledde] till framväxten av en turkskräck, som spreds över det kristna Europa” (NE, ”Osmanska riket”). Se även Carner 1936, ss. 1-2). Vidare svartmålar Said hela den akademiska orientalistiken i samma penseldrag
som han drar över populärkultur och konstvärld (Warraq 2007, s. 45). Alltså blandar han ihop äpplen och päron i sina argument och skuldbelägger många hederliga orientalister (akademiker med
huvudområde orientaliska studier), vars arbeten försvaras av Warraq såsom ”verk av kärlek, snarare
än försök att utnyttja”, och som ”inte visar något förakt, utan snarare sympati, tålamod, uppmärksam
nyﬁkenhet och upptäckternas förvåning” (ibid.).
Malcom Kerr sammanfattar Saids Orientalism såhär, i sin recension:
e book contains many excellent sections and scores many telling points, but it is spoiled by overzealous
prosecutorial argument in which Professor Said, in his eagerness to spin too large a web, leaps at conclusions and tries to throw everything but the kitchen sink into a preconceived frame of analysis. In charging
the entire tradition of European and American Oriental studies with the sins of reductionism and caricature, he commits precisely the same error.
Kerr (1980, s. 547)

Mitt personliga omdöme om Orientalism är att den är en starkt vinklad, politiskt laddad text som
bör läsas mot bakgrund av de strömningar i samhället som Said personligen upplevde sig kränkt utav; som en protest mot en västerländsk hegemoni inom främst den akademiska världen, men även
inom kulturvärlden, som behöver ”dekonstrueras” (Said 1978, s. 82). Men, precis som jag motiverade i avsnitt 1.3, är det inte Said som är den huvudsakliga källan för mina orientalistiska utgångspunkter, utan Locke. Anledningen är helt enkelt att Said inte är tillräckligt speciﬁk i sina teorier för
att bli relevant för en grundlig kulturundersökning. Said utvecklar aldrig sina resonemang kring
konstnärlig orientalism. Någon behövde applicera orientalismidén ordentligt på den konstnärliga
diskursen först, och där är Lockes (m.ﬂ:s) forskning viktig, och långt mer relevant för vårt musikvetenskapliga ändamål.
2.5.

”Det var en gång en geisha …” Om den röda tråden i Madame Geisha-berättelsen
Puccinis opera Madame Butterﬂy hade sitt uruppförande i första version 1904 och i slutgiltig version 1907. Men det var inte den första gången som berättelsen om en ung geisha i Nagasaki nådde
västvärldens ögon. Det ﬁnns nämligen tre källor till, som berättar i stort sett samma historia. Dessa
är Pierre Lotis roman Madame Chrysanthème (1887), John Luther Longs novell Madame Butterﬂy
(1898), samt den teaterpjäs som David Belasco skrev i samarbete med Long, baserad på novellen
(med uruppförande i London, 1900).
Under nationalromantiken var reseskildringen en stor genre, i synnerhet i kolonialländer som
Frankrike och England, och den franske Pierre Loti (egentligen Louis Marie-Julien Viaud, 18501923) räknas som ett av de stora namnen (Berrong u.å., ss. 3, 6, 44). Hans verk faller in i en tradition
av orientalistiskt författarskap, som uppvisar samma exotistiska dragning till Orientens kulturer som
den orientalistiska målerikonsten hade. Som ﬂottoﬃcer ﬁck Loti segla hela världen runt och hans
reseskildringar sträcker sig från Haiti i väst (Le Marriage de Loti, 1880), via Senegal (Le Roman d'un
Spahi, 1881), Grekland och Turkiet (Aziyadé, 1879), ända bort till Indien (L'Inde (sans les Anglais),
1903), Kina (Les Derniers Jours de Pékin, 1902) och Japan i öst (Madame Chrysanthème, 1887).
Han har fått ta emot mycket kritik både från samtida och sentida litteraturkännare för sin orientalistiska berättarteknik (något vi kommer att diskutera i kap. 3), men hans verk ger samtidigt viktiga
inblickar i hur Orienten rent generellt behandlades av kolonialeuropéerna.
John Luther Long (1861-1927) var en amerikansk advokat och författare, vars mest minnesvärda
insats för litteraturhistorien är novellen Madame Butterﬂy (1898). Han skrev den under inﬂytande
av Lotis roman (det ﬁnns ﬂera referenser till Loti i texten), men gjorde några avgörande dramatur-
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giska förändringar som jag kommer att ta upp i undersökningen. Det är också viktigt att berätta att,
Longs uttryckliga inspiration inte kom från Loti utan från sin syster Jennie Correll, som bodde i
Nagasaki och som berättade denna historia för Long; om en verklig tehusﬂicka som förälskade sig i
en amerikansk sjöman men blev lämnad. Long skrev sin novell baserad på systerns berättelse.4
David Belasco (1853-1931) var en berömd amerikansk dramatiker, regissör och teaterledare;
1906 byggde han en egen teater i New York (NE, ”David Belasco”). Han hade som regissör en utpräglad känsla för det sceniskt eﬀektfulla, och hans uppsättningar beundrades för sin långtgående
realism. Han skrev om Madame Butterﬂy till en pjäs i samråd med Long, som ﬁck sitt uruppförande
i New York år 1900.
Giacomo Puccini (1858-1924) behöver knappast någon närmare introduktion. Hans skickliga
bruk av exotistiskt material har förlänat honom titeln exotismens mästare (Locke 2009, s. 211).
Hans Madama Butterﬂy (1904-7) räknas till en av de sex mest spelade operorna i världen (Green
u.å., ”Top Ten Operas”). Till hans exotistiska operor – utöver Butterﬂy – brukar räknas La Funciulla
del West (1910) och den postumt uppförda Turandot (1926).
Det går att se en röd tråd genom dessa fyra verk (Loti, Long, Belasco och Puccini). Den röda tråden
är ett narrativ i sig; en berättelse om en västerländsk sjöoﬃcer som under sin stationering i Nagasaki
ingår ett arrangerat skenäktenskap med en japansk geisha. Det är ett äktenskap inom citationstecken, ty när hans stationering är över lämnar han med gott samvete Japan utan vidare juridiska förpliktelser och hans fru förväntas återvända till sitt tidigare liv. Tonvikten i den här undersökningen
kommer att falla på denna centralgestalt – geishan. Genom att analysera och problematisera hur de
olika författarna har gestaltat henne, kan vi nog komma åt kärnan i vår frågeställning. De orientalistiska och genusrelaterade problemen är givna redan innan vi inleder undersökningen: Berättelsen
handlar om en japansk kvinna – men ingen av de inblandade var varken kvinnor eller hade satt sin
fot i Japan (Loti är ett undantag till det senare). Det är givetvis ett stort problem ur autencitetssynpunkt att, ingen av de som huvudsakligen har varit med och skapat verken i fråga (Long, Belasco,
Illica, Giacosa, Puccini) har ha en personlig förstahandsupplevelse av föremålet de porträtterar. I
första hand gäller det skildringen av Japan i sin helhet (kulturellt, socialt, i styrkerelation till Väst,
etc.). Men det största problemet är behandlingen av den japanska kvinnan (och här är Loti inte bara
inräknad, utan kanske den allra viktigaste att rikta förstoringsglaset mot). Det har ägnats mycket
olika slags uppmärksamhet åt geishan i berättelserna, och bilden som förmedlas av den japanska
kvinnan varierar stort mellan författarna. Jag kommer i undersökningen att peka på stora problem i
gestaltningen av den utsatta kvinnorollen.
Verken som ingår i Madame Geisha-kvartetten är:
P. Loti, Madame Chrysanthème — roman, 1887
J. L. Long, Madame Butterﬂy — novell, 1898
D. Belasco,
”
— pjäs, 1900
G. Puccini, Madama Butterﬂy — opera, 1904, 1907

4 Följande tidningscitat, som presenteras av Groos, bär tidig vittnesbörd om att Longs relation till Japan gick via hans syster: ”If

you should ask [Long] how he has acquired such a keen insight into the Japanese nature, he might let you into a secret. His sister
has been a missionary in the Mikado's kingdom for a number of years, and she writes him letters. From the letters, coupled with a
close study of Japanese lore and tradition, he has evolved his stories.” (Intervju från e Philadelphia Record, omtryckt Hanoer
Herald (17 November 1900). Groos tackar Mary Naill Livingston, Longs systerdotter, för klippet, (Groos 1991, s. 134).
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3.

Geishans resa från Nagasaki till Milano
— Undersökning av orientalism i berättelsen

D

et ﬁnns en tradition av tragiska hjältinnor i operarepertoaren; icke-europeiska kvinnor som
faller för västerländska män och därigenom förolämpar sitt eget folk och blir utstötta. När
de sedan blir övergivna av sina män lämnas de med inget annat val än att ta sina liv. Selica i
Mayerbeers L’Aicaine (1865) samt titelrollen i Delibes’ Lakmé (1883) är två typexempel på detta
fenomen.5 Tragiska hjältinnor som dessa är Chō-Chō-sans arv från operavärlden. Sagan om den
godtrogna unga ﬂickan som hoppas så mycket på kärleken att hon till slut måste ta sitt liv är en episk
tragedi – ett tema som gick väl hem hos den högromantiska publiken i Europa. Troligen ligger verkliga öden bakom dessa orientalistiska dramatiseringar; anonyma ﬂickor och kvinnor som i kärlekens
namn hamnade i kläm i mötet mellan det traditionsbundna Öst och det modernistiska Väst. I Japan
eer sakoku var arrangerade bröllop mellan västerländska män och japanska kvinnor ingenting ovanligt. I processen att västernisera Japan uppstod en del märkliga seder och bruk; i synnerhet denna att
tillåta oﬃcerare från främmande ﬂottor att ingå tillfälliga äktenskap med geishor. Dessa skenäktenskap betraktades generellt som temporära aﬀärsuppgörelser; kärlekskontrakt man ingick under
mannens vistelse i landet, som upplöstes när densamme seglade av igen (Groos 1991, s. 141; Carner
1992, s. 412). Loti visar i sin roman att såväl franska och brittiska sjöoﬃcerer, som amerikanska, slog
mynt detta privilegium i stor skala.
Handlingen i Madame Geisha-sagan skall ses i ljuset utav detta. Skenäktenskap förekom i organiserad form, och var i regel ömsesidigt överenskomna. Loti beskriver i detalj hur proceduren att hitta
en fru gick till, och i hans skildringar spelade ﬂickornas familjer stor roll i äktenskapsbeslutet.6 Faktum är att arrangerade äktenskap (omiai お見合い) var mycket vanligare än kärleksäktenskap
(ren’ai kekkon 恋愛結婚) i Japan, ända fram till så sent som 1970-talet (Nagata 2001, s. 95).7 Statistiken inkluderar såklart inte bara japansk-västerländska äktenskap, utan också heljapanska (vilka
rimligen upptar lejonparten av datan) men vi vet från våra övriga källor att de japansk-västerländska,
som sagt, förekom i stor utsträckning. Det som dock gör berättelsen om Chō-Chō-san så tragisk är
ﬂickans naivitet inför äktenskapet, hennes vilda förhoppningar och de många inblandade männens
själviska blindhet inför detta oförstånd. Hon tycks inte alls ha förstått den verkliga innebörden med
äktenskapet, utan går in i det helhjärtat, med en tonårings envisa hoppfullhet.8 Det är denna god5 Lakmé är för övrigt även den baserad på en roman av Loti, nämligen Le Marriage de Loti (1880).
6 Loti får stöd i sin skildring av ceremonierna av bl.a. Nagata (2001, s. 95-6). Men hon lyer fram en viktig historisk detalj – vi

vet väldigt lite om omständigheterna kring hur japanska äktenskaps kontrakt ställdes upp, under den här tiden. Kvinnan tycks ha
betraktats som familjens egendom, vilken vid inträde i giemål skiade ägare, inte olikt ett barn som byter föräldrar vid en adoption. Hon skriver: ”[…] however, there is no record of how the marriage was contracted. Frequently there is little apparent diﬀerence between a marriage and an adoption” (ibid.).
7 Under Meijiperioden-perioden (1868-1912) var hushållets överhuvud, vanligen fadern eller den äldste sonen, den som höll

rättigheterna över alla tillgångar – inklusive rätten att bestämma vem döttrarna i familjen skulle få gia sig med. Dessa ofördelaktiga lagar började avskaﬀas under 1947. Eer andra världskriget började västerländska traditioner inﬂuera de japanska äktenskapssederna, vilket gav kvinnor större frihet. Under Meijiperioden ansågs äktenskapsbrott fortfarande vara ett lagbrott, om det
utfördes av hustrun – men inte om det utfördes av maken (Nagata 2001, s. 95).
8 Det tycks bara vara den amerikanske konsuln Sharpless som inser allvaret i hennes situation: ”Di sua voce ilmitero l’anima mi

colpi / certo quando è sincer l’amor parla cosi / sarebbe gran peccato le lievi ali strappar e desolar forse un credulo cuor” och
senare: ”Badate! / Ella ci crede…” (Puccini, akt I).
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trogenhet som griper betraktaren och som gör sagan så tragisk, ty den är så skickligt berättad att vi
som publik förstår vart handlingen kommer att föra, långt innan insikten når Chō-Chō-san själv.
I detta skiljer sig berättelsen om Butterﬂy från sin förlaga Madame Chrysanthème. Lotis hjältinna
Kiku-san (om hon i någon bemärkelse kan benämnas hjältinna) är en professionell geisha som roar
och underhåller utan bekymmer, och när äktenskapet tar slut eer tre månader sker ingen tragedi,
utan huvudrollen Pierre – bokens ‘jag’ – observerar med ro hur hans maka tar emot mynten han ger
henne som avskedsgåva och hur hon testar deras äkthet ”med ﬁngerfärdigheten av en gammal pengaväxlare”. Av detta konkluderar han: ”Nå, den är trots allt mer japansk än jag möjligen kunnat föreställa mig, denna sista bild av mitt liv i äktenskap. Jag känner mig frestad att skratta. Så dum jag har
varit, som lät mig ledas in av några välvalda ord som viskades i går när hon gick bredvid mig.”9 I Lotis porträtt av ett japanskt skenäktenskap är det alltså mannen som till slut får akta sig för att fatta
för stora känslor för den charmerande unga geishan, ty för henne är det hela ett arrangerat skådespel
som tar plats inom givna ramar. I vetskap om att deras bekantskap kommer att bli kortlivad, går de
båda parterna in i relationen med en munter inställning av carpe diem. Känslor av kärlek och förälskelse tycks absolut sprudla mellan de två under handlingens gång, men det ﬁnns ingen som blir lurad i slutet av boken. Loti skriver i de avslutande sidorna av boken: ”Nå, min lilla mousmé10, låt oss
skiljas som goda vänner; låt oss kramas likväl, om du vill. Jag tog dig för att roa mig; i detta kanske
du inte har lyckats särskilt väl, men du har trots allt gjort allt du kunnat. […] Och, vem vet, kanske
kommer jag att tänka på dig någon gång, när jag ser tillbaka på den här magniﬁka sommaren, de
vackra trädgårdarna och cikadornas ändlösa konsert.”11
Kiku-san är alltså långt ifrån Chō-Chō-san till sin person och de två brudarna går helt skilda öden
till mötes när deras makar lämnar landet. Där den förstnämnda är japanskt professionell i sin uppenbarelse, behåller sin tatemae (建前) genom hela handlingen och är tillgiven endast som en del av
det avtal som utgör deras äktenskap, framställs den senare snarare som en löjligt kärlekskrank barnunge som avgudar sin man. I övrigt är de två berättelserna uppenbart besläktade. De till och med
börjar med samma scen: På båten över till Japan står huvudrollsinnehavaren på däck och samtalar
med en oﬃcerskollega om det märkliga land de strax ska sätta fot på och om vilka fruar de ska ta sig
när de stigit i land. Lotis Madame Chrysanthème är berättad ur ett narrativt jag-perspektiv, poetisk
skriven i dagboksform (misstag dock ej; den är mer en roman än en dagbok), medan Longs berättelse antar ett allseende betraktarperspektiv som följer alla inblandade i intrigen. Men Long skärmar
ganska snabbt av sin geisha från omvärlden. Loti låter henne leva ett socialt liv vid sin make Pierres
sida – de går och äter, umgås med hans franska vänner och dricker tillsammans. Longs Pinkerton
spärrar in sin Butterﬂy så fort de har gi sig, och sedan lämnar han scenen (både bokstavligt och
bildligt). Kvar sitter hon, inspärrad fysiskt i ett hus som inga släktingar längre besöker, och mentalt, i
en falsk kärleksdröm som hon blivit lovad av sin älskare.

9 Loti (fr), s. 194: ”Par terre, étalées, toutes les belles piastres blanches que, suivant nos conventions, je lui ai données hier au soir.

Avec la compétence et la dextérité d’un vieux changeur, elle les palpe, les retourne, les jette sur le plancher et, armée d’un petit
marteau ad hoc, les fait tinter vigoureusement à son oreille […] Eh bien, il est encore plus japonais que je n’aurais su l’imaginer, le
dernier tableau de mon mariage ! Une envie de rire me vient... Comme j’ai été naïf de me laisser presque prendre à quelques mots
assez réussis qu’elle avait prononcés hier au soir en cheminant à mon côté …”.
10 ”Mousmé” är vad de franska oﬃcerarna i Nagasaki kallade sina japanska fruar (som framgår av bl.a. Loti – se även V. van

Goghs japaninspirerade målning La Mousmé (1888), National Gallery of Art, Washington D.C.). Det förekommer även i Long
(”With the air of a princess she put on in an instant all the charms of a mousmee”, s. 9), vilket av sammanhanget att döma är en
referens till Loti. Ordet kommer från det japanska ordet musume (娘), som tvetydigt nog betyder ‘dotter’ eller ‘ungmö’ (ogi).
11 Loti, s. 196: ”Allons, petite mousmé, séparons-nous bons amis ; embrassons-nous même, si tu veux. Je t’avais prise pour m’amu-

ser ; tu n’y as peut-être pas très bien réussi, mais tu as donné ce que tu pouvais, ta petite personne, tes révérences et ta petite musique ; somme toute, tu as été assez mignonne, dans ton genre nippon. Et, qui sait, peut-être penserai-je à toi quelquefois, par ricochet, quand je me rappellerai ce bel été, ces jardins si jolis, et le concert de toutes ces cigales...”.
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Det är två exotistiska berättelser som beundrar samma främmande kultur genom ögonen
på varsin lika förbluﬀad västerlänning. Japan
målas i båda berättelserna ut som en förunderlig plats, full av småvuxna människor som rör
sig fort och pratar konstigt. De båda manliga
huvudrollspersonerna skiljer sig åt i temperament och intresse för den nya kulturen, men
liknar varandra till yrke (båda är ﬂottoﬃcerer),
avsikt (båda är i landet för att hitta en tillfällig
fru) och aristokratisk självgodhet (båda är vana
vid att via med pengar och få sin vilja igenom). Och båda bemöter sin japanska kvinna
med arrogans och patriarkal överlägsenhet.

Figur 3.1 Geraldine Farrar, som sepalde Cio-Cio-san under premiärkvällen för Madame Butterﬂy på Metropolitan
Opera i New York (1907). Hon spelade sedan rollen i över
500 föreställningar mellan åren 1907-1922 (GMO u.å.,
”Farrar, Geraldine”).

Puccini skall, enligt Carner (1992, s. 413 fotnot 6) ha ansett att Belascos pjäs var ”långt
överlägsen Longs novell”. Men det är svårt att
se vari den avgörande skillnaden skulle ligga.
Belasco skrev om novellen till ett pjäsmanus i samarbete med Long själv, och bortsätt från några omformulerade repliker och instuckna scenanvisningar så är den övergripande handlingen så gott som
densamma.
Det ﬁnns dock några nämnvärda justeringar i handlingen: Den inledande scenen på däck hos
Long är struken i Belasco – faktum är att hela den första delen är bortklippt och vi kastas rätt in vakan, då Butterﬂy och Suzuki väntar på att Pinkerton (om vem publiken givetvis då ännu inte vet
någonting) skall återvända (Belasco, s. 1). Det ger ett intressant berättargrepp som passar för teater,
eersom historien då måste återberättas genom deras dialog. Handlingen är mer koncis i Belasco,
eersom pjäsen blott är en enaktare. Det är möjligt att det var det snabba, kärnfulla formatet som
tilltalade Puccini, med sitt sinne för eﬀektfulla scenframställningar.
En annan viktig ändring är det heldramatiska slut som Belasco ger pjäsen, i det att han låter Pinkerton återvända (motvilligt) i slutet, med sin fru Kate och konsuln Sharpless, för en öppen konfrontation med Butterﬂy (Belasco, s. 30). I novellen kommer inte Pinkerton i närheten av huset
igen, utan stackars Chō-Chō-san får se honom enbart genom sin kikare, på skeppets däck med en
främmande, blond kvinna.12 När skeppet lämnar hamn igen försöker hon ta sitt liv, men avbryts av
det inrusande barnet. Där stannar Long, och slutar berätta om Butterﬂy (Long, s. 18). När Kate
Pinkerton sedan kommer till huset nästa dag för att hämta barnet ﬁnner hon det tomt och övergivet, med implikationen att Chō-Chō-san hade återvänt till sitt gamla yrke (ibid.). Belasco löper
dock linan ut, och ger berättelsen det tragiska slut som Puccini gjorde känt på operascenen: Suzuki
skickar in barnet för att stoppa Butterﬂy i sitt försök, men fruktlöst. Butterﬂy låter sig inte avledas,
utan skickar tillbaka sonen med en moders sorgsna smekning, kliver bakom en skärm och fullbordar
sitt seppuku (切腹).
Det ska medges att Longs berättelse är lite för utdragen för den korta handling som tar plats. Belasco lyckas korta ned och komprimera handlingen i Longs novell, för att uppnå en teatral spänning.
Genom att justera tempot i handlingen får Belasco en helt annan eﬀekt än Long någonsin ﬁck. Och
som sagt, kanske var det detta mer kärnfulla drama som ﬁck Puccini att fastna, när han såg pjäsen
12 Det blonda håret är en klassisk symbol för västerländska kvinnor; antitesen till de svarthåriga, japanska dockfruar som Pinker-

ton, Pierre och deras likar skaﬀar sig under sin vistelse i Japan. Också Loti slog sig ned i verkligheten, likt romanens Pierre och
Longs Pinkerton, och gie sig med en ”riktig fru” när han återvände hem eer sina tillfälliga äktenskap utomlands (Berrong, s.
46). Puccini, akt I: ”And to the day when I’ll have a real wedding.... to a real bride....an American.”
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första gången. Belascos heldramatiska slut med det fullbordade självmordet bar Puccini med sig till
operan, där han gjorde det till föreställningens själva centrum. Hela operan bygger upp mot den
oundvikliga katastrofen i slutet. Butterﬂys seppuku är – textuellt såväl som musikaliskt – operans
tragiska klimax.
3.1.

Analys – Hur gestaltas dikotomin Öst-Väst i berättelsen?
Det ﬁnns ﬂera allvarliga problem i den exotistiska skildringen av Öst som vi får ta del av genom sagan om Madame Geisha. Styrkebalansen illustreras tydligt redan i uppställningen av de två huvudrollerna: Öst gestaltas genom en skör oﬀerroll, som i sin underlägsna ställning avgudar Väst – och
vars själva anledning att existera är beroende av Väst (Butterﬂy tar ju ändå sitt liv, till följd av att ha
blivit övergiven av Pinkerton). Väst, å andra sidan, gestaltas genom en ﬂottoﬃcer. Det är träﬀande
att han är oﬃcer inom just ﬂottan, själva symbolen för kolonialismen. Pinkerton är pampig i sin retorik och ståtlig i sin framtoning – det är inte för inte som Puccini inleder hans stora aria med den
amerikanska nationalsången (Puccini, akt I: Doonque al mondo). Dock i ingen av versionerna
hjälteförklaras han. Pinkerton må glittra i sin uniform, men han beter sig som en gris. Han stiger i
land i främmande hamnar, sopar undan lokala seder och bruk med sin överlägsna, moderna kultur
och behandlar deras kvinnor på ett nedvärderande vis.13 Butterﬂy faller för hans mod och pamp, och
börjar drömma sig bort i rollen som amerikansk hustru. I sin överdrivna önskan att bli amerikan
konverterar hon till kristendomen, överger sin egen religion och blir bannlyst av en vredgad shintopräst (Puccini akt I: Cio-cio-san! Abbiominazione!). Precis så beskrev Locke den paradigmatiska,
orientalistiska operahandlingen: ”Ung, modig, möjligen naiv, vit, europeisk tenorhjälte gör intrång
på mystiskt, koloniserat territorium som representeras av en djupt känslosam, lyrisk soprano, och
väcker genom detta vrede hos en brutal och omedgörlig stamledare (bas eller bas-baryton)” (se avs.
2.2). Av den här anledningen är Puccinis Madama Butterﬂy ett typexempel på en orientalistisk opera. Dock av andra anledningar, som vi kommer att se längre fram, rörande hans gestaltning av ChōChō-san, måste det framhållas att Puccini är den av dessa fyra författare som snarare faktiskt räddar
geishan ur det orientalistiska fängelse som de tidigare hade låst in henne i.
Styrkebalansen är förskjuten redan i startfältet; Pinkerton och Butterﬂy är på kollisionskurs med
varandra. Att ställa upp rollpersoner i kollisionslinje med varann är ett klassiskt dramaturgiskt
grepp, för att inte säga en förutsättning för riktigt bra drama. Men i just exotistiska berättelser bör
man vara extra aktsam när man väljer sin uppställning, och tänka sig för vilken bild man förmedlar
genom sitt drama. Exotiska markörer ﬁnns överallt i de fyra texterna (t.ex. i Long med religion, s. 6:
”She would leave nothing to fate—to heaven—Shaka”; med rekvisita, s. 9: ”She snatched up the
shamisen again”, etc.). Men exotism enbart räcker inte för att bli orientalism. Det orientalistiska
"De" måste stå i negativ relation till det trygga, överlägsna "Vi" (Locke 1991, s. 263). Det räcker inte
med exotiska markörer för att innebära ett problem. Exotiska "Andra" ﬁnns överallt omkring oss exoticerandet är ju en del av vår nyﬁkenhet. Men ett orientalistiskt "De" är problematiskt, eersom
det vidmakthåller en ofördelaktig styrkeförskjutning mellan det överlägsna "Vi:et" och det underlägnsa, främmande ”De:et” (Said 19
Loti är ett problemfall. Språkmässigt är han mycket begåvad, men hans vackra prosa kan inte
maskera (försöker inte ens maskera) den orientalistiska hållningen till kulturerna han skildrar. I Madame Chrysanthème visar han ett aristokratiskt förakt för japanerna.14 De är tydligt markerade som

13 Jag skriver ”hamnar” i plural med hänsyn till Loti, som har gjort ﬂera liknande resor före den han berättar om i Madame Chry-

santhème. Om Pinkerton var löjtnant i den amerikanska ﬂottan är det högst troligt att han också gjort ﬂer, dylika resor.
14 Loti, s. 12: ”Mais, mon Dieu, que tout ce monde était laid, mesquin, grotesque ! Étant donnés mes projets de mariage, j’en

devenais très rêveur, très désenchanté…”
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hans undersåtar, genom användning av olika exotiska markörer i negativ framställning.15 Vi kommer
att få se längre fram hur Chō-Chō-san förminskas som person genom användning av stereotypa
språkstrukturer. Det är ett allvarligt orientalistiskt problem hos Long, men i Loti får geishan inte en
enda replik. Hon kommunicerar i stället med läsaren passivt, genom Lotis intryck av henne (Loti, s.
63: ”Hon rör sig sakta och ser upp på mig med ett litet leende, som antyder att hon vill att vi ska gå
iväg nu”). Att skildra sina subjektiva intryck av saker, snarare än om sakernas objektiva natur, hörde
till det impressionistiska språket. Men det som Loti målar upp är inte ett porträtt av den japanska
kulturen eller av en japansk människa – det är ett porträtt av kolonialismen. Han manifesterar i reseskildringarna typiska koloniala värderingar och attityder, och volymen av hans verk tecknar, om
någonting, ett detaljerat porträtt av den koloniala världssynen. Lotis porträtt är samma porträtt som
vi får se genom alla fyra skildringarna, fast i helt olika stil och med olika viktiga förändringar från
version till version. Och i rak motsats till min ursprungliga hypotes, visar sig porträttet märkligt nog
bli mindre och mindre orientalistiskt ju längre från Loti vi kommer.
Jag hade hypotesen att Puccinis version var den som skulle vara mest fylld av stereotyper och tanklös användning av exotiskt material, eersom att Puccini befann sig längst ifrån ursprungskällan.
Men det visar sig vara tvärt om. Loti är den som visar minst empati och intresse för japanerna, och
sedan växer författarnas empatiska förmåga gradvis ju längre bort från Loti sagan utvecklas. Redan i
klivet över till Long släpper berättelsen en stor del av sin orientalism. Det viktigaste Long gör är att
han lägger in ett element av drama i handlingen: han skriver om den till en tragedi. Lotis bok handlade inte om någonting, egentligen – det erkänner han själv.16 Men Long ﬁck höra om den tragiska
incidenten med geishan, som hans syster berättade för honom, och han tog den och hällde över i det
skal som Loti hade förberett för honom i och med Madame Chrysanthème.
Först och främst separerar sig Long ifrån huvudrollsinnehavaren. Pinkterton är inte längre det
'jag' som Pierre var i Loti. Det är en viktig separation, för i denna distans till rollpersonen skapar
Long utrymme att vara kritisk. Pierre var ingen hjälte för Loti, men han var ‘jag’ – och jag har alltid
rätt. Pierre i romanen ska såklart ses som en romanperson och inte en exakt återgivning av Pierre
Loti själv (hans dagböcker från Japan och handlingen i romanen går isär både vad gäller fakta och
tidsordning), men även om det ﬁnns en viss dramaturgisk separation mellan författare och berättarjag i Loti så är Madame Chrysanthème en odramatiserad dagbok som ska föreställa Lotis egna dagbok från tiden i Nagasaki.17 Och det är en oerhört orientalistisk, stundtals snudd på rent ut rasistisk,
historia. Longs Pinkerton må vara arrogant och ointresserad av de japanska sederna, precis som Lotis Pierre var. Men i Long ﬁnns ett inslag av sensmoral som inte fanns i Loti, och den blir synbar delvis genom små pikar från författaren, men framförallt genom den nytillkomna rollen Sharpless. Den
amerikanske konsuln blir vårt samvete, en representation av publiken (det västerländska samhället i
det här fallet, alltså återigen "Vi") som maktlös iakttar den tragedi som inträﬀar.

15 Loti, s. 34: ”Ah ! mon Dieu, mais je la connaissais déjà ! Bien avant de venir au Japon, je l’avais vue, sur tous les éventails, au

fond de toutes les tasses à thé – avec son air bébête, son minois bouﬃ, – ses petits yeux percés à la vrille au-dessus de ces deux
solitudes, blanches et roses jusqu’à la plus extrême invraisemblance, qui sont ses joues.”
16 Loti, s. 67: ”À défaut d’intrigue et de choses tragiques, je voudrais au moins savoir y mettre un peu de la bonne odeur des jar-

dins qui m’entourent, un peu de la chaleur douce de ce soleil, un peu de l’ombre de ces jolis arbres.”
17 Loti (s. 5) påstår i sin dedikation till Madame la Duchesse de Richelieu att romanen är hans verkliga dagbok: ”C’est le journal

d’un été de ma vie, auquel je n’ai rien changé pas même les dates, je trouve que, quand on arrange les choses, on les dérange toujours beaucoup. Bien que le rôle le plus long soit en apparence à madame Chrysanthème, il est bien certain que les trois principaux personnages sont Moi, le Japon et l’Eﬀet que ce pays m’a produit.” I den engelska utgåvan av Loti, kommenterar Richard
Berrong (red.) detta påstående: ”is is a patent lie. Loti changed the dates here, making this narrative cover several months,
whereas he was only in Japan for several weeks. In this novel – and it is a novel as much as an auto-biography – the nameless Narrator constantly assures his reader of the truth of what he is writing, though it oen is not what actually happened to the real-life
Pierre Loti. It is worth considering why Loti made those changes but declared here that he had not.” (Berrong, s. 5)
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Tragedin är ett avögrande tillägg i handlingen. Den innebär ett steg bort från uppbärandet och
understödjandet av koloniala strukturer som i Loti, mot en kritisk hållning gentemot desamma.18
Long belyser genom sin kritik en tragisk konsekvens av kolonialismen. Loti kritiserade aldrig kolonialismen – han var bara där och avnjöt dess frukter. Sedan åkte han hem. Long däremot är tydlig
med sin etik: Pinkerton beter sig omoraliskt (Sharpless: ”–––– Pinkerton and all such as he!”, s. 18).
I Long får vi ett drama, en hjärtskärande tragedi, som man skulle kunna läsa som kritik mot det koloniala förfarandet i allmänhet, eller mot sederna som tillät skenäktenskap i synnerhet.
Long har dock en mängd orientalistiska problem på egen hand. Hans Chō-Chō-san låter som
karikatyren av den japanska grannen, Mr. Yunioshi i ﬁlmen Breakfast at Tiﬀanys (1961).19 Hon är
dessutom mer envis och mer naiv än i Loti, mindre utav Lotis repliklösa, alltjämt glada docka och
mer utav bortskämd tonårsﬂicka som gör revolt mot föräldrarna (på ett minst sagt dramatiskt sätt).
I sin tonårsrevolt bryter hon med samhället som hon vuxit upp i och lyckas få sig själv utkastad och
bannlyst - men det gör inget, för nu ska hon bli amerikan! Om något, så är detta orientalism. Att
som vit, manlig författare, utan personlig erfarenhet av Japan, ge sig på att porträttera en japansk
kvinna är till att börja med i sig ett vådligt företag. Att sedan välja att placera henne i en oﬀerroll är
ännu vanskligare. Long tecknar ett porträtt av Chō-Chō-san som en naiv, amerikavurmande tonåring vars största dröm är att hitta en amerikansk man.20 Det är ett osmickrande porträtt, osympatiskt
och orättvist. Porträttet är problematiskt främst eersom att det inte är en dokumentär skildring
han gör – Chō-Chō-san är en rollﬁgur i en dramatiserad novell, alltså en fantasiﬁgur i Longs egna
fantasi. Det spelar ingen roll huruvida hon existerade i kött och blod eller inte, eller om den tragedin
som Long beskriver faktiskt initräﬀade eller ej. För att citera komikern Ricky Gervais: "Someone
just drew that. ose aren't photographs, someone just drew them!" Även om hon existerade på riktigt och tragedin var träﬀsäkert återgiven av Long, så är fortfarande hans skildring av Japan - och av
Butterﬂy i synnerhet - rena fantasier, eersom han själv inte har någon direkt erfarenhet av det han
berättar om. Hans syster Jennie Correll, som ju var bosatt i Japan, ska ha korrekturläst hans text och
gjort många rättningar för ”få den så exakt som möjligt” (Groos 1991, s. 143), men vår diskussion
här handlar inte om fakta. Skildringen är fortfarande Longs egna ord – skrivna från andra sidan ett
världshav. Det avståndet blir tydligt i hans gestaltning av Japan och hur japanerna beter sig. Seder
och ceremonier är detaljerat återgivna, med lyhördhet för sociala hierarkier (Long, s. 8-9: scenen
med Yamadori). Det är typiskt för en utomstående författare att vilja ge en så ‘autentisk’ bild som
möjligt av kulturen i fråga, men bara för att ritualer, ceremonier och kulturella referenser är faktuellt
korrekta, ger inte det frihet till författaren att porträttera etnicitet eer behag. Inte heller genus.
Long framstår oförstående inför det faktum att det är en människa han ger liv till i sin berättelse.
På många ställen i alla de fyra verken häpnar västerlänningarna över hur japanerna till synes träder
fram ur konstverk. Pinkerton sjunger: ”Lätt som det tunnaste glasblåseri till sin hållning, uppträder
hon som en ﬁgur från en lackskärm.”21 Butterﬂy säger i Long (s. 15): ”Jus’ lig those ole picture of
18 Groos (1991, s. 126, fotnot 4) gör lite reklam i texten för två av sina andra artiklar. De låter, av det följande citatet att döma,

mycket intressanta som stöd för min läsning av Long som kritik mot kolonialismen: ”While Long does seem to have constructed
a subversive, anticolonialist relationship with Madame Chrysanthème, the real use of Loti's novel begins with Puccini's librettists.
See my 'Lieutenant F. B. Pinkerton: Problems in the Genesis of an Operatic Hero', Italica, 64 (1987), 654-75 (a revised and expanded version will appear in e Puccini Companion, ed. Simonetta Puccini and William Weaver); and 'Illica's Butterﬂy: e
First Version of Act I', to appear in I libretti di Puccinie la letteratura del suotempo, ed. Jiirgen Maehder (Frankfurt: Peter Lang,
1992).” Det hade varit mycket intressant att utreda hurivida Loti har inﬂuerat Illica i skapandet av librettot (och i vilken utsträckning), men jag har tyvärr inte lyckats få tag på något utav dessa arbeten. Vi tvingas lämna den tråden öppen tills vidare.
19 Long, s. 10: ”Aha! See! at’’s what I thing. You don’ know me whichaever I nobody’s daughter; jus’ Missus Benja—no!

Missus Frang-a-leen Ben-ja-meen—no, no, no! Missus Ben-ja-meen Frang-a-leen Pikkerton!”
20 Long, s. 4: ”I thing if we doing all those thing he as’ us, he go’n’ take us at those United States America, an’ live in his castle.

en he never kin bounce us, aha.”
21 Puccini, akt I: ”Lieve qual tenue vetro soﬃato alla statura / al portamento sembra ﬁgura da paravento.”
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Bunchosai!” och Pierre kommenterar i sin dagbok: ”Alla dessa hus, män och kreatur, som jag hittills
bara känt genom teckningar; alla dessa, som jag skådat i målningar mot blå eller rosa bakgrunder på
solädrar eller vaser, dök nu upp framför mig i den hårda verkligheten, under en mörk himmel med
parasoll och träskor, med uppvikta skor och sorglig uppsyn.”22 Loti är full av dylika liknelser vid japaner som konstföremål. Det är ett genomgående synsätt, som blir problematiskt eersom det reducerar från människa till föremål.
3.2.

Implementering av exotistisk rekvisita
Användandet av japanskklingande rekvisita är en särskilt prominent exotisk markör hos alla fyra
författarna. Loti, som var impressionist, talar ändlöst om saker han ser omkring sig och om hur
samhället fungerar, fast aldrig utan ett visst tonfall av (mer eller mindre uttalat) förakt.23 Long har
en mycket mindre materiell fokus i sin text, men rekvisitan ﬁnns ändå där.24 En intressant observation värd att notera, är att det ﬁnns musikalisk rekvisita i Long (när Butterﬂy vid olika tillfällen spelar på sin shamisen, s. 4-6), som inte utnyttjas i senare versioner.25 De japanska instrumenten följde
inte med till Belasco, vilket är förståeligt eersom en teaterpjäs som erfordrar skådespelare som kan
spela asiatiska instrument är svårare att sätta upp en än som inte gör det. Belasco skalar ned det musikaliska inslaget i novellen till blott en kort passage, som han utnyttjar för dramatisk eﬀekt: sången
I call her the Belle of Japan framförs i samma scen som Pinkerton återvänder till huset (Belasco, sid.
28. Jmf. Long s. 4-6). Puccini plockade dock inte upp bollen igen, som han kunde ha gjort. Han valde bort chansen att använda diegetisk japansk musik i sin opera, vilket annars hade varit ett säkert
kort. Kanske fann han att en så explicit, etnisk representation vore ett billigt trick för att plocka hem
exotiska poäng hos publiken.
Puccini har dock gjort sig mån om att skildra japanerna musikaliskt så autentiskt som möjligt,
inom ramarna för det romantiska tonspråk som var hans varumärke. Han har letat upp ﬂera japanska melodier, som var svåra att få tag på eersom tillgången på japansk musik var i stort sett obeﬁntlig (Hara 2003). Rudolf Dittriech gjorde några tidiga nottransskriberingar och genom hans samlingar ﬁck Puccini viss inblick i den japanska musiken. Men tillgången var högst begränsad, musiken
existerade bara i notform och var harmoniserad enligt västerländsk musiktradition. För att höra levande japansk musik måste Puccini leta upp någon som kunde spela den för honom – och att hitta
japanska musiker i sekelskiets Italien var nog inte en lätt uppgi. Det fanns en berömd teatertrupp
under ledning av en kvinna som hette Sadayakko, vilka han kan ha kommit i kontakt med.26 Men
till slut ska han ha fått tillgång till en viktig källa av japanska melodier, nämligen den japanska ambassadörsfrun i Milano (Groos 1999, s. 45). Under intervjuerna med henne ska Puccini ha fått studera och diskutera japansk musik, och sättet han implementerar dem på är fascinerande. På ett mäs-

22 Loti, s. 18: ”Tout cela, maisons, bêtes ou gens, que je ne connaissais encore qu’en images ; tout cela que j’avais vu peint sur les

fonds bien bleus ou bien roses des écrans et des potiches, m’apparaissant dans la réalité sous un ciel noir, en parapluie, en sabots,
piteux et troussé.”
23 Loti, s. 26: ”Figure à la fois rusée et niaise ; presque pas de nez, presque pas d’yeux. Révérence à la japonaise: plongeon brusque,

les mains posées à plat sur les genoux, le torse faisant angle droit avec les jambes comme si le bonhomme se cassait ; petit siﬄement de reptile (que l’on produit en aspirant la salive entre les dents et qui est le dernier mot de la politesse obséquieuse dans cet
empire).”
24 Long, s. 9: ”She begged Yamadori, with the most charming upward inﬂections, to put away his coigarette and take her shippo

pipe, and he did. at was Japanse, she said, her cigarettes were not.”
25 Några musiknoter eller framföringsinstruktioner skrivs dock inte ut i pjäsmanuset, så det är svårt att veta hur melodin lät.
26 Wilson (2007, s. 114): ”In preparation for composing Madama Butterﬂy, Puccini had read voraciously about Japanese culture,

had several meetings with the wife of the Japanese Ambassador and attended performances by the Imperial Japanese eatrical
Company (led by the actress Sadayakko) on its tour of Italy in 1902. He incorporated a number of authentic Japanese folk songs
into the ﬁnished score, made liberal use of the pentatonic scale and employed exotic percussion instruments, including the tamtam and Japanese bells.” Se också Groos (1999) för mer ingående analys av Sadayakkos betydelse för Puccini.
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terligt sätt lyckas han väva in dem i teman och ledmotiv genom hela operan. Dock har han fått kritik, som Wilson (2007, s. 114) lyer fram vid ﬂera tillfällen, av samtida kritiker för att vara ”varken
autentiskt japansk eller trovärdigt italienskt”, utan att Madama Butterﬂy skulle ha slagit de samtida
lyssnarna som en hyllning till färglös internationalism.
Så, det ﬁnns alltså ett antal folkvisor och traditionella sånger, som Puccini till slut lyckades komma över genom sina kontakter. Forskarna är dock lite oense kring vilka dessa är. Även fastän forskare
före honom sporadiskt har kommenterat på kopplingen mellan Puccini och japanska folkmelodier,
så är Mosco Carner den förste som gör en full analys av melodierna i sitt dramatiska sammanhang.
Carner (1992, s. 415) ﬁnner sju olika melodier, som han presenterar i notskri och godtyckligt döper till namn som han tycker passar. Liksom Hara påpekar (2003, s. 8-9), så lyckas Carner bara
nämna tre av dessa vid sina riktiga titlar: ”Cherry-Blossom Song” (Sakura), ”e Nihon Bashi” (OEdo Nihonbashi) och ”My Prince” (Miyasan). Resten av melodierna kallar han för generella namn
som ”Japanese National Anthem” (vilket stämmer, men dess namn är Kimi ga yo 君が代), ”Japanese
Folk Song” och ”Japanese Classical Music” (ibid. 1992, s. 415). Han hävdar att han har lokaliserat
dessa melodier i Capellens Shōgaku Shōka samt Dittrichs Nippon Gakufu (ibid.), men han ger inga
speciﬁka sidor och nämner heller inga titlar på sångerna i dessa samlingar, så det är svårt att bekräa
hans påståenden. Hara framhåller (ibid.) att dessa missar i titlarna, samt vagheten i hans argument
vittnar om hur obekant Carner var med japansk musik. Hurusom kopplar han, på relativt lösa
grunder, samman dessa med speciﬁka personer, platser och händelser. Både Groos (1999, ss. 34, 52,
64) och Hara (ibid., s. 10-15) ifrågasätter vissa av Carners analyser, eersom de inte alltid stämmer
helt. På vissa ställen måste han dock medge själv att han inte får ihop matematiken.27 Bland övriga
forskare som tittat eer japanska melodier i Madama Butterﬂy bör nämnas Arthur Groos (1999),
Kimiyo Powils-Okano (1986) och Julian Budden (2002). Alla dessa tre gör en utökad påbyggdnad
av Carners ursprungsarbete och lokaliserar ﬂer (och mer korrekt nedtecknade) melodier. Men för en
sammanfattad helhetsbild (och kritik) av Puccinis användning av japanska melodier, se Kunio Haras
utmärkta masteruppsats från 2003. Hon går igenom melodiernas ursprung, deras användning i Puccini, missförstånd och misstag hos forskarna, med ett djup som avgränsningen i vår undersökning
inte rimligen kan inkludera. Vår frågeställning berör egentligen inte vilka melodier Puccini använde, bara det faktum att han ansträngde sig för att hitta autentisk, japansk musik att väva in i sin opera för att ge den extra trovärdighet.
Med dessa melodier lyckas Puccini polarisera Öst och Väst med ett tonspråk som är på en gång
karikatyrislt övertydligt (till exempel att Pinkertons aria Dounque al mondo (Puccini, akt I) inleds
med den amerikanska nationalsången, och att de japanska ämbetsmännens intåg ackompanjeras
med Kimi ga yo (akt I: L’imperial commisario))28 och samtidigt färglagt med fantastisk ﬁnkänslighet. Dessa japanska melodier räknar jag som Puccinis musikaliska rekvisita. Han målar med dem ut
en värld, som är långt mer nyanserad och högupplöst än den som Loti, Long och Belasco byggde
upp för oss med konventionell rekvisita. Han väver in den japanska musiken i sitt romantiska tonspråk på ett så diskret sätt att vi knappt märker att de är där. Longs historia är ganska svart/vit och
onyanserad (Butterﬂy står polariserad mot Pinkerton, Öst mot Väst). Belascos pjäs rymmer inga
djupare karaktärsskildringar, därför att den är såpass komprimerad och hårddramatiserad. Och Lotis
roman handlar i grunden mer om Loti själv än om Japan. Puccini lyer genom sin musik arvet från
de tidigare författarna till en helt annan nivå av konstnärligt uttryck. Musiken blir den saknade extra
dimensionen, lägger till något som saknades. Eersom han inte förstod många ord engelska, kanske
27 Exempelvis: ”e ensuing entry of Prince Yamadori, the second episode, represents a de dramatic twist to draw out the sus-

pense of the preceding conversation. Strangely enough, Yamadori’s theme […] is introduced in a previous context which by the
widest stretch of imagination cannot be linked with that character.” (Carner 1992, s. 425)
28 Dessa två nationalsånger vävs på intrikata sätt in i musiken. Den amerikanska dyker som exempel även upp i bl.a. Non lo sapete

insomma (Puccini, akt II), då Butterﬂy sjunger om Pinkerton. Här dyker även Yamadoris tema upp i musiken (se diskussionen
om problemen med de teman som Carner letar upp) när Butterﬂy sjunger om honom.
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Puccini kunde fokusera bort från replikerna när han såg Belascos pjäs i London. Kanske hörde han
något som saknades, kanske hörde han direkt hur det skulle låta. Hurusom ger Puccini en tredje dimension till den tidigare, ganska platta berättelsen, genom sin musikaliska gestaltning.
Dock är den full av exotiska markörer, som pentatonik (praktexemplet på pentatoniken är den
pampiga melodin som utgör både uvertyren och de sista tonerna innan ridån går ned) och olika etniskt klingande instrument (Tam-tam-trummor och japanska klockspel). Genom detta målar Puccini upp Japan som avlägset och mystiskt, sagolikt – i motsats till Loti, som försöker skildra landet så
nära att man kan känna genom hans ord hur det känns att röra vid det (hans impressionistiska stil
utgår ifrån just detta: intrycken).
3.3.

Pinkerton/Pierre som representant för Väst
I Long har Pinkerton blivit en hårdare, mer arrogant version av Lotis jag-person Pierre. Pinkerton är
dominant mot sin japanska hustru; en ointresserad och självgod make, som gärna ser henne ärttrad
vid hemmet och precis så tillgiven som Chō-Chō-san sedan också visar sig bli. Han ser bland annat
till att en hantverkare kommer och installerar lås på alla hemmets öppningar, till vilket hon skrattar
och frågar varför han gått igenom allt det besväret – i Japan! Pinkerton svarar med ett kärleksfullt
hot i hennes riktning: ”För att hålla ute de som är ute, och inne de som är inne” (Long, s. 1).
Loti ägnar inte mindre än sex kapitel åt att låta sin huvudrollsinnehavare leta upp rätt äktenskapsmaterial och hålla intervjuer med lämpliga (och mindre lämpliga) kandidater, innan han slutligen ﬁnner fröken Chrysanthème. Long, däremot, kastar oss in i äktenskapet direkt, så fort Pinkerton stigit av båten. Han beskriver hur Pinkerton ordnade sitt giermål och sitt hus (”i vilket han
kunde förvara henne”):
Pinkerton not only got himself married; he provided himself with an establishment—creating his menage
in quite his own way and entirely for his own comfort. / With the aid of a marriage-broker, he found both
a wife and a house in which to keep her. […] He did not mention that the lease was determinable, nevertheless, at the end of any month, by the mere neglect to pay the rent. Details were distasteful to Pinkerton;
besides, she would probably not appreciate the humor of this.
(Long, s. 1)

Det skall medges att även Lotis Pierre känner sig som en härskare och mästare över sin geisha, men
han sårar ändå i slutändan varken henne, eller hennes folk, med sin allmänt ironiska attityd. Pinkerton, dock, får sin fru att börja gråta – till och med överväga att rymma ifrån honom – redan innan
novellens andra kapitel nått sitt slut. Det är viktigt att framhålla här att, Pinkerton medvetet och
lögnaktigt förleder sin gravida hustru att vänta tills han återvänder, medan Pierre – hur manschauvanistiskt han än uppträder – roar sig och skojar med sin Chrysanthème, utan att se någon anledning att behöva ljuga för henne. Pinkerton förklarar i sitt försvarstal till Sharpless, nära pjäsens upplösning, att han var övertygad om att Chō-Chō-san skulle ha glömt honom i det ögonblick han klev
över tröskeln. Han föreställde sig att hon skulle återgå till sitt forna yrke – till och med såg han framför sig hur hon skulle testa pengarna han gav henne, för att pröva deras äkthet.29 Detta är en uppenbar anspelan på Madame Chrysanthème, där Loti beskriver hur Kiku-san sprider ut mynten på golvet och testar dem ”med ﬁngerfärdigheten av en gammal pengaväxlare”, (se fotnot 9).
Både Pinkerton och Lotis Pierre är urtyper av den koloniale, europeiske upptäcktsresenären, som
under civiliserade former begav sig ut på resor till ärran (dock, bekvämt nog, redan ‘upptäckta’)
länder för att göra (personliga) erövringar. De är båda nedlåtande i sitt språk; tar knappast sina tillfälliga fruar på allvar – eller någon annan i resten av den infödda befolkningen heller, för den delen.
29 Belasco, s. 28: ”Poor kid! Poor little devil! . . . Sharpless, I thought when I le this house, the few tears, sobs, the pollite little

regrets, would be over as soon as I crossed the treshold. I started to come back for a minute, but said to myself: ‘Don’t do it; by
this time she’s ringing your gold pieces to make sure they’re good’. You know that class of Japanese girl […].”
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Pierre skriver, eer att äntligen ha hittat den fru han vill äkta:
De är så fulla av skratt, och så glada, alla dessa japanska små dockor! Med en glädje som är tillgjord, det är
sant, en smula utstuderad och som emellanåt låter falsk; men icket desto mindre blir man attraherad av
den. / Chrysanthème är ett undantag, för hon är melankolisk. Vilka tankar ﬂyter genom den där lilla
hjärnan? Min behärskning av hennes språk är alldeles för begränsad för att jag skulle kunna ta reda på det.
Vidare är det hundra till en att hon inte har några tankar överhuvudtaget. Och även om hon hade, vad
bryr jag mig? / Jag har valt henne till att roa mig, och jag skulle verkligen föredra om hon hade ett sådant
där obetydligt, tanklöst litet ansikte som alla de andra.30
(Loti, s. 44-45)

Typiskt för sin tid gier sig de båda huvudrollspersonerna med tonårsﬂickor, som de sedan förväntar sig skall uppträda som indolenta, undergivna dockor. Det var kutym på den tiden, i både Europa
och Japan, att en attraktiv kandidat för en hustru skulle vara ung, oskuldsfull och skicklig i olika underhållnings- och konstverksamheter, som pianospel i Europa eller Shamisen i Japan; att vara beläst
och kunna recitera poesi; osv. I båda berättelserna uttrycker författarna en viss obekvämlighet i att
det måste bli ett sådant spektakel och uppståndelse kring vigseln. Både Pinkerton och Pierre vill hålla ceremonin så diskret som möjligt, och båda verkar bli stressade av att ﬂickornas släkt gör en större
sak av äktenskapet än de själva gör. De tycks båda vara pojkaktigt angelägna om att snabbspola förbi
julaonsﬁrandet och hoppa direkt på att öppna sina leksaker.31 De uppvisar en intolerans dels mot
japanska seder och bruk, dels mot det faktum att det är en levande person de gier sig med – en
med släkt och vänner, för vilka denna person kanske är en av de viktigaste i livet.32 Pierre frågar sig:
”Vem kan avgöra hur denna märkliga överenskommelse ska sluta? Är det en kvinna eller en docka?
Nå, det kommer tiden att utlåta.” (Loti, s. 25)
I Puccini deklarerar Pinkerton att han är en yankee vagabond, som reser världen runt och roar sig
utan rädsla för risker. Han kan inte njuta av livet förrän han gjort den vackraste blomman i varje
land till sin egen skatt.33 Oavsett om Puccini föredrog Longs eller Belascos version av berättelsen, så
gav han Pinkerton i operan en betydligt lugnare, mer nyﬁken och varmare – om än en smula pojkaktigt naiv – personlighet (hur skulle det ha kunnat vara annorlunda med en Puccini-tenor?). Att
skriva om Belascos enaktare till en genomkomponerad helaonsopera gav Pinkerton utrymme för
en större roll. I Belasco gör inte Pinkerton entré förrän mot slutet av pjäsen, medan i han operan
ﬁgurerar centralt genom hela den första akten och sjunger en mycket berömd aria. Han till och med
30 Loti, s. 44-45: ”Et si rieuses, si joyeuses, toutes ces petites poupées nipponnes ! – D’une joie un peu voulue, il est vrai, un peu

étudiée et sonnant faux quelquefois ; mais tout de même on s’y laisse prendre. / Chrysanthème est à part, parce qu’elle est triste.
u’est-ce qui peut bien se passer dans cette petite tête ? Ce que je sais de son langage m’est encore insuﬃsant pour le découvrir.
D’ailleurs, il y a cent à parier qu’il ne s’y passe rien du tout. – Et quand même, cela me serait si égal !… / Je l’ai prise pour me distraire, et j’aimerais mieux lui voir une de ces insigniﬁantes petites ﬁgures sans souci comme en ont les autres.”
31 Synen på geishahustrun som en ‘leksak’, får Kate Pinkerton ge uttryck för – och det på två olika sätt. I Long sker det på

Sharpless’ kontor, där hon första gången stöter på Chō-Chō-san: ”How very charming—how loely—you are, dear! Will you
kiss me, you pretty—plaything!” (Long, s. 17). Och i Belasco nära slutet, när makarna kommer för att hämta barnet (Trouble):
”Why, you poor little thing . . . Who in the world could blame you or . . . call you responsible . . . you pretty little plaything.” (Belasco, s. 30).
32 Pierre uppvisar en barnslig otålighet, medan äktenskapsförmedlaren överlägger med familjen till hans blivande hustru. Loti, s.

24: "– Voyons, dites-nous vite, Kangourou ; est-ce que cela se démêle, est-ce que cela va ﬁnir ? / – Tout à l’heure, Missieu, tout à
l’heure. /Et il reprend son air d’économiste traitant des questions sociales. / Allons, il faut subir les lenteurs de ce peuple. Et, pendant que l’obscurité tombe comme un voile sur la ville japonaise, j’ai le loisir de songer, assez mélancoliquement, à ce marché qui
se conclut derrière moi.”
33 Puccini, akt I, den berömda ”Milk-Punch or Whisky?”-arian Dounque al mondo: (Pinkerton) ”Dovunque al mondo lo Yan-

kee vagabondo si gode e traﬃca sprezzando rischi / Aﬀonda l’áncora alla ventura … Milk-Punch, o Wisky? / Aﬀonda l’áncora
ventura ﬁnché una raﬃca scompigli nave e ormeggi, alberatura / La vita ei non appaga se non fa suo tesor i ﬁori d’ogni plaga”
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har den första repliken! Men i Long, såväl som i Belasco, spelar både Sharpless och Kate Pinkerton
större roller än Pinkerton själv.
3.4.

Butterﬂy/Chrysanthème som representant för Öst
Titelrollen i Madame Butterﬂy – självaste fru Butterﬂy (eller fru Pinkerton, om man skulle fråga
henne själv34 ) – är berättelsens centrum och navet runt vilket hela handlingen tar plats. Carner
(1992, s. 414) uttrycker det som att, hon är planeten, kring vilka övriga rollpersoner rör sig som satteliter i omlopp . Butterﬂy är alltså mer än bara berättelsens centralﬁgur; hon är berättelsen – vilket
redan titeln antyder. Genom handlingen får vi följa hennes utveckling från ung ﬂicka till kvinna och
moder. Det är en intrikat genomarbetad rollperson, som växer under berättelsens gång. I detta står
hon ut bland Puccinis övriga operahjältinnor.
I Loti målas geishan upp som en undergiven, tanklös marionett som bara fnittrar och spenderar
pengar på onödigheter (”våra tränade hundar,” som Pierre och hans franska vänner kallar sina japanska fruar 35), medan hon i Long och Belasco framställs som undersåtlig; hon avgudar sin västerländska man.36 Men i Puccini ber hon endast om att få bli älskad (”älskad ömt, såsom man älskar ett
barn”).37 Det är därför inte möjligt att ge ett rakt svar på frågan om huruvida geishan i berättelsen är
oﬀer för en orientalistisk skildring eller inte, eersom att hon framställs så olika beroende på vilken
version man läser. Vi behöver fördjupa oss i den orientalistiska problematiken kring vår huvudrollsinnehavare. Lotis Pierre benämner sin Chrysanthème som ”min lilla docka, min slumpens lilla
fru”.38 Pinkerton kallar Butterﬂy för sin äril: ”Min Butterﬂy! Så passande de har döpt dig, min ﬁna,
utsökta äril,” till vilket hon svarar: ”Jag har hört att på andra sidan havet, i fall en äril landar i en
mans hand, blir den genomborrad av en nål och fastsatt på en bräda!” Pinkerton förklarar att det
nog ﬁnns lite sanning i det påståendet. ”Men vet du varför? Så att du inte ska kunna rymma. Jag har
fångat dig – jag håller dig medan du darrar. Du är min.” Och Chō-Chō-san kastar sig inför hans fötter och svarar: ”Ja! Din för evigt!”39 Hennes fullkomliga undergivenhet får vi prov på vid många
tillfällen i berättelsen, både i dialog med Pinkerton och i samtal om honom, i hans frånvaro.
Talande nog för deras relation, har inte Pierre och Kiku-san en enda gemensam dialog i Loti. Hon
är trots detta allestädes närvarande och Pierre beskriver henne detaljerat (såsom han gör med allt i
sin omgivning). Men hon har bara en (!) enda talad replik i hela boken, och den lyder: ”Mössen!”
(då hon plötsligt får syn på besvansad ohyra i huset).40 Det blir svårt att bedöma Kiku-sans tillgivenhet till Pierre, eersom alla hennes interaktioner ﬁltreras för oss, ganska bokstavligen, genom
hans upplevelser av henne. Å andra sidan, kanske just därför går det med enkelhet att säga att, Lotis
Madame Chrysanthème ger en högst orientalistisk skildring av den japanska kvinnan (i synnerhet)

34 Long: ”Pikkerton”, Belasco: ”Pikkerton”, Puccini: ”Madama Pinkerton, prego”
35 Loti, s. 60: ”En parlant d’elles, nous disons : « Nos petits chiens savants », et le fait est qu’il y a beaucoup de cela dans leur ma-

nière.”
36 Long, s. 12: ”’At ﬁrs’ I thing him a god, he so tall an’ beautiful, and got on such a blue clothes all full golden things.’”
37 Puccini, akt I: (Butterﬂy) ”Vogliatemi bene, un bene piccolino, un bene da bambino quale a me si conviene.”
38 Loti, s. 69: ”… cette petite épousée de hasard …”
39 Puccini, akt I: (Pinkerton) ”Mia Butterﬂy! Come t’han ben nomata tenue farfalla.” / (Butterﬂy) ”Dicon ch’oltre mare se cade

in man dell’uom, ogni farfarla da uno spillo è traﬁtta ed in tavola inﬁtta!” / (Pinkerton) ”Un po’ di vero c’è. E tu lo sai perchè?
Perchè non fugga più. Io t’ho ghermita, ti serro palpitante. Sei mia.” / (Butterﬂy) ”Sì, per la vita.”
40 Loti (fr), s. 49: ”– Nidzoumi ! (les souris !), dit Chrysanthème.” Ordet är en hiskelig felstavning av nezumi (鼠), som betyder

råtta eller mus. Det ﬁnns många ﬂer felstavningar i Loti, åt vilka vi inte behöver ägna mer plats än nödvändigt i denna uppsats,
men jag kan nämna som exempel ”Komodachi taksan takaï”, vilket skall betyda ‘den mycket långe vännen’ (Loti , s. 63). Senare
skrivs det ”Komadachi” (Loti, s. 70). ‘Vän’ heter dock tomodachi (友達) och inget annat. Det här avslöjar att Loti hade en otillräcklig insikt i kulturen som han gestaltar.
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och det japanska samhället (i allmänhet). Onyanserat porträtteras alla de japanska fruarna som ”små
dockor”, ”tränade hundar” och som unga, tillgivna ﬂickor, villiga att tillfredställa de västerländska
männen. Det ﬁnns ﬂera passager där Pierre, Yves och de andra männen i romanen rör sig med prostituerade. Vid ett tillfälle ﬁnner de sig på ”en gata full av oanständiga kvinnor”, på en restaurang,
omsvärmade av ”ﬂickor i tolv- till femtonårsåldern”.41 Som i fallet med den exotistiska bildkonsten
(Gérôme och de andra), lånar författaren här ett dokumentäristiskt värde till något som uppenbart
är en pornograﬁsk fantasi. Det ger uttryck för en förlegad artonhundratalssyn på kulturrelativism:
”Annorlunda spelregler i andra kulturer föder annorlunda seder – vilka är vi att döma att dessa som
fel? Vi tar seden dit vi kommer.” Även om Loti inte går in något djupare på japansk ungdomsprostitution, framställer han fenomenet helt oproblematiserat; herrarna skrattar fascinerat medan olovligt
unga ﬂickor svärmar runt dem, drar i deras kläder, ivriga att få ”förleda dem” (med implikationen att
det vore en synd att följa med ett sådant barn – men ytterst frestande). Det ﬁnns alltså en moralisk
konﬂikt här, som Loti målar upp; ett dilemma, som säger något i stil med: ”Min europeiska kultur
förbjuder mig att röra den frestande, förbjudna frukten – men i den här kulturen tycks det inte ﬁnnas några hinder. Hur ska jag ställa mig till det?” Ingenstans i texten tar Loti ett moraliskt avstånd
från dylika seder, ingenstans problematiserar han det faktum att utsatta, unga barn tvingas till prostitution. Han enkelt observerar detta faktum, frestas av deras lockelser och antyder sedan (utan all
önskvärd tydlighet) att de lämnade barnen därhän – med vännen Yves’ kommentar: ”Det här är ju
bara för mycket!”.
I Long ﬁnns inget spår av denna sexualisering. Madame Butterﬂy är redan från början en anständig historia. Sex är inget som ens antyds i Long, utöver det faktum att Chō-Chō-san faktiskt blir
med barn – och så förblir berättelsen genom Puccini. Minns att de orientalistiska målerikonstnärerna drog nytta av det faktum att de exotiska länderna i Orienten var just annorlunda, för att rättfärdiga sexualiseringen av den orientala kvinnan. Seder och bruk hos de kulturellt ”Andra” kunde anta
vilka hedniska former som helst. Genom att placera motivet på tryggt avstånd i ett avlägset och
okristligt Öst, kunde de nationalromantiska målarna komma undan med att skildra explicit sexuella
scener i sina bilder. Eersom motiven var icke-europeiska, kunde den europeiska publiken gå med
på att se scener som föll utanför deras egna moraliska gränser och kulturella normer. Denna deﬁnition av kulturell orientalism ringar in Madame Chrysanthème och många böcker i den genren.42
Madame Butterﬂy, å andra sidan, faller inte under deﬁnitionen lika lätt. Den må vara en exotistisk
handling, men den är inte sexualiserande på samma sätt. Båda berättelserna är orientalistiska i hur de
gestaltar de asiatiska kvinnorna i fråga. Loti håller sin geisha på plats genom att inte ge henne en
egen röst. Long håller sin på plats genom att reducera hennes språk, begränsa hennes fysiska rörlighet (hon är i handlingen låst till huset) och göra henne olidligt naiv. Språkstrukturer är ett medel
för författare att förminska en rollperson. Long använder Chō-Chō-sans ålder och hennes språkbrister som två sätt att hålla henne mentalt underlägsen Pinkerton (och läsaren).43 Hela tiden polariseras den japanska kulturen mot den amerikanska; styrkeförhållandet blir smärtsamt tydligt. Den
amerikanska sjöoﬃceren, löjtnant i världens modernaste ﬂotta, berest och världsvan, träder in och
förför bondﬂickan från Nagasaki – en tonårig tehusﬂicka, som faller pladask för hans stiliga uniform. Men mer än så: hon faller för hans amerikanism. Ty, nog exotiserar även Butterﬂy Pinkerton i
41 Loti (fr), ss. 56-7: ”En rentrant, nous nous étions fourvoyés tous deux dans une rue habitée par une multitude de dames pas

comme il faut. Je vois encore le grand Yves, luttant contre une bande de toutes petites mousmés, hétaïres de douze ou quinze ans,
qui, comme taille, lui venaient à la ceinture, et le tiraient par ses manches, voulant le mener à mal. En se dégageant de leurs mains,
il disait « Oh ! par exemple ! » au comble de l’étonnement et de l’indignation, les voyant si jeunes, si menues, si bébés, et déjà si
eﬀrontées.”
42 Till Lotis försvar behöver inﬂikas att Madame Chrysanthème inte är en särskilt sexuell skildring av Japan – det ﬁnns inte en

enda graﬁsk beskrivning av någonting som skulle anses ens avslägset anstötligt i moderna läsares ögon – men det ligger en klar
sexistisk underton genom hela berättelsen, som stundtals sipprar upp till ytan.
43 Long, s. 2: ”She did not understand, as oen she did not …”
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utbyte. Hon avgudar Pinkerton, fastän hon inte i någon egentlig mening känner honom. Hon avgudar att Pinkerton är amerikansk. Butterﬂys tillgivenhet är total. Hon framställs som liten och vän –
om än tonårigt kaxig och självsäker – och hon öser komplimanger över Pinkerton, både i hans närvaro och frånvaro.44 Är dessa att betrakta som ”japanska” drag? Det är inte bara i Long/Belasco som
hon framställs som så liten och undergiven – även den roll hon spelar i Puccini är en förminskad
person (t.ex. sänker Puccini förvånande nog, och av ingen uppenbar anledning, hennes ålder från
sjutton år i Long, till blott femton45 ). Chō-Chō-sans ”japanska” skörhet och barnsliga framtoning
särskiljer henne från andra Puccini-hjältinnor. Jämför henne t.ex. med den eldiga Tosca, med Minnie, som driver en egen saloon i La faniulla del West, eller med – för att välja ett till österländskt exempel – prinsessan av is, Turandot. Som Carner (1992, s. 414) skriver, är Chō-Chō-san den enda av
Puccinis hjältinnor som visas i utveckling: från det unga barn som står brud i akt I, till den kvinna
och moder som utan rädsla möter döden i sista scenen.
3.5.

Språklig gestaltning – Att förtrycka geishan med hennes egna röst
Vi har undersökt hur de olika författarna har integrerat geishan i handlingen; vilken roll hon spelat
samt på vilket sätt hon har fått gestalta Öst i dikotomin. Nu ska vi rikta fokus mot geishans egna
röst: Hur uttrycker hon sig? Varför är det intressant att analysera hur hon uttrycker sig? Jo, för att
där, om någonstans, torde kärnan i hela verkets orientalism ligga. Geishan är berättelsens orientalistiska oﬀer, med vilket jag menar att hon har hanterats på ett ohederligt sätt av sina egna fäder (författare). De var alla västerländska, kaukasiska män, som tog sig friheten att gestalta en japansk kvinna. I olika utsträckning har de gjort sig måna om att
kontrollera fakta och säkerställa att seder och bruk ”går
rätt till”, samt att platsen som sådan återges så realistiskt
som möjligt (Loti beskrev alla miljöer och personer med
stor uppmärksamhet till detaljer; Long lät sin syster
Correll korrekturläsa texten; och Puccini ansträngde sig
för att hitta autentiska japanska melodier). Men ingen av
dem tycks ha lagt någon större ansträngning i att ge geishan – berättelsens själva centralﬁgur – en trovärdig
gestaltning.
Vi kan, av anledningar redan förklarade, borträkna
Loti ur denna del av undersökningen. Han har ju inte
gett sin geisha några repliker (utöver den där plötsliga
interjektionen när hon får syn på ohyra i huset). Det blir
talande för Lotis kvinnosyn att han inte låter henne säga
någonting, utan att hon bara får svansa eer Pierre vart
han än går. Det blir tydligt att han inte ‘lyssnar’ på henne. Detta handlar inte om att de inte förstod varann, på
grund av att den franske Pierre och hans japanska fru
talade olika språk. Loti talade nämligen lite japanska
(om än, bevisligen, tämligen oskickligt) – åtminstone
mer än vad Pinkerton verkar ha gjort. Nej, det handlar
om Lotis författarmässiga ointresse för att lyssna eer Figur 3.2 Pierre Loti, hans vän Yves och den
vad en av hans egna romanpersoner har att säga. Det fak- verkliga Kiku-san (1885). Källa: Berrong, s. 97.

44 Jmf. följande exempel i Long: ”’Me? I’m mos’ bes’ happy femaile woman in Japan mebby in that whole worl’. What you

thing?’” (s. 3); samt ”’Ah, no. But I tell you who loog lig a’ emperor—jus’ ezag’—that Mr. B.F. Pikkerton, when he got that unicorn upon him, with gole all up in fornt an’ down behine!’” (s. 6).
45 Puccini, akt I: (Butterﬂy) ”Calate / uindici netti, netti; sono vecchia diggià.” (Sharpless) ”uindici anni!” (Pinkerton) ”u-

indici anni!”
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tum att detta var en verklig person som han dessutom var gi med, och att han ändå inte tyckte att
hon sade någonting värt att citera, gör bara saken ännu mer tragisk (se ﬁgur 3.2).
Long, å sin sida, ger geishan ett helt annat fokus. Han ställer henne i centrum. Longs novell handlar om Butterﬂy – vem hon är och vilket öde hon går till mötes. Lotis bok handlade, som sagt, mest
om honom själv. Och med denna centrala roll kommer också repliker. I Long pratar Butterﬂy väldigt mycket. Han framställer henne som en lite pladdrig tonåring, på vem munnen liksom bara går.
Hon upprepar sig oa (detta skulle jag dock personligen nog snarare tillskriva en bristande fantasi å
författarens sida, än ett medvetet karaktärsdrag hos rollﬁguren), och i vissa passager tycks hon bara
sitta och prata för sig själv rätt ut i luen. Men hennes tonårighet är inte ett problem för vår undersökning, egentligen. Och den uppgi jag företagit mig här innefattar inte i huvudsak att recensera
Longs kvaliteter som författare. Ett av de största roblemen i Long, är språket som han ger Butterﬂy.
Chō-Chō-san älskar Amerika. Hennes dröm är att bli en amerikansk hustru.46 I detta deklarerar
hon tidigt för sin tjänarinna Suzuki att ”i detta hus ska ingen tala något annat än Förenta staternas
engelska”.47 Hon verkar vilja hålla drömmen vid liv så länge som möjligt. Det är Pinkertons hem,
menar hon, och där skall bara amerikanska talas. Problemet är dock att hon inte kan tala engelska
särskilt väl. Det här öppnar upp ett fönster för Long att exotisera Butterﬂy ännu längre. Som om det
inte räckte att hon var underlägsen Pinkerton till både ålder och kön; Long använder hennes egna
repliker för att ännu tydligare markera hennes ställning. Det är en förnedrande föreställning han
tvingar henne att framföra bara för att vi läsare ska förstå att hon är japan.
Ett exempel bland alla är det följande:
”Sa-ay! Firs’ I pray his large American God—that huge God amighty—but tha’’s no use. He don’ know me
where I live. en I pray Shaka an’ all the kaimyo of the augustnesses in the god-house. I thing they don’
hear me, account they outcasted me when I marry with that Mr. B.F. Pikkerton. But”—she smiled at her
pretty celestial cajolery—”I pray them so long an’ so moach more than they aever been pray with bifore
that they feel good all times, an’—an’ ”—there was ﬁnality in this—”an ’t is use. An’ mebby I not all outcasted. Don’ tell him. He—he laugh upon my gods, an’ say they jus’ wood an’ got no works in them. An’
he all times call the augustness bag nombers! Jus’ he don’ know till he ﬁne out. Aha, ha, ha!”
(Long, s. 7-8)

Sida upp och sida ned talar hon på det sättet. Till att börja med så är det inte likt en japansk brytning. Det japanska sättet att tala engelska är nämligen ganska lätt att härma, om man bara känner
till det japanska språkets uppbyggnad. Alla morfem består av stavelser med ett konsonantljud följt av
en vokal, eller av en vokal ensam. Det japanska språket har bara fem vokalljud (a, i, u, e, o), till vilka
man sedan tillfogar en konsonant för att bilda ett morfem (ka, ki, ku, ke, ko; sa, shi, su, se, so; ta, chi,
tsu, te, to; etc.). Varje ett av dessa morfem representeras av ett ljudtecken, kana (か、き、く、
け、こ、 etc.). Av den anledningen blir det tämligen lätt att rekonstruera den japanska språkstrukturen, genom att begränsa den engelska meningen som man vill japanisera till dessa morfem. Vidare
ﬁnns varken ‘l’ eller ‘r’ i det japanska språket, utan representeras av det kombinerade ‘lr’-ljudet, som
utmärker japanskan lika tydligt som franskan med sitt ‘r’.
I en mer välgrundad imitation av japanska skulle den inledande meningen i citatet ovan alltså bli
något i stil med: ”Sei! Fāsto ai purei to his raaji amerikan goddo—datto hyūji amerikan goddo—batto,
datt’is no yūsu.” Ja, det blir ju nästan helt oläsbart. Men det blir Longs tolkning av japanska också.
Saken är bara att Longs tolkning är helt uppåt väggarna fel ute, vilket ger en missvisande bild av det
japanska språket. Det är djupt beklämmande att författaren reducerar sin huvudsakliga rollperson
46 Butterﬂy är kär i en fantasibild av Amerika. Hon har aldrig satt sin fot i USA eller ha något tidigare samröre med landet (vad

vi vet, i alla fall). Detta är intressant, eersom det i praktiken blir ett uttryck för omvänd exotism. Japanen exotiserar Väst i fantasin, precis som den västerländske författaren exotiserar japanen, genom att skriva om henne utan att själv ha varit i Japan.
47 Long, s. 4: ”Listen! No one shall speak anything but United States’ languages in these house! N o w !”
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på det här sättet, speciellt eersom det gäller en etnisk representation. Det är den enda anledningen
till att han låter henne prata på det här viset. Det är en svår orientalistisk skildring som Long gör.
Men mer än bara orientalistisk, är den problematisk. Språket blir ett exotistiskt verktyg i Longs händer, som han använder för att markera Butterﬂys etnicitet. Men hur markerar man en exotisk
språkstil i skriven text, om man inte kan skriva ut replikerna på japanska? Jo, man ger rollpersonen
en anledning att tala ett språk hon inte behärskar. Om hon misslyckas med att tala engelska blir det
tydligt att hon inte är en av ”Oss”. Separationen mellan det bekanta ”Vi” och det etniska ”De” kunde knappast ha illustrerats tydligare: Trots att vi beﬁnner oss hos ”Dem”, i ”Deras” hemland, så är det
”Vi” som dominerar. ”Vi” är överlägsna och får ”Dem” att försöka prata ”Våra” språk i stället för
tvärt om. ”Deras” taﬄiga försök att anamma ”Vår” kultur ﬁnner ”Vi” roande och komiska, medan
”Vi” ohindrat kan bete oss som vanligt. Ett exempel är hur amerikanerna går runt i sina kostymer i
hela berättelsen, dricker whiskey och representerar den trygga amerikanska staten, som lilla osäkra
Butterﬂy vill bli en del utav – medan den japanske prinsen Yamadori inte bär traditionella japanska
kläder utan västerländska kostymer även han (Long, s. 8). Det ska dock framhållas att detta inte var
något ovanligt. Eer sakoku anammade japanska statstjänstemän kostymer av modernt, internationellt snitt, precis som hade skett i många av de europeiska kolonierna. Kimonon användes vid ceremonier (Beasley 1980, s. 280).
Kläder åsido; det här språkproblemet följer med till Belasco. Faktum är att det blir ännu värre i
hans pjäs, ty i novellen var det bara Chō-Chō-san som talade med språksvårigheter, och anledningen till det var att hon försökte prata engelska. Alla andra japaner (nakadon Goro, prins Yamadori,
tjänsteﬂickan Suzuki) talade ”korrekt” engelska utan språkbegränsningar, vilket skulle illustrera att
de talade japanska med varann. I scenen där prins Yamadori kommer för att uppvakta henne, byts
hela hennes manér från en sprallig, oseriös och uttråkad ﬂicka som försöker härma sin amerikanske
mans seder, till en japanskt återhållen, mycket medveten kvinna med kontroll över situationen.
Hennes språk förändras då till det som läsaren ska förstå är japanska, det vill säga vanlig engelska.48 I
Belasco däremot ﬁnns inte den här uppdelningen mellan japansk-engelska och ren engelska som ska
föreställa ren japanska, utan i Belasco talar plötsligt alla japaner som Chō-Chō-san gjorde i Long.
Alla utom Yamadori, för att han är ”en sådan där modern, världsvan, japansk aristokrat som har tillbringat lång tid i Amerika” (Long, s. 7-9). Hans engelska är oklanderlig, kanske för att markera att
han är på ”Vår” sida om den kulturella gränsdragningen (dock på den antagonistiska sidan rent
intrigmässigt).
Följande passage ger ett prov på hur Belasco använder begränsad engelska för att markera japaner,
och ren engelska för västerlänningar och den västerniserade Yamadori:
(Yamadori enters, attended by two servants. Sharless rises and bows ceremoniously. Madame Butterﬂy does
not rise, but bends her head and fans herself coquettishly. e two servants squat.)
Yamadori. Mr Sharpless: always a pleasure to meet you here or in New York.
Sharpless: anks, Mr. Yamadori.
Madame Butterﬂy (Coquettishly). You have somethin’ nize say to me again to-day?
Yamadori. Perseverance shall be the religion of my life until the capricious Butterﬂy deigns to believe me.
Madame Butterﬂy. You goin’ tell me ‘gain you kill yourself I don’ make kizz with you?
Yamadori. […] (To Sharpless) I oﬀered her a thousand servants.
Nadoko (Stunned). ousan’!
Madame Butterﬂy. Ha! (Fans)
(Belasco, ss. 19-21)

48 Long, s. 7: ”She had been speaking indiﬀerently both languages, and now the nakodo, who was not apt at English, begged her

to explain this in Japanese. She did so. / ‘Yamadori has lived long at America, and he says it is not thus. Is it not safe to rely upon
his excellent wisdom?’”
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Inget av det här språkliga imiterandet plockar Puccini upp. Librettisterna Illica och Giacosa skalar
bort allt dylikt exotistiskt krimskrams från texten och förvandlar den till ett rent italienskt operalibretto, med en deklamatorisk språkrytm och en poesi som passar det lyriska formatet. I sin mest
berömda aria Un bel di vedremo sjunger hon:
”En vacker dag kommer vi att se en rökpelare som stiger mot skyn, längs den vidsträckta havshorisonten.
Och när skeppet visar sig, är skeppet vitt. Det lägger till i hamnen och dånar sin salut. Kan du [Suzuki] se
det? Han är på väg! Men jag kommer inte gå ned för att möta honom, nej. Ack, inte jag. Jag kommer att
stanna på kullens brant, och jag ska otröttat vänta på honom så länge det krävs. Och där, ur stadens brus
skiljer sig en gestalt – en man!, ett litet korn, som klättrar upp för kullen. Vem är det? Vem är det? Och när
han anländer, vad kommer han att säga? Vad kommer han att säga? Han kommer att ropa: ‘Butterﬂy’
långt ifrån, men jag kommer inte att svara. Jag kommer att hålla mig gömd – litet för att reta honom, litet
för att inte dö. Vid första anblicken, litet besvärad, kommer han att ropa: ‘Min lilla, min fru, min apelsinblomma!’ – namn som han kallade mig sist han kom till mig. Allt detta kommer att hända, det lovar jag
dig. Håll tillbaka dina rädslor – jag kommer med trygghet att vänta på honom.”49
(Puccini, akt II)

Puccini är inte okänd för sin lyhördhet. Hans operahjältinnor hör till de mest sympatiskt gestaltade
kvinnorna i operarepertoaren, och bland dem är Butterﬂy inget undantag. Trots att stora delar av
musiken i operan är exotistisk (vissa skulle argumentera att den till och med är orientalistisk), tillåter
Puccini Butterﬂy att kasta av sig sin japanska kimono och bära en europeisk klänning, som Carner
(1992, s. 418) så träﬀande uttrycker det. Inte ens hennes två huvudteman bär några utmärkande
drag av exoism, och skulle lika väl ha passat Manon eller Mimi. Carner visar att temana genomgår
transformationer under operans gång, i takt med psykologiska förändringar i själva dramat, genom
små alternationer i följden av genomgångstoner (både till tonhöjd, betoning och rytmisk förskjutning), samt att temana byggs in i allt starkare musikaliska sammanhang. Genom denna temautveckling kan han följa Chō-Chō-sans mognad genom operan; hur hon växer från det naiva barnet i akt I
till kvinnan och modern i akt II.
Det ﬁnns mycket intressant att analysera kring Puccinis gestaltning av Butterﬂy, och listan över
musikvetenskapliga genomgångar av musiken i Madame Butterﬂy kan göras lång. Därför ska jag inte
dröja onödigt länge vid oväsentliga musikaliska detaljer. Avgränsningen för handen gäller orientalism i gestaltningen av rollﬁguren Madame Geisha, och vad gäller Puccinis musikaliska gestaltning
av Chō-Chō-san kan jag inte hitta många drag av exotism. Pentatoniken som dyker upp på var och
varannan sida i partituret ﬁnns också hos Butterﬂy, även i Un bel di vedremo, men den är inte dominerande. Pentatoniken och de japanska skalorna är en asiatisk krydda; bokstavligen en exotisk markör som hela tiden påminner oss om att vi beﬁnner oss i den Fjärran Östern. Uttrycket i musik och
sång är fortfarande det av en romantisk operasopran och Puccini gestaltar henne på samma sätt som
han gör med alla sina hjältinnor: vackert, lyhört och med melodier som tinar de mest isiga hjärtan i
publiken. Faktum kvarstår att rollen som Butterﬂy innehar, alltså den som jag kallar Madame Geisha, är full av orientalistiska problem som Puccini har ärvt ifrån de tidigare författarna (att hon gestaltar den ofördelaktiga styrkebalansen mellan amerikanskt och asiatiskt, manligt och kvinnligt,
Öst och Väst, att hon fortsätter vara en hängiven, underkuvad kvinna som dyrkar sin man, etc.).
Men det ska ändå belysas att Puccini ger Butterﬂy en annan värdighet än de tidigare författarna, ge49 Puccini, akt I: (Butterﬂy) ”Un bel dì, vedremo levarsi un ﬁl di fumo sull’estremo conﬁn del mare / E poi la nave appare / Poi la

nave bianca entra nel porto, romba il suo saluto / Vedi? È venuto! Io non gli scendo incontro / Io no / Mi metto là sul ciglio del
colle e aspetto, e aspetto gran tempo e non mi pesa, la lunga attesa / E... uscito dalla folla cittadina un uomo, un picciol punto
s’avvia per la collina / Chi sarà? Chi sarà? / E come sarà giunto che dirà? Che dirà? / Chiamerà Butterﬂy dalla lontana / Io senza
dar risposta me ne starò nascosta un po’ per celia e un po’per non morire al primo incontro, ed egli alquanto in pena chiamerà,
chiamerà: Piccina mogliettina olezzo di verbena, i nomi che mi dava al suo venire / Tutto questo avverrà, te lo prometto / Tienti
la tua paura, io con sicura fede l’aspetto.”
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nom de ändringar han gör (att han tvättar hennes repliker från förtryckande språkstrukturer och
låter henne uttrycka sig som en tänkande, kännande individ, samt att han skriver om henne till en
mycket mänskligare, mindre tonårigt energisk och löjeväckande roll), samt genom den underbara
musik han skriver åt henne. Denna musik skänker ett helt annat djup till rollpersonerna och ger indikationer på hur de tänker och känner – implicita uttryck som inte ryms i replikerna i ett teatermanus eller i författarens beskrivningar av personen. Där Loti inte lyssnar på sin geisha särskilt
mycket alls, och Long/Belasco får sin variant att låta fullkomligt bakom ﬂötet med sina förnedrande
språksvårigheter (som ﬁnns där av ingen annan anledning än för att markera att hon är japansk), är
Puccini den första som vänder sig till Chō-Chō-san och frågar: Hur känner du i allt det här?
3.6.

Rollpersonernas namn – Kulturell orientalism i arbete?
Fru Krysantemum, Fru Fjäril, Fröken Aprikos, Fröken Jasmin, Herr Socker och Herr Luktar Gott –
är dessa verkligen japanska namn? När man som västerlänning tar del av Madame Geisha-berättelsen
är namnen, på den japanska delen av rollbesättningen, något som alltid fångar uppmärksamheten
förr eller senare. Heter verkligen
folk såhär i Japan? Döper japaner
sina barn eer frukter, blommor
och goda doer? Eller är det kulturell orientalism i arbete, från
författarnas sida?
Nej, varken i dag eller under
Meijiperioden döpte japaner sina
barn eer frukter eller goda dofter. Faktum är att japanska namn
i regel inte bär någon explicit innebörd såsom ”Flygande Molnet”, ”Dagens Första Ljus” eller
”Herr Doar Behagligt”.50 Visst
kan japanska namn bära djupare
betydelser än deras ljudliga uttal
avslöjar – precis som att man i ett
svenskt namnlexikon kan slå upp
etymologin och betydelserna
bakom våra skandinaviska namn
– utan att vi för den delen kopplar till t.ex. ursprungsbetydelsen
‘fri man’ när vi hör namnet Fredrik. Betydelsen i japanska namn
sitter i kanjitecknen; ett och
samma namn kan bära många
olika betydelser på japanska, beroende på med vilka tecken föräldrarna väljer att skriva namnet
med. Namnet Satō, t.ex., som är
ett mycket vanligt japanskt eernamn, kan skrivas ut på 23 olika
Figur 3.3 Del utav danstruppen Miyako Odoris medlemsgalleri (1913).
Notera kvinnan nere till höger, under namnet Chocho.
sätt, däribland (佐藤), (左藤),

50 Puccini, akt I: (Goro) ”Miss Nuvola Leggiera, Raggio di Sol Nascente, Esala Aromi.” / (Pinkerton) ”Nomi di scherno o

scherzo! Io li chiamerò: musi! Muso primo, secondo, e muso terzo.”
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(佐当), (坂東), ( JMnedict, u.å.). Stavningen (砂糖) som i vardagligt bruk betyder ‘socker’ förekommer också för namnet, men endast som skrivtecken, alltså utan konnotationen till det vita pudret man häller i morgonkaﬀet. Därför måste det faktum att Pierre benämner sin hyresvärd som
”Herr Socker” (M. Sucre), vara ett resultat av att någon har skojat med honom, eller att han har lärt
sig det japanska ordet för socker och på egen hand gjort den kopplingen.51 Ingen japan skulle tänka
på socker när de hör ett så vanligt eernamn – lika lite som en svensk skulle anta att en Herr Svenssons pappa faktiskt heter Sven.
Japanska egennamn bär alltså inte en sådan explicit mystik – varken bland för- eller eernamn –
som många orientalistiska skildringar låter mena. Men det var faktiskt kutym bland meijiperiodens
geishor att ta mycket poetiska artistnamn. Stor möda och eertanke gick in i valet av namn för en
maiko (geishalärling). Hon antog ett proﬀessionellt namn för att symbolisera övergången till sitt
nya liv (ett geimei (芸名), eller i äldre uttal, geimyō). Dessa namn var färgstarka och beskrivande,
och anspelade på bärarens skönhet, ungdom eller alluderade till blommor, juveler och guld (Issendai, u.å.).
Lafcadio Hearn skriver i Glimtar av det obekanta Japan (1894):
But there are many geimyo here, 'artistic names,'—names of mischievous geisha who worship the Golden
Kitten, written by their saucy selves: Rakue and Asa and Wakai, Aikichi and Kotabuki and Kohachi, Kohana and Tamakichi and Katsuko, and Asakichi and Hanakichi and Katsukichi, and Chiyoe and Chiyotsuru. 'Fortunate-Pleasure,' 'Happy-Dawn,' and 'Youth' (such are their appellations), 'Blest-Love' and
'Length-of-Days,' and 'Blossom-Child' and 'Jewel-of-Fortune' and 'Child-of-Luck,' and 'Joyous-Sunrise'
and 'Flower-of-Bliss' and 'Glorious Victory,' and 'Life-as-the-Stork's-for-a-thousand-years.'
(Hearn 1894, s. 234)

Det är alltså inte helt långsökt att geishorna i Loti kallas mademoiselle La Neige (Fuyu-san, 冬さ
ん), madame Prune (Ume-san, 梅さん), mademoiselle (senare madame) Chrysanthème (Kiku-san,
菊さん), etc. Faktum är att samtliga av dessa namn dyker upp i listor över välanvända geimei under
Meijiperioden (Hatena Diary (u.å.), Issendai (u.å.)). Vad beträﬀar Longs fröken Fjäril – självaste
Chō-Chō-san (蝶々さん) – så bär hon ett namn som jag har funnit i den mycket berömda danstruppen Miyako Odoris galleri från 1913 (se ﬁg 3.3). En medlem porträtteras under namnet ChōChō, vilket alltså befäster artistnamnet i autentiskt bruk, under ungefär den tidsperioden som handlingen rör sig i (det utesluter åtminstone den avlägsna möjligheten att geishan på bilden hade inﬂuerats av Puccinis opera, eersom den inte uppfördes i Japan förrän eer andra världskriget). Alltså är
varken Chō-Chō-san, Kiku-san eller någon av de andra geishorna i de två berättelserna oﬀer för en
okunnig, orientalistisk namnsättning alla Turandot (jmf. de tre hovmarschalkerna Ping, Pang och
Pong), utan avspeglar faktiskt en ganska korrekt bild av hur geishor under Meijiperioden kallade sig.
Namnvalen är alltså trovärdiga, inte orientalistiska.
En intressant parentes på ämnet japanska namn är hur den berömde, men numera framlidne, musikforskaren Mosco Carner benämner Chrysanthème som ”Ki-Hou-san” i sin biograﬁ Puccini: A Critical Biography (Carner 1958). Carner håller en särställning som Puccini-auktoritet inom musikhistorieforskningsområdet, vilket märks av att många texter som behandlar Madama Butterﬂy hänvisar
till Carner (Hara 2003, Locke 2009, Groos 1999, m.ﬂ.). ”Ki-Hou-san” är dock ett stavfel, eersom
Loti – i all sin fransk-japanska språkvirrighet – stavar hjältinnans namn ”Ki-Kou-san”, med förklaringen att det betyder ‘krysantemum’ på japanska (Loti, s. 59). Det må framstå harmlöst att se förbi
ett litet slarvfel med en bokstav hit eller dit, men det blir en lustig felöversättning på japanska, eersom Carners kihō (気泡) betyder något helt annat, nämligen ‘lububbla’. Vidare exponerar det här
51 Loti, s. 64: ”M.Sucre et madame Prune*, mon propriétaire et sa femme […] * En japonais : Sato-San et Oumé-San.”
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slarvfelet en intressant aspekt av Carners ställning som Puccini-expert i operavärlden. Alla slagningar på ”Ki-Hou-san” (exakt fras) i Google genererar i skrivande stund uteslutande träﬀar som härrör
till Puccinis opera (Madama Butterﬂy). Och samtliga 31 träﬀar innehåller formuleringar som är eller liknar Carners. Alltså kan ingen av dessa 31 författare, som berättar för läsaren varför Madame
Chrysanthème var förlaga till Madame Butterﬂy, faktiskt ha läst Loti själva, utan enbart Carner (för
ett exempel på en av de nämnda 31 sidorna, se NYCO u.å.).
Men det mest besynnerliga är att ”Kikou-san”, som Chrysanthème benämns i den franska originaltexten, inte ens betyder krysantemum. Inte om det läses enligt modern Hepburn-standard. I
Hepburn-systemet skulle denna stavning utläsas [kikåå], vilket blir otroligt missvisande eersom ett
ord med det uttalet kan betyda en mängd olika saker (allt från ‘organisation’ (機構), till ‘klimat’ (気
候), till ‘resedagbok’ (紀行), till ‘sköldpaddsskal’ (亀甲), m.m.). Blommans namn är kiku (菊), och
mycket riktigt bär Lotis roman titeln ”O-Kiku-san” (お菊さん) på japanska. Stavningen ”kikou”
för att uttala kiku är en ovanlig transskriberingsform som måste härstamma från något föråldrat
franskt romaniseringssystem (fast å andra sidan är det i linje med många av Lotis andra märkliga
hemmasnickrade och inkonsekventa stavningar av japanska ord). Och stavfelet har alltså, upptäcker
vi här som av en slump, nästlat sig vidare genom historien ända fram till i dag, med följden att Lotis
Fröken Krysantemum – tack vare Mosco Carner – i operakretsar numera kallas för Fröken Lububbla. Lite som att Astrid Lindgren skulle tonsättas, och Pippi döptes om till Puppa.
3.7.

Fanns Chō-Chō-san på riktigt? Och hur skulle det påverka vår analys?
Arthur Groos (1991) visar i sitt detektivarbete att Longs novell har sin grund i en verklig tragedi
som skall ha utspelat sig mellan 1892 och 1894 i Nagasaki. Det ﬁnns ﬂer forskare som har hittat på
Chō-Chō-sans eventuella ursprung i verkligheten, men Groos är den första som går till botten med
undersökningen och letar bevis för hennes eventuella existens, med utgångspunkt i de samtal som
Correll höll år 1931.52 Han försöker även hitta en verklig version av Pinkerton, men detta ska vi inte
bemöda oss med i denna undersökning (det är dock verkligen intressanta fynd han gör). Historien
ﬁck Long berättad för sig av sin syster, Jennie Correll, som arbetade som lärare och var gi med Irvin
Correll, metodistisk missionär i Japan. Makarna bodde på den så kallade Missionärskullen i Nagasaki, där de ﬂesta andra av stadens missionhus höll till. Från samtida beskrivningar av den stökiga
hamnstaden att döma måste Nagasaki, eer att ha slagit upp portarna för omvärlden år 1868, ha
varit som den värsta scen i en västernﬁlm. Staden lockade till sig ”äventyrare från Kalifornien, portugisiska desperador, sjömän på ﬂykt, pirater och allmänt moraliskt avskum från alla länder i Europa”
(Smith 1861, s. 263). Groos beskriver hur den lilla staden med knappt 50’000 invånare var fylld
med inte mindre än trettiosex stycken barer som var öppna för utlänningar, varav nästintill samtliga
låg inklämda längs den smala gatan som ledde ned till hamnen, och där männen drack ”inte glasvis,
utan ﬂaskvis”. Utöver barerna var de enda rekreationer en sjöman hade att välja mellan, smutsiga
spelhålor eller något av de otaliga tillhåll för laglig prostitution som fyllde staden. Kontrasten mot
den fridfullt grönklädda kullen med utsikt över havet, där missionärerna residerade, lär inte ha gått
besökarna förbi. Makarna Correll vittnar om att många sjömän, särskilt de mer distingerade oﬃcerarna, brukade komma upp till något av missionshusen och dricka eermiddagste i stället för att
ramla runt i gyttjan nere i hamnen. För dem, som iddes söka sig bortom hamnområdets horhus och
spelhålor, fanns många japanska tehus, där de mindre burdusa europeiska turisterna föredrog att
uppehålla sig. Kipling målar i sin beskrivning av ett besök till ett sådant tehus upp en scen som ur en
orientalistisk utopi:

52 Andra nämnvärda undersökningar är: Burke-Gaﬀney, B. (1989) ”Hana to shimo”, Nagasaki Bunkensha (Nagasaki) och (2000),

”Chō chō fujin wo sagashite”, Kurieitsu Kamogawa (Tokyo); Nōda, H. (1972, 1994), ”Gurābā fujin” [Mrs. Glover], Shinnami
Shōbo, (Nagasaki); Nōda, K. (1998) ”Madame Butterﬂy and Madame Tsuru Glover”, DISCO Networking (Tokyo); samt van Rij,
J. (2001), ”Madame Butterﬂy: Japonisme, Puccini, and the Search for the Real Cho-Cho-San” (Berkley). För en saklig sammanställning och recension av ovan nämnda verk, se Earns (2001).
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My very respectable friends at all the clubs and messes, have you ever aer a good tiﬃn lolled on cushions
and smoked, with one pretty girl to ﬁll your pipe and four to admire you in an unknown tounge? You do
not know what life is. […] Here was colour, form, food, comfort and beauty enough for half a year’s contemplation. […] I would be a Japanese in a cabinet-work house on a camphor-scented hillside.
(Kipling 1900, s. 326)

Vid något av dessa tehus, dit män kom för att söka rogivande sällskap och njutning, arbetade den
verkliga Chō-Chō-san – den unga ﬂickan som enligt legenden skulle komma att ingå ett skenäktenskap med en amerikansk sjöoﬃcer, få barn med densamme och slutligen ﬁnna sig övergiven och så
förödmjukad att inget annat val fanns, än för henne att ta sitt liv. Men, vem var hon?
Jennie Correll höll i mars och april 1931, två år innan sin bortgång, en serie samtal och intervjuer
i Kina och i Japan; i september samma år publicerade hon en skrilig version av samma samtal, i vilka hon ville avslöja den ‘långa hemligheten’ bakom Madame Butterﬂy. 53 Groos använder dessa samtal som utgångspunkt för sin undersökning, i vilken han söker ﬁnna svar på vilka de huvudsakliga
personerna kan ha varit, som Jennie Correll berättar om i sina samtal och som blev huvudpersonerna i John Luther Longs novell (och sedermera världsberömda scenpersonligheter i Puccinis tragiska
opera). Med slutmålet att identiﬁera denna unga tehusﬂicka, O-Chō (お蝶), tar Groos fram förstoringsglaset och börjar syna Corrells samtal i sömmarna.
Correll berättar följande sammanfattning av tradedin som utspelade sig i Nagasaki:
”On the hill opposite ours lived a little tea-house girl; her name was Chō-san, Miss Butterﬂy. She was so
sweet and delicate that everyone was in love with her. In time we learned that she had a lover. at was not
so strange, for all tea-house girls have lovers, if they can get and hold them. Chō-san’s young man was
quite nice, but very temperamental, of a moody, lonely disposition. / One evening there was quite a sensation when it was learned that poor little Chō-san, and her baby, had been deserted. e man had promised to return at a certain time; had even arranged a signal so that Chō-san would know when his ship had
come in; but the little girl-wife awaited that signal in vain. Many an hour and many a long night did she
peer from her shoji over the lovely harbour, but to no purpose: he never returned.”
(Groos 1991, s. 130)

Det ﬁnns många bitar av intressant information i det här uttalandet. Vi kan börja med det uppenbara, som skiljer från Puccinis opera: Den unge mannen kom aldrig tillbaka för att hämta sitt barn och
inget nämns om ett självmord. Longs historia slutar med ett självmordsförsök, som Butterﬂy överlever. Huruvida detta stämmer överens med verkligheten – att hon försökte ta sitt liv eller om det är
en dramatisering från Longs sida – går inte att utröna från de undersökningar som Groos har gjort,
men inget belägg tycks i alla fall stå att ﬁnna för att Chō-san skulle lyckats. En sådan händelse skulle
lämnat spår i det lilla samhället, argumenterar Groos.
Det skall framhållas att Groos förhåller sig opartisk, kritisk och rättvis i sitt detektivarbete; han
påstår inte saker för vilket han inte kan hitta stöd, och han köper inte Corrells berättelse rakt av.
Vilka var hennes motiv till dessa att ge dessa samtal och intervjuer? ”Det är troligt,” skriver han, ”att
Jennie Correll ville att publiken […] skulle tro att hon hade hållit berättelsen hemlig. När hon avslöjade den [i dessa samtal] år 1931 var hon inte längre förpliktigad till sin make, sin bror eller till metodistkyrkan att hålla sig diskret, och trivdes uppenbarligen i den [sent i livet komna] berömmelse
som avslöjandet av den ‘långa hemligheten’ innebar för henne själv.” (ibid. s. 131) Jennie var trots
allt den som hade upplevt händelsen personligen, hon hade känt tehusﬂickan Chō-san och bevittnat tragedien som inspirerade brodern John att skriva sin bok, som blev den världsberömda italienska operan. I dessa samtal, på ålderns höst, när alla andra vid namn nämnda personer i historien var
53 Där transkriptionen från samtalen och den senare sammanställda textversionen går isär, gör Groos tydliga markeringar och

kommenterar på vad som skiljer dem åt.
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borta (Puccini, Long, Belasco), gav hon sin version av händelseförloppet och kunde slutligen avslöja
”den stora sanningen”.
Huruvida detta innebär att hon kände att hon inte hade något att förlora och därför kunde krydda historien lite extra, eller om det tvärtom innebar att hon av samma anledning höll sig extra öppenhjärtig och ärlig, vet bara Jennie Correll själv. Men båda möjligheter måste hållas i bakhuvudet
när transkriptionerna från hennes samtal skall läsas, samt det faktum att det hade gått nästan 40 år
sedan händelserna med tehusﬂickan utspelade sig, som Correll berättar om.
Vad får då Groos’ fynd för följder för vår undersökning? Blir Longs berättelse mer autentisk om
det stämmer, såsom hans syster säger, att Chō-Chō-san var baserad på en verklig geisha i Nagasaki,
som blev äktad och övergiven av en amerikansk sjöoﬃcer i ett hus på ”kullen mitt emot Higashi
Hill”? På ett sätt ja, för då går det inte att avfärda historien som en helt uppdiktad orientalistisk saga. Då behöver vi titta ännu närmre på de slutsatser som kommit fram i den här undersökningen.
Problemen då fokuseras på Longs insats i tolkningen av den verkliga berättelsen, samt det häri inte
undersökta sambandet mellan den berättelse som Correll en gång förmedlade till Long (som ingen i
dag känner till). Om Longs berättelse däremot inte visar sig ha någon verklig förankring så har vi
fortfarande möjligheten att ändå tolka den som en kritik mot det system som tillät västerländska
ﬂottoﬃcerer att bete sig på det här sättet, och mot hela förkjutningen i styrkebalansen mellan kolonialmakt och undersåte. Men faktum är fortfarande att Longs skildring – oavsett sanningshalt – tyvärr lider av många – alldeles för många – orientalistiska problem.
Vi får nog ﬁnna oss i att vi måste välja huruvida vi ska tro på Correll eller inte. Hela berättelsens
autencitet står och faller med henne, och hon kan ha, som Groos visar ovan, vissa personliga intressen i att stödja berättelsens påstådda sanning. Ett klart svar kommer vi kanske aldrig att få, men det
faktum att Groos’ undersökning visar att det är fullt möjligt – till och med troligt – att historier
som denna utspelat sig i verkligheten, gör hela Madame Geisha-sagan desto mer smärtsam och akut.
En parentes på ämnet berättelsens autencitet, gäller en utav de myter om Butterﬂys ursprung som
fått stor spridning. ”Den skotske samurajen” omas Glovers gamla residens i Nagasaki är ett välbesökt turistmål, bland annat eersom det marknadsförs som Butterﬂys hus.54 Han hjälpte också till i
grundandet av Japans Bryggerisällskap, senare Kirinbryggeriet, ett av världens mest välkända bryggerier (Kirin Holdings, u.å.). Glover var verksam främst i Nagasaki, där hans residens står kvar än i
dag och fungerar som museum, för vilket huset är en populär turistattraktion. Glover var den förste
västerlänning att dekoreras med den Stigande solens orden (旭日章) för framstående insatser i internationella relationer och främjande av den japanska kulturen (Earns och Burke-Gaﬀney 2003).
Myten låter mena att Glover, i egenskap av inﬂyttad västerländsk man som ingått äktenskap och
fått barn med en japanska, skulle ha inspirerat Puccini att skriva sin opera.55 Detta påstående saknar
dock stöd i verkligheten och avfärdas av så gott som samtliga insatta forskare. Det är sannolikt att,
som Brian Burke-Gaﬀney (Earns 2008, s. 2) påpekar, kopplingen mellan Glover och Madame Butterﬂy härstammar från det faktum att amerikanska ockupationstrupper eer andra världskriget hade
gett det före detta Glover-residenset smeknamnet Madame Butterﬂy House (baserat på inget annat
än att man fann det passande, eersom huset var byggt i eurojapansk stil och vette mot hamnen),
vilket myndigheterna i Nagasaki plockade upp som en publicitetsgimmick för att locka turister.
Även Groos avskriver teorin som orimlig och kallar den ”en bluﬀ som uppehållts av populärtidskrifter och turistbroschyrer”:
54 Glover kom till Japan som handelsman i mitten av 1800-talet och slutade som en nyckelﬁgur i industrialiseringen av landet,

bl.a. medgrundrade till Mitsubishi Steamship Company – alltså det rederi, som senare skulle bli Mitsubishi Corporation of
Japan (三菱商事株式会社) (MCJ u.å.; DeVere Brown u.å.).
55 Denna myt förs fram på ﬂera håll. Se bl.a. ”e History of Kirin” (Kirin Holdings u.å.) samt klädmärket Crombies beskrivning

av företagets historia, där relationen till omas Glover lys fram som en USP, genom den påstådda kopplingen såsom ursprung
till operan Madame Butterﬂy (Crombie u.å.).
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e fact that omas Glover’s mansion has survived has helped make it the ‘Madame Butterﬂy House’ of
touristic and cinematographic fame. But the association between Glover (1838-1911) and Tsura Yamamura (1851-99) is implausible (there is no naval oﬃcer, no desertion, and no attemped suicide – Tsuru
died following surgery in Tokyo), a sham maintained by popular magazines and tourist brochures. See, for
example, Duiti [ Jûichi] Miyasawa, ‘e Original Cio-cio-san’, Opera News, 17 ( January 1953), 2-5; ’La
vera Cio-cio-san’, Musica d’oggi, NS 2 (1959), 2-3; Roderick Cameron, ‘e Real Madame Butterﬂy’, Musica America, 82 (November 1962), 10-11, 46. Edith Correll Spindle, a daughter of Jennie Correll, who
had known the Glovers and studied the opera at the New England Conservatory of Music, was outraged
over Miyasawa’s Speculation. Opera News did not print her letter of protest.
(Groos 1991, s. 126, fotnot 3)

I kapitel fyra skriver Long en kommentar på Butterﬂys priviligerade ställning som hustru åt en amerikan, vilket förlänar henne statusen som något slags kulturell halvling, som kan njuta av fördelarna
hos båda kulturerna men slippa alla nackdelar:
But Madame Butterﬂy (through the courtesy of her American husband) had both of these [beneﬁts]. It
will therefore be argued, perhaps, that she is not a typical Japanese woman. But it is only Lieutenant Pinkerton’s views about which we are presently concerned. He called her an American reﬁnement of a Japenese product, an Amerian improvement of a Japenese invention, and so on. And since he knew her best, his
words concerning her should have a certain ex-cathedra authority. I know no more.
(Long, s. 3)

Detta är intressant av två anledningar. Dels för att det inte ﬁnns något stöd för att det skulle ha funnits en riktig Pinkerton – åtminstone inte en som Long på något vis var bekant med eller ﬁck historien ifrån. Därför är det förvånande att han i denna passus ställer Pinkerton som den enda källan till
sina beskrivningar av Butterﬂy. Sedan är det också fascinerande att han för första och enda gången
kliver in och kommenterar berättelsen med sitt eget författarjag. Men av den andra anledningen är
det intressant för att han ställer Chō-Chō-san i ett annat ljus i och med detta uttalande; ty han säger
att hon inte är en ”typisk japansk kvinna”. Här kan argumenteras att Long räddar sig själv från den
stora orientalistiska bördan. Det är en viktig mening, för att genom den tar han bort lite av udden i
problemet med gestaltningen av Öst. Men samtidigt är det en sådan försvinnande liten mening i det
stora sammanhanget att den knappast kan sägas försvara den orientalistiska helheten som förmedlas
genom Long. Hela hans berättelse formligen dignar av orientalistiska problem, i synnerhet vad gäller
representationen av den japanska kvinnan. Och tyvärr är denna formulering knappast en räddning.
Det ﬁnns inga andra kvinnor som kontrasterar Chō-Chō-san som representanter för den ”normala”
japanska kvinnan (tjänsteﬂickan Suzuki har inte någon aktivt framträdande roll i Long), så min
slutsats måste ändå bli att Longs berättelse ändå är problematisk – vare sig den berättelse som han
ﬁck från sin syster var sann eller inte, och vare sig Butterﬂy är en tänkt representant för alla japanska
kvinnor, eller ett potentiellt unikum med en tvångsmässig personlighetsstörning. Hans gestaltning
av Butterﬂy är helt enkelt för full av problem för att han ska kunna komma undan så lätt.
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4.

Sammanfattning och slutsats

D

et ﬁnns en sensmoral i berättelsen som synliggörs genom Sharpless. Den amerikanske konsuln blir vårt samvete. Han är reserverad inför Pinkertons planer redan från början, men när
Butterﬂy söker upp honom i hans hem och han inser allvaret i situationen, förbannar han
Pinkerton rakt ut (Long, s. 17: ”–––– Pinkerton, and all such as he!”). Sharpless personiﬁerar oss,
publiken, i det att han är en åskådare precis som vi. Maktlös ser han på hur handlingen vecklar ut sig
och spänningen byggs upp mot oundviklig tragedi. Pinkerton är ingen hjälte. Ingen hyllar Pinkerton. Han må vara mjukare i Puccini, och inte lika arrogant som i Long, men inte i någon av skildringarna målas han ut som hjälte. Kanske är han, ur Butterﬂys synvinkel, berättelsens store antagonist – ty bara Pinkerton själv står mellan Butterﬂy och hennes amerikansk-japanska drömfamilj.
Men Carner (1992, s. 414) framhåller att berättelsen inte har någon riktig antagonist. Pinkerton,
skriver Carner, är inget mer än en katalysator som sätter tragedin i rörelse – och övriga rollpersoner
bara är satteliter i omlopp kring Butterﬂys planet.
Det är uppenbart att Sharpless’ obehag inför Pinkertons beslut skvallrar om berättelsens lärdom:
en underliggande, social kritik riktad mot de skenäktenskap som tilläts ta plats – till viss mån till och
med uppmuntrades – i Japan, vid seklets slut. Dessa och liknande seder är skolboksexempel på orientalistiska strukturer som höll Väst i ett överläge mot Öst. Styrkeförhållandet kunde inte ha illustrerats mer tydligt: Öst som en vän, indolent ﬂicka med språksvårigheter och Väst som en paradklädd ﬂottoﬃcer (ﬂottan också, själva symbolen för kolonialmakten). Väst kliver in med trumpetstötar och sopar undan lokala (ociviliserade, primitiva) seder och bruk med sin överlägsna, moderna
kultur. Öst faller pladask inför Västs mod och pamp, tvingas välja mellan sina traditioner eller det
nya, moderna. Precis så beskrev Locke den paradigmatiska, orientalistiska operahandlingen.
Att Butterﬂy utan sentimentalitet väljer det andra alternativet – att förkasta sin tro, sitt levebröd
och att släppa taget om hela sin släkt för att få uppfylla sin dröm om att bli amerikan – kan tolkas
som en kritik riktad även åt det andra hållet: Att Öst i många fall har tillålit Väst att ta för sig, om
man inte i Japans fall kanske till och med ska säga, har omfamnat Väst. Att slå upp portarna eer
250 år av isolation och sedan plötsligt hänge sig fullkomligt åt en ny kultur och ett nytt sätt att leva,
är ett onaturligt sätt att utvecklas för en nationell kultur – något som också ledde till en japansk kulturell identitetskris eer sakoku. Nu satt väl varken Long, Belasco eller Puccini med historiens facit i
hand och kunde förutspå den dramatiska pendelsvängning från västvurm till ultranationalism som
skulle följa i början på nästa sekel, men kanske kan historien om Butterﬂys förkastande av sin egna
släkt ändå läsas som en analogi till detta fenomen. Alltså, en kritik mot att Öst i vissa avseenden gav
upp sin egen identitet alldeles för lättvindigt, bara för en chans att bli frälsta med modernitet av
Väst.
Läser man berättelsen som samhällskritik går det alltså att hitta många exempel på hur sagan om
Madama Geisha problematiserar koloniseringen av Asien i allmänhet, mötet med Japan i synnerhet
och mer speciﬁkt Västs bemötande av den japanska kulturen. Men samtidigt, tittar man på hur berättelsen har vuxit från frö till blomma, kan man se ett antal problem med att den är konstruerad av
personer som saknade förstahanadskännedom om Japan. Det huvudsakliga problemet är: Legenden
är en berättelse om en japansk kvinnas grymma öde i kläm mellan två kulturer. Ändå har ingen av de
inblandade varit vare sig kvinna eller japan. Och inte någon av dem tycks ha satt sin fot i landet de
berättar om. Undantaget är Correll, som var både kvinna och bosatt i Nagasaki under tiden som
historien ska ha utspelat sig. Men Correll hade å andra sidan ingenting med varken novellens, pjäsens eller operans skapande att göra. Hon ska, enligt Groos, ha korrekturläst och faktakollat sin
brors skapelse för att få den ”så korrekt och verklighetstrogen som möjligt”, men det är fortfarande
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ett problem att författaren själv aldrig hade sett Japan med sina egna ögon. Och ingen av de eerföljande författarna heller. Det är därför inte konstigt att berättelsen är mer än en smula exotiserande. Med Saids orientalismbegrepp får man en god förklaring till varför gestaltningen av den japanska
rollbesättningen har blivit något platt och stereotyp, även om sederna som tar plats i handlingen är
(förhållandevis) korrekt beskrivna. Det förklarar också varför Chō-Chō-san målas ut som en indolent, passiv hustru vars högsta dröm är att sitta vid sin starka, patriarkala hjältes sida (Long, s. 6: “I
tell you who loog lig a’ emperor—jus’ ezag’—that Mr. B.F. Pikkerton, when he got that unicorn
upon him, with gole all up in front an’ down behine!”). Sådant var kvinnoidealet i såväl USA, som
Europa och Japan under den gällande perioden, och förmodligen såg inte någon av författarna detta
som ett problem.
Den underliggande samhällskritiken river dessutom lite för ytligt och är lite för vagt formulerad
(pekar inte på de övergripande strukturerna utan på ett speciﬁkt, till större delen uppdiktat människöde). Det man bär med sig eer att ha tagit del av Madama Butterﬂy är att Chō-Chō-sans var
ett mycket tragiskt, men förhållandevis individuellt öde – ett individuellt oﬀer för en individuell
tragedi. En självisk individ utnyttjade en godtrogen individs kärlek vid ett tillfälle i historien, för
egen vinning. Det är vad sagan explicit berättar för oss, resten måste vi läsa in själva och för det erfordas kännedom om problemet till att börja med. Berättelsen misslyckas alltså med att belysa det
större system som tillät just den här individuella tragedin att ta plats. Chō-Chō-sans öde var hemskt,
men det var en konsekvens av en samhällsstruktur som hade satt arrangerade skenäktenskap i system. En struktur som förmodligen slukade många ﬂer ﬂickor än bara Butterﬂy. Kanske var skaparna
bakom berättelsen blinda inför sina egna strukturer, och därför inte kunde formulera en mer precis
kritik emot dem? De kanske helt enkelt inte såg dem. Kanske fanns det i deras ögon ingenting konstigt med ett system som tillät västerländska män att fara till Japan och äkta sig tillfälliga fruar, bygga
hem och sedan överge dem till sina öden, med barn och utan heder i en obarmhärtig hederskultur.
Hade möjligtvis berättelsen sett annorlunda ut om de fyra författarna varit kvinnor i stället?
Det är fantasieggande och frestande att spekluera i eventuella omständigheter, men låt oss hålla
den här undersökningen till huvudfrågan: Är Madame Geisha-sagan en orientalistisk berättelse? Ja,
och nej. Det måste hållas i bakhuvudet att berättelsen inte är en politisk kommentar, utan ett skönlitterärt verk – dramatiserat för teaterscen och romantiserat alla italiensk opera. Och i detta var det
ett typiskt barn av sin tid. Helt i linje med högromantikens ideal berättar denna historia om ett större samhällsproblem utifrån en liten människas öde. Berättelsen är sentimental och gripande utan att
vara öppet moraliserande. Inte ett endaste moraliskt imperativ fälls i någon av versionerna. Madame
Butterﬂy är en historia om ett individuellt öde, men den går att läsa som en analogi till ett större
problem. Kritiken ﬁnns där om man söker eer den, men då måste man veta vad man söker eer. Vi
sitter med historieskrivningens facit i hand och tolkar utifrån moderna lärdomar och utifrån en historisk helheltsbild som sekelskispubliken knappast besatt.
Utvecklingen från Loti till Puccini är verkligen en omvälvande resa för den lilla geishan. I Loti
ﬁck hon knappt något utrymme alls – han gav henne inte ens repliker. Long använde replikerna för
att förminska sin Butterﬂy, bara i sye som etnisk markör för att visa att hon är japansk. Men för
Puccini är Chō-Chō-san hans främsta intresse. Det är henne han försöker komma åt genom operan.
Som om han hörde något den där kvällen i London, då han såg Belascos pjäs – något som de övriga
inte hörde. Kanske just för att han inte förstod många ord av de engelska replikerna som utväxlades
på scen kunde han vända sitt skarpa tonsättaröra till de intriger som tog plats på scen. Kanske hörde
han något hos den lilla geishan som hade gått alla de tidigare författarna förbi.
Jag har mejlat med professor Richard M. Berrong vid Kent State University, som har redigerat den
engelska utgåva av Madame Chrysanthème som jag har använt i det här arbetet, och ﬁck följande
kommentar på min slutsats:
I'd deﬁnitely agree that Puccini makes his character the most Western, the least diﬀerent and oﬀ-putting,
of the four. at's in part why Belasco's play is no longer performed and Puccini's opera is still regularly
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performed. / Loti's novel, which I ﬁnd to be one of his weakest, is problematic in a lot of ways. You're certainly right that it's much more about the narrator than it is about Mme Chrysanthème. And there are
deﬁnitely racist passages in it. But there's also an appreciation of Japanese art that is not racist at all.

Där alla andra slog dövörat till, är Puccini den förste som vänder sig till geishan – berättelsens
själva centralﬁgur – och ställer frågan: Vem är du? Vem är Butterﬂy? Och svaret han får är bland den
vackraste, mest rörande musik som någonsin har hörts från en operascen.
Sebastian Beverloo
Stockholms Universitet
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