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Abstract 

This essay explores the techniques utilized by Oscar Wilde in his comedy The 

Importance of Being Earnest, which function to communicate to his audience, serious 

standpoints on relevant contemporary debates. Considering both the conventions of 

comedy and the societal background of Victorian Great Britain, I try to apply the 

theories presented in The reading process: a phenomenological approach by 

Wolfgang Iser – in order to see how Wilde uses e.g. gaps in the dialogue to imply 

incongruities within the characters, the plot and the moral of the play. Wilde 

comments and ironizes over the hypocrisy in the English aristocracy and over the 

Victorian morals and conventions concerning marriage, love, birthright etc. This essay 

attempts to show by which means Wilde manages to get his characters to ridicule 

themselves as well as society. Reversals of gender stereotypes, characters expressing 

contradictory opinions, and wordplay, are some of the techniques analyzed in this 

essay. 
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Inledning 

“A Trivial Comedy for Serious People” lyder undertiteln till Oscar Wildes pjäs The 

Importance of Being Earnest. Vid en första anblick kan titeln verka motsägelsefull – 

hur kan en trivial komedi vara riktad till en seriös publik? På vilket sätt är pjäsen 

seriös, och om vad? Finns det en motsägelse i att pjäsen utger sig för att vara både 

trivial komedi och seriös? Undertiteln antyder implicit detta genom att konstatera 

pjäsens natur – den säger oss ungefär: ”låt dig inte luras av den komiska 

förpackningen som detta drama svepts in i, det är i grund och botten, tro det eller ej, 

ett seriöst drama”. I introduktionen till English Comedy skriver redaktörerna Michael 

Cordner, Peter Holland och John Kerrigan: “Comedy often seems to feel obliged to 

warn its readers, even apologise to them, whenever it is going to deal with serious 

matters, as if the false opposition between the comic and the serious had some 

element of truth in it.”
1
 Falsk opposition eller ej, säkert är att komedier i allmänhet, i 

stor utsträckning behandlar seriösa ämnen – ofta i gränslandet för vad som är 

accepterat att diskutera och skämta om. Om man med opposition menar att det 

komiska och det allvarliga förhåller sig till varandra som två motpoler vilka inte kan 

flyta samman, kan den betraktas som falsk; men något sorts motsatsförhållande kan 

man dock inte förneka existerar. Hur förstår vi annars den tillrättavisning som den 

oempatiske får höra när denne visat munter min vid opassande tillfälle; ”skratta inte, 

det här är allvar”. Det komiska och det oseriösa ligger ofta nära varandra. Man kan 

vara arg och allvarlig eller lugn och allvarlig, men när det kommer till att vara glad 

och allvarlig är det något som skär sig. Just i denna brytning, detta komplexa 

motsatsförhållande, finner komedin sin styrka.  

I The Importance of Being Earnest använder Wilde det komiska för att kommunicera 

seriösa ståndpunkter, vilket alltså indikeras redan i och med undertiteln ”A Trivial 

Comedy for Serious People” (även ett omvänt tillvägagångssätt brukas av Wilde, 

d.v.s. han skapar komik genom att leka med publiken och karaktärernas allvarlighet). 

Med hjälp av en kombination av komediteori och receptionsteori ämnar jag undersöka 

med vilka medel Wilde framför dessa seriösa ståndpunkter i sin pjäs The Importance 

of Being Earnest, och vilka effekter hans teknik har på läsaren/åskådaren. 
                                                        

1 “Introduction”, English Comedy, red. Michael Cordner, Peter Holland, John Kerrigan (Cambridge 

1994), s. 1. 
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Bakgrund 

Wilde skriver ur det senviktorianska Storbritannien i slutet av 1800-talet. Det är ett 

samhälle där industrialiseringen radikalt förändrat levnadsvillkoren för medborgarna – 

för vissa i en positiv bemärkelse, medan andra påverkas negativt. Samtidigt som en 

välmående borgarklass växer sig större i de snabbt expanderande städerna, blir klyftan 

mellan de som har och de som inte har allt större. I de stora städerna där industri och 

kommers florerade, följde också fattigdom och misär – men även motreaktioner från 

bland annat författare och lagstiftare, som engagerade sig för att uppmärksamma 

förhållandena och skapa förändring. “Victorians debated whether the machine age 

was a blessing or a curse, whether the economic system was making humanity happier 

or more miserable. Did the Industrial Revolution represent progress, and how, in fact, 

was progress to be defined?”
2 

Friedrich Engels, som var verksam i det viktorianska 

Storbritannien, vittnade om den utbredda slummen i stora städer såsom London och 

Manchester, och om kapitalismens baksidor – bl.a. i The Condition of the Working 

Class (1845), som översattes från tyska till engelska 1885, men publicerades i 

Storbritannien först 1891.
3
 De stora förändringar och slitningar i samhället som kom i 

och med den industriella revolutionen orsakade inte endast materiell påverkan i 

människornas liv; Engels påpekar:  

 

The more that Londoners are packed into a tiny space, the more repulsive and 

disgraceful becomes the brutal indifference with which they ignore their neighbors 

and selfishly concentrate upon their private affairs. We know well enough that this 

isolation of the individual – this narrow-minded egotism – is everywhere the 

fundamental principle of modern society. But nowhere is this selfish egotism so 

blatantly evident as in the frantic bustle of the great city.
4 

 

Ett annat stort ämne i dåtidens debatt var den så kallade ”kvinnofrågan”. Man ställde 

sig frågor som: Ska kvinnor ges rättigheten att utbilda sig i större utsträckning? Att 

rösta? Var kvinnan med rätta underordnad mannen, eller skulle man och kvinna i 

                                                        

2 “Industrialism: Progress or Decline?”, The Norton anthology of English literature, Vol. E, The 

Victorian Age, red. Stephen Greenblatt, nionde upplagan (New York 2012), s. 1580. 

3 Ibid., s. 1589. 

4 Engels: The Great Towns, “Industrialism: Progress or Decline?”, The Norton anthology of English 

literature, Vol. E, The Victorian Age, red. Stephen Greenblatt, nionde upplagan (New York 2012), s. 

1591. 
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själva verket betraktas som jämlikar? Det viktorianska Storbritannien präglas å ena 

sidan av en reaktionär moral implementerad hos folket i namn av Drottningen, Gud 

och Nationen – med stora bokstäver – och å andra sidan av en motreaktion i form av 

progressiva värderingar och ett ifrågasättande av den rådande moralen. Drottning 

Viktoria blev symbolen för en nationell identitet som grundade sig i en tro på den 

brittiska nationens överlägsenhet p.g.a. deras högt utvecklade civilisation (speciellt 

gentemot främmande kulturer – och i synnerhet västerlandets överlägsenhet gentemot 

resterande delen av världen). Viktorianismen blir en förhärskande ideologi som sprids 

”ovanifrån och ned” (från det styrande samhällsskiktet till gemene man), och detta 

reagerar bland annat konstnärer och författare emot. Det komiska dramat lämpar sig 

väl som form för en sådan motreaktion. ”In its content and its conditions alike, 

comedy on the stage has been, throughout its long history, an on-going dialogue 

between different moral and social beliefs, different attitudes toward life, death, 

society, and the human condition.”5 

Den egoism som de nya ekonomiska förutsättningarna öppnade upp för i det minst 

sagt sparsamt reglerade industriella samhället, den stränga moralism innefattande 

bland annat frågan om inom vilka spektra man respektive kvinna var tillåtna att 

utveckla sin karaktär, samt frågan hur samlevnaden människor emellan skulle se ut för 

att passa inom samhällets ramar för vad som var accepterat – allt detta tvingar fram ett 

ständigt hycklande hos medborgarna. Det moderna samhället – med sina teknologiska 

framsteg, sin samhällsomvälvande utveckling, nya vetenskapliga upptäckter (bland 

annat inom geologin, och kanske främst Darwins evolutionsteori som nådde stor 

spridning), samt kvinnans debatterade roll som var under utveckling – genererade en 

uppsjö av frågeställningar hos människorna i det viktorianska Storbritannien, och en 

skepsis gentemot det industriella samhället, patriarkatet och Gud. I bjärt kontrast till 

detta står viktorianismen med dess framtidsoptimism och traditionsenliga påbud. 

Dessa två motpoler förhåller sig dock inte till varandra såsom olja till vatten; 

människan – liksom samhället – slits mellan oppositioner, och hon förkroppsligar 

vanligtvis ingen av dem, samtidigt som båda är en del av henne och hjälper till att 

forma hennes person och världsuppfattning. Denna dubbelhet blottläggs tacksamt 

                                                        

5 Scott Cutler Shershow, Laughing Matters (Amherst 1986), s. x (preface). 
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genom komedin. ”In other words, our comedies represent and reflect our duplicities, 

our intricate ways of naming ourselves. Human beings, like their comedies, are also 

self-divided, torn by oppositions of meaning and interpretation – between corruption 

and virtue […].”6 

Jag lägger i denna uppsats fokus vid att analysera på vilket sätt Wilde använder sig 

av den komiska formen för att kommentera och ironisera över det samhälle han skrev 

utifrån – och hur han på så sätt avslöjar människan och samhällets paradoxala natur 

och hyckleri.  

 

Material 

Den version av pjäsen jag använt mig av är den vanligast inscenerade versionen med 

tre akter, till skillnad från (vad som brukar refereras till som) den ursprungliga 

versionen, med fyra akter. Detta främst på den enkla grund att det var denna version 

Londonborna fick se på teatern när pjäsen först sattes upp. I åtanke hade jag Peter 

Rabys ”The Origins of The Importance of Being Earnest”, i vilken det framgår att 

versionen med tre akter var den som först skickats till Wildes producent George 

Alexander: ”[…] it was Alexander who, slightly fortuitously, finally bought back the 

British rights from Wyndham, and was responsible for persuading Wilde to readopt 

the three-act structure, which was, indeed, the format of the original scenario he had 

been sent in late July.”
7
 

Det material jag använder mig av i författandet av denna uppsats – förutom själva 

dramat i sig – kan delas in i tre kategorier; det material som behandlar dramat och 

komedin i allmänhet, det receptionsteoretiska underlaget, och det material som 

behandlar Wilde och den aktuella pjäsen, d.v.s. The Importance of Being Earnest (den 

sistnämnda kategorin får sitt eget avsnitt under rubriken ”Tidigare forskning”).  

Det är främst tre arbeten som jag stödjer min framställning på i fråga om drama- och 

komediteori. Den första är Elder Olsons The Theory of Comedy,
8
 vilken ger en inblick 

                                                        

6 Shershow, s. 31. 

7 Peter Raby, “The Origins of The Importance of Being Earnest”, elektronisk utgåva av University of 

Toronto Press (Project Muse), http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v037/37.1.raby.html , 2014-

04-18, s. 142. 

8 Elder Olson, The Theory of Comedy (Indiana 1968). 

http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v037/37.1.raby.html


8 
 

i de problem man ställs inför när man försöker definiera komedins natur och 

formandet av en teori gällande för den. Olson konstruerar även en komedins poetik, 

vilken han sedan applicerar på en rad väsensskilda dramer – från Aristophanes och 

Shakespeare till Wilde – med bland annat The Importance of Being Earnest som 

exempel. Högst användbar är också Scott Cutler Shershows Laughing Matters,
9
 med 

undertiteln ”The Paradox of Comedy” – vilken varit högst klargörande när det 

kommer till hur den paradoxala komedin svarar mot den mänskliga kluvenheten. Den 

tredje boken är Gunnar Brandells Drama i tre avsnitt,
10

 i vilken jag använt mig främst 

av det andra avsnittet, som urskiljer dramats olika element och deras funktioner. 

När det kommer till receptionsteori är det först och sist Wolfgang Isers The Reading 

Process: a Phenomenological Approach jag tagit till hjälp;
11

 det är genom hans teorier 

om vad som sker när läsare möter text, som, i kombination med komediteorin, till stor 

del ligger till grund för min argumentation. 

I tillägg till detta har jag använt avsnittet ”Victorian Issues” i The Norton anthology 

of English literature
12

 som underlag för den samhälleliga bakgrunden – vilken ger en 

god inblick i den viktorianska erans olika områden för debatt och kontrovers. 

 

Tidigare forskning 

Eftersom The Importance of Being Earnest är ett av Wildes mest populära verk – 

inte sällan betraktat som hans dramatiska mästerverk – finns redan en omfattande 

forskning med pjäsen som undersökningsobjekt. Det kan därför vara ytterst 

tidskrävande att skaffa sig en helhetsöverblick av forskningsfältet; jag presenterar här 

i stället ett urval av de texter som jag förhållit mig till i denna uppsats – varav några är 

bland de mest välkända och inflytelserika. 

En av riktningarna den tidigare forskningen haft är att läsa pjäsen som ett uttryck för 

homosexuell längtan. Oundvikligt kan tyckas, med tanke på Wildes välkända sexuella 

läggning. Joel Fineman gör en psykoanalytisk läsning i Lacans strukturalistiska anda 

                                                        

9 Scott Cutler Shershow, Laughing Matters (Amherst 1986). 

10 Gunnar Brandell, Drama I tre avsnitt (Stockholm 1971). 

11 Wolfgang Iser, “The Reading Process: a Phenomenological Approach”, Modern Criticism and 

Theory: A Reader, red. David Lodge, andra upplagan (New York 2000). 

12 “Victorian Issues”, The Norton anthology of English literature, Vol. E, The Victorian Age, red. 

Stephen Greenblatt, nionde upplagan (New York & London 2012), s. 1560-1667. 
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där han bland annat lägger stor vikt vid namnet Bunbury (ett namn med vilket en av 

huvudkaraktärerna i pjäsen, Algernon, namngett sin påhittade sjuklige vän – som han 

påstår sig besöka närhelst han vill slippa närvara vid sociala tillställningar och 

förpliktelser av olika slag). Fineman skriver: “[Bunbury] was not only British slang 

for a male brothel, but is also a collection of signifiers that straightforwardly express 

their desire to bury in the bun”
13

 – vilket alltså skulle referera till analsex. Alan 

Sinfield å andra sidan argumenterar emot Fineman och andra liknande tolkningar; han 

menar att det är anakronistiskt att tolka den femininitet som utstrålas av dandyn (i 

pjäsen förkroppsligad av de två manliga huvudkaraktärerna, Jack och Algernon) som 

ett tecken på homosexualitet. Den moderna bilden av den homosexuella mannen höll 

på att konstrueras och vår stereotypa bild existerade ännu inte – en stereotyp som 

(enligt Sinfield) Wilde själv fick stå mall för, mycket på grund av den offentligt 

uppmärksammade rättegångsprocess där han dömdes till två års straffarbete p.g.a. sin 

homosexualitet (”the trials helped to produce a major shift in perceptions of same-sex 

passion”).
14

 

Jeremy Lalonde ställer två möjliga läsningar av Wildes pjäs mot varandra, i sin 

kritik med namnet ”A 'Revolutionary Outrage': The Importance of Being Earnest as 

Social Criticism”.
15

 En läsning som söker efter manifestationer av klassmedvetenhet 

och tecken på kritik mot samhälleliga strukturer, ställs mot en läsning som söker efter 

manifestationer av manlig homosexualitet och brott mot könsnormer. 

Jerusha McCormack gör en mer historiserande, biografiserande analys av Wildes 

komiska snärtighet; hon skriver i ”Wilde's fiction(s)”
16

 om hur Wilde konstruerar ett 

”counterspeech”. Genom karaktärer som Lord Henry Wotton i The Picture of Dorian 

                                                        

13 Joel Fineman, “The Significance of Literature: The Importance of Being Earnest”, elektronisk 

utgåva av The MIT Press (JSTOR), http://www.jstor.org/stable/778454 , 2014-03-18, s. 89. 

14 Alan Sinfield, “'Effeminacy' and 'Femininity' Sexual Politics in Wilde's Comedies”, elektronisk 

utgåva av University of Toronto Press (Project Muse), 

http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v037/37.1.sinfield.html , 2014-05-13, s. 36. 

15 Jeremy Lalonde, “A 'Revolutionary Outrage': The Importance of Being Earnest as Social Criticism”, 

elektronisk utgåva av University of Toronto Press (Project Muse), 

http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v048/48.4lalonde.html , 2014-03-18. 

16 Jerusha McCormack, “Wilde's fiction”, The Cambridge Companion to Oscar Wilde, red. Peter Raby 

(Cambridge University Press 1997), http://dx.doi.org/10.1017/CCOL052147471X.008 2015-01-18, s. 

96-114. 

http://www.jstor.org/stable/778454
http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v037/37.1.sinfield.html
http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v048/48.4lalonde.html
http://dx.doi.org/10.1017/CCOL052147471X.008
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Gray ger han ett alternativ till det brittiska ”Empirespeak” – det språkbruk med vilket 

kolonialmakten Storbritannien utövar sin språkliga kontroll över kolonierna: ”Lord 

Henry Wotton challenges the British hierarchies of truth by systematically sabotaging 

Empirespeak.”
17

 

L.A. Poague försöker med sin ”The Importance of Being Earnest: The Texture of 

Wilde's Irony”
18

 att utbena de ironiska verktyg som utgör Wildes stil i skapandet av 

komedi, och urskiljer fem specifika typer av ironier i pjäsen, vilka benämns: 

1) situation, 2) omkastning, 3) jämförelse, 4) sanning, och 5) bokstavlighet [min 

översättning]. 

 

Läsaren och The Importance of Being Earnest 

Det faktum att ett drama är konstruerat på ett sätt som gör sig lämpligt att realiseras 

fysiskt, i form av uppsättandet på en scen, tar inte ifrån det dess egenskap som text 

och litteratur – Wolfgang Isers teori är därför i lika hög grad applicerbar på ett drama 

som på en roman eller dikt. Iser anser att en litterär text måste vara utformad ”in such 

a way that it will engage the reader's imagination in the task of working things out for 

himself, for reading is only a pleasure when it is active and creative”.19 På vilket sätt – 

rent konkret – menar Iser att texten ska engagera läsarens fantasi? För att förstå detta 

måste vi beakta Isers syn på det litterära verket som sådant.  

”The work is more than the text, for the text only takes on life when it is realized, 

and furthermore the realization is by no means independent of the individual 

disposition of the reader – though this in turn is acted upon by the different patterns of 

the text.”20 Iser menar att det är i mötet mellan text och läsare som texten kommer till 

liv. Textens verklighet (d.v.s. den illusion som texten projicerar på läsaren) och 

läsarens disposition (som sätter förutsättningarna för läsarens fantasi), ingår i ett 

växelspel där de två faktorerna ständigt påverkar och förändrar varandra. Karaktären 

av detta möte är dynamiskt snarare än statiskt, och vår uppfattning av texten är 

                                                        

17 Ibid., s. 112. 

18 L.A. Poague, “The Importance of Being Earnest: The Texture of Wilde's Irony”, elektronisk utgåva 

av University of Toronto Press (Project Muse), http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v016/16.3-

4.poague.html , 2014-03-18, s. 251. 

19 Iser, s. 190. 

20 Ibid., s. 189. 

http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v016/16.3-4.poague.html
http://muse.jhu.edu/journals/mdr/summary/v016/16.3-4.poague.html
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ständigt under utveckling. Iser kallar detta ”textens virtualitet” – d.v.s. verkets 

simulerade verklighet konkretiserad i läsarens medvetande, skapad i ett spel mellan 

text och läsare. 

Vad Iser kallar ”Luckor” i texten, inbjuder läsaren att föreställa sig – och engagerar 

därmed dennes fantasi i en kreativ läsprocess. Dessa luckor utgör allt det i en text som 

inte är skrivet rakt ut eller förklarat i texten. Det krävs en balans mellan det som skrivs 

och det som inte skrivs: om texten ger för lite information och sammanhang förlorar 

läsaren intresset – den illusion som texten projicerar blir inte tillräckligt stark för att 

engagera oss. Men även ett motsatt förhållande hämmar läsarens fantasi: ”If the reader 

were given the whole story, and there were nothing left for him to do, then his 

imagination would never enter the field [of imagining], the result would be the 

boredom which inevitably arises when everything is laid out cut and dried before 

us.”21 The Importance of Being Earnest kan inte klandras för att lämna läsarens fantasi 

sysslolös. I Wildes kvicka dialoger finner läsaren sig ofta undrande vad det var som 

egentligen menades. Kanske är det just denna egenskap – detta tolkningsutrymme som 

textens polysemantiska natur öppnar upp för – som gjort att pjäsen klarat tidens test 

och gett upphov till den uppsjö av tolkningar som den har gjort.  

Redan i pjäsens första ordväxling – som sker mellan dandyn Algernon och hans 

betjänt Lane – ges vi prov på denna, låt oss kalla det ”otydlighet”, i dialogen. Algernon 

spelar piano i rummet intill det rum som utgör scenens skådeplats, varefter han 

beträder scenen – på vilken Lane redan befinner sig. 

 

ALGERNON  Did you hear what I was playing, Lane? 

LANE:    I didn't think it polite to listen, sir. 

ALGERNON:  I'm sorry for that, for your sake. I don't play accurately – 

    anyone can play accurately – but I play with wonderful  

    expression. As far as the piano is concerned, sentiment is 

    my forte. I keep science for Life. 

LANE:    Yes, sir. 

ALGERNON:  And speaking of the science of Life, have you got the  

    cucumber sandwiches cut for Lady Bracknell?
22 

 

                                                        

21 Ibid., s. 190. 

22 Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest”, The Norton anthology of English literature, Vol. 

E, The Victorian Age, red. Stephen Greenblatt, nionde upplagan (New York & London 2012), s. 1734. 
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Detta korta – och till synes triviala – stycke dialog, lämnar oss med en rad 

frågetecken. Varför anser Lane det oartigt att lyssna till Algernons pianospel? Är 

det p.g.a. en överdriven respekt för den privata sfären? Och är detta i så fall ett 

ironiserande över den nya tidens moderna stadsbo, som – beskrivet av Engels i 

The Condition of the Working Class – ‟håller sig till sitt eget‟, i det alltmer 

individualiserade samhället? Eller är det endast en undanflykt från Lanes sida, för 

att slippa yttra sig om vad han anser vara ett undermåligt musicerande? Och vad 

säger det i så fall om det sociala klimat de tillsammans lever i – när det finns en 

diskrepans mellan tanke och ord, yta och inre? Triviala scener som den ovan 

citerade, spelar enligt Iser, en viktig roll för läsarens meningsskapande: 

 

The unwritten aspects of apparently trivial scenes, and the unspoken dialogue 

within the 'turns and twists', not only draw the reader into the action, but also 

lead him to shade in the many outlines suggested by the given situations, so that 

these take on a reality of their own. But as the reader's imagination animates 

these 'outlines', they in turn will influence the effect of the written part of the 

text.
23 

 

För att ytterligare exemplifiera Isers teori kan vi granska Algernons svar i den 

nyss citerade dialogen: ”I'm sorry for that, for your sake”. Meningen ändrar sin 

betydelse för läsaren/åskådaren, beroende på hur denne tolkat Lanes första replik. 

I ljuset av Lanes replik och de möjliga faktorer som ligger bakom hans yttrande, 

förstår vi Algernons svar som ett ironiserande över det som motiverar Lanes 

replik – må det vara Lanes oärlighet eller hans överdrivna respekt för den 

personliga sfären. Läsaren/åskådaren behöver inte nödvändigtvis bestämma sig 

för en definitiv tolkning, denna process är som sagt dynamisk och ständigt i 

rörelse.  

Och medan detta spel pågår under textens yta, är Algernons svar samtidigt 

skenbart ignorant. Som att han själv tolkar Lanes replik enbart bokstavligt, utan 

att reflektera över de bakomliggande orsakerna, och självupptaget beklagar sin 

betjänts uteblivna upplevelse av hans briljanta pianospel. Därmed skapas en 

komisk effekt; det verkar som att Algernon misslyckas med att uppfatta att Lanes 

                                                        

23 Iser, s. 190. 
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kommentar har rot i en djupare åsikt, och därför framstår han själv som mindre 

intelligent – samtidigt som Algernons svar i själva verket exponerar Lanes 

yttrande och riktar åskådarens uppmärksamhet mot de bakomliggande faktorerna 

till hans tal. Vad gör då detta komiskt? Elder Olson beskriver det på följande vis: 

 

We cannot ridicule someone by showing that he is extremely good, or better 

than most, or even ordinary; we must show that he is inferior, either to the 

ordinary, or at least inferior to what has been thought or claimed about him, by 

himself or others. But we do not ridicule someone simply by showing that he is 

bad [...] we must exhibit the sheer absurdity of taking him serious at all [...]
24 

 

I detta fall förlöjligas Algernon genom att det antyds, i och med Lanes 

kommentar, att Algernon är en sämre pianospelare än vad han själv hävdar. 

Dessutom förstår läsaren, av bland annat scenanvisningarna och det faktum att det 

finns en betjänt i huset, att Algernon – och även de senare introducerade 

karaktärerna i dramat – är från överklassen eller övre medelklassen, och därmed 

får förlöjligandet ytterligare en dimension. Förväntningarna från ”andra” (t.ex. 

Algernons sociala krets – eller samhället i stort) är högre på någon från 

överklassen, och fallet blir följaktligen längre för vår pianist. En arbetare 

förväntas inte i samma mån besitta musikaliska kunskaper av denna typ, och det 

vore därför inte lika tacksamt att skämta om. Även självbilden hos överklassen, 

som stereotypt kan betraktas som uppblåst, förstärker denna effekt. Algernons 

sista replik i den ovan citerade dialogen gör det till slut absurt att ta honom på 

allvar. Precis när dialogen börjar stelna till, spänningen bubblar under ytan och 

Lanes korthuggna svar låter ana osämja dem emellan, avbryter Wilde det hela 

med hjälp av ett plötsligt intresse för gurksmörgåsar. Det ska visa sig vara ett 

återkommande grepp i dramat: att låta en kommentar angående mat avbryta en 

allvarligare diskussion om något helt annat. Algernon upplevs som komisk då 

hans prioriteringar ter sig snedvridna. Detta är inte endast ett simpelt knep för att 

uppnå en komisk effekt – vi har här berört en nyckel till dramats filosofi. Wilde 

själv beskriver målet – med sitt skrivande i allmänhet – på följande vis i en 

intervju: 

                                                        

24 Olson, s. 12 f. 
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It has as its philosophy... that we should treat all the trivial things of life 

seriously and all the serious things with sincere and studied triviality.
25 

 

Karaktärerna i detta drama är seriösa om i stort sett allt: status och yta, 

tilltalsnamn och äktenskap, arv och börd, pengar och societet. Att endast lägga 

vikt vid dessa ting kan ses som trivialt, men det är i sig inte komiskt. Det är hur 

karaktärerna själva exponerar grunden för dessa områden av intresse som absurd, 

som skapar den komiska effekten, och får karaktärerna att förlöjliga sig själva. 

Endast Algernon förhåller sig oseriös till dessa ämnen, och är istället seriös om 

gurksmörgåsar och dubbelspel; genom sitt tal klär han i bildlig mening av de 

andra karaktärerna och det samhälle de representerar. Han verkar förkroppsliga 

Wildes filosofi då han säger följande till Jack: 

 

ALGERNON  Well, one must be serious about something, if one wants to have  

    any amusement in life. I happen to be serious about Bunburying.  

    What on earth you are serious about I haven't got the remotest  

    idea. About everything, I should fancy. You have such an   

    absolutely trivial nature.
26 

 

På vilket sätt får karaktärerna roten till sitt intresse – för de ämnen som de tar på 

allvar – att framstå som absurda? Detta sker ständigt i dialogen karaktärerna 

emellan. Ett exempel är när Jack ska förklara för Algernon varför han lever ett 

dubbelliv, d.v.s. ett liv där han – när han befinner i staden – bedriver ett dekadent 

leverne som dandyn Ernest, och – när han är på landsbygden – använder sig av 

sitt riktiga namn, Jack, och agerar ansvarsfull förmyndare: 

 

JACK  My dear Algy, I don't know whether you will be able to understand  

   my real motives. You are hardly serious enough. When one is placed  

   in the position of guardian, one has to adopt a very high moral tone  

   on all subjects. It's one's duty to do so. And as a high moral tone can  

   hardly be said to conduce very much to either one's health or one's  

   happiness, in order to get up to town I have always pretended to   

                                                        

25 The introduction to “The Importance of Being Earnest”, The Norton anthology of English literature, 

Vol. E, The Victorian Age, red. Stephen Greenblatt, nionde upplagan (New York 2012), s. 1733. 

26 Ibid., s. 1765. 



15 
 

   have a younger brother of the name of Ernest [...]
27

 

 

Samtidigt som Jack försöker framföra vilket ansvar och känsla för moral som 

krävs av hans position som förmyndare, avslöjar han också ohållbarheten i att 

anpassa sig efter den konventionella mall som han förväntas inpassa sig i. Jack 

blir till en hycklande dubbelspelare för att stå ut med att leva enligt den gängse 

moralen. Utifrån ovanstående stycke dialog kan ett par saker konstateras. Jack 

förlöjligar sig själv på så sätt att han framstår som ”sämre” – sämre än vad som 

förväntas av honom som förmyndare, och sämre än vad han själv verkar erkänna 

för sig själv (han hävdar bestämt sin allvarliga inställning till förmyndarskapet, 

trots sitt dubbelspel). Dessutom förlöjligar Jack (till synes omedvetet) det 

samhälle, vilkets moralism går i strid med den mänskliga naturen och tvingar 

individen till antingen hyckleri eller psykisk ohälsa. Ett snarlikt exempel är när 

Lady Bracknell hälsar på Algernon – precis efter det att hon beträtt scenen för 

första gången i dramat: 

 

LADY BRACKNELL  Good afternoon, dear Algernon, I hope you are  

       behaving very well. 

ALGERNON    I'm feeling very well, Aunt Augusta. 

LADY BRACKNELL That's not quite the same thing. In fact the two 

things rarely go together.
28

 

 

Lady Bracknell uppmanar till gott uppförande, samtidigt som hon avslöjar att det 

kommer till ett pris: välbefinnandet måste offras. Precis som när Jack talar om sin 

”höga moraliska ton”, och får läsaren att finna hans tilltro till den löjlig och 

motsägelsefull – får Lady Bracknell ”det goda uppförandet” (och hennes 

förespråkande av det) att framstå på samma vis. 

Den viktorianska moralismen ironiseras över på flera fronter, men de flesta 

ironier i pjäsen anknyter till temat samlevnad – såväl den praktiska sidan som den 

filosofiska – både i familjelivet, i kärlekslivet och i det sociala livet i övrigt; 

känslorna inblandade, rollerna tilldelade de olika könen o.s.v. Det andra stora 

temat har med systemkritik och klass att göra. Det vill säga, några av de högst 

                                                        

27 Ibid., s. 1738. 

28 Ibid., s. 1739. 
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aktuella ämnena för debatt i det viktorianska Storbritannien. 

 

If comedy relaxes concern by exhibiting its grounds as absurd, it is most 

effectively comic when it treats of things which do arouse concern.
29

 

 

Alltså: Wilde låter karaktärerna i The Importance of Being Earnest förlöjliga sig 

själva genom att tillskriva dem vissa värderingar – värderingar som de själva 

exponerar som absurda, genom att uppträda motsägelsefullt i tal och handling. 

Effekten är komisk då inte endast de själva framstår i dålig dager, utan även 

samhället och societeten som borde ses som bakgrunden till deras handlande. Det 

som verkligen skapar genomslagskraften är att de ämnen som ironiseras över, i 

högsta grad angår publiken (i synnerhet den viktorianska publiken, men även den 

nutida) och att det är ämnen som i vanliga fall debatterades/debatteras i 

allvarligare tonläge. Ett särskilt relevant exempel är hur den äktenskapliga 

institutionen ironiseras över på detta vis. På ett flertal ställen i dialogen, redan 

från dramats första sida, yttrar sig karaktärerna ironiskt om äktenskapet. Lane 

säger sig ha varit gift endast en gång: ”That was in consequence of a 

misunderstanding between myself and a young person.”
30

 Han framhåller 

dessutom att: ”in married households the champagne is rarely of a first-rate 

brand.”
31

 Även Algernon (som själv, under en stor del av pjäsen, uppehåller sig 

med att försöka få igenom ett giftermål med Jacks skyddsling Cecily) visar på en 

liknande inställning då han svarar följande, när Jack avslöjar att han ska fria till 

Gwendolen: 

 

ALGERNON  I thought you had come up for pleasure? … I call that  

    business.
32 

 

Denna ironi speglar den gammalmodiga tanken på giftermålet som ett 

handelsavtal, fattat mellan två familjer, för att säkra de båda familjernas status 

                                                        

29 Olson, s. 58. 

30 Wilde, s. 1734. 

31 Ibid. 

32 Ibid., s. 1735. 
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och ekonomi. På detta finurliga vis får Wilde Algernon att både förlöjliga sig själv 

och den äktenskapliga institutionen. Algernon hävdar även saker som: ”Divorces 

are made in Heaven.”
33

 Och som Poague konstaterar: “If divorces are made in 

heaven, marriages are made in drawing rooms by status-conscious dowagers with 

checklists”,
34

 vilket senare realiseras, då Lady Bracknell går tillväga på detta vis 

för att se om Jack är värdig att giftas med Gwendolen (jag återkommer till detta 

på sidorna 19 och 20). Trots detta handlar pjäsen till stor del om hur Algernon och 

Cecily – och Jack och Gwendolen – försöker gifta sig. Det är härifrån dramat 

hämtar sin dramatiska spänning; ska de gifta sig till slut, trots alla hinder som ter 

sig oöverstigliga? Och precis som i så många andra komedier är dramats handling 

konstruerad efter följande princip: ”The inevitable structure of a comic plot goes 

from misapprehension to understanding, from separation to reconciliation.”35 Men 

egentligen är ämnet (vilket hela pjäsen i slutändan handlar om) förlöjligat, och 

därför framstår också karaktärerna som komiska – då de lägger så pass stor vikt 

vid sina äktenskap. 

Men varför läser vi inte yttranden likt Algernons som blott osympatiska 

kommentarer? Iser menar att läsaren ständigt försöker organisera den information 

som texten förser denne med, och i denna process sker hos läsaren ett 

”återskapande” av texten i dennes medvetande – ett illusionsalstrande som 

ständigt modifieras. Den litterära texten presenterar en värld för läsaren, vars 

byggstenar är meningar (delar), vilka tillsammans inte utgör textens helhet. Det är 

i relaterandet mellan meningarna – vad filosofen Ingarden kallar ”intentionale 

Satzkorrelate”,
36

 ‟avsiktliga menings-korrelationer‟ [min översättning] – som 

läsarens fantasi involveras, och ger form åt interaktionen meningarna emellan. 

Processen som åsyftas kan enklare beskrivas som läsarens ”tråd-dragande” mellan 

de enskilda meningarna, för att skapa betydelse. Det kan tyckas självklart att varje 

lösryckt mening förlorar sin betydelse i brist på sammanhang (Algernons nyligen 

citerade replik ”[...] I call that business” framstår som endast frånstötande om den 

                                                        

33 Ibid. 
34

 Poague, s. 252. 

35 Shershow, s. 17. 

36 Iser, s. 191. 
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läses lösryckt från sitt sammanhang, och ironin obefintlig). Men då läsaren är 

medveten om Algernons tidigare ironiska och oseriösa yttranden, uppfattar 

läsaren den skämtsamma tonen i hans tal. När flera meningar följer efter varandra 

påverkar varje mening de övriga, eller rättare sagt, läsarens upplevelse och 

tolkning av de övriga meningarna och den helhet de tillsammans är med och 

bildar. Den nyss lästa meningen modifierar ständigt läsarens förväntning inför de 

kommande meningarna, och kan även få läsaren att omtolka tidigare lästa 

meningar, nu i ljuset av ny information och nya intryck: 

 

The act of recreation is not a smooth or continuous process, but one which, in 

its essence, relies on interruptions of the flow to render it efficacious. We look 

forward, we look back, we decide, we change our decisions, we form 

expectations, we are shocked by their nonfulfillment, we question, we muse, 

we accept, we reject; this is the dynamic process of recreation.
37 

 

Denna process styrs, enligt Iser, huvudsakligen av två strukturella komponenter i 

texten:  

 

[F]irst, a repertoire of familiar literary patterns and recurrent literary themes, 

together with allusions to familiar social and historical contexts; second, 

techniques or strategies used to set the familiar against the unfamiliar. Elements 

of the repertoire are continually backgrounded or foregrounded with a resultant 

strategic overmagnification, trivialization, or even annihilation of the 

allusion.
38 

 

Om vi anlägger denna teori på det aktuella dramat tillhandahålls oss några av 

nycklarna för att tolka dramat. Till ”familjära litterära mönster”, kan formen av 

det komiska dramat och dess konventioner räknas: flertalet vändpunkter, det 

lyckliga slutet o.s.v. Hit kan även räknas, vad som av Gunnar Brandell kallas 

”dramatisk ironi”:  

 

Oft[a] förmedlas informationen i olika takt till rollerna och till publiken, dvs. 

antingen så att publiken är bättre underrättad än (någon av) rollerna eller också 

tvärtom så att (någon av) rollerna antas sitta inne med upplysningar som 

                                                        

37 Ibid., s. 199. 

38 Ibid., s. 199 f. 
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publiken inte har fått.
39

 

 

Detta tillvägagångssätt används främst i dramats andra akt, då Algernon dyker 

upp oinbjuden till Cecilys hem på landet, och utger sig för att vara Jacks påstådde 

bror, Ernest. Detta leder till en rad komiska obekvämligheter på Jacks bekostnad, 

i vilka det komiska består av karaktärernas ojämnt fördelade information. Bland 

annat hävdar Jack då han anländer att hans bror nyss dött, ovetande om att 

”Ernest” redan befinner sig på egendomen.  

Kärleksintrigen som dramats handling kretsar kring är ett av de mest klassiska 

”återkommande litterära teman” genom historien – berättelsen om kärleksparet (i 

detta fall i plural) vars förenande förnekas och utdöms, men vars ihärdighet ej 

tryter. ”Allusioner till familjär och historisk kontext” är något det finns gott om i 

The Importance of Being Earnest, vilket jag varit inne på tidigare. Hit räknas alla 

de anspelningar på, och ironiseringar över, ämnen från den viktorianska debatten. 

De allusioner som görs till en historisk kontext är bland annat till den franska 

revolutionen: 

 

To be born, or at any rate, bred in a handbag, whether it had handles or not, 

seems to me to display a contempt for the ordinary decencies of family life that 

reminds one of the worst excesses of the French Revolution. And I presume 

you know what that unfortunate movement led to?
40 

 

Detta citat är taget från dramats första akt, då Lady Bracknell kritiserar det 

faktum att Jack som spädbarn upphittats i en väska av hans fosterfader, och att 

hans biologiska föräldrar är för honom okända. Lady Bracknell ser Jacks brist på 

biologiskt släktskap som ett absolut förhinder för ett eventuellt giftermål mellan 

honom och Gwendolen (trots att han uppfyller Lady Bracknells andra krav av 

ekonomisk och politisk natur, vilket hon försäkrat sig om genom att pricka av en 

lista i ett förhör med Jack). Det oturliga förväxlande av väskor som lett till Jacks 

ovisshet om sitt släktskap, får Lady Bracknell att påminnas om denna 

samhällsomvälvande episod i historien, och hon verkar alludera till de 

                                                        

39 Brandell, s. 128. 
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 Wilde, s. 1745. 
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dekapiteringar som den franska revolutionen resulterade i. Detta är ett exempel på 

vad Iser kallar ett ”trivialiserande av allusionen”; jämförelsen mellan Jacks 

ovetskap om sin börd å ena sidan, och halshuggningar å den andra, är en så pass 

okonventionell jämförelse att Lady Bracknell främmandegör sin egen åsikt. Iser 

menar att genom att ”establish[ing] links between things we find difficult to 

connect […] we are forced to reconsider data we at first held to be perfectly 

straightforward”.
41

 Alltså: jämförelsen tvingar läsaren att omvärdera Lady 

Bracknells åsikt angående vikten av biologiskt släktskap (vilket av många kanske 

inte sågs som särskilt uppseendeväckande i det viktorianska Storbritannien). 

Wilde leker med Lady Bracknells oproportionerliga allvar inför Jacks börd, och 

skapar på så sätt komik. Det är en mer subtil maktstruktur än monarkin som 

Wilde attackerar, men genom att dra parallellen till den franska revolutionen och 

dess kritik mot monarki och födslorätt, exponeras det faktum att om man lägger 

vikt vid biologisk släktskap upprätthåller man en orättvis maktstruktur – och 

Lady Bracknells allvarlighet inför Jacks börd vittnar om hennes rädsla att förlora 

sin överordnade ställning. Det som ger denna passage dess komiska kvalitet är 

alltså Lady Bracknells överdrivna allvar inför ämnet, men även vad Poague kallar 

”the irony of the literal mind”.
42

 Det är en teknik som brukas av Wilde 

genomgående i pjäsen, och som bygger på att låta karaktärerna tolka information 

löjeväckande bokstavligt. I detta fall verkar Lady Bracknell förstå Jacks härkomst 

som vore han bokstavligen född, eller ”avlad”, i väskan i vilken han upphittats – 

detta ännu ett exempel på hur en karaktärs tal gör det rent omöjligt att ta personen 

på allvar, och därmed förlöjligas både karaktären själv och åsikten denne 

argumenterar för. 

En annan teknik Wilde använder sig av för att främmandegöra och trivialisera en 

allusion är att låta en karaktär hävda motsatsen till vad som är sant, och byta plats 

på t.ex. könsroller – dessa omkastningar kallas av Poague ”reversals”.
43

 Ett 

tydligt exempel är när Gwendolen säger följande om sin far: 
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GWENDOLEN Outside the family circle, papa, I am glad to say, is entirely 

unknown. I think that is quite as it should be. The home 

seems to me to be the proper sphere for the man. And 

certainly once a man begins to neglect his domestic duties he 

becomes painfully effeminate, does he not?
44

 

 

Det är uppenbart att hennes åsikt är den motsatta till hur den manliga rollen 

vanligtvis betraktas (speciellt så som den betraktades i det viktorianska 

Storbritannien). Men Wilde låter Gwendolen vara oemotsagd; det är inte så att 

hon argumenterar för en kontroversiell åsikt – snarare nämner hon detta i 

förbigående, som om det hon säger vore allmänt vedertaget. Om vi däremot kastar 

om könet på personen Gwendolen talar om – låt säga att det var hennes mor som 

omtalades; hemmet är kvinnans plats snarare än mannens, och kvinnan blir 

smärtsamt manlig då hon försummar hushållssysslorna – då blir hennes yttrande 

plötsligt i linje med de viktorianska värderingarna. Det är naturligtvis just dessa 

värderingar, och denna traditionella kvinnoroll, som kritiseras. Genom att på vissa 

ställen byta plats på könen främmandegör Wilde könsrollerna och får läsaren att 

stanna upp och reflektera – och kanske till och med skratta åt samhällets stelbenta 

påbud. 

De två senaste exemplen visar hur Wilde alluderar till sociala och historiska 

kontexter, och, genom att bland annat trivialisera och kasta om vissa element i 

allusionerna, skapas komik samtidigt som politiska poänger görs. Enligt Iser är 

dessa allusioner en av de viktigaste strukturella komponenterna för läsarens 

återskapandeprocess (se sidan 18), tillsammans med de främmandegörande 

tekniker vilka diskuterats ovan. En annan av de viktigaste komponenterna – 

nämligen återkommande litterära mönster och teman – exemplifierade jag endast 

flyktigt på sidan 19, och därför vill jag ge ännu ett exempel på detta. Som tidigare 

nämnts finns dessa element i det aktuella dramat främst i formen av det komiska 

dramat och dess konventioner. En av dessa konventioner är ”det lyckliga slutet”, 

som återkommer i praktiskt taget alla komedier. Shershow skriver att den 

moraliska ironin i det komiska dramats upplösning är, att ett lyckligt slut är 
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motsatsen till vad dramats händelseförlopp låter ana.
45

 Ändock kan vi förmoda 

hur dramat skall komma att sluta (vi har sett åtskilliga komedier, och vet 

följaktligen att det lyckliga slutet är att vänta). Hur borde detta tolkas? 

 

[W]atching the fortunate resolution to which we always knew the characters were 

inevitably bound, the playwright may indeed invite us to feel what the classical 

critics demanded: that these feigned deeds “nevertheless could happen”. But the 

playwright may also draw our attention to the ropes and pulleys of the deus ex 

machina and, indulging us with a beneficent vision of fate, may at the same time 

suggest “this is not the way it would happen”.
46

 

 

I slutet av The Importance of Being Earnest uppstår ett dödläge. Jack och 

Gwendolens äktenskap förvägras av Lady Bracknell p.g.a. Jacks brist på kända 

blodsband, och Algernon och Cecilys äktenskap förvägras av Jack (i egenskap av 

förmyndare åt Cecily), detta som hämnd och utpressning för hans egen situation. 

Dessutom finns ett annat förhinder som gör deras omedelbara förenande omöjligt, 

nämligen deras namn – ty de båda kvinnorna ser det som ett absolut kriterium att 

deras framtida makar måste gå under namnet Ernest. Även om Jack namngivit sig 

själv Ernest då han befunnit sig i staden (se sidorna 14 och 15), heter dock ingen 

av männen så egentligen. Men efter en rad osannolika sammanträffanden kan 

Jacks börd etableras – det visar sig att Jack är son till Lady Bracknells syster, och 

därmed son av en general, och till på köpet är han bror till Algernon. Dessutom 

uppbådas att Jack blivit döpt efter sin far, som mycket lägligt bar namnet Ernest. 

Och se där, parens förenande är plötsligt möjligt! Allt som krävs är att Algernon 

döper om sig, vilket han planerat in redan samma eftermiddag. Detta överdrivet 

osannolika slut inbjuder knappast åskådarna att tro ”that these feigned deeds 

‟nevertheless could happen‟”
47

 – däremot indikerar slutet att ”this is not the way it 

would happen”
48

 [min kursiv]. Den viktorianska moralen och samhällets 

konventioner (vilket är det enda som förhindrar äktenskapen) hade i verkligheten 

omöjliggjort ett lyckligt slut – och detta ironiseras över genom att påvisa vilket 

övermått av absurditeter som krävs för att kringgå konventionerna. Iser hävdar att 
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bl.a. främmandegörandet av litterära mönster är essentiellt för läsarens 

meningsskapande, och denna överdrift av ”det lyckliga slutet” är alltså ett sätt för 

Wilde att skapa mening – det borde därför ses som en väsentlig del i tolkandet av 

dramat. 

 

Earnest Ernest 

En av dramats viktigaste aspekter har passerat relativt okommenterad i denna 

uppsats fram tills nu – nämligen kvinnornas besatthet vid namnet Ernest. Är det 

inte märkligt hur pass stor vikt de lägger vid en sådan petitess? Återigen handlar 

detta om ett förfrämligande – denna gång av ett ideal.  

 

GWENDOLEN  We live, as I hope you know, Mr. Worthing, in an age of 

ideals. The fact is constantly mentioned in the more 

expensive monthly magazines […] and my ideal has 

always been to love someone of the name of Ernest.
49

 

 

Än en gång låter Wilde en karaktär förlöjliga sin egen åsikt genom att motivera 

den med skrattretande paradoxalitet, så att själva roten till åsikten framstår som 

absurd (se fler exempel på sidan 15). Ordet ideal refererar per definition till 

översinnlig idé av något fullkomligt och eftersträvansvärt – endast tanken på att 

ha som ideal något så ytligt som ett specifikt namn är komiskt. Att Gwendolen 

hänvisar till de dyra månadsmagasinen för att legitimera sin ytlighet stärker 

ytterligare självförlöjligandet, och det indikerar dessutom en sorts indoktrinering. 

För att förstå den symboliska betydelsen av namnet Ernest måste man ha i åtanke 

pjäsens titel. The Importance of Being Earnest – ‟vikten av att vara 

uppriktig/ärlig‟ [min översättning] – handlar till stor del om ‟vikten av att vara 

Ernest‟, då det är absolut nödvändigt för männen att heta så om deras äktenskap 

skall gå igenom (”in earnest” kan till på köpet betyda ”på allvar”, vilket ger titeln 

ännu en dimension). Vad som är komiskt är att i en pjäs vid namn The Importance 

of Being Earnest, är vikten av att vara ärlig lika med noll. Algernons och Jacks 

lögner och dubbelspel har i slutändan inga konsekvenser – och varken 

Gwendolen, Cecily eller Lady Bracknell visar något som helst intresse för detta. 
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Lady Bracknell bryr sig endast om blodsband och ekonomi, och Gwendolen och 

Cecily bryr sig endast om namnet Ernest. När Jack frågar Gwendolen huruvida 

hon skulle kunna älska honom om han hette något annat än Ernest (i detta stycke i 

texten tror Gwendolen fortfarande att Jack heter Ernest, då han brukar detta namn 

i staden), svarar hon följande: 

 

GWENDOLEN Ah! that is clearly a metaphysical speculation, and like most 

metaphysical speculations has very little reference at all to 

the actual facts of real life, as we know them.
50

 

 

Gwendolen blottar här djupet av sin ytlighet. Metafysiken – den gren inom 

filosofin som behandlar verklighetens mest fundamentala struktur och 

människans egen existens – är just motsatsen till ytlighet. Att Gwendolen 

likställer ett simpelt namnval med metafysiken, är ett exempel på ett 

trivialiserande av allusionen till detta ideal; hennes metafysik är lika med yta. Vi 

kan även se detta som ett exempel på en omkastning; om livet som vi känner till 

det har väldigt lite att göra med metafysiska tankegångar, betyder det att 

samhället vi lever i är utformat i ignorans om de mest grundläggande funderingar 

kring existensen. Namnet Ernest fyller funktionen att förfrämliga ett mansideal 

vilket låg till grund för mångas val av äktenskapspartner i det viktorianska 

Storbritannien (ett ideal som till viss del fortfarande är förhärskande). Det är ett 

ideal som inte tar mannens ärlighet eller karaktär i beräkning, utan fokuserar på 

huruvida han har ”ett gott namn” eller ej – ett faktum som avgörs av storleken på 

hans plånbok och värdet av hans blodsband. Det finns åtskilliga ironier i pjäsen 

som förlöjligar societeten och samhällets konventioner, men det är speciellt en 

karaktär som får stå som representant för denna societet – nämligen Lady 

Bracknell. Lalonde skriver: ”Lady Bracknell is not merely acting as an individual 

but as a figure of the larger society‟s work to fit individual subjects into socially 

recognized and sanctioned categories”.
51

 Till exempel försöker hon passa in Jack i 

rollen som den perfekte gentlemannen (se sidan 19), och Cecily i rollen som 
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”lady” (hon behöver bara bära sin haka lite högre och skaffa sig ett hembiträde).
52

 

Då Jack berättar för Lady Bracknell om Algernons opålitliga karaktär; hur han 

kommit oinbjuden till hans hus, lögnaktigt utgett sig för att vara hans bror och ätit 

upp alla muffins (detta ännu ett exempel på hur mat förs in i en diskussion av mer 

seriöst slag, se sidan 13), och att han inte kan godkänna Algernon och Cecilys 

äktenskap – svarar Lady Bracknell efter en komiskt kort betänketid att ”after 

careful consideration I have decided entirely to overlook my nephew‟s conduct to 

you”.
53

 Hon hävdar även att snabba giftermål är att föredra, eftersom ”[long 

engagements] give people the opportunity of finding out each other‟s character 

before marriage, which I think is never advisable”.
54

 Alltså: ordleken med 

dramats titel och pjäsens centrala namn ironiserar över samhällets snedvridna 

ideal gällande vad som gör en man värdig ett giftermål. Och Lady Bracknell, som 

står som representant och beskyddare av societeten (”[n]ever speak 

disrespectfully of Society, Algernon”)
55

, är den som är mest aktiv i det indirekta 

förlöjligandet av den – helt i linje med tesen om hur karaktärerna får roten till 

deras åsikter att framstå som absurda (se sidan 14). Detta kritiserande av samhälle 

och societet sker på ett sådant vis att det inte är skrivet rakt ut i texten, utan som 

beskrivet av Iser hålls läsarens fantasi sysselsatt genom de ”luckor” och 

inkonsekvenser som texten erbjuder; och genom relaterandet mellan de enskilda 

meningarna skapar sig läsaren sin egen uppfattning om textens underliggande 

mening i en dynamisk återskapandeprocess. I Wildes lek med yta och djup 

frammanas reflektioner av djupare slag genom karaktärernas ytligheter. 

 

Hyckleri 

Mina föregående diskussioner har framlagt hur karaktärerna i The Importance of 

Being Earnest förlöjligar sig själva och det samhälle de är en del av, genom sitt 

hyckleri och sina motsägelsefulla argument – en annan sak som ironiseras över i 

pjäsen är hyckleriet självt. Karaktärernas hyckleri är ett verktyg för att uppnå en 

                                                        
52

 Ibid. 
53

 Wilde, s. 1772. 
54

 Ibid., s. 1771. 
55

 Ibid. 



26 
 

komisk effekt, men även i sig ett föremål för ironiserande. Jag har tidigare gett 

exempel på hur ironierna i pjäsen får roten till karaktärernas områden av intresse 

att framstå som absurda – Olson menar att det i denna process finns en faktor som 

avslöjar något som en lögn; han kallar detta ”the real circumstance”.
56

 Olson 

misslyckas dock med att identifiera syftet med karaktärernas motsägelsefullhet; 

han menar att Wilde låter sina karaktärer uttala sig paradoxalt endast som ett 

mekaniskt knep för att skapa en komisk effekt, och att ”[t]his is not really 

supposed to be a picture of London society”.
57

 Dock finns det ett flertal ironier 

med hyckleriet självt i fokus. Till exempel då Jack säger följande, precis efter det 

att han erkänt det faktum att han nyttjar en dubbel identitet som Jack på landet 

och Ernest i staden: ”My dear Algy, you talk exactly as if you were a dentist. It is 

very vulgar to talk like a dentist when one isn‟t a dentist. It produces a false 

impression.”
58

 Jacks yttrande illuminerar hans eget hyckleri; att ge ett falskt 

intryck är just hans egen intention med nyttjandet av en dubbel identitet. Ett annat 

exempel är när Cecily själv påtalar sitt eget hyckleri: ”I hate waiting even five 

minutes for anybody […] I am not punctual myself, I know, but I do like 

punctuality in others […]”
59

 Återigen är det hyckleriet i sig som ironiseras. Olson 

uppfattar korrekt karaktärernas motsägelsefullhet som en teknik för att producera 

komik, men dess betydelse är mer omfattande: I The Importance of Being Earnest 

kan hyckleriet betraktas utgöra ”the real circumstance” – ty det är hyckleriet som 

får läsaren/åskådaren att ifrågasätta samhället och dess konventioner; det är 

hyckleriet som avslöjar lögnen. McCormack formulerar det på följande vis: 

”[Wilde‟s audience are] hoist on their own cliché: amused at their own expense. 

Wilde is able to do this precisely because he uses the language of his audience – a 

language already faithless, the language of common double-talk.”
60

 Trots att 

hyckleriet i pjäsen är draget till sin spets känner publiken igen sig väl; till 

exempel i en sådan sak som att prata om vädret: 
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GWENDOLEN  Whenever people talk to me about the weather, I always feel 

quite certain they mean something else.
61

 

 

Det finns en hög igenkänningsfaktor med dramats karaktärer, överdrifterna till 

trots. Shershow skriver: ”when we describe comic characters as 'worse', we 

actually mean they are 'no better' than in actual life […] Comedy degrades the 

world it depicts, but not beyond recognition”.
62

 På så vis är hyckleriet och 

karaktärernas motsägelsefullhet i pjäsen centralt: det får oss att ifrågasätta både 

samhället och oss själva – och då borgarnas hyckleri och brist på självinsikt förs 

fram i ljuset blir ibland effekten att publiken sätter skrattet i halsen.  

 

Slutord  

Att använda det triviala för att föra fram seriösa ståndpunkter, att bruka 

publikens skratt i syfte att skapa reflektion och introspektion – är både svårt och 

tacksamt. De tekniker som diskuterats i denna uppsats har en sak gemensamt; de 

riktar alla åskådarens blick inåt, och mot samhället. De många inkonsekvenser 

och ”luckor” som finns i texten håller läsaren ständigt involverad och aldrig 

bekväm, och de vittnar om den diskrepans som finns mellan tanke och ord hos 

karaktärerna och hos läsarna själva. Publiken känner igen sig i karaktärernas 

självförlöjligande, och blir således även de till åtlöje. De ämnen dramats 

karaktärer tar på allvar är också de ämnen som människor i allmänhet lägger vikt 

vid; Wilde skalar av alla lager och ställer fram konventionerna avklädda till 

allmän beskådning och utskrattning – deras absurdhet görs uppenbar. Enligt Iser 

är främmandegörandet av allusioner till social och historisk kontext, samt 

återkommande litterära mönster och teman, essentiellt för läsarens 

meningsskapande. Detta utnyttjar Wilde på ett sådant sätt att han inte behöver 

skriva rakt ut i texten vad han vill kritisera, han kan rent av skriva motsatsen och 

nå än större tydlighet! Wildes lek med yta och djup blir tydlig i alla de falska 

fasader karaktärerna bygger, vars enda syfte är att raseras. Dramat närmar sig sitt 
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klimax då Jacks dubbelspel är på väg att uppenbaras, och den dramatiska ironin 

blir som mest effektiv då hyckleriet hänger på en skör lina, en hårsmån från att 

upptäckas. Även ordleken med namnets titel och dramats centrala namn anspelar 

på oärligheten och ytligheten hos borgarna, återigen endast implicit antytt mellan 

raderna. Den sanna verklighet som uppdagas är samhällets paradoxalitet och 

människans försök att inpassa sig däri, vilket följaktligen speglar dess 

motsägelsefullhet – hyckleriet är kittet som håller dramat samman, liksom 

hyckleriet är ingrediensen som bevarar samhällets status quo och förhindrar total 

kollaps. 
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