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Jugoslavien var aldrig blandkulturellt
Den etnoreligiosa identi- 
teten spelade stor roll i 
Jugoslavien aven under 
kommunismen och det 
ar till denna identitet 
man lattast vander sig 
nar yttre kriser undermi- 
nerar stabiiiteten i tillva- 
ron. Det konstaterar an- 
tropologen Tone Bringa 
i sin avhandling Being 
Muslim the Bosnian 
Way. Karl Steinick 
annialer.

O
A Iskitligt hur skhviis om 

/% Jugoslaviens sdnderfall 
A J^och de diirp3 foljande kri* 
gen; lidningsartiklar och rcporta* 
gebocker samt en och annan ve- 
censkaplig studle.

Saklitteratur

Tone Bringa
Being Muslim the Bosnian Way 
Princeton

Till de senare hor den norska an- 
(ropologen Tone Bringas Being 
Muslim the Bosnian Way, som 
bnserar sig p5 hennes doktorsav- 
handling om livei i en muslimsk 
by i Bosnien. Faltarbetei gjordes 
1987-1988. det vill saga fore sam- 
manbroiiel. och framstallningen 
beror knappast alls ulvecklingen 
darefler, aven om Bringa gjon ett 
par kortare iterbesok i Dolina, som 
hon valt att kalla platsen for sin un- 
dersdkning.

Vardagsliv
Trots det siiger Bringas av- 

hnndling mer om ulvecklingen i 
det forna Jugoslavien an de fiesta 
direktreportage frSn krigets fronl- 
linjer. Genom att p5 traditionellt 
emografiskt vis beskriva vardags- 
liv. seder och bruk. relaiioner och 
attityder i en liten by pS den bos- 
niska landsbygden fdngar hon ni- 
got av den bakgrund som behdvs 
for att fdrsti del vidare skeendet.

Den frdga som kanske oftasi 
stallls av utomstaende betraklare iir 
hur granne plotsligt kan sld ihjal 
granne. Vad Tick miinniskor som 
levt hela livet sidu vid sida att bbrja 
mbrda varandra? Bringa besvarar 
inte den frdgan, men hon beriittar 
mycket om vad det innebar att 
leva granne med ”de andru”.

1 Dolina bodde bdde mustimer 
och kroater och hade gjort sS i ge- 
neralioner. Under den tid hon vis- 
lades ibiand byns muslimer rddde 
grannsamja, men i dag Finns inte 
langre nSgra muslimska invdnare 
kvar. antingen har de flytt eller 
mbrdats.

KatoUker
*' De andra” iir alltsd ur Bringas 

perspcktiv kroaterna ndgra serber 
fmns i storl sett inte i traklen - 
men redan hiir avviker hennes be* 
skrivning frdn den vi vanl oss vid. 
I stiillet for kroat anviinder hon 
begreppet kaiolik, belt enkelt for 
all sd gjorde man i Dolina och de 
andra btisniska byama fore Jugo- 
slavicns uppibsning. Lik.som mus- 
lim var katolik och oriodox elnore- 
ligidsa begrepp som angav belyd- 
ligt mer iin bara irosuppfaitning. 
Religionen var dock del centrala 
och del var oflasi kring den som 
skillnadema markerades.

Och skillnadema var uppenbarl 
vikliga, minst lika vikliga som 
likheierna. Nar kvinnorna i Doli
na giislar varandra falls repliker 
som gdr ut pd all befasta skiljelin- 
jer mellan grupperna. Sd gor inte 
vi. Sa gdr de.

^ Umgds gdr man emellertid over 
griinslinjen. men inte pd samma 
salt .som inom den egna gruppen. 
Visst gdr muslimska kvinnor och 
hiilsar pd sina katolska grannar 
och de kan mycket viil vara niira 
viinncr. men niir det galler miinni- 
skor som bor langre bort hdller 
man sig till de egna. En muslims 
kvinna gdr inte tviirs over byn for 
att balsa pd en katolsk. annat iin i 
sallskap med en katolsk granne.

Olika satt att fika
Kaffei serveras forstds annorlun- 

da hos de andra och man sitter 
kanske vid bordel i stiillet for pd 
golvet. Huvuddukama knyts olika 
beroende pd elnoreligids identitet. 
liksom en mangd till synes obeiyd- 
liga fdreteelscr skiljer sig dl.

Del Finns ingen dragen griins 
genom byn med ena gruppen pd 
ena sidan och den andra pd andra. 
men dverallt finns de osypliga 
skiljelinjerna och alia iir medvei- 
na om dem. Redan namnet anger 
vein som iir vad och hustypcn vi- 
.sar var det bor katolik och var del 
bor muslim. Delta iir ett flerkullu- 
relit samhiitle men knappast ett 
blandkulturellt. Sa gor de. sd gdr 
inte vi.

Bron over Mostar. Jugoslavien var inte sd blandkultureill som 
del ofta hiivdas. De olika religionerna levdc sida vid sida i byarna. 
Det fanns ingen dragen griins med ena gruppen pd ena sidan och 
den andra pd andra. men dverallt fanns de osynliga skiljelinjerna 
och alia var medvetna om dem. Landel var flerkulturelh men knap- 
past blandkulturellt.

Det iir kvinnorna som uppriitt- 
hdller gruppidentitelen och del 
gdr de bdde genom att uppfostra 
barnen och genom att i familjen 
forvalla tradilionerna. Som i de 
fle.sij# samhiillen ar det kvinnorna 
som hdller de sociala koniakterna 
och knyter ihop nutverken som 
hdller samman vardagslivel.

I de fiesta elnografiska bylivs- 
skildringar ingdr ell avsniti om 
hogtider, sarskilt giftermdlsritua* 
ler. och sd iiven hos Bringa. Det 
visar sig ocksa vara hiir den etno- 
religidsa idenlilelen stalls pd prov 
och befiists. Det giillei all gifta 
sig med riilt partner och pd riiit 
salt. Kiirlek iir nog bra men inte 
kan man bygga iiktenskap pd 
sdnt. En man bor ha god ekonomi 
men han bor ocksd vara .stabil och 
ha en mor som gar all leva med. 
Del ar namligen kvinnorna som 
flytiar till mannen. och eftersom 
fd har egel hus blir del till man- 
nens familj. Kvinnan bor vara ar- 
betsam och kunna skota hushdilei 
och hdlla rent och snyggl.

Aktenskap inom gruppen
Men. och della iir det viktigus- 

le. man viiljer partner inom den 
egna gruppen. Som nagon av 
Bringas informanter kon.staterar: 
Man kan vara god viin med ndgon 
av en annan religion men man 
gifler sig inte med dem.

Blandiiktcnskap hdr till ovan-

ligheierna i Dolina och i de fa fall 
det sker iir det muslimska miin 
som gift sig med serbiska kvin
nor. det vill siiga med personer 
Ulan nagon som heist tidigare an- 
knytning till byn.

I stiiderna fbrekommer diiremot 
blandaklenskap i beiydligt hbgre 
grad, liksom man dar inte hdller 
sd hart pd tradilionerna over hu- 
vudtaget. Delta iir byborna viil 
medvetna om och diirfor ser man 
med viss skepsis pd stan, liksom 
man i staden ser pd bylivet som 
efterblivei. Della iir naturligivis 
inte unikt for bosniska fbrhdllan- 
den. men just genom den flerkul- 
turella sammansiittningen av bc- 
folkningen fdr della en speciell 
belydelse.

Grupplillhdrigheten spelar en 
belydande roll pa landel och den 
fmns som en mojlighet liven i sta
den, Niir som heist kan skillna- 
derna aklualiseras.

Skillnader

Den etnoreligiosa ideniiteten 
har alltsd iiven under den jugosla- 
viska kommunismen spelat stor 
roll och del ar till den. de redan 
noggranl befa.sta skillnadema, 
man lattast vander sig niir yttre 
kriser underminerar stabiiiteten i 
lillvaron. Det ar ocksd denna 
identitet som utgbr spriingkraflen 
i polilikernas makthungriga och 
cyniska spel.

Redan i fdrkrigstidens Dolina 
siiger kvinnorna till den norska 
besdkaren att det naturligivis bara 
blir problem om man giftcr sig 
over gruppiillhorighelen. for vad 
skall barnen bli? Trots an barnen 
traditionellt fdr mnnncns namn 
och iiven bans etnoreligiosa iden
titet dlerkommer frdgoma. reto- 
riska men ytlcrsl reella: Vad skall 
de bli sen? Vilka skall vara deras 
viinner?

Underforst^tt ligger pd.std- 
endet att bara den som hur 
en klar elnoreligids identi
tet vet var han eller hon har 
sina vanner; det vill saga, 
verkliga vanner finns inom 
gruppen. De andra visade 
sig bara vara grannar. Skill- 
naderna ar viktigare an lik- 
heterna.

Tone Bringa drar inga sddana 
slutsalscr ur silt material men det 
iir svdrt all viirja sig mol att de 
ligger i fdrliingningen. Gar man 
vidare frdn hennes tid i Dolina 
hamnar man ju ocksd i kriget. och 
iiven om Being Muslim the Bos
nian Way inte behandlar della dr 
den skriven mol bakgrunden av 
hela den jugoslaviska tragedin.

En av de fdriegade instiillning- 
arna om anlropologin iir alt dess 
utdvare ’’riiddar” hotade kulturcr 
till efierviirlden genom all beskri
va dem. I Bringas fall ar del dcss- 
viirre just vad del handlar om. 
Dolina. som hon fann det. fmns 
inte mer och hennes mdnstergilla 
ctnografiska sliidie blir ocksa ett 
gripande sorgearbeie.

Fdrmodligen skulle hon ha kun- 
nat skriva ett liknande verk om hon 
bosatl sig bland byns katoliker. el
ler i en ortixlox by. men muslimer- 
na blev de siora fdrlorama i det ju
goslaviska sbnderfallet. De iir den 
storsla befolkningsgruppen i Bos
nien men inte i majorilet. de har 
heller mgel "hemland” all viinda 
sig till fdr stdd.

Muslimisering
Vetskapen om delta har i grun- 

den fdriindrat "hur man iir mus
lim pa del bosniska sallet". Diir 
tidigare lonvikten lag pa bosnisk 
fdrskjuis den nu mol muslimsk.

Frapn iir om nagot fredsfdr- 
drag i viirlden konimer att gdra 
del mdjligt att vara bosnier "the 
bosnian way".

KARL STEINICK

Barberaren i Sevilla i 
Dario Fos omtalade upp- 
sattning har nyligen haft 
premiar i Malmo. Johan 
Stenstrbm var dar,

^^killnaden mellan Barbera- 
'^^ren i Sevilla och Figaros 
k^brdllop - Rossinis och 
Mozans respeklive operor - iir 
oiindlig, trots att bdda bygger pa 
Beaumarchais’dramafdrlagor 
och hdr ihop ifraga om handling 
och persongalleri.

Barberaren i Malmo

Hos Mozart tematiseras den poli- 
ilska spriingkraflen genom all del 
urgamla .siSndsprivilegiei ifrS- 
gasiitts; hos Rossini diiremot be-

tonas den triviala lekfullheten, 
den yillga musikaliska gesien 
och typiseringen av gesiallerna.

I sin idehisioriska studie Ope
ra and Ideas tar den amerikanske 
hisiorikern Paul Robinson sin ut- 
gSngspunkt i denna fokusering 
pS djup respeklive yta i de biida 
verken och drar langigSendc 
konsekvenser. inte minst ifraga 
om del musikali.ska uiiryckel. 
Den skifiande behandling som 
det radikala sioffej hos Beaumar
chais fait hos Mozart och Rossini 
menar Robinson yiierst iiren mu- 
sikalisk-dramati.sk manifestation 
av upplysningstidens respeklive 
romantikens ideviirld.

P3 Sloran I Malmo har Dario

Fos omtalade uppsiittning av 
Barberaren i Sevilla nyligen haft 
premiar.

Dario Fo har publiken liirt kiin- 
na som den poliliserade farsens 
miistare. I denna uppsiittning 
fmns emellertid inget av tendens. 
och nSgon vilja all ge Rossinis 
verk ell uns av den franske dra- 
matikerns ursprungliga kriliska 
ton kan inte skdnjas. Fo har i 
stiillet lagil fasia p5 del faktum 
alt Barberaren. liksom flcrialel 
komiska operor i llalien. skrevs 
fdr karnevalen. en lid fdr skraii. 
fest och ndjen. Regissdren har 
diirfor lalil den folkliga iialicns- 
ka commedia deirarte-iradiiio- 
nen fdrhdja komiken i denna re

dan komiska opera.
Uppsiittningen baseras pi den 

inscenering som Dario Fo tidiga
re gjort i Amsterdam, och som nu 
Fos mangSrige samarheispariner 
Arturo Corsa fort over till Mal- 
md, Regi, dekor. kostym och ljus 
bar sSledes Dario Fos signatur 
Ulan att denne over huvud tagel 
varit pi plats, En miingd frigor 
installer sig. I vilken uislriick- 
ning kan man tala om Fo som re- 
gissdr? Hur mycket i denna upp- 
siittning priiglas av Corsas inlcn- 
tioner? Fdrhailningssiittei med 
del dubbla regissdrskapet iir inie 
alldeles oproblematiskt.

I uppsatiningen kan man ur- 
skilja ett Herlal siruklurerande

drag som bidrar till all ge verkel 
helhcl. Simultanileten ar det 
kanske most idgonfullande. Sam- 
tidigt som solistema och kdren 
framfdr sina enskilda nummer - 
arior. dueller, ensembler - utspe- 
las nigot annat som inte alltid 
hdr samman med huvudhand- 
lingen. Hiie,finner man inscener- 
ingens inest friska och innovati- 

^ va inslag. De bidrar till del hdga 
tempo som priiglar sarskilt fdrsla 
akien och som kongeniall svarar 
mot Rossinis spritlande nuisik.

I sin hcihei iir Barberaren i Se
villa mycket ndjsam. Men den 
spiinst och friskhet som kiinne- 
lecknar fdrsla akien lyckades 
man inte vidmakthulla i den and
ra, Inienslieten maltades mol slu- 
tot. diir man fdrviinlade sig alt 
den skulle siiga.

JOHAN STENSTROM


