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Stark dialog om hedersproblematik
Den fjärde månaden av Björn Boström
På en nästan rekvisitatom scen utspelar sig detta drömska drama. Scenen är
mörk. Skådespelarna klädda i svarta kläder. Innanför Alinas kappa skymtar
något vitt. Så är det också med ytterkanterna på den rektangel som markerar
gränsen mellan det instängda och friheten. Ett starkt ljus lyser någonstans
upp det mörka. Ändå är färgerna just svarta eller vita. Antingen eller. Kanske
är det som handlingen.
Alina och Josef är syskon. Josef sitter i fängelse sedan åtta år. Dramat tar
vid den dag han ska bli fri. Som syskon står de mycket nära varandra. Farligt
nära men ändå väldigt långt ifrån varandra. Alina är kvinna. Josef är man. En
fundamental skillnad som för med sig att två liv i samma miljö ändå blir helt
olika. Deras mentala verkligheter är därför så skilda att de trots närheten
aldrig riktigt kan mötas. Familjens värderingar är orubbliga. Trots att
föräldrarna inte längre är vid liv styr deras värdesystem syskonens liv.
Men enligt Alina är värderingar bara påhittade av människor och därför möjliga att förändra. Josef är av annan åsikt. Kanske är
det därför han är kapabel. Att döda den syster han samtidigt älskar över allt annat på jorden.
Dramat visar på den inneboende paradoxen, att det inom varje människa ryms sidor som hela tiden står i skarp konflikt med
varandra. Och att dessa när som helst kan skena iväg åt ett oväntat håll. Hat och kärlek kämpar ständigt sida vid sida. Josef
mördar inte sin syster bara av kärlek, han mördar också på grund av kärlek. Hennes kärlek till någon annan. Med detta
grundtema behandlas det svårföränderliga som finns i varje människas värdegrund. Och vilken makt värderingar har över en
människas liv. Hur vi definierar oss själva utifrån vårt värdesystem och hur handfallna vi är utan detta. Pjäsen tycks därför vilja
säga; att försöka förändra en människas värderingar kan liknas vid att försöka ändra någons tankesätt och djupaste identitet.
Gestaltningen är rå, naken och avskalad. Dialogen rapp och tempot högt. Trots den verklighetsnära handlingen är pjäsen hela
tiden öppen för tolkning. Vad är dröm, vad är verklighet? Och går det ens att avgöra detta i det verkliga livet. Orden är viktiga.
Dialogen kräver därför hela tiden ett aktivt deltagande från åskådarens sida. Särskilt för att hänga med i allt som skett efter och
innan, detta berättas nämligen till största delen i texten inte i handling. Jag upplever den komprimerade spelformen som
befriande, allt på en gång och sedan ingenting.
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