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Familien i de moderne, vestlige
samfund har det ikke altid så
vældig godt. Vi ser ikke så
meget til hinanden, vi er ikke så
ekstraordinært sammentømrede,
og der er mange af os, der er
eller i hvert fald til sidst bliver
ganske ensomme. Den udvikling
er et centralt tema i aftenens
forestilling, som peger på forskellige
konsekvenser af familiens forfald,
men måske også på en ny chance
for den.
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Hvis man skulle pege på et
samlende fællestræk ved hele
den vestlige verden og vores måde
at leve vore liv og indrette os på,
kunne det være vores forståelse
og prioritering af friheden. I vesten
er friheden i sandhed det bedste
guld, og med frihed mener vi først
og fremmest den helt individuelle,
personlige frihed. Min frihed. Min
ret til at skalte og valte med mig
selv, mit liv og mine relationer, lige
nøjagtigt som det passer mig. Hvis
jeg spiller mit spil godt og rigtigt er
æren min, men går det galt, må jeg
leve med, at det var min egen fejl.
Jeg havde jo friheden til at vælge,
som jeg nu engang ville og gjorde.
Ud over at vægte den personlige
frihed højt, er vi i vesten også
meget glade for at give pengene
absolut frihed, men det er en anden
historie.
Frihedstrangen og det entydige
fokus på den enkelte, individet,
MIG, var dårligt nyt for familien.
Blodets bånd vil uvægerligt

stramme, og magtfordelingen i
en familie kan umuligt være helt
ligelig, og derfor er det ekstremt
udbredt, at vore dages vestlige
individ kan fortælle, at han/hun
i mere eller mindre udstrakt grad
har lagt afstand til sine forældre,
sine søskende, sin nærmeste
biologiske relationer. Mange af os
flytter væk fra vores hjemstavn og
fødested, vi søger ind i helt andre
brancher end vores forældres, og
de store, nære søskende-relationer
er der mange, der ikke rigtigt
har. I jagten på vore egne mål,
kan gammelt blod med alt dets
begrænsende nid og nag ikke stå
i vejen. Og de fleste fortæller sig
selv og hinanden, at vi har det helt
fint med det. Familie er noget, der
lige skal overstås ved højtider og
faste mærkedage, hvorefter vi igen
kaster os ind i hvert vores. Faktisk
skal man næsten være heldig, hvis
selvrealiseringen levner plads til et
varigt parforhold.
Men lige midt i, at vi suser afsted
i vores frihedsrus, finder livet jo
så sted. Der sker noget. Nogen
dør. Alvorlige kriser opstår. Nogen
savner alligevel kontakten med
oprindelsen. Nogen kalder familien
sammen igen. Men hvad duer
den så til – har vi forsømt den for
længe? Er vi blevet for forelskede i
hver vores friheder? Det er det, der
er på spil i denne familiehistorie,
hvor titlen antyder, at der ledes efter
en årsag, en skyld, en hund, der
ligger begravet et sted.

Julie Maj Jakobsens skriver sig
med Skyld ind i en lang tradition
i vestligt teater og litteratur – en
tradition, der bruger familien som
omdrejningspunkt for at sige noget
om samtidsmenneskene, men
måske også om det samfund, som
enhver familie udgør den mindste
celle i. Og Jakobsen placerer netop
sin familie midt i en krise, der
ikke udspringer af dem selv, men
kommer udefra, nemlig et uvejr, en
uophørlig regn, en trussel fra et
klima, der opfører sig som om, det
ikke længere vil spille med.
Hvis vi i vesten følger vort hidtidige
spor med yderligere frihedssøgen
og udspaltning fra hinanden, bliver
vore liv sikkert kun mere og mere
groteske og styrende mod et fatalt
endeligt. Men måske ligger der
også en chance i krisen. Måske
er det punkt, hvor det ikke kun er
en gammel hund, der er død, men
selve grunden under os, der skrider,
måske er det den omstændighed,
der kan få os til – igen – at
værdsætte familiens fællesskab og
de mennesker, der udgør det. Hvis
vi altså når det.
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