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gärna vänta sig ytterligare ett antal verk -  och därige
nom kanske material till en tydligare motsättning 
mellan de två decennierna.

I stället får man, onekligen överraskande, ett »mo
dernt exempel», nämligen Sven Delblancs roman Pri
mavera från 1973. Med tanke på de fasta konturer 
förf. har gett oss i starten, inte endast av konstnärsro- 
manens »typologi» utan också av de ekonomiska och 
sociala epokernas strukturer, hade man snarare haft 
skäl att vänta sig en sammanfattande diskussion om 
det tredje skede som i Sverige har följt efter mecena
ternas och borgarnas; alltså de decennier och den 
kulturpolitiska utveckling, som har präglats av »det 
demokratiska genombrottet» och framför allt av den 
betydelsefulla faktor som kallar sig det socialdemo
kratiska arbetarepartiet. Medelklassen har gjort sitt, 
nu är det arbetarklassens tur -  för att travestera Lal- 
lerstedt. Vad har den gjort av sin uppgift?

Lika väl som grosshandlare Lallerstedt 1856 
»oförblommerat» talade om borgarståndets ansvar 
för att värna om konsten och kulturen, talar i dag 
Bengt Göransson, liksom en rad andra företrädare, 
om sitt partis mål och medel på detta område. Det är 
det tredje skedet som sedan länge har inträtt, med 
andra ekonomiska och klassmässiga förhållanden; 
och med all respekt för Sven Delblanc räcker knap
past detta ensamma exempel för att belysa den ut
vecklingen, efter de gedigna genomgångar och omfat
tande perspektiv som Conny Svensson har gett i det 
föregående.

Boken slutar alltså en smula rumphugget, men det 
beror enbart på att man känner lockelsen av stora och 
intressanta frågor. Det är som om författaren själv 
har haft en förnimmelse av denna lockelse, men med 
en sista disciplinerad åtbörd har hållit fast vid »den 
franska konstnärsromanen» och sin komparativa me
tod. Eller har han inte riktigt varit medveten om 
vilken spännande bok han har skrivit?

I avsnittet om Röda rummet säger han bl. a.: »I 
Selléns gestalt förkroppsligas övertygelsen att konst 
måste vara något annat än att köpa och sälja andliga 
skapelser med vinst. Den attityden är lika viktig nu 
som 1879. Så blir Röda rummet en roman som littera
turhistoriskt och tematiskt sträcker sig tillbaka i ti
den, samtidigt som dess budskap lever vidare långt in 
i framtiden med oförminskad aktualitet så länge 
konsten hotas av en kommersiell nonsenskultur.» 
(99)

Det är en både riktig och viktig reflexion, men den 
görs med stor försiktighet och parallellen återkommer 
sällan; och när en liknande tanke formuleras på bo
kens sista rader sker det med stor stillsamhet. I fil
mens, radions och televisionens tidevarv finns det 
gott om verklighetsmaterial för en fortsättning på 
Conny Svenssons arbete, om dessa medier men även 
om bildkonstens och litteraturens villkor, och det tor
de inte saknas romaner -  konstnärsromaner, med 
eller utan den franska konstnärsromanens figurgalleri 
-  som skildrar dessa förhållanden. Den forskare som 
vill skriva om denna genre och dess verklighet har all 
anledning att för sin inspiration konsultera Conny 
Svenssons bok.

Bure Holmbäck

Egil Törnqvist och Barry Jacobs: Strindberg's Miss 
Julie. A play and its transpositions. Norvik Press. 
Norwich 1988.

Göran Stockenström (red.): Strindberg’s Dramaturgy. 
University of Minnesota Press. Almqvist & Wiksell 
International. (Tryckt i Minneapolis) Sthlm 1988.

Lagom till hundraårsjubileet av tillkomsten av 
Strindbergs internationellt mest bekanta drama Frö
ken Julie har Egil Törnqvist och Barry Jacobs färdig
ställt en monografi över stycket och dess nästan lika 
berömda förord. Dramats internationella ryktbarhet 
och förordets status av intressant naturalistisk pro
gramskrift har gjort det naturligt att publicera denna 
monografi på engelska, även om av bara farten också 
Strindbergs dialog blivit översatt. Det senare kan tyc
kas lite märkligt, eftersom på speciell plats i volymen 
svårigheterna att översätta Strindbergs dialog till eng
elska uppmärksammas med ett antal talande exem
pel. En utväg ur dilemmat hade varit parallella citat. 
Men att boken riktats in mot en internationell publik 
är högst rimligt. På svenska språket finns för övrigt 
redan Lennart Josephsons Strindbergs drama Fröken 
Julie från 1965 och den av Ulla-Britta Lagerroth och 
Göran Lindström redigerade Perspektiv på Fröken 
Julie från 1972.

Fröken Julie är en text som genererat såväl ett stort 
antal iscensättningar som vetenskapliga studier. Inom 
båda områdena har en del hänt som alldeles oberoen
de av jubileet motiverar en ny monografi. Bland an
nat har Gunnar Ollén med hjälp av kriminalteknisk 
expertis etablerat den sannolikt slutgiltiga texten -  
vilken alltså tog 96 år att restaurera. Och vad beträffar 
uppsättningar har t. ex. Ingmar Bergman -  vars verk
samhet inte heller längre är enskild svensk angelägen
het -  gjort sina omtalade uppsättningar på Münchens 
Residenztheater 1981 och på Dramatens lilla scen 
1985.

Törnqvists och Jacobs’ bok rymmer två avdelning
ar. Den första behandlar texten och dess förutsätt
ningar och den senare ‘‘The Transpositions”, dvs. 
textens vidare öden hos översättare och i händerna på 
olika konstnärer i samband med uppsättningar på 
scenen, i radio, i TV, på film, på operan och på 
balettgolvet.

Av de sålunda fördelade 14 kapitlen står Törnqvist 
för merparten: han har skrivit hela andra delen och 
dessutom ett kapitel om förordet, ett om pjäsens pro
blematiska slut och ett om pjäsens inflytande hos 
senare dramatiker.

Barry Jacobs -  professor i Montclair och känd bl. a. 
för en ofta citerad men inte tryckt Harvardavhandling 
med titeln Strindberg and the Problem of Suffering 
(1964) och dessutom översättare av såväl Strindbergs 
dramer som Gunnar Brandells doktorsavhandling -  
skriver om pjäsens bakgrund i Strindbergs författar
skap och i samtida diskussion, om styckets genretill
hörighet och om det intrikata rollspelet i spelet.

Även när författarna upprepar välbekanta sanning
ar slås man av att de uppenbart inspirerats av uppgif
ten. Texten rymmer fortfarande magi och oexploate
rade resurser och något okritiskt festtal är det inte
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fråga om. Såväl for litteraturhistoriker som iscensät
tare tycks pjästexten fortsätta att vara en utmaning.

Perspektivet är alltså genomgående internationellt, 
vilket är naturligt eftersom Strindberg med stycket 
strävade efter att lansera sig som naturalistisk förfat
tare på den europeiska marknaden. Genremässigt 
måste stycket ses mot europeisk bakgrund, vilket Ja
cobs gör med amerikanens denna gång fruktbara för
måga att se och Europa som enheter. Skandinavien.

Törnqvist argumenterar intresseväckande för tan
ken att det berömda förordet tillkom i en paus under 
arbetet med Fordringsägare och menar att en del av 
diskrepanserna mellan text och teori försvinner, om 
man besinnar denna omständighet. Sålunda skulle 
talet om den nya »hjärnadeln» passa bättre in på 
Gustaf i Fordringsägare än på Jean. Man skulle kunna 
tillägga att även Strindbergs påstående att han åstad
kommit en »irrande» dialog är avsevärt mer träffande 
för Fordringsägare än Fröken Julie, där ju dialogen 
ofta har karaktär av orderutdelande.

Mindre givande är, tycker jag, Törnqvists struktur
analys, medan Jacobs åter berör centrala ting när han 
beskriver rolltagandet i termer hämtade från modern 
rollpsykologi. Därmed berör man något viktigt i 
Strindbergs föreställningsvärld. Till detta rolltagande 
hör Strindbergs intresse för människans strategiska 
eller omedvetna anpassning efter andra människor 
samt allehanda magiska eller kvasipsykologiska tolk
ningar av sådana processer. Man är då inne också på 
hans syn på karaktären som något diffust, vilket han 
omväxlande beskriver som en brist och en tillgång. I 
Fröken Julie uppträder rolltagandet på speciellt sätt 
när Jean spelar parodisk teater och skålar med Julie -  
meningen är väl att han därmed visar att han egentli
gen inte faller för inviten. Till samma sfär hör den 
frivilliga hypnos Julie undergår i dramats slut och 
som väl också syftar till att förta Jeans skuld till det 
som händer. Hon ber honom spela rollen av en hyp- 
notisör som försätter henne i ett overkligt tillstånd. 
Ingen av dem är sålunda sig själv i detta problematis
ka pjässlut, vilket kanske kan tyckas vara en billig 
utväg av en dramatiker.

Detta problem och andra som förknippas med slu
tet tas upp av Törnqvist i en stringent genomgång 
baserad bl. a. på studier av Strindbergs strykningar 
och omarbetningar i manuskriptet. Efter sin utred
ning måste Törnqvist trots allt slå fast att slutet har 
svårt att övertyga en publik i dag. Här ligger en stöte
sten för varje regissör, och denna har naturligtvis 
Törnqvist varit observant på när han i bokens andra 
avdelning granskar uppsättningar i olika media.

Bokens andra avdelning inbjuder inte lika naturligt 
till diskussion, men den är högst läsvärd också för den 
som inte tagit del av alla dessa »transpositions». Ru
briken »Miss Julie as Ballett» är inte riktigt på kornet 
eftersom det är en TV-version av Birgit Cullbergs 
balett som Törnqvist -  av förståeliga skäl -  beskriver. 
De »close-ups» och annat som han diskuterar tillhör 
ju exklusivt TV-mediet. Här har Strindbergs pjäs 
först transformerats till balett och sedan har man 
gjort TV-balett av baletten.

Av bokens förteckning över uppsättningar framgår 
att man även gjort musical av stycket. Det skedde i

Japan 1986 och har inte fått något eget kapitel vilket 
också är både begripligt och försvarligt.

Egil Törnqvists och Barry Jacobs’ bok är en mono
grafi på hög nivå. Alla som använder Fröken Julie i 
sin undervisning borde ha god nytta av de djupa 
kunskaper och de vida perspektiv som här presente
ras.

Påfallande innehållsrik och påkostad dessutom är 
rapporten från det sjätte internationella Strindbergs- 
symposiet som hölls den 3-5 maj 1983 vid University 
of Minnesota till minne av professor Alrik Gustafsson 
och under ledning av professor Göran Stockenström 
vilken redigerat volymen Strindberg's Dramaturgy.

Föreläsningarna har bearbetats med tanke på läs- 
publiken, och med tanke på användbarheten har de 
försetts med i vissa fall digra notapparater. Ett rikligt 
illustrationsmaterial förhöjer ytterligare värdet och 
gör volymen särdeles aptitlig; en höjdpunkt i serien av 
symposierapporter.

Rapporten består av sammanlagt inte mindre än 23 
uppsatser där förutom gräddan av Strindbergsforska- 
re också det praktiska teaterlivets män och kvinnor 
finns representerade enligt en modell som prövades 
redan vid symposiet i Stockholm 1981 ehuru den 
ekumeniska andan då i stort sett lyste med sin frånva
ro.

Att systematisera alla dessa bidrag kan inte ha varit 
lätt, men den indelning i fyra grupper som valts ter sig 
någorlunda logisk. Ett första parti heter »Strindberg’s 
Dramas: Historical Dimensions». Bidragen under 
denna rubrik avläser Strindbergs författarskap mot 
olika historiska och idéhistoriska traditioner. Det 
andra partiet har rubriken »Strindberg in the Modern 
Theater: Dramatic Form and Discourse», och gemen
samt för bidragen här är att de undersöker Strind
bergs inflytande på det moderna dramat. I det tredje 
partiet »The Naturalistic or Supernaturalistic Plays: 
Dramatic Discourse and Stagings» kontrasteras på 
olika sätt 80-talsdramatiken mot Dödsdansen, och i 
den fjärde avdelningen »The Dream Plays: Dramatic 
Discourse and Stagings» uppehåller sig bidragsgivar
na vid de s.k. drömspelen -  dit man denna gång 
generöst räknar Till Damaskus, Karl XII, Ett Dröm
spel och även Spöksonaten och Pelikanen. Det är såle
des i de båda senare avdelningarna som även konkre
ta föreställningar sätts under luppen.

Att göra rättvisa åt mångfalden och idérikedomen i 
samtliga dessa uppsatser är här inte möjligt. Också 
metodiskt gör samlingen ett heterogent rikt intryck. 
Gammal hederlig textläsning överväger -  varvid det 
inte minst är intressant att jämföra forskarens och 
teatermannens resultat -  men också teatersemiotiska 
och dekonstruktivistiska ansatser noteras.

Sven Delblanc inleder volymen med en uppsats om 
»Strindberg and Humanism», ett ämne som utan vi
dare kan kallas kinkigt. Delblanc vill utnämna Strind
berg till humanist. Strindberg bevarar alltid en »hu
manistisk» nödutgång ur den naturvetenskapliga la
byrint där människan ilar omkring som en program
merad råtta, säger han. Hos Strindberg skulle vi bli 
varse kampen mellan determinism och humanism, 
varvid den senare påstå avgå med segern. Problemet
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är väl i så fall att Strindberg även när han öppnar 
denna humanistiska nödutgång ter sig så pessimistisk 
att ordet inte längre tycks vara rätt använt. Delblancs 
exempel är fröken Julie och fiskeriintendenten Borg 
som ju båda tar sina liv. När Delblanc försöker rädda 
detta genom konstaterandet att självmordet skulle 
stått högt i kurs i antiken, gäller detta möjligen någon 
romersk stoiker men inte de greker som Strindberg 
hade närmare till.

Annars uppehåller sig Delblanc -  naturligt nog -  
inte vid den sida av humanismen som har med rela
tionen till antiken att göra, och sanningen är väl att 
Strindberg nog så barbariskt använde antiken som ett 
stenbrott för egna byggen. Hans kraftfulla understryk
ningar i Euripides’ tragedihäften vid sådana passager 
där misogyni uttrycks hör inte heller hemma inom 
något slags humanism. Delblanc tycks mig sätta lik
hetstecken mellan individualism över huvud taget 
och humanism. Att Strindberg var det förra på ett 
ibland hysteriskt sätt råder det ingen tvekan om, men 
när det gäller att göra honom till humanist i någon 
vettig mening av ordet tycker jag Delblancs argumen
tering är mer lysande än övertygande.

Redan i följande bidrag, Evert Sprinchorns 
»Strindberg and the Superman» känner man igen var
dagens Strindberg. Här talas inledningsvis om hans 
hat, misogyni och mysticism. Ändå vill Sprinchorn 
rehabilitera Strindberg som kritisk tänkare och visar 
hur hans första entusiasm för Nietzsche svalnar när 
han kan följa dennes tragiska öde. Det är väl mer 
självbevarelsedriften än filosofin som avgör Strind
bergs inställning, kunde man invända, men resultatet 
blir att fiskeriintendenten Borg -  som Delblanc såg 
förkroppsliga ett humanistiskt frihetsideal -  i sin för
virring blir en karikatyr av en övermänniska och ett 
avskräckande exempel. En liknande syn har tidigare 
presenterats av Sven Rinman i hans Strindbergskapi- 
tel i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria.

Om Strindbergs historiefilosofi och dess utopiska 
inslag skriver Harry G. Carlsson stimulerande och 
pedagogiskt och med användande av guldåldersmeta- 
foren, som via Ovidiusläsning och Rousseauintresse 
naturligtvis låg nära till hands för Strindberg. Uppsat
sen heter »Strindberg and the Dream of the Golden 
Age».

Göran Stockenström, som lämnat bidrag till två 
avdelningar, skriver i den första om »Charles XII as 
Historical Drama» och visar hur stycket är ett histo
riskt drama på Strindbergs egna villkor som förtjänar 
att granskas inte bara för sin behandling av källorna 
utan än mer för sin dramaturgi.

I avdelningen om Strindberg och det moderna dra
mat beskriver på olika sätt Manfred Karnick i 
»Strindberg and the Tradition of Modernity» och Eli
nor Fuchs i »Strindberg ’Our Contemporary’» om hur 
Strindbergs syn på karaktären och jaglösheten bidrar 
till det moderna dramats teknik och världsåskådning. 
Det är här omöjligt att göra rättvisa åt deras och 
andras skarpsinniga iakttagelser. Jag får i fortsätt
ningen nöja mig med korta och anspråkslösa omnäm
nanden.

Gunnar Branded urskiljer i sitt bidrag »Macro- 
Form in Strindberg’s Plays» två typer av dramer i

Strindbergs produktion: de »fast» komponerade 
(t. ex.) Fordringsägare) och de »löst» komponerade 
(t. ex. Ett drömspel). Den förra typen för tankarna till 
det klassicistiska dramat och det senare till det ro
mantiska. Strindbergs dramatik sönderfaller emeller
tid inte på något lättvindigt sätt i dessa två delar; 
menar Branded; också inom en annars ganska homo
gen grupp som kammarspelen finns båda typerna re
presenterade. Det förhåller sig helt enkelt så att 
Strindberg på ett paradoxalt sätt på en gång var en 
virtuos pjäskonstruktör och en stor poet.

Richard Barks bidrag »Strindberg’s Dream-Play 
Technique» sätter fingret på det diffusa begreppet 
»drömspel» och rekommenderar ett striktare bruk av 
termen. Som framgår av andra bidrag i volymen råder 
här ingen consensus. Han gör också en återblick på de 
operaföreställningar Strindberg uppträdde i i sin ung
dom, då han stod mitt i teatermaskineriet och kom
mer med det goda förslaget att Ett drömspel, som så 
uppenbart är inspirerat av barockoperan, borde fram
föras på Drottningholmsteatern.

Freddie Rokem beskriver i sitt bidrag hur Strind
berg manipulerar åskådaren och gör honom till en 
registrerande kamera som, på något sätt ibland tar 
närbilder och även -  till skillnad från vad som är 
fallet hos Ibsen -  låter fokus vara beläget på olika håll. 
Rokems bidrag, »The Camera and the Aesthetics of 
Repetition», träffar sannolikt något viktigt i Strind
bergs egenart som dramatiker, även om bilden av 
åskådaren som kamera ibland känns sökt.

Inte kamera utan Spektroskop är James McFarlanes 
instrument när han föreslår en granskning av de bety
delsedigra detaljerna i Strindbergs sena produktion 
utifrån den kult av »det lilla» som han återfinner i 
1800-talets litteratur. Idén, som presenteras i uppsat
sen »Strindberg’s Vision», låter högst spännande och 
det är tråkigt att McFarlane denna gång inte hunnit 
utföra den.

En mer traditionell inriktning hr Maurice Graviers 
uppsats »Strindberg and the French Drama of His 
Time» som är en nyttig redogörelse för de olika fran
ska teaterformer Strindberg konfronterats med, från 
vau-de-ville till Maeterlinck. »Love without Lovers» 
heter ett bidrag av Frederick J och Lise-Lone Marker 
som i hög grad är en rapport från Ingmar Bergmans 
uppsättning av Fröken Julie i München 1981. Susan 
Brantly skriver om »Naturalism and Expressionism» 
i Dödsdansen med utgångspunkt från en notering om 
kropp och själ i Romarbreven i Ockulta dagboken i 
september 1900.

I den fjärde avdelningen kommer också praktiska 
synpunkter på dramerna i förgrunden. Timo Tiusa- 
nen testar i »Expressionistic Features in To Damas
cus (I)» ett antal kriterier på expressionism på dramat 
och diskuterar frågan hur medveten modernist 
Strindberg var. Barry Jacobs gör en mycket givande 
läsning av samma drama med betoning på Den Okän
des poser som »satanist» och »titan» fram till det att 
han blir »syndabock». Bidraget som heter »Titanism 
and Satanism in To Damascus (I)» rymmer också 
intressanta synpunkter på Tiggaren och på dramats 
rekvisita.

Göran Söderström gör i »To Damascus (I): A
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Dream Play?» en noggrann analys av verkligheten 
bakom de olika »stationerna» i Till Damaskus och 
kommer fram till att dramat inte -  som Strindberg en 
gång slarvigt gjorde -  bör kallas »drömspel». Scener
na är realistiska om än fyllda av »korrespondenser». 
Stycket bör närmast, menar Söderström, karakterise
ras som en blandning av mysteriespel och sagospel. 
Göran Stockenström vill däremot, som framgår av 
titeln på hans bidrag »Charles XII as Dream Play» 
beteckna detta drama som ett drömspel på grund av 
dess likheter med Till Damaskus. Det är tydligt att 
termen »drömspel» trots Richard Barks insatser ännu 
används på ett flertal olika sätt.

»Theories and Practice in Staging A Dream Play» 
heter Ingvar Holms bidrag som först placerar Strind
bergs drama i relation till riktningarna naturalism 
respektive expressionism vad tillkomsten beträffar 
och därefter visar hur stycket framförts på scener 
präglade av dessa olika traditioner. Strindberg rymde 
alltså inom sig inte bara en klassicist och en romanti
ker -  som framgick av Brandells bidrag -  utan också 
en naturalist och en expressionist. Egil Törnqvist gör i 
sitt bidrag »Staging A Dream Play» en intressant ge
nomgång ur ett slags teatersemiotiskt perspektiv av 
ett antal välbekanta uppsättningar av Ett drömspel. 
Bland annat studerar han hur man hanterat den i 
efterhand tillskrivna prologen. Törnqvists bidrag är 
liksom Söderströms rikligt illustrerat.

En intressant läsning av samma drama gör Susan 
Einhorn i »Directing A Dream Play», medan Sarah 
Bryant-Bertail i »The Tower of Babel», återigen ut
ifrån semiotisk utgångspunkt, granskar Spöksonaten. 
Denna gång står texten och inte någon särskild före
ställning i centrum för intresset. Hon uppehåller sig 
vid rörelserna i rummet och utvinner i sin skarpsinni
ga analys åtskilligt av intresse -  både vad dramat och 
analysmetoden anbelangar. Samma pjäs behandlas i 
Jon M Berrys bidrag »Discourse and Scenography in 
The Ghost Sonata». Berry intresserar sig för bland
ningen av realism och symbolism i dramat -  som för 
övrigt av honom kallas »drömspel». Avslutningsvis 
ger Paul Walsh en spännande inblick i tankarna bak
om hans uppsättning av Pelikanen på en studenttea
ter i Toronto 1982. Han uppehåller sig i uppsatsen 
»Textual Clues to Performance Strategies in The Peli
can» åtskilligt vid rytmen i dialogen, och man hoppas 
bara att denna är Strindbergs egen och inte översätta
rens. De olika stilnivåerna, från det groteska till det 
sublima är väl lättare att förmedla för en översättare 
och har begripligt nog utgjort en utmaning för regissö
ren.

Det är sålunda en mycket synpunktsrik volym som 
Stockenström redigerat. Får man tro bidragsgivarna 
är Strindberg både humanist, klassicist, romantiker, 
naturalist och expressionist -  och inte det ena efter 
det andra utan allt på en gång. Det tycks som om 
Strindberg verkligen förstått att tillförsäkra sig evigt 
liv. Man kan därför se fram emot fler symposierap- 
porter och hoppas att de blir lika generösa som denna. 
Visst kan man säga att den uppvisar en splittrad träff
bild på den rörliga måltavla som heter August Strind
berg, men någonting annat hade inte varit möjligt.

Hans-Göran Ekman

Margareta Wirmark: Den kluvna scenen. Kvinnor i 
Strindbergs dramatik. Gidlunds. Sthlm 1988.

Margareta Wirmark har åstadkommit en ambitiös 
studie av kvinnliga gestalter i Strindbergs dramatik, 
med fokus på de stora sekelskiftesdramerna: Påsk, 
Dödsdansen II, Kronbruden, Svanevit, Kristina och 
Ett drömspel. Hennes närläsningar av ett antal Strind- 
bergsdramer »ur kvinnosynpunkt» har avsatt intres
santa resultat och preciserar i flera fall sammanhang 
som tidigare inte uppmärksammats, men de över
skuggas av ett fundamentalt definitionsproblem.

Av de 61 dramer som Wirmarks förteckning över 
Strindbergs produktion upptar (i upptakten till sin 
bok påstår hon märkligt nog att han skrev »ett femtio
tal»), har hon valt att ge 14 etiketten kvinnodramer. 
Bestämningen har gjorts med hjälp av aktantmodel- 
len, modifierad för dramabruk av den franska drama
tikprofessorn Anne Ubersfeld i Lire le théâtre (1977). 
Kvinnodramer blir då med Wirmarks definition »de 
dramer som ställer en kvinna i centrum, en kvinna 
som aktivt söker påverka sin omgivning, som vet vad 
hon vill och som söker förverkliga ett projekt». Det är 
dessa kvinnor som enligt Wirmarks synsätt »driver 
fram dramats handling».

Med denna analys blir inte bara Fröken Julie ett 
kvinnodrama utan också F adr en -  för med Wirmarks 
läsning är det Lauras vilja till förändring som driver 
handlingen framåt och utlöser katastrofen^ Men nog 
är detta en skev och vilseledande läsning? Är det inte 
också ryttmästarens mostånd, ja, hans vilja att för
ändra situationen till det bättre, som i dynamiskt 
samspel med Lauras bemödanden driver handlingen 
framåt? Och är inte också Fröken Julie mer komplice
rad än Wirmarks klassifikation medger? Det är ju inte 
bara grevedottern med sin dröm om att från sin plats 
överst på pelaren få falla till marken utan också be
tjänten med sin dröm om att få klättra till trädets 
topp som i sitt dynamiska möte med varandra utlöser 
dramat. En sådan konfliktpräglad och för dramat 
mera rättvisande läsning skymtar när Wirmark längre 
fram kommenterar att »Jean /.../  visserligen klass
mässigt /står/ långt under Julie men könsmässigt är 
/ .../  henne överlägsen», men varken i sin klassifika
tion av dramat eller i sin analys av handlingsmönstret 
tar Wirmark hänsyn till denna sortens mera kompli
cerade tolkning.

Ubersfelds schema ter sig med andra prå i Wir
marks framställning påfallande ensidigt. Är det verk
ligen på detta sätt, frågar sig läsaren, som aktantmo- 
dellen enligt Ubersfeld bör appliceras på dramat?

I första hälften av sitt kapitel om »Le modèle actan- 
tiel au théâtre» arbetar Ubersfeld med ett schema 
som i huvudsak är identiskt med det Wirmark använ
der. Men efter denna grundläggande genomgång går 
Ubersfeld vidare och påpekar att modellen, i den 
form den hittills presenterats, inte låtit oss nå fram till 
»la spécificité du texte dramatique». Kanske kan vi 
påstå, säger Ubersfeld, »que ce qui distingue le texte 
dramatique du texte romanesque par example, c’est le 
fait qu’au théâtre nous ne sommes pas confrontés à un 
seul modèle actantiel, mais au moins à deux». Och de 
två aktantmodellerna är minimum: det är faktiskt 
möjligt, påpekar Ubersfeld, att tänka sig varje gestalt i




