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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
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en pjäs som subjekt i en aktantmodell. Det är när 
dessa aktantmodeller läggs samman som konflikterna 
i dramat framträder.

Wirmark har alltså radikalt förenklat den modell 
som Ubersfeld har konstruerat för dramats räkning, 
och framför allt när det gäller Strindbergs naturalistis
ka dramatik blir den Wirmarkska versionen uppen
barligen missvisande. På sitt sätt är Wirmarks förenk
ling kanske begriplig, eftersom hennes utgångspunkt 
har utgjorts av sekelskiftesdramatiken -  pjäser där, 
som hon påpekar, det blir allt mer sällsynt att två 
individer ställs mot varandra och där den yttre hand
lingen tenderar att träda tillbaka under det att ett inre 
händelseförlopp skjuts i förgrunden. Men om Wir
mark å andra sidan hade utnyttjat Ubersfelds schema 
till fullo hade hon kunnat förtydliga denna motsätt
ning mellan de två faserna i Strindbergs dramatiska 
produktion.

I ett större perspektiv är Wirmarks användning av 
aktantmodellen intressant som symptom på hur 
Strindbergs dramatik numera kan läsas, tack vare 
kvinnans förändrade samhällsställning och inflytan
det från feministisk litteraturkritik. Ubersfeld fram
håller apropå Romeo and Juliet att det teoretiskt vore 
möjligt att tänka sig Juliet som subjekt i en aktantmo
dell -  hennes objekt skulle då bestå i att försöka få 
Romeo, precis som Romeos går ut på att få Juliet -  
men att dramats sociala kod omöjliggör en sådan 
läsning. Strindbergs dramer ligger inte bara betydligt 
närmre i tiden: för att citera Pil Dahlerup, vars Det 
moderne gennembruds kvinder Wirmark hänvisar till 
när det gäller karakteristiken av det dåtida patriarka
tet och dess kvinnouppfattning, skulle man kunna 
påstå att det i stor utsträckning är »patriarkatet i 
forfald, der /sætter/ skred» också i Strindberg, precis 
som i de kvinnliga danska genombrottsförfattarna. 
Ambivalenser och konflikter präglar förhållandena 
mellan könen i Strindbergs dramer, och här framstår 
Wirmarks läsningar som en naturlig motvikt mot de 
hittills dominerande, ensidigt mansorienterade. Ett 
typexempel är hennes avvisande av Strindbergs egen 
etikettering av Fröken Julie som »en fallstudie över 
en degenererad kvinnlig individ»: Wirmark för sin 
del definierar dramat som »en undersökning av vill
koren för den kvinnliga sexualiteten i slutet av förra 
seklet».

Rent allmänt är emellertid Wirmarks klassifikation 
av Strindbergs dramer varken lyckad eller övertygan
de, och skälet är främst hennes något egenartade sätt 
att utnyttja Ubersfelds schema. Den sociala koden må 
befinna sig i upplösning, men förutom sin självskriv
na dynamik har pjäserna också moralisk-etiska di
mensioner som Wirmark ofta inte förmår göra rättvi
sa. Över huvud taget förefaller det mig som om hen
nes klassificering skapar helt onödiga problem. 
Undertiteln på hennes studie, »Kvinnor i Strindbergs 
dramatik», antyder en betydligt bredare definition 
som skulle kunnat tjäna som utgångspunkt för en 
mera förutsättningslös undersökning av området.

Wirmarks studie syftar till att lyfta fram två möns
ter: utvecklingen av kvinnorollerna och förnyelsen av 
den dramatiska formen. Studien är disponerad i fem 
kapitel. De två första utgörs av genomgångar av 1800-

tals- respektive 1900-talsdramerna med tonvikt på 
handlingsstrukturen och det sceniska rummet. Här 
skriver alltså Wirmark, i enlighet med sitt bruk av 
aktantmodellen, om kvinnliga gestalter på väg mot 
sina mål, och genom att hon inte gör rättvisa åt dra
mernas dynamik blir dessa genomgångar ofta platta 
och intetsägande. Också när det gäller det sceniska 
rummet uppstår problem. Wirmark säger sig främst 
vara intresserad av att »fastställa relationen mellan 
subjektet och det rum där hon vistas»; men om vi i 
enlighet med Ubersfeld tänker oss varje gestalt i ett 
drama som ett potentiellt subjekt blir det sceniska 
rummets roll betydligt mera komplicerad. Som 
Ubersfeld påpekar kan den dramatiska konflikten 
rentav ta sig uttryck i en konflikt om territorier, om 
det sceniska rummet som sådant, och en läsning av 
det slaget lägger Wirmark faktiskt fram i sin analys av 
Fadren. Men denna läsning föregås av en diskussion 
som eftertryckligt fastslår att Laura och ingen annan 
är dramats subjekt, och därmed blir den motsägelse
full snarare än belysande.

I kapitel 3 går Wirmark igenom de 14 kvinnodra
merna med utgångspunkt i de traditionella kvinnorol
lerna i den patriarkala familjen. Det är en upplägg
ning som bäddar för relativt långtgående upprepning
ar, men Wirmark lyckas också precisera en intressant 
utvecklingslinje -  från fokuseringen på den gifta kvin
nans situation i de äktenskapliga uppgörelserna i de 
tidiga dramerna till koncentrationen på yngre kvin
nor i sekelskiftesdramerna och framhävandet av det 
frivilliga syskonskapet som ett ideal, framför allt i 
Påsk men också i Ett drömspel och Pelikanen. Wir
marks förslag att Strindbergs intresse för syskonska- 
pets möjligheter kan ha inspirerats av Fredrika Bre
mer öppnar spännande perspektiv, men rent allmänt 
förefaller det mig som om hon är benägen att över
driva syskonskapets roll hos Strindberg. »I syskonska
pet», skriver hon, »öppnar sig nu en möjlighet till 
samliv mellan man och kvinna som i många avseen
den påminner om ett äktenskap men där sexualiteten 
lyfts ut och försörjningsplikten avskaffats. Man bör 
knappast förundra sig över att Strindberg betraktade 
syskonskapet som en lockande möjlighet». Det mate
rial som Wirmark kan bygga på är en smula tunt för 
sådana slutsatser. Således rimmar det handfasta sys
konförhållande som hon urskiljer i Påsk illa med pjä
sens subtila symbolmönster. Eleonora och Benjamin 
står väl knappast för något allmängiltigt alternativ 
utan snarare för ett unikt ideal, som låter de övriga 
gestalternas mera jordbundna situation framträda i 
relief.

Mera övertygande blir Wirmark när hon i närmast 
följande kapitel visar hur existerande familjestruktu
rer i sekelskiftesdramerna framför allt syftar till att 
tydliggöra det osynliga inre drama som utspelar sig. 
Detta drama är existentiellt -  ofta handlar det om 
valet av livsväg -  och Wirmark framhäver dess efter 
hand allt mer lyckade gestaltning i pjäserna. Det inre 
dramat fokuseras i »subjektiva scener» -  Kristinas 
möte med svenska folket som en vägg av orörliga vita 
ansikten i Akt 4 är ett exempel -  och Wirmark påvisar 
dessa sceners avgörande roll i flera av sekelskiftespjä- 
serna.
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Kersti i Kronbruden, Eleonora i Påsk och Dottern i 
Ett drömspel tolkar Wirmark som kvinnliga Messias- 
gestalter. Dessa relateras inte bara till samtidens mera 
allmänna föreställningar om en kvinnlig Messias: 
Wirmark knyter Strindbergs kvinnliga Messias-gestal- 
ter till de idéer om en kvinnlig Messias som återfinns 
hos den amerikanska sekten The Shakers. Också här 
är det tänkbart att Bremer kan ha fungerat som intro
duktör: i Hemmen i den Nya verlden berättar hon om 
sina besök i sektens samfund. Dessutom kan Wir
mark visa att Strindberg redan 1874 i Dagens Nyheter 
recenserade ett verk som bland annat utförligt be
handlade såväl The Shakers som andra religiösa sek
ter i USA.

I studiens avslutande kapitel, »På väg mot nya dra
mastrukturer», granskar Wirmark aspekter som scen
rum, tid och handling i sekelskiftesdramerna. Hon 
kan konstatera att de lätt identifierbara miljöerna blir 
allt mer sällsynta: scenrummen syftar i stället till att 
framhäva det universella i pjäsernas tematik. Likale
des avstår Strindberg i allt större utsträckning från 
exakt tidsfästning, också i avsikt att låta det mera 
allmängiltiga inre dramat träda fram.

Och som Wirmarks föregående analyser har klar
gjort, undergår också handlingen i pjäserna en bety
dande förändring. Strindberg, skriver Wirmark, »lå
ter individen genomgå någon typ av attitydförändring 
som hon drabbas av utan att vilja det. Vad som äger 
rum är knappast resultatet av ett medvetet projekt, 
tvärtom. Det projekt subjektet söker genomföra fram
står i dessa dramer som föga avgörande. Det slutförs 
ibland men avbryts lika ofta och vanligen misslyckas 
subjektet med att nå sitt mål.»

Med tanke på aktantmodellens roll i undersökning
en kan man undra varför Wirmark inte utnyttjar den 
här. Skulle inte den ha kunnat kasta ytterligare ljus 
över den avgörande förändring det här är fråga om? 
Visserligen hämtar Ubersfeld nästan alla sina illustra
tioner från det klassiska franska dramat, men hon 
nämner också moderna dramatiker som Beckett och 
Ionesco. Apropå deras verk konstaterar hon att 
»D’une certaine façon, ce ne sont pas les actants qui 
disparaissent, mais surtout le désir du sujet». Strind
bergs sekelskiftesdramer utgör en av förutsättningar
na för dramatik av detta slag, och här skulle aktant- 
modellen kunnat belysa sammanhangen och precisera 
pjäsernas nydanande drag.

Trots de problem jag har pekat på kan det emeller
tid inte råda något tvivel om att Wirmarks kvinnofo- 
kuserade läsningar öppnar nya och givande perspek
tiv på Strindbergs pjäser. Med sin studie har hon lyft 
fram ett betydelsefullt forskningsområde, där mycket 
återstår att göra.

Helena Forsås-Scott

Margaretha Fahlgren: Det underordnade jaget. En stu
die om kvinnliga självbiografier. Bokförlaget Jung
frun. Tullinge 1987.

Hur kommer det sig att en underordnad jagposition 
är så vanlig i kvinnliga självbiografier, och vad för 
slags funktion får denna position i texten?

Med utgångspunkt i dessa och närbesläktade frågor 
har Margaretha Fahlgren undersökt ett representativt 
urval kvinnliga självbiografier, företrädesvis svenska 
och på ett undantag när från 1900-talet. Än så länge 
utgör självbiografin ett relativt nytt forskningsområde 
-  det råder inte ens full enighet om vilka kriterier som 
faktiskt konstituerar genren -  och i Norden har själv
biografiforskningen ända tills helt nyligen varit ytter
ligt eftersatt. Fahlgren skriver med andra ord in sig på 
ett område där grundmönstren i stor utsträckning 
alltjämt håller på att dras upp, och hennes undersök
ning har alla förutsättningar att få ett betydande infly
tande.

Studien inleds med en forskningsöversikt som pre
ciserar utvecklingen i synen på självbiografin under 
detta århundrade, från uppfattningen av texten som 
ett historiskt dokument till den moderna fokusering
en på berättarjaget. I en uppsats publicerad 1956 häv
dade således fransmannen Georges Gusdorf att själv- 
biografikerns jagbild är subjektiv och att självbiogra
fin, för att citera Fahlgrens sammanfattning, »ytterst 
syftar till att skapa en mening i den livshistoria som 
konstrueras i det skrivande nuet». Liknande tanke
gångar har vidareutvecklats av James Olney i en stu
die med den talande titeln Metaphors of Self (1972), 
och både Gusdorf och Olney utgör hörnstenar för 
Fahlgrens undersökning.

Intresset för kvinnliga självbiografier daterar sig 
från 1970-talet. Fahlgren framhåller särskilt Estelle C. 
Jelineks avhandling »The Tradition of Women’s 
Autobiographies» (1977) och understryker några av 
dess slutsatser: kvinnliga självbiografier saknar den 
framåtskridande berättarteknik som enligt Jelinek är 
karakteristisk för de flesta manliga, och kvinnor är 
inte heller på samma sätt som män koncentrerade 
kring det egna jaget. Ofta får detta till följd att kvinn
liga självbiografier inte uppfyller de krav på genren 
som forskningen traditionellt har uppställt. Jelinek 
urskiljer alltså en distinkt kvinnlig tradition inom 
självbiografin, och dess särdrag tillskriver hon den 
kvinnliga socialisationsprocessen, som i så många av
seenden skiljer sig från den manliga.

I Fahlgrens textcentrerade undersökning blir den 
underordnade jagpositionen i de kvinnliga självbio
grafierna en del av textens retoriska strategi samtidigt 
som den speglar socialisationsprocessens effekter. 
Sambandet mellan självbiografiernas underordnade 
jagposition och kvinnornas marginalisering i samhäl
let väljer Fahlgren att belysa med hjälp av maso- 
chismbegreppet. Mot Freuds syn på masochismen 
som biologiskt och moraliskt betingad ställer hon Ka
ren Horneys uppfattning att dess orsaker finns att 
söka i sociala och kulturella förhållanden.

Fahlgren tar emellertid också upp nyare psykoana
lytisk teori, framför allt då tankegångar som framlagts 
av Janine Chasseguet-Smirgel. Chasseguet-Smirgels 
betonande av det preoedipala stadiets roll och förhål
landet till modern blir av fundamental betydelse för 
hennes läsningar av de psykiska strukturerna i de 
jagpositioner som möter i självbiografierna.

I sin undersökning av de självbiografiska texterna 
intresserar sig Fahlgren framför allt för de spännings- 
mönster som uppkommer när en kvinnlig författare




