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ABSTRACT: 

Uppsatsens syfte är att studera manlighetskonstruktionen i två pjäser av Eugene O’Neill: The 

Iceman Cometh (1939) och Long Day´s Journey Into Night (1956). Detta genom att 

undersöka vilka mottyper till den normativa manligheten som förekommer i pjäsen, i vilken 

grad männen i pjäserna har behov av en homosocial arena för att få sin manlighet bekräftad 

och om kvinnan har någon roll att spela i maskulinitetsskapandet.  

     I The Iceman Cometh är den tydligaste mottypen alkoholisten. Denne är en man som gett 

upp i kampen om att uppnå statusen av en ”self-made man”. Exempel på en konkurrerande 

manlighetsbild finns i de karaktärer som har ett förflutet inom den amerikanska 

anarkiströrelsen. Etnicitetsaspekten av mottypen, är synligast hos den enda afro-amerikanen 

bland karaktärerna. Behovet av en homosocial arena märks i den vikt som karaktärerna sätter i 

att understödja varandras ”pipe dreams”. Det finns en tydlig koppling mellan förhållandet 

moder-son och förhållandet hustru-make i pjäsen.  

     Även i  Long Day´s Journey Into Night är alkoholisten en tydlig mottyp. Drickandet leder 

till att männen förlorar sin status i samhället. Exempel på en konkurrerande manlighetsbild, är 

synlig främst hos Edmund som är influerad av anarkismen och läser dekadansens poeter. 

Etnicitetsaspekten är synlig i familjens irländska bakgrund, som är kopplad till känslor av 

både stolthet och förakt. Homosociala aspekter är synliga även i hemmet där litterära 

allusioner och genuskodade utrymmen tjänar till att stänga ute modern. Männen i pjäsen 

föredrar också barmiljön framför hemmet. Maskuliniteten är ett skådespel som kräver en 

kvinnlig motpart i pjäsen. Kvinnans val av roll i detta är begränsat till valet mellan att spela 

prostituerad eller madonna.   
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INLEDNING: 

Syftet med denna uppsats är att studera manlighetskonstruktionen i två Eugene O’Neillpjäser, 

genom att använda begreppen: normativ manlighet, homosocialitet, mottyper och 

performativitet. De tre första begreppen är hämtade från George L Mosses verk The Image Of 

Man – The Creation Of Modern Masculinity
1
 och är centrala för den manlighetsforskning som 

bedrivits på senare år. Jag har valt att koncentrera min analys på två verk från O´Neills senare 

produktion: The Iceman Cometh (1939) och  Long Day´s Journey Into Night (1956).  Jag har 

valt dessa två verk eftersom det första utspelar sig i en bar och det andra i ett hem. Den 

homosociala barmiljön gör att jag kan studera hur manligheten konstrueras i förhållande till 

andra män, och hemmiljön hur manligheten konstrueras inom en familj. De är skrivna under 

O´Neills senare period och utspelar sig båda under samma år, 1912. Båda pjäserna innehåller 

även självbiografiskt stoff. Long Day´s Journey Into Night handlar om hans egen familj, där 

karaktären Edmund är författarens alter ego.
2
 I The Iceman Cometh förekommer flera 

karaktärer som hämtat drag från verkliga personer.
3
  Den tidsmässiga och självbiografiska 

aspekten av de två pjäserna gör dem lämpliga att jämföra.  

     Analysdelen av uppsatsen börjar med den homosociala barmiljön i The Iceman Cometh, 

för att sedan skildra hur hemmiljön i Long Day´s Journey Into Night komplicerar bilden av 

maskulinitetsskapandet. 

     Michael Mangan skildrar i sitt verk Staging Masculinities. History, Gender, Performance
4
 

hur det sena 1800-talets naturalistiska dramer skildrade den maskulinitetskris som växte fram 

under århundradet. Eftersom O´Neills pjäser ingår i denna naturalistiska tradition, så vill jag 

studera om denna maskulinitetskris även är synlig i hans arbeten.  

     Uppsatsen inleds med en kortare historisk redogörelse över maskulinitetsbegreppets 

utveckling i Amerika och en kort presentation av Eugene O´Neills förhållande till 

naturalismen. Detta för att kunna sätta in pjäserna i ett diskursivt sammanhang. Analyserna av 

pjäserna inleds med en kort presentation. Därefter följer en undersökning av vilka mottyper 

till den hegemoniska manligheten som finns i pjäserna. I denna undersökning tar jag i 

beaktande aspekter som klass, etnicitet och genus. Jag vill också undersöka om det i pjäserna 

finns några exempel på en konkurerande manlighetsbild till den hegemoniska, det vill säga 

                                                 
1
 
1
 George L., Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity (New York 1996) 

2
 Joel Pfister, Staging depth. Eugene O´Neill & the politics of psychological discourse (Chapel hill 1995), s. 15-

51. 
3
 Ibid., s. 139-154. 

4
 Michael Mangan, Staging Masculinities. History, Gender, Performance (New York 2003) 
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om det finns några exempel på ”den nye mannen” och inte bara män som av olika anledningar 

pekas ut som omanliga. Efter detta följer en undersökning över om männen är beroende av en 

homosocial miljö för att kunna bekräfta sin manlighet. Därefter undersöker jag om kvinnor 

har någon roll att spela i maskulinitetsskapandet.  

 

MASKULINITETSBEGREPPET 

 

Den manlighetsforskning som bedrivits på senare år talar inte längre om en maskulinitet, utan 

räknar med ett flertal olika maskuliniteter. Dessa är historiskt föränderliga och befinner sig i 

ett ständigt tillstånd av förändring och omdefinition. Begreppet maskulinitet är även starkt 

sammankopplat med andra maktrelationer som klass och etnicitet. Man talar om att manlighet 

uppstår i relation till det som ses som icke-manligt och att maskulinitet följaktligen är det 

samma som icke-kvinnligt. Förutom att definiera sig mot det kvinnliga, så definierar sig 

maskulinitet även mot andra former av icke-maskuliniteter. På detta sätt kan genusideologin 

användas för att försvara privilegier. Den konstruerar ”den andre” som sedan kan uteslutas. 

Hegemonisk manlighet är detsamma som det som är ”normalt” för en man inom en viss kultur. 

Denna definition av manlighet tvingas alla män att förhålla sig till. Den hegemoniska 

manligheten legitimerar mäns makt över kvinnor, men även vissa grupper av mäns makt över 

andra män.
5
                                                

     Den hegemoniska maskuliniteten i Amerika i början av 1900-talet bestod i att en man 

skulle vara: heterosexuell, vit, medelklass och född i landet. Genom att definiera grupper som 

stod utanför dessa definitioner som mindre manliga, kunde man stänga dessa ute och försvara 

sina privilegier.
6
 För den amerikanska mannen innebar manlighetsidealen i början av 1900-

talet en ständig rädsla för att ej vara tillräckligt mäktig, stark, rik eller på andra sätt 

framgångsrik. Detta hänger samman med det mansideal som växt fram under 1800-talet mot 

bakgrund av industrialismen, nämligen ”the self-made man”. Manlighet blir nu något som 

ständigt måste bevisas. Idealet är kopplat till medelklassens värderingar och ekonomiskt 

oberoende blir ett centralt inslag i manlighetsidealet.
7
 En ökad homofobi och rädsla för att 

feminiseras blir en mer framträdande del av manligheten mot början av 1900-talet. Detta 

hänger samman med en ökande synlig närvaro av homosexuella män i städerna. Män som 

                                                 
5
 Mangan, s. 6-13. 

6
 Michael Kimmel, Manhood in America. A cultural history (New York 1996), s. 6f. 

7
 Ibid.,s. 8-23. 
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hade kvinnliga egenskaper kunde diagnostiseras som homosexuella av psykologer. Mot slutet 

av 1800-talet blir sexualiteten allt viktigare för att bevisa manlighet.
8
 

     Den ekonomiska utvecklingen mot slutet av 1800-talet gjorde att allt fler män ägnade sig åt 

lönearbete, istället för att som tidigare i högre grad vara egenföretagare. Arbetarklassens 

manlighet hade tidigare byggt på autonomi och självkontroll, men allt färre hade nu möjlighet 

till dessa i utövandet av sin manlighet. Det industrialiserade arbetet sågs av arbetarklassens 

män som ett avmaskuliniserat liv. Det blev vanligt att tala om det industrialiserade arbetet i 

termer av slaveri och prostitution.
9
 Det fanns en stark känsla av degeneration inför de stora 

samhällsomvandlingar som skedde. Det manliga självskapandet blev allt mer komplicerat när 

nya grupper konkurerade om jobben, immigranter och frigivna slavar vällde in i det 

industrialiserade nord. Kvinnors inträde i yrkeslivet spädde på männens oro. Detta ledde till 

en känsla av att manligheten var i kris och gav upphov till rasistiska och antifeministiska 

tongångar. Genom att man uteslöt ”de andra” kunde genusidentiteten bevaras. Bara ”riktiga” 

amerikaner kunde vara ”riktiga” män och män ur olika etniska grupper sågs som manliga i 

varierande grad med den vita, anglosaxiska mannen i toppen.
10

  

 

 

O´NEILL OCH NATURALISMEN 

Den naturalistiska teater som växte fram i slutet av 1800-talet präglades starkt av värderingar 

som stod den växande medelklassen nära. De naturalistiska pjäserna strävade efter att ge en 

solid bild av verkligheten. Man ville övertyga åskådaren i soliditeten i det hon såg för att 

sedan dra bort detta skynke och visa vad som fanns där under. Scenen för de flesta av dessa 

pjäser var det borgerliga hemmet. Hemmet var vid denna tid den kvinnliga sfären, medan 

mannen främst skapade sig själv i världen utanför hemmet. För den borgerliga maskuliniteten 

fanns det dock en koppling till hemmet, då den borgerliga mannen innanför hemmets väggar 

skulle spela rollen av framgångsrik patriark.
11

 Inom både naturalismen och hos Eugene 

O’Neill fanns ett starkt intresse för psykologi och familjedeterminism som de ”djupaste” 

ämnena för dramat. Joel Pfister studerar i sin bok Staging Depth. Eugene O´Neill And The 

Politics Of Psychological Discourse
12

, detta förhållande som en del av en kulturell trend. 

Associerat till ett behov hos den medel- och överklass publik som såg hans pjäser. Tidiga 

                                                 
8
 Ibid., s. 98ff. 

9
 Kimmel, s. 106. 

10
 Ibid., s. 82-91. 

11
 Mangan, s. 167ff. 
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psykologiska läsningar av hans verk såg hans pjäser som dramatiseringar av universella 

familjeproblem. Pfister studerar dem som en dramatisk studie av en privilegierad 

medelklassfamiljs inre konflikter som är kopplade till historiskt specifika förhållanden som: 

genus, etnicitet och klass.
13

 Detta arbete utgår från en liknande utgångspunkt i studiet av 

manlighetskonstruktionen i de två pjäser som analyseras.  

 

De två pjäserna är en del av O´Neills strävan efter att uppnå en naturalism i Strindbergs 

efterföljd. Dennes naturalistiska pjäser visade enligt O’Neill på livets inre andliga krafter. I 

sin strävan efter att uppnå en sådan naturalism ville han att de symboler som användes i 

pjäserna samtidigt skulle vara fullständigt realistiska.
14

  

     The Iceman Cometh är den tidigaste av de två pjäserna. Genom att pjäsen poängterar 

vikten av att ha illusioner i livet, så bryter den mot den dåtida psykologiska diskurs som 

hävdade att avmaskering var något positivt. Det är istället en nietzscheansk tanke som läggs 

fram, där frågan om ett begrepp är sant, inte är det viktiga. Det viktiga är istället i vilken mån 

begreppet är användbart för oss i våra liv. I pjäsen är det ”the American pipe dream” som är 

den nödvändiga illusionen.
15

 Tron på att man en dag ska kunna ta sig upp ur misären. Pjäsens 

karaktärer behöver sina illusioner för att orka leva vidare.  

     Long Day`s Journey Into Night går ytterligare ett steg längre i O´Neills strävan efter att gå 

djupare än sin tidigare realism.
16

 Scenen för dramat är den typiska för naturalismen, det 

borgerliga hemmet. I detta hem är familjens medlemmar invecklade i att visa upp sina masker 

inför varandra. Detta för att undvika att det förflutnas hemligheter kommer upp till ytan.  

 

1:  THE ICEMAN COMETH 

 

1:1 HANDLING 

  

The Iceman Cometh utspelar sig i Harry Hopes bar. Karaktärerna är alla manliga, med 

undantag för tre prostituerade. De sitter alla och väntar på att Hickey ska komma på besök 

inför Harrys födelsedagsfirande. Hickeys ankomst leder till ett anti-klimax, då det visar sig att 

han inte längre är samma festglada person de är vana vid. Samtidigt har en ny gäst anlänt vid 

                                                 
13

 Pfister, s.48f. 
14

 John Luis Styan, Modern Drama In Theory And Practise. Vol. 1. Realism And Naturalism (Cambridge 1981), 

s.132ff.  
15

 Pfister, s.101f. 
16

 Ibid., s. 61. 
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namn Don Parritt. Denne är en ung man som är okänd för alla utom Larry Slade som haft en 

kärleksaffär med hans mor. Larry, Parritt och Hugo har alla ett förflutet inom den anarkistiska 

rörelsen, men har av olika anledningar antingen lämnat den eller blivit uteslutna. Pjäsens 

intrig kretsar kring att Hickey och Parritt gradvis avslöjar sina synder samtidigt som Hickey 

försöker få de andra karaktärerna att ge upp sina illusioner eller ”pipe dreams”. De synder 

som de gradvis avslöjar är två kvinnomord. Hickey har mördat sin hustru Evelyn och Parritt 

har utfört ett symboliskt mord på sin moder Rosa när han angett henne för polisen.  

 

De män som skildras i pjäsen är alla i olika hög grad exempel på män som förlorat sin 

manliga status. De tillbringar all sin tid med att supa sig fulla och att drömma 

sina ”pipedreams” om morgondagen. Larry kallar baren de befinner sig i för: ”The no chance 

saloon” (The Iceman Cometh, s. 27).
17

 Karaktärerna i baren är alla chanslösa i det 

amerikanska samhället. De  anknyter alla till O´Neills pessimistiska syn på den amerikanska 

drömmens möjlighet. I en intervju gick han till attack mot ”the American pipe dream”, 

intervjuaren avfärdade detta som ett utslag av O´Neills ”Black Irishness”.
18

 Ett symptom på 

hans förlorade katolska tro.
19

  

 

1:2 MOTTYPER: 

 

ALKOHOLISTEN 

 

Den tydligaste mottypen till den normativa manligheten i pjäsen är alkoholisten. Denna 

mottyp finns representerad i så gott som alla pjäsens manliga karaktärer. Kroniska 

alkoholister sågs som ett stort hot mot ”the self-made man” i början av 1900-talet. Detta i 

form av män som hoppade av kampen för att uppnå statusen av ”self-made man”. Män som 

gav upp i familj- eller yrkeslivet och skapade samhällen av misslyckade män, bland annat i 

städernas barer eller som kringresande luffare på järnvägarna. I denna miljö var det tillåtet för 

männen att släppa sina masker och visa känslor inför varandra. Män kunde i denna miljö gråta 

öppet och trösta varandra.
20

 Drickandet var starkt kopplat till arbetarklassens manlighet, att 

dricka tillsammans cementerade manlig solidaritet. Drickandet var även ett maskulint 

                                                 
17

 Sidhänvisningar till de två pjäserna ges med angivande av sida inom parentes efter citat. 
18

 Uttrycket ”Black Irish” syftar på myten om att mörkhåriga irländare härstammar från överlevande från den 

spanska armadans förlisning utanför Irlands kust 1588. 
19

 Pfister, sid. 139. 
20

 Kimmel, s. 100. 
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motstånd mot vad man upplevde som en ökande feminisering av samhället. 

Nykterhetsrörelser var en företeelse inom medelklassen som ofta hyste en föraktfull 

inställning till arbetarklass maskulinitetens sociala uttryck. Detta pekar på den skillnad som 

fanns i samhällsklassernas dryckesvanor där drickandet intog en central ställning i 

maskulinitetsskapandet hos arbetarklassens män, medan män ur medelklassen hade en mer 

ambivalent inställning. Det fanns en rädsla för att den homosociala barmiljön kunde leda till 

homosexualitet. Samtidigt fanns en rädsla hos medelklassens män om att även för lite kontakt 

med andra män kunde leda till feminisering och homosexualitet.
21

 Både den solidariska sidan 

av drickandet och drickandet som en form av motstånd mot feminisering är tydliga i pjäsen. 

Båda dessa sidor anknyter till barmiljöns homosociala funktion.  

     Av de olika männen i baren är Hugo den som är mest långt gången i sitt missbruk. Han är 

utslagen i större delen av pjäsen och vaknar endast till liv under kortare stunder. Hans 

drickande har gjort att hans tidigare vänner inom den anarkistiska rörelsen inte längre vill veta 

av honom.  

     En annan karaktär som är långt gången i sin alkoholism är Willie Oban. Rocky 

kommenterar honom med att Willie är på botten och när han en stund senare vaknar till liv, så 

dricker han en halv pint whiskey för att kvickna till. Willie kommer från en framstående 

familj och är utbildad vid Harvard. Trots denna sociala bakgrund så har han alltså sjunkit så 

långt ned på samhällsstegen att han befinner sig i denna bar bland alkoholister, prostituerade 

och hallickar. Han är så nedgången i sitt missbruk att han lider av alkoholdelirium som får 

honom att tro att det spökar i hans rum.  

     I den fjärde akten när Hickey har lyckats i sitt uppsåt att bearbeta deras ”pipedreams”, så 

har spriten slutat att verka för karaktärerna. I scenanvisningen får vi veta att de nu rör sig 

mekaniskt när de super. Chuck är den förste som klagar över att spriten inte längre har någon 

verkan. Han följs sedan av Rocky och Larry. Merparten av karaktärerna intar i den sista akten 

en körfunktion. Denna kör utbrister i gemensam klagan när Hickey träder in:  

 

We can´t pass out! You promised us peace! (sid.191)  

 

Hickey har lyckats få spriten att sluta verka som medel för att uppnå deras vardagsillusioner.  

 

De slutsatser man kan dra är att drickandet i pjäsen är kopplat till en homosocial funktion. 

Den är ett medel som används av karaktärerna för att upprätthålla deras illusioner om livet. 

                                                 
21

 Ibid., s. 124f. 
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Hickeys ankomst till baren rubbar balansen, vilket gör att alkoholen slutar verka. Alkoholen 

har fått flera av pjäsens karaktärer att förlora sitt tidigare anseende i samhället. Att män ur 

olika samhällsklasser och av olika etniciteter kan umgås som jämlikar i baren, pekar på att 

män ur de högre klasserna som går för långt i sitt drickande förlorar sin manlighet och faller 

ned till arbetarens nivå. Drickandet utgör en mottyp till den normativa manligheten när den på 

detta sätt gör männen till alkoholister och får dem att förlora all sin status. 

 

DEN ”NYA MANNEN” 

 

Inom de socialistiska rörelserna förekom det en manlighetsbild som stod i motsats till den 

normativa manligheten. Man tänkte sig att socialismen skulle skapa både den ”nya kvinnan” 

och den ”nya mannen”. Denne man skulle vara präglad av feministiska idéer och vara kopplad 

till begrepp som jämlikhet och solidaritet istället för borgerlighetens nationalism och ojämlika 

förhållanden mellan könen.
22

 Eugene O’Neill var i sin ungdom aktiv inom den amerikanska 

anarkistmiljön och influerad av dess sammanvävning av socialism och feminism. 

Praktiserandet av fri kärlek var vanligt i rörelsen och byggde på att man likt Emma Goldman, 

såg en koppling mellan det privata ägandet och mannens ägande av kvinnan i äktenskapet.
23

 I 

slutet av 1910-talet övergav O’Neill det anarkistiska synsättet och  intresserade sig istället allt 

mer för den psykoanalytiska föreställningen om det personliga och psykologiskt djupa. Han 

förkastade  idén om att en omvandling av samhället skulle innebära en omvandling av 

förhållandet mellan könen. Anarkismen skildras därför som naiv i pjäsen. Den radikala 

förändring som rörelsen vill göra i samhället skildras som omöjlig på grund av den mänskliga 

naturen. Dess vokabulär reduceras i pjäsen till de tomma slogans som barskämtet Hugo med 

jämna mellanrum brister ut i.
24

  

 

     Larry Slade och Hugo Kalmar har båda ett förflutet inom den amerikanska anarkiströrelsen. 

Om Hugo sägs det i scenanvisningarna till den första akten att han har: 

 

The stamp of an alien radical. (sid.10) 

 

                                                 
22

 George L., Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity (New York 1996), s. 119. 
23

 Pfister, s.140ff. 
24

 Ibid., s. 145-151. 
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Han är en tydlig representant för karikatyrens bombkastande anarkist. Hans utländska 

utseende är samtidigt något som skildrar denna radikalitet som något utländskt och 

oamerikanskt.  

     Larry har förlorat all sin tro på anarkismen, alla hans drömmar är döda och nu återstår det 

bara att vänta på döden. Parritt misstänker att Larry har lämnat rörelsen efter att ha blivit 

osams med Parritts moder. Detta förnekar Larry och hävdar att han lämnade rörelsen efter att 

han förlorade all sin tro på människornas godhet. Han hyser fortfarande en stark motvilja mot 

staten och hävdar att han lever som han gör eftersom han inte vill bli en produktiv medlem av 

detta samhälle.  

     Don Parritt har växt upp i denna anarkistmiljö, men samtidigt är han den som har gjort den 

radikalaste brytningen med rörelsen då han genom att ha förrått sin egen moder och hennes 

kamrater, har gjort sig till fullständig paria i denna miljö. De andra karaktärerna i pjäsen hyser 

en instinktiv motvilja mot Parritt. Denna misstänksamhet inleds redan i den första akten när 

han säger att han inte har råd att bjuda dem och hävdar att han inte dricker när Rocky frågar 

vad han vill ha. Parritt har alltid försvarat Hugo mot de andra i rörelsen, när dessa har fördömt 

Hugo för hans drickande. Han har också alltid haft ett gott öga till Larry som han ser som en 

fadersfigur. Han hyser ett starkt hat mot kvinnor som är grundat i förhållandet till modern. 

Hans misogyni är tydlig i det meningsutbyte han har med Larry efter att Cora och Chuck har 

kommit in i den första akten, Cora har satt sig ned hos de två andra kvinnorna och Parritt 

stirrar förbittrat mot dem: 

 

Parritt. If i´d known this dump was a hooker hangout, i´d never have come here. 

Larry  (watching him). You seem down on the ladies. 

Parritt (vindictively). I hate every bitch that ever lived! They´re all alike! (Catching himself guiltily.) You can 

understand how I feel, can´t you, when it was getting mixed up with a tart that made me have that fight with 

Mother? (Then with a resentful sneer.) But what the hell does it matter to you? You´re in the grandstand. You´re 

through with life. (sid.67) 

 

Parritts moder har under hela hans uppväxt varit en aktivist inom den amerikanska 

anarkiströrelsen. Parritt är starkt förbittrad mot henne på grund av hennes praktiserande av fri 

kärlek. Han misstänker att det var på grund av hennes syn i denna fråga som fick Larry att 

lämna henne. När han talar med Larry om uppväxten så jämför han den med att växa upp i en 

bordell: 
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It made home a lousy place. I felt like you did about it. I´d get feeling it was like living in a whorehouse – only 

worse, because she didn´t have to make her living – (sid.111) 

 

När han i den andra akten ska förklara för Larry varför han har svikit modern och de andra i 

rörelsen, så hävdar han att det är på grund av att han blivit patriot efter att ha studerat den 

amerikanska historien. Han säger att han inte längre vill hjälpa: ”cranks and bums and free 

women” att förstöra landet (sid.113). I den tredje akten ändrar han sin historia och säger att 

han förrådde de andra för att han behövde pengar.  

     Parritts svårighet med att förlika sig med moderns roll som fri kvinna, antyder att han har 

svårt att finna sig i rollen av den ”nya mannen” då han är allt för präglad av det omgivande 

samhällets syn på könsrollerna. Detta är vad som lett fram till hans symboliska modermord, 

som skett på grund av moderns vägran att spela den givna modersrollen.
25

  

 

Förekomsten av nya manlighetsideal är i pjäsen tydlig hos de tre männen med anarkistisk 

bakgrund. Som mottyp till den normativa manligheten är detta ideal kopplat till att kvinnan 

tillåts ha en friare roll. De slutsatser man kan dra av deras förhållande till detta ideal, är att de 

alla tycks oförmögna att leva upp till detta. Både Parritt och Larry har misslyckats med att 

förhålla sig till Rosas roll som ”fri kvinna”, då de båda varit för präglade av det omgivande 

samhällets värderingar. Att även Parritt, som har vuxit upp i den anarkistiska miljön och 

fostrats av en anarkistisk moder, misslyckats med att anamma de nya mansidealen. Pekar på 

hur O’Neill ansåg att de anarkistiska idéerna var omöjliga att förverkliga eftersom han ansåg 

att de gick emot den mänskliga naturen.  

 

ETNICITET 

 

 Harry Hope´s bar är en miniatyr av den amerikanska smältdegeln och befolkas av en mängd 

olika nationaliteter.
26

 Joe Mott är den enda afro-amerikanen bland klientelet. Han tjänar, i 

detta mikrokosmos, som representant för alla svarta amerikaner och deras känsla av 

utanförskap.
27

 Tidigare i sitt liv har han drivit ett kasino för svarta och varit välbeställd. 

Hans ”pipedream” innebär att han intalar sig själv att han kommer att vinna en stor summa 

pengar och kunna återgå till sitt gamla liv. I umgänget med de andra männen i den 

                                                 
25

 Ibid., s.40. 
26
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27
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homosociala barmiljön löper han ständigt risken att reduceras till att vara en ”nigger” vilket 

har inverkan på hans känsla av utanförskap i förhållande till de andra männen. När Chuck och 

Rocky är på väg att börja slåss i den tredje akten så försöker Joe att lugna de två. Istället för 

att lugna sig vänder båda två istället sin ilska mot Joe: 

 

Chuck (turns on him). Keep outa our business, yuh black bastard! 

Rocky (like Chuck, turns on Joe, as if their own quarrel was forgotten and they became natural allies against an 

alien). Stay where yuh belong, yuh doity nigger! (sid.145) 

 

Under fredligare perioder i pjäsen kan han ses som vit, men så fort det hettar till löper han 

risken att göras till syndabock och reduceras till en ”nigger”.
28

Efter att Larry har ingripit och 

lugnat ned situationen slänger Joe upp sin nyckel på bordet och säger att han ska lämna baren: 

 

Here´s de key to my room. I ain´t comin´back. I´s goin´to my own folks where I belong. I don´t stay where I´s 

not wanted. I´s sick and tired of messin´round wid white men. (sid. 147) 

 

Han kastar sedan sitt glas i marken eftersom han misstänker att Rocky gör detta bakom hans 

rygg för att ingen av de andra ska behöva dricka ur samma glas som en svart man. Han ger 

sedan uttryck åt sin ”pipedream” när han talar om hur han ska vinna en stor summa pengar på 

tärningsspel och öppna upp sitt gamla spelhus för svarta. När han gjort detta ska han 

återvända till Hope´s bar för att visa upp sin rikedom för de andra männen: 

 

Maybe I throw a twenty- dollar bill on de bar and say, ”drink it up,” and listen when dey all pat me on de back 

and say, ”joe, you sure is white.” But I´ll say, ”No, I´m black and my dough is black man´s dough, and you´s 

proud to drink wid me or you don´t get no drink!” (sid.148) 

 

Den illusion om att vinna en stor summa pengar som han hyser, anknyter till ett vanligt tema i 

de ”coon-songs” som var vanliga mot slutet av 1800- och början av 1900-talet. I sångerna 

förekom ofta en svart spelare som lyckas bli rik. Med sin nyvunna rikedom försöker han 

sedan att efterlikna de rika vita, men lyckas endast göra ett komiskt uttryck som ett utklätt 

barn.
29

 På detta sätt var det vanligt att koppla ihop män av andra ”raser” med kvinnor och 

barn för att skilja ut dem från ”riktiga” män.
30

 Joes hetlevrade temperament som gör att han 

nästan hamnar i bråk med de två bartendrarna, kan ses i ljuset av hur svarta karaktärer i 

                                                 
28

 John H., Raleigh, ”Mankind” Eugene O´Neill. Three plays, red. Normand Berlin, (London 1989),  s. 137. 
29

 Pfister, s.129f. 
30
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O´Neills pjäser ofta tvingas att bete sig på ett sätt som bekräftar stereotypen som andra har av 

dem.
31

 Genom att de retar upp honom får de honom att bekräfta deras fördomar om hur svarta 

beter sig. Joe vill till en början avstyra bråket mellan de två bartendrarna och blir då 

kallad ”black bastard” och ”doity nigger”. I och med att Hickey har fått karaktärerna att sluta 

understödja varandras illusioner, så har de två bartendrarna slutat upp med att behandla Joe 

som en vit. Ställd inför detta faktum, ger han sig av för att förverkliga sina illusioner, då han 

inte längre känner sig välkommen i baren.  

 

Joe Motts utanförskap i pjäsen visar på etnicitetsaspektens delaktighet i skapandet av 

mottyper till den normativa manligheten. De slutsatser man kan dra av detta är att de andra 

karaktärerna i pjäsen stärker sina egna självbilder genom att definiera Joe som en ”nigger” 

och på så sätt inte längre behöver befinna sig på samhällets absoluta botten. Detta skapar en 

känsla av revanschlust hos Joe, som fantiserar om att de andra männen kommer kalla honom 

för vit när han blivit rik.  

 

1:3 HOMOSOCIALITET 

 

Alla gästerna i baren befinner sig i ett liknande tillstånd som Larry, där man bara väntar på 

döden. Skillnaden mellan Larry och de andra är att han inte har kvar någon ”pipedream” som 

de andra. Hans brist på illusioner gör att han intar en ställning av iakttagare. Klientelet liknas 

flera gånger vid döda och baren ett bårhus som när Rocky i den första akten utbrister: 

 

Dis dump is like de morgue wid all dese bums passed out (sid.18) 

 

De sitter alla och väntar på att Hickey ska dyka upp. För pjäsens olika karaktärer är Hickey en 

frälsargestalt som dyker upp och räddar dem från vardagstristessen. När han dyker upp i slutet 

av den första akten, blir den en chock för de andra karaktärerna att få veta att Hickey har 

slutat dricka. Till en början vill de inte tro honom utan viftar undan det hela som ett av 

Hickeys skämt. Denne insisterar dock i sin vilja att rädda dem från deras ”pipedreams”. Dessa 

önskedrömmar som Hickey anser är det som förgiftar ens liv. Tidigare har hans närvaro 

                                                 
31
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upplevts  som ett brott i vardagen av de andra karaktärerna. I pjäsen leder istället hans närvaro  

till en ovälkommen förändring av denna vardag.
32

 

     I den homosociala miljö som baren utgör, ägnar sig de manliga karaktärerna ständigt åt att 

understödja varandras önskedrömmar. När någon karaktär ger luft åt sin ”pipedream”  finns 

ständigt någon av de andra karaktärerna där för att stödja honom i denna. Normand Berlin 

beskriver i sin analys av pjäsen, denna homosociala miljö med orden: 

 

No religious affirmations here, no faith in God, just the need of men to carry on as best they can with the help of 

illusion and alcohol and the willingness of  men to uphold the dreams of others.
33

  

 

Med andra ord är männen starkt beroende av att ha tillgång till en homosocial arena där de 

kan få sina självbilder bekräftade av andra män. När till exempel Harry i den första akten, 

talar om vilken ängel hans gamla fru var, hoppar genast Mcgloin och Mosher in och håller 

med honom. När Hickey anländer till baren  bryter han med denna sociala kod och börjar 

aktivt försöka få de andra att ge upp sina önskedrömmar.  

 

 De två gamla militärveteranerna, Piet Wetjoen och Cecil Lewis, är ständigt invecklade i en 

diskussion om boerkriget. I detta krig slogs Wetjoen på boersidan medan Lewis slogs på den 

engelska sidan. De ger genom hela pjäsen intryck av att vara gamla dryckesbröder, detta trots 

den skillnad som finns mellan dem i social rang. I den tredje akten ger sig båda två iväg för att 

söka jobb. Lewis för att söka jobb på den brittiska ambassaden, medan Wetjoen tänker söka 

ett arbetaryrke då han menar att han till skillnad från den brittiske gentlemannen Lewis inte är 

rädd för lite kroppsarbete. Detta pekar tydligt på den sociala skillnaden mellan de två och på 

att deras vänskap endast är möjlig då de båda befinner sig i barmiljön som innebär en form av 

avståndstagande från det omgivande samhället. Det anknyter också till föreställningen bland 

arbetarklassens män, om arbetaren som manlig i motsats till de rika som sågs som feminina.
34

 

Hickeys närvaro i baren rubbar de tidigare homosociala band som byggts upp av de olika 

karaktärerna i baren. Lewis och Wetjoen har tidigare kunnat sitta och skämta med varandra 

om deras strider under boerkriget. I slutet av den andra akten börjar de slåss med varandra 

efter att Wetjoen har tagit Hickeys parti när denne kritiserat Lewis. I pjäsens tredje akt får 

Hickeys strävan efter att spräcka de andra karaktärernas ”pipedreams” till följd att de en efter 

en kommer ned till baren, nyktra och finklädda för att lämna in sina nycklar och ge sig av. 

                                                 
32
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33
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Brottet mot de homosociala koderna utgörs även av att de två tidigare vännerna avslöjar 

varandras hemligheter från tiden i Afrika. Lewis avslöjar att Wetjoen anklagats för feghet och 

Wetjoen avslöjar att Lewis efter kriget spelade bort pengar ur regementets kassa. Deras 

vänskap var kopplad till deras illusioner och blir upplöst när Hickey tar ifrån dem dessa 

illusioner.
35

     

 

När Hickey i början av den andra akten försöker få Hugo att ge upp sin ”pipedream”, kliver 

Larry in till Hugos försvar. Larry anser att Hugo genom att han suttit tio år i fängelse har gjort 

sig förtjänt av att ha sin önskedröm i fred. Hickey försvarar sig då med att beskriva det 

nirvanaliknande tillstånd som han själv befinner sig i efter att han gett upp sina 

egna ”pipedreams”.  

Hickey har även bearbetat Harry till att försöka ge sig ut från baren i den tredje akten. När han 

efter en kort promenad återvänder in av rädsla för bilar, så har även han gett upp 

sin ”pipedream”. Detta får till uttryck  att han nu talar illa om sin döda fru Bessie: 

 

Close that big clam of yours, Hickey. Bejees, you´re a worse gabber than that nagging bitch, Bessie, was. 

(sid.174) 

 

I John H Raleighs tolkning av pjäsen kopplar han ihop scenen med Platons grottliknelse. 

Ögon som är vana vid mörkret vill inte se ljuset. På samma sätt vill inte den ”blinde” Harry ut 

i dagsljuset utan återvänder snabbt.
36

 Det är likadant med de andra karaktärerna som är snabba 

med att återgå till sina tidigare illusioner efter att ha berövats dem av Hickey.  

Detta följs av att Larry säger till Hickey att denne endast har gett Harry: ”the peace of death”, 

när han berövade honom hans ”pipedream”. Detta sinnestillstånd delas sedan av de andra 

karaktärerna som inför den fjärde akten alla har kommit tillbaka lika förkrossade när de har 

gett upp sina ”pipedreams”. Vi får veta att ingen av dem verkligen gett sig på att förverkliga 

sin dröm. När de hade lämnat baren insåg de det lönlösa i att försöka sig på detta. 

     När Hickey har letts iväg av de två detektiverna i den sista akten kan allt återgå till det 

vanliga igen. Harry förklarar för de andra att Hickey måste ha varit vansinnig när han begick 

sitt brott och att de borde minnas honom som han varit tidigare när han var en i gänget. Att 

allt kan återgå till det vanliga understryks av att spriten nu börjar verka som den ska igen. 

Harry berättar jublande detta för de andra: 
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Bejees, fellers, I´m feeling the old kick, or I´m a liar! It´s putting life back in me! Bejees, if all I´ve lapped up 

beggins to hit me, I´ll be paralysed before I know it! It was Hickey kept it from---- (sid.214) 

 

Hickeys närvaro har tillfälligt hindrat dem från att uppnå möjligheten av att fly verkligheten i 

det dionysiska ruset. 

 

De slutsatser man kan dra av homosocialitetens roll i pjäsen är att umgänget mellan männen i 

baren, präglas av behovet de har av andra män som kan understödja dem i deras illusioner. 

Pjäsen får sin drivkraft i och med att Hickey aktivt bryter mot detta. I barmiljön kan män ur 

olika samhällsklasser och av olika etnicitet umgås med varandra som jämlikar. Hickeys 

närvaro rubbar även denna balans eftersom den bygger på att karaktärerna upprätthåller 

varandras illusioner. När detta bryts så kan karaktärerna inte längre vara jämlika. Först när 

Hickey förts bort kan spriten börja verka igen och allt återgå till det normala.  

 

1:4 KVINNANS ROLL I MASKULINITETSSKAPANDET 

 

De tre kvinnliga karaktärer som syns på scenen går relativt obemärkta förbi. Medan pjäsens 

två viktigaste kvinnor, Parritts moder Rosa och Hickeys hustru Evelyn, aldrig är synliga på  

scenen. Dessa två kvinnor är trots att de aldrig är synliga på scenen centrala för handlingen i 

pjäsen. Orsaken till att Hickey och Parritt kan rubba balansen i baren, står att finna i deras 

handlingar mot dessa två kvinnor. Det gradvisa avslöjandet av de båda kvinnomorden är 

pjäsens drivkraft.  Kvinnornas icke-närvaro på scenen förstärker deras ”annanhet” i 

förhållande till männen på scenen.
37

Då de inte är närvarande på scenen, fungerar de i pjäsen 

som en yta för männen att projicera sina känslor av ilska och misslyckande på. Detta kan 

kopplas till den homosociala barmiljön som en plats för maskulint motstånd mot feminisering.  

Harry Hope har tidigare varit gift med Ed Moshers syster Bess. I de tre första akterna 

beskriver han genomgående Bess som en ängel, men genom de andra karaktärernas 

kommentarer förstår man att deras förhållande inte varit fullt så fantastiskt som han beskriver 

det. Detta förhållande avslöjas som sagt av Harry i den tredje akten när han kallar Bessie för 

en ”nagging bitch”. Hans tal om den älskade hustrun är en del av hans illusion och förändras 

när Hickeys närvaro fråntar honom denna illusion.  

                                                 
37
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     I den jargong som Hickey vanligtvis ägnar sig åt när han kommer till Hopes bar, ingår 

hans skämt om ismannen som han hävdar att hans fru har en affär med. I slutet av den andra 

akten avslöjar Hickey att hans fru har dött. I den tredje följs detta upp av avslöjandet att hon 

blev mördad. I pjäsens sista akt kommer så det stora erkännandet när Hickey avslöjar att det 

var han själv som mördade frun. Han avslöjar att hans fru älskade honom djupt och alltid 

försvarade honom inför andra i staden där de växte upp. De anklagelser som han brukat göra 

mot frun när han varit berusad, om att hon skulle ha en affär med ismannen, visar sig vara ett 

sätt för Hickey att rättfärdiga sin egen otrohet. Hans fru har ständigt förlåtit hans affärer vilket 

bara gett honom ännu sämre samvete och fått honom att önska att hon kunde vara otrogen mot 

honom. Hennes ständiga förlåtande av hans otrohet har fått till följd att han både hatar och 

älskar hustrun på samma gång.
38

 Joel Pfister ser en romantisk och ambivalent relation mellan 

moder och son i pjäsen. I relationen mellan Hickey och hans hustru ser han en moderlig 

psykologisk kontroll som skapar känslor av skuld hos sonen. Bessie utövar en liknande 

kontroll över Harry Hope. Den moderliga kontroll som kvinnorna utövar över sina män ger 

uttryck för ett psykologiskt förhållande där den tidigare relationen mellan moder – son 

övergår i förhållandet mellan hustru - make.
39

 Kopplingen mellan Hickey och Parritt i pjäsen 

pekar mot en sådan tolkning. 

     Parritt har även han en kvinnas liv på sitt samvete, nämligen moderns som han har angett 

på grund av att han hatade henne. Hans erkännande av detta brott löper genom pjäsen 

parallellt med Hickeys erkännande. När Hickey i slutet av den tredje akten avslöjar att hans 

fru blev mördad, så utspelas följande meningsutbyte mellan Larry och Parritt: 

 

Larry (shakenly). Then she – was murdered. 

Parritt (springs to his feet – stammers defensively). You´re a liar, Larry! You must be crazy to say that to me! 

You know she´s still alive! (sid.177) 

 

Hickey blir i den sista akten irriterad på Parritt när han tycker att denne jämför sig med honom. 

Det är enligt Hickey en stor skillnad mellan dem eftersom han mördade sin fru av kärlek 

medan Parritt angav sin moder av hat till henne. Hans ovilja att vara jämställd med Parritt 

hänger samman med den outsider roll som denne har i pjäsen. I den hierarki som pjäsens 
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karaktärer befinner sig i, intar Parritt rollen av moralisk spetälsk.
40

 Parritt förnekar till en 

början att han skulle hata sin moder och vädjar till Larry om att tro honom: 

 

I loved Mother, Larry! No matter what she did! I still do! Even though I know she wishes now I was dead! You 

believe that, don´t you? Christ, why can´t you say something? (sid.198) 

 

Parritt avslöjar vidare att han bränt upp bilden av sin moder, precis som Hickey har bränt upp 

bilden av sin fru. När Hickey yttrar sitt avslöjande inför de två detektiverna och de andra 

gästerna, så kommer också Parritt med sitt avslöjande: 

 

I may as well confess, Larry. There´s no use lying any more. You know, anyway. I didn´t give a damn about the 

money. It was because I hated her. (sid.207) 

 

När Hickey har letts bort av de två detektiverna så frågar Parritt Larry om råd. Han anser att 

hans skuld är större än Hickeys eftersom han inte kan säga att modern har funnit frid. Larry 

menar nu att Parritts enda väg att betala denna skuld är att ta sitt liv: 

 

Go! Get the hell out of life, God damn you, before I choke it out of you! Go up-----! (sid.213) 

 

Parritt blir tacksam för rådet och försvinner från scenen. Resten av akten tillbringar Larry med 

att stirra ut genom fönstret i väntan på att Parritt ska hoppa.  

 

Om bartendern Rocky får vi veta att han agerar hallick åt Pearl och Margie. Detta är enligt 

honom själv endast en sidosyssla och han är ingen riktig hallick. När Pearl råkar kalla honom 

för ”pimp” i den första akten så blir han följaktligen upprörd. Detta förnekande är ett 

ömsesidigt spel mellan honom och de två kvinnorna. Pearl och Margie hävdar att de är ”tarts” 

och inte ”regular old whores” eftersom de inte har någon ”riktig” hallick. Rocky har ett starkt 

självförtroende och menar själv att han inte har några som helst ”pipedreams”. När han hävdar 

detta i början av den andra akten, ger Margie och Pearl varandra en menande blick. Detta 

understryker att deras eget förnekande av vad de verkligen är, främst är till för att behaga 

Rockys självkänsla.  I den fjärde akten har Rocky erkänt för sig själv att han är en hallick och 

försöker få bekräftelse av Parritt och Larry genom att övertala dem att följa i hans yrkesspår.  
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Pjäsens andra hallick är Chuck, som tjänar pengar på flickvännen Coras prostitution. Paret 

hyser en gemensam ”pipedream” om att flytta ut till en bondgård i New Jersey. I den fjärde 

aktens början har de fullständigt gett upp drömmen om giftermål. Bette Mandl ser deras 

bröllops planer som en drift med bröllopet som institution.
 41

 Tanken på ”the whore as a 

bride”, anknyter också till Emma Goldmans tankar om en koppling mellan det privata ägandet 

och mannens ägande av kvinnan i äktenskapet. Deras förhållande tycks vara något som gör att 

han inte ser sig som en verklig hallick trots att han tar flickvännens pengar när hon 

prostituerat sig. I den tredje akten utbrister han till Rocky:  

 

Yuh´d like me to stay paralysed all de time, so´s i´d be like you, a lousy pimp! (sid.145) 

 

Kommentaren leder till att de är nära att flyga på varandra men avbryts av att Larry börjar 

gapskratta och kallar dem för dårar som flyger på varandra på grund av Hickey.  

 

De slutsatser som kan dras om kvinnans roll i maskulinitetsskapandet i pjäsen är att hennes 

främsta roll består i hennes icke-närvaro. I den homosociala barmiljön tjänar hon främst som 

projektionsyta för männens tankar. I Hickeys fall är det tydligt hur han projicerar sina egna 

skuldkänslor på hustru, vilket leder till att hennes förlåtande gör att han börjat hata henne och 

slutligen tagit livet av henne.  

     En kontinuitet i männens förhållande till kvinnor är synlig i pjäsen. Där det tidigare 

förhållandet mellan moder-son, övergår i förhållandet mellan hustru-make. Detta förhållande 

är tydligt i den moderliga roll som kvinnorna förväntas spela gentemot sina män och i 

kopplingen mellan Hickey och Parritt.  

 

2: LONG DAY´S JOURNEY INTO NIGHT 

 

2:1 HANDLING 

 

Long Day´s Journey Into Night utspelar sig under en dag i familjen Tyrones sommarhus. Den 

dysfunktionella familjen består av fadern James, modern Mary och de två sönerna Jamie och 

Edmund. Karaktärerna har ett förhållande till varandra som pjäsen igenom växlar mellan 

kärlek och hat. Under den resa från morgon till natt som familjen gör, avslöjas gradvis de 
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hemligheter som döljer sig i deras förflutna. Resan i pjäsen är en resa från morgonens känsla 

av hopp till nattens djupa förtvivlan.  Pjäsens drivkraft är de två tabun som familjens 

medlemmar undviker att tala om: moderns missbruk och Edmunds tuberkulos. Genom det 

gradvisa avslöjandet av dessa tabun uppstår det en spänning i pjäsen, liknande den i The 

Iceman Cometh. De tre manliga karaktärerna har alla ett alkoholberoende, medan modern 

missbrukar morfin.  

    

I pjäsen står fadern James Tyrone som symbol för flera av de egenskaper som ingick i den 

normativa manligheten i det amerikanska samhället. Han är en ”self-made man” som från en 

fattig uppväxt har klättrat upp för samhällsstegen. Hans snålhet och ständiga markköpande är 

ett uttryck för hans rädsla för att tappa den position han uppnått i samhället. Frederic I 

Carpenter ser fadern som en typisk representant för O´Neills fäder.
42

 Fadern är diktatorisk och 

småaktig men samtidigt mänsklig. Hans tro på den amerikanska drömmen är det som lett 

honom till ekonomisk framgång. Men det har samtidigt berövat honom hans självrespekt då 

han tvingats ge upp sin talang som Shakespeareskådespelare för att istället ägna sig åt den mer 

ekonomiskt lukrativa melodrambranschen. Rädslan för fattigdom är det som fått honom att 

förlora sin talang. Den amerikanska framgångssagan kräver att man säljer sig själv, vilket 

leder till självförakt.
43

  

     Samtidigt som hans egen framgång gör att han kan uppvisa flera av egenskaperna som 

kopplades till hur en ”selfmade man” skulle bete sig, så finns det i pjäsen andra aspekter av 

hans personlighet som kan kopplas till mottyper till den normativa manligheten. Det faktum 

att han misslyckats i att föra över sin framgång till sönerna, pekar ut honom som en 

misslyckad patriark. I pjäsen är han den enda som har någon form av kontakt med de 

respektabla stadsborna.
44

 Vilket pekar på hur han misslyckats med att föra över sin framgång 

på sönerna. 
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2:2 MOTTYPER 

 

ALKOHOLISTEN 

 

Det som får de olika förklädnader som de visar upp för varandra att falla är intag av 

berusningsmedel som whiskey och morfin.
45

 På grund av detta har berusningsmedlen en 

rituell funktion i pjäsen. Mary associerar också sitt behov av morfin till sin katolicism.
46

 När 

Jamie och Edmund samtalar med varandra i den tredje akten, ger Jamie uttryck för pjäsens ”in 

vino veritas”-motiv när han säger till brodern att han kanske inte är tillräckligt berusad för att 

säga sanningen. Berusningsmedlen är i pjäsen uttryck för en längtan efter att fly tiden genom 

berusning och uppnå ett nirvana liknandetillstånd.
47

 Alkoholisten som en mottyp till den 

normativa manligheten är tydlig i alla de tre männen. Tydligast är den hos Jamie som helt har 

låtit sig uppslukas av sitt drickande och på så vis har tappat all sin status i samhället. 

Drickandet ledde redan i hans ungdom till att han relegerades från skolan. I pjäsen framställs 

han som så opålitlig att man inte kan anförtro honom några pengar då han ständigt spenderar 

alla pengar han kommer över på alkohol och prostituerade. I den tredje akten menar modern 

att Jamie på grund av sitt drickande är förlorad för dem.  

     Hos fadern James har drickandet bidragit till hans misslyckanden som borgerlig 

familjefader, då han övergett sin fru på olika hotellrum för att söka sig till olika barer. Hans 

drickande är på så sätt sammankopplat med hans oförmåga att skapa ett ordentligt hem för 

familjen. När fadern i pjäsens tredje akt samtalar med den yngste sonen Edmund om deras 

missbruk och varför de dricker, säger de båda att deras drickande är sammankopplat med 

deras vilja att glömma familjens förflutna. I detta förflutna spökar moderns missbruksproblem 

och självmordsförsök.  

     I pjäsen finns ett ständigt smygande runt problematiken kring männens missbruk av 

alkohol. Andra aktens första scen inleds med att Edmund sitter vid bordet och smyger till sig 

ett glas whiskey innan de andra har kommit. Detta smygande runt alkoholproblematiken är 

också tydligt i den ovilja att erkänna den som karaktärerna visar upp. När Mary berättar om 

hur hon varit tvungen att hjälpa James i säng efter hans barrundor, förnekar James fullständigt 

detta och hävdar bestämt att han aldrig har behövt hjälpas i säng. 
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     Det finns en tydligt ärftlig aspekt av alkoholproblematiken, där föräldrarnas 

missbrukarbeteende övertas av barnen. I den tredje akten får vi veta att James fattiga föräldrar 

använde whiskey som ett universalt botemedel mot de flesta krämpor när han var liten. När 

Edmund och Jamie var små upprepade han detta beteende mot dem och gav dem whiskey mot 

åkommor som magont och mardrömmar. Temat med det sociala arvet återkommer sedan vid 

flera tillfällen då vi får veta att James far troligen tog sitt liv (vilket James vägrar tro på) och 

att Marys far dog av tuberkulos i kombination med alkoholproblem.  

 

De slutsatser man kan dra om alkoholisten som mottyp till den normativa manligheten, liknar 

dem som dragits i The Iceman Cometh. När män ur medelklassen går för långt i sitt drickande  

riskerar de att förlora all sin status. I pjäsen har Jamie redan förlorat all denna status som var 

så viktig för den amerikanska medelklassmannens självbild. De två andra männen i pjäsen har 

ännu inte fallit lika långt.  

     Pjäsen tar även upp en ärftlig aspekt av drickandet. Där alkoholismen är något som går i 

arv från föräldrarna till barnen.  

 

DEN ”NYA MANNEN” 

 

James  klagan på Edmunds socialistiska kommentarer i samband med Shaughnessyhistorian 

pekar på hans ogillande av sonens intellektuella influenser. Scenanvisningen i början av den 

första akten ger en aning om att Edmund är väl förtrogen med socialistiska tankegångar. Alla 

de böcker som räknas upp från familjens bokhylla tycks ha en koppling till pjäsen. Författarna 

hör antingen till O´Neills influenser eller så är de poeter som kommer citeras senare i pjäsen.  

Bland de författare som räknas upp finns de två anarkisterna Kropotkin och Max Stirner. 

Uppräknandet av dessa författare ger intryck av att Edmund är insatt i anarkismens 

tankegångar och dess kritik mot förhållandet mellan könen. Den självbiografiska aspekten av 

pjäsen ger styrka åt ett sådant antagande, då O’Neill var väl förtrogen med den amerikanska 

anarkistmiljön i sin ungdom och både han och brodern förkastade föräldrarnas medelklass 

strävanden.
48

  

     Fadern riktar in sin kritik mot sönernas cynism, som han anser ligger bakom deras 

självdestruktivitet. Källan till denna cynism finner han i Edmunds fall, i de böcker han läser 

och i Jamies fall hos de ”Broadway loafers” (sid. 66) som denne umgås med. Fadern håller 
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istället fram Shakespeare och den katolska kyrkan som estetiska och moraliska föredömen. I 

den fjärde akten uttrycker han sin oro för sönernas ateism med orden: 

 

When you deny God, you deny hope. (sid.116) 

When you deny God, you deny sanity. (sid.117) 

 

Fadern anser att de författare som Edmund läser är förkastliga. De flesta av de poeter som de 

båda bröderna reciterar, tillhör dekadensen. I den fjärde akten reciterar Edmond två dikter av 

Baudelaire och en av Oscar Wilde. När han reciterar dikten Epilog av Baudelaire för fadern, 

så säger han att den handlar om Jamie och hans liv i New York. Här finns en stark koppling 

mellan dekadensen och den äldre brodern. Brödernas recitation av poesi i den sista akten kan 

tolkas som en del av deras masker, som gör det möjligt för dem att uttrycka känslor de annars 

inte avslöjar.
49

Det hot mot könsordningen som uppstod i Europa mot slutet av 1800-talet, i 

form av omanliga män och okvinnliga kvinnor, fick stöd i de framväxande avantgarde 

rörelserna. Dekadensen kom att sammankopplas och sammanblandas med ”degeneration”. 

Denna antogs ha mediciniska orsaker i form av ärftliga svagheter och alkoholism. Denna 

degeneration var också starkt sammankopplad med hysterin och främst den 

avmaskuliniserade manlige hysterikern.
50

 I Amerika var flera av dekadensens ideal 

sammankopplade med det äldre mansideal som hade präglat nationens fäder. Detta mansideal 

var ”the gentle patriarch”, som sågs som en feminin, konstlad dandy och som kopplades till 

aristokratin och Europa.
51

  

Brödernas koppling till dekadensen, och i Edmunds fall till anarkismen, pekar på ett aktivt 

avståndstagande från de manlighetsideal som deras fader levt efter. Den anarkistiska aspekten 

innebär ett förkastande av den amerikanska drömmen och den andra aspekten innebär att 

frivilligt kopplas ihop med den feminiserade (homosexuella och europeiska) dekadensen. 

 

De slutsatser som kan dras om förekomsten av konkurrerande manlighetsideal i pjäsen, är att 

ett sådant främst är synligt hos Edmund. Dennes kopplingar till anarkismen och dekadensen, 

pekar mot ett nytt manlighetsideal och är kopplat till hans förkastande av föräldrarnas 

borgerliga ideal och deras katolska tro.  

 

ETNICITET 
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Familjen Tyrone har irländska rötter på både moderns och faderns sida. James Tyrone är son 

till två fattiga irländska immigranter. Under sin uppväxt tvingades han att börja arbeta i unga 

år på grund av familjens fattigdom. Han har sedan lyckats arbeta sig upp i samhället och 

genom att bli en känd skådespelare har han uppnått sin nuvarande samhällsställning.  

James är den i familjen som har starkast patriotiska känslor för sin irländska bakgrund. När 

Edmund berättar historien om hur Shaughnessy låter sina grisar bada i en damm som tillhör 

en ”standard oil millionaire” (s.20) så kan han inte låta bli att inflika en kritisk kommentar om 

denne ”king of America”(s.20). Detta viftar fadern bort med en fnysning åt hans ”socialist 

gabble”(s.20), men han kan ändå inte låta bli att känna en patriotisk stolthet över 

landsmannens vinst över denne representant för den protestantiska överklassen. Utifrån en 

etnisk position ligger hans sympatier hos landsmannen, men hans medelklassposition hindrar 

honom från att känna sympati för den socialistiska inramning som Edmund ger berättelsen.  

     Den fattiga immigrantbakgrunden är en social klyfta mellan de två makarna, eftersom 

Mary kommer från en betydligt mer ansedd släkt och förlorade sin ställning då hon tog 

skådespelaren James Tyrone till sin make. Joel Pfister ser familjen som ett typiskt exempel på 

Freuds oidipala familj med känslomässiga mödrar, tävlingsinriktade fäder och krävande söner. 

Denna historiska utveckling inom medelklass familjen var enligt Pfister extra tydlig inom den 

irisk-amerikanska familjen, som stod väldigt  nära varandra. Detta var en effekt av Englands 

kolonialism och motsättningen med protestantiska ”yankees”. Under 1800-talet var irländarna 

associerade med lägre arbeten och ej välkomna inom den protestantiska eliten.
52

 

Begreppet ”Irish nigger” användes ofta om irländarna som framställdes som en specifik ras 

med typiska fysiska drag i skämtteckningar. I minstrel-showerna förekom ofta den druckne 

irländaren som en karaktär.
53

 De irländska immigranterna var stämplade med en problematisk 

maskulinitet och ansågs vara primitiva och ociviliserade. Michael Kimmel uttrycker synen på 

de irländska männen med att dessa sågs som: ”born to inferiority and incapable of being true 

American men.”
54

 Paradoxalt nog kunde både svarta och immigranter ses som både mindre 

och mer manliga än de ”riktiga” amerikanska männen. De antogs vara primitiva bestar som 

hade låg moral och var sexuellt potenta.
55

 Mot den bakgrunden är James tvehågsna inställning 

till sin irländska bakgrund förstålig. I pjäsen utrycker han omväxlande stolthet över sitt 

irländska arv och förakt för korkade ”greenhorns” som Shaughnessy. 
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     Edward L. Shaughnessy finner två typer av irländska män i O´Neills senare pjäser. Dels de 

män som har accepterat villkoren för att uppnå den amerikanska drömmen. Men när de väl 

uppnått denna, upptäcker de att den bara leder till självförakt. I pjäsen representeras denna typ 

av James Tyrone. Den andra typen är de män som är vilse i den moderna världen. Irländaren 

som förlorat sin katolska tro och nu är vilsna mystiker. Denna typ av ”Black Irish” karaktär 

representeras i pjäsen främst av Edmund Tyrone, i The Iceman Cometh representeras han av 

Larry Slade.
56

 

 

De slutsatser som kan dras om etnicitetsaspektens del i skapandet av mottyper till den 

normativa manligheten, är att den irländska bakgrunden har betydelse för männens självbild. 

Det faktum att den irländska mannen var en mottyp till den normativa manligheten, är ett 

förhållande som går att iaktta hos männen i pjäsen. Det är nödvändigt för dem att förhålla sig 

till denna mottyp. Vilket de gör med en blandning av förakt och trotsig stolthet.  

 

2:3 HOMOSOCIALITET 

 

Förhållandet mellan männen i familjen präglas till en början av generationskonflikten mellan 

de två sönerna och fadern. Den första akten inleds med att James, vid ljudet av sönernas skratt, 

misstänker att de skämtar om honom. Generationskonflikten mellan fadern och sönerna är 

också tydlig i de litterära allusioner de använder sig av. James Tyrone är en traditionalist som 

ständigt citerar ur Shakespeare pjäser, medan Edmund föredrar dekadansens poeter. Jamie 

intar en mellanställning då han emellanåt reciterar Shakespeare, men gör detta med en ironisk 

ton. De litterära allusionernas homosociala karaktär understryks av att det endast är männen i 

pjäsen som använder sig av dem och att de inte använder dem i konversationer med modern.
57

 

 

Medan sönerna och fadern har möjlighet att ge sig av från hemmet och uppsöka barer, är 

modern starkt bunden vid hemmet. Förhållandet får vi veta är detsamma under resten av året 

när familjen bor på hotell. Hon har då ständigt lämnats ensam på rummet av James som 

prioriterat det homosociala kamratskapet på olika barer. De tre männen söker sig till den 

homosociala barmiljön så fort tillfälle ges. Detta får modern att utbrista: 
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I doubt if they´ll come back for dinner. They have too good an excuse to remain in the barrooms where they feel 

at home. (sid. 85) 

 

Barmiljöns centrala ställning som en plats för de tre männen att stärka sin maskulinitet i 

homosocialt samspel med andra män, understryks av att Mary hävdar att männen känner sig 

mer hemma i denna miljö än i deras hem. Senare i den tredje akten när James och Edmund 

kommer tillbaka från staden så kommenterar Mary deras förkärlek för barerna med orden: 

 

It must be much more cheerful in the bar-rooms uptown, where there are people you can talk and joke with. (sid. 

93) 

 

Mary framställer här indirekt sig själv som en människa som det inte går att prata eller skämta 

med. Ett exempel på hur kvinnans underordnade ställning gör att det inte räcker för mannen 

att bekräfta sin maskulinitet genom sin makt över kvinnan. Detta måste istället sökas i 

sällskap med andra män, vars åsikter tillmäts större betydelse än kvinnans.
58

 De enda kvinnor 

som nämns i samband med barmiljön är prostituerade. James uttrycker i den fjärde akten sin 

misstanke om att Jamie befinner sig på bordellen på jakt efter ”whores and whiskey” (sid.112). 

Kvinnans roll i bekräftandet av männens maskulinitet är antingen som hustru i hemmet eller 

som prostituerad i det offentliga.
59

  

      

Till den homosociala sfären hör också förhållandet mellan de två bröderna. Ett förhållande där 

Jamie har en så dominerande ställning över brodern att han kan utbrista:  

 

I made you! You´re my Frankenstein! (sid.144) 

 

I pjäsens sista akt erkänner han för brodern att han medvetet har haft ett dåligt inflytande på 

honom, eftersom en del av honom hatar brodern och beskyller honom för moderns missbruk. 

Jamie säger att han hatar sig själv och vill hämnas på alla i sin omgivning. Konflikten mellan 

de två bröderna är en konflikt mellan Jamies mefistoleanska cynism mot Edmunds tragiska 

idealism.
60

 Frederic Carpenter beskriver Edmunds resa i pjäsen som ”the birth of a soul”
61

, en 
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resa mot ljuset. Modern gör istället en motsatt resa in i natten och dimman och Jamie är 

ständigt vilsen i denna natt utan att någonsin ha fått skåda ljuset.  

 

De slutsatser som kan dras om homosocialitetens roll i maskulinitetsskapandet i pjäsen är dels 

att männen sätter stor vikt vid att bekräfta sin manlighet i homosociala miljöer utanför 

hemmet. Dels att det även i hemmet finns homosociala miljöer och att modern hålls utanför 

deras samtal genom männens flitiga användande av litterära allusioner. Det starka behov som 

männen i pjäsen har av homosociala miljöer, pekar på den vikt de har av dessa för att bekräfta 

sin manlighet.  

 

2:4 KVINNANS ROLL I MASKULINITETSSKAPANDET 

 

I slutet av första akten påtalar modern problemet med att sönerna inte har kunnat umgås 

med ”bra” flickor under uppväxten på grund av att de saknade ett hem. Detta ser hon som en 

anledning till deras moraliska förfall. De enda kvinnor som Jamie umgås med är prostituerade. 

Hans sexköpande tycks vara centralt för hans uppfattning om sin maskulinitet. Han uttrycker 

detta med orden: 

 

What is a man without a good womans love? (sid. 139) 

 

Föräldrarnas oro för sonens sexköpande anknyter till den stora vikt som borgerligheten satte 

vid att mannen hade kontroll över sin sexualdrift, då detta var ett tecken på mental hälsa.
62

 

 

Fadern James Tyrones teatraliska beteende märks i alla hans gester, rörelser och i hans tal. I 

andra akten säger Jamie om fadern: 

 

He puts on an act for every damned fool that comes along. (sid. 47) 

 

Hans teatrala personlighet bryter mot de normer som fanns om hur en man skulle uppträda, 

där teatern ansågs ha en feminin natur och var kulturellt kodad som kvinnlig.
63

 Som 

skådespelare är James Tyrone tränad i att tala med auktoritet, men under denna auktoritet 

ligger hans rädsla för att falla tillbaka i den fattigdom som han föddes i.
64

 Hans teatrala 
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personlighet anknyter också till den utveckling som sker mot slutet av 1800-talet, där 

manligheten allt mer blir ett skådespelande. För att ses som en riktig man var man ständigt 

tvungen att spela upp en äkta maskulinitet.
65

 I detta skådespelande är det nödvändigt med en 

kvinnlig motpart för att bekräfta den roll mannen spelar upp. Karaktärerna i pjäsen är 

invecklade i ett ständigt rollspelande där de visar upp olika masker för varandra. De växlar 

genom pjäsen mellan att visa upp två olika masker inför varandra. En mask av kärlek och en 

mask av hat.
66

 Mary för ständigt fram kritik mot maken för dennes oförmåga att skänka henne 

ett ordentligt hem, något som även får ses som en kritik av makens manlighet då detta är en 

central del av den borgerliga mannens självuppfattning. Senare i andra akten anklagas han av 

sin hustru för att inte kunna spela rollen av make på ett korrekt sätt:  

 

You don´t know how to act in a home!(sid. 58) 

 

Joel Pfister spårar Marys vilja att överföra skulden för familjens misslyckanden på James, till 

en historiskutveckling där bandet mellan moder och son stärktes inom medelklassfamiljen. En 

intimitet utvecklades som kunde vara psykologiskt kvävande. En sons misslyckande hade 

tidigare ansetts vara faderns ansvar, men under 1800-talet övergår det till att vara moderns 

ansvar. I pjäsen försöker därför Mary överföra denna skuld till fadern genom att peka på hans 

misslyckande att utföra sin roll som medelklassman och förse henne med ett ordentligt hem 

där hon kan spela sin sociala roll av hustru.
67

 Han blir även anklagad för att vara skyldig till 

moderns missbruk när Edmund i den fjärde akten hävdar att det är James fel att modern över 

huvudtaget vet vad morfin är för något. Allvaret i den anklagelsen understryks senare när 

Jamie kopplar samman narkotikamissbruk med prostituerade: 

 

I´d never dreamed before that any women but whores took dope! (sid.143) 

 

Det går att spåra tydliga genuskodade utrymmen i pjäsen där männens utrymmen är kopplade 

till det offentliga och är synliga för publiken. Marys utrymmen är istället kopplade till det 

privata, isolerade och är osynliga för publiken.
68

 Dessa genuskodade utrymmen anknyter till 

den traditionella uppdelningen i skilda sfärer, där mannen är kopplad till det offentliga och 

kvinnan till det privata. Innanför hemmets väggar är vardagsrummet männens plats i det 
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Tyronska hushållet, medans modern är sammankopplad till delar av huset som inte är synliga 

för publiken (främst övervåningen).  

    Pjäsen är full av referenser till att övervaka och att bli övervakad. De tre männen övervakar 

ständigt Mary.
69

 Jamie uttrycker detta med orden: ”she watches us watching her” i slutet av 

den sista akten. Modern ger uttryck för en vilja att undfly dessa övervakande blickar. Detta 

gör hon i samband med sin kärleksförklaring till dimman som kan gömma henne för världen. 

I större delen av pjäsen spelar Mary sin tilldelade roll av hustru och moder. I detta hennes 

rollspelande finns det dock en annan sida som ständigt skymtar fram, för att till sist ta över 

henne helt. I de tre första akterna släpper hon endast på sin mask i samtalet med Cathleen. 

inför henne kan hon låta masken falla och erkänna sitt missbruk. Inför de tre männen försöker 

hon ständigt att spela rollen av den goda modern. I scenanvisningarna växlar hela tiden 

hennes utseende mellan ungdomligt och åldrande. I samtalet med Cathleen i den tredje akten 

går hennes utseende plötsligt från ung flicka till en åldrad, cynisk och bitter kvinna. I 

avslutningen av pjäsens sista akt spelar Mary rollen av den hysteriska kvinnan. Hon spelar 

upp sin Ofelia som en stereotyp av en galen kvinna. I början av den sista akten gör Edmund 

en referens till gorgonerna när han talar om att ingen vill se livet för vad det är. Att göra detta 

är som att stirra in i gorgonernas ansikten och förvandlas till sten. När modern så inleder sitt 

inträde med att spela på pianot stelnar de tre männen till. Samma sak sker när hon börjar 

tala.
70

 När hon trätt ut ur sin tilldelade sociala roll som moder,  vet de tre männen inte längre 

hur de ska uppträda. Det tycks som om de tre männen stelnar till inför modern när hon slutat 

spela rollen av god hustru. När kvinnan inte längre spelar upp sin tilldelade roll av hustru, 

upphör männens skådespel och de stelnar till i fasa.  

 

De slutsatser som kan dras gällande kvinnans roll i maskulinitetsskapandet är att hon är 

nödvändig som en motpart till mannen i det skådespelande där hans manlighet får bekräftelse. 

James Tyrone klarar enligt hustrun inte av att spela sin roll på ett korrekt sätt i hemmet. 

Orsaken till detta står möjligen att finna i hans fattiga bakgrund och brist på borgerlig 

uppfostran. Deras olika roller är kopplade till skilda sfärer med genuskodade utrymmen i 

pjäsen. Där mannen är kopplad till det offentliga och kvinnan till det privata. De enda kvinnor 

som omtalas i offentliga sammanhang är barernas prostituerade. Hos dessa söker främst Jamie 

bekräftelse på sin manlighet genom sitt sexköpande. Vikten av att ha en kvinnlig motpart att 
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spegla sin manlighet i blir tydlig i pjäsens sista akt, där de tre männen stelnar till när Mary 

inte längre spelar rollen av hustru/moder.  

 

3: SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen har varit att studera manlighetskonstruktionen i de två pjäserna The 

Iceman Cometh och Long Day´s Journey Into Nigth av Eugene O´Neill. Detta har gjorts i 

ljuset av den manlighetskris som uppstod i samband med den ekonomiska utvecklingen mot 

slutet av 1800-talet. Den tydligaste mottypen i de två pjäserna är alkoholisten. I The Iceman 

Cometh finns denna mottyp i de flesta av pjäsens karaktärer och anknyter till en syn på 

alkoholisten som en man som gett upp i kampen för att uppnå status av ”self-made man”. 

Barmiljön tjänar en homosocial funktion där männen kan bekräfta varandra som män genom 

att stödja varandras illusioner. Det faktum att männen gett upp i kampen om att uppnå den 

amerikanska drömmen, tycks vara något som möjliggör att män av olika etnicitet och från 

olika samhällsklasser kan umgås som jämlika i baren. Det är först Hickeys närvaro som 

rubbar detta och får dem att börja bråka med varandra. Hans närvaro hindrar dem också från 

att fly in i ruset. De tre männen med anknytning till den anarkistiska rörelsen, pekar på 

förekomsten av en konkurerande manlighetsbild till den hegemoniska. De tre visar dock 

tydliga tecken på att de haft svårt att anpassa sig efter denna bild. Larry och Parritt har inte 

kunnat acceptera Rosas roll av ”fri kvinna”. Etnicitetsaspekten är tydlig hos Joe Mott vars 

manlighet ständigt riskerar att förringas av de andra och reducera honom till en ”nigger”. 

Barmiljön är en plats där de enda kvinnorna som syns på scenen är prostituerade. De 

viktigaste kvinnliga karaktärerna syns aldrig på scenen. Det finns i pjäsen en koppling mellan 

förhållandet  son-moder och förhållandet mellan make-hustru, vilket pekar på den roll 

kvinnan har att spela i maskulinitetsskapandet.   

 

I Long Day´s Journey Into Night har alkoholismen gjort att Jamie ses som fördärvad av 

föräldrarna. Faderns drickande har fått honom att misslyckas med sin uppgift som borgerlig 

familjefader och ge familjen ett lyckligt hem. En aktiv mottyp mot den normativa 

manligheten finns främst hos Edmund. Hans  koppling till anarkismen och dekadansen, låter 

oss ana fröet till en ”ny man” inom honom. Etnicitetsaspekten är främst synlig hos fadern som 

känner både förakt och stolthet inför sin irländska bakgrund. Homosocialitet går att finna även 

inom hemmets väggar i pjäsen. Dels i männens litterära allusioner som utesluter modern. Dels 

i de genuskodade utrymmena på scenen, där modern främst är kopplad till icke-synliga 
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utrymmen. Att männen föredrar att spendera sin tid i olika barer framför att spendera den i 

hemmet, anknyter till vikten männen sätter vid att ha tillgång till en homosocial arena, där de 

kan få bekräftelse från andra män. De kvinnor som nämns i samband med barmiljön är alla 

prostituerade, vilket anknyter till en madonna-hora-dialektik i pjäsen. Moderns missbruk 

kopplas samman med prostituerade av Jamie. Föreställningen om ”bra” och ”dåliga” flickor 

som påverkar männen, pekar mot  maskuliniteten som ett skådespel som kräver en kvinnlig 

motpart. De tre männen i pjäsen tycks stelna inför anblicken av modern när hon inte längre 

spelar sin roll av god hustru.  

 

Mottyper till den normativa manligheten är synlig i de bägge pjäserna och pekar mot en 

manlighetskris. Den tydligaste mottypen är alkoholisten som finns i de flesta manliga 

karaktärerna. Etnicitet är synligt i de två pjäserna som en mottyp och i bägge pjäserna 

förekommer exempel på en aktiv mottyp till den normativa manligheten i form av ”the new 

man”. Vikten av en homosocial arena där männen kan få sin manlighet bekräftad, är tydlig i 

de två  pjäserna. Även om den homosociala miljön tillmäts ett större värde av männen i 

pjäserna, pekar de båda på vikten av en kvinnlig motspelerska i maskulinitetsskapandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING: 

 

Berlin, Normand, ”Staring directly at man´s existence”, Eugene O´Neill. Three plays, red. 

Normand Berlin, (London 1989), s. 105-106. 

Bogard, Travis, ”The door and the mirror”, Eugene O´Neill. Three plays, red. Normand Berlin, 

(London 1989), s. 157-164. 

Brustein, Robert, ”The journey into the past”, Eugene O´Neill. Three plays, red. Normand 

Berlin, (London 1989), s. 173-178. 

Carpenter, Frederic, ”The climax of O´Neill´s development”, Eugene O´Neill. Three plays, 

red. Normand Berlin, (London 1989), s. 152-157. 

Kimmel, Michael, Manhood in America. A cultural history (New York 1996) 

Mandl, Bette, Abscence as presence. The second sex in the iceman cometh, eoneill.com, 

http://www.eoneill.com/library/newsletter/vi_2/vi-2d.htm, 05-01-10 

Mangan, Michael, Staging masculinities – history, gender, performance (New York 2003) 

Manheim, Michael, ”Illusion and kinship”, Eugene O´Neill. Three plays, red. Normand Berlin, 

(London 1989), s.128-132. 

Mosse, George L. The image of man – the creation of modern masculinity (New York 1996) 

O´Neill, Eugene, Long day´s journey into night (London 1956), Reprint. 1984 

O´Neill, Eugene, The iceman cometh (London 1947), Reprint. 1958. 

Pfister, Joel, Staging depth – Eugene O´Neill and the politics of psychological discourse 

(Chapel hill 1995) 

Porter, Laurin, ”Why do I feel so lonely?”. litterary allusions and genderd space in long day´s 

journey into night, eoneill.com, http://www.eoneill.com/library/review/30/30d.htm, 05-01-10 

Raleigh, John H. ”mankind”, Eugene O´Neill. Three plays, red. Normand Berlin, (London 

1989), s. 132-139. 

Shaughnessy, Edward L. O´Neills African and Irish Americans: stereotypes or ”faithful 

realism”?, eoneill.com, http://www.eoneill.com/library/on/shaughnessy/cambridge.htm, 05-

01-10 

Styan, John L. Modern Drama In Theory And Practise. Vol.1, Realism And Naturalism 

(Cambridge 1981) 

http://www.eoneill.com/library/newsletter/vi_2/vi-2d.htm
http://www.eoneill.com/library/review/30/30d.htm
http://www.eoneill.com/library/on/shaughnessy/cambridge.htm

