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Abstract 

This study analyses the german writer and artist Unica Zürn´s novel, The Man of Jasmine, 

1970 (Jasminmannen). Zürn was mostly active in the surrealist avantgarde in Paris during the 

1950ies - and 60ies. The male surrealist images of women was polarised in to the godlike, child 

and the erotic, convulsive object. The mythologizied woman was the muse of men´s 

creativity. But still there were many women artists who participated in the movement, so 

clearly there was something in surrealism that attracted women. One of them was Unica Zürn. 

This study concerns how the protagonist in The Man of Jasmin uses, but modifies the male 

surrealist images of women and makes a resistance against the construction of women. And 

by that, she creates a position of subjectivity. I have applied the theory of Luce Irigaray and 

her conception, "mimicry". She means that it is almost impossible for women to take a 

position as a subject in the male dominant order because it is so coherent. Women has always 

been defined as mans other in discourse. But one solution for women is to interpret and repeat 

how the femininity is defined in discourse and through exaggeration or parody show what has 

been hidden. To show that women are belonging to another place. 
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Inledning 

Bakgrund 

Att den surrealistiska rörelsen var en herr-klubb i början råder ingen tvekan om. Inte sedan 

romantiken spelade kvinnan som symbol, en sådan signifikant roll som i surrealismen; 

polariserad i det rena, oskuldsfulla eller som ett erotiskt objekt, var kvinnligheten som 

föreställning dess själva aktivitet. André Breton skrev det första surrealistiska manifestet 1924 

och där skulle surrealism kunna sammanfattas så här: 

SURREALISM, subst. mask. Ren psykisk automatism genom vilken man i tal, skrift eller på 

annat sätt avser att uttrycka tankens verkliga funktion. En tankens diktamen befriad från varje 

förnuftsmässig kontroll och från varje estetisk eller moralisk beräkning.1 

 

Det är här kvinnan kommer in, eller rättare sagt barnet och kvinnan i ett, femme enfant. Den 

knappt vuxna kvinnan troddes fortfarande ha kvar barnet inom sig och en ren, förnuftsfri 

kontakt med det omedvetna. Därför blev hon en perfekt musa till männens försök att, genom 

henne, nå en högre verklighet. Eftersom surrealismen pläderade för fri kärlek mot samhällets 

puritanism så var den subversiva kraften i Eros ett ledmotiv. Kvinnan gjordes till en aktiv 

sexuell kraft i männens kreativa liv och vare sig det var en romantisk eller pervers version av 

kärleken, så var det ett uteslutande manligt språk.2 Det var inte så att männen vände ryggen 

till ett växande hot från kvinnliga konstnärer och författare som i den övriga modernism, 

vilket Gilbert och Gubar påpekar i No Mans Land. I surrealismen fanns det inga kvinnliga 

medlemmar från början över huvud taget. Som Simone de Beauvoir uttryckte det: "Sanning, 

Skönhet, poesi, hon är allt: än en gång allt i den andres gestalt, Allt utom sig själv."3 

Det här resonemanget är inget som Penelope Rosemont känner igen. Hon är poet och välkom-

nades i surrealismen av Breton under sextiotalet. Hon hävdar att där fanns visst aktiva kvinnor 

i rörelsen från början, och visst var hon musa men hon deltog som ett aktivt subjekt. Vidare 

                                                                 
1 Breton, André, Surrealismens manifest (1924, 1930) (Mölndal: Partisanförlag, 1971) s. 38. 
2 Chadwick, Whitney, Woman Artists and the Surrealist Movement (London: Thames and Hudson, 1991) s. 103. 
3 De Beauvoir, Simone, Det andra könet (Stockholm: Norstedts Förlag, 2002) s. 292. 
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menar hon att männen tog avstånd från misogyni därför att de hade samma fiende som femi-

nister: det patriarkala samhället. De vände ryggen mot påstådda maskulina egenskaper som 

lagar, rationalitet och förnuft, dessa egenskaper som lett till de förödande konsekvenser 

världskriget hade ställt till med. Det man omfamnade var de egenskaper som kvinnor ansågs 

ha: intuition, det impulsiva och passivitet.4 Den omfamningen resulterade i framställningar av 

kvinnan som inte var smickrande alla gånger. Men Rosemont har rätt i en sak: när väl kvinnor 

deltog i rörelsen blev de inte uteslutna av de surrealistiska männen. Faktum är att det är i litte-

raturhistorien som deras verk försvann, uteslöts.5 Det var först på åttiotalet som de började att 

uppmärksammas, eller grävas fram av kvinnliga litteratur- och konstvetare. Och de var 

många. Konklusionen borde bli att det fanns något i rörelsen som lockade kvinnor.  

Katharine Conley menar att kvinnliga konstnärer och författare kunde göra musans egenska-

per till något positivt och att surrealismen förberedde grunden för ett kvinnligt deltagande. För 

eftersom surrealismen ville få fram i konsten det psykoanalysen hade fått fram i vetenskapen 

kunde kvinnor utforska sitt omedvetna på sitt sätt.6 Oftast med den kvinnliga kroppen i fokus 

där gränsen mellan det inre och det yttre bröts ner. En av dessa kvinnor var Unica Zürn. I den 

här uppsatsen kommer jag att undersöka hur hon använde de surrealistiska medlen i sin roman 

Jasminmannen (Der Mann im Jasmin, 1970) för att erövra en subjektsposition som skapande 

konstnär.  

 

Unica Zürn, föddes som Ruth Zürn 1916 i Grünewald, Berlin. Efter en sekreterarutbildning 

började hon att jobba för UFA (Universal-Film-AB), den tyska filmindustrin som blev ett 

instrument för propaganda av nazisterna. Zürn var aldrig medlem i partiet. Hon gifte sig 1942 

och fick två barn. 1949 skilde hon sig och förlorade vårdnaden om barnen till deras fader ef-

tersom han hävdade att hon inte kunde försörja dem. Efter det bytte hon namn till Unica och 

återupptog kontakten med sina konstnärsvänner. Hon lyckades att försörja sig själv genom att 

publicera noveller i dagstidningar, skriva radiopjäser och en barnbok. Zürn tillhörde den ber-

linska surrealistiska gruppen och på ett vernissage 1953 mötte hon konstnären Hans Bellmer 

(1902-75). Hon följde med honom till Paris och anslöt sig till den surrealistiska kärnan där. 

                                                                 
4 Rosemont, Penelope, Surrealist Woman: an International Anthology, red. och förord av Penelope Rosemont 
(London: Athlone Press, 1998) förord. 
5 Ibid. 
6 Conley, Katharine, Automatic Woman, the Representation of Woman in Surrealism (Lincoln, Neb.: University 
of Nebraska press, 1996) s. 2 ff. 
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Bellmer uppmuntrade henne att teckna och introducerade henne i konsten att skriva anagram.7 

Zürn skriver 126 anagramdikter mellan 1953 och 1964. Hon publicerade samlingarna Hexen-

texte (1954) med både anagram och teckningar och ett efterord av Bellmer, och Orakel und 

Spektakel (1963-64). Mellan 1965-67 skriver hon Jasminmannen, och kortprosan Mörk vår 

som publicerades postumt i Frankrike 1970. Efter många perioder på psykiatriska kliniker 

beslutar sig Unica Zürn för att inte leva längre.8 

 

Syfte 

I nästan alla texter som jag har läst om Unica Zürn framhålls tre saker: hennes partner, den 

surrealistiska konstnären Hans Bellmer och hans stora inflytande över henne, Zürns 

sinnessjukdom med intagningar på psykiatriska kliniker och hennes självmord.  

Riese Hubert, professor i komperativ litteratur och franska, skriver om Zürns behov av 

Bellmer som mentor och att hon inte kunde skydda sig mot hans spegelreflektion som man 

och konstnär.9 Rubin Suleiman, också hon professor i komperativ litteratur, nämner henne 

förbigående, visserligen som en duktig konstnär och författare, men som Bellmers junior. Hon 

var musan som ställde upp på hans fotografier, åkte in och ut på sinnesjukhus för att tillslut ta 

livet av sig.10 

Ju mer jag läste desto viktigare blev det för mig att visa Unica Zürns självständighet som för-

fattare. Trots att Jasminmannen, som många texter uppmärksammar, är till stor del självbio-

grafisk kommer jag inte att tolka romanen efter det. Underrubriken är Intryck från en sinnes-

sjukdom och risken blir att analysera en galen kvinnlig författare som föder fram en galen 

text. Det vill jag undvika. Dels därför att det vore omöjligt att skriva en strukturerad text (som 

jag kommer att visa) under hallucinationer. Men också för att det tog henne flera år att skriva 

den. Mitt syfte är att visa hur Zürn använder sig av alla surrealistiska medlen men modifierar 
                                                                 
7 Rupprecht, Caroline, "The Violence of Merging: Unica Zürn´s Writing (on) the Body" ur Studies in 20th Cen-
tury Literature s.371-392 (Manhattan, Kan.: Kansas State University, 2003 (27):2) s. 372. 
8 Eriksson, Helena, Efterord s. 169-175 ur, Unica Zürn, Mörk vår & Jasminmannen, övers. appendix och efterord 
Helena Eriksson (Stockholm: Vertigo, 2004) s. 169 f f. 
9 Hubert, Renée Riese, Magnifying Mirrors, Woman, Surrealism & Partnership (Lincoln, Neb.: Lincoln Univer-
sity Nebraska Press, 1994) s. 142. 
10 Suleiman, Susan Rubin, "Some Contemporary Woman Artist and the Historical Avant-Garde", s.128-154 ur 
Mirror - Images: Woman, Surrealism and Self-representation,red Whitney Chadwick (Cambridge Mass; Lon-
don: MIT, 1998) s. 143 f. 
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och går emot den manliga, surrealistiska bilden av kvinnan och genom det intar en subjekts-

position. För att göra det kommer jag att använda mig av Luce Irigarays begrepp "mimicry". 

 

Teori 

Den franska filosofen, lingvisten och psykoanalytikern Luce Irigaray menar att en 

könsindifferens stöttar sanningen i all vetenskap och logiken i varje diskurs. Det kan man 

tillexempel utläsa av det sätt Freud bestämmer kvinnans sexualitet på.  

För Freud finns det inte två kön, vars skillnader kommer till uttryck i könsakten och mera 

generellt i de imaginära och symboliska processer som är bestämmande för ett samhälles och en 

kulturs sätt att fungera. Det "kvinnliga" beskrivs alltid som brist, förtvining, avigsida av det kön 

som innehar ensamrätten till värde: det manliga. Därav den så beryktade "penisavunden".11  

 

På detta sätt menar hon att kvinnan alltid har definierats av en manlig, fallisk självspegling. 

Toril Moi skriver att enligt Irigaray baseras könsindifferensen på det ögat ser. Till exempel så 

har mannen en penis vilket inte kvinnan har. Uppenbarligen ser Freud ingenting när han ser 

på henne och den kvinnliga skillnaden uppfattas som frånvarande eller en negation av den 

manliga normen. I vår kultur är kvinnan utanför representationen. Vetenskapen och logiken 

bygger på en manlig självreflexion och det som överskrider den självreflexionen är otänk-

bart.12 Kvinnan reduceras till en manlig Detsamma-ekonomi av en ideologi som underbygger 

en bevisföring på metoder som analogin, jämförelsen, symmetri och binära motsättningar. Det 

kvinnliga könet blir lika bortträngt som det omedvetna eftersom hon alltid definieras enligt en 

manlig norm. Freud ifrågasätter inte ideologin som råder, hur diskursen har producerats när 

det gäller könskillnaden. Han redogör för en ordning som gäller som lag. 13 

Irigaray menar att det är filosofins diskurs som måste ifrågasättas och rubbas eftersom den 

utgör diskursernas diskurs. Filosofins rådande dominerande ställning härrör till större delen 

(som de andra vetenskaperna) ur dess förmåga att reducera allt annat till Detsammas ekonomi; 
                                                                 
11 Irigaray, Luce, "Diskursens makt, det kvinnligas underordning" s. 61-76 ur Könsskillnadens etik och andra 
texter, urval och övers. Christina Angelfors (Stockholm, Stehag: B Östlings bokförl. Symposion, 1994) s. 61 f f. 
12 Moi, Toril, Sexual/Textual Politics (London; New York: Routledge, 2002) s. 131 f. 
13 Irigaray, Luce, "Diskursens makt, det kvinnligas underordning", s. 66. 
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förvandla, återföra eller reducera det Andra till Detsamma. "Och i dess allmänna mening kan-

ske ett projekt som vill utplåna skillnaden mellan könen till det självrepresentativa systemet 

hos ett 'manligt subjekt'".14 Att förstöra det diskursiva maskineriet är inte lätt. För hur ska man 

ta sig in i denna systematik som är så koherent, frågar Irigaray. Till en början kanske det bara 

finns en väg att gå, den som det kvinnliga historiskt sett alltid anvisats: Förklädnaden. 

Det gäller att avsiktligt anta den rollen. Vilket redan det är att vända en underordnad situation 

till en bekräftelse av densamma, och därigenom börja underminera den. Att däremot direkt 

avvisa den situationen är för det kvinnliga detsamma som att göra anspråk på att tala som ett 

(manligt) "subjekt", det vill säga postulera ett förhållande till förnuftet som gör att den sexuella 

indifferensen upprätthålls. Att spela genom mimesis innebär alltså för en kvinna att försöka 

återfinna den plats där hon exploateras av diskursen, men utan att låta sig reduceras till denna. 

Det betyder att hon ånyo underkastar sig - i den mån som hon hör till det "förnimbara", till 

"materian" - de "idéer", främst om henne själv, som har utarbetats i/av en manlig logik, men 

med syfte att genom den parodiska leken "uppenbara" det som skulle förbli dolt, det vill säga 

det kvinnligas eventuella möjlighet att operera i språket.15 

 

Alltså, inte utarbeta en ny teori där kvinnan skulle vara subjekt eller objekt, utan att bromsa 

det teoretiska maskineriet som producerar en alltför entydig sanning och mening. Att kvinnor 

inte gör anspråk på att rivalisera  genom att skapa en kvinnlig logik för det skulle innebära en 

liknande modell som den manliga. "Mimicry" betyder alltså att repetera och tolka hur det 

kvinnliga definieras i diskursen, som brist, som defekt, eller som mim och omvänd 

reproduktion av subjektet, antaga den förklädnaden med avsikt och visa genom en överdrift 

eller parodi på det som blivit dolt och på det viset rubba diskursen.16 

Jag kommer att analysera i Jasminmannen hur framförallt huvudpersonen antar den kvinnliga 

förklädnaden och genom parodin eller överdrifter rubbar den rådande manliga diskursen och 

på det sättet gör motstånd mot den tilldelade kvinnorollen. 

 

                                                                 
14 Ibid. s.66. 
15 Ibid. s. 67 f. 
16 Ibid. s. 69 f. 
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Metod/Material 

Det finns inte mycket material specifikt om Unica Zürns texter på svenska eller engelska. 

Däremot finns det en del avhandlingar på tyska och franska, men eftersom språken inte tillhör 

mitt kunskapsområde har jag fått lämna det därhän. De texter som sammankopplar Zürn och 

Bellmer har inte varit speciellt fruktbara för den här uppsatsen eftersom att jag är mån om att 

visa Zürns självständighet som författare. Bellmer kommer inte att nämnas i min analys. 

Litteraturprofessor Caroline Rupprechts text The Violence of Merging är den som mest har 

tagit Zürns produktioner på allvar men tyvärr tar även hon med Bellmer och självbiografiska 

inslag. Därför har jag använt mest material som har diskuterat de surrealistiska kvinnornas 

konstnärskap och positioner i rörelsen generellt. Några exempel som kan nämnas är 

litteraturprofessor Susan Rubin Suleimans och konstprofessor Whitney Chadwicks studier. 

Jag har även använt mig av den franska filosofen och författaren George Bataille som var 

surrealist och vars stora teman var döden, erotiken och ondskan. De Surrealistiska manifesten 

har varit självklara källor.  

Eftersom det är viktigt för mig att visa den litterära textens betydelsefullhet och inte som ett 

självbiografiskt terapeutisk dokument, kommer jag att börja analysera Jasminmannen 

struktur, både i innehåll och form, för att visa hur välstrukturerad och genomtänkt texten är.  

Protagonisten hör i sina hallucinationer en inre röst som tillhör en man, den "vite mannen", 

som har utvecklats från en barndomsvision, den ideale Jasminmannen. Jag kommer att, 

genom närläsning, analysera funktionen av den inre rösten främst hos protagonisten. I den 

första delen visar jag på kvinnans funktion som musa och den polariserade bilden av kvinnan 

som det gudomligt rena eller det konvulsiviska erotiska objektet. Här gör jag ett sidospår och 

analyserar funktionen av en inre röst hos en annan kvinna på en psykiatrisk klinik där 

protagonisten befinner sig. Det visar sig att de flesta kvinnliga patienter har en inre manlig 

röst, den egna "vite mannen". 

Därpå följer ett avsnitt där barn-kvinnans funktion analyseras. Huvudpersonen regredierar 

ofta under sina hallucinationer och blir ett barn som leker. Då förenar hon det surrealistiska 

idealet barnet och kvinnan i en och samma person, men på ett helt annat sätt. Jag kommer att 

separera barnets och kvinnans funktion för att visa på protesten mot en föreskriven kvinnoroll. 
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Eftersom surrealisterna använde sig av det androgyna som myt och huvudpersonens inre röst 

tillhör en man kommer jag att använda mig av det androgyna i den sista delen av analysen. 

Även här kommer jag att separera mannens och kvinnans funktioner och visa det kvinnliga 

som mannens "Andre" men också den manliga rösten som görs till det kvinnligas 

"Detsamme". 
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Analys av Jasminmannen 

 Innehåll 

 

Grünewald, Berlin, Tyskland. Barnet är sex år när hon i en dröm förs med bakom en spegel i 

sitt rum. Spegeln blir till en dörr genom vilken hon går igenom.17 Så småningom kommer hon 

fram till ett hus och hon stiger in. Hon går upp för en trappa och står sedan framför ett bord 

där någon har lämnat ett visitkort. När hon ska läsa namnet på kortet vaknar hon. Barnet 

känner sig oförklarligt ensam. Hon vill tillbaka till drömmen samtidigt som hon vill slippa se 

något mer. Då går barnet och lägger sig i sin mors säng. "Då vältrar sig detta berg av kvalmigt 

kött som omsluter denna orena ande över det vettskrämda barnet, och hon flyr för alltid 

modern, kvinnan, spindeln! Hon är djupt kränkt."18  Efter traumat med modern uppfinner 

barnet sin egen tröst i form av en vision: Jasminmannen. Han sitter förlamad i en fåtölj 

omgiven av blommande jasmin. Och hon gifter sig med honom. Hon blir honom trogen. Av 

denna närvaro drar barnet två lärdomar: distans och passivitet. 

Så börjar Jasminmannen där handlingen sedan förflyttas till Paris där flickan i vuxen ålder, nu 

författare och konstnär, träffar en man vars utseende är identiskt med hennes barndoms vision. 

Hon tror att Jasminmannen har blivit verklig och chocken blir så stor att hon aldrig kommer 

över den. Hon börjar att förlora förståndet. Sedan får vi följa med i kvinnans rundgång av 

hallucinationer, sjukhusvistelser och depressioner. Hon tror sig vara hypnotiserad av den 

"verklige" Jasminmannen som hon nu kallar den "vite mannen". Han ger henne underbara 

upplevelser i form av hallucinationer, storhetsvansinne med en angenäm känsla av att befinna 

sig i centrum och en återgång till barndomen. Han inspirerar henne även till kreativitet. Men 

den "vite mannen" är också en förödande kraft. Det är han som dirigerar henne likt en regissör 

som ger skådespelaren anvisningar, och inte sällan hamnar hon i förödmjukande situationer. 

                                                                 
17 Spegeln inom surrealismen symboliserade det ofamiljära och öppnande för drömmens, det irrationella och 
omedvetnas kraft. Chadwick, Whitney,  "An Infinite Play of Empty Mirrors" s. 2-35 ur Mirror - Images, s. 10. 
18 Zürn, Unica, Jasminmannen, intryck från en sinnessjukdom (Der Mann im Jasmin, 1970) s. 43-149, ur Mörk 
vår & Jasminmannen, övers. efterord och appendix av Helena Eriksson (Stockholm: Vertigo, 2004) s. 45, sid-
hänvisningar till verket görs i forsättningen löpande i texten. 
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När han sedan upphör med hypnosen faller hon ner i en depression och detta äger rum samti-

digt med en sjukhusvistelse och medicinering. Depressionen är sjukdomens lag, den är priset 

hon får betala för hennes angenäma surrealistiska kreativitet.  

Temamässigt följer Zürn en surrealistisk tradition som värdesätter galenskap som ett kreativt 

element. Caroline Rupprecht menar att berättaren skapar den realistiska ramen som beskriver 

protagonistens hallucinationer och som förs samman till vad Breton kallade en slags absolut 

verklighet, en öververklighet.19 Men det var också så som konsthistorikern David Lomas har 

påpekat, att galenskap frigjorde språket från konventioner och traditionellt stela genrer. 

Vidare skriver han att Breton menade att det var förnuftet som var satt i tvångströja. 

Människorna i samhället  är inlåsta när dårhuset stänger dörren. Det man hyllade var den 

lingvistiska uppfinningsrikedomen och kreativa friheten i galenskapens språk. Det var ett 

öppet kritiserande av psykiatrin som också finns i Jasminmannen.20 

    Berättarstruktur 

Vid en första läsning synes texten vara helt ostrukturerad. De första sju sidorna i romanen är 

fragmentariska. Det finns ingen kontinuitet i tid, rum och handling. Det är som om berättaren 

skriver ned den spontana tanken i samma stund som den uppstår. Precis som den 

surrealistiska automatiska texten, fri från förnuftets kontroll. Men vid en närmare läsning och 

strukturering av texten omfattar dessa inledande sidor en ram för det övriga stoffet. Allt som 

händer i början kommer att återkomma genom hela romanen. Det blir som tecken för läsaren 

att tyda och dessa tecken är inte fixerade. Innebörden förändras utifrån känslolägen, tid, rum, 

objektivitet och subjektivitet och har därmed ingen fast betydelse. Liknande situation pågår 

mellan protagonisten och den "vite mannen". Han ger henne tecken (oftast i form av ljud) som 

hon sedan får tyda och som får en ny bestämmelse.   

Det knackas på gatorna, man knackar på taken, man knackar i källarna. På detta sätt skickar 

man meddelanden till varandra. Är det förbjudet att tala idag? Det verkar så. Vilken fantastisk 

idé! Man knackar med hammare på trä, med hammare på järn, på sten. Man knackar i alla hus, 

på alla gator de underbara talen från 1 till 9, och var och en känner till deras betydelse. (s. 122) 

                                                                 
19 Rupprecht, Caroline, "The Violence of Merging: Unica Zürn´s writing (on) the Body" s. 376. 
20 Lomas, David, The Haunted Self: Surrealism, Psychoanalysis, Subjectivity (New Haven, Conn.: Yale Univer-
sity press, cop. 2000) s. 59 f. 
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Eller som de många anagram som protagonisten skriver där en fras får en ny mening när man 

ändrar om ord och bokstäver till en ny fras.21 En tro på ordets alkemi var vanligt inom surrea-

lism.22 En slags myt om ordets ursprung som man försökte avtäcka. 

Sedan följer en enda lång yttre tidsram där vi förflyttas endast genom protagonistens tankar 

och minnen. 

Berättarpositionen är i tredje person. Men eftersom berättaren förtäljer händelser i samma 

stund som det händer protagonisten, blir känslan att läsa i första person lika giltigt, speciellt 

när pronomen utelämnas. Berättaren intar också två positioner. Dels när hon går in i 

protagonisten och lever i det förflutna med henne och där mest huvudpersonens inre landskap 

beskrivs, och dels som berättare på sextiotalet när hon resumerar och analyserar det förflutna. 

I det sistnämnda utelämnas det inre hos protagonisten till förmån för en distanserad 

beskrivning av den yttre omgivningen.  

Det finns metatexter som kommenterar protagonistens författarskap och där förekommer ett 

"Jag": "Någon genomkorsar mig på sin resa inom mig. Jag har blivit hans bostad."(s.46) 

Berättaren förtäljer om en kvinna som skriver en text där hon refererar till sig själv med ett 

"Jag". Man skulle kunna säga att det förekommer tre subjekt i romanen: en berättare, en 

"Hon" och ett "Jag" i metatexter. När protagonisten sedan i ett stycke i slutet av romanen tar 

sig för att skriva ner sin sjukdomshistoria, densamma som vi precis läser, undrar man om det 

finns någon värld utanför texten. "Olyckligtvis har hon satt sig i sinnet att skriva ner sitt 

sjukdomsäventyr." (s.115) Protagonisten påbörjar Jasminmannen, som handlar om henne 

själv och som sedan berättaren slutför. Av det drar man slutsatsen att alla tre subjekten är 

samma person men skriver och upplever ur skilda perspektiv. Det omedvetna med sina många 

olika röster gestaltas inte bara temamässigt, utan även i berättarstrukturen. 

Gestaltandet av sinnestillstånden görs bland annat genom förändringar i det språkmässiga. Det 

tycker jag tyder på att den överordnade berättaren använder språket på ett medvetet sätt. När 

protagonisten förlorar förståndet blir språket mer fragmentariskt, ibland med ofullständiga 

meningar, vilket gör att allt verkar gå väldigt snabbt. Den "vite mannens" införlivande i hen-

                                                                 
21 Exempel på anagram, se bilaga. 
22 Suleiman, Susan Rubin, Risking who one is (Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1994) s. 128. 
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nes kropp sker successivt. Genom att först gestalta en distans ser protagonisten honom på en 

biograf där han sätter sig framför och bakom henne. Hon känner sig omringad. Sedan visas 

hallucinationer i form av bilder för henne och hon vet att han har skickat dem. Slutligen hör 

hon hans röst inom sig och han är införlivad. Det finns knappt någon exteriör och ibland för-

svinner orden som ersätts av toner, knackningar eller musik. Siffror får en bestämd betydelse 

där 9 är liv, 6 är död och 8 evigheten. Kroppen ställs i fokus och skrivs in genom att hon hör, 

ser, rör sig, känner och tänker. För det mesta upplevs det som mirakel och positivt. 

I tillståndet mellan hallucination och depression förändras språket. Texten blir mer 

sammanhängande där människor och omgivning beskrivs oftare. Dialoger förekommer vilket 

det inte gör under hallucinationerna med undantag från den tysta kommunikationen hon har 

inom sig. I det här stadiet börjar hon fråga sig om hon under en längre tid varit galen, att hon 

inte har blivit hypnotiserad. Slutligen när protagonisten faller ner i en depression ändras stilen 

igen. Med distans och ett lugn beskrivs nästan uteslutande exteriören därför att protagonisten 

har slutat att tänka. Det finns inget inom henne som kan uttryckas. Inte förrän nästa gång hon 

får ett tecken från "andra sidan", från honom. 

Musan - den gudomliga eller erotiskt konvulsiviska 

"När detta PLING - PLING - PLING - PLING på nytt hörs från andra sidan, så vet hon att det 

är han som framkallar detta ljud och efter ett ögonblicks villrådighet tror hon på hypnos".( 

s.54) Huvudpersonen har tappat förståndet och börjar hallucinera, hon får kontakt med sitt 

omedvetna och underkastar sig surrealismens idéer om hur en musa ska vara. Paradoxalt nog 

både befriande och repressivt. Galenskap var något som hyllades, det var fritt från allt förnuft 

och eftersom förnuftet tillskrevs mannen så föll det irrationellas lott på kvinnan. Hon hade en 

närmare kontakt med sitt omedvetna, snarare kan man säga hon var konstant placerad där och 

skulle hjälpa männen till inspiration och frälsning i deras kreativitet.23André Breton skriver i 

det första manifestet att hallucinationer och illusioner är stora njutningskällor. "Jag skulle 

kunna ägna mitt liv åt att förvärva dårarnas förtroenden".24 Alltså sällar han sig icke till dårar-

na själv utan snarare var målet att försöka få tillgång till den andliga friheten som de represen-

terade. I Jasminmannen är inte huvudpersonen någons musa, det  är inte en man som förvär-
                                                                 
23 Chadwick, Whitney, Woman Artists and the Surrealist Movment, s. 13. 
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var hennes dårskap till sin konstnärliga kreativitet. Den verkliga "vite mannen" är förvisso 

poet, det kan man utläsa i texten när huvudpersonen tyder tecken från sin hallucination:  

Och nu förstår hon denna bild. En fras i en dikt hon läst för länge sedan kommer för henne, en 

fras hon inte kunnat glömma eftersom den har en atmosfär - som av en annan värld: "Någon syr! 

Är det du?" (Henri Michaux) (…) Och han skickar henne - som svar och som gåva - denna 

mycket fina hallucination. (s. 58) 

 

Men det är ingalunda han som använder henne för inspiration. Den man som hon tror 

hypnotiserar henne är något hon själv har skapat genom vanföreställningar inom henne. På så 

sätt blir han en del av henne. Genom hallucinationerna rubbas stabilitetens krafter och 

sedimenterade tankar vilket var själva poängen inom surrealismen. Det var viktigt med 

överskridandet av verkligheten och resultatet från det omedvetna.25 Huvudpersonen rubbar de 

surrealistiska sedimenterade tankarna om kvinnan som männens musa. Hallucinationens 

resultat är att hon har anammat sitt eget omedvetna som en kreativ källa för på morgonen efter 

hallucinationen sätter hon sig ner och skapar anagram. Den "vite mannen" har inspirerat 

henne till kreativitet. Hon är sin egen musa genom att framställa en musa inom sig själv. 

De surrealistiska männen uppmuntrade kvinnans frihet från äktenskap och hem. Men de 

tyckte att kvinnoemancipationen var enbart borgerlig och det var inte den verkliga kvinnan de 

stöttade. Den verkliga kvinnan kunde inte heller mytologiseras och därför ej användas i deras 

teoretiska program.26 Hon sågs som bland annat ett gudomligt väsen, en subversiv kraft som 

har tillgång till två världar. Huvudpersonen i Jasminmannen är som ett gudomligt väsen som 

har tillgång till två världar. I storhetsvansinnets rus förnimmer hon den "vite mannen" som en 

gud och han ger henne, tror hon, likt jungfru Maria genom en obefläckad avelse, en son.(s.67) 

Men det är inte bara en son hon blir havande med. Från Paris har hon kommit tillbaka till sin 

barndomsstad, Berlin, för att börja sitt nya verkliga liv. Men Berlin är delat av en mur så hon 

vill låta den uppstå på nytt, till en enhet:  

Och det är hon som skall förlösa den! Denna önskan blir så stark att hon får födsloverkar - 

samma symtom som när hennes barn föddes. Hon vet inte om det är möjligt att känna sig ha-

                                                                                                                                                         
24 Breton André, "Surrealismens manifest (1924)" s. 14-42 ur Moderna Manifest 2 Surrealism, förord, red. Gun-
nar Qvarnström (Stockholm: Almqvist&Wiksell, 1973) s. 15. 
25 Levitt, Annette Shandler, The Genres and Genders of Surrealism (New York: St. Martin´s press, 2000) s. 5 f. 
26 Chadwick, Whitney, Woman, Artist and the Surrealist Movement, s.14. 
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vande med en hel stad. Men sedan några dagar har hon upplevt så otroliga saker att detta nya 

tillstånd förefaller henne närmast naturligt. (s. 63)  

 Hon går omkring och säger hjärtliga gratulationer på födelsedagen till folk hon möter, och 

det känns som om hon svävar fram. Hela staden har förberett hennes ankomst och de vet att 

det är just hon som är deras frälsning.  

På ett hotellrum får hon för sig att hon väntar besök av tre stora konungar (tre vise männen) 

Man Ray, Max Ernst, Marcel Duchamp, alla stora surrealistiska konstnärer. Max Ernst 

avbildade själv Jungfru Maria i en målning som en erotisk fantasi där en utmanande Jungfru 

slår Jesus i baken. Jesus är inget spädbarn utan en pojke. Tre surrealistiska konstnärer kikar in 

genom ett litet fönster och bevittnar Marias tuktande.27 Men här benämner huvudpersonen 

dem bara som berömda schackspelare. I det surrealistiska manifestet jämför Breton ett billigt 

schackparti med den på förväg färdiggjutna människotypen som han tycker finns i realismen. 

Under sken kan det se ut som om hjälten kullkastar sina kalkyler men han är redan fastställd 

som karaktär.28 Det blir frestande att läsa schackspelarna, surrealisterna, som har sin 

färdiggjutna människotyp. Kvinnan? 

Vad hände med huvudpersonens jungfru Maria? Hon får plötsligt lust att resa tillbaka till 

Paris. "Hon hade inte - trots de tydliga smärtorna - kunnat föda fram Berlin på nytt. Hon 

glömmer det - liksom hon glömmer nästan allt vad som ännu för fem minuter sedan föreföll 

henne otroligt viktigt."(s.73) Att vara ett gudomligt väsen passar inte henne när allt kommer 

omkring. 

Eftersom surrealisterna anammade den polariserade bilden av kvinnan från romantiken och 

kvinnan som den instinktiva, kreativa och subversiva kraften i kärlek från symbolismen, så 

fanns en motpol till det gudomligt rena: det fetischerade erotiska objektet. Kärlek är verktyget 

för kreativitet och revolution, menade Breton.29 Erotik och perversioner var ett sätt att chocka 

och knyta upp tvångströjan på borgerliga, moraliska värden och inte sällan hittar man i 

konsten sönderslitna kvinnokroppar som är fragmentariskt hopplockade till manliga erotiska 

fantasier, eller fotografier på hysteriska patienter i konvulsiviska erotiska positioner. 

                                                                 
27 Max Ernst tavla, "The Blessed Virgin Chastising the Infant Jesus before Three Witnesses", 1926, ur Suleiman, 
Subversive Intent: Gender, Politics and the Avantgarde (Cambridge, Mass.:Harvard University press, 1990) bild 
6, s.154, se bilaga. 
28 Breton, André, "Surrealismens manifest (1924)", ur Moderna manifest 2 s.17. 
29 Chadwick, Whitney, Woman Artist and the Surrealist Movement, s. 16. 
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Huvudpersonen i Jasminmannen är intagen på mentalsjukhus i Berlin. I deprimerat tillstånd 

har hon försökt att ta livet av sig och förflyttas till en avdelning med ständig bevakning. Där 

kommer det sannerligen in ett erotiskt konvulsiviskt objekt: 

Det anländer en ny tjockis, som just haft delirium. Fyra sjuksköterskor släpar in henne i salen. 

Ett kalvhuvud med glasögon - bakdel som på en häst - en blandning av sliskighet och brutalitet. 

Man binder fast henne till händer och fötter vid sängen. Liggande i den ställningen lyckas hon 

skjuta iväg sängen till mitten av bevakningssalen - man vet inte hur. Hon är stark. Man vet inte 

heller hur man äntligen skall kunna ge henne en lugnande spruta. Och denna injektion utlöser 

istället en erotisk kris. Det verkar som om hon nu blir alldeles invaderad av män. (s.108-109) 

Men denna kvinna är också sin egen motpol. När hon har lugnat ner sig går hon från säng till 

säng och vill läsa aftonbön med de intagna. Sedan vill hon göra sig vacker för hon väntar 

besök av en inbillad "herre". Denna "herre" som hon pratar om är hennes hallick. Hon skriver 

vansinniga böner till sin tvivelaktiga "herre". Denna kvinna måste vara det ultimata 

surrealistiska objektet. Genom parodi sammanförs alla konstruerade egenskaper i en och 

samma person. "Skönheten skall vara KONVULSIVISK eller inte vara alls"30 skrev Breton i 

sin roman Nadja (1928). 

Eftersom kvinnan tillskrevs det omedvetna och det i sin tur var metaforiskt för bland annat 

mörker och död så ingav hon också rädsla. En del män vittnade om den klaustrofobiska 

känslan i automatismen. Det kunde sluta med att man hamnade i den riktiga galenskapen 

istället för den simulerade. George Bataille jämförde det med erotism som simulerar död 

eftersom att man släpper på självkontrollen.31 Inte sällan så framställs kvinnan som Medusa - 

attraktion och död. 

Under natten drömmer hon om ett farligt, vackert väsen: flicka och samtidigt orm - med långt 

hår. Det tänker förstöra allting omkring sig. Men under en noggrann operation tar man ifrån det 

allting som varit nödvändigt för att åstadkomma förstörelsen. Man tar ifrån det dess hjärna, dess 

hjärta, dess blod och tungan. Först av allt tar man ögonen, men man glömmer att ta håret. Det 

var det stora misstaget, för trots att det är blint, stumt och tömt på blod blir väsendet nu så 

mäktigt att dess omgivning tvingas ta till flykten. Vad kan detta betyda? (s.46 f) 

 

 
                                                                 
30 Breton, André, Nadja (Malmö: Pequod press, 1996) s.146. 
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 Man tar ifrån flickan synen, intellektet, talet och tömmer henne på blod men trots det kan 

man inte avväpna faran. Makten finns kvar. Några dagar senare möter huvudpersonen den 

"verklige" Jasminmannen, han som var identisk med hennes barndoms ideal. Han som hon 

tror utövar avståndshypnos. Under en hallucination kräver "man" att hon ska förbereda sig på 

en operation. "Man" kräver av henne att hon ska befria sig från hennes förflutna och hon blir 

tillslut som det vita intet.(s.52) "Surrealismen kommer att introducera er i döden, som är ett 

hemligt sällskap. Den skall behandska er hand och där begrava det djupa M som ordet Minne 

börjar med".32 Så står det i det första surrealistiska manifestet. Den "vite mannen" visar henne 

fyra gravar som blir en gräns hon ej får överskrida. Men hon vill gärna gå i döden med 

honom, upplösa sig själv, när hon i ett galleri tror sig vara i en gravkammare. Hon känner 

hans närvaro och vill stänga in sig där för alltid.  

Döden och ögonblicket av gudomligt rus är ett och det samma för att det motsätter sig den 

moral och etik som människan har grundat på förnuftets beräkningar, skrev Bataille. Det är 

nödvändigt att överskrida förbudet för att finna sanningen.33  

Därigenom blir döden och ögonblicket den yttersta slutpunkten för, och utgången av, alla be-

räkningar. Och döden är ögonblickets kännetecken, i den mån som dess sanna natur är att avstå 

från det medvetna sökandet efter varaktighet. Den nyfödda individens första stund var beroende 

av att de gamla gått bort.34  

 

När huvudpersonen har tömt sig, när det gamla har gått bort, kan den "vite mannen" börja att 

fylla henne med berusande tillstånd. En högst angenäm känsla att befinna sig i centrum och 

allt hon önskar kan lyckas. Människor hon möter blir skrämda av henne och det är en ny 

erfarenhet som hon tycker om. 

Katherine Conley menar i Automatic Woman att surrealistiska kvinnor omfamnade bilden av 

kvinnan som annorlunda från män vad gäller tillgången till det omedvetna, därför att det gav 

dem konstnärlig makt.35 Det är svårt att ta plats som kvinnlig konstnär i ett avantgarde där 

man placerades som ett passivt objekt för att komplettera männen i deras kreativa process. Ett 

sätt att ta plats som subjekt blev då att anamma bilden av kvinnan men att modifiera den till 

                                                                                                                                                         
31 Bataille, George, Litteraturen och det onda (Stockholm: Stehag; Symposion, 1996) s. 14. 
32 Breton, André, "Surrealismens manifest", ur Moderna Manifest 2, s. 31. 
33 Bataille, George, Litteraturen och det onda, s. 19 ff. 
34 Ibid. s. 21.  
35Conley, Katharine, Automatic Woman, s. 22. 
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sin erfarenhet. På det sättet kan man läsa den opererade Medusan som att hur mycket man än 

förhindrar kvinnan att intaga en plats som subjekt så kan man ej beröva henne på allt. Kvin-

nan kan alltid finna vägar att återerövra sin makt. Inom sig själv. Därför blir det viktigt att 

visa kontrasten när huvudpersonen hamnar på sinnessjukhus och träffar en flicka som har för-

sökt att ta livet av sig. Hon skar upp sina handleder men stod inte ut med att se blodet förstöra 

den dyra mattan och hennes vackra klänning. Hon har haft en liknande hallucination som hu-

vudpersonen men här rör det sig om en ond kraft. "Sedan flera månader tillbaka utstrålar det 

en ond kraft från min pojkvän. Det är han som på avstånd fått mig in på dessa tankar. Och han 

är kirurg!" (s. 88) Men här finns ingen subjektsposition. Hon tänker redan på att göra sig 

vacker och leta upp en man att dansa med när hon kommer ut. För i samma stund som hennes 

kirurg skar upp hennes handleder och tömde henne på blod så rann hennes problem och för-

tvivlan ut. Hon blev botad. Hos henne är den konstruerade rollen intakt. 

La femme-enfant (barn-kvinnan) 

De surrealistiska männens ideal var en kombination av två varelser: barnet och kvinnan. La 

femme enfant, barnkvinnan, var ung, naiv och ren med den yttersta tillgången till det 

omedvetna. Freud bidrog till detta ideal genom en analys av en tysk novell, Gradiva: En 

pompejansk fantasi av Wilhelm Jensen.36 Den handlar om en arkeolog, Norbert Hanold, som 

blir besatt av en avbildad flicka med en "härlig gång" på en relief. Han drömmer om henne 

och reser till Pompeji för att återfinna henne under stadens gravmassor där han tror att hon är 

begraven. I staden återfinner han en barndomskärlek med en "härlig gång" och är övertygad 

om att det är hans reliefflicka, Gradiva. Barndomskärleken, Zöe, botar honom och Freuds 

slutsats blev att hon frigjorde Hanolds undanträngda begär efter henne. Zöe - Gradiva förenar 

element från barnet och kvinnan och en förbindelse mellan dröm och verklighet. Hon är den 

som hjälper Hanold att lösa de omedvetnas mysterier. Men hon bryter också ner de murar som 

de vuxna bygger mot barndomens önskningar och begär.37 När huvudpersonen i 

Jasminmannen har hallucinationer går hon tillbaka till barndomen.  

Plötsligt syns på natthimlen utanför hennes öppna fönster en sällsam vit flygplats, som ett jätte-

likt fotografi. Men nej! Det är en rörlig scen. Det är som en film visad på himlen. Människor går 

                                                                 
36 Analysen ingår i: Freud, Sigmund, Art and Literature: Jensens Gradiva, Leonardo da Vinci and other works 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1990). 
37 Bradley, Fiona, Surrealismen (Malmö: Fogtdal, Cop. 2000) s. 48 f. 
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över flygplatsen och stiger in i flygplanet. Och plötsligt ser hon honom i förgrunden, precis så 

som hon som barn såg honom för första gången - men stående upprätt och med henne i famnen - 

hon är sex år gammal - "som när hon gifte sig med honom". Full av förundran betraktar hon 

dessa båda som stiger in i flygplanet, ser hur flygplanet lyfter och försvinner på himlen. (s.53) 

 

När hon var sex år skapade hon sin vision av Jasminmannen som tröst och flykt efter ett 

trauma som hon upplevde med sin moder. Siffran sex utnämner hon till dödens tal. När hon är 

sex år dör hon, stannar i ett tillstånd där hon vill förbli. Nu vill hon leva i evigheten med sin 

enda kärlek, Jasminmannen. Hon tillbringar i vuxen ålder en natt med minnen från sitt 

barndoms hus och trädgård.  

Och denna natt vet hon, förvissad om hans närvaro i rummet mittemot, att han av övermänsklig 

kärlek har bevarat huset och alla föremål i det åt henne. Han - som vet allt - som är förmögen till 

allt! Och snart, mycket snart, kommer man att flytta in i detta hus för att aldrig mera lämna det. 

(s.68)  

 

Murarna mot barndomens önskningar och begär rivs ned. Som vuxen förenar hon element 

från både barnet och kvinnan. Och det är lättare att leva i barnets värld där bara nuet existerar 

och där instinkter jagar bort förnuftets gränser.  

Den "mystiska erfarenheten" kan man bara uppleva i ensamhet, skrev Bataille. Det tillståndet 

kan visa oss en annan sanning än den som är knuten till vår perception, som intellektuell 

funktion, av objekten och subjekten.38  

Utan Jasminmannen och hallucinationer blir livet normalt och där hennes perception av henne 

själv är knutet till den manliga intellektuella funktionen av kvinnan som objekt:  

Å! - denna brist på intelligens - hon är precis som kycklingen, som tittar upp mot örnen som 

kretsar runt på himlen och i hysterisk beundran för honom låter nacken vridas av. Och hon 

förnimmer plötsligt smärtsamt de gränser, den tomhet och den monotoni, som det ibland innebär 

att leva sitt liv som kvinna. (s.94)  

 

Så för henne innebär inte barn-kvinnans roll att vara en musa som reder ut någon mans omed-

vetna mysterier, snarare att finna sina egna mysterier och att utplåna de gränser som det inne-

                                                                 
38 Bataille, George, Litteraturen och det onda, s. 22. 
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bär att leva som kvinna. Vansinnets mirakel är inte långt ifrån barnets magiska värld och frå-

gan är var gränsen går: 

Tillsammans med en liten flicka går hon in i kyrkan på Place St. Médard - en kyrka i fullt sol-

ljus. De är ensamma. För skojs skull letar de i biktstolen efter en gömd telefon, med vars hjälp 

man kanske skulle kunna - vem vet - ringa till himlen, till ett helgon. Hon börjar skratta - hon 

springer runt i kyrkan som på ett barnkalas. I sin galenskap upplever hon det som en nåd att få 

umgås med barn, som liksom hon själv tror på mirakel. De förstår varandra, de verkar för några 

timmar vara reskamrater på samma skepp. (s. 126) 

 

Barn-kvinnan leker. Leken, menar den engelska psykiatrikern D W Winnicott, är den aktivitet 

genom vilket det mänskliga subjektet mest fritt och uppfinningsrikt bildar sig själv. Sökandet 

efter identitet uppkommer ur ett planlöst, formlöst tillstånd som om man befann sig i en neu-

tral zon. Och det är i detta ointegrerade personlighetstillstånd som kreativitet kan uppstå.39Att 

leka är att fastställa ett "Jag", en autonom subjektivitet som utövar kontroll över en möjlig 

värld; och samtidigt men det motsatta, är det i leken som "Jaget" kan uppleva sig själv i ett 

mest flytande och gränslöst tillstånd.40 Roland Barthes talar om att vara "[…] liberated from 

the binary prison, putting oneself in a state of infinite expansion."41 Huvudpersonen som i sitt 

"normala" tillstånd upplever kvinnorollen som ett binärt fängelse leker med rollen på andra 

sidan av gallret; i sin känsla av barnets frihet uppenbarar hon också motsatsen, den roll hon är 

tillskriven och inte vill spela.  

I barnets roll har hon ett motstånd till orden och dess fixerade mening. Den ideala kommuni-

kationen är genom pantomimen, kroppens språk. Under en teaterpjäs ser hon skådespelarna 

agera: "Här finns ingenting av den intensitet och förmåga att överraska som skulle kunna mäta 

sig med en pantomim. Och ord och åter ord…" (s.126) Detta kroppens språk använder hon 

själv när hon leker med en flicka, de behöver inga ord för att förstå varandra. Nu kan man 

summera huvudpersonens karaktär som en tyst barn-kvinna. Hon uppvisar brister i logiken i 

och med sin irrationalitet och sätter kroppen i fokus. Hon placerar sig precis där den manliga 

självspeglingens diskurs vill ha henne. Kultursociologen Marita flisbäck menar att Pierre 

Bourdieu skulle kalla det för symboliskt våld. Det är ett våld som existerar dolt där en gynnad 

grupp(män) driver igenom sin syn på verkligheten i tyst samförstånd med en icke gynnad 
                                                                 
39 Winnicott, D W, Lek och verklighet ( Stockholm: Natur och Kultur, 1995) s. 89. 
40 Suleiman, Susan Rubin, Subversive Intent, s. 179. 
41 Barthes, Roland,"Roland Barthes par lui- même"s. 137, citerad av  Suleiman, Subversive Intent,s. 179. 
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grupp (kvinnor). Förutsättningen för att våldet ska fortgå är att det förblir dolt. Det symbolis-

ka våldet placerar kvinnan som den "Andre" och ger henne ingen makt att definiera sig själv.42  

Men i Jasminmannen förblir inte våldet dolt eftersom det finns fler subjektspositioner. Berät-

taren är densamma som huvudpersonen. Berättaren som använder orden (logiken) definierar 

sig själv som den "Andre" och synliggör det symboliska våldet genom att inta en helt annan 

position, just som berättaren. Den dominerande könsdoxan43 har blivit påvisad genom att av-

slöja hur feminitet separeras från den "verkliga" kvinnan som befinner sig annorstädes. Men 

motståndet finns också hos huvudpersonen som kritiserar ordens svaghet och förutsägelse, 

orden som skapar hennes vara. 

Barnets roll och leken med dess gränslösa tillstånd vill hon behålla. Det är hennes chans att 

inta en subjektsposition, att finna sitt eget jag. När hon börjar att tappa kontakten med den 

"vite mannen" försöker hon desperat att bevara barnet inom sig. Kvinnan med gränser, tomhet 

och monotoni blir - utan barnet - dödens metaforik. Barnet är livet. Hon lägger ut sex (som 

tecken för död) vita näsdukar som tecken till honom att finna henne, likt sagan om Hans och 

Greta som blir tillfångatagna av den elaka häxan. Men huvudpersonen börjar att bli 

tillfångatagen av den elaka verkligheten. Leken som hon har fortsatt fungerar inte längre och 

hon känner sig övergiven. Inne på en bar ser hon en telefon och slår numret 999 (som tecken 

för liv, liv, liv) men får inget svar. Med ett sista hopp går hon in till en frisör för att få håret 

tvättat: "Det är bara när hon tvättat håret som hon i spegeln fortfarande kan återfinna sitt 

ansikte som barn. Och sedan - hon börjar åter hoppas - kanske kommer man idag, trots allt, att 

fira hennes fest."(s.77) Men det blir ingen fest för barn-kvinnan. Istället bäddas hon ned i en 

säng på mentalsjukhuset. Där får hon medicin som ska jaga bort vansinnet, miraklet, barnet.  

Den Andre är Den samme? 

Efter 1930-talet var den surrealistiska rörelsen på nedgång. Nu började fler kvinnliga konstnä-

rer att få delta men eftersom de inte kände igen sig i rollen som ett erotiskt objekt behövde 

musan en ny karakteristik. Den androgyna myten kom väl till pass. Myten förtäljer att från 

början fanns det tre slags människor med fyra ben: de som var kvinnor, de som var män och 

                                                                 
42 Flisbäck, Marita,"Att spegla sig i kanon: en diskussion kring kvinnlig identitet och möjlig subjektpositione-
ring" s. 3-13 ur Valör (Uppsala: föreningen Valör, 2002:2) s. 3 f. 
43 Bourdieu menar att varje fält har en egen dominerande doxa; ett specifikt trossystem som är omedvetet och 
självklart. Ur Marita Flisbäck " Att spegla sig i kanon" s. 8. 
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både kvinnor och män. När dessa människor blev för besvärliga klöv Zeus dem i två delar. 

Hälfterna strävade därefter att förenas och det är det som är kärleken.44 För surrealisterna in-

nebar det att söka harmoni med sin partner och det kunde bara finnas genom en gömd del i det 

omedvetna. Resultatet blev en slags spegelrelation med den kära eller ett substitut för den 

käras kropp, textens kropp, som reflekterade ocensurerade tankar.45 Genom myten kunde de 

manliga konstnärerna införliva bilden av kvinnan i deras egen bild, men den kvinnliga konst-

nären använde det androgyna på ett helt annat sätt. Bland annat genom självrepresentation 

som strategi: självet som den "Andre", självet som kropp, självet som maskerad eller frånva-

rande och där gränserna är flytande och instabila.46 

Jasminmannen/"vite mannen" har många roller: det manliga barndomsidealet, den "verklige" 

mannen, ett manligt alter ego och så vidare. Men bortsett från den "verklige" har 

huvudpersonen alla dessa roller i sig för det är något som hon har skapat själv. Men det finns 

en roll som hon inte har skapat och det är den position som den manliga diskursen har placerat 

henne i: som hans "Andre", brist eller avigsida.  

När huvudpersonen träffar den "verklige" mannen blir hon besatt av honom. Hon fördjupar 

sig - för att glömma verkligheten - i tal som får speciella betydelser. Hon skriver en text, "I 

sjukdomens hus", där en doktor säger: "Det är förbjudet att önska sig något - […]Begäret är 

skadligt för hälsan. Jag förbjuder er det. Sagan om den sista önskningens uppfyllelse är bara 

en saga."(s.49) Sagan är hennes barndoms vision, Jasminmannen och hennes önskan är att han 

ska bestå. Förvirringen är stor. Den "verklige" är inte förlamad och omgiven av 

jasminblommor, han är inte barndomens ideal. Berättaren resumerar: 

På grund av sin bristande intelligens vill hon absolut tro att han har "hypnotiserat" henne. 

Hennes hjärna, som inte är större än en hönas, förstår inte att det är hon som hypnotiserar sig 

själv genom att hela tiden låta tankarna kretsa kring samma person. Han är örnen som ritar upp 

sina cirklar ovanför den masochistiska hönan. Situationen är uppenbar för henne. Det finns 

ingen utväg för henne. Hon börjar bli förvirrad. (s.50) 

 

Eftersom berättaren är huvudpersonen så skulle texten kunna innebära, enligt Irigaray, en ob-

jektifikationsprocess som gör att hon kan beskriva sig själv som utanför kroppen. Det betyder 

                                                                 
44 Olsson/Algulin, Litteraturens historia/ I världen (Stockholm: Norstedts förl. 2002)s. 46 f. 
45 Conley, Katherine, Automatic Woman, s. 9. 
46 Chadwick, Whitney, "An Infinite Play of Emty Mirrors" ur Mirror- Images, s. 8. 
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att hon kan inbegripa sig själv i en maskulin dynamik som projekterar kvinnan som den "And-

re".47 I det här fallet är den "Andre" utan förnuft med en liten hjärna, men det är uppenbart att 

berättaren är förnuftig nog att beskriva det. Hon visar att den manliga diskursens föreställning 

om kvinnan följer med ända in i det omedvetna. 

För att återgå till texten "I sjukdomens hus" som huvudpersonen skriver, så säger doktorn i 

den att hon är mycket sjuk, det är någon som har skjutit bort båda hjärtana i hennes ögon. I ett 

tidigare stycke när hon fördjupar sig i tal så låter hon två nior (liv) vända sig mot varandra och 

bildar då ett hjärta. Alltså har någon skjutit bort livet i hennes ögon. Och i samma text tittar 

hon in i "ögonens rum", själens spegel, förbindelsen mellan det inre och det yttre rummet: 

"Då störtade den röda skorpionen ner från taket i rummet och stack i en fasansfull åtbörd den 

egna gadden genom sitt hjärta. In genom det öppna fönstret flög samtidigt den vita örnen och 

omslöt mig med sin underbara blå blick."(s.49) Enligt min tolkning är den vita örnen den vite 

mannen och den röda skorpionen tolkar jag som huvudpersonen, det är hon själv som har tagit 

livet av själen genom att låta sina tankar kretsa kring mannen.  

Huvudpersonen som skorpion återkommer i ett senare skeende under en hallucination där hon 

införlivar den västerländska representationen av kvinnan som djuret, instinkter och det 

passiva objektet och där hon visar hur självmordet gick till. Hon ligger på sin säng och 

betraktar sig själv i ett skådespel. Återigen beskriver hon sig som utanför kroppen. Självet i 

exil från kroppen eller kroppens registrering genom frånvaro kanske avslöjar en psykologisk 

dimension av självet, en politisk förståelse och ett emotionellt medvetande när det gäller 

konstruktionen av kvinnan. Det kan vara en strategi mot en biologisk determinism eller den 

visuella objektifieringen av kvinnan.48 I skådespelet är det hon som är skådespelare och den 

inbillade "vite mannen" regissör. Han rycker i trådarna och hon följer efter likt en 

marionettdocka. Han befaller att hon ska förvandla sig till olika djur och ibland blir hans röst 

både otålig och sträng. Skorpion, säger han med vred röst. Hon ser sig själv på en liten rund 

skiva som snurrar runt och hon tänker på unga tempeldanserskor som försätts i trans av 

präster. 

Men det som "man befaller henne" nu är inte att dansa, snarare att framföra en förhållandevis 

kortvarig handling: ett självmord. Hon är skorpionen som dödar sig själv. På den allt snabbare 

                                                                 
47 Ibid. s. 7. 
48 ibid. s. 30. 
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roterande skivan, där hon ser sig lägga sig ner, växer hennes ben och fötter ihop till en fasansfull 

lång gadd, spetsig som en slipad dolk - som långsamt kröker sig uppåt i en mycket elegant båge 

tills spetsen pekar precis mot centrum av hennes solarplexus. Hon sänker blicken mot detta det 

dyrbaraste hon äger, och under huden, som blivit genomskinlig, visar den sig för henne i all sin 

prakt, med sina allra finaste förgreningar, som när hon andas börja glänsa som silver, och den 

liknar ett landskap höljt i ljus, som försvinner bort i slingrande vägar och väcker en oändlig 

längtan att gå omkring därinne och göra helt nya upptäckter… Så grymt, så djävulskt, att få 

henne att sticka sin egen gadd rakt in i all denna prakt.(s.121) 

 

Och hon ligger på sängen och ser sig ta livet av sig. För att hon har satt sin tilltro till mannens 

stora förmåga att, som hon uttrycker det, förvandla henne, förändra henne. Likt en 

tempeldanserska som har blivit försatt i trans av den stora prästen. 

Den dubbla bilden blir ett sätt att beteckna det verkliga och overkliga på en och samma gång. 

Dubblerandet av självet är ett sätt att komplicera den "Andre" genom att reproducera det till 

"Densamme" och därigenom föra en dialog med sig själv.49 Och dialogen här är självkritisk 

eftersom hon låter sig utnyttjas av mannen, men inte bara. Därför att föreställningen om Eros 

sprängande kraft som slet sönder kvinnokroppen och som sedan sattes ihop i erotiska delar i 

konsten, visar här istället en kvinna av kött och blod. Det är hennes inre som kommer att slitas 

sönder. Hennes älskade solarplexus med dess vackra förgreningar är föga erotiskt och den 

"verkliga" kvinnan kommer att få psykiska och fysiska ärr efter självmordsförsöket. Kroppen 

är den primära källan för det pre-symboliska och här är det den som talar.50  

Den "vite mannens" förödande kraft placerar henne också i fängelse: 

Men hans röst stiger åter inom henne och upprepar befallningen: "Se inte på någon. Sänk 

blicken mot fötterna - gå.." Det är allt. Hon reser sig och ser några steg framför sig en stor svart 

rockhängare i järn. Den ser hotfull ut och hon får intrycket: det är ett fängelse. "Stig in!" Då 

slingrar hon sig med en svår och smärtsam rörelse in mellan de svarta stängerna, tills hon är 

inne. Hon känner sig förödmjukad och hon skäms.(s.62) 

 

Det är smärtsamt och svårt att vara placerad i detta fängelse så finns det någon väg ut? "Då 

dyker det upp en 'utsänd' - en 'invigd'  i form av en fransk stewart som uppmanar henne att 

fortsätta sin resa mot Berlin(…)".(s.62) När hon kommer till Berlin så anammar hon vansin-
                                                                 
49 Ibid. s29. 
50 Ibid. s. 15. 
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net som någonting självklart, hon tycker om det. Hon gör den "vite mannens" röst till sin, blir 

sitt eget medium och låter sig ledas av den inre rösten som visar henne vägen. Röstens funk-

tion blir en strategi för att frigöra sig från den tillskrivna kvinnorollen. "Här yttrar sig för för-

sta gången storhetsvansinnet, denna högst angenäma känsla av att befinna sig i centrum, som 

hon aldrig tidigare upplevt eftersom hon hör till den tillbakadragna sorten som helst håller sig 

i bakgrunden."(s.72) Denna angenäma känsla och underbara upplevelser får hon bara när hon 

gör den "Andre" rösten (mannen) till "Densamme" och får ta del av manliga privilegier. Hon 

lyssnar till rösten från en annan scen, sitt omedvetna och svarar på frågan: vem är jag? En 

fråga som enligt David Lomas går igenom hela surrealismen.51 Samma fråga som Bretons 

Nadja börjar med. Skillnaden är att Breton låter sig ledas av en ung sinnessjuk flicka för att få 

svar på sin fråga, för att få vandra i sitt inre landskap. Huvudpersonen i Jasminmannen leder 

sig själv, och visar att identitet är inget fast och enhetligt utan flytande och mångfaldig.52 Det 

fixerade subjektet är det förtryckta subjektet. Men hennes mångfaldiga identitet passar sig inte 

i samhället ska det visa sig. För varje gång hon gör den "vite mannen" till "Densamme" så 

slutar det med att hon blir intagen på sinnessjukhus. 

Finns det ingen ände på hennes behov av fantastiska uppenbarelser? Och när någonting 

verkligen uppenbarar sig, när allting långsamt förändras - och förefaller otroligt - vad blir då 

följden? Genast kommer hon i konflikt med samhället, och man spärrar in henne. Tack vare 

medicinerna hon fått har hon snabbt kunnat bli klar över de omständigheter som fört henne till 

Wittenau. Den stora förtrollningen är över. Allt blir normalt - lugnt - vardagligt.(s.92) 

 

När hon börjar att studera de andra intagna kvinnorna kan hon i de flesta fall inte avgöra 

vilket kön de tillhör och de allra flesta har sin egna "vite man", en inre röst som de samtalar 

med. 

Irigaray menar att eftersom den manliga logiken gör det kvinnliga till "Detsamma", och 

utplånar könsskillnaden till det självrepresentativa manliga systemet så blir det kvinnliga 

oartikulerat, bortträngt. "Därför skulle man kunna fråga sig om vissa egenskaper som 

tillskrivs det omedvetna inte delvis kan hänföras till det kvinnliga kön som är censurerat av 

det medvetnas logik. Om det kvinnliga har ett omedvetet eller om det är det omedvetna."53  

                                                                 
51 Lomas, David, The Haunted Self, s. 1. 
52 Ibid. s. 55. 
53 Irigaray, Luce, "Diskursens makt, det kvinnligas underordning", s. 65. 
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Det skulle betyda att på sinnesjukhuset låser man in det kvinnliga eller de kvinnor som försö-

ker att finna det kvinnliga. Elaine Showalter uttrycker en liknande tanke i Female Malady. 

Kvinnor som utmanade den traditionella feminina rollen blev kommenderade till sinnesjukhus 

under slutet av 1800-talet. Hon menar vidare att det finns en fundamental allians mellan kvin-

na och galenskap i vårt dualistiska system i språk och framställning. Kvinnan har alltid till-

skrivits egenskaper som irrationalitet, natur och tystnad och framställts därefter.54 

 På sinnesjukhuset försöker man att medicinera bort kvinnornas inre röster för att åter fixera 

subjekten till logikens kvinnliga maskerad. De kvinnor som trots allt har sin "vite man" kvar 

får stanna där för evigt. 

 

 

 

 

 

                                                                 
54 Showalter, Elaine, Female Malady, Woman, Madness and English Culture 1830-1980 (London: Virago, 1987; 
2001)s. 3 f. 
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Avslutning 

Konklusion och diskussion 

Det fanns något i det surrealistiska avantgardet som attraherade kvinnliga konstnärer och 

författare. En skillnad mellan männen och kvinnorna var, som Suleiman har påpekat, att 

männen av egen vilja placerade sig i marginalen för att attackera centrum. Kvinnor har alltid 

varit förvisade till marginalen och om de deltar i ett avantgarde så innebär det en dubbel 

marginalitet.55 Men hade kvinnor något att förlora genom att delta? 

Det var uppenbart att de surrealistiska männen inte ställde sig bakom den "verkliga" kvinnans 

kamp eftersom hon ej kunde mytologiseras. Men jag tror inte att det var en medveten 

misogyni. Jag sällar mig till Nina Björks resonemang om den manliga litterära traditionen att 

plocka ut det kvinnliga från kvinnan av kött och blod, och göra det till sitt. Att det är 

nödvändigt att behålla det kvinnliga marginaliserat, som en sista livboj, ett alternativ för män 

som vantrivdes i manligheten.56 Och det är här som jag ser de surrealistiska kvinnornas 

möjlighet att inta en subjektsposition. Eftersom det kvinnliga, som ambivalent och undflyende 

sanning, är separerat från den verkliga kvinnan är det också lättare att modifiera och blotta 

dess osanning. Samtidigt som de surrealistiska kvinnorna kunde visa att de var annorstädes. 

Och det var precis det Unica Zürn gjorde. Hon fann något i det surrealistiska avantgardet som 

hon kunde uttrycka. Genom romanen Jasminmannen, intar hon en subjektsposition och 

förkastar den tillskrivna kvinnorollen, och jag vill hävda att hon gjorde det medvetet. I en del 

av citaten kan man direkt utläsa en medvetenhet om problematiken av kvinnorollen och 

representationen av kvinnan. Zürn använder språket som ett redskap för att visa på den 

problematiken och det tyder på att hon har kontroll över de textuella medlen. Zürn förtjänar 

att stå som en självständig unik författare och konstnär. 

                                                                 
55 Suleiman Susan Rubin, "Dubbel marginalitet: kvinnliga författare och det franska avantgardet" (s. 90-113) ur 
Avantgardet, red. Tom Sandqvist (Göteborg: Paletten, 2000) s. 93 ff. 
56 Björk, Nina, Sireners sång (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002) s. 203 ff. 
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Eftersom att jag har tolkat Jasminmannen som litterär text och utelämnat den självbiografiska 

läsningen därhän, kunde jag upptäcka och redovisa hur välstrukturerad och genomtänkt texten 

är, inte minst när det gäller berättarstrukturen. Rupprecht har tolkat två subjekt i texten och 

jag hävdar att det finns tre.57 En berättare som intar olika positioner genom att antingen ta 

plats i huvudpersonen och ett förflutet eller som berättare på sextiotalet resumera det 

förflutna. Det andra subjektet är huvudpersonen (hon) som genomlever de händelser som 

berättas. Hon tar också plats som berättare när hon i metatexter refererar till sig själv med ett 

jag. Det tredje subjektet är jaget i metatexterna. Genom användandet av de olika subjekten 

blir det lättare att föra en dialog med sig själv och inbegripa sig i en maskulin dynamik som 

placerar kvinnan som den "Andre" och visa att kvinnan befinner sig annorstädes. Hon vägrar 

kvinnorollen som det förtryckta fasta objektet. På samma gång så följer berättarstrukturen det 

surrealistiska resonemanget kring människans olika omedvetna röster precis som de röster 

huvudpersonen hör inom sig. 

Jag har redovisat, genom Irigarays begrepp "mimicry", hur huvudpersonen i Jasminmannen 

antar den kvinnliga förklädnaden men modifierar och går emot den kvinnliga konstruktionen. 

Den polariserade bilden av kvinnan bryts ned eftersom Zürn sammanför de tillskrivna 

kvinnliga egenskaperna hos ett och samma objekt. Detta objekt är inte på något vis skönt och 

konvulsiviskt. Genom överdriften och parodin visar Zürn på omöjligheten i den polariserade 

framställningen. Hon visar också hur nödvändigt det är att förkasta den tillskrivna 

kvinnorollen för att finna sitt eget vara och att bli sin egen musa. 

Barnets roll befriar huvudpersonen från det binära fängelset och ger henne en möjlighet att, 

genom leken, utöva kontroll och fastställa ett "Jag". I leken kan man uppleva sig själv i ett 

gränslöst och flytande tillstånd och ger en frihet att finna den autonoma subjektiviteten. 

Samtidigt som det blottar huvudpersonens tillskrivna roll, den hon inte vill vara. I barnets roll 

har huvudpersonen också ett motstånd till ordens fixerade mening, orden som skapar kvinnan 

som mannens "Andre". 

Genom ett dubblerande av självet där en figur spelar rollen som mannens "Andre" och den 

andra figuren betraktar, avslöjas ett medvetande om den kvinnliga konstruktionen. Dialogen 

är självkritisk och signalerar att kvinnan själv har ett ansvar att inte bli mannens marionett-

docka. När  huvudpersonen sedan använder sig av det androgyna, när hon gör den "vite man-
                                                                 
57 Rupprecht, Caroline, "The Violence of Merging: Unica Zürn´s Writing (on) the Body", s. 376. 
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nen" till "Densamme" får hon ta del av manliga privilegier. Med en positiv känsla ställer hon 

sig själv i centrum. Men det visar sig att varenda gång som huvudpersonen försöker att finna 

sitt "Jag" och intar en subjektsposition hamnar hon i en konflikt med samhället och blir inlåst 

på psykiatriska kliniker. Där försöker man att ta bort hennes subjektivitet för att återföra hen-

ne till maskeradens förklädnad. 
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Bilagor 

Anagram 

Unica Zürn  förklarar själv vad anagram är i romanen: "Anagram är ord och fraser som upp-

står genom omflyttning av bokstäver i ett ord eller i en fras. Man får bara använda sig av de 

givna bokstäverna och inga andra" (s.55, parantes borttagen) 

Original-anagram på tyska (s.158):                                        Erikssons anagram (s. 60): 

WENN DIE NEUN ZUR SECHS GEWORDEN IST    DEN GÅNGEN NIAN FÖRVANDLADES 

Wo regnet´s zwischen neun und drei? Es                                            TILL EN SEXA 

Regnet zwischen uns so neu. Der Winde                           Regnade då nian ned till sexan? En svan flög, 

Neun ist zur Sechs geworden. Wenn die                            anföll sedan axeln. Ångrade inget. Vindens 

Wegw rot, renn´zu uns dich weiss. Enden                          nia förvandlad till en sexa. Sen en gång-den 

Werden wir, zu siegen! Stunden, schoen                           låg röd. Fanns en sax, galen, i en vitnande led 

Zu erroeten. Schweigend, wissend nun                             Vi segrade. Saxen föll en annan lång tid. Den 

Direkt översättning till svenska(s. 158):                         tigande såg land: en vilsen, en flaxande örn. 

NÄR NIAN FÖRVANDLATS TILL EN SEXA                                   

Var regnar det mellan nio och tre? Det 

Regnar så nytt mellan oss. Vindarnas 

Nia har förvandlats till en sexa. När 

Vägarna blivit röda, spring dig vit till oss. Vi 

Kommer att dö för att segra1 Timmar, så skönt 

Att rodna. Tigande, vet vi nu. 
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The Blessed Virgin Chastising the Infant Jesus before Three 
Witnesses, (Max Ernst, 1926) 


