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Abstract
The starting point of this essay was the frustration I felt after having read the novel Nadja

(1928) written by the French surrealist André Breton. The title promises the story of someone 

called Nadja but the promise stays unfulfilled. Recognition of this phenomenon, where a man 

writes a book about a woman, but the woman hardly is seen, made me want to examine it 

further. 

Using the theories of the French psychoanalyst Jacques Lacan I analyze the relation 

between the male narrator and his female object. I also compare Nadja to a precursor: the 

novel Bruges-la-morte (1892) of the Belgian symbolist writer Georges Rodenbach. Their 

stories are, to a large degree, similar. The male main character meets a woman who becomes 

the center of his world for a short period of time, before he in Nadja rejects her, and in 

Bruges-la-morte kills her. What differentiates the two books mainly is, that whereas Breton 

uses Nadja as a tool to emancipate his unconscious in order to be able to create, Hugues tries 

to replace his dead wife with Jane in order to be able to desire a living object. 

The setting for both stories is the City, which seems to be analogous to the Woman. I 

examine the possible interpretations of the notion of the City as it appears in the two novels.

The Lacanian notions of the Thing and objet petit a are essential for the understanding 

of the function of the Woman in these stories, I argue. Nadja is a femme-enfant, a muse, and 

the objet petit a for the male poet, i.e. the narrator of Nadja. Jane, the woman in Bruges-la-

morte, is a femme fatale, and the Thing for the main character Hugues. 



3

Innehållsförteckning

Inledning
Att närma sig Kvinnan   4

Teori och metod    4
En psykoanalytisk ingång    5
Den narcissistiska identifikationen    6
Den symboliska kastrationen    6
Subjektet    7
Språket och vara-bristen    8
Den store Andre    9
Tinget    10
Tinget och objet petit a    12
Det reala och Kvinnan    12

Analys   
Del I. Bretons Nadja
1. Den irrande själen     13
2. Nadja som objet petit a    15                      
3. Nadja – Bretons väg till ett Jag och ett Du    17
4. Bakgrund: Breton och surrealismen    20
5. Kvinnan och surrealismen: Nadja som femme-enfant    24

Del II. Rodenbachs Det döda Brügge    
1. En föregångare    26
2. Kvinnan och staden    29
3. Hövisk kärlek – Jane som Ting    30
4. Om kvinnan själv får välja    31
5. Misslyckad masochism – mannens skräck     33
6. Porträtt    35
7. Staden – en återvändsgränd    37

Avslutning    39

Litteraturlista    40    



4

Inledning

Att närma sig Kvinnan
Min uppsats tar sin utgångspunkt i den franske surrealisten André Bretons (1896-1966) roman 

Nadja från 1928. Jag skriver om Nadja för att romanen dels fascinerar mig genom sin 

karaktär av collage och för att det i den lurar en företeelse som jag länge funnit gåtfull. En 

man skriver en roman i vilken ett manligt jag möter en kvinna som fascinerar jaget. Romanen 

döps efter kvinnan men handlar om mannen. När jag läser boken blir jag mer och mer nyfiken 

på kvinnan men länken mellan bokens titel och dess innehåll är lika svag som den mellan en 

kvällstidnings löpsedel och dess referent – artikelns verkliga innehåll. 

En annan roman som påminner om Nadja är Georges Rodenbachs (1855-1898)

kultroman Bruges-la-morte från 1892 (Det döda Brügge på svenska). I Det döda Brügge är 

det staden som får bli titel, och staden glider ihop, för att inte säga nästan överskuggar, 

kvinnan i berättelsen. I Nadja är staden också närvarande, det är i staden som huvudpersonen 

Breton möter Nadja. Men den staden – Paris – har en annan karaktär än Brügge i Rodenbachs 

roman, där huvudpersonen Hugues möter Jane.

Jag vill veta varför Nadja och Jane är så svåra att få grepp om, en fråga som får blir 

uppsatsen huvuduppgift att besvara.

Teori och metod
Genom att läsa Nadja och Det döda Brügge mot varandra vill jag tydliggöra skillnader och 

likheter och då särskilt vad det gäller relationen mellan romanernas manliga jag och deras 

kvinnliga kärleksobjekt. Då de är skrivna under olika epoker; Det döda Brügge i sekelslutet,

mellan symbolism och dekadens och Nadja under nittonhundratjugotalets surrealistiska 

modernism, försöker jag också dra några slutsatser om hur bilden av kvinnan och mannen 

utvecklats. 

Romanerna läses mot bakgrund av Jacques Lacans (1901-1981) psykoanalytiska teorier. 

Lacan utvecklar idéerna från psykoanalysens grundare Sigmund Freud, vars arbeten Lacan 

kom i kontakt med för första gången omkring 1923.1 Lacan intresserade sig även för 

                                                
1 Elisabeth Roudinesco, Jaques Lacan. En levnadsteckning, ett tankesystems historia, översättning: Eva 
Backelin, Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, Stockholm/Stehag, 1994, s. 37.
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surrealismen och var personligen bekant med Breton. Han utbildade sig till läkare och 

arbetade på olika psykiatriska sjukhus.  

Jag läser inte Lacans originaltexter utan läser honom främst genom Jurgen Reeders 

Begär och etik (del 1)2. Reeder är verksam psykoanalytiker och översättare av Lacan till 

svenska och har publicerat flera böcker om Lacans teorier. 

I analysdelen stödjer jag mig också på den slovenske filosofen och psykoanalytikern

Slavoj Žižeks analyser, främst som de framställs i Njutandets förvandlingar3. Vad beträffar 

källor som behandlar Nadja har jag i huvudsak använt mig av ”The Modernism of André 

Breton’s Nadja”: ”Pas Perdus” ur The Genres and Genders of Surrealism4 av Anette Shandler 

Levitt, litteraturprofessor vid Drexel University i USA.

Nadja läser jag i Lasse Söderbergs översättning från 19965 och Bruges-la-morte i Agnes 

von Palmgrens översättning från 1904: Det döda Brügge6.

Den första analysdelen analyserar Nadja med hjälp av psykoanalysen samt placerar in 

verket i surrealismen och dess samtid. Den andra delen analyserar Det döda Brügge och 

fördjupar också temat staden.

En psykoanalytisk ingång
Enligt Lacan finns det tre ordningar som betingar varandra, och som egentligen inte kan 

skiljas åt. Ordningarna är det imaginära, det symboliska och det reala. Det imaginära är jagets 

ordning, en ordning som kännetecknas av illusioner, misskännande och utbytbarhet. Det 

symboliska är språkets och därmed också lagens ordning. Det reala är ett slags odefinierbart 

gränsland – det som gick förlorat då subjektet trädde in i det symboliska. Det reala är 

subjektets psykiska och fysiska realitet som ligger utanför subjektets psykiska fält. Det reala 

har en kroppslig dimension som en konsekvens av att incesttabut skiljt barnet från modern 

och likaså psyket från dess verklighet.7 ”Det reala är den talande kroppens mysterium, det är 

det omedvetnas mysterium”, säger Lacan.8

                                                
2 Jurgen Reeder, Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium, Stockholm/Stehag, 1994.
3 Slavoj Žižek, Njutandets förvandlingar. Sex essäer om kvinnan, kulturen och makten, översättning: Margareta 
Eklöf, inledning: Cecilia Sjöholm, Natur och Kultur, Stockholm, 1999.
4 Anette Shandler Lewitt, The Genres and Genders of Surrealism, St.Martin’s Press, New York, 1999.
5 André Breton, Nadja (Paris, 1928), översättning och förord: Lasse Söderberg, Pequod Press, Malmö, 1996.
6 Georges Rodenbach, Det döda Brügge (Bruges-la morte, 1892), översättning: Agnes Palmgren. 
Förlagsaktiebolaget Helios, Helsingfors, 1904.
7 Reeder, Begär och etik, s. 64. 
8 Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX :Encore, 1972-1973, Paris: Seuil 1975, citerad i 
Reeder, Begär och etik, s. 65.
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Centralt för Lacan är en brist som är förknippad med en förlust som är förknippad med 

det reala. När det lilla barnet inte får moderns bröst hallucinerar det fram den tillfredsställelse 

som sugandet på bröstet brukar ge det. Från och med nu börjar barnet bygga upp den psykiska 

apparat som ska hjälpa det att täcka över frånvaron av något, det reala, här i form av modern. 

”Förlusten som sådan går möjligen att konstatera, men exakt vad som gått förlorat kan inte 

avgöras – låt oss säga att det förlorade egentligen inte är det eller det objektet, den eller den 

lusten, utan (den kroppsliga) verkligheten.”9

Den narcissistiska identifikationen
Det halvårsgamla barnet hålls upp framför en spegel (en metafor för en funktion som oftast 

upprätthålls av modern) och möter nu för första gången sin spegelbild. I och med denna 

process som Lacan kallar ”spegelstadiet” blir barnet för första gången en helhet för sig själv. 

Från att ha varit en kropp i lösa delar får barnet nu en aning om att vara en helhet – en hel 

kropp. Barnet kan ännu inte koordinera denna kropp, men från och med nu blir denna enhet 

något som barnet strävar efter. Spegelbilden är inte identisk med barnets varelse utan blir dess 

dubbelgångare, dess ”like” (le semblable).10 Spegelstadiet är det första steget i det som Lacan 

kallar för den narcissistiska identifikationen. Det andra steget är den narcissistiska relationen. 

Barnet speglar sig återigen men nu sker det en spegling också från andra hållet. Subjektet 

identifierar sig med den andre och den andre speglar sig i subjektet, båda uppgår i varandra; 

”jag blir du, du blir jag”.11 Barnet önskar täcka över den grundläggande brist som finns i 

modern genom att vara fallos för henne och modern är uppmärksam på att finna fallos i 

barnet, på så sätt blir relationen ömsesidig. Fallos ska inte ses som penis utan som det som 

kan saknas.12 Barnet vill vara allt som modern saknar och kräver hennes bekräftelse och 

kärlek. Modern i sin tur vill vara allt för barnet. Reeder sammanfattar deras relation i formeln: 

”Jag vill vara allt för dig och bli bekräftad som detta allt”.13 Vilket också, menar han, är 

kännetecknande för vår tids romantiska syn på kärlek.

Den symboliska kastrationen 
Freud använde sig av Oidipusmyten för att illustrera individens socialisering till subjekt i 

kulturen. Lacans framställning skall läsas på ett mer symboliskt och teoretiskt plan än Freuds 

                                                
9Reeder, Begär och etik, s. 34.
10 Ibid., s. 36.
11 Ibid., s. 38. 
12 Ibid., s. 38.
13 Ibid., s. 39.
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mer konkreta ”familjeromans”, ett drama som utspelar sig i det förra sekelskiftets borgerliga 

familj.14 Det som Lacan vill visa på genom lånet av Oidipusmyten är barnets inordning under 

den symboliske Faderns Lag som sker genom den symboliska kastrationen. I fortsättningen 

skriver jag pojken istället för barnet, då Lacan (liksom Freud) beskriver och förklarar pojkens 

utveckling men lämnar beskrivningen av flickans utveckling oklar.

Fadern (den symboliske) bryter moderns och pojkens begärsrelation genom att ta över 

pojkens roll som fallos för modern. Pojken upptäcker att moderns begär riktas mot fadern

istället för mot honom. Både pojken och modern kastreras i den bemärkelse att pojken förlorar 

sin status som fallos för modern, och modern förlorar det falliska objekt hon hade i pojken. 

Från att ha haft en önskan om att vara fallos för modern, önskar han nu att ha fallos som 

fadern, det vill säga det vill vara som honom. För den lilla pojken betyder Oidipus att han 

frigör sig från modern genom en kamp med fadern som får honom att acceptera dennes 

auktoritet. Pojken lär sig att rikta sitt begär utåt, mot andra objekt än modern. Pojken tvingas 

inordna sig under Faderns Lag, som tvingar pojken att acceptera att han måste avstå från det 

absoluta förhållandet till modern. Subjektet nekas tillträde till det reala och hänvisas till det 

symboliska, eftersom det är instrumentet för att rekonstruera och iscensätta det realas närvaro 

– pojken tvingas etablera sig som ett talande subjekt. I och med att det börjar tala klyvs 

subjektet i två delar. Han upplever fortfarande med det omedelbara, samtidigt som han är ett 

subjekt i den symboliska ordningen. Från och med nu förlorar subjektet kontakten med sin 

omedelbara realitet och vara, det vill säga det reala. Reeder skriver att människan är hänvisad

till att representera och symbolisera sin erfarenhet av det reala med språket, vilket gör att 

något går förlorat; ”hon är inte längre sin kropp utan har en kropp, som nu har blivit 

Annan”.15 Det reala blir en konsekvens av att vi lever i den symboliska ordningen.

Subjektet
Vad menar Lacan då med subjekt? Ordet ”subjekt” härstammar från latinets subiectus som 

bokstavligen betyder ”underkastad”, men även ”underlydande” och ”underdånig”. I franskan 

har ordet substantiverats till sujet och i engelskan till subject med betydelsen ”undersåte”, 

alltså en individ som lyder under kungen och hans lag. Därifrån har termen subjekt lite 

paradoxalt närmat sig den betydelse som vi känner idag som en självständig individ som 

handlar och tänker fritt utifrån sig själv – ett borgerligt upplyst subjekt som äger kunskap om 

sitt jag. Strukturalister och poststrukturalister har riktat stark kritik mot detta humanistiska 
                                                
14 Ibid., s. 41.
15 Ibid., s. 42.
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autonoma subjekt. Men medan poststrukturalister med Jacques Derrida i spetsen har lanserat 

teorier som nästan upplöser subjektet totalt, menar Lacan som är mer av en strukturalist, att 

subjektet är ”det omedvetnas subjekt” (le sujet de l’inconscient) eller ”ett omedvetet subjekt” 

(le sujet inconscient).16 Genom att tala om ett omedvetet subjekt går psykoanalysen emot den 

gängse uppfattningen om subjektet som självständigt och självbestämmande. Samtidigt 

erkänner Lacan ett subjekt ”varur det mänskliga begäret och skaparkraften emanerar”17, men

hans idé är att dess ursprung är beläget utanför jaget, då subjektet är ett kluvet subjekt. 

Subjektet kan aldrig överkomma denna sin kluvenhet då det är dömt till att leva i den 

symboliska ordningen. Hon är underkastad (jämför subjektets ursprungliga betydelse) en 

språklig ordning där allt endast kan uttryckas ord för ord vilket skapar en ständig förskjutning. 

”Jaget är inte herre i sitt eget hus”, som Freud sa.

Språket och vara-bristen
Enligt Lacan för den symboliska ordningen med sig en censur. Censuren är lagen som 

subjektet kommer att lyda under i och med den symboliska kastrationen i Oidipus. Censuren 

befinner sig inte utanför den symboliska ordningen utan verkar i den. 

Det vi här har att göra med är lagen, ytterst den oidipala lagen, men i sina förgreningar en lag som 

kodifierats i varje uttalat förbud. För det subjekt som ställs inför den Andres auktoritet och hört de 

(uttalade eller outtalade) ord som förbjuder en artikulation eller handling (”Jag vill ha mamma” 

eller ”Jag vill slå ihjäl lillebror”) kommer förbudet att leva kvar i den diskursiva apparatens 

strukturer på ett sådant vis att de krav på syntaktisk metod som impliceras av det helt enkelt måste 

efterföljas.18

Censuren verkar alltså i språket på grund av den Andres auktoritet och skiljer det sagda från 

det outsagda som lämnas i det omedvetna. Dessutom är det symboliskas struktur på så vis att 

subjektet är dömt till att tala ”ord för ord”, mot à mot, vilket tvingar det som skulle ha kommit 

till uttryck i varje sekund att bli representerat av en av sina delar i taget.19 Språket får en 

metonymisk karaktär, det vill säga bara en del av det hela kommer till uttryck då resten 

försvinner till en plats där jagets självreflektion inte når det. Språkets metonymiska karaktär 

och censuren får konsekvenser för subjektets hela vara, subjektet kommer alltid att sakna 

                                                
16 Ibid., s. 70.
17 Ibid.
18 Ibid., s. 75.
19 Ibid., s. 76.
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något, vilket Lacan kallar för manque-à-être, vara-brist. Vara-bristen är i sin tur grunden till 

människans begär.

Vad som ur ett lacanskt perspektiv därvid blir censurerat eller går förlorat är den totalitet av 

signifikation som skulle kunna uppenbara subjektets fulla vara. Subjektets vara förblir 

ofullständigt och det permanenta tillstånd av vara-brist – detta manque-à-être, som Lacan kallar 

det – som det talande subjektet härigenom upprätthåller, bildar grundvalen för det specifikt 

mänskliga begäret.
20

Om begäret skulle kunna tillfredsställas till fullo skulle det alltså betyda att subjektet fick 

tillgång till det som gått förlorat i den symboliska kastrationen, då subjektet klövs i två delar, 

och som fortsätter att gå förlorat i och med subjektets språkliga artikulation. Signifianten 

fallos kan sägas vara det som kan symbolisera det som saknas. Fallos blir således föremål för 

subjektets begär; ”[b]egäret som ett begär till den artikulation som skulle kunna fullborda  

den mänskliga subjektiviteten för oss till innebörden av fallos som signifiant i det 

symboliska”.21

Den store Andre
I och med den symboliska kastrationen träder den Andre med stort A (L’Autre), in i 

subjektets tillvaro. Den store Andre skiljer sig avsevärt från den andre i den narcissistiska 

relationen; barnets ”like”. För det preoidipala barnet är moderns begär den Andre, ett begär 

som barnet inte kan undkomma trots att det försöker dölja det genom den illusoriska 

speglingen i henne i det imaginära; då det tycker sig se sin dubbelgångare. Bakom den andre 

som lånar sig till identifikation i den narcissistiska relationen döljer sig den Andre – en 

Annan.22 Barnet kan inte förstå moderns annanhet, det är först i och med den symboliska 

kastrationen som det kan greppa den Andre – ”ett subjekt med ett eget begär, en rörelse i 

tillvaron som inte tar hänsyn till barnet i sin jag-tillvaros behov av bekräftelse eller skydd”.23

I den symboliska kastrationen är det i första hand Fadern som är den Andre i kraft av den 

som bryter begärsrelationen mellan barnet och modern. Från och med nu måste subjektet 

följa Faderns lag, det vill säga förbudet mot att begära modern. Ett förbud som inte handlar 

om avund eller rivalitet med barnet utan är till för att subjektet ”måste lösgöra sig ur 

                                                
20 Ibid., s. 77.
21 Ibid., s. 78.
22 Ibid., s. 48.
23 Ibid.
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modersbegärets matris för att kunna etablera sig i det kulturella spelet”.24  Subjektet (det 

manliga) identifierar sig med Fadern och tvingas rikta sitt begär utåt. Ytterst är alltså 

subjektets begär den Andres begär, som det har internaliserat.25

Lacan menar att subjektet talar utifrån den Andre, den egna subjektivitetens omedvetna 

sida; ”det omedvetna och talande subjektet, vars plats, utifrån vilken den talar, är den Andre, 

den Andre med stort A”.26 Talet emanerar från en plats utanför vårt medvetna jag och når oss 

via språkets artikulation. Subjektet kan få kunskap om sig självt genom att lyssna till sina

egna yttranden:

Talet har sin upprinnelse utanför jaget och det är verkligen som det kom från en Annan, ett okänt 

omedvetet subjekt som producerar en diskurs som först i efterhand, först när jag lyssnat till mitt 

eget yttrande, är förståelig för mig och därigenom i introspektiv bemärkelse kan bli ”min”: ”den 

Andre bör främst betraktas som en plats, en plats där talet konstituerar sig”. 
27

    

Tinget
Människans vara-brist är ständigt närvarande. Genom att söka kärlek och bekräftelse försöker 

hon undkomma och täcka över den, vilket är en omöjlighet. ”Vi återvänder till kärleken i 

våra eviga försök till artikulation av hur vi lider bristen och våra försök att förverkliga denna 

dröm om enhet blir vårt symptom, ett symptom vi i bästa fall förmår utarbeta som konst och 

som en levnadskonst”.28 Det kan vara i ett barn, en älskade eller i Gud som vi finner enhet 

med den Andre. Freud menar att det lilla barnet i det imaginära hanterar utebliven 

behovstillfredsställelse genom att hallucinera, tills realitetsprincipen gör sitt inträde och det 

förstår att dess begär inte kommer att bli tillfredsställt på detta sätt. Men subjektet kommer 

att fortsätta drömma och fantisera om de önskningar som inte omedelbart kan tillfredsställas i 

det psykiska livet. Drömmandet och fantiserandet förutsätter liksom hallucinationen ett 

förlorat objekt; ”[v]i kan rent av säga att det psykiska i sig existerar just i kraft av sådan 

frånvaro – utan frånvaro ingen representation, ingen psykisk apparat, ingen tanke, endast en 

kroppslig realitet”.29   

Lacan använder sig av, och gör delvis om, Freuds begrepp das Ding (Tinget, la Chose 

på franska) för att förklara det som kommer att finnas tillgängligt för subjektet när den 

                                                
24 Ibid.
25 Ibid., s. 50. 
26 Ibid., s. 82.
27 Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre III: Les Psychoses, 1955-56, Paris:Seuil 1986, citerad i 
Reeder, Begär och etik,  s. 83. 
28 Reeder, Begär och etik, s. 90.
29 Ibid.
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Andres begär är tillfredsställt – vilket i sig är en omöjlighet. Tingets tomma plats uppenbaras 

först när subjektet försöker återskapa det som förlorats i representation på representation. 

”Tinget är det tomrum som uppstår därför att representationen är just representation och inte 

realitet”30, tolkar Reeder Lacan. Det förlorade objektet uppenbaras först då det representeras 

i det symboliska, men i och med representationen går det förlorat eftersom representationen 

inte förmår att fånga den fysiska realiteten. Det subjektet vet om det återfunna objektet är att 

det gått förlorat eftersom det funnit det som representation. ”Objektet är till sin natur ett 

återfunnet objekt. Att det gått förlorat är en konsekvens därav – men i efterskott. Och därför 

är det återfunnet utan att vi kan veta något annat utifrån dessa återfinnanden än att det gått 

förlorat”31, säger Lacan. Det förlorade objektet är realt, verkligt, men oåtkomligt för 

subjektet. Det reala är en konsekvens av den symboliska ordningen. Då subjektet tvingas till 

representation, till symboliseringen går objektet förlorat. ”Symbolen dödar tinget och 

etablerar ett oöverstigligt avstånd mellan det talande subjektet och dess realitet.”32  

Här följer ett exempel, ur ”Jacques Lacan förklarad för barn”33 av Zagorka Zivkovic, på 

hur ett empiriskt objekt tar Tingets plats och hur subjektet begär detta objekt utan att få det. 

Två föräldrar läste en mycket stark text av en barnanalytiker som handlade om en liten 

flickas sökande efter sin identitet, ett sökande som påverkats positivt av en värld befolkad av 

de leksakshästar i plast med manar i neonfärger som kallas My Little Pony.34 Föräldrarna 

som tidigare hade försökt undvika kommersiella leksaker bestämde sig för att ändra riktning. 

När deras egen dotter ville ha en My Little Pony en tid senare tvekade de inte. Dottern 

berättade för sin pappa att hon ville ha en ponny med vingar och magiskt horn som hon hade 

sett i en My Little Pony-video. Föräldrarna letade överallt men de kunde inte få tag på just 

den som dottern ville ha. Någon upplyste dem om att originalmodellerna hade slutat 

tillverkas men att det fanns kopior. Föräldrarna köpte kopior i alla möjliga varianter. Men så 

fort flickan fick syn på dem uttryckte hon sin besvikelse över att ingen var den rätta. 

Föräldrarna lyckades genom bekantas barn få tag på originalponnys som visserligen var mer 

lika flickans ponny, men fel på något vis ändå; ”ingen hade vingar och magiskt horn på rätt 

sätt”.35

                                                
30 Reeder, “The real thing” i Jurgen Reeder (red.), Cecilia Sjöholm, Zagorka Zivkovic, Tingets imperium. Tre 
läsningar av Jacques Lacans Psykoanalysens etik, Natur och Kultur, Stockholm, 2000, s. 69.
31 Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VII : L’éthique de la psychanalyse. 1959-1960. 
Paris :Seuil 1986. citerad i Reeder, Begär och etik, s. 91.
32 Reeder, Begär och etik, s. 62.
33 Zivkovic, ”Jacques Lacan förklarad för barn” i Reeder (red.), Tingets imperium. Tre läsningar av Jacques 
Lacans Psykoanalysens etik, Natur och Kultur, Stockholm, 2000. s. 9-61.
34 Ibid., s. 19.
35 Ibid., s. 20.
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Jag minns själv hur jag tjatade till mig en My Little Pony när jag var liten. Motvilligt 

uppfylldes min önskan – i form av en liten blå. Min kompis sa att det inte var en riktig My 

Little Pony om det inte var stjärnor eller hjärtan på den. Jag gick hem och undersökte min, 

den hade varken eller.                            

Tinget och objet petit a
Ytterligare ett begrepp som är förbundet med vara-bristen och Tinget, förekommer hos 

Lacan, nämligen objet petit a, objekt litet a. Enligt Sjöholm kom objet petit a att ersätta 

Tinget hos den senare Lacan, men det finns ändå en skillnad mellan de två begreppen. Tinget 

har en materiell kvalitet ”i sin motsträvighet”36 som försvinner i definitionen av objet petit a. 

Filosofiprofessorn Bernard Baas försöker redogöra för hur Tinget och objet petit a hör 

ihop på en strukturell nivå. Baas menar att objet petit a verkar som en länk mellan Tinget, det 

reala, och ett empiriskt objekt i det symboliska. När Tingets intighet förenas med ett 

empiriskt objekt i kraft av objet petit a blir det empiriska objektet föremål för begäret. Med 

objet petit a som förmedlande länk tar det empiriska objektet Tingets plats.

Hos Lacan, är problemet att veta hur den rena bristen [le pur manque], det vill säga Tingets 

intighet, kan förenas med ett empiriskt objekt för att göra detta objekt till ett empiriskt objekt att 

begära. För att detta begär ska bli möjligt, krävs alltså ett förmedlande element som 

överensstämmer både med den rena bristen hos Tinget och med objektets empiriska innehåll. 

Annorlunda uttryckt: det krävs ett förmedlande element som är å ena sidan, av Tingets ordning, 

och å andra sidan av objektets ordning, utan att för den skull vara ett empiriskt objekt, det vill säga 

utan att vara understödd av signifianten. Detta element är vad Lacan kallar objet petit a.37  

Det reala och Kvinnan 
Slavoj Žižek intresserar sig för det realas koppling till Kvinnan och grundar sig främst på 

Lacans senare arbeten i vilka mannen speglas genom kvinnan. Žižek använder ordet trauma

för att beskriva det hål i den symboliska ordningen som det reala utgör. Enligt Žižek kretsar 

våra fantasier kring detta hål; denna ogenomskinliga rest, denna ogenomträngliga kärna.38

Detta hål är Kvinnan och den helhet som hon faller utanför är skapad av historien och 

kulturen. Enligt Cecilia Sjöholm närmar sig Žižek problematiken kring vad som kommer 

                                                
36 Cecilia Sjöholm, Tingets imperium, s. 194.
37 Bernard Baas, ”Le concept d’ « objet » en psychanalyse” i Mag philo, le dossier 5: Philosophie et 
psychanalyse, regards croisés sur le sujet, (min översättning), 2002. 
http://www.cndp.fr/magphilo/philo05/edito.htm.
38 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 11.
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först av ”den falliska dominansen i den symboliska ordningen” och ”den patriarkala 

ideologin”.39 Alltså frågan om huruvida patriarkatet skapar den symboliska ordningen, eller 

om patriarkatet är en konsekvens av det symboliska. Enligt Sjöholm lämnas denna fråga 

oftast obesvarad eftersom det tas för givet att den symboliska ordningen är given och 

nödvändig i vår kultur, men att den senare Lacan lämnar fältet öppet för att bryta ner tron på 

den symboliska ordningen som ett ”oruckligt system”40.

Analys

Del I. Bretons Nadja

1. Den irrande själen
”Nadja är den dubbla historien om ett mänskligt misslyckande och om den hisnande 

möjligheten att finna befrielse i kärleken, revolutionen och poesin,” skriver Lasse Söderberg i 

förordet till den svenska översättningen av Nadja.41 Jag vet inte om han har missat att 

kursivera Nadja eller om han menar att personen Nadja är en dubbel historia. Om det är boken 

han menar så tolkar jag det som att det är Nadja som står för det mänskliga misslyckandet, i 

och med att hon blir sinnessjuk och att det är Breton som finner befrielse i ”kärleken, 

revolutionen och poesin”. 

Bretons berättarjag heter också Breton och för att skilja dem åt kallar jag dem författaren 

Breton och den fiktive Breton när situationen kräver det.

En dyster eftermiddag den 4 oktober 1926 får den fiktive Breton syn på Nadja på en gata 

i Paris. Han fascineras av hennes lätta gång och det omärkliga leendet som far över hennes 

ansikte. Hon ser fattig ut och han reflekterar över hennes kraftiga ögonsminkning. Hennes 

leende är gåtfullt och ögonen utstrålar en dunkel ångest och glittrande stolthet som Breton inte 

blir klok på. Det framgår inte hur, men han måste ha tilltalat henne för de sätter sig på ett café. 

”Jag är den irrande själen”, säger Nadja om sig själv.42

Nadja och Breton träffas under en mycket kort period på olika platser i Paris med 

omnejd. De strövar omkring, sitter på restauranger och kaféer och låter staden styra deras 

steg. Breton ser Nadja som sitt ideal eftersom hon lever sitt omedvetna; ”så ren är hon, så fri 

                                                
39 Ibid., s. 21.
40 Ibid.
41 Breton, Nadja, s. 11.
42 Ibid., s. 67.
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från alla jordiska band, så föga bekymrar hon sig, om än på makalöst vis, om livet”.43 Den 

fiktive Bretons sista dagboksanteckning är från den 12 oktober, men han skriver i Nadja att de 

återsåg varandra flera gånger. En av hennes teckningar är daterad den 18 november 1926. 

Enligt Georges Sebbag som skrivit en bok om Bretons kvinnor; André Breton. L’amour folie.

Suzanne, Nadja, Lise, Simone44 fanns det en Nadja Delcourt som Breton hade en relation till. 

Hennes riktiga namn var Léona Delcourt och enligt Sebbag är det ”mer än troligt”45 att Léona 

lånat namnet Nadja från ”Nadja dansösen med de nakna brösten”46 på Théâtre Ésotérique, 

som i sin tur egentligen hette Béatrice Wanger och var mamma till dansaren Isadora Duncan. 

Nadja dansösen lär enligt Sebbag också ha träffat Breton under något dunkla 

omständigheter.47 Nadja Delcourt är född 1902 och är alltså tjugofyra år vid mötet med 

Breton. Det finns också brev bevarade från Nadja Delcourt adresserade till författaren Breton 

daterade flera månader efter deras sista möte i boken den 13 oktober 1926.48

”Skönheten skall vara KONVULSIVISK eller inte vara alls”, avslutar Breton Nadja.49

Det konvulsiviska är ögonblicket då man inte vet hur det ska gå, när det omedvetna plötsligt 

kommer upp till ytan – det krampaktiga varken-eller. I det konvulsiviska framträder det 

underbara, som är en av grundstenarna i surrealismen. Breton liknar det vid ”ett tåg som 

oupphörligt står och skakar på Gare de Lyon och om vilket jag vet att det aldrig kommer att 

avgå, som inte har avgått”. Han fortsätter: ”Skönheten består av stötar av vilka många är utan 

någon större betydelse, men som vi vet är avsedda att framkalla en Stöt, som har betydelse”. 50

Nadja har en dokumentär ton, ibland vet Breton vad som sker, ibland inte. ”Igår darrade 

hon, kanske för att hon frös. Så lätt klädd var hon.”51

Vad läsaren erfar så rör Breton och Nadja inte varandra så när som på tre hastiga kyssar. 

Breton är ambivalent inför Nadja som å ena sidan den upphöjda irrande själen och å andra 

sidan den fattig och sjuka kvinnan. Kanske är han rädd för att hon bär på sjukdomar. En kväll 

när de står och tittar ner i Seine säger Nadja: ”Varför vill du att vi ska gå? Vad är du rädd för? 

Du tror att jag är mycket sjuk, eller hur? Jag är inte sjuk.”52  

Den fiktive Breton tillskriver sig själv stor betydelse i hennes liv samtidigt som han 

erkänner att han inte kan ta något ansvar. Han inser att man faktiskt inte kan leva som Nadja. 

                                                
43 Breton, Nadja, s. 83.
44 Georges Sebbag, André Breton. L’amour-folie. Suzanne. Nadja. Lise. Simone. Éditions Jean-Michel Place, 
Paris, 2004.
45 Ibid., s. 73.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid., s. 50.
49 Breton, Nadja, s. 146.
50 Breton, Nadja, s. 146.
51 Ibid., s. 83.
52 Ibid., s. 79.
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Själv har han ju sin fru och sitt hem att gå till, han vet att se till sina världsliga behov vilket 

inte Nadja gör, han kan med en distans hänge sig åt fantasi och utsvävningar: ”Från första 

dagen till den sista betraktade jag Nadja som ett fritt andeväsen, något liknande de luftandar 

som vi genom vissa magiska övningar för en kort stund skulle kunna finna behag i, men som 

det inte kan vara tal om att underkasta sig”.53

Breton skapar Nadja samtidigt som hon till viss del har en egen röst. Till exempel finns 

hennes egna teckningar med i hans bok. Men det är givetvis Breton som tolkar Nadja i 

egenskap av berättare. På ett ställe säger han att han tycker mycket om de män som låter sig 

stängas in på konstmuseum hela natten för att betrakta ett kvinnoporträtt; ”[e]fter det måste de 

väl veta mycket mer om denna kvinna än vad vi gör?”54 Ändå denna osäkerhet – han måste 

gardera sig med ett ”väl” – kan man betrakta en kvinnas utsida och förstå vem hon är? 

Min utgångspunkt är att Nadja inte handlar om Nadja utan om Breton. Jag vill analysera 

Breton- och Nadja karaktärerna för att förstå vad det är som händer, vad det är som skildras. 

Nadja och Breton fanns båda på riktigt, men när man läst klart boken känns Nadja som en 

dröm, en illusion, varför? Fiona Bradley skriver om Nadja att ”[a]llteftersom ’hennes’ historia 

rullas upp vet läsaren allt mindre om henne, och till slut tycks hon bara vara ett påfund av den 

fantasi hon har bidragit till att frigöra”.55

2. Nadja som objet petit a                     
Breton har i Nadja berättat för Max Ernst om Nadja och undrat om han inte vill måla ett 

porträtt av henne. Men en spåkvinna har spått att Max Ernst ska möta en Nadia eller 

Natascha, vilken han inte kommer att tycka om och som kommer att göra kvinnan han älskar 

fysiskt illa. Breton accepterar genast denna undanflykt och det blir inget porträtt. Det finns ett 

foto på Breton i slutet av boken, taget framifrån men där han tittar ut åt sidan.56 Fyra kopior 

av ett foto på Nadjas ögon är det mesta läsaren får se av henne. Att det verkligen är hon får vi 

förmoda då bildtexten ”Hennes ögon likt ormbunkar…”57 syftar tillbaka på det Breton nyss 

sagt om hennes ögon: ”Jag såg hennes ögon likt ormbunkar öppna sig på morgonen mot en 

värld där det oändliga hoppets vingslag knappt kan särskiljas från andra ljud som är skräckens 

och inför den världen hade jag dittills bara sett ögon sluta sig”.58

                                                
53 Ibid., s. 101.
54 Ibid., s. 102.
55 Fiona Bradley, Surrealismen, översättning: Maria Ortman, Förlaget Sören Fogtdal, 2002, s. 48. 
56 Breton, Nadja, s. 134.
57 Ibid., s. 103.
58 Ibid., s. 102.
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Det verkar som vi inte kan möta Nadjas blick, än mindre avporträttera henne. Hon 

blickar mot det reala; mot en värld där det oändliga hoppets vingslag knappt kan särskiljas 

från andra ljud – de andra ljuden, skräckens ljud, som andra inte kan se. Men objet petit a som 

Breton anar i Nadjas blick når dit, ser det som är, i frånvaro av ljud. 

Nadja ritar en teckning som föreställer Breton och henne själv (”Ett symboliskt porträtt 

av henne och mig…”59). Breton är porträtterad som ett odjur med blixtrande ögon i ett slags 

vas med örnhuvud och Nadja som en sjöjungfru sedd snett bakifrån med en pappersrulle i 

handen. Återigen en bild av Nadja som drar sig bort. ”Objektet kan uppfattas endast när det 

ses från sidan, i partiell, förvanskad form, som dess egen skugga. Om vi betraktar det rakt 

framifrån ser vi ingenting, endast ett tomrum”, skriver Zizek.60

Två sidor efter det att Nadjas ögon visas berättar Breton om en händelse som fick 

honom nästan att för alltid dra sig undan Nadja. Nadja berättade om att hon fått ett 

knytnävsslag av en man som ”hon fann skadeglädje i att inte ge sig åt helt enkelt för att han 

var gemen”.61 Hon tog sig till och med tid att bloda ner mannens kläder innan hon försvann. 

Breton känner sig mycket obehaglig till mods då han får höra berättelser ur Nadjas liv som 

han själv inte har kontroll över, men han kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som upprör 

honom mest:

Jag vet inte vilken känsla av absolut hjälplöshet hennes ganska spydiga skildring av denna 

förskräckliga händelse ingav mig, men jag grät länge sedan jag hört den, grät på ett sätt som jag 

inte längre trodde mig i stånd till. Jag grät vid tanken på att jag inte borde återse Nadja, att jag inte 

längre skulle kunna det.
62

Vad är det som får den store poeten och revolutionären Breton att gråta? Är det av 

medlidande eller känner han kanske skuld för att han inte kan skydda Nadja mot livets 

realiteter? Jag tror det handlar om att Nadja är Bretons objet petit a. I och med hennes 

berättelse, lyser Nadja som ett verkligt objekt (och när hon talar till, och ser på honom – ett 

subjekt) igenom. Hon blir då inte Bretons länk till hans omedvetna sida av subjektet. Hans 

sinne förmörkas av rädslan av att själv reduceras till objet a i den Andras, dvs. Nadjas, ögon. 

Söderberg skriver i inledningen att Breton har kritiserats för att inte se Nadja som en 

kvinna av kött och blod. Enligt Söderberg är det inte så enkelt: Breton ”såg på Nadja som 

                                                
59 Ibid., s. 110.
60 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 144.
61 Breton, Nadja, s. 105.
62 Ibid., s. 105f.
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någon som levde i samma dröm som han själv men inte existerade utanför den”.63 Båda 

synsätten ryms i tolkningen om Nadja som Bretons objet petit a. Nadja i Nadja är inte en 

kvinna av kött och blod, ett positivt objekt, eftersom hon är en projektion av Bretons begär, 

alltså finns Nadja som objet petit a endast i Bretons medvetande. 

Det går inte att närma sig objektet eftersom det är förlorat. Det finns bara i sin frånvaro 

vilken blir närvarande i tomrummet. Nadjas självporträtt som sjöjungfru snett bakifrån på väg 

bort, hennes slumpartade tal, Bretons misslyckade försök att förstå sig på henne, vittnar om 

något odefinierbart. När Nadja ringer och söker Breton som inte är hemma, frågar den som 

svarar hur Breton kan nå henne, varpå Nadja svarar ”[m]ig når man inte”.64 Alla tillfälliga 

möten och Bretons och Nadjas kors och tvärsande genom staden kan ses som ett försök att 

ringa in tomrummet. Enligt Žižek går objektet endast att nå genom ett evigt uppskjutande 

”som dess frånvarande referenspunkt”.65 I Nadja förbinds platser med varandra genom 

associationer och tillbakablickar, genom bild och text och genom Bretons och Nadjas fysiska 

förflyttningar i staden. Uppskjutandet, den frånvarande referenspunkten ringar in objektets 

plats ”genom ett nät av omvägar, approximationer och träffar alldeles intill målet”.66

3. Nadja – Bretons väg till ett Jag och ett Du
I Nadja är tre kvinnor relaterade till Breton, förutom Nadja är det hans fru och ett Du. Både 

frun och Du-et saknar namn. Nadja blir besviken när hon får veta att Breton är gift, hon 

undrar hur det då ska gå med ”den storartade tanken”. Hon säger att han var på väg mot en 

stjärna, men att han nu aldrig kommer att se den.67 I slutet framkommer det att det är frun och 

inte Breton som håller kontakten med Nadja när hon hamnat på sjukhus. Breton säger att 

anledning till att han inte vågat ta reda på vad som hänt med Nadja är hans förakt för 

psykiatrin. Det han vet om hennes tillstånd har han fått veta genom hustrun, Nadjas sista ord 

till henne är: ”Ibland är det så förskräckligt att vara så här ensam. Ni är mina enda vänner

[…].”68 Vänskapen mellan frun och Nadja kommer som en överraskning eftersom man inte 

vet om att de haft kontakt. 

Du-et träder in alldeles i slutet, hustrun och Nadja har Breton bara talat om i tredje 

person vilket skapar en distans som kontrasteras mot hans tilltal mot Du-et: ”Du som, för alla 

                                                
63 Ibid., s. 10.
64 Ibid., s. 88.
65 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 144.
66 Ibid.
67 Breton, Nadja, s. 66.
68 Ibid., s. 130.
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som lyssnar till mig, bör vara inte ett väsen utan en kvinna, du som är kvinna mer än något 

annat, trots allt som påbjudits mig och som påbjuds mig i dig för att du skall bli en Chimär”.69

Du-et är en empirisk kvinna och inte ett väsen, en chimär, ett objet a, som Nadja. ”Du är 

ingen gåta för mig”, säger Breton.70 Kan Nadjas tal om den storartade tanken vara talet om 

verklig kärlek? När hon får höra att Breton är gift förstår hon att hon inte kan bli ett Du, vilket 

skulle göra kärleken möjlig.  

Nadja och Breton gör inte saker tillsammans, snarare parallellt – bredvid varandra fast 

på egen hand: ”Vi promenerar längs gatorna, bredvid varandra men ändå skilda åt”.71 De för

inga längre samtal med varandra, Nadja är inte en person som man diskuterar med, hennes tal 

är ofta svårbegripligt och fragmentariserat. Breton är förtjust över att hon hela tiden talar efter 

sina egna subjektiva referensramar och inte översätter sina tankar till ett mer allmänt språk. 

Han minns några meningar hon uttalat eller skrivit: ”Om du ville skulle jag för dig vara 

ingenting eller bara ett kvarlämnat spår.” ”Rosa är bättre än svart, men båda stämmer 

överens” och ”[j]ag visste allt, jag har så länge försökt läsa i mina tårflöden”.72

Shandler Levitt menar att Breton under bokens gång går från ett försök till djupdykning

i medvetandet till en vilja att kommunicera utåt, till att bli författare. Breton introducerar själv 

tanken i bokens början: ”Är det inte genom att exakt fastställa hur jag blir medveten om denna 

skillnad [det som skiljer honom från andra människor] som jag för mig själv kan klargöra vad 

jag i synnerhet har kommit för att uträtta i denna värld och vilket unikt budskap jag är bärare 

av istället för att bara med mitt huvud ansvara för dess öde?”73 ”Är det möjligt att detta 

enträgna sökande tar slut här? Sökandet efter jag vet inte vad, men ändå sökande, för att 

därmed kunna börja använda den intellektuella förförelsekonstens alla knep.”74

Nadja anser inte att det finns några förlorade steg och syftar på Bretons bok De 

förlorade stegen (Les Pas Perdus) som han lånat henne. Ordet ”pas” betyder både ”steg” och 

”inte” på franska, så titeln skulle alltså kunna läsas som ”De inte försvunna”. Breton håller 

med men anser att det är vart de leder som är det viktiga. Enligt Shandler Levitt leder Bretons 

steg först till Nadja och sen iväg för att berätta Nadjas historia som är historien om 

surrealismen. ”Breton’s steps lead to Nadja, and then away; he rejects her Surrealist 

irrationality and thus foregoes his desired self-knowledge for a more conventional societal 

goal – to communicate, to tell Nadja’s story; the story of Surrealism.”75

                                                
69 Ibid., s. 143
70 Ibid., s. 144.
71 Ibid., s. 94.
72 Ibid., s. 107f.
73 Ibid., s. 16.
74 Ibid., s. 100f.
75 Shandler Lewitt, s. 51.
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Men berättar verkligen Breton Nadjas historia? 

Den första bilden i Nadja föreställer Hôtel des Grands Hommes.76 Breton säger på sidan 

innan att han bodde där 1918 och att den platsen skall vara hans utgångspunkt. Shandler 

Levitt frågar sig varför, Bretons första möte med Nadja äger rum den 4 oktober 1926,77 så 

varför är utgångspunkten en plats där han bodde åtta år tidigare? Shandler Levitt gör den 

intressanta iakttagelsen att Pantheon ligger mittemot hotellet som har tagit sitt namn från 

inskriptionen på Pantheon: ”Aux grands hommes la patrie reconnaissante” (Fosterlandet är 

dessa stora män evigt tacksamt). Under alla de ”stora männen” som ligger begravda där 

(Voltaire, Rousseau, Hugo och Zola m.fl.78), ligger det kvinnliga helgonet Saint Genevieve, 

Paris skyddshelgon. Innan Nationalförsamlingen 1791 dedicerade byggnaden till de ”stora 

männen” var Pantheon nämligen en kyrka. 

Shandler Levitt drar en parallell till södra Spanien där flera moskéer byggdes om eller 

revs för att förvandlas till kristna kyrkor. Det kändaste exemplet är moskén i Cordoba som de 

kristna byggde en katedral i och förvandlade dess minaret till ett klocktorn på 1500-talet. 

Shandler Levitt menar att i likhet med att Pantheons förvandling och vanhelgande av det 

kvinnliga helgonets grav inte är slumpmässig utan avsiktlig, är Bretons till synes 

slumpmässiga historia om Nadja högst avsiktlig. Breton ”imposes the male ego upon the 

spontaneous, open, female center of his supposedly autobiographical work, Nadja.”79

Romanen ger sken av en dokumentär och godtycklig karaktär. Breton skriver att han 

inte ska bestämma ordningsföljden i förväg utan bara rätta sig efter stundens ingivelse och 

låta det som flyter upp flyta upp.80 Men man får inte glömma att Breton har två roller, den 

fiktive Breton och författaren Breton. Författaren Breton har skapat en ordning som han styr 

över, han har ockuperat kvinnligheten; det irrationella, det darrande sköna i vilket det

konvulsiviska och därmed det underbara framträder – för sina egna syften. Även om han 

påstår att han bara skrivit ner det som hänt, kan han ju alltid redigera sin egen text. Däremot 

kan den fiktive Breton inte styra över objet petit a. Det kan däremot skrämma honom, som i 

scenen då Nadja berättar om knytnävslaget hon fått. 

Breton försöker gestalta surrealismen i mötet med en kvinna. En kvinna som inte tillåts 

finnas på riktigt eftersom Breton blir ett subjekt genom att projicera objet petit a på Nadja. 

Genom sitt skrivande tvingas Breton möta sig själv. Artikulationen av hans omedvetna tankar 

som emanerar från den omedvetna aspekten av hans subjekt når honom genom att de 

                                                
76 Breton, Nadja, s. 25.
77 Enligt Bretons not från 1962.
78 Den första kvinnan som begravdes där på grund av sitt arbete var Marie Curie 1995 och sedan 1907 ligger en 
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formuleras på pappret i form av en roman. Inledningsvis såg vi att Lacan talar om att man kan 

få kunskap om sig själv genom att lyssna till sina egna yttranden, eftersom talet emanerar från 

den store Andres plats som är oåtkomlig för subjektet. Genom att skriva verkar Breton ägna 

sig åt just detta. Vi får anledning att återkomma till hur författaren Breton själv ser på sitt 

skrivande längre fram i avsnittet om surrealismen. 

Tre sidor innan Nadja gör sitt inträde i Nadja finns en bild på en damhandske i brons. 

Handsken tillhör en kvinna som lämnat in den på Surrealistiska forskningscentralen. Händer 

återkommer på flera ställen i boken och Shandler Levitt ser handsken som en metafor för 

Nadjas roll; precis som handens frånvaro är påtaglig i handskens närvaro finns Nadja för 

Breton – på väg bort, har redan varit där – som spår: 

Breton’s photograph of the bronze glove suggests both the hand itself, mystical symbol of 

multiplicity in unity favoured by the Surrealists (including Nadja), and the mystery of the hand’s 

presence-in-absence from this empty, lifeless covering – precisely Nadja’s role in the novel.”81

Žižek skriver om ett stycke av koreografen Georges Balanchine där dansarna fortsätter dansa 

efter det att musiken tystnat, som om de inte märkte att stödet för deras rörelser inte längre var 

där, i likhet med katten i en tecknad film som fortsätter springa i luften trots att den passerat 

stupets kant.82 Som levande döda i ett slags tomrum får de dansande kropparna oss att höra 

inte bara tystnaden utan även rösten som stöder deras rörelse, rösten som ett objekt.

Kanske kan man jämföra dansarnas rörelse och avsaknaden av musik med spåren efter 

Nadja, med hennes närvaro i frånvaron.

4. Bakgrund: Breton och surrealismen
Surrealism är enligt Breton ett slags hyperverklighet. Surrealisterna ville öppna upp 

verkligheten med hjälp av fantasin, som de såg som en del av verkligheten. Romantikerna på 

1800-talet hyllade också fantasin, men den tjänade då mer som ett medel för att uppenbara 

sanningen, ett kunskapsinstrument. Surrealisterna bygger vidare på de romantiska idéerna och 

tar dem ett steg längre; surrealismen är en dröm om avskaffandet av gränsen mellan fantasi 

och verklighet. Den bygger till stor del på Freuds teorier om det omedvetna.

                                                
81 Shandler Levitt, s. 57.
82 Žižek, ”Rösten och blicken som kärleksobjekt” i Renata Salecl, Slavoj Žižek, En liten bok om kärlek,
översättning: Maria Fitger, John Swedenmark, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm/Stehag, 
1997, s. 53.
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Surrealismen gör anspråk på att inte vara en stil utan en metod som syftar till ett 

frigörande av medvetandet. Enligt surrealismen måste medvetandet hos varje individ 

förändras för att samhället ska kunna förändras. Med första världskriget färskt i minnet hyste 

surrealisterna ett förakt mot den rationella vetenskapen som tagits i anspråk för militära 

syften.83 Surrealismen växte ur dadaismen som ville göra uppror mot allt vad samhället stod 

för och utvecklade ett slags kulturell sabotageversamhet.84 Breton vänder sig mot det 

destruktiva inom dadaismen och samlar andra ex-dadaister för att skapa en ny rörelse. Detta är 

hans definition av surrealismen som den lyder i det första surrealistiska manifestet från 1924: 

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 och moralisk beräkning.

ENCYKL. filos. Surrealismen grundar sig på tron på en högre verklighet hos vissa 

associationsformer, vilka hittills försummats, på drömmens allsmäktighet och på tankens 

oegennyttiga lek. Den syftar till att definitivt upphäva alla andra psykiska mekanismer och ersätta 

dem vid besvarandet av livets viktigaste frågor.85

Breton vill upplösa motsatsförhållandet mellan objektivitet och subjektivitet och han uttrycker 

sin avsky mot den realistiska romankonsten som gör anspråk på objektivitet eftersom 

subjektets medvetande är subjektivt. Han skriver att medvetandet är helt ur stånd i att 

konstatera exakt vilket intryck ”en viss tanke eller en viss kvinna” gör på det, det vet bara att 

ett intryck gjorts:

I förtvivlan åberopar sig då människans medvetande på slumpen, den mest dunkla av 

gudomligheter, vilken det tillskriver alla sina förvillelser. Hur kan jag veta om den aspekt under 

vilken tanken vidrörde mitt innersta, om det jag fann lockande i denna kvinnas ögon inte var just 

precis det som förbinder mitt medvetande med dess dröm, och länkar det till de grundelement jag 

låtit gå förlorade? Och om det som gått förlorat kunde återfinnas, vad skulle då kanske inte kunna 

stå i människans andliga förmåga? Jag skulle vilja ge henne nyckeln till den korridoren.86

Breton ser i en kvinnas ögon det som förbinder hans ”medvetande med dess dröm och länkar 

det till de grundelement” han låtit gå förlorade, kvinnan blir en ”korridor” till det omedvetna. 

                                                
83 Lars Fyhr, inledningen till den svenska utgåvan av Surrealismens manifest: André Breton, Surrealismens 
manifest (1924) Surrealismens andra manifest (1930), översättning: Lars Fyhr, René Cockelberghs 
Partisanförlag, 1971, s. 6.
84 Ibid., s. 7.
85 Breton, Surrealismens manifest, s. 38.
86 Ibid., s. 25.
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Det är också Nadjas ögon och gåtfulla leende som fångar Breton första gången han möter 

henne på gatan. 

Ett omärkligt leende far kanske över hennes ansikte. Besynnerligt sminkad, som om någon hade 

börjat med ögonen och sedan inte haft tid att bli färdig, ögonkanten är mycket svart för en blondin. 

[---] Hon ler, men mycket gåtfullt och, förefaller det mig, som om hon visste varför, även om jag 

då inte kunde veta något om det.87

När de slagit sig ner på ett café betraktar han henne närmare: ”[v]ad är det för ett egendomligt 

uttryck i de där ögonen? Vad är det för dunkel ångest och samtidigt glittrande stolthet de 

avspeglar?”88

I manifestet uppmanar Breton till ett skrivande utan förnuftsmässig tanke; ”[d]en första 

meningen kommer av sig själv, naturligt nog eftersom vi inom oss bär, i varje sekund, en 

mening som är främmande för vårt medvetna tänkande och som bara väntar på att bryta 

fram”.89 Detta är den ”automatiska skriften” som är en av metoderna för att utöva surrealism. 

Detta var alltså vad Breton ville göra när han skrev Nadja; han skriver själv att han bara 

intresserar sig för böcker som man låter svänga som dörrar.90 Jag tänker mig en svängdörr 

mellan det omedvetna och det medvetna som tillåter det förträngda att komma in/ut/upp i 

medvetandet genom automatisk skrift; talet nedtecknas så att det omedvetna innehållet, 

ytterst den Andres tal i lacanska termer, kan läsas av. Breton skriver vidare att människan 

genom att läsa sin automatiska skrift kommer att bli varse ”dessa bilders överlägsna realitet” 

och hon kommer att bli ”medveten om oändliga vidder där hennes önskningar får komma till 

uttryck”.91  

Och på samma sätt som en gnista blir starkast om den bildas i förtunnad gas, så blir bilderna allra 

skönast i den speciellt gynnsamma atmosfär som surrealismen skapat genom den automatiska 

skriften, vilken jag här har varit angelägen om att göra tillgänglig för alla och envar. Man kan till 

och med säga att bilderna framstår som tanken i detta svindlande förlopp.92

Surrealisterna bejakar det underbara (som framträder i det konvulsiviska ögonblicket som jag 

nämnde inledningsvis), fantasin och slumpen. Men två av de viktigaste bejakelserna är 

drömmen och vansinnet. Breton inspirerades av Freuds drömtydning, och surrealismen och 
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psykoanalysen har gemensamt tron på att vägen till det omedvetna går via drömmen. Båda 

rörelserna menar att det finns en censur mellan det medvetna och det omedvetna. Censuren 

utgörs av samhälleliga lagar och regler. Freud och Lacan anser att censuren är en 

nödvändighet som följer på den symboliska kastrationen medan Breton tror sig se möjligheten 

att övervinna den. Vi kan se spår av Bretons tro på detta i Nadja, men det verkar ändå som 

Breton inte riktigt tror att det är möjligt att gå runt censuren. I viss mån framställer han Nadja 

som ett subjekt utan en tydlig gräns mellan dess medvetna och omedvetna jag. Men mot slutet 

är han öppen med att det inte går att leva så, inte överleva i alla fall.

Bejakelsen av vansinnet kommer också från Freud. Det var när han arbetade med 

kvinnor som fått diagnosen "hysteri" 1895 som han började med psykoanalys. Breton 

intresserade sig också för hysterikorna och Nadja blir som sagt psykiskt sjuk i slutet av 

romanen. Man får inte veta hur hennes sjukdom tar sig uttryck, bara att hon var tvungen att 

interneras på sjukhus efter att ha ”uppträtt excentriskt” i korridorerna på hotellet där hon 

bodde. Breton är mycket ambivalent till att Nadja är inspärrad på mentalsjukhus. Å ena sidan 

fördömer han psykvården och menar att man skapar dårar på sjukhus, å andra sidan säger han 

att det inte spelar så stor roll för Nadja om hon är inspärrad eller inte.93 Men trots det säger 

han att om 

hon hade vårdats på ett privat sjukhem och fått all den hänsyn som beviljas de rika och inte behövt 

pinas av en trångboddhet som kunde vara skadlig för henne utan istället vid lämpliga tillfällen 

funnit tröst hos andra människor och fått sina önskningar tillfredställda i den mån det var möjligt, 

så skulle hon så småningom ha återförts till en godtagbar verklighetsuppfattning.94

Nadja var fattig och hade ingen egen bostad och kunde därför inte bli vårdad i hemmet som 

kvinnor från medel- och överklassen ofta blev. En läkare har ordinerat henne att resa bort men 

det har hon inte råd att göra. Karin Johannisson skriver i Den mörka kontinenten att 

majoriteten av de intagna på sinnessjukhusen var ogifta kvinnor ur de lägre samhällsklasserna. 

Medel- och överklassen hade nervspecialisten och familjedoktorn som vårdade dem i hemmet

och de kunde antingen gömmas undan eller tillåtas att vara galna inom hemmets sfär eller 

skickas iväg till olika slags kurorter.95

Nadja lever på gränsen mellan det gamla och det moderna, rationella, samhället som 

börjar ta sin form under mellankrigstiden. Johannisson lyfter fram hysterin som kulmen av 

den kvinnliga sjuklighetens kult. Samhället har under århundraden begränsat kvinnors liv och 
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under den senare delen av 1800-talet fram till första världskrigets slut har medicinen 

legitimerat de begränsningarna genom en patologisering av kvinnokroppen och kvinnans 

beteende. Det är intressant att se hur lätt kvinnan kan falla från idealisk till hysterisk. Genom 

att ställa diagnosen hysterisk drar läkarna den godtyckliga gränsen:

Genom att de drag som ansågs karaktärisera hysterikan – barnslighet, impulsivitet, känslosamhet, 

narcissism och exhibitionism – i själva verket var förvrängda versioner av den unga flickans ideala 

beteende, preciserade hysterikan gränsen mellan förväntat och avvikande kvinnobeteende.96

Nadja balanserade hela tiden på den gränsen. I ena stunden är hon surrealisternas idealiska 

femme-enfant för att i nästa spärras in på mentalsjukhus. 

5. Kvinnan och surrealismen: Nadja som femme-enfant 
De manliga surrealisterna talar oftare om Kvinnan än om kvinnor. Männen är ett kollektiv och 

Kvinnan ensam. Hennes spontana sinne och nakna kropp fungerar ofta som en katalysator för 

männens skapande.

Genom sidogallerierna i Electric Palace släntrade faktiskt en sen eftermiddag förra året, från den 

ena avdelningen till den andra, en naken kvinna som antagligen inte hade behövt ta av sig mer än 

sin kappa, hon var mycket vit. Redan det var bedövande. 97

Nadja tycker om att irra omkring i skogen på natten och det var en sysselsättning som de 

manliga surrealisterna gärna såg att deras musor höll på med.  I det sista numret av 

surrealisternas tidning La révolution surrealiste finns ett fotomontage mitt i en enkät om ”vad 

har du för tilltro till kärleken?”. Montaget består av Magrittes målning ”La femme cachée” 

(Den gömda kvinnan) omgiven av foton på de manliga parissurrealisterna. Magrittemålningen 

föreställer en naken kvinna som tittar bort. Över hennes huvud står det ”je ne vois pas la” och 

under hennes fötter ”cachée dans la forêt”, (jag ser inte… den gömda i skogen). Alla männen 

på fotografierna blundar. Detta omslag fångar essensen av könsrollerna i den manliga 

surrealismen; en anonym, naken kvinna tittar ner, medan de påklädda, igenkännbara männen 

inte besvärar sig med att kommunicera utåt utan inåt i sig själva. Kvinnan är tillgänglig fast 
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osynlig, också bokstavligen då ordet ”kvinna” (femme) inte finns med utan bara indikeras i 

”la cachée” (”den gömda” i femininum).98

Surrealismens grundare var alla män men även kvinnor var välkomna i rörelsen, till en 

början som älskarinnor, vänner, deltagande i spel och gemensamma konstprojekt, och från 30-

talet som konstnärer.99 De kvinnor som gick med i den surrealistiska rörelsen började på något 

sätt där männen slutade. De fångar upp idén om kvinnans nära relation till naturen men visar 

på en annan innebörd av detta. De kvinnliga surrealisterna avbildar ofta sig själva som till 

hälften djur och till hälften människa; ibland både som man och kvinna. De kvinnliga 

surrealisterna skapar en värld av kvinnliga objekt som de själva är en del av. Kvinnorna på 

deras tavlor möter vår blick istället för att titta bort.

Skyltdockan var ett populärt motiv hos de manliga surrealisterna då dess huvud- och 

identitetslösa kropp ger en möjlighet att projicera vad man så önskar på den. Surrealisterna 

lekte medvetet med lösa kroppsdelar som fetischer100 och deformerade och klädde dockorna, 

många av dem visades 1938 på den Internationella surrealistutställningen i Paris.101 Den 

surrealistiska skyltdockan är nära släkt med dockan som man leker med. Som Bradley 

påpekar var musan också ett slags docka. Bretons kvinnoideal, som Nadja uppfyller, är ”la 

femme-enfant”, barnkvinnan. 

Det får henne att tänka på sin lilla flicka, ett barn vars existens hon med stor försiktighet har 

underrättat mig om och som hon avgudar, särskilt för att hon är så olik andra barn ”med den där 

idén att alltid plocka ut ögonen på sina dockor för att se vad som finns bakom”.102

Endast i en mening (den ovanstående) nämner Breton att Nadja har ett barn. Annars skildras 

hon själv som ett vuxet barn, med undantag för vissa partier där hon berättar om andra män 

hon träffar, men det vill ju som sagt inte Breton höra på. Nadja är naiv och lekfull, hon 

analyserar inte sig själv utan gör bara. När Breton undrar varför hon har målat två horn på en 

av sina teckningar kan hon inte förklara eftersom ”hon alltid såg dem på det sättet”103, och det 

är utmärkande för hela hennes existens. Bretons Nadja kan inte vara mor.

Bradley lyfter fram Freuds publicerade analys av den tyska novellen ”Gradiva: En 

pompejansk fantasi” av Wilhelm Jensen som ett bidrag till den surrealistiska uppfattningen 
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om kvinnan som musa. I novellen blir den unge arkeologen Norbert Hanold, förälskad i en 

stenrelief föreställande en ung kvinna vid namn Gradiva. Han blir besatt av hennes gång så 

som den framställs i reliefen och kallar henne för flickan med den ”härliga gången”.104

Hanold drömmer att Gradiva blev begravd i Pompeji och reser dit för att se om han kan finna 

några spår av henne. I Pompeji träffar han en flicka med en ”härlig gång” som han blir förtjust 

i. Han är övertygad om att det är Gradiva i något slags reinkarnation, fast den här flickan heter 

Zoë. Det visar sig att Zoë är hans barndomskärlek Zoë Bertgang. När han får veta det blir han 

botad från sin besatthet av stenreliefen och finner kärleken i Zoë som han kan ha ett normalt 

förhållande till. Freud påpekar att Bertgang betyder just ”härlig gång” på tyska och drar 

slutsatsen att Hanold hela tiden varit besatt av Zoë och att hans undanträngda begär frigjordes 

när han träffade henne. 105

Zoë-Gradiva är en femme-enfant, i henne finns både element från barnet och kvinnan 

och hon tjänar till, liksom Nadja, att hjälpa mannen att få kontakt med sitt omedvetna. Nadjas 

gång var också något som Breton lade märke till: ”Plötsligt ser jag, på ungefär tio stegs 

avstånd från mig, en ung kvinna, mycket fattigt klädd, som kommer emot mig […]. Hon 

håller huvudet högt till skillnad från andra förbipasserande. Verkar så lätt att hon knappt rör 

vid marken där hon går.”106

1937 öppnade Breton galleri Gradiva med en liten skrift som var tillägnad barnkvinnan:

Från boken med barnbilder till boken med poetiska bilder
GRADIVA
På bron som förbinder dröm och verklighet…
GRADIVA
På gränsen mellan utopi och sanning – sant levande
G          R          A          D          I          V          A  

Del II. Rodenbachs Det döda Brügge

1. En föregångare
En viktig intertext till Nadja som jag tidigare nämnt och som man får förmoda att Breton läst 

är Georges Rodenbachs Bruges-la-morte, Det döda Brügge. (Notera felöversättningen; det 

borde vara Brügge – den döda.) Romanen blev även opera 1921 av Erich Korngold.107
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Som symbolist strävar Rodenbach efter att gestalta själstillstånd i den yttre verkligheten, 

om Hugues sägs det att ”[h]an hade hvad man kunde kalla ”likhets-sinne” i högsta grad, ett 

ömtåligt och sjukligt sinne, som sammanknöt tingen sinsemellan med fina länkar, som 

skapade ett eteriskt släkttycke mellan träden, som spann en tråd af förståelse mellan tornens 

otröstliga ensamhet och hans själ”.108

I Det döda Brügge återfinns mannen som blir förälskad i kvinnan med skridande gång, 

men denna historia är mer dramatisk och dyster än Bretons. Det döda Brügge är en högst 

obehaglig och bisarr uppenbarelseberättelse mättad med religiösa tecken och symboler. 

Istället för Jesus är det Maria, madonnan, som återuppstår från de döda. 

Hugues fru är död sedan fem år tillbaka och det enda han egentligen ägnar sig åt är att 

sörja henne. I ett skrin har han sparat en fläta av sin hustrus långa hår som relik. 

Hushållerskan måste städa hans hem mycket varsamt då hustruns ande finns kvar i allt. 

Hugues har bosatt sig i Brügge eftersom han tycker sig känna sin frus närvaro i staden: ”En 

mystisk likhet drog honom dit. Den döda makan måste motsvaras af en död stad”.109 Brügge 

är dyster och tung som en katolsk barockkyrka, de insprängda bilderna av staden i romanen 

visar stillhet och få människor. Minnet av Hugues döda fru börjar blekna och Hugues känner 

ingen lust att fortsätta leva, men religionen låter honom inte ta sitt liv så han får härda ut. 

Plötsligt under en eftermiddagspromenad får han syn på en kvinna som starkt påminner 

om den döda frun: ”hennes gång, hennes växt, rytmen af hennes kropp, uttrycket i hennes 

ansikte, ögats inåtvända dröm, - icke blott linjer och färger, utan varelsens inre lif, själens 

strömningar, allt detta var som återuppståndet, lefde, bjöd sig åt honom!”110 I sitt 

drömtillstånd är Hugues övertygad om att det är hans döda fru som verkligen återuppstått: 

”strax invid förklarades lifvets intighet af en ständig uppenbarelse om kärleken, som 

öfverlever döden”.111

Instinktivt följer han efter henne men när hon försvinner in på en teater förlorar han 

henne ur sikte. Han löser biljett till kvällens föreställning och sätter sig i salongen för att 

spana efter henne i publiken men hon syns inte till. Till slut får han syn på henne, på scenen. 

Det visar sig att hon är en dansös som inte bor i Brügge utan i Lille, samma stad som Nadja 

kommer ifrån, och bara kommer dit när hon har föreställning. 

Hugues löser det obekväma i att hon är en simpel och fallen kvinna, genom att ge henne 

pengar och skaffa henne en bostad i Brügge så att han kan träffa henne när han vill och så att 

hon kan sluta arbeta. Man får inte veta något om hur deras relation växer fram. I det avseendet 
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är deras relation mycket lik Breton och Nadjas. Hugues bara tar kontakt med Jane och efter 

några möten blir de ett par (i hemlighet). Den första repliken Jane yttrar är: ”Jag har inte mera 

lust att färga mitt hår”, vilket gör Hugues besvärad och arg, eftersom hans döda hustrus hår 

har den rödblonda färgen som är Janes artificiella. Redan tidigare när han fick veta att det inte 

var äkta blev han djupt besviken. 

Hugues har sparat sin döda frus alla kläder, och en dag får han för sig att han ska låta 

Jane prova ett par av hennes klänningar för att hon ska bli mer lik, en maskerad som slutar i 

fiasko för Hugues del.  Den sista gången de ses är hemma hos Hugues. Jane har ditintills inte 

fått komma hem till honom men bjuder tillslut in sig själv. Hugues svarar motvilligt ja men 

ångrar det så fort Jane kommer eftersom han inte tycker att hon kan uppföra sig. Hon går 

nyfiken runt i huset och tar på allt. När hon får syn ett porträtt av den döda frun håller hon upp 

det framför sig och skrattar: ”Nej, se där är ett som liknar mig…”112 Hon lyfter på locket till 

skrinet med flätan i och tar upp den och skakar den i luften. Hugues som själv aldrig vidrört 

flätan efter det att han klippt av den, blir mycket upprörd, och skriker åt Jane att hon ska ge 

honom håret, men Jane springer undan hans händer: ”Jane förskansade sig bakom ett bord, 

liksom på lek, och lyfte utmanande flätan på långt håll, förde den till sitt ansikte, till sin mun, 

som en tjusad orm, rullade den kring sin hals, som en boa af guld…”113 Hugues vet inte vad 

han ska ta sig till, det här är den största synden. Till slut får han tag på henne, och frågar så 

ännu en gång om hon vill ge honom flätan. När hon nekar och skrattar nervöst grips Hugues 

av panik och stryper henne med flätan, som fortfarande ligger runt Janes hals. 

Jane faller död ner på golvet och Hugues lutar sig tillbaka i fåtöljen. Äntligen har de två 

smält ihop till en och samma person – hans älskade döda hustru, och ”Jane skrattade icke 

längre”.114 Mordets motiv är enligt Hugues att hon vidrört hårflätan: ”Hon hade dött, emedan 

hon ej förstått mysteriet, emedan hon ej fattat att det fanns en sak, som hon ej fick röra vid 

och hvars vanhelgande straffades med döden”.115

Nu är han åter ensam med staden, staden som en enda stor grav. Över den strör 

klockorna ”sina toner liksom blommor af järn!”116

                                                
112 Ibid., s. 159.
113 Ibid., s. 161.
114 Ibid., s. 162.
115 Ibid., s. 165.
116 Ibid., s. 166.
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2. Kvinnan och staden
Eva-Karin Josefsson har skrivit en essä om den belgiske konstnären Fernand Khnopff, som 

var samtida med Rodenbach och bland annat har gjort en gravyr till omslaget till Bruges-la-

morte (den svenska utgåvan pryds dock ej av denna gravyr). I sin essä tar Josefsson upp 

sekelskifteskonstnärernas gestaltning av kvinnan och hur hon korresponderar med staden. I 

min tolkning är Rodenbachs stad ett dött helgon medan Bretons Paris är en nyckfull femme-

enfant. Josefsson skriver att Khnopffs gestaltning av staden är en viktig föregångare till 

surrealisternas måleri: ”Den statiska ödslighet som den utstrålar utgör en tankeväckande 

kontrast till samtida målningar som istället framhäver den moderna stadens kraftigt uppdrivna 

puls”.117 Staden i symbolisternas verk är ofta förknippad med sorg, ensamhet och nostalgi 

medan surrealisternas stad är ofärdig och full av möjligheter. 

”Nadja för att det på ryska är början på ordet hopp och för att det bara är början”,118

säger Nadja om det namn hon valt åt sig själv. Som en början fylld av hopp och framåtanda 

framställs Paris i romanen, dock med sting av mindre lustfyllda tillbakablickar. 

Jane i Rodenbachs roman är inte direkt Hugues musa eftersom han inte skapar 

någonting. Men i likhet med Nadja ska hon förlösa mannen. Janes uppgift och funktion är att 

hjälpa Hugues att återskapa bilden av hans döda hustru för att han ska kunna fortsätta leva. 

Jane och Nadja påminner om varandra; båda har halmgult hår och mycket svart smink runt 

ögonen, vilket ger dem en så kallad ”deklasserad prägel”, något som Rodenbach finner 

stötande och Breton intressant. Breton vill däremot inte kännas vid Nadjas prostitution, vilket 

är ungefär jämförbart med Hugues syn på Janes arbete som dansare. De båda kvinnorna har 

liknande social bakgrund, har båda varit bosatta i Lille och är i romanerna nya i respektive 

stad och bär utländska namn som dessutom påminner om varandra. Vad det gäller namn så 

saknar både Hugues döda och Bretons levande hustru namn. Hugues och Bretons 

förhållningssätt till livet är ungefär varandras motsatser; Hugues är konservativ och tungsint 

medan Breton är revolutionär och lekfull. Hugues talar om döden och Breton om livet. 

Hugues går samma promenad varje dag medan Breton försöker hitta nya vägar. De enda 

människorna som förekommer på bilderna i Det döda Brügge är nunnor med vita dok. Hugues 

hushållerska besöker ofta Beguinersystrarna och lämnar sin tjänst hos Hugues på grund av 

hans osedlighet. En rolig detalj i Nadja med tanke på Det döda Brügge är att hon berättar för 

Breton att hon hade ett rekommendationsbrev till Vaugirardnunnorna när hon kom till Paris, 

och att hennes mamma fortfarande tror att hon har anslutit sig till dem. 

                                                
117 Eva-Karin Josefsson, ”Khnopff ville visa själen i bild”, Svenska Dagbladet 10/2 2004.
118 Breton, Nadja, s. 63.
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3. Hövisk kärlek – Jane som Ting 
Hugues frossar i sin sorg på heltid, först ensam i staden och sedan genom att anställa Jane 

som ställföreträdande död fru. Jane tar platsen som Ting för Hugues. Han blir besatt av henne 

men vill att hon ska bli mer lik den döda frun. Från det att han förstår att Jane inte är hans 

döda fru vill han att hon ska bli mer lik henne, att hon ska bli hon. Tinget är det tomrum som 

uppstår därför att representationen är just representation och inte realitet, som Reeder 

definierade det. Tomrummet efter den döda frun bara växer ju närmare Hugues kommer 

Jane. Innan han träffade henne, försökte han få staden att ta Tingets plats; ”[e]n mystisk 

likhet drog honom dit. Den döda makan måste motsvaras af en död stad.”119 När Jane som 

positivt objekt, empirisk kvinna, dyker upp, tar hon över Tingets plats. Det förlorade objektet 

den döda hustrun, uppenbaras först då det representeras i det symboliska, först i form av 

staden och sen i form av Jane. Men det är först i representationen som subjektet blir medvetet 

om att det gått förlorat. Hugues saknar sin fru ju mer han promenerar på stadens gator, när 

han hör kyrkklockorna slå och när han tittar ner i kanalens mörka vatten. När han börjar 

umgås med Jane blir han mer och mer stressad över att hon inte är en exakt avbild av frun, 

det är hela tiden något som inte stämmer, hon är helt enkelt inte hans fru.

Hugues dyrkan av Jane tar form av vad man skulle kunna kalla hövisk karaktär med 

inslag av masochism. Det klassiska exemplet på hövisk kärlek är Dantes kärlek till Beatrice i 

Dante Alighieris Den gudomliga komedin. Beatrice är Dantes döda ungdomskärlek, i komedin 

befinner hon sig i paradiset och Dante drivs genom helvetet och skärselden mot den ljuva 

Beatrice som sitter på ett blomblad i paradiset. I livet kunde Dante inte få Beatrice men när 

hon dött verkar det plötsligt vara möjligt, trots att döden är ett absolut hinder. Men Dante 

nedstiger i dödsriket vilket är den enda vägen till paradiset och till Beatrice. I den höviska 

kärleksrelationen är kvinnan, damen som Žižek kallar henne för, upphöjd och ouppnåelig. En 

vanlig teori om hur kvinnan blir det upphöjda objektet är att om det inte föreligger hinder för 

subjektet att älska objektet så blir kärleken svagare, därför skapar subjektet motstånd för att de 

sexuella begären, libidon, ska bli starkare. Kvinnor får ofta rådet att spela svårfångade; - vänta 

tre dagar innan du ringer tillbaka, det får inte vara för enkelt för honom, då blir du ointressant! 

Kvinnan ökar sin libidinala laddning genom att göra sig svåråtkomlig.  Žizek citerar Freuds 

klassiska formulering:

                                                
119 Rodenbach, s. 13.
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[…]de erotiska behovens psykiska värde minskas så fort det blir lätt att tillfredsställa dem. Ett 

hinder fordras för att libidon skall förhöjas, och när de naturliga motstånden mot tillfredsställelse 

inte har räckt till har människor i alla tider rest konventionella sådana för att avnjuta kärlek.120

Lacan har en till synes snarlik idé om den upphöjda kärlekens paradox, dvs. att den kräver 

hinder för att kunna avnjutas, men den betyder något annat. Han menar att hindren för 

kärleken försöker dölja att kärleken egentligen är omöjlig. Vi tror att kärleken blir möjlig om 

hindren tas bort, men så är inte fallet: ”yttre hinder som blockerar vårt tillträde till objektet 

finns där just för att skapa illusionen av att objektet skulle vara direkt tillgängligt utan 

dem”.121 Man kan kanske säga att de hinder som ligger på Dantes väg genom helvetet är 

institutionella; de tillhör dödsriket som institution och att de gör att Dante tror på kärlekens 

möjlighet. Bara han överkommer hindren får han Beatrice.

Tinget är ett svart hål kring vilket subjektets begär struktureras och man kan inte närma 

sig ett svart hål. Enligt Lacan antar objektet en sublim karaktär när det intar tomrummets 

plats. Sublimeringen rör subjektets begär som ”förflyttas från det ’otjänliga’ Tingets tomrum 

till något konkret, materiellt behovsobjekt”.122 Subjektets fantasier kretsar kring detta tomrum 

och det begär det empiriska objektet som tagit dess plats. Dante vill ha Beatrice, Hugues vill 

ha Jane och den lilla flickan vill ha sin lilla häst med vingar och magiskt horn.  

4. Om kvinnan själv får välja
Kan en kvinna själv välja att ta tomrummets plats? Varför skulle hon i så fall vilja göra det? 

Kvinnan med stort K finns inte enligt Lacan, hon är en icke-existerande fantasi. Kvinnan är 

spärrad, överstruken, oåtkomlig för både män och kvinnor precis som den store Andre. ”Tron 

på Kvinnan är därför inget annat än ett försök att radera bort subjektets överstrykning och 

negera bristen hos den Andre. Därför är Kvinnan för Lacan väsentligen en manlig fantasi. 

Denna mystiska kvinna, musa eller ideal, är i sig asexuell.”123

En kvinna som identifierar sig med Kvinnan har enligt Renata Salecl två alternativ; 

psykos eller hysteri.124 Salecl beskriver en hysterisk kvinna som skapar sitt eget förbud mot 

kärleken genom att beträda tomrummets plats. Den hysteriska identifikationen med Kvinnan 

                                                
120 Sigmund Freud, ”On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love” (1912), i James Strachey 
(red.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol.11, London Hogarth 
Press 1986, s.187, citerad i Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 142.
121 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 143.
122 Ibid., s. 145.
123 Salecl, En liten bok om kärlek, s. 31.
124 Ibid., s. 32.
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kommer sig av att kvinnan är traumatiserad av sin klyvning som konsekvens av hennes 

inträde i språket och den symboliska ordningen. Genom att framställa sig som en fallisk 

Kvinna försöker hon undkomma denna klyvning.125 Hysterikan frågar sig inte om hon älskar 

honom utan om han älskar henne. Hon erbjuder sig själv till honom som ett falliskt objekt för 

att han ska bli fullständig så att hon i sin tur kan bli hel. Hysterikan vill vara det enda objektet 

för honom. Kvinnan är en fallisk position därför att hon är signifiant för den Andres begär och 

därmed också för den Andres brist. Jag har tidigare nämnt att fallos kan sägas vara signifiant 

för det som saknas. Enligt Lacan introducerar fallos barnet i den symboliska kastrationen och 

språket: ”Kastration betyder först och främst detta – att barnets begär till modern inte refererar 

till henne utan bortom henne, till ett objekt, fallos, vars status först är imaginär (det objekt 

som antas tillfredsställa hennes begär) och sedan symboliskt (erkännandet att begäret inte kan 

tillfredsställas).”126 Men den hysteriska kvinnan vet att hon inte är Kvinnan, hon är beroende 

av att omvärlden tror att hon är det för att hon ska kunna fortsätta för innerst inne vet hon att 

Kvinnan är en omöjlig position att inta.

Den psykotiska kvinnan som identifierar sig med Kvinnan tror däremot att det är 

möjligt. ”Förväntan att den Andre ska älska en för sin egen skull inbegriper en psykotisk 

position i vilken den älskade tror sig vara ett subjekt utan brist. Sanningen om kärleken är att 

den andre måste älska en för något som finns i en mer än en själv.”127

Genom att ta plats som Kvinnan, Musan, gör kvinnan sig oåtkomlig och därmed fryser 

hon sitt begär.  ”Medan en poet längtar efter objektet för sin kärlek, sin Musa, och kring detta 

omöjliga objekt skapar ett konstverk, måste Musan leva i förkastandets rike.”128

Under rubriken ”Les lettres éperdues de Nadja” (Nadjas vilda/lidelsefulla brev) skriver 

Sebbag om de brev från Nadja till Breton som finns bevarade. Tjugosju av dem upptäcktes 

2003 vid en auktion.129 Den 1 november 1926 skriver Nadja följande till Breton apropå hans 

nedteckningar av deras möten: 

Hur kunde ni skriva sådana elaka slutsatser om mig, om det som var vi, utan att tappa 

andan?.../Det är febern inte sant, eller det dåliga vädret som gör er så ängslig och orättvis! […] 

Hur återigen – kunde jag läsa denna redogörelse… skönja detta förvrängda porträtt av mig själv, 

utan att vare sig bli upprörd eller gråta…130

                                                
125 Ibid., s. 32f.
126 Jaques Lacan, Les formations de l’inconscient, opublicerat seminarium 1957-58, citerat från Jaqueline Rose : 
Introduction II, i Jaques Lacan & The Ecole Freudienne, utg. Mitchell & Rose, London 1982, s. 38. I sin tur 
citerat av  Salecl, En liten bok om kärlek, s. 34.
127 Salecl, En liten bok om kärlek, s. 38.
128 Ibid., s. 39.
129 Sebbag, s. 50.
130 Ibid., (min översättning), s. 51. 
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Ibland duar Nadja André kärleksfullt och ibland niar hon honom, som den andra eller tredje 

februari 1927 då Nadja har fått nog av Breton och surrealismen:

Ner med sedefördärvarna! [les démoralisateurs],! Jag ser allt annorlunda än ni och ert följe. Jag 

känner skräck inför ert spel och ert kotteri - - För övrigt känner ni inget längre och det är genom de 

andra som ni fortsätter skörda. Jag har inte varit till stor nytta för er, men jag har givit er djupet av 

mitt bästa jag… så att jag till och med glömt min Dotter.131

5. Misslyckad masochism – mannens skräck
Žižek betonar den höviska kärlekens fiktiva karaktär. Det rör sig inte om en okonventionell 

kärlek som trotsar alla gränser utan om ett väl regisserat drama, vilket får Žižek att jämföra 

den med masochismen där offret iscensätter sitt eget slaveri: ”Det är offret (tjänaren i det 

masochistiska förhållandet) som initierar ett avtal med härskaren (kvinnan) och bemyndigar 

henne att förödmjuka honom på alla sätt hon finner lämpliga (inom de villkor som stipuleras i 

kontraktet)”.132 Trots att tjänaren synliggör sitt allra hemligaste begär för härskaren kan han 

förhålla sig sakligt till det. Han kan kliva ur sin roll och regissera härskaren om så är

nödvändigt. 

Hugues sörjande av sin döda fru är ritualiserat, han har byggt en sorgekult kring henne 

med håret i relikskrinet som centrum. Genom sina promenader i staden där han känner hennes 

närvaro, och konserverandet av hemmet och hennes tillhörigheter, håller han hennes minne 

vid liv. När detta minne börjar blekna alla ansträngningar till trots, skaffar han sig ett substitut 

för hustrun i Jane. Det artificiella och teatraliska betonas hela tiden i Hugues och Janes 

relation. Det börjar redan i och med hennes arbete på teatern; när han identifierar henne som 

en av dansarna på scenen är det i rollen som den återuppståndna hustrun:

[H]elt plötsligt, under framkallelse-recitativet, när danserskorna, som föreställa de återuppståndna 

klostersystrarna, skrida förbi i en lång procession, när Helena reser sig från sin graf och, kastande 

tillbaka svepning och nunnedok, återvänder till lifvet, kände Hugues en våldsam skakning, som en 

man, som vaknar från en hemsk mardröm och befinner sig i en festsal, hvars alla ljus dansa för 

hans ögon… 

                                                
131 Ibid., (min översättning), s. 58. 
132 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 139.
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Ja det var hon! Hon var en dansös! Men han tänkte ej ett ögonblick därpå. Det var verkligen 

den döda, som stigit ner från sin grafhäll, det var hans döda, som nu smålog där, närmade sig, 

sträckte armarna mot honom.133

När Jane börjar brista i likhet med den döda frun, när sprickan mellan deras personligheter 

börjar bli alltför stor funderar Hugues ut något som ska göra Jane mer lik och mer upphöjd. 

Det är framför allt Janes vulgaritet som stör Hugues. Hon är för bullrig och onaturlig, det vill 

säga hon sminkar sig för kraftigt, och klär sig som en dålig kvinna. Som jag tidigare nämnde 

insisterar Hugues på att Jane ska prova den döda fruns klänningar för att de två kvinnorna på 

något sätt ska sammansmälta. Jane som inte är införstådd med utklädningens syfte (hon är ju 

överhuvudtaget inte invigd i syftet med Hugues dragning till henne) uppför sig inte alls som 

Hugues vill. Hon undrar om klänningarna är en present och skrattar åt de omoderna 

utstyrslarna som Hugues visar henne. Eftersom han aldrig har berättat om sin döda hustru vet 

han inte vad han ska säga, det har inte slagit honom att Jane skulle ha några invändningar. 

Jane provar i alla fall den ena klänningen. Hon ställer sig framför spegeln och ler mot sig själv 

och konstaterar att hon ser ut som ett gammalt porträtt. Till Hugues förskräckelse kliver hon 

sen upp på bordet för att se sig själv i helfigur. Hon kråmar sig framför spegeln och skrattar. 

Det blir för mycket för Hugues, det här var ju ämnat att vara hans stora ögonblick, inte ett 

utspel av hennes narcissism:

Detta ögonblick, som han drömt sig som en apoteos, föreföll honom nu oskäradt, trivialt. Jane 

hade fått lust för leken. Hon ville nu äfven försöka den andra dräkten, och i ett utbrott af galen 

munterhet började hon dansa omkring, med konstförfarna steg som en dansös på nytt…
134

Plötsligt var Jane inte längre den villiga skådespelerskan i rollen som den återuppståndna 

hustrun i Hugues pjäs; ”Jane hade fått lust för leken”. Det som han hade föreställt sig som ett 

upphöjande av Jane till helgon, dvs. hans döda fru blir till en farlig begärsomvändelse i och 

med Janes förvandling till femme fatale. Den regisserade leken blir i och med det realas 

frambrytande oförutsägbar. ”Och våldets reala bryter ut just när masochisten blir hysterisk, då 

subjektet vägrar att spela rollen som objekt-instrument för sin Andres njutande, då han 

förfäras inför utsikten att reduceras till objet a i den Andres ögon.”135 Janes njutande kan inte 

finnas parallellt med Hugues dyrkan av henne som Ting.

                                                
133 Rodenbach, s. 36f.
134 Ibid., s. 74.
135 Žižek, Njutandets förvandlingar, s. 140.
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I Det döda Brügge är katolicismen ett enda långt iscensättande av tron. Rodenbach 

beskriver hur folk har madonnabilder i sina hem för att verka fromma, och hur inskränkt 

staden är och hur viktigt det är att spela med i skådespelet. Precis innan Jane mördas går det 

förbi en religiös procession utanför fönstret. Hugues upphöjande av sin döda fru skrivs in i 

den religiösa kontexten och han liknar sin döda frus hår vid prerafaeliternas 

madonnamålningar.

Resultatet av Hugues försök att fylla tomrummet efter sin döda fru kan inte bli annat än 

obscent och vulgärt. Žižek talar om konsthistoriker som under 1800-talet försöker 

rekonstruera Venus från Milo-statyn som har stympade armar. Han menar att konstverket 

förlorar sitt estetiska värde då man försöker göra det fullständigt. Poängen är att objektet som 

tar tomrummets plats är sekundärt och därför utbytbart.136 Då man reducerar de oändliga 

gissningarna på vad som saknas till endast en möjlighet (vilket sker om man bygger en 

rekonstruktion av den trasiga statyn), förlorar den sin mystik och blir till kitsch. 

Hugues lyckas inte göra bristen i sitt vara och i sitt liv till en konst. ”Eftersom platsen 

föregår det element den uppfylls av är också det mest harmoniska konstverk a priori

fragmentariskt, bristfälligt i relation till sin plats – knepet med att lyckas som konstnär är att 

kunna vända denna brist till sin fördel, att handskas med det centrala tomrummet och dess 

inverkan på de omgivande elementen”.137 Därför kan också ett försök att visa det som inte 

syns vara ett medel för att avdramatisera och därmed bryta ett objekts upphöjande till objet 

petit a som konst. När Jane skrattar kan hon inte längre vara Jungfru Maria, när Nadja vägrar

”att ge sig till gemena män” är hon inte längre den irrande själen.   

6. Porträtt 
Den döda hustrun och Jane gestaltas som två av sekelslutskonstnärernas favoritmotiv – den 

unga döda kvinnan och den narcissistiska ormkvinnan. Hustrun inkarnerar prerafaeliternas 

döda kvinna med utslaget hår. En kvinna som verkligen älskade en man var dömd till att gå 

under som ett bevis på sin kärlek. I romanens början förnimmer Hugues kanalens karaktär 

som Ofelias ansikte inramat av flytande hår. Shakespeares Ofelia är självuppoffrande och 

galen, genom sitt självmord uppfyller hon artonhundratalets mäns fantasier om kvinnans 

absoluta beroende av mannen. Den döda kvinnan blev ofta symbolen för kvinnligt martyrskap 

– kvinnan som helgon. Janes sexualitet lyser däremot igenom, till en början som något 

Hugues kan dra nytta av och mot slutet som ett hot då hon drar sig bort och mot sig själv. När 
                                                
136 Žižek, En liten bok om kärlek, s. 44.
137 Ibid.
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hon står på bordet ser Hugues hur ”[h]ennes barm skakade af skratt, en illa nedvikt flik af

linnet stack fram mot det bara skinnet och gaf ett intryck af okysk intimitet”.138

Lägg märke till hur hon vänder sig mot sig själv, mot spegeln, och inte mot Hugues när 

hon provar klänningen. Att måla kvinnor som speglar sig var mycket vanligt bland 

sekelslutskonstnärerna. En av Khnopffs tavlor, ”Kyssen”, föreställer en kvinna som snuddar 

vid spegelns glas med sina läppar. För mycket speglande utan en mans närvaro ansågs farligt. 

Den självupptagna och narcissistiska kvinnan var provocerande för männen samtidigt som de 

kunde göra kvinnligheten till en symbol för den absoluta fåfängan genom att avbilda kvinnans 

spegelakt, ett uttryck för sekelslutets ”krig mellan könen”. ”Woman’s desire to embrace her 

own reflection, her ‘kiss in the glass’, became the turn of the century’s emblem of her enmity 

toward man, the iconic sign of her obstructive perversity, her greatest weapon in her 

reactionary war against the progressive male.”139 De manliga konstnärerna kunde vända 

kvinnans spegling bort från henne själv, främmandegöra den, genom att projicera deras egen 

bild av henne i glaset och tvinga fram en falsk identifikation. I Knopffs målning är 

exempelvis den verkliga kvinnan och spegelbilden inte symmetriska. Spegelkvinnan blundar 

medan originalet tittar.140

Den altruistiska kvinnan som offrar sitt liv som tecken på sin kärlek till mannen blir till 

den egoistiska självtillräckliga, självälskande kvinnan som inte behöver honom mer – en 

mycket hotfull vändning. ”The image of woman kissing herself in the mirror marked a drastic 

change from the mid-century conception of a woman as a household nun. The altruist had 

become an egoist; and as the men who glorified the aggressive mentality in the world of 

affairs knew all too well, egoists tended to destroy others in the search for fulfilment.”141  

Minns också hur Jane utmanande förde flätan ”till sin mun, som en tjusad orm, rullade 

den kring sin hals, som en boa af guld…”142 Denna scen förebådar Janes förvandling till 

ormkvinna. Enligt Bram Dijkstra gav många konstnärer kvinnans påstådda besatthet av sin 

spegelbild en pseudomytologisk förklaring i anläggandet av Medusamyten.143 Därav de 

många porträtt av nakna kvinnor omslingrande av ormar. Medusa är en gorgon som har ormar 

till hår, röda läppar, stirrande ögon och en utsträckt tunga. Hon är inte odödlig till skillnad 

från sina två systrar och om en man tittar på henne så förvandlas han till sten. Perseus lyckas 

dock närma sig Medusa utan att möta hennes blick. Han har en spegelblank sköld som han ser 

                                                
138 Rodenbach, s. 73.
139 Bram Dijkstra, Idols of perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture, Oxford University 
Press, Oxford, 1986, s. 150.
140 Ibid., s. 151.
141 Ibid., s. 147.
142 Rodenbach, s. 161.
143 Dijkstra, s. 137.
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Medusa i, och kan på så sätt komma tillräckligt nära för att hugga av hennes huvud. 

Medusatemat var så känt att konstnärerna inte behövde måla det explicit för att man skulle

associera till det.  Perseus fru Andromeda vill se Medusas huvud men Perseus låter henne 

bara se dess reflektion i vatten. Dante Gabriel Rosetti skrev en dikt på temat: 

Andromeda, by Perseus saved and wed, 

Hankered each day to see the Gorgon’s head:

Till o’er a fount he held it, bade her lean,

And mirrored in the wave was safely seen

That death she lived by.

Let not thine eyes know

Any forbidden thing itself, although

It once should save as well as kill: but be

Its shadow upon life enough for thee.144

Om kvinnan direkt skulle möta Medusas blick skulle hon nå kunskap som mannen inte ville 

att hon skulle äga – nämligen den om sig själv. Dijkstra summerar budskapet i Rosettis dikt: 

”[w]ithout Perseus to hold the Gorgon’s head, without the mirror’s reflection of woman’s 

submerged evil nature, woman’s glance would become the glance of knowledge: knowledge 

of forbidden things, self-knowledge. It was, he argued, better to let sleeping egos lie”.145

Många var de målningar av kvinnor med ormar slingrande runt sina nakna kroppar. Khnopff 

gjorde en litografi (“Istar”), som föreställer en naken kvinna med ett medusahuvud till kön.146

Nadja är inte Medusa, hennes favoritsagofigur är Melusina.147 Melusina är en nymf som 

på grund av en förbannelse som lagts över hennes mor, har en fiskstjärt istället för ben på 

lördagarna. Hon gifte sig med en man som lovade att inte se på henne när hon tog sitt 

lördagsbad. Men så bröt han sitt löfte en gång – han överraskade henne i badet och fick se 

hennes fiskstjärt varpå Melusina rymmer därifrån och kommer aldrig mer tillbaka. Det var så 

Nadja tecknade sig själv, som en sjöjungfru på väg bort. En kväll när Breton och Nadja 

befinner sig i Palais-Royals trädgård låtsas Nadja vara Melusina och Breton tycker att hon ger 

rollen ”en egendomlig illusion av verklighet”. Nadja säger då bryskt: ”Tala om för mig vem 

som dödade Medusa?”148

                                                
144 Ibid., s. 137.
145 Ibid., s. 138.
146 Ibid., s. 309.
147 Breton, Nadja, s. 117.
148 Ibid., s. 99.
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7. Staden – en återvändsgränd
När jag började arbeta med uppsatsen funderade jag mycket på stadens karaktär och roll i 

Nadja och Det döda Brügge. Staden utgör fonden i båda romanerna och tycks spela en viktig 

roll både för Breton och för Hugues. Inledningsvis föreföll det finnas så mycket bakom varje 

fönster och varje gathörn men efter att ha studerat romanerna mer ingående känns staden mer 

som en kuliss utan eget innehåll, särskilt Brügge. 

Både Breton och Rodenbach har uttalade syften med sina romaner som de nämner

inledningsvis. Rodenbach säger uttryckligen i förordet att han har försökt skildra staden som 

en person: ”I denna skildring af en lidelse har jag på samma gång, och hufvudsakligast, velat 

kalla fram bilden af en stad, Staden som en person, väsentligt förknippad vid alla själsrörelser, 

en person, som råder, som afstyrker, som drifver till handling.” Märk väl hur han tilldelar 

staden ansvaret för Hugues handlingar, Staden med stort S som orsak, som en person, det vill 

säga – en kvinna. 

Men Staden har framför allt ett anlete som en andaktsfylld bedjerska. En maning till fromhet och 

försakelse strömmar ut från dess hospital- och klostermurar, från dess många kyrkor på knä i 

mässkrudar af sten. Den började behärska Hugues, pålägga honom sin lydnad. Den blef åter en 

personlighet, den förnämsta motspelaren i hans lifsdrama, den ständiga förtrogna, som öfvertalar, 

afråder, befaller, efter hvilken man rättar sig och alla sina handlingar. 

Detta anlete af mystik, som staden äger, vann snart åter makt öfver Hugues, nu då han 

började undandraga sig förtrollningen af det anlete af sinnlig lust och lögn, som Kvinnan har. Han 

lyssnade mindre till hennes lockelser, och då hörde han åter klockorna…
149

Kvinnan och Staden glider ihop i båda romanerna; förnekelsen av Jane blir näst intill absurd. I 

den svenska utgåvan som jag använt mig av finns Jane inte med på någon bild, det är bara 

staden, staden, staden. Efter klädprovningsscenen kommer det lite landsbygd också; en 

teckning föreställande en skock får, en herde och en väderkvarn, helt apropå ingenting. 

Kanske fyller Staden med dess koppling till Kvinnan funktionen av mannens objet petit 

a (i Bretons fall) eller Ting (i Hugues fall). Kanske är staden som social organism, som ett 

positivt objekt, en omöjlighet, men man tror att den är möjlig genom de fysiska hinder som 

existerar i det levande objektet staden. Staden som Tings omöjlighet får karaktären av faktiska 

förbud (konkreta hinder) som föroreningar, massinvandring från landsbygden, syfilis och 

arbetslöshet med mera. 

                                                
149 Rodenbach, s. 110f.
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Breton verkar också resignera inför den ansats att begripa den personifierade stad han 

försökt orientera sig i, ja till och med den verkliga staden: ”Det är inte min sak att fundera 

över vad som händer med en ‘stads skepnad’, inte ens med den verkliga stad som är 

abstraherad och avskild från den jag bebor som genom en naturkraft vilken för min tanke är 

vad luften sägs vara för livet.”150

Avslutning
Jane blir till ett hot mot Hugues, så till den grad att han måste döda henne för att bli lugn. 

Breton blir lite störd och irriterad på Nadja, men inte direkt hotad. När han känner oro och 

dåligt samvete drar han sig undan istället för att ta bort Nadja. Hugues och Bretons respektive 

relationer till Jane och Nadja speglar den tid de lever i. Jane som ormkvinna och femme fatale 

står för kaos och undergång och är ett starkt hot mot manligheten, hon är symptomatisk för 

det dystopiska fin de siècle då könsrollerna omformulerades. Kvinnan är mystisk, en gåta för 

mannen. Breton däremot verkar stabil i sin mansroll, han glider runt i Paris och fascineras av 

allt vad moderniteten har att erbjuda. Med sikte mot framtiden och allt det nya möter han som 

av en händelse Nadja på sin väg. Nadja som femme-enfant är lekfull och mystiskt på ett 

barnsligt vis, det som är gåtfullt är det som är osammanhängande i hennes uttryck. 

Hugues går mot sin undergång medan Breton går mot att träffa ett Du och att till att 

upptäcka vad det innebär att vara författare. 

Breton verkar nästan vara sig själv på spåren. Mot slutet besvarar han sin inledande 

fråga ”Vem är jag?”.

Om det nu var sofismer så var det åtminstone tack vare dem som jag till mig själv, till den som 

långt bortifrån kommer mig till mötes, kunde utslunga det alltid lika patetiska ropet: ”Vem där?” 

Vem där? Är det du, Nadja? Är det sant att det hinsides, allt hinsides finns här i livet? Jag hör dig 

inte. Vem där? Är det bara jag? Är det jag själv?151

Som svar på min egen inledande fråga, den som skulle vara uppsatsen huvuduppgift att 

besvara, nämligen varför det inte går att närma sig kvinnan i dessa romaner, varför vi inte kan 

få ett grepp om vare sig Nadja eller Jane, kan vi konstatera följande: Nadja är objet petit a för 

Breton och Jane är Tinget för Hugues. De motstår därför symbolisering – de finns helt enkelt 

inte i den symboliska ordningen. Åtminstone inte i de här historierna.

                                                
150 Breton, Nadja. s. 140.
151 Ibid., s. 133.
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