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Om den passion som kallas kärlek
CARIN FRANZÉN

I följande essä vill jag visa hur passionen som passio – smärta eller 
 lidelse – också leder till kärlekens sanning, och bryter med våra imagi-
nära eller idealiserade föreställningar om kärleken. Vägen går främst 
genom litteraturens språkliga gestaltning av passionen. Närmare be-
stämt genom den höviska kärlekens diskurs så som den kommit att 
förvaltas av två kvinnliga författare i traditionen. Hos Madame de 
Lafayette och senare hos Marguerite Duras framställs kärlekens pas-
sion som en i grunden omöjlig erfarenhet, vilken alla sant älskande 
inte desto mindre måste utstå. Passionen träder i dessa författarskap 
fram som otillfredsställelse, kval och oro. Men de visar också att smär-
tan är en början och en öppning av alla tendenser till slutenhet och de 
gör detta utan att idealisera smärtan – i ett tal om smärtan och dess 
gräns till njutningen.

Kärlekens tematik utgör en given del av passionernas historia, som 
i den västerländska kulturen till stor del handlar om kontroll, om att 
kontrollera eller låta sig kontrolleras av passionerna. Enkelt uttryckt 
kan man säga att passioner är känslor eller aff ekter som man drabbas 
eller grips av. Det grekiska ordet pathos, liksom latinets passio, beteck-
nar just ett passivt tillstånd – att lida eller utstå. Att vända passiviteten 
till aktivitet tycks med några få undantag varit det eftersrävansvärda i 
den västerländska traditionen. På så vis har också olika tekniker upp-
stått för att hantera passionerna.374

Om en grundläggande innebörd i passionen är att lida är den sam-
tidigt förenad med njutning. Denna tvetydighet av lidande och lidelse 
som ordet konnoterar säger oss också något om människans tvetydig-
heten; den som följer på att hon är en tänkande och talande kropp. 
Passionernas historia har för det mesta också artikulerats som en rela-

374. Se Michel Foucault, Histoire de la sexualité II. L’usage des plasirs, Paris 1984.
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tion mellan själ (förnuft, förstånd, vilja, medvetende) och kropp. Pas-
sionernas ursprung är kroppen och dess påverkan på själen, säger ex-
empelvis Descartes. Han såg inte heller passionerna som något ont i 
sig utan menade i Avhandling om själens passioner ”att alla passioners 
främsta verkan hos människan är att de gör deras själ benägen för och 
sporrar den till att vilja det som de förbereder deras kropp till.”375 Men 
själen tilldelas samtidigt en frihet som inte kan reduceras till ett 
kroppsligt förhållande hos denne rationalist: ”Viljan är emellertid så 
fri till sin natur att den aldrig kan tvingas.”376 Viljan att motverka pas-
sionernas makt tycks alltid ha handlat om frihet – hur ändamålsenliga 
passionerna än må vara.

När Spinoza något senare skriver om de aff ekter han kallar animi 
Pathema, beskriver han sorgen (tristitia) som det passiva sinnestillstån-
dets inbegrepp på grund av att den mer än andra hindrar människans 
handlingsförmåga. De aff ekter som passiviserar är, enligt Spinoza, för-
virrade idéer som minskar eller hämmar tankekraften – ”den väg som 
för till frihet”.377

Att inte bli slav under passionerna är således villkoret för frihet, och 
frihet tycks vara det samma som att inte lida. Som Descartes skriver, 
”vishetens främsta nytta består just däri att den lär oss att så behärska 
pasionerna och att behandla dem med sådan skicklighet, att det onda 
de orsakar blir lätt att uthärda och att man till och med får glädje av 
dem alla.”378

I passionernas historia fi nns det likväl en som framträder på ett 
särskilt vis just för att den visar hur nära lidandet står njutningen, och 
att friheten därför har ett pris. Många har insett det, som Stendhal: 
”Människan är inte fri att avhålla sig från det som bereder henne mera 
njutning än alla andra möjliga handlingar.”379 Den har också fått en 
särskilt hemvist i litteraturen, som överhuvdtaget tycks ingå förbund 

375. René Descartes, Avhandling om själens passioner [1649], Valda skrifter, övers. 
Konrad Marc-Wogau, Stockholm 1998, s. 169.
376. Ibid.
377. Baruch Spinoza, Etiken [1677], övers. Dagmar Lagerberg, Stockholm 1989, 
2001, s. 178, 233, 257.
378. Descartes, s. 262.
379. Stendhal, Om kärleken [1822], övers. Martin von Zweigbergk, Stockholm 
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med sådant som fi losoferna söker befrielse från. Jag tänker givetvis på 
den passion som fått namnet kärlek. I sin omedgörlighet liknar den 
andra passioner, men den tycks samtidigt stå i en speciell relation till 
språket. Som om den också var en ordets passion. Descartes, som kall-
lade kärleken för ett begär med ”mycket märkvärdiga verkningar” 
menade att den utgorde ”romanförfattarnas och skaldernas älsklings-
ämne”. Hans egen syn tycks bygga vidare på Aristofanes myt om kär-
leken, som fi nns återberättad i Platons Gästabudet. Descartes skriver 
om ”intryck i hjärnan som gör att man vid en viss ålder och vid vissa 
tider betraktar sig som ofullständig, som om man inte var mer än den 
ena hälften av ett helt varav en person av det motsatta könet bör vara 
den andra hälften”. Att tillskriva föreningen med denna ”andra hälft” 
löftet om det högsta goda, menar han likväl vara just ”en förvirrad 
föreställning”.380 Likväl har man gärna hyst den, och det torde sällan 
vara viljans förtjänst om den övergivits. För att tala med Stendhal 
igen: ”Kärleken är som feber, den föds och förgår utan minsta in-
blandning av viljan.”381

Samtidigt tycks kärleken vara den passion som faktiskt lättast låter 
sig kontrolleras. Det fi nns många beskrivningar i den västerländska 
fi losofi n och litteraturen av kärlek som är samstämmig med viljan eller 
förståndet. Den kunskap som helt enkelt botar en från passionernas 
skadliga verkan kallade Spinoza för just ”den intelektuella kärleken 
till Gud”.382

Kärleken är således namnet på en passion och på passionens bote-
medel. Det som intresserar mig här är likväl den passion som Spinoza 
kallar för den ”vanliga kärleken”.383 Det vill säga den omedgörliga, 
som undgår viljan och förståndet, som gör oss till slavar. Underkas-
telse är också ett framträdande drag i de litterära diskurser som sökt 
hantera kärlekens passion. Helt tydlig är det inom den höviska koden 
där den älskande frivilligt intar denna position. Men samtidigt är det 
uppenart att det rör sig om en teknik – en kärlekskonst – för att han-
tera passionen. Och mer än så. Man kan betrakta den höviska traditio-

380. Descartes, s. 196.
381. Stendhal, s. 25.
382. Spinoza, s. 274.
383. Ibid.
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nen som ett led i en större diskussion rörande frågan om sann kärlek. 
Den som börjar hos Platon, och rör frågan om kärlekens själva vara.384 
Frågan kan således också ställas som en fråga om kärlekens sanning.

Den höviska kärleken får sitt främsta uttryck i den provençalska 
trubadurlyriken under 1100-talet och den karakteriseras av att den 
älskade idealiseras samtidigt som föreningen med henne på olika vis 
förhindras. Kodens infl ytande är uppenbar hos författare som Dante 
och Perarca, men den kan även urskiljas i en roman som Mme de La-
fayettes Princessan de Clèves från 1678, även om den höviska spelord-
ning här kastats om. Från början är den älskande en manlig vasall. 
Kvinnan är den ouppnåeliga mot vilken talet är riktat. Kanske kan 
man fi nna en av kärlekens grundfi gurer i den rollfördelningen så som 
Roland Barthes beskriver den: ”Kärlekens diskurs kväver den älskade 
människan, som inte hittar någon plats alls i denna massiva utsaga för 
det hon själv vill säga.”385

Signifi kativt nog har den älskade ofta varit kvinna, och när hon i sin 
tur ges möjlighet att tala som älskande, är det som något i själva kär-
lekens ordning förändrades. Den dröm om förening som framträder i 
så många kärleksdiskurser blir inte bara satt på prov. Den är helt enkelt 
inte möjlig:

Monsieur de Clèves var måhända den ende mannen i världen som var 
i stånd att bevara kärleken i äktenskapet. Mitt öde har velat att jag icke 
fi ck njuta en sådan lycka; kanske också att hans passion blev varaktig 
endast därför att han ingen fann hos mig. Men jag skulle ej ha samma 
möjlighet att bevara er passion: jag tror till och med att hindren är 
orsak till er ståndaktighet.386

Prinsessan de Clèves talar till den man hon älskar, monsieur de 
 Nemours, i en scen där de två för första gången öppet kan erkänna sin 
kärlek för varandra. Prinsessan de Clèves pekar likväl ut hindret som 
ett villkor för kärleken. Hade hon älskat sin man hade hans passion 
slocknat, ger hon nu efter för sin älskades invit kommer han att sluta 

384. Se Foucault, s. 301.
385. Roland Barthes, Kärlekens samtal, övers. Leif Janzon, Göteborg 1983, s. 236.
386. Madame de La Fayette, Prinsessan de Clèves [1678], övers. Eva Alexanderson, 
Stockholm 1964, s. 184.
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älska henne. Romanen har kallats den första moderna psykologiska 
romanen, men den är likafullt ett vidareförande av den höviska kärle-
kens konst, som odlades inom den franska salongskulturen under 
denna tid.387

Den preciösa kultur som Madame de Lafayette tillhör visar hur en 
kvinnlig författare kommit att använda den höviska koden för sina 
syften. Vid sidan av de politiska strategier som den aristokratiska kvin-
nan kunde utvinna i den höviska kärleken, nog så intressanta i sig, 
fi nner man frågan om sann kärlek. En bild har ofta illustrerat preciö-
sernas argument. Det är den kända kartan över ömhetens rike (Carte 
du Pays de Tendre), där kärlespassionen avbildas som ett okänt land dit 
man endast kan nå om man tar sig över ett farligt hav. Den framställs 
som en destruktiv kraft, vilken man endast kan närma sig via den 
höviska kodens omvägar. Men på såvis kan passionen omvandlas till 
ömhet, och till viss del närma sig den intellektuella kärleken till Gud 
som Spinoza talade om.388 Det fi nns också en viss likhet mellan pre-
ciösernas kärlekslära och Descartes rationalism. Stendhal kallade dess 
fortlevnad under 1700-talet för den ”smakfulla kärleken”, och han 
ansåg den vara alltför anpassad efter förståndet och egna intressen för 
att vara sann.389 Det intressanta med den höviska kärleken är likväl 
inte dess sublimering av passionen utan dess hantering av drömmen 
om förening, vilken förläggs i ett bortom. Kärleken görs till något 
absolut, som inte kan realiseras här och nu. Men det medför samtidigt 
att den höviska traditionen inte ser det motsatta könet som en ”andra 
hälft”. Den älskade förblir oåtkomlig. Det framstår som en märklig lag 
ur ett modernt perspektiv där ömsesidigheten har blivit idealet i en 
kärleksrelation.

387. Den medeltida kodens stabilitet kan förklaras av att den är förbunden med 
ett feodalt samhällstillstånd och en aristokratisk kultur som i väsentliga avseenden 
inte förändrats under 1600-talet. Se Jean-Michel Pelous, Amour précieux, amour 
galant (1654–1675). Essai sur la représentation de l’amour dans la littérature et la société 
mondaine, Paris 1980, s. 32.
388. Man kan också jämföra den preciösa hållningen med vad Dante skriver i en 
av sina canzoner ”Donne, ch’avete intelleto d’amore” – ”I ädla, I som kännen 
Amors väsen”. Se Dante Alighieri, Vita Nuova [1293] övers. Fredrik Wulff , Stock-
holm 1979, s. 38.
389. Stendhal, s. 17.
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I den bemärkelsen är exempelvis Slavoj Zizeks kritik av den hö -
viska kärleken exemplarisk. Zizek menar att den inte kan vara sann 
på grund av att den i sin idealiserande rörelse aldrig når den andra 
människan som sådan. Både Stendahl och Zizek tycks uppfatta den 
höviska kärleken i dess preciösa form som en förfalskning av den san-
na kärleken. Stendahl, ”eftersom ingenting där är passionerat”.390 
 Zizek, för att han ser den höviska kodens uppskjutande av den sexu-
ella aktens fullbordan som ett sätt att förbli på det sexuella begärets 
nivå, och inte på kärlekens, där vi skulle möta den älskade i hennes 
singularitet.391

Men är den höviska kärleken utan passion och vad är egentligen 
dess föremål? Prinsessan de Clèves argument för att inte gifta sig med 
den hon älskar handlar om att bevara passionen: ”[…] kan jag ut-
sätta mig för att med all säkerhet få se denna passion slockna, vilken 
utgjorde hela min lycka? […] Ni har redan haft fl era passioner, ni 
kommer att uppleva andra; jag skulle ej längre utgöra er lycka; jag 
fi nge se er brinna för en annan som ni brunnit för mig.”392. Det sägs 
redan på de inledande sidorna att monsieur de Nemours ”hade ett 
fl ertal älskarinnor, men det var svårt att gissa vem han verkligen äls-
kade”.393 Det är också enbart inför Prinsessan de Clèves vägran, som 
han kan kallas en omvänd Don Juan. När hon lämnar hovet uppger 
han också denna hans största kärlek, ”tiden och skilsmässan [dämpa-
de] hans smärta och utsläckte hans lidelse”, allt under det att Prinses-
san de Clèves dör för den, även om det heter att hon gör så i ”ett 
 oöverträff at föredöme i dygd”.394

Som en passion vilken leder till döden framställs även den höviska 
kärleken av Denis de Rougement i hans klassiska studie Kärleken och 
västerlandet. Rougement konstaterar inledningsvis, ”den lyckliga kär-
leken har ingen historia. En roman kan endast baseras på den dödliga 
kärleken, det vill säga en kärlek som är hotad och fördömd av livet 

390. Ibid.
391. Slavoj Zizek, The Puppet and the Dwarf. The Perverse Core of Christianity, London 
2003, s. 116.
392. Madame de La Fayette, s. 184.
393. Ibid., s. 10.
394. Madame de La Fayette, s. 192.
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självt”.395 Han understryker så kärlekens närhet till passio – smärta och 
lidande – men han vill visa hur den i de västerländska kulturen i 
 huvudsak har hanterats på två vis, vilket givit upphov till två motstri-
diga diskurser.

Den första är den passionerade kärleken där den älskande drömmer 
om en absolut förening med den älskade, vilket också kan ta sig reli-
giösa uttryck, som hos de kristna mystikerna där den älskade är Gud. 
I likhet med Zizek talar Rougement om att kärlekspassionen egentli-
gen inte rör den älskade, utan kärleken själv. Det är inte den andre 
utan själva passionen man underkastar sig, då den vittnar om och ut-
lovar en förening som endast kan realiseras bortom jordelivets bristfäl-
ligheter. Det är en tanke han för övrigt också härleder till Platon och 
det som kommit att kallas platonsk kärlek. 

Kristendomen är, enligt Rougement, den andra stora kärleksdiskur-
sen i västerlandet. Den skulle lösa passionens drift mot död genom att 
av kärleken göra en plikt, det vill säga förvandla passionen till en aktiv 
kärlek som har sin grund i uppmaningen att älska Gud och sin nästa. 
Det innebär, hävdar Rougement, den kristna kärlekens seger över pas-
sionen, vars höviska former han dessutom menar har en hednisk 
grund. I den rättläriga kristna traditionen lämnar, säger han, Eros 
plats för Agape, vilken gör kärleken till en moralisk handling: ”Den är 
människans väsen som hävdar sig i handling. Och det är Eros, kärleks-
passionen, den hedniska kärleken, som har förgiftat Västerlandet med 
idealistisk akes”.396

Och förvisso, passionen är ingen handling. Man drabbas av den om 
man är mottaglig och som preventiv åtgärd ordinerar Rougement helt 
enkelt vila: ”Det är i ett tillstånd av allmän och sexuellt lokaliserad 
trötthet som kroppen ger vika för […] plötsliga impulser och man 
kastar sig ut i idiotiska äventyr. För en utvilad kropp och hjärna är 
däremot risken för att bli blixtkär så gott som obefi ntlig.”397 Trots den 
här om inte krassa så starkt hygienska synen på passionen är Rouge-
ment likväl skeptisk till det han menar vara en materialistisk förkla-

395. Denis de Rougemont, Kärleken och västerlandet [1939], övers. Eva Alexander-
son, Stockholm 1963, s. 7.
396. Ibid., s. 225.
397. Ibid., s. 228.

OM DEN PASSION SOM KALLAS KÄRLEK



238

ring av kärleken. Det är säger han en ”materialistisk vidskepelse” att 
likt Freud försökt återföra ”det högre på det lägre, det andliga på det 
materiella, det signifi kativa på det obetydliga”.398

Och hur är det nu en materialist som Freud defi nierar kärlekspas-
sionen? Till viss del följer han den tradition som från antiken sökt 
tekniker för att hantera passionen. I likhet med de höviska diktarna 
talar Freud om att ”det krävs ett hinder för att libidointensiteten skall 
höjas”. Om så inte sker blir ”kärleken värdelös och livet tomt”.399 Men 
han säger också att det fi nns djupare motiv till de hinder man konstrue-
rar för att kunna njuta av kärleken, nämligen ”möjligheten att någon-
ting i själva sexualdriftens natur är ogynnsamt inställt till att full till-
fredställelse skall komma till stånd”.400 Han räknar i huvudsak upp två 
skäl till varför detta skulle vara fallet. Det ena är att kärlekens objekt 
inte är det ursprungliga – som ju enligt Freud uppstår ur barnets första 
relation med modern – utan bara ett surrogat för det. Ersättnings-
objekten förslår aldrig helt och hållet, vilket skulle förklara ”den obe-
ständighet i objektvalet, den’rethunger’ som så ofta kännetecknar 
vuxnas kärleksliv”.401 Det andra har att göra med kärlekens natur, som 
ur Freuds perspektiv helt enkelt är något vi delar med djuren, och som 
man länge kallat för ”det lägre”. Det förklarar inte varför passionerna 
är omedgörliga, snarare tycks det som att det är deras omedgörlighet 
som förknippats med något instinktivt när de inte gått att förena med 
kulturens krav, eller mer precist: ”Det som kulturen vill göra [kärleks-
drifterna] till tycks inte gå att uppnå utan att en kännbar mängd lust 
går förlorad”, vilket ger sig tillkänna som otillfredställelse.402 Freuds 
analys säger i korthet att det inte är behärskningen av kärleksdrifterna 
som leder till ”kulturprestationer”. Det är den ”bestående diff eren-
sen” mellan kulturens krav och driften som ger upphov till kärlekens 
sublimerade former.

Ännu tydligare blir denna förklaring hos Lacan. På ett mer direkt 

398. Ibid., s. 149.
399. Sigmund Freud, ”Om den allmänna tendensen till nedvärdering inom kär-
lekslivet”, Samlade skrifter V, övers. Ingrid Wikén Bonde, Stockholm 1998, s. 
204.
400. Ibid., s. 205.
401. Ibid.
402. Ibid., s. 206.
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sätt än Freud förbinder han den immanenta otillfredställesen i sexual-
driftens natur med just västerlandets olika kärleksdiskurser. Det är, 
säger Lacan, själva omöjligheten att uppnå tillfredställelse som upp-
höjs såväl i den höviska kärlekens idealisering av den älskade som i 
”förhärligandet av nästan” i den kristna traditionen. 403 När det gäller 
den höviska kärleken vittnar den på sitt sätt om en sanning. Den är, 
säger Lacan, ett elegant försök att bibehålla illusionen av att man kan 
återfi nna objektet genom att göra det oåtkomligt. På så vis motsvarar 
den höviska kärlekens föremål det ursprungliga objektets förlust, och 
får drömmen om förening att öppna sig mot sin egen omöjlighet.404

Kritiken av den höviska kärleken kan alltså nyanseras. Den älskade 
är där visserligen ett tecken på något absolut, som inte existerar i en 
bristfällig verklighet. Det skulle hon däremot göra i det kristna äkten-
skapet, enligt Rougement, som ”accepterar medmännsikan sådan hon 
är med sina speciella särdrag”.405 Det är en tilltalande tanke som de 
fl esta moderna kärleksdiskurser för vidare. Samtidigt måste man fråga 
sig om det verkligen är den andre som kärleken avser i äktenskapet, i 
synnerhet som erfarenheten visar att det sällan byggt på eller efterlever 
den jämlikhet Rougement menar följer på kärlekens plikt. Tittar vi 
istället på den höviska traditionens diskurser, där den älskade intagit 
den älskandes position, det vill säga talar, visar sig just passionen var 
den väg som leder mot kärlekens sannning.

När kvinnliga författare tar den höviska kärleken i försvar betonar 
de omöjligheten, snarare än möjligheten av förening, som i Madame 
de Lafayettes framställning kärleken. Hos en sentida arvtagare som 
Marguerite Duras sägs det rent ut: ”Ett älskande par är ett ögonblicks 
verk. Det överlever aldrig äktenskapet. […] Man kan inte göra något 
annat med paret i parförhållandet än att vänta på att detta underverk 
ska nystas upp av kärlekens tid. Paret bär på sitt eget slut”.406

Duras förskjuter passionens ideala mål, den absoluta föreningen 
mot just det omöjliga i varje kärleksförening. Det som hos Duras 

403. Jacques Lacan, Psykoanalysens etik. Sjunde seminariet 1959–1960, övers. Zagorka 
Zivkovic, Jurgen Reeder, Stockholm 2000, s. 210.
404. Jacques Lacan, Encore. Séminaire XX, , Paris 1975 s. 65.
405. Rougemont, s. 224.
406. Marguerite Duras, Les yeux verts, Paris 1996, s. 73, min övers.
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 ibland kan framstå som en modern motsvarighet till Racines tragedier 
kan i själva verket uppfattas som en insikt i kärlekspassionens sanning. 
Och kanske är det så att hon har den för att hennes skrivande inte är 
viljestyrt. Hon talar själv om att skrivandet framkallar ett slags från-
varo av kontroll, hål i viljan:

När folk som skriver säger: när man skriver känns det som jag befi nner 
mig i ett extremt koncentrerat tillstånd, säger jag: nej, när jag skriver 
känns det som jag befi nner mig i ett högst okoncentrerat tillstånd, jag 
råder inte längre över mig själv, jag är ett såll, mitt huvud är fullt av 
hål.407

Man skulle också kunna säga att hon följer passionens väg. Duras for-
mulerar den hur som helst som en ovillkorlig kraft som är oförenlig 
med kulturens begränsningar, men hon nöjer sig inte med otillfred-
ställelsen och dess sublimerade former: kärleken inträff ar, säger hon 
exempelvis, ”någon annanstans där den slår ned som en blixt, i par-
förhållandet förstår man sig inte på saken längre, man vet inte längre 
någonting om kärleken. Man låter tiden gå, livet.”408 Att veta något 
om kärleken är också att formulera en sanning om den. Jag menar att 
vad Duras framför allt gör, är att visa på att kärleksgemenskapen med 
nödvändigtvis måste vara öppen för sin egen omöjlighet – föreningen 
med den andre – för att vara sann. Tydligast kanske denna insikt fram-
träder i den korta texten Dödssjukdomen där mannens oförmåga att 
älska – ”dödsjukdomen” – blir ett korrelat till kvinnans oåtkomlighet 
i all sin tillgänglighet: ”den främmande i rummet”.409 Textens iscen-
sättning förstärker mötets omöjlighet. Berättarrösten vänder sig till 
ett ”Vous”, (ett ”Du” i den svenska översättningen), och dikterar vad 
han ska göra och känna i sitt förhållande till en ung kvinna. Inled-
ningsvis formuleras ordern i konditionalis: ”Du skulle kunna ha beta-
lat henne. Du skulle ha sagt: Du måste komma varje natt under fl era 

407. Marguerite Duras & Michelle Porte, Les Lieux de Marguerite Duras, Paris 1977, 
s. 98, min övers.
408. Duras 1996, s. 73
409. Marguerite Duras, Dödsjukdomen, övers. Marie Werup, Stockholm 1985, s. 
32.
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dagar.”410 Medan vi läser förverkligas orden. Förhållandet mellan man-
nen och kvinnan inleds under kontrakt. Det kan i sig uppfattas som 
en bild, en motsvarighet till det sociala kontrakt som råder i en patriar-
kal ordning: ”Du säger att hon måste vara tyst som hennes förfäders 
kvinnor, böja sig helt för dig fullständigt underkastad”.411 Men själva 
textens iscensättning undergräver samtidigt detta kontrakt. Det är inte 
bara så att mannen gör det han gör på befallning. Det är för att han 
aldrig älskat, aldrig gripits av passionen, som han bär på dödssjukdo-
men. Han frågar kvinnan om hon tror att någon kommer att älska 
honom: ”Hon säger att under inga omständigheter kan man det […] 
på grund av denna faddhet, detta stillestånd i dina känslor”.412 Själv är 
hon den som känner till kärleken, hon vet vad den kräver:

Du undrar hur känslan av att älska skulle kunna uppstå. Hon svarar dig: 
Kanske av en plötslig rämna i universums logik. Hon säger: Till exem-
pel av ett misstag. Hon säger: Aldrig av att vilja. 413

Det kan uppfattas som en utsaga om en villkorslös gränsöverskridan-
de kärlek, en beskrivning av passionens oförenlighet med vardagslivets 
begränsningar. Men samtidigt är det som Duras med Dödssjukdomen 
också formulerar ett villkor för just detta, det banala livets kärlek. Hon 
gör det genom att följa den höviska kärlekens idealiserade mål tillbaka 
till den passion som bryter sönder den imaginära drömmen om enhet. 
Om det inte är sann kärlek hon visar oss är det kärlekens sanning. På 
så frilägger hon i linje med den höviska traditionen ett annat spår än 
den romantiska kärlekens dröm om förening. Att inte väja för passio-
nen som passio – lidande och smärta – innebär också att öppna möj-
ligheten för ett sannare möte hitom idealiseringens abstraktion.

410. Ibid., s. 9.
411. Ibid., s. 11.
412. Ibid., s. 35.
413. Ibid., s. 38.
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