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Några år innan Kameliadamen 
publicerades hade förfat-
taren Alexandre Dumas d y 
(1824–1895) blivit lämnad 
av en kvinna vid namn  
Marie Duplessis. Redan 

1845 hade han skrivit en diktsamling om 
hjärtesorgen – Péchés de jeunesse, »Ungdoms- 
synder«. 1848 slog han igenom med 
Kameliadamen. Duplessis var verklighetens 
kvinna bakom roman!guren Marguerite 
Gautier – och blev senare förlagan för  
Verdis hjältinna Violetta i La traviata.

Kameliadamen blev en kioskvältare, inte 
minst för att verklighetens personer överens-
stämde med berättelsens. I Paris kulturkretsar 
kände alla till den lyxprostituerade Marie 
Duplessis. Huvudpersonen Armand Duval 
hade samma initialer som författaren. Och 
så var det förstås tematiken. Prostitution, 
dubbelmoral och kärlek över klassgränser. 
Att blottlägga den grymma verkligheten 
bakom fasaderna låg i linje med tidens  
litterära strömningar. Romantikens intro- 
spektiva grubbel hade ersatts av skärskådande 
realism. Författare som Stendhal, Honoré 
de Balzac och Gustave Flaubert dissekerade 
det mänskliga livet utan pardon. Riktningen 
resulterade så småningom i naturalismen 
– den estetiska doktrin som gick ut på att 
människan blott och bart var ett resultat av 
arv och miljö. I förordet till !érèse Raquin 

deklarerade Émile Zola, knappt tio år efter 
publiceringen av Kameliadamen, hur förfat-
taren hade samma sanningskrav att förhålla 
sig till som vetenskapsmannen.

Ämnesmässigt föregriper Kameliadamen 
senare verk som romanen Nana av Zola och 
novellen Fettpärlan av Guy de Maupassant. 
Båda gavs ut 1880 och handlar om prosti-
tutionen i Frankrike. Men till skillnad från 
dessa berättelser, vilka båda nagelfar  
prostitutionen ur ett samhällsperspektiv, 
pågår den huvudsakliga kon"ikten i Kamelia- 
damen i Armand Duval. När Marguerites 
oskuldsfulla framtoning inte går ihop med 
hennes sätt att »dricka, tala som en sjåare 
och skratta allt högljuddare« – hur ska 
han då kunna älska henne? Snarare än en 
tidstypisk, »objektiv« skildring av männis-
kans intrikata livsvillkor, är Kameliadamen 
en manlig blicks rapport om en välbekant 
hora- och madonnakon"ikt. Den som läser 
romanen med det i bakhuvudet stöter på en 
rad stereotypa personbeskrivningar av kvin-
nor som är nyckfulla och män som drömmer 
om erövring.

Mot bakgrund av 2010-talet – auto!ktion-
ens decennium – är det lätt att dra parallel-
ler till författare som Karl Ove Knausgård 
(Min Kamp-serien), Felicia Feldt (Felicia 
försvann) och Lena Andersson (Egenmäktigt 
förfarande, Utan personligt ansvar). Gemen-
samt för böckerna är att de anspelar på nu 
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ALEXANDRE DUMAS DEN YNGRE
Alexandre Dumas d y !ck sitt genombrott med Kameliadamen 1848. År 1852 hade författarens 
egen dramatisering av romanen premiär. Pjäsen gjorde om möjligt ännu större succé än boken. 
Efter detta skrev Dumas framför allt dramatik. Flera av hans pjäser handlar om aktuella samhäll-
sproblem och genomsyras av sträng moralism. En som tog intryck av hans dramatik var Henrik 
Ibsen. Även om Dumas d y var ledamot av Franska akademien befann han sig hela sitt liv i 
skuggan av fadern Alexandre Dumas d ä, känd för romaner som De tre musketörerna och Greven av 
Monte Cristo. År 2017 kom den första biogra!n om den yngre Dumas författarskap – Dumas "ls ou 
l’anti-Œdipe (Phébus) – vilken belönades med årets Goncourtpris för bästa biogra! i Frankrike.

levande personer i svenskt kulturliv och att 
de, liksom Kameliadamen, blivit teater. Vad 
handlar den auto!ktiva tendensen om? Går 
det att tala om en allmän känsla av dubbel-
liv mellan det dolda och det synliga, jäm- 
förbar med 1800-talets borgerliga salongs- 
kultur? I en samtid av konstant maskspel på 
sociala medier och ständiga larm om falska 
nyheter kan man få känslan av att hela 
2000-talet är byggt på bedrägeri. Måhända 
blir människans längtan efter svar på livets 
gåtor extra markant i tider då upplevelsen 
av skådespel är särskilt stark. 

Med nutida glasögon på Kameliadamen är 
det förmodligen mer relevant att utforska 
frågan om gränsen mellan verklighet och 
dikt än att försöka kartlägga berättelsen ur 
ett genusperspektiv. Men även om Margue-
rite – jämfört med Verdis mångfacetterade 

Violetta – mest liknar en papp!gur klippt 
med trubbig sax, !nns någonting radikalt  
i hennes person. Eftersom hon inte gör 
några anspråk på ett sedesamt liv hotar hon 
världsordningens uppdelning mellan högt 
och lågt. Marguerite vill vara »kär utan  
misstroende och älskad utan rättigheter«. 
I den uråldriga kon"ikten mellan horan och 
madonnan vägrar hon att välja. Så går  
Kameliadamen trots allt att läsa som en  
skildring av en verklig kvinna som kliver  
ut ur texten och utmanar de snäva spel- 
regler som på sätt och vis förfäktas av 
hennes egen författare. Drygt 170 år efter 
publiceringen är Kameliadamen alltjämt en 
modern klassiker.
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När romanen Kameliadamen, förlagan till Verdis opera La traviata, 
publicerades 1848 tog den läsarna med storm. Varför? Och hur går det 

att läsa Kameliadamen mot bakgrund av 2010-talets auto!ktion – 
skönlitteratur som slirar på gränsen mellan verklighet och dikt?

Kamel"adamen och Alexandre Dumas den yngre


