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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen undersöker hur Voltaires idéroman Candide och ett urval av romanens motiv kan analyseras och 
kopplas till en nutida samhällsdiskurs. Den ger även förslag på hur verket, mot bakgrund av en didaktisk diskussion, 
kan användas i undervisningssammanhang. Uppsatsen behandlar Voltaire och hans kritiska förhållande till Leibniz 
optimistiska och deterministiska världsåskådning. Här orienteras läsaren i den filosofiska motsättning som ligger till 
grund för verkets kärna: Voltaires polemik mot en okritisk acceptans av tesen Vi lever i den bästa av världar. Uppsatsen 
siktar på att levandegöra verkets tema optimismen och ett tänkbart huvudmotiv: människans utsatthet (i tillvaron), 
genom att koppla detta till dagsaktuella och till synes seglivade fenomen, t.ex. religiöst och militärt maktmissbruk, 
och social och sexuell exploatering av kvinnan. Uppsatsen demonstrerar bl.a. att ohyggliga krigsbrott i Kongo och 
Bosnien tangerar Candides upplevelser på de nordeuropeiska slagfälten; att sexuella övergrepp i religiösa kontexter 
inte är isolerade till historien, utan fortlever bland annat via katolska kyrkans företrädare; att det faktiskt finns 
beröringspunkter i ståndstanken bakom Kunigundas giftermålsplaner och kronprinssessan Victorias bröllop. 
Uppsatsen utmynnar i en litteraturdidaktisk diskussion som, med stöd av ledande forskare och pedagoger, resonerar 
kring hur man i praktiken kan arbeta med litteraturanalys i gymnasieskolan. Texten avrundas med explicita 
redovisningsförslag kopplade till tema och motiv i Candide. 
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1 Inledning  

François Voltaires roman Candide ou l'Optimisme (1759/1966), på svenska Candide eller 

Optimismen, betraktas som en av världslitteraturens stora och viktiga idéromaner. Romanens 

yttre handling följer den unge ädlingen Candides strapatsfyllda äventyr i upplysningstidens 

Europa; dess stormakter och kolonier. I romanens inledning lever Candide i en skyddad miljö 

på ett tyskt slott som förestås av en baron. Efter att ha gjort närmanden mot baronens dotter 

sparkas dock Candide ut av sin beskyddare och får, i en rad färgstarka episoder, uppleva 

1700-talsmänniskans hårda men variationsrika tillvaro, bland annat som legosoldat, missionär 

och upptäcktsresande. Många gånger har Candides undertitel och tillika tema Optimismen – 

och enligt Voltaire optimismens dåraktighet – fått stå som utgångspunkt för filosofi- och 

litteraturforskningens tolkningar av verket. Ofta har diskussionen behandlat romanens, och 

dess upphovsman Voltaires, kritiska förhållande till filosofen Leibniz optimism med det 

tillhörande idealet vi lever i den bästa av världar. Till Leibniz optimism följer en apriorisk1 

och deterministisk syn på världens skeenden; en syn Voltaire gestaltar som ohållbar genom 

den naive Candides (candidus = ren, trohjärtad) möten med en brutal värld.  Detta är alltså 

verkets tema, vilket har utgjort och fortfarande utgör en viktig utgångspunkt för 

litteraturkritikens och filosofins tolkningar av verket. 

 Det finns dock fler möjliga tolkningar och analyser av händelserna i Candide i form av 

motiv. Eftersom romanen presenterar en uppsjö av skakande människoöden – där ingen aktör 

går säker – blir människans utsatthet ett tänkbart huvudmotiv. Detta huvudmotiv utgör alltså 

en sorts hyperonym (överordning/paraplybegrepp) för den mängd av submotiv som 

förekommer i Candide. 

 Candide är en roman som ofta förekommer i undervisningen på gymnasiet. Vi ska därför 

undersöka om det går att motivera detta val genom att ta reda på om Candide verkligen är en 

viktig roman och i så fall varför. Vi kommer först att presentera Leibniz och Voltaire, sedan 

analysera huvudtemat optimismens dåraktighet och de vanligast förekommande submotiven, 

vilka bygger upp det vi finner vara verkets huvudmotiv människans utsatthet. Dessa analyser 

kopplar vi till händelser i vår samtid för att undersöka om temat och motiven i Candide är 

aktuella än idag. Vi avslutar med en didaktisk diskussion för att ytterligare utveckla 

resonemanget kring Candides plats i skolkanon. 

 

 

                                                 
1 En apriorisk syn på verkligheten innebär här att tolka livets skeenden grundat på endast teorier och ett 
subjektivt förnuft, alltså helt oberoende av empiri och fakta. 



 

 

 

2

1.1 Syfte 

Syftet är: 

• att undersöka 1700-talsmänniskans utsatthet kontra optimismen i Voltaires 

samhällssatiriska roman Candide och jämföra detta med nutida människors utsatthet 

och optimism. 

• att diskutera Candides relevans för litteraturanalys på gymnasiet, samt ge förslag på 

möjliga fördjupningsarbeten relaterade till våra motivanalyser. 

 

1.2 Metod och material 

Eftersom vi är blivande lärare har vi haft ambitionen att göra en litteraturanalys som delvis är 

didaktisk. Frågan vi ställde oss i uppsatsprocessens initiala skede var: vilken skönlitterär 

roman ska vi analysera? För att kunna motivera ett urval har vi undersökt vilka romaner man i 

år (2010) läser och analyserar inom svenskämnet på gymnasiet. Vi har kontaktat tio 

kommunala gymnasieskolor i Östergötland och omnejd med avsikt att göra ett stickprov och 

för att få en geografisk spridning inom regionen. Anledningen till att vi har valt kommunala 

skolor är att deras samhällsfilosofi bygger på tanken om alla medborgares rätt till en likvärdig 

utbildning. I det underlag vi fick från skolorna framkom att Candide var den klassiska roman 

som läses mest (Se bilaga 1). 

 Att vi valt Candide för vår analys beror, vid sidan av frekvensunderlaget, på att romanen 

ingår i litteraturkanon och har bearbetats inom såväl litteraturvetenskaplig forskning som i 

gymnasieskolans litteraturundervisning. Övriga titlar med hög frekvens i vår 

romanundersökning har ännu inte existerat länge nog för att kunna anses ingå i en klassisk 

litteraturkanon. 

 Vi har vidare försökt att utreda om det har genomförts några undersökningar de senaste 

åren angående en skolrelaterad litteraturkanon. Vi fann en examensuppsats, signerad David 

Vinnersten (2006), som konstaterar att Candide är den roman som används mest i 

litteraturundervisningen för Svenska B på Linköpings gymnasieskolor (s. 30, 43). Claes 

Carlström (2008) genomförde även en undersökning i Stockholmsområdet 2007 och kom i sin 

magisteruppsats (Litteraturförmedling på gymnasienivå; En studie av kanon, beskrivningar 

och litteratursyn i fyra läromedelspaket för gymnasieskolan) fram till att Candide då 

användes av en majoritet av gymnasieskolorna, närmare bestämt 67% (s. 22).  

 Vi har alltså på dessa grunder slutit oss till att Candide är ett rimligt val för romananalys i 

en uppsats av det här slaget. 
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 Som sekundärlitteratur har vi valt böcker som med utgångspunkt i litteratur, religion och 

filosofi berör Voltaire och Leibniz. Vi kopplar sedan deras idégods till nutida forskning och 

nyhetsrapportering. I den avslutande didaktiska diskussionen relaterar vi våra analyser till 

forskning inom litteraturdidaktik. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen belyser människans utsatthet i förhållande till Voltaires kritik (i Candide) av 

upplysningsfilosofin och dess främste man Leibniz, och kopplar det till liknande problem i 

dagens samhälle. 

 Texten består i huvudsak av tre delar. 

 Första delen (kapitel 2) ger en introduktion till optimismens störste förespråkare Leibniz 

och dess främste kritiker Voltaire. 

 Andra delen (kapitel 3) undersöker vi 1700-talsmänniskans utsatthet med utgångspunkt i 

Candides huvudtema optimismens dåraktighet och ställer detta – med modern litteratur och 

media – mot optimismen i dagens samhälle, samt ger en fortsatt analys av människans 

utsatthet i förhållande till ett urval av den enorma mängd möjliga motiv som förekommer i 

Candide. 

 Tredje delen (kapitel 4) består av en avslutande didaktisk diskussion där vi kopplar våra 

analyser och idéer till ledande forskning inom litteraturdidaktik. 

 

2 Presentation av optimismens främsta debattörer 

Här följer en överblick av två av optimismens främsta debattörer – förespråkaren Leibniz och 

kritikern Voltaire. 

 

2.1 Leibniz och optimismen 

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716) var tysk filosof, matematiker och doktor i 

juridik. Ett av hans mest kända religiösa och filosofiska verk skrevs på franska och heter i 

originaltitel Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du 

mal (1710). I den engelska versionen Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom 

of Man and the Origin of Evil (1951) utvecklar Leibniz sina tankar om ”the creation of the 

best of all possible universes” där han kommer fram till att Gud inte bara skapade vilket 

universum som helst utan ”the best of all” (Leibniz 1951, s. 169). Leibniz menar alltså att Gud 

i all sin omnipotens har skapat ”den bästa av alla möjliga världar” (Friberg 2007, s. 21), vilket 

innebär en skapelsefilosofi som ger upphov till många problematiska frågor, eftersom världen 
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innehåller mycket ondska och lidande. Den här motsättningen – att gud har skapat en värld 

full av ondska, trots att han är god, allvetande och allsmäktig – leder till huvudtemat i Leibniz 

essäer, nämligen teodicéproblemet. 

 
[God] foresaw from eternity all that which should happen, he ordered all things and 
placed them each one in its own place, and he guides and controls them continually, 
according to his pleasure. Thus nothing is done without his permission or against his 
will, and he can prevent … as much and as often as seems good to him. (Leibniz 1951, 
s. 185) 

 

Leibniz menar alltså att Gud har skapat världen och vet precis i minsta detalj vad som 

kommer att hända och när. Gud kontrollerar även allt kontinuerligt; inget sker utan Guds 

tillåtelse, och han kan även påverka utvecklingen närhelst det behagar. 

 Hur ska vi människor då tolka Guds och ondskans samexistens? Som lösning på 

teodicéproblemet brukar religionskritiker helt förkasta tanken på att Gud existerar, men 

Leibniz har en annan förklaring: ”It is true that one may imagine possible worlds without sin 

and without unhappiness … but these same worlds again would be very inferior to ours in 

goodness” (Leibniz 1951, s. 129). Steven M. Nadler (2010, s. 100) tolkar detta som att om 

Gud hade skapat en värld med endast en mindre instans av ondska, så skulle det innebära en 

värld med mindre övergripande godhet, eftersom allting i minsta detalj är ihopkopplat och 

bidrar till den bästa av världar. 

 Det är enligt Leibniz inte meningen att människan ska förstå den gudomliga planen och 

det är just därför Gud har skapat motsättningar på en nivå som människan kan behärska. 

 
Shall God not give the rain, because there are low-lying places that will be thereby 
incommoded? Shall the sun not shine as much as it should for the world in general, 
because there are places that will be too much dried up in consequence? (Leibniz 1951, 
s. 206) 

 

Enligt Nadler menar Leibniz att Gud – som kan överblicka helheten i både tid och rum – 

föredrog att skapa en värld med saker som, från människans perspektiv har defekter, men som 

från Guds omniscienta perspektiv bara syftar till att göra världen till den bästa (Nadler 2010, 

s. 100). Leibniz menar alltså att: ”the bad elements (those things that have a lesser degree of 

perfection) accentuate the good, and that particular evils are required to bring into relief 

particular goods” (Ibid.). Gud kan alltså ändra på det vi ser som ondska, men gör det inte 

eftersom det onda förhöjer det goda. Om inte ondska och lidande finns för att balansera upp 

det goda skulle världen som helhet vara ”less perfect” (Leibniz 1951, s. 340). Anna Friberg 
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(2007) ställer en tankeväckande fråga rörande detta i Om determinism och fri vilja hos 

Leibniz: Om Gud ändrar något i sin skapelse, betyder inte det att han inte valde den bästa av 

möjliga världar från början? (22f). 

 

2.2 Voltaire 

En av Leibniz främsta kritiker återfinns i François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778). 

Voltaire var en fransk upplysningsman; då som nu ansedd som en av epokens allra största 

författare och samhällsdebattörer. Kritiken mot människans predestination riktade sig t.ex. 

bland annat direkt mot Leibniz filosofi. Voltaire vände sig mot fanatism och vidskepelse, 

stred för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Som konsekvens av dessa 

ställningstaganden blev det omöjligt för Voltaire att acceptera kyrkan som institution och 

kristendomens syn på treenighet, arvsynd och predestination – detta trots att han i viss mån 

själv var troende, även om det rörde sig om deism (Ekerwald 2000, s. 256). 

 I följande avsnitt redogörs för Voltaires filosofi och samtida polemik. Avsnittet avrundas 

med Voltaires (i Candide) skisserade program för en praktisk implementering av hans filosofi. 

 

2.2.1 Voltaires filosofi och ambivalenta absolutism 

Voltaire var en mångfacetterad och stridbar person. Under sitt drygt åttioåriga liv tvingades 

han otaliga gånger i exil. Han bespottades och beundrades, fick tillgångarna strypta av sina 

mecenater och togs sedan till nåder. Han hyllades och understöddes av ”upplysta” despoter 

som exempelvis Fredrik II av Preussen och Sveriges Gustaf III. Voltaire tog många gånger till 

stridsyxan för dem som oskyldigt fallit offer i religiösa och politiska häxprocesser. Han 

värnade om medborgerliga rättigheter, angrep censuren och kritiserade maktmissbruk i alla 

dess former. Samtidigt som Voltaire regelmässigt kritiserade religiositet och kungamakt 

kunde han gå i strid för jesuiterna, till exempel då de utsattes för politisk förföljelse i 1770-

talets Frankrike, och även uttala sitt solida försvar för kungamaktens absolutism (Gay 1988, s. 

309ff). Voltaire riktade alltså sin polemik åt alla håll han ansåg nödvändigt, och 

historieprofessorn Peter Gay menar att Voltaire fått oförtjänt dåligt rykte till följd av sina 

många och till synes splittrade ställningstaganden (Gay 1988, s. 3f). 

 Då vissa av Voltaires idéer kan förefalla motsägelsefulla för en nutida betraktare kan de 

möjligen framstå som (om inte bättre så i alla fall) mer rimliga om de sätts i en historisk 

kontext. Voltaire var som sagt anhängare av politisk absolutism, bland annat av den franska 

kronan (Gay 1988, s. 309). Vid 1700-talets senare hälft erbjöds många konstnärer och 

författare en naturlig hemvist i Europas kungahus och furstendömen. Under perioden 
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demonstrerade många envåldshärskare viss radikalism med avsikt att tillägna sig och omge 

sig av upplysningens ideal och idéer. Många av de kulturellt mest frisinnade härskarna hörde 

även till de politiskt mest hårdföra. Till skaran räknas bland andra den ryska kejsarinnan 

Katarina (”den stora”) och förut nämnda Fredrik II av Preussen och Gustav III. För stora 

tänkare som Voltaire duggade hovens inviter tätt. Fredrik II lät exempelvis anställa Voltaire 

på höga poster, som t.ex. kammaherre, och via beskyddare som Mme Pompadour, invaldes 

han i den franska akademin (Ekerwald 2000, s. 177, 145). 

 Voltaire var återkommande noga med att försäkra kungamakten och aristokratin om sitt 

stöd och detta var troligtvis helt avgörande för att Voltaire alls skulle bli publicerad och nå 

ryktbarhet för en större krets (Gay 1988, s. 310; Ekerwald s. 77, 144f, 181). Samtidigt var 

Voltaires nederlag många och svåra. Han fängslades i Bastiljen; hans nyskrivna Doktor 

Akakias tidsskrift (1752) brändes på bokbål i samband med att han avsattes från sitt ämbete 

som kammarherre av Fredrik II, och landsförvisades av Ludvig XV under förödmjukande 

former (Ekerwald 2000, s. 79, 187, 191). Även om Voltaire högst personligt fick erfara 

kungamaktens ombytlighet hade han en förklaring till varför så många nationer är 

kungadömen: människor duger mycket sällan till att styra sig själva (Ibid., s. 251). 

 Kungamakten ville gärna omge sig av strålglansen av Voltaires egenskaper som 

dramatiker och författare, men tålde inte att själv granskas (Ibid., s. 186ff). Under senare år 

och efter bittra erfarenheter kom Voltaire allt mer att vända sig mot den brutalitet och den 

godtycklighet som envåldshärskare ofrånkomligt för med sig (Ibid., s. 192). 

 

2.2.2 Voltaires religion 

Tittar man på någon av Voltaires många polemiska uttalanden – exempelvis det kända citatet 

om kyrkan: ”krossa den skändliga” (Ekerwald 2000, s. 254), eller gör en närläsning av 

religionskritiken i till exempel Candide – kan det förmedla intrycket av att Voltaire själv 

avsäger sig varje form av religiös övertygelse. Carl Göran Ekerwald skriver dock om hur 

Voltaire under hela sitt liv ”deklarerar sin gudstro” och menar att han inte gjorde det enbart 

som ett ”kamouflage” för att låta myndigheterna låta honom vara ifred, utan för att han närde 

en tro på ”en fortsättning”, men inte nödvändigtvis en traditionell föreställning om att ”en 

hinsides värld är greppbar med jordiska sinnen” (Ibid., s. 258f). Voltaires kritik mot religiösa 

praktiker var dock stark. Han kritiserade kyrkans högmod och dogmatik, i synnerhet 

kristendomens, eftersom dess företrädare inte levde gudfruktigt. Voltaire förordade en 

expropriering av kyrklig egendom och äcklades över kyrkans rika företrädare, biskopar och 

präster eftersom de hycklande predikade ”ödmjukhet” för fattigt folk (Ibid., s. 258). För att de 



 

 

 

7

skulle bli bättre medborgare förordade Voltaire att prästerna, borde avlönas av staten, gifta sig 

och skaffa barn. Munkarna skulle däremot ”utrotas” (Ekerwald 2000, s. 258). 

 Voltaires angrepp mot Leibniz optimism och kyrkans uppfattning om människans 

predestinerade öde fick sin största näring efter jordbävningen i Lissabon 1755, vars följder 

(cirka 35 000 döda) han själv bevittnade. Voltaire såg hur prästerna varnade sina församlingar 

efter skalvet med orden: ”ångra era synder och bättra er, annars kommer det att gå er på 

samma sätt” (Ibid., s. 204). Denna cyniska praktik, grundad på kristen arvsynd och 

sammanblandad med tron på ”Försynen” för det allmännas bästa gjorde att Voltaire ”äcklades 

av prästernas förklaringar … och Leibniz gränslösa optimism” (Ibid.). Intrycken 

sammanfattas i Poem över jordbävningen i Lissabon eller Undersökning av axiomet: allt är 

rätt (1755) samt i ett par av kapitlen i Candide. Voltaires kärva religionskritik hindrade 

honom dock inte, som ovan nämnt, från att ta strid även för forna fiender när han fann det 

nödvändigt. När den franska nationalförsamlingen stärkte sin makt på kungens och 

biskoparnas bekostnad gick de även till häftigt angrepp mot de edsvurna jesuiterna. Voltaire 

hade formulerat stark kritik mot jesuiterna i Candide, men förskräcktes över förföljelserna. 

Jesuiternas banemän hade visserligen försvagat enväldet men även bränt Voltaires böcker; 

därför såg han ingen anledning att uppskatta ”dessa vargar” (Gay 1988, s. 310ff). 

 

2.2.3 Voltaire om manligt och kvinnligt 

Som tidigare nämnt var Voltaires reservationer mot kyrkan många och svavelosande. Han 

ansåg t.ex. att prästernas kyskhetslöfte var hyckleri och talande nog står kyrkans män för flera 

övergrepp och sexköp i Candide. Voltaire attackerade den institution som skapade sexuell 

frustration och samtidigt bortsåg från en enkel lösning genom äktenskap. De religiösa 

ledarnas upphöjda men strikt reglerade positioner innebar att präster och munkar inte fick leva 

i normala familjerelationer men att de däremot kan köpa och utnyttja kvinnor. 

 I Candide befinner sig kvinnorna ständigt i utsatthet, liksom männen – om än delvis i 

andra sammanhang. Kvinnor våldtas och stympas men framställs också som beräknande och 

egocentriska. Candides älskade Kunigunda väljer exempelvis ekonomisk trygghet framför 

äkta kärlek när hon uppvaktas av en förmögen friare (Voltaire 1759/1966, s. 39-40). 

Voltairekännaren William F. Bottiglia (1968, s. 98) hävdar i essän ”Candide’s Garden” att 

Voltaires ”hänsynslösa och karikatyrartade beskrivningar av kärleken och kvinnan” 

balanseras i Candides avslutande kapitel där huvudpersonen väljer att äkta Kunigunda, trots 

att hon mist sin skönhet och trots att Candide inte längre älskar henne: 
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Candide hade i grunden icke den minsta lust att gifta sig med Kunigunda, men dels 
frestade det honom efter baronens gränslösa oförskämdhet att trots denne genom att 
driva igenom äktenskapet, dels låg Kunigunda själv ständigt över honom med så 
enträgna påminnelser, att det i alla händelser numera var honom omöjligt att dra sig ur 
spelet. (Voltaire 1759/1966, s. 104) 

 

Bottiglias tolkning gör gällande att sentimentala föreställningar hindrar nyktra och produktiva 

familjekonstellationer (1968, s. 98). Äktenskap som baseras på arbete och jämlikhet gör 

däremot att makarna agerar moraliskt och visar varandra ömsesidig respekt. Med ovanstående 

målsättningar kan makarna även bidra med en avkomma som med sund uppfostran kan bli en 

produktiv medborgare (Ibid.). Med Bottiglias perspektiv blir praktiskt arbete och nytta en 

förutsättning för sundhet och jämställdhet; romantiska föreställningar är däremot skadliga 

eftersom de är verklighetsfrånvända och därigenom en källa till olycka. 

 

2.2.4 Voltaires filosofiska program i praktiken 

Kärnpunkten i Voltaires filosofi kan också beskrivas som en praktik, befriad från tanken om 

predestination. Voltaire menade att människan med förnuftets hjälp kunde skapa en bättre och 

mer harmonisk värld genom praktiskt arbete och kooperation. Enligt Holmgren (1994, s. 70) 

och Friedlander (1963, s. 47) är den gängse tolkningen av Candides slutreplik ”[d]et är väl 

talat … men låt oss nu odla vår trädgård” (Voltaire 1759/1966, s. 108), att människan inte bör 

angripa världen och dess problem utan istället sköta sig själv. Göran Hägg kommenterar 

däremot samma passage som ett sätt ”att förändra den lilla världen innan man ger sig ut i den 

stora” (2008, s. 116). William F. Bottiglia utvecklar denna tankegång i ”Candide’s Garden” 

(1968) samtidigt som han angriper litteraturvetare med liknande ståndpunkter som Holmberg 

och Friedlander. Bottiglia menar att dessa, bland andra Voltairekännaren René Pomeau, gör 

trångsynta tolkningar: 

 
Pomeau nonetheless flatly denies that there is any suggestion of ’pamphletary activity’ in 
the Conclusion of the tale. /…/ In my judgement if he had closely examined the form of 
Chapter XXX, as well as the language in relation to the form, he would have found 
more. In fact, he would have found enough to prove that the wisdom of the Conclusion is 
not narrow and disappointing … but excitingly, dynamic, expansive, and challenging at 
every level of the civilized adventure. (Bottiglia 1968, s. 97) 

 

I Bottiglias tolkning blir hela Candide en uppladdning för det mönstersamhälle som han 

hävdar att Voltaire skisserar i romanens avslutande kapitel, nämligen en praktisk tillämpning 

av författarens avslutande budskap: med gemensamt produktivt och småskaligt arbete kan 

människor skapa en bättre och mer harmonisk värld (1968, s. 97f). Bottiglia ser Candides 
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många resor till världens olika hörn som besök i symboliska trädgårdar vilka manifesterar 

följande paradoxala samhällen: Westfalens jordliga paradis – centrum för optimistisk ödestro 

och aristokratiskt tyranni; bulgarernas rike – det nakna militära despotriket; protestantismens 

Holland – en merkantilistisk utopi där ”alla är rika” och kristen välgörenhet förs med 

diskriminering; katolicismens Lissabon – hemvist för inkvisitionens fanatism, vidskepelse och 

korruption; Paraguay, ”jesuiternas vingård” – militär despotism maskerad som guds 

kungarike på jorden; långöronens primitiva samhälle – hemvist för vildarnas naturliga 

barbari; Paris, ”civilisationens kulturella och sociala nav” – moraliskt depraverad tristess 

manifesterad i rotlös och fruktlös urban miljö; Pococurantes ornamentala trädgård – 

artificiell sterilitet och ett utryck för vuxen nonchalans; Cacambos trädgård – depression som 

konsekvens av arbete utan socialt mål (Bottiglia 1968, s. 90f). 

 Bottiglia tolkar däremot Eldorado, den gamle turkens trädgård och Candides trädgård som 

en logisk utveckling av ett modellsamhälle. Eldorado erbjuder – trots sina logiska brister 

eftersom det ju är en myt – ett ideal för mänskligt handlande eftersom det där inte 

förekommer några motsättningar människor emellan: 

 
[Candide:] Vad för något? Ni har inga munkar, som undervisa, disputera och slåss, 
regera och smida ränker och som bränna på bål dem, som äro av andra meningar än de? 
[Den gamle:] Vi äro icke tokiga heller, sade den gamle. Här äro vi alla av samma 
mening och förstå icke vad ni menar med era munkar. /…/ Candide bad att bli förd till 
Rätten och Högsta domstolen. Ciceronerna svarade, att man icke kände till dylikt och att 
processer icke existerade. Han förhörde sig då, om det icke heller fanns fängelser, och 
det upplystes, att sådana likaledes saknades. (Voltaire 1759/1966, s. 55f) 

 

Detta ideal implementeras sedan, om än blygsamt i den gamle turkens familjeträdgård… 

 
Jag har endast tjugu plogland, svarade [turken], som jag odlar själv med mina barn. 
Arbetet håller tre stora olyckor borta från oss: ledsnaden, lasten och armodet. (Voltaire 
1759/1966, s. 107) 

 

för att sedan manifesteras i Candides trädgård. Candides trädgård är ett kooperativt 

modellsamhälle, utgjord av en större grupp än familjen, vilket jobbar stegvis men med 

praktisk försäkran om en bättre civilisation (Bottiglia 1968, s. 90f). Bottiglia hävdar i sin essä 

att Voltaire inte bara presenterar ett ideal för samhällsuppbyggnad utan också skisserar 

moraliska förebilder för mänskligt handlande (Ibid., s. 97f). Till dessa förebilder hör den 

arbetsdelning som Candides kollektiv praktiserar i trädgården, t.ex. genom att medlemmarnas 

olika talanger styr arbetsdelningen: 
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Låt oss arbeta och icke resonera, sade Pangloss, det är det enda medlet till att göra livet 
drägligt. /…/ Var och en av dem började efter bästa förmåga bruka sina anlag. 
Kunigunda … lärde sig att baka utmärkta pastejer; Paquette broderade, och den gamla 
drog försorg om deras linne … [och] Giroflée … blev en förträfflig snickare, till slut 
också en ganska ordentlig människa. (Voltaire 1759/1966, s. 108) 

 

Men arbetsdelningen slutar inte där. Candide utgör tillsammans med Pangloss och Martin 

församlingens intellektuella subgrupp, det vill säga den intelligentia som bör finnas i ett 

civiliserat samhälle (Bottiglia 1968, s. 96). 

 Bottiglia betraktar Candides trädgård som ett humanitärt räddningsprojekt för samhällets 

utnyttjade, förtryckta och kulturellt förföljda (1968, s. 99). Han understryker dock att 

intelligentians inflytande bör begränsas för att undvika ”social ondska”, med andra ord den 

korruption och maktpolitik som riskerar följa maktutövande, vilket är något som blottläggs 

genom hela romanen, se t.ex. de falska trädgårdarna ovan (Ibid., s. 89f). Kollektivet bör i 

första hand ägna sig åt praktiskt och produktivt arbete för att undvika sådana faror och behålla 

sitt moraliska initiativ (Ibid., s. 90, 97f). 

 

3 Tema och motiv 

I det här kapitlet kommer vi först att presentera det tema och de motiv vi har hittat i Candide. 

Därefter analyserar vi temat optimismen och ställer det mot dagens optimism, för att sedan 

analysera ett urval av motiv vi funnit i Candide, vilka vi även ställer mot dagens samhälle. 

 Ett tema är i regel ett verks huvudämne eller huvudbudskap. I Candide är det Voltaires 

kritik mot den filosofiska inriktningen optimismen och dess aprioriska och deterministiska 

livssyn. Optimismen och den deterministiska synen på världens skeenden går så att säga hand 

i hand i Candide. Vi har därför valt att presentera detta som ett tema. 

 Motiv kan sägas vara subteman och inom litteraturforskningen brukar motiv stå som term 

för ”ett mönster, schema eller ämne för en situation eller handling som går att känna igen från 

ett textställe till ett annat. Motivbeteckningen är en abstraktion av det som textens ord 

gestaltar” (NE). I Candide förekommer en mängd motiv vilka utgör tänkbara 

fördjupningsområden. Några exempel är krig och militarism, sociala orättvisor, religion, 

moraliska tillkortakommanden, social status, genus, högfärd med mera. I vår närläsning av 

Candide har vi försökt att finna återkommande motiv och har valt att analysera de som 

förekommer med hög relevans i relation till det valda huvudmotivet människans utsatthet. 

 De motiv vi uppmärksammat som tydligt återkommande och idémässigt mest 

sammanhängande ryms dels under motivet Religion och Politik dels under motivet Genus och 
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klasstillhörighet. Det förra motivet samlar framför allt de konkreta utryck för politiskt och 

religiöst maktmissbruk (även militärt) som förekommer i romanen. Vi menar här att det finns 

en systematik i författarens meningsskapande då motivet med hög frekvens återkommer i 

olika men likartade skildringar. Dessa rör bl.a. maktmissbruk från kyrkans företrädare, 

kolonisatörer och handelsmän, som alla utnyttjar sina positioner för egen vinning men 

samtidigt befinner sig i utsatthet som konsekvens av sin höga ställning. Det andra motivet 

samlar exempel på social och sexuell exploatering av kvinnor och ståndshierarkier/social 

status i olika kontexter. Variationer av kvinnoexploatering och åskådliggjorda 

ståndshierarkier nagelfars från olika angreppspunkter och uttrycks så pass ofta och 

regelbundet att vi även här vill tala om motiv. Att vi valt just dessa motiv för djupare analys 

beror främst på att de, vid sidan av sin höga förekomst romanen igenom (se bilaga 2), intimt 

kan kopplas samman med huvudmotivet människans utsatthet. Med hjälp av sin sociala status 

(vilken kan vara t.ex. religiöst eller politiskt motiverad) utsätter vissa av romanens karaktärer 

sin omvärld och sina medmänniskor – inte minst kvinnor – för exploatering i olika former. 

Dock befinner sig även dessa upphöjda karaktärer ständigt i utsatthet; de kan när som helst 

störtas från sina troner. Att denna konvergens tydligt kan skönjas mellan huvudmotivet 

Människans utsatthet och submotiven Religion och politik samt Genus och klasstillhörighet 

gör att vi bedömer uppdelningen och klassificeringen av huvud- och submotiv som väl 

motiverad. 

 

3.1 Tema 

Vi inleder alltså analysen med utgångspunkt i det som anses vara romanens tema: 

optimismens dåraktighet och determinism. Vi kommer i följande del visa hur optimismen 

gestaltas och vilka konsekvenser den kunde få i Candide, och jämföra detta med hur 

optimismen i olika sammanhang tar sig uttryck idag. 

 

3.1.1 Optimismen i Candide och optimismen idag 

Optimismen är inte en filosofi isolerad till 1700-talet, utan är i allra högsta grad levande i 

dagens samhälle. Psykologer försöker idag på olika sätt kartlägga och föra statistik över 

människors lycka. Detta kan man göra med olika metoder, t.ex. mäta självmordsstatistiken i 

ett land, antal utskrivna recept på antidepressiva medel, bruttonationalprodukten, och 

genomföra intervjuer med ett stickprov av människor. Huruvida resultatet stämmer med 

verkligheten är troligen svårt att säkert fastställa, eftersom ämnet är högst subjektivt. 
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 Candide lever efter Pangloss optimism och håller hoppet uppe att hitta sin Kunigunda. 

Men är optimism synonymt med hopp? Den frågan försöker Barbara Ehrenreich utreda. 

Ehrenreich, som är en av USA:s mest profilerade samhällskritiker, skriver i sin aktuella bok 

Gilla läget: hur allt gick åt helvete med positivt tänkande (2010) om hur hoppet och 

optimismens filosofi påverkar oss idag. Anledningen till bokens tillkomst som debattinlägg 

går tillbaka till första gången hon utsattes för den så kallade tvångsglädjekulturen, nämligen 

då hon drabbades av bröstcancer. ”Då fick hon höra att en positiv inställning skulle besegra 

sjukdomen och att cancern rentav kunde betraktas som en gåva, en möjlighet till 

karaktärsdaning” (Lenas 2010-11-30). Ehrenreich ställer sig oerhört kritisk till denna typ av 

tankekontrollerad optimism och skriver att ”hopp är en känsla, en längtan, och upplevelsen av 

den har vi inte full kontroll över. Optimism, däremot, är en inlärd inställning, en medveten 

förväntan som förmodligen vem som helst kan förvärva genom övning” (Ehrenreich 2010, s. 

10).  

 Candide har en genuin känsla av hopp och längtan efter att få återförenas med sin älskade. 

Känslan finns hos honom och den kan han inte kontrollera eller styra. Hans försök till 

rationella tankar är dock inlärda och kommer från Pangloss filosofi, vilket gör att de stundvis 

vacklar. När Candide själv har blivit rituellt sönderpiskad i Lissabon, sett Pangloss hängas, 

sett sin vän och välgörare Jakob drunkna och fått höra att Kunigunda fått magen uppsprättad 

förkastar han inte Pangloss optimism utan utbrister istället: ”om det här är den bästa av alla 

världar, hurudana äro då de andra?” (Voltaire 1759/1966, s. 21). Pangloss själv vacklar dock 

aldrig i sin övertygelse. När Candide frågar Pangloss om hans tro att ”allt är inrättat på det 

bästa här i världen” har rubbats efter det att han blivit hängd, dissekerad, piskad och satt som 

galärslav, svarar han med sin aprioriska hållning: 

 
Jag står fast vid min förra mening, … jag är filosof och det passar sig icke för mig att 
ändra åsikter. För övrigt kan Leibniz omöjligen ha orätt, och dessutom är den 
förutbestämda harmonien något av det skönaste här i detta universum. (Voltaire 
1759/1966, s. 102) 

 

Trots alla hemskheter Pangloss och de andra har utsatts för av religiösa och statliga 

makthavare vacklar inte hans optimism. Fredrik Sundqvist, forskare i teoretisk filosofi, 

beskriver detta som att Pangloss ”optimism och förnuftstro kan snarast beskrivas som ett 

tidlöst evangelium för de privilegierade: den rådande ordningen är alltid den bästa möjliga” 

(Sundqvist 1999, s. 126). Determinismen – och alla hemskheter som kan bortförklaras med 

hjälp av den – gäller alltså bara för vanliga människor, för gräsrötterna. Det är i sådana partier 
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i Candide som Voltaire kritiserar sin samtids makthavare och optimism-filosofer som Leibniz. 

Fredrik Sundqvist menar att ”Pangloss tänkande ter sig … främst som ett konservativt försvar 

av den världsliga och religiösa makten. Enligt honom borde ingen klaga” (Sundqvist 1999, s. 

126). 

 Att ingen borde klaga är en genomgående tanke i den optimism Voltaire satiriserar i 

Candide, och den är verkligen aktuell i dagens samhälle. ”Om Candide gjorde om sin resa i 

dagens värld skulle han finna lika många exempel på fåfänga, snikenhet, ondska och lidande 

nu som då” (Sundqvist 1999, s. 129). Som exempel tenderar utseende att bli allt viktigare, vi 

tjänar gärna pengar på andras olycka – ibland till den grad att den enes död blir den andres 

bröd. Naturkatastrofer verkar också bli allt vanligare. Och precis som under Voltaires tid så 

dyker nu – mitt bland dessa mänskliga tillkortakommanden och olyckor – den nya vågen av 

optimism upp. Allt fler människor blir utnämnda, eller självutnämner sig, till proffs på 

positivt tänkande. ”De som inrättar sig som instruktörer i konsten att tänka positivt – coachar, 

predikanter och guruer av olika slag – har beskrivit denna strävan med uttryck som 

’självhypnos’, ’mind control’ och ’tankekontroll’” (Ehrenreich 2010, s. 11f). Med andra ord, 

skriver Ehrenreich, lär dessa coacher ut en teknik som kräver medvetet självbedrägeri och 

förmågan att undertrycka eller blockera negativa tankar eller faktiska händelser (Ibid.). 

 Att sälla sig till den filosofiska inriktningen optimismen har i Candide visat sig vara ett 

farligt företag. Pangloss och hans lärling Candide råkar ständigt ut för olyckor, vilka de med 

hjälp av sin filosofiska övertygelse (bort)förklarar med en (o)logisk orsak-verkan-analys. När 

de drabbades av den stora jordbävningen i Lissabon (som i verkligheten ägde rum 1755) 

försökte Pangloss trösta några drabbade människor genom att bevisa att ”sakernas gång icke 

kunnat ställa sig annorlunda”, (Voltaire 1759/1966, s. 19) med orden:  

 
Ty, sade han, allt det här har inrättats på det allra bästa. Ty när det är jordbävning i 
Lissabon, så måste den också äga rum där och icke annorstädes. Ty det är omöjligt att 
tingen äro annorstädes än där de äro. Ty allt är visligen inrättat. (Ibid.) 

 

Pangloss försöker alltså med teodicéproblemet i bakhuvudet förklara en naturkatastrof med en 

deterministisk tanke om att det som sker, sker just på grund av att en allsmäktig gud ansett det 

vara det bästa för den bästa av alla tänkbara världar. 

 Exemplet ovan visar hur Pangloss med optimismen förklarar något som ligger utanför 

människans påverkan – en naturkatastrof. Men förklaringen tillämpas även på händelser 

styrda av människan – tortyr och krig. Candide ställs t.ex. inför krigsrätt hos bulgarerna och 

tvingas välja mellan två straff: ”att med en gång få tolv blykulor i pannan”, eller ”att springa 
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gatlopp trettiosex gånger genom hela regementet bestående av tvåtusen man (Voltaire 

1759/1966, s. 11). Efter att Candide ”i kraft av den Guds gåva, som kallas friheten” väljer att 

springa gatlopp står det klart att han efter bara två varv har ådragit sig ”fyra tusen slag, vilka 

blottat hans muskler och nerver från nacken ned på baken” (Ibid.). Han överlever dock denna 

prövning, får vård, och blir till slut så pass frisk att han försöker fly situationen. Candide 

hamnar då mitt i kriget mellan bulgarernas och arabernas konungar, och under sina försök att 

hitta ”en annan plats för sina meditationer över verkningar och orsaker” tvingas han gå rakt 

igenom slagfältet (Ibid., s. 12). Där får han med egna ögon se cirka trettio tusen människor 

slaktade av kanoner, gevärseld och bajonetter, brända byar, genomborrade åldringar, deras 

hustrur med genomskurna strupar och sina barn tryckta till sina blodiga bröst, unga flickor 

med uppsprättade underliv, utslagna hjärnor och kringströdda armar och ben (Ibid.). När 

Candide sedermera når Holland är all proviant slut och han tvingas till tiggeri. När en man 

frågar honom om han har ”någon orsak att vara här”, svarar Candide: ”Det är ingen verkan 

utan orsak, … [d]et ena är en nödvändig följd av det andra, och allt är inrättat på det bästa. 

/…/ Allt detta kan icke förhålla sig annorlunda”, och senare reflekterar han: ”Magister 

Pangloss hade sannerligen rätt, när han lärde mig, att allt här i världen är inrättat på det 

bästa…” (Ibid., s. 13f). 

 Med optimismen förklarar alltså Candide, enligt Pangloss teorier, att allt ont som händer 

har ett naturligt orsak-verkan-samband i Guds bästa värld. I dagens samhälle finns det 

tendenser som talar för att den moderna människan gör på liknande sätt, men i samband med 

en ny sorts religion – konsumtionssamhället. Ehrenreich skriver att ”vid ingången till 2000-

talet tycktes den amerikanska optimismen ha nått ett slags maniskt crescendo”; lanseringen av 

positivt tänkande hade då blivit en egen näringsgren i konsumtionssamhället och ett sätt för 

näringslivet ”att ursäkta dess övertramp och maskera dess galenskaper” (Ehrenreich 2010, s. 

15). Enligt journalisten Bob Woodward (som bidrog till avslöjandet av Watergate-skandalen) 

framförde inte Condoleezza Rice alla sina tvivel till dåvarande presidenten George W. Bush 

(2001–2009) eftersom, ”som hon sa, ’presidenten alltid krävde optimism’. Han gillade inte 

pessimism, folk som vred händerna eller tvivlade” (Ibid., s. 16). 

 Att sälla sig till den filosofiska inriktningen optimismen skulle, även i dagens samhälle, 

visa sig vara ett farligt företag. Kort därefter ”började det gå illa. Först var det IT-bubblan 

som sprack, … sedan terroristangreppet den 11 september”, följt av krigsförklaringar, och 

efter det sprack fastighetsbubblan (Ehrenreich 2010, s. 16). Är då inte optimism ett koncept 

för framgång – som enligt coacher, predikanter och guruer av olika slag till och med kan 

besegra cancer – utan ett koncept för endast olycka? Till slut började det ”gå illa på ett sätt 
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som tydde på att positivt tänkande när allt kom omkring kanske inte var någon garanti för 

framgång, utan att det faktiskt kunde hindra vår förmåga att avvärja verkliga hot” (Ehrenreich 

2010, s. 16). 

 Kanske är det då istället en pessimistisk filosofi som kan utgöra en garanti för framgång. 

En motvikt till Pangloss optimism är karaktären Martin som har en konsekvent pessimistisk 

livssyn. Han resonerar: 

 
Och jag måste bekänna, att när jag kastar en blick på detta klot eller rättare sagt detta 
eländiga lilla gryn, som vi kallar vår jord, så är jag böjd att tro, att Gud helt och hållet 
rymt platsen för någon ond ande – Eldorado alltid undantaget. /…/ Låt oss arbeta och 
icke resonera, … det är det enda medlet att göra livet drägligt. (Voltaire 1759/1966, s. 
65, 108) 

 

Fredrik Sundqvist reflekterar om pessimism som något nödvändigt på följande sätt: 

 
Jag vill betrakta pessimismen som ett uttryck för vår förmåga att se och så småningom 
formulera brister, de må vara de närliggande eller de som med tiden utkristalliseras. 
Som en sådan förmåga blir pessimismen själva förutsättningen för framstegen och inte 
dessas absoluta fiende. Utan den kritiska pessimismen kommer inte framstegen. 
(Sundqvist 1999, s. 131) 

 

Pangloss optimism i Candide, och dagens optimism i västvärlden, har alltså visat sig vara 

bubblor som spricker vid såväl teoretisk skärskådning som vid empiriskt studium av ett orsak-

verkan-samband. 

 

3.2 Motiv 

Här följer de valda och analyserade motiven (genus, klass och social status, politiskt, religiöst 

och militärt massmissbruk, samt social och sexuell exploatering av kvinnor) och dess 

tillhörande tidlösa problematik, vilka kopplas till liknande problem i dagens samhälle. Vi 

anser att det är först när motiven sammanförs som de kan analyseras i en verklighetsförankrad 

kontext. Vi har därför valt att slå samman vissa motiv eftersom de förekommer på sådant sätt i 

Candide, och även existerar på liknande sätt i dagens verklighet. 

 

3.2.1 Genus, klasstillhörighet och politiskt maktmissbruk 

Voltaire närde en mycket kritisk hållning till såväl politiskt som religiöst maktmissbruk. Som 

tidigare demonstrerats var författaren själv bunden till sina välgörares – politiska 

envåldshärskares – högst ombytliga välvilja. Protagonisten Candide är, liksom författaren 

själv, ett offer för sina mecenaters nåd. Även om det är de på samhällsstegens lägre pinnhål 
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som ofta råkar illa ut; soldater slavar m.fl., så sitter samhällstopparna ingalunda säkert på sina 

positioner. Ledande 1700-talsmänniskor i Candide blir både bödlar och offer i sin tillvaros 

utsatthet. Ett exempel på detta är adelsfamiljen von Thunder-ten-Tronckh. Denna familj 

regerar inledningsvis med nästintill oinskränkt makt och behandlar sina undersåtar som det 

passar dem; Candide jagas exempelvis ut i kylan efter att ha förargat sin husbonde, baronen: 

 
Efter middagen följande dag, då man rest sig från bordet, blevo Kunigunda och Candide 
ensamma bakom en skärm. Kunigunda lät sin näsduk falla i golvet, Candide tog upp 
den. Kunigunda gav Candide i all sin oskuld sin hand; den unge mannen kysste i all 
oskuld den unga damens hand, med egendomlig glöd, ömhet och uttrycksfullhet; deras 
läppar möttes, deras ögon glänste, deras knän skälvde, deras händer förenade sig, Herr 
baron von Thunder-ten-Tronckh kom i detsamma förbi skärmen, och när han såg denna 
orsak och verkan, jagade han Candide ut ur slottet med kraftiga sparkar i hans bak. 
(Voltaire 1759/1966, s. 9) 

 

Baronens slott utsätts dock för en invasion dock kort efter incidenten. Han mördas 

tillsammans med sin familj. Dottern Kunigunda tillfångatas och lever som slavinna under lika 

förnedrande som varierande former (Voltaire 1759/1966, s. 24ff, 97, 102f). Även baronens 

son råkar illa ut under invasionen men överlever mirakulöst för att sedan bli jesuiternas 

kommendant i Paraguay, återigen falla från och till sist sluta sina dagar som galärslav (Ibid., s. 

43ff, 104). Voltaire demonstrerar hur härskarklassen, trots överlägsna ståndsmanér och anor, 

för en högst osäker tillvaro. Detta gäller inte bara männen utan även kvinnorna. Kunigunda 

och den gamla gumman är båda av god släkt; den förra dotter till en baron, den senare  påstår 

att henens far var påve (Ibid., s. 31). Bägge råkar dock minst sagt illa ut. Kunigunda våldtas 

och får slava åtskilligt medan den gamla berättar hur hon omilt kastats i bittra öden: 

 
Vad mig själv angår, var jag bedårande, skönheten och behaget själv, och därtill var jag 
mö, något som jag visserligen inte förblev länge, ty denna blomma, som hade varit 
bestämd som blomma för den vackre prinsen av Massa Carrara, fråntogs mig av 
sjörövarkaptenen, en avskyvärd neger, som till på köpet trodde, att han därigenom 
bevisade mig en stor ära. (Voltaire 1759/1966, s. 32) 

  

Att ödet ofta behandlar överhetens kvinnor illa, hindrar dessa dock inte från beräknande 

chanstagningar när möjligheter till trygghet öppnar sig. Så väljer exempelvis Kunigunda att i 

Paraguay anta en spansk ståthållares rika frieri framför Candides sanna kärlek, under 

gummans påtryckningar: 

 
Min fröken, ni har sjuttiotvå anor och inte ett grönt öre, och ni behöver endast säga ett 
ord till den förnämaste adelsman i hela Sydamerika, som till på köpet har de mest 
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förtjusande mustascher. Passar det sig för er att vilja lysa med en obrottslig trohet? 
(Voltaire 1759/1966, s. 39) 

 

Det är inte bara familjen von Thunder-ten-Tronckh, eller för den delen andra högre-

ståndskaraktärer, som i Candide hamnar på obestånd trots sitt goda utgångsläge. För att 

illustrera hur även kungar riskerar att hamna i utsatt position ägnar Voltaire större delen av 

kapitel tjugosex åt att skildra detta. Under en av sina resor hamnar Candide på en krog där sex 

främlingar sitter och samtalar. De presenterar sig som avsatta kungar, vilka genom intriger, 

otur och dålig krigslycka tvingats i exil: 

 
Jag är Karl Edvard, konung av England. Min fader har till mig avträtt sina rättigheter till 
kronan, och jag har legat i krig för att upprätthålla dem. Inkräktarna av min tron har slitit 
inälvorna ur åttahundra av mina anhängare och piskat deras kinder därmed. Jag har suttit 
i fängelse. (Voltaire 1759/1966, s. 94) 

 

Karl Edvard hade liksom Voltaires andra kungar en verklig förebild: Han var sonson till den 

1688 fördrivne Jakob II av England. Alla avsnittets härskare var sådana som under 1600-

1700-talen tvingats abdikera under olika former (Voltaire 1759/1966, s. 94f).  Att Voltaire 

därtill låter regenter som i praktiken aldrig skulle ha haft ens en teoretisk möjlighet att träffas 

– Rysslands Ivan VI föddes exempelvis tre år efter sultanen i sällskapet avled – förstärker 

bara exemplet. Anor, rikedom och makt är allt annat än en garant mot utsatthet. 

 Som möjlig inspirationskälla för Voltaires symboliska exempel står naturligtvis hans egen 

samtid; alla styckets namngivna regenter (Karl Edvard, Ivan IV, August III, m.fl.) hade de 

facto funnits och fallit. Det är samtidigt möjligt att tolka exemplet som ett omen för händelser 

som låg i en nära fransk och europeisk framtid: härskare som avlöser sina gamla despoter är 

ju – likt Karl Edvards utmanare – sällan mindre brutala än sina föregångare. Och mycket 

riktigt, bara ett par decennier efter utgivningen av Candide skulle först de blåblodiga 

huvudena rulla på det revolutionära broderskapets schavott, därefter broderskapets, bl.a. 

Robespierres. Efter detta blodiga mellanspel kom det militära despotriket tillbaka med 

Napoleon 1804. 

 För analyser av envåldshärskarens utsatthet utgör Candides många exempel närmast ett 

argument för avskaffandet av despoter av olika slag. Att den som förtrycker själv blir 

förtryckt, eller att de som varit förtryckta i nästa led tar rollen som förtryckare, är en logisk 

konsekvens när vertikala maktrelationer kullkastas. Exemplet behöver inte begränsas till 

Voltaires samtid utan nedslag kan göras nästan var som helst i historien för att styrka 
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hypotesen. Författaren Peter Englund beskriver exempelvis i essän Invid ravinen de ryska 

bolsjevikerna strax efter deras maktövertagande 1917:  

 
Oktoberkuppens former präglade från första början bolsjevikernas maktinnehav: de var 
en liten självutnämnd elit som gripit makten med våld, och de fortsatte att ta till våld 
närhelst de kände sig hotade eller tyckte sig möta motstånd. (Englund 1996, s. 57) 

 

I Englunds text beskrivs sedan hur de ”kampinriktade och paranoida” revolutionärerna – efter 

att de, likt sina franska föregångare, störtat den hårdföra kungamakten – kvickt organiserar en 

brutal polisstat, i vilken inte ens den nya härskarklassens företrädare går säker: ”Nästan alla 

gamla bolsjeviker och även en del av dem som satt på viktigare poster i samhället försvann 

raskt. Så till exempel sköts sjuttio procent av alla medlemmar i partiets centralkommitté” 

(1996, s. 57, 62). 

 Envåldshärskarnas utsatthet tycks öka i takt med deras brutalitet. Kanske är det ingen 

tillfällighet att några av 1900-talets värsta despoter – från Stalins Berija och Hitlers 

hantlangare – till Rumäniens Nicolae Ceauşescu och Iraks Saddam Hussein – fick, när de väl 

störtats, möta slutet antingen i änden av en snara, öga mot öga med en pistol- eller 

gevärsmynning. Dessa ledare skulle hypotetiskt sett kunna ha träffats över middag och stämt 

in i gemensam klagosång, à la middagsavsnittet i Candide, rörande t.ex. arresteringar, 

cyanidintag och dödspatruller. 

 

3.2.2 Social och sexuell exploatering av kvinnor i samband med militärt maktmissbruk 

Ett av de största motiven vi har hittat i Candide är den sociala och sexuella exploateringen av 

kvinnor i samband med militärt maktmissbruk. Män är givetvis också hårt drabbade av 

militärt maktmissbruk, men i kontexten sexuellt våld i samband med militärt maktmissbruk är 

kvinnor oftast offer och män förövare. Detta är en del av verkligheten som Voltaire kritiserar, 

och det är en del av verkligheten idag. Att vara kvinna kan ibland få ödesdigra konsekvenser. 

 Som tidigare visats skildrar Voltaire ett blodigt slagfält där bilder av våldtagna och 

sönderskurna unga kvinnor målas upp. Då anknöt vi till protagonisten Candides påverkan av 

Pangloss optimistiska livsfilosofi. Här ska vi istället undersöka romanens relevans genom att 

dra paralleller till dagens samhälle. 

 Det beskrivna slagfältet är alltså en av Voltaires kritiska bilder av människans utsatthet i 

krigets fasor under 1700-talet, och bilden är lika aktuell idag. Nu lever de flesta i västvärlden 

långt från krigsdrabbade områden, men ändå riskerar vi alla att bli indirekt medskyldiga till 

krigsbrott i form av massmord och massvåldtäkter. I den demokratiska republiken Kongo 
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drivs krigets elände på av så kallade konfliktmineraler. Några av dessa är guld, tenn, volfram 

och coltan. De här mineralerna bidrar till att ”berika väpnade grupper, som i sin tur [använder] 

övergrepp och sexuellt våld som vapen” (Wallström 2010). Ämnet coltan är mycket vanligt 

inom mobiltelefonteknik vilket innebär att alla användare av mobiltelefon riskerar att indirekt 

finansiera massvåldtäkter i krigsdrabbade områden i Afrika. Våldtäkter har blivit så pass 

brutala att FN har klassificerat våldtäkt som ett vapen och ett hot mot fred. Detta är en 

klassifikation som kanske inte gör så stor nytta, eftersom den snarare liknar ett passivt 

konstaterande. Brott av den här typen borde kanske snarare klassificeras som krigsbrott, men 

enligt FN:s säkerhetsråds ”resolution 1820” så specificeras inte ”våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande som ett krigsbrott eller brott mot mänskligheten, … det står enbart att det kan 

utgöra ovanstående” (Burenius 2009, s. 11). 

 Textstycket från Candide kan tyckas brutalt, men historien upprepar sig tyvärr vilket gör 

detta till ett ständigt aktuellt ämne. I krigets Kongo hittades t.ex. en tvåårig flicka svältandes 

vid sin våldtagna och mördade mors bröst (Koblanck 2008). Fyrabarnsmamman Rebecca 

Masika Katsuvas berättar om första gången hon våldtogs 1998. Det var en grupp 

rebellsoldater som först mördade och styckade hennes man. Rebecca berättar: 

 
Hela rummet var fullt av blod. De tvingade mig att samla ihop bitarna av min mans kropp, 
och sade åt mig att lägga mig ovanpå dem. Sedan började de våldta mig, allihop. Jag 
räknade till tolv män. Jag hörde hur mina döttrar (15 och 13 år gamla) skrek inne i ett 
annat rum. De skrek ’du dödar oss’, ’du gör oss illa’. De blev också våldtagna. Sedan 
svimmade jag, berättar Rebecca. (Koblanck 2008) 
 

Våld av den här sorten i krig är inte en isolerad galnings gärning utan en uträknad 

krigsstrategi. Christer Zettergren säger att ”genom att våldta kvinnor och barn förhindrar man 

att motståndarna bygger upp samhället under tiden som kriget pågår” (Johansson 2010). 

 Jeffrey Gettleman skriver angående Kongo att mord och våldtäkter som den ovan 

beskrivna har blivit ”a searing embarrassment for the United Nations’ mission in Congo. 

Despite more than 10 years of experience and billions of dollars, the peacekeeping force still 

seems to be failing at its most elemental task: protecting civilians” (Gettleman 2010). 

 Fördomsfulla skeptiker kanske hävdar att sådana här hemskheter hör historien till, 

förutom vissa isolerade fall i Afrika. Denis Mukwege – chefsläkare vid Panzisjukhuset i 

Bukavu, mottagare av Olof Palme-priset och FN:s pris för mänskliga rättigheter – har starka 

motargument till sådana påståenden. Han säger att ”det är lätt för folk att säga att det här är 

sådant som vildarna i Afrika håller på med”, men våldtäkt i krig är ingen ovanlighet, fortsätter 
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han. Det händer även alltför ofta även i västvärlden. ”Minst 50.000 kvinnor våldtogs under 

Bosnienkriget”, säger Mukwege (Koblanck 2011). 

 I Sverige, på Voltaires tid och fram till 1799, straffades våldtäkt med döden. ”Då tillhörde 

en kvinna alltid en man, först fadern och sedan han överlämnat henne till äktenskap, maken. 

Våldtäkten sågs som ett angrepp på faderns eller makens rättssfär” (Nordborg 2000, s. 9). 

Numer säger lagen att det är straffbart att underlåta att anmäla eller på annat sätt avslöja grova 

sexualbrott ”’som är å färde’” (Ibid., s. 34). Det är alltså inte bara intensivt besvärande och 

genant, som Gettleman skriver, utan även ett brott mot både mänskligheten och lagen att inte 

avslöja brott av den ovan beskrivna typen. 

 Risken finns att en eventuell skeptiker ändå skulle hävda att det här hör historien, Kongo 

eller Sydeuropa till, men dessa problem är både geografiskt och tidsmässigt obundna. Krigets 

metamorfosiska effekt på människan – och framför allt på mannen – är en stor orsak. Justine 

Masika Bihamba, som leder SFVS, organisationen som hjälpte den ovan nämnda Rebecca, 

säger att problemet även har sin grund i en patriarkalisk kultur där kvinnan ses som mannens 

ägodel. 

 En försvinnande liten del av världens kulturer lever i ett matriarkat, så ovan beskrivna 

scenarier kan förmodligen och skrämmande nog inträffa så gott som i alla patriarkaliska 

kulturer. Det finns enkla sätt att ta reda på om samhället man lever i är byggt på en 

patriarkalisk eller matriarkalisk struktur. Kvinnans utsatthet i en patriarkalisk samhällsstruktur 

kan, på ett mer vardagligt plan, t.ex. illustreras genom att män har högre lön än kvinnor för 

samma arbete, men även våldtäkt ”kan ses som [en form] av manligt förtryck och effekter av 

en patriarkalisk struktur” (NE). Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, skriver att i ”flera 

patriarkatsteorier ingår dessutom våld mot kvinnor som en av de centrala strukturerna i 

upprätthållandet av kvinnors generella underordning” (2004, s. 96). Bara i Sverige anmäldes 

1999 ”nästan 20 000 misshandelsbrott mot kvinnor” och även i fall som dessa drabbas även 

barnen (Ibid., s. 98). 

 

3.2.3 Religiöst maktmissbruk, hyckleri; sex och kyrkans män 

Efter den ödesdigra jordbävningen i Candide som (även i verkligheten) ödelade två 

tredjedelar av Lissabon sökte samhällseliten med hjälp av universitetet i Coimbra 

vetenskapliga lösningar på hur man på bästa sätt kunde förhindra framtida naturkatastrofer. 

De kom fram till att den ”ofelbaraste metod som existerade för att avvärja dylika olyckor var 

att offentligen och under stora ceremonier låta rosta några individer vid sakta eld”, alltså en 

vetenskapligt sanktionerad religiös autodafé (Voltaire 1759/1966, s. 20). Candide och 



 

 

 

21

Pangloss, som var fångar hos portugiserna då detta hände i Voltaires roman, fick ikläda sig en 

utstyrsel som liknade benediktinermunkarnas ordensdräkt för att sedan marschera i procession 

ackompanjerad av en ”uppbygglig predikan”; därefter följde en andakt under tiden Candide 

piskades och Pangloss hängdes – ”samma dag inträffade ett nytt jordskalv…” (Voltaire 

1759/1966, s. 21). Att blanda ihop religion och vetenskap stoppade alltså ingen framtida 

naturkatastrof, utan ledde i detta fall snarare till ytterligare problem för såväl offren som alla 

andra drabbade av katastrofen. 

 I Sverige har vi under 1900-talet jobbat hårt med att separera religion och vetenskap inom 

såväl politiken som utbildningsväsendet. Debatten är dock återigen het i och med de nya 

religiösa privatskolornas vara eller icke vara. Enligt skolverket har Sverige ”72 konfessionella 

friskolor … fördelade på 66 grundskolor och 6 gymnasieskolor” där eleverna inte bara 

studerar religion utan fostras in i ”en specifik livsåskådning eller religion” (Berglund, Larsson 

2007, s. 9f). Vi har även religion i svensk politik, representerat i riksdagen av 

Kristdemokraterna. Det finns alltså fortfarande en koppling mellan religion, utbildning, 

vetenskap och politik i det moderna svenska samhället, även om vi har kommit långt jämfört 

med Voltaires 1700-tal. Riskerna för att historiens ska upprepa sig kvarstår dock. Moderna 

kulturer har ju som bekant politiska ledare som fortfarande hävdar att de följer guds ord i 

samband med exempelvis krigföring. George W. Bush yttrade i samband med Israel-

Palestina-konflikten: ”’And now, again, I feel God's words coming to me, 'Go get the 

Palestinians their state and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East'. 

And, by God, I'm gonna do it’” (MacAskill 2005). Krigföring är ett politiskt medel och kräver 

som bekant vetenskap. Religion, vetenskap och politik är alltså än idag starkt sammanknutet. 

 Motivet religionshyckleri i Candide, i samband med sex och kyrkans män, är också det 

högst aktuellt i dagens samhälle. Voltaire kritiserade, som vi nämnt, kyrkans rika företrädare 

som predikade ödmjukhet för fattigt folk, när de själva inte följde de etiska regler som ingick i 

deras yrkesroller. Prästernas kyskhetslöfte var inget annat än hyckleri ansåg Voltaire, vilket 

han illustrerar och kritiserar i Candide, t.ex. genom kammarjungfrun Paquettes ord: 

 
När ni [Candide] såg mig för första gången, var jag ännu oskuld. Men en 
franciskanermunk, som var min biktfar, förförde mig med lätthet strax därefter. 
Följderna därav voro förskräckliga /…/. (Voltaire 1759/1966, s. 83f) 

 

Den här munken, som Paquette dessutom haft som biktfar under hela sitt liv, drog nytta av 

kyrkans dubiösa etik och utnyttjade henne sexuellt. En annan kyrkans man, teatinermunken 

broder Giroflée, reflekterar över sitt religiösa liv och leverne: 
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Visserligen förtjänar jag en smula då och då på att predika någon smörja, och om också 
priorn stjäl hälften av pengarna, så kan jag efter behag använda resten till att gå till 
flickor. (Voltaire 1759/1966, s. 85) 

 

På detta sätt kritiserar Voltaire sin samtids kyrkliga representanter och det var på grund av 

dessa åsikter han förordade en expropriering av kyrkans egendom och att munkar till och med 

borde utrotas (Ekerwald 2000, s. 258). 

 Ur ett nutidsperspektiv är det här motivet aktuellt exempelvis på grund av 

pedofilskandalerna inom den katolska kyrkan. Skandalen uppdagades först i ”USA, Kanada 

och Australien”, men den har fortsatt att växa under 2000-talet då övergrepp på småpojkar 

upptäckts i ”Irland, Österrike”, ”påvens hemland Tyskland”, ”Schweiz, Italien, Danmark och 

Nederländerna” (von Hall 2010). Vålds- och sexbrott brukar vanligen utföras av en enskild 

person, så det riktigt ”uppseendeväckande i ’den katolska’ pedofilskandalen är att det inte 

handlar om en enskild förövare som valt att mörklägga sitt beteende – utan om en världsvid 

kyrka”, menar Maria Liljas Stålhandske, doktor i religionspsykologi samt forskare och lektor 

vid Uppsala universitet (Stålhandske 2010). 

 Att kyrkans män utnyttjar barn sexuellt är inget nytt problem. Skillnaden mellan Voltaires 

tid och nutid är att offren äntligen vågar träda fram ur tystnaden. Aline H. Kalbian (2005) 

forskar om katolicismens olika förehavanden och skriver om pedofiliskandalerna i Sexing the 

Church: Gender, Power, and Ethics in Contemporary Catholicism: 

 
The sexual abuse of children by priests is not a new phenomenon. What has changed in 
recent years is the willingness of victims to come forward with their stories and the 
revelation that these clerical abuses were not isolated incidents. Indeed, it has become 
quite clear that there has been a long-standing pattern of sexual misconduct by priests, 
especially toward children. Even more alarming to many is the pattern of denial and 
cover-up by the Church. (s. 139) 

 

Risken finns att det är ett ständigt återkommande problem, även efter blottläggandet av 

skandalerna, eftersom den katolska kyrkans ledare inte avskedar och anmäler präster som 

begått sådana här brott, utan endast omplacerar dem. The New York Times skriver angående 

detta att: 

 
Pope John Paul II accepted Cardinal Law's resignation, after 11 months of revelations 
that the cardinal and other archdiocesan officials he supervised repeatedly allowed 
priests accused of sexual abuse to remain in the ministry, often transferring them from 
one parish to another without informing parishioners or law-enforcement officials about 
the accusations. (2010) 

 



 

 

 

23

Vad måste förändras för att kyrkans maktmissbruk av den här typen ska upphöra? I forskning 

och mediedebatten diskuterar man huruvida en förändring av kyskhetsregleringen kan 

påverka situationen till det bättre. Voltaire förordade som ovan nämnt att prästerna borde 

avlönas av staten, gifta sig och skaffa barn. Numer finns det några få gifta romerskkatolska 

präster; det är alltså delvis accepterat även om det går emot guds ord. Kanske skulle en 

moderniserad syn på äktenskap för präster inom denna religion förändra situationen så pass 

mycket att framtida sexuella snedsprång och brott kan undvikas. Teologen Peter Lodberg 

menar att den ”Katolska kyrkan måste ompröva celibatet och slutenheten kring sexualiteten. 

Den har skapat en kultur där man undertrycker det sexuella och kan dölja sina sexuella 

böjelser. Kyrkan måste överväga om celibatet främjar en osund sexuell kultur som drar till sig 

pedofiler” (von Hall 2010). Sex, eller vissa avarter av sex, verkar alltså för dessa män vara 

starkare än deras tro. Pedofilerna begår ett brott mot människan och lagen, men även mot sin 

tro. Kaliban skriver att de Katolska reglerna tydligt uttrycker att erfarenhet av sexuell njutning 

endast är motiverbart i en fortplantingskontext; att kyskhet hedrar guds helande kraft och den 

egna kroppen, vilken utgör ett tempel för den helige ande (2005, s. 43, 50). Bryter en troende 

mot detta begår man ett brott mot sin kropp, och att synda mot sin egen kropp ”is to sin 

against God’s created order” (Ibid., s. 50). Den förre påven John Paul II sade 2002 att: ”the 

abuse of the young is a grave symptom of a crisis affecting not only the Church but society as 

a whole. It is a deep-seated crisis of sexual morality, even of human relationships, and its 

prime victims are the family and the young” (Ibid., s. 420). Detta är alltså ett problem både 

inom kyrkan och för hela samhället i stort, vilket gör det här till ett ständigt aktuellt ämne, på 

Voltaires tid såväl som i vår tid. 

 

3.2.4 Ståndshierarki, arrangerat äktenskap och dess konsekvenser 

Ett återkommande motiv i Candide är de arrangerade äktenskap och dess underliggande 

status- och ståndstänkande som omgärdar verkets kvinnliga karaktärer. Kunigunda är den som 

mest frekvent berörs av detta. Redan i romanens första kapitel skiljs hon av sin far baronen 

från uppvaktaren Candide, som ”med kraftiga sparkar” i baken jagas ut från slottet (Voltaire 

1759/1966, s. 9). Orsaken till detta bryska förfarande, som även det återkommer, är friarens 

låga sociala status. Följande inträffar när Candide, träffar Kunigundas bror:  

 
– Ack, käre Candide, sade han, måhända blir det oss beskärt att tillsammans tåga in i 
staden och befria min syster Kunigunda.   
– Det är ingenting jag högre önskar, svarade Candide, ty min mening hade varit att gifta 
mig med henne, och jag hoppas ännu kunna göra det. 
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– Vad nu, din slyngel, skrek baronen, vet du inte hut? Har du tänkt du skulle få gifta dig 
med min syster, som har sjuttiotvå anor? Det var det fräckaste jag varit med om, våga 
inte tala till mig om en sådan skamlös plan! (Voltaire 1759/1966, s. 45) 

 

I den dramatik som följer ordväxlingen attackeras Candide av brodern, rasande över det 

”skamlösa” i Candides oförmåga att akta ståndstankens konsekvenser. Det hela slutar med att 

Candide sticker ner baronen med sin sabel. Denne visar sig dock inte vara död utan 

”återuppstår” i romanens senare kapitel. Fastän baronen då sliter som galärslav har han inte 

gett upp något av sin fanatiska besatthet vid ståndstanken: 

 
– Aldrig, svarade baronen, kommer jag att finna mig i att min syster förnedrar sig så 
djupt och att ni driver er oförskämdhet så långt. Ingen skall komma att förebrå mig en 
sådan vanära, som att min systers barn icke skulle få tillträde till Tysklands adliga 
jungfrukloster! Nej, aldrig skall min syster gifta sig med någon annan än en romersk 
riksbaron. (Voltaire 1759/1966, s. 103) 

 

Vid denna utläggning har baronen, tillsammans med sin syster, friköpts av Candide som står 

fast vid sitt frieri enbart av trofasthet – Kunigunda har i romanens slut, som tidigare nämnts, 

förlorat all sin forna skönhet varför Candide inte längre älskar henne. Passagen kan tolkas 

som en illustration för det skruvade i att hålla fast vid ståndstanken, trots att den i praktiken 

spelat ut sin faktiska funktion. På Voltaires tid var ståndstanken, liksom 

resonemangsäktenskap, både en realitet och förutsättning för Europas kungafamiljer och 

furstehus. Det var tack vare dessa institutioner som allianser, både militära och politiska, 

kunde knytas och vidmakthållas samtidigt som härskardynastiernas maktbaser konsoliderades. 

Även om ståndstanken överlag kan förefalla än mer orimlig idag än på Voltaires tid har den 

inte spelat ut sin roll. I Sverige har den aktualiserats, inte minst i samband med kronprinsessan 

Victorias bröllop 2010. Här påtalas ibland hur “modernt” kungadömet Sverige är eftersom 

Victoria valt att äkta en man “av folket”:  

 
Kung Carl XVI Gustaf var den förste kungen som kunde gifta sig av kärlek med en 
kvinna av folket utan att det ledde till konflikter inom familjen. Kronprinsessan Victoria 
är den allra första kronprinsessan i Sverige som gifter sig, och att hon då valt en man av 
folket är även det historiskt. Det har aldrig någonsin hänt i Sveriges historia att en man 
utan kunglig eller ens adlig bakgrund kommit så högt upp på rangskalan i riket som 
Daniel nu kommer då han gifter sig med en framtida regent. (Lindqvist 2010-05-16) 

 

Detta skriver Herman Lindqvist i en av sina sedvanligt rojalistiska kolumner i Aftonbladet. 

Vad Lindqvist väljer att utelämna är den utpräglade ståndskonservatism som även kung Carl 

Gustaf praktiserat i en nära samtid. Kungens farbror, den berömde folkhemsdesignern Sigvard 
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Bernadotte, fråntogs sin prinstitel 1934 efter att ha gjort som hans brorson senare skulle göra 

– gift sig med en kvinna ”av folket”. Sigvard försökte från 1980-talets början få sin prinstitel 

tillbaka. Som 93-åring gick han så långt som att anmäla kungen för Europadomstolen 

(Ovander 2001-05-14). Carl Gustaf förhöll sig dock lika kallsinnig som Kunigundas bror och 

Sigvard avled 2002 utan att ha återfått sin titel. Då ståndstanken verkar svår att modifiera 

framstår dess attribut som än mer psykologiskt intressanta. Flagrant är hur de kvinnliga 

adelsdamernas börd och skönhet åberopas i Candide: 

 
Mina föräldrar voro påven Urban X och prinsessan av Palestrina. Tills jag blev fjorton 
år gammal uppfostrades jag i ett palats, i jämförelse med vilket det praktfullaste av era 
tyska baroners slott skulle tett sig som den ringaste stallbyggning /…/. Min barm 
svällde, och vilken barm var det icke: vit, fast och lika fullkomligt modellerad som 
barmen på den mediceiska Venus. (Voltaire 1759/1966, s. 31) 

 

I stycket beskriver Kunigundas beskyddare ”den gamla gumman” sitt sköna förflutna. 

Kunigunda själv betecknas i inledningen som ”skär och glänsande i huden, fet och 

inbjudande” (Voltaire 1759/1966, s. 8). När de bägge kvinnorna väl förlorat sin ställning 

försvinner deras yttre attribut lika fort. Efter att Kunigunda tvingats byta slottsgemaken mot 

kroppsarbete blir hon med följande karakteristik lika anskrämlig som sin följeslagerska: 

”väderbit[en] hy, rödkantande ögon, intorkade bröst, rynkade kinder och röda, grovbarkade 

armar…” (Ibid., s. 103). 

 Genusforskaren och författaren Cecilia Åse konkluderar i en debattartikel 

mediaframställningen av kronprinsessan Victoria i samband med hennes bröllop: 

 
[H]ennes kropp betraktas och diskuteras, liksom val av kläder och frisyr. 
Kommentarerna är … närgångna och intima. Journalisterna beskriver gillande hennes 
ben, liksom hennes arm- och magmuskler. Det utdelas betyg och bedömningar, vid 
eklateringen konstaterar någon att hon var snyggare än någonsin. (Åse 2010-12-25) 

  

Enligt Åse, som även skrivit boken Monarkins makt – Nationell gemenskap i svensk 

demokrati (2009), är monarkin en institution som inte bara bottnar i ”könskonservatism” utan 

även i ”blodsmystik” (Åse 2010-12-25). 

 Med könskonservativa manér framträder Kronprinsessan i bröllopsbestyren, på höjden av 

sin skönhet, som den svenska adelns motsvarighet till Voltaires 1700-talskarikatyrer. En 

intressant pr-fråga är hur Victoria skulle framställas om hennes äktenskap sprack? En inbiten 

kvällstidningsläsare kanske minns de grovkorniga och grådaskiga bilderna av en ”småplufsig” 

prinsessan Madeleine i självvald exil efter den brutna förlovningen med Jonas Bergström. Väl 
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hemkommen i svensk kungamiljö fångade medias fotografer däremot en avsevärt bildskönare 

Madeleine. I utläggningen om blodsmystik lyfter Åse det faktum att endast biologiska barn – 

inte adopterade – kan komma ifråga som arvingar till den svenska tronen. Kanske spelar 

Bernadottes snart 200-åriga blåblodiga anor en viss roll för ståndstankens ”blodsmystik”. 

 I sin recension av Åses bok sammanfattar DN:s Dan Jönsson författarens slutsatser om 

ståndstankens paradox:    

 
Det paradoxala, konstaterar hon, är ju hur kungafamiljen alltid beskrivs som en ’vanlig’ 
familj /…/. När ’kvinnan av börd’ väljer en ’man av folket’ tolkas det i samma anda som 
ett tecken på jämlikhet, noterar Åse: ’Men dessa uttryck bekräftar samtidigt 
föreställningen att börd är någonting som finns – annars skulle det ju inte existera några 
kvinnor av börd eller män av folket.’ Ojämlikheterna kan alltså fortleva samtidigt som 
man påstår att de inte spelar någon roll. (Jönsson 2009-11-28) 

 

En inte alltför vidlyftig slutsats av ovanstående resonemang kan vara att ståndstankens yttre 

attribut devalveras i takt med föreställningen om densamma. Insikten om detta förhållande är 

möjligen en delförklaring till varför kungen vägrade att återinstallera sin farbror som prins. 

Enligt samma princip hindrar baron von Thunder-ten-Tronckh Candides ”ståndsvidriga” 

äktenskapsprojekt. Man kan fråga sig hur vår egen kungafamilj skulle framstå i det allmänna 

medvetandet om deras ställning gick förlorad. Kanske skulle deras sociala status helt 

tillintetgöras. Candides luggslitna entourage återfår varken makt eller skönhet men väl sitt 

människovärde: 

 
Kunigunda var anskrämligt ful men hon lärde sig att baka utmärkta pastejer; Paquette 
broderade och den gamla drog försorg om deras linne. Det var ingen av dem som inte 
förstod att göra sig nyttig; icke ens broder Giroflée utgjorde ett undantag: han blev en 
förträfflig snickare och till slut också en ordentlig människa. (Voltaire 1759/1966, s. 
108) 

 

Kanske skulle Carl Gustaf kunna göra en liknande revansch som parkarbetare och Silvia som 

tysklärare. Möjligen skulle även Victoria beredas möjlighet att bli en ”ordentlig människa”, 

befriad från den, i vissas ögon, lika ytliga som förnedrande könskonservatism vilken åligger 

hennes stånd och börd. 
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4 Didaktisk diskussion 

De ovan behandlade motiven i den cirka 250 år gamla Candide är, som vi kommit fram till, än 

idag högst aktuella ämnen, vilket innebär att Candide utgör en relevant utgångspunkt för 

fördjupningsarbeten i litteraturundervisningen på gymnasiet. 

 De motiv vi har valt att analysera är trots sin historiska kontext allmängiltiga. Kvinnor 

exploateras socialt och sexuellt; religiöst maktmissbruk är ännu utbrett, även om formerna 

skiftar; envåldshärskare regerar alltjämt, och vissa av dem är (med rätta) fortfarande utsatta 

för motgångar; ståndstanken är – trots att den återkommande dödförklaras, bl.a. i samband 

med det svenska kronprinsessbröllopet – påfallande levande. 

 Analyserna fyller, som ovan visats, två syften: ett litteraturhistoriskt – att från en ny 

utgångspunkt, människans utsatthet, koppla Voltaires 1700-talssatir till sociala frågor i 

samtidens samhällskontext; ett didaktiskt – att åskådliggöra för elever hur de i praktiken kan 

gå tillväga för att gjuta liv i en till synes antik textmassa. 

 

4.1 Kunskapskrav och arbetssätt i skolan 

För att nå högre betygsnivåer och en välutvecklad läsförståelse krävs det mer av eleverna än 

att de bara rutinmässigt sammanfattar och presenterar det lästa stoffet. De bör även kunna dra 

självständiga slutsatser av sitt läsande och därefter med specifika exempel sätta dessa i ett 

vidare perspektiv. Angående detta skriver Skolverket om kunskapskraven i läro- och 

kursplanerna 2011 för elever som går andra året på gymnasiet: 

 
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor 
och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är 
sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande 
exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar 
eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. (GY2011, 
Svenska 2: kunskapskrav) 

 

Kunskapskraven i Svenska 3 för ämnet Litteratur lyder: 

 
Eleven kan analysera och tolka läst prosa, lyrik och dramatik genom att använda 
skönlitterära texters alla betydelsebärande skikt, såväl innehållsmässiga som 
formmässiga. I analysen och tolkningen gör eleven en välgrundad och nyanserad 
jämförelse av hur flera teman skildras i olika verk, genrer eller tider. Dessutom gör 
eleven en analys som tar sin utgångspunkt i ett perspektiv som hon eller han själv väljer. 
(GY2011, Litteratur: kunskapskrav) 
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Det är alltså viktigt att elever på gymnasiet tränas i att finna genomgående idéer i teman och 

motiv i litteratur för att sedan analysera dem, sätta in dem i ett vidare perspektiv och 

undersöka hur dessa gestaltas i olika tider och sammanhang. 

 Vi kan konstatera att Candide, det mest frekvent förekommande verket i gymnasier i och i 

närheten av Östergötland, förtjänar sin plats i såväl dagens skolbibliotek som elevernas 

händer. Hur lärare och elever jobbar med verket varierar dock. Några av de tillfrågade lärarna 

säger att Candide ingår mer som en liten del av den enorma mängd litteratur som ska hinnas 

med. Detta är fullt förståeligt och acceptabelt anser vi, eftersom det inte finns någon uttalad 

skolkanon för litteratur. Det är i princip upp till varje enskilt ämneslag eller enskild lärare att 

styra över vilka epoker, strömningar, verk, teman och motiv i litteraturhistorien som ska 

prioriteras. Andra tillfrågade lärare har valt att jobba mer aktivt med ett antal verk, däribland 

Candide, och de har själva jobbat fram relevanta frågor till verken. Några av de tillfrågade 

lärarna var oss behjälpliga och skickade exempel på analysfrågor de brukar använda sig av. 

Frågorna som lärarna skickade hade många beröringspunkter med varandra. Ett av dessa 

förslag innehåller hela nitton punkter som hjälp till eleverna att göra en bra analys av Candide 

(se bilaga 2). De flesta av dessa frågor ligger på en rimlig nivå för gymnasieelever som ingår i 

ett arbetssätt där en mängd litterära verk ska behandlas under studietiden. 

 Det finns dock de som ser risker med den här typen av frågor. Jennie Axaeus (2007, s. 

163) skriver att sådana frågor ofta har ”fokus på att finna specifik information ur texten och 

fungerar främst som ett verktyg för läraren att kontrollera att eleven verkligen har läst texten”, 

vilket riskerar medföra att ”läsaren hoppar fram och tillbaka i texten för att finna de svar som 

eftersöks”; detta ”osammanhängande läsande” kan leda till en för eleven försvårad förståelse 

av texten. Ullström (2000, s. 31f) menar rörande detta problem att eleven måste kunna relatera 

den lästa texten till sina egna erfarenheter och kunskaper. Holmberg & Ohlsson (1999, s. 31) 

skriver att ett tidlöst ämne eller en bärande idé (som tema och motiv) i ett litterärt verk kan 

”genom sin intertextuella karaktär … verka expanderande”, vilket innebär en god chans till att 

fånga upp elevernas egna intressesfärer. 

 En rad frågor, endast relaterade till verket självt, riskerar eventuellt att utesluta elevernas 

egna tankar om berörda teman och motiv. Vi tror att sådana frågor kan vara bra, men då helst 

i kombination med att de förekommer i samband med frågor som även behandlar djupare, 

komparativa, sociokulturellt vidare och personligt relaterbara aspekter. 

 Gerd B. Arfwedson hävdar i en rapport från Vetenskapsrådet – angående kontrollfrågor 

och svaga läsare – att många ”elever tenderar … att se en provsituation i läsningen, därför att 

de vanligen får uppgifter kring den. De upplever en ovälkommen kontrollsituation med en 
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betygssättande lärare i centrum” (Arfwedson 2006, s. 39). Enligt rapporten kännetecknas 

svaga läsare dels ”av ett bokstavsmässigt återberättande av det de kommer ihåg”, dels av en 

oförmåga att skilja ”avgörande och dramatiska händelser från detaljer” (Ibid.) En väsentlig 

utmaning bör alltså vara, i arbetet med sådana elever, att överhuvudtaget få dem att komma in 

i litteraturens värld. Enligt Arfwedsons slutsats visar flera internationella studier att kvalitén 

på de uppgifter elever får är av största betydelse för utvecklingen av elevernas 

tolkningsförmåga, ”det gäller både bearbetningsuppgifter … och diskussioner om litteratur” 

(Ibid., s. 41). 

 I de kommande förslagen på redovisningsformer förordar vi av ovan nämnda skäl öppna 

redovisningsformer – som t.ex. drama och samtalsövningar, vilka ämnar ta vara på elevens 

kreativitet – framför slutna, vilka har en mindre flexibel redovisningsform. Vår didaktiska 

ambition i litteraturundervisning innefattar således en målsättning att införliva elevernas egna 

tankar och idéer. Arfwedson konkluderar att bearbetningsformer som drama och olika slags 

visualiseringar framgångsrikt används ”för att hjälpa eleverna att ’se’ händelserna i en 

berättelse” (2006, s. 39). Det är viktigt att inför en litteraturanalys göra en tydlig och 

intressant presentation av det valda verket och dess bärande tankar och idéer, som teman och 

motiv. Det är alltså angeläget att i någon mån ge explicita tolkningsexempel och förklaringar 

så att den efterföljande bearbetningsprocessen får riktning och mening och förankrar 

budskapet i elevernas personliga resonemang. 

 

4.2 Litterära utvecklingsstadier och föreställningsvärldar 

Våra analyser riktar sig främst mot gymnasieelever, men det finns forskning som kan 

frambringa idéer till hur litteraturen kan behandlas i alla åldrar. Joseph A. Appleyard (1994, s. 

14f) resonerar angående detta kring fem olika utvecklingsstadier för läsare i olika åldrar. 

Dessa är: reader as player (förskoleålder) då barnet inte kan läsa själv men aktivt lyssnar, 

leker och fantiserar; reader as hero and and heorine (låg- och mellanstadieålder) då läsaren 

identifierar sig med texternas protagonister och antagonister; reader as thinker 

(högstadieålder) då läsaren inte bara identifierar sig med karaktärerna utan även genom dessa 

reflekterar över sitt eget liv; reader as interpreter (gymnasie- universitetsålder) då 

eleven/studenten kan tolka, granska och kanske även litteraturvetenskapligt analysera texten; 

the pragmatic reader (universitetsålder/vuxen) då studenten/personen själv kan välja litteratur 

och på ett pragmatiskt sätt förhålla sig till alla föregående stadier i förhållande till texten. 

 Främst relaterat till stadiet reader as interpreter ger våra motivanalyser och nedan 

presenterade förslag exempel på hur man skulle kunna gå till väga för att åstadkomma en 
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djupare analys av några få tänkbara fokuspunkter. Det innebär också att eleverna måste få 

möjlighet att välja ut några punkter (t.ex. från våra valda motiv eller frågorna i bilaga 2) och 

även att få längre tid på sig att genomföra en eller flera djupanalyser, som med specifika 

exempel förankrar verket i ett vidare perspektiv, och på så sätt komma fram till en mer 

diskursiv tolkning av exempelvis behandlade teman och motiv. Kathleen McCormick (1994, 

s. 87) menar att när läsarens och textens så kallade ideologiska och litterära repertoarer 

stämmer överens så sker det en matchning. Det är just en matchning mellan det lästa verket, i 

detta fall Candide, och läsaren själv som vi vill åstadkomma med våra analysförslag. Vi vill 

att det behandlade verket inte ska förbli isolerat till själva intrigen, utan att den med hjälp av 

analyserna ska föra läsarens tankar till andra fiktiva och reella verk och händelser i den 

enormt intertextuella kultur vi lever i. 

 Appleyards utvecklingsmodell sker i en åldersrelaterad progression. En modell som inte är 

lika linjär i sitt slag är Judith A. Langers (2005) så kallade litterära föreställningsvärldar. 

Detta beror på att modellen fokuserar på ungdomar och vuxna som redan har förmågan att 

läsa texter i olika sammanhang. Langer delar in modellen i fyra faser: att vara utanför och 

kliva in i en föreställningsvärld; att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld; att stiga 

ut och tänka över det man vet; att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, mellan vilka 

läsaren förflyttar sig eller befinner sig i beroende på läsarens erfarenheter och förväntningar i 

interaktionen och transaktionen med en viss text (2005, s. 31ff). I den första fasen utvecklar 

läsaren föreställningsvärldar baserade på egna kunskaper och erfarenheter tillsammans med 

textens ytliga drag; i den andra fasen använder läsaren all sin kunskap om texten, sig själv, 

livet och världen, och ifrågasätter motiv, känslor, orsaker och innebörder, för att skapa en mer 

nyanserad bild av verkets handling; i den tredje fasen stiger läsaren ut ur föreställningsvärlden 

och börjar reflektera över textens budskap, t.ex. förtryck, slaveri och makt; i den fjärde fasen 

blir läsaren kritiker – medveten om spänningen mellan författarens textvärld och den egna 

utvecklade föreställningsvärlden distanserar sig läsaren, samt reflekterar, analyserar, dömer 

och bedömer textens litterära kvalitéer (Ibid., s. 32ff). Våra analysförslag siktar på att mer 

eller mindre involvera alla dessa faser. Eleven måste få chans att bli berörd och reagera på ett 

personligt plan av det hon/han läser och samtidigt kunna hitta likheter och skillnader i andra 

verk och verkligheter, för att sedan kunna utveckla sin förståelse och analytiska förmåga. 

 

4.3 Läsarens skapandeprocesser och det vidgade textbegreppet 

Det är viktigt att eleven får chans att bli medskapare i sitt läsande, för att på så sätt känna sig 

involverad i – istället för distanserad till – den lästa texten. Varje läsare skapar, med sin 
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individuella läsupplevelse, en egen tolkning av ”texternas innebörder, strukturer och värden” 

(Hansson 1995, s. 24). Stig Bäckman (1998, s. 84) skriver att ett ”distinktivt drag hos den 

litterära texten jämfört med t.ex. en faktatext är att den [litterära texten] lämnar större frihet åt 

läsarens skapande”. Den här skapandeprocessen tror vi genererar större intresse och 

kreativitet för eleven i behandlingen av ett litterärt verk, vilket i sin tur frambringar en större 

förståelse för vad författaren vill förmedla, samt som incitament för elevens egen 

produktivitet och i förlängningen utveckling till en medveten samhällsmedborgare. Om då 

läraren i sin undervisning använder t.ex. Candide, som är fiktion med invävd fakta, kan 

eleven tillsammans med annan relevant relaterad litteratur och stimulerande 

redovisningsformer utveckla nya kunskaper i samband med produktivt skapande. 

 Christina Olin-Scheller demonstrerar i artikeln ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken” hur 

svensklärarna – trots att textbegreppets bredd definierats i ämnets kursplan för gymnasiet – 

styvmoderligt behandlar fiktionskällor, skönlitteraturen undantagen, och därigenom 

upprätthåller en klassisk kanonhierarki, vilket eleverna också är högst medvetna om: ”’I 

svenskan är böcker viktiga’, säger en av dem missnöjt, ’särskilt sådana som är historiska och 

som man inte har någon nytta av’” (2006, s. 58, 65). Olin-Scheller beskriver en verklighet där 

lärarna – ofta via lärarutbildningens litteraturstudier eller som en följd av skolans traditioner – 

inrättar hierarkier mellan olika texttyper där skönlitteraturen står främst medan medier som 

eleverna primärt använder; IT, film och tv-serier m.m., får en ytlig/underordnad roll eller 

avfärdas. Glappet mellan lärarnas och elevernas texthierarkier blir stundtals så stort att det 

meningsfulla lärandet uteblir (Ibid, s. 63ff). Då vi i vår motivanalys demonstrerat hur ett 

klassiskt skönlitterärt verk varken behöver vara frikopplat från en samtida samhällsdiskurs, 

eller oförenligt med traditionellt ”låga” texttyper – som kvällstidningsjournalistik – tror vi att 

ovan nämnda glapp kan överbryggas och att elever faktiskt kan finna nytta i historiska 

romaner. I den didaktiska implementeringen av Candide, vilken utgör en grund till analyserna 

ovan och redovisningsförslagen nedan, vill vi ytterligare förstärka detta. I det vidgade 

textbegreppet får alltså intertextualitet en breddad funktion. 

 

4.4 Redovisningsförslag 

Här följer tre förslag på hur teman och motiv kan behandlas i undervisningssammanhang med 

olika redovisningsformer. 
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4.4.1 Det eviga samtalet 

a) Kunigunda möter Lilja med traffickingbakgrund. Ett samtal där Kunigunda diskuterar och 

jämför sina livserfarenheter från 1700-talets Europa med en ung kvinna med liknande nutida 

erfarenheter.  

 Förslag på frågor/ämnen: Hur kvinnans sexuella exploatering ser ut idag jämfört med för 

drygt tvåhundra år sedan. Vilka beröringspunkter finns? Vad har förändrats? Är något 

oförändrat och i så fall vad? Motivera och argumentera för dina åsikter med stöd i 

källmaterialet! 

 Förslag på källor: Kurslitteraturen, Candide; www.trafficking.nu; hitta egna för uppgiften 

relevanta källor. 

 

b) Pangloss och livsstilscoachen Patrick McFix. Patrick är självutnämnd guru och jobbar som 

konsult och är skapare av den välbesökta livsstilsbloggen ”thinkpositive.now” (fiktiv). Patrick 

har mängder av konkreta idéer och tips på hur människor kan finna kreativa och flexibla 

lösningar när livstillvaron ser som mörkast ut. Tillsammans med sin cirka tvåhundrafemtio år 

gamle parhäst Pangloss jämför de tillståndet i livet och världen då (1700-tal) nu och (2000-

tal). 

 Förslag på ämnen som jämförs: Positivt tänkande då och nu. Vilka beröringspunkter finns 

mellan 1700-talets optimism och vår nutida? Vad har förändrats? Är något i inställningen 

oförändrat och i sådana fall vad? Finns det några risker med ett överdrivet starkt 

optimistiskt/positivt tänkande, och i så fall vilka? Motivera och argumentera för dina åsikter 

med stöd i källmaterialet! 

 Förslag på källor: Kurslitteraturen, Candide; Barbara Ehrenreichs Gilla läget; hitta egna 

för uppgiften relevanta källor. 

 

4.4.2 Drama/teater 

En bal på slottet. Prinsessan X ska gifta sig med prins Y. Det har hennes pappa kungen 

bestämt. Samtidigt i kulisserna lurar gyminstruktör Z som prinsessan är hemligt förälskad i. 

Skriv ett manus för en kort dramatisering (max 15 minuter) som skildrar prinssessans kamp 

för att vinna sin äkta kärlek. 

 Roller: Prinsessan X, prins Y, Kungen, Gyminstruktör Z, ”Folket” (och deras åsikter), 

egna karaktärer. 
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 Tips och förslag på motiv i pjäsen: Ståndstankens uttryck, arrangerat äktenskap, social 

status. Hur argumenterar kungen för sin åsikt? Hur argumenterar prinsessan och 

gyminstruktören för sin äkta kärlek? 

 Förslag på källor: Kurslitteraturen, Candide; hitta egna för uppgiften relevanta källor. 

 

4.4.3 Debattartikel/Essä 

Martin, Pangloss och deras arvtagare. Candides pessimistiske filosof Martin är inte ensam om 

sina cyniska omvärldsbetraktelser. Jämför Martins uppgörelser med ämnen som avund, 

krigshets, korruption, snäv nationalism m.m. med nutida debattörers. Finn samband och 

eventuella olikheter mellan Martin och de debattörer du har valt att jämföra. Jämför sedan 

detta med Pangloss och dagens optimism. Vilka förtjänster och brister finns det med 

optimistiska kontra pessimistiska livsåskådningar? Motivera och argumentera för dina åsikter 

med stöd i källmaterialet! 

 Förslag på källor: Kurslitteraturen, Candide; Barbara Ehrenreichs Gilla läget; hitta egna 

för uppgiften relevanta källor. 

 

5 Sammanfattning och slutord 

Vi har i denna uppsats kommit fram till att Candide faktiskt är en roman väl lämpad för 

litteraturundervisning, och som genom sina till synes ständigt aktuella motiv äger en given 

plats i skolans litteraturkanon. 

 I vår analys har vi med referenser från samtiden eller en nära avlägsen dåtid kopplat delar 

av Voltaires 1700-talssatir till dagsaktuella och till synes seglivade fenomen, vilka vi 

kategoriserat som huvudmotiv och submotiv. Vi har i tur och ordning visat hur dessa 

submotiv fortfarande äger relevans och att de intimt kan kopplas till vårt huvudmotiv 

människans utsatthet. I många avseenden lever många av våra medbröder och medsystrar 

anno 2011 under minst lika olustiga premisser som Voltaires avsatta furstefamiljer, 

galärslavar och avfallna filosofer. Vi har demonstrerat att ohyggliga krigsbrott i Kongo och 

Bosnien tangerar Candides upplevelser på de europeiska slagfälten; att sexuella övergrepp i 

religiösa kontexter inte är isolerade till historien, utan fortlever bland annat via katolska 

kyrkans företrädare; att Saddam Hussein var minst lika utsatt för maktpolitikens nycker (först 

stöddes han och därefter störtades av USA) som någonsin Baron von Thunder-Ten-Tronckh; 

att det faktiskt finns beröringspunkter i ståndstanken bakom Kunigundas giftermålsplaner och 

kronprinssessan Victorias bröllop.   
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 Den av Leibniz formulerade devisen Vi lever i den bästa av världar utgjorde måltavla för 

Voltaires angrepp där Candide med sin ammunition av fantastiska och förfärliga episoder 

sargade dess optimistiska harmoni. Vi har också demonstrerat hur moderna debattörer som 

Barbara Ehrenreich polemiserar, likt Voltaire, mot dominerande attityder och förhärskande 

samhällsuppfattningar, blind optimism och att oförbehållsamt gilla läget. 

 I vår didaktiska diskussion har vi visat att det krävs ett kreativt och produktivt möte 

mellan läsaren och texten för att innehållet ska få liv. Candide öppnar för underhållning, 

allmänbildning och djupgående analysmöjligheter i såväl horisontell som vertikal riktning i 

både tiden och rummet. 

 Att konstatera att Voltaires Candide behandlar vissa teman och motiv är en sak; att 

identifiera dessa som röda trådar och bärande tankar i romanen är en annan, mer angelägen 

sådan. Att självständigt kunna dra rimliga slutsatser om företeelser i andra kontexter än de i 

Candide gränsar till vad vi vill kalla djupinsikt, eller forskningsanslag. Detta är heller inte helt 

isolerat till saker som goda betyg och välutvecklad analytisk förmåga, utan kan tjäna ett långt 

större men prestigelöst syfte, nämligen att den personliga läsupplevelsen stärks och fördjupas 

med läs- och analysverktygen i bagaget. Därmed växer läsningen från något gåtfullt eller 

nödvändigt ont och får ett egenvärde för läsaren själv. Frågan blir då inte varför vi människor 

– privat eller i en skolkontext – måste utan varför vi vill bekanta oss med litteratur. 
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7 Bilaga 1 
 
Läsning av skönlitterära romaner i gymnasieskolan 
 

Frågor 
1. Vilka (hela) romaner läser ni i Svenska A, B, C (och litteraturkurs om det finns)? 
Läser ni noveller och dikter? Har ni en lista? 
 
2. Vilka av dessa romaner gör ni en analys av? Hur ser analysen ut? Vi tar gärna emot 
analysmallar och instruktioner på allt från recension till den djupaste analysmodellen 
som förekommer i de aktuella kurserna. 
 
3. Finns det en speciell roman som alla klasser på alla program måste läsa och 
analysera? 

 

Frekvens/lästa romaner 

Romanfrekvens på de undersökta gymnasieskolorna (Nummer anger antal skolor för resp. 

titel): 

 

6: Candide eller Optimismen, F. Voltaire 
6: En komikers uppväxt, J. Gardell 
6: Ondskan, J. Guillou 
4: Doktor Glas, H. Söderberg 
4: Dvärgen, P. Lagerkvist 
3: Ett öga rött, J. H. Khemiri 
2: Främlingen, A. Camus 
2: Thérèse Raquin, E. Zola 
2: Förvandlingen, F. Kafka 
2: Av möss och människor, J. Steinbeck 
1: Ett UFO gör entré, J. Gardell 
1: Tusen strålande solar, K. Hosseini 
1: Låt den rätte komma in, J. A. Lindqvist 
1: Romeo och Julia, W. Shakespeare 
1: Parfymen, P. Süskind 

1: Nässlorna blomma, H. Martinson 
1: Mor gifter sig, M. Martinson 
1: Trägudars land, J. Fridegård 
1: Nu var det 1914, E. Johnson 
1: Mina drömmars stad, P. A. Fogelström 
1: Utvandrarna, V. Moberg 
1: Analfabeten, I. Lo-Johansson 
1: Kallocain, K. Boye 
1: Hemsöborna, A. Strindberg  
1: Herr Arnes penningar, S. Lagerlöf 
1: Körkarlen, S. Lagerlöf 
1: Singoalla, V. Rydberg  
1: Det går an, C. J. L. Almqvist 
1: och Piccadilly Circus ligger inte i 
    Kumla, H. Nesser 

 

Titlar som bara har fått en träff vardera markeras med siffran 1. Detta innebär att man i just 

denna årskull av Svenska A, B och C läser dessa titlar i endast någon av skolorna. Romanerna 

finns alltså i enstaka exemplar, halv- eller helklassuppsättningar på flera skolor, även om de 

just nu inte används aktivt i planerade läs- och analysmoment. 
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Bilaga 2 
 

Candide eller optimismen: kapitelöversikt, teman och motiv 
 

Kapitel 1 (s. 7-9)  
Candide växer upp i ett tyskt (Westfalen) slott som förestås av hans ”morbror”, Baron von 
Thunder-ten-Tronckh. Candides främste läromästare, filosofen Pangloss, företräder tesen att 
de ”lever i den bästa av världar” – vilket han motiverar med mer eller mindre fantastiska 
påståenden.  Efter att ha sett hur Pangloss förför en av hovets kammarjungfrur tar Candide 
mod till sig och gör närmanden mot baronens sköna dotter, Kunigunda, med påföljd att 
Candide jagas ut ur slottet av den ursinnige baronen. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet (filosofisk kritik) 
– social status/ståndshierarki (samhällskritik) 
 
Kapitel 2 (s. 9-11) 
Utkastad drar Candide fram längs vägarna och tycker synd om sig själv. Efter en tid 
tvångsrekryteras han av bulgarernas legoknektar (hans naivitet gör honom till ett lätt byte). 
Efter ett ”flyktförsök” döms han till döden men benådas av bulgarernas kung. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet (naivitet) 
– determinism 
– politiskt maktmissbruk 
– militärt maktmissbruk 
 
Kapitel 3 (s. 12-14) 
Som soldat upplever Candide krigets blodbad; krigsförbrytelser, våldtäkter m.m. Han lyckas 
efter en tid desertera (till Holland). Där träffar han först en predikant som han lyckas uppröra 
(genom att inte ta parti för katolicismen, stödd på Pangloss tes) men möter en beskyddare i 
Jakob – en ”hederlig” hedning. Avslutningsvis träffar Candide en vämjelig tiggare. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– politiskt maktmissbruk 
– militärt maktmissbruk 
 
Kapitel 4 (s. 14-17)  
Candide återser Pangloss i tiggaren. Denne berättar att baronens slott invaderats av bulgarerna 
och att hela familjen dödats i härjningarna. Pangloss har efter sina utsvävningar med 
kammarjungfrun Paquette drabbats av syfilis. Han botas dock av Jakob och trion seglar mot 
Lissabon (för J:s affärer) men drabbas av skeppsbrott. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– determinism (Pangloss egendomliga försvar av könssjukdomar) 
– religiöst hyckleri (Paquette smittad av munk) 
– politiskt maktmissbruk 
– militärt maktmissbruk 
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Kapitel 5 (s. 17-20) & kap. 6 (s. 20-21) 
Jakob avlider under skeppsbrottet. Räddade i land upplever Candide och Pangloss den stora 
jordbävningen i Lissabon. De hjälper stadsborna i uppröjningsarbetet och bjuds på middag. 
Pangloss hamnar i teologiska diskussioner med en inkvisitionsdomare under Candides 
uppmärksamma lyssnande. Pangloss utläggningar leder till att han döms till döden och hängs 
medan Candide piskas.  
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– politiskt maktmissbruk 
– religiöst maktmissbruk 
 
Kapitel 7 (s. 21-24) 
Candide tas om hand av en gammal gumma som visar sig härbärgera Kunigunda. 
 
Tema/motiv: 
– återuppståndelse 
 
Kapitel 8 (s. 24-27) & kap. 9 (s. 27-28) 
Kunigunda berättar sin historia; hur hon överlevt bulgarernas härjningar, våldtäkt och 
mordförsök; sålts vidare som sexslav till en portugisisk jude och hovbankir – Don Isaskar – 
vilken dock tvingats dela sin sexslav med storinkvisitorn som även fattat tycke för henne. 
Kunigunda har därtill bevittnat judeförföljelser samt Candides och Pangloss öden under 
jordbävningen. Don Isaskar och storinkvisitorn upptäcker Candide i huset och dödas därför av 
denne. Candide, gumman och Kunigunda tar till flykten.  
 
Tema/motiv: 
– religionshyckleri 
– politiskt maktmissbruk 
– militärt maktmissbruk 
– religiöst maktmissbruk/förtryck 
– Social och sexuell exploatering av kvinnor 
 
Kapitel 10 (s. 28-30) 
Trion flyr till Spanien. Candide övertygar spanjorerna om sin militära duglighet och utrustas 
därför med manskap och skepp, Detta avseglar mot Paraguay med uppdrag att stoppa ett 
lokalt uppror som jesuiter uppges ha inlett mot kolonialmakten. Innan avresan blir 
Kunigundas juveler stulna av en munk. 
 
Tema/motiv: 
– politiskt maktmissbruk 
– religiöst maktmissbruk/förtryck 
– religionshyckleri 
 
Kapitel 11 (s. 30-34) & kap. 12 (s. 34-38) 
Den gamla gumman berättar sin historia. Hon påstår sig vara dotter till en påve stått i begrepp 
att gifta sig med en prins men blivit bedragen och slutligen bortrövats av marockanska 
sjörövare. Efter många turer räddas hon dock av en italiensk kastratsångare och lydkonung 
(verklig förebild) men säljs vidare i Alger. Därefter tvingas hon till ett kringflackande liv och 
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hamnar som fånge i staden Azov, vilken står under rysk belägring. Där stympas hon, skickas 
till Moskva och flyr sedan tillbaka genom Europa. 
 
Tema/motiv: 
– Social och sexuell exploatering av kvinnor (resonemangsäktenskap) 
– determinism 
 
Kapitel 13 (s. 38-40) 
Ankomna till Sydamerika får Kunigunda omgående giftermålsanbud av den spanske, 
arrogante ståthållaren och råds av gumman att anta detta. Candide får veta att utredarna till 
inkvisitorns död är honom på spåren och tvingas att ta till flykten, 
 
Tema/motiv: 
– Social och sexuell exploatering av kvinnor 
 
Kapitel 14 (s. 40-44) 
Candide och hans nyvunne följeslagare Cacambo tas emot av jesuiterna, vilka i sitt uppror 
mot den spanska kungamakten har upprättat ett än mer hierarkiskt klassamhälle. Deras 
kommendant visar sig oväntat vara Kunigundas förmodat döde bror.  
 
Tema/motiv:  
– politiskt/militärt maktmissbruk 
– religiöst maktmissbruk/förtryck 
– social status/ståndshierarki 
– återuppståndelse 
 
Kapitel 15 (s. 44-46)  
Candide berättar för brodern att han önskar gifta sig med Kunigunda. Brodern ilsknar över det 
”skamliga” förslaget, drar sitt vapen men Candide dödar baronen i det tumult som uppstår. 
 
Tema/motiv: 
– social status/ståndshierarki 
 
Kapitel 16 (s. 46-49) 
Candide och Camcambo flyr från jesuiternas läger, upptäcker två flickor som jagas av apor 
och Candide skjuter förövarna. Dessvärre visar sig dessa ”trefjärdedelsmänniskor” (en slags 
korsning mellan apa och människa) vara flickornas älskare. Candide och Cacambo anges för 
landets urinvånare ”långöronen” – vilka i tron att duon är jesuiter vill steka dem över öppen 
eld. Tack vare Cacambos förslagenhet (han kan tala invånarnas språk och övertalar dem att 
besöka jesuitlägret med baronens blodiga kläder som Candide burit med sig) överlever de 
dock och hyllas som hjältar istället för att rostas. 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– politiskt maktmissbruk 
– religiöst maktmissbruk/förtryck 
– etnicitet 
 
Kapitel 17 (s. 50-53) 
Candide och Cacambo beslutar sig för att resa till Cayenne (Guyana) för att med fransännens 
hjälp kunna ta sig till Europa. Av misstag hamnar duon istället i det mytomspunna Eldorado, 
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vars rikedomar och gästfrihet får Candide att undra över om Pangloss tes verkligen äger 
riktighet. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– girighet 
 
Kapitel 18 (s. 53-58)  
Duon fortsätter sin vistelse i Eldorado. De får veta att: Landet grundats av inkaindianer; 
religionen varken kännetecknas av intriger, offer eller avund; att rättsystemet varken finns 
eller behövs då alla invånare är harmoniska och i så gott som alla avseenden egala. Candides 
ärelystnad och längtan efter Kunigunda, parat med en viss tristess får dem dock att fly landet i 
en specialkonstruerad flygmaskin samt ett flertal baggar lastade med dyrbarheter.  
 
Tema/motiv: 
– girighet (den mänskliga tillfredsställelsens paradox (mycket vill ha mer) 
– politiskt och religiöst maktmissbruk och förtryck (konsekvenser vid avsaknaden av detta) 
– lyxlidande 
 
Kapitel 19 (s. 56-64)  
Candide och Cacambo för en strapatsrik färd och mister en stor del av de skatter som de fört 
med sig från Eldorado. De når slutligen Surinam där de kommer överens om att Cacambo ska 
åka till Buenos Ayres och befria/köpa loss Kunigunda, för att sedan resa vidare mot Venedig 
(en ”upplyst” plats). Candide träffar först en lemlästad slav som får honom att på allvar 
ifrågasätta Pangloss tes. Därefter luras han av en slug holländsk skeppare som seglar iväg med 
merparten av hans ovärderliga skatter. Till slut köper Candide en billig plats på ett skepp till 
Bordeaux och lejer i samband med detta en olycklig filosof (tillika grandios pessimist) som 
ressällskap.  
 
Tema/motiv: 
– determinism 
– pessimismen (som motpol till optimismen) 
– människans oärlighet 
– girighet (den enes död är den andres bröd/mycket vill ha mer) 
 
Kapitel 20 (s. 64-66) 
Candide och Martin diskuterar religion och det eländiga tillståndet i världen. Martin: 
Människans drivkraft är avund och hennes främsta vilja att förgöra sin nästa i krig eller andra 
former av missunnsamhet. Candide: Livet har sina ljusa sidor. Candide har inte förlorat allt 
och inte minst hoppet att återse Kunigunda. Duon betraktar ett sjöslag där den portugisiske 
skepparens fartyg sänks. Candide tolkar detta som ett slags poetik rättvisa (en ”optimistisk” 
syn), medan Martin ser händelsen som ett intyg för tingens meningslöshet; skepparen tar ju 
med sig ”oskyldiga” passagerare i döden. 
 
Tema/motiv: 
– optimism eller pessimism som livsfilosofi 
– människovärdering 
– politiskt/militärt maktmissbruk 
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Kapitel 21 (s. 67-68) 
Candide och Martin fortsätter sina samtal under det att de anländer till Bordeaux. Martin ger 
sin, föga smickrande, syn på fransmännens nationalkaraktär. 
 
Tema/motiv: 
– etnicitet 
– människovärdering 
– determinism 
 
Kapitel 22 (s. 68-80) 
Candide och Martin reser till Paris.  Väl där luras Candide på stora delar av sin förmögenhet: 
Dels av en bedragare som framställer sig som abbé från Petrograd, dels av en bedragerska 
som utger sig för att vara Kunigunda. Under Parisvistelsen förs många samtal med 
hänvisningar till tidens (1700-talets) ledande kulturpersonligheter. Candide fortsätter att pröva 
Pangloss tes som utmanas av Martins cyniska klarsyn. 
 
Tema/motiv: 
– optimism eller pessimism 
 
Kapitel 23 (s. 80-82) 
Candide och Martin reser till England. Martin ger sin syn på engelsmännens nationalkaraktär: 
vansinniga (p.g.a. ett pågående kolonialkrig i Kanada), dystra och hypokondriska. Anlända i 
Portsmouth ser den en amiral bli arkebuserad (Verklig förlaga: John Byng avrättades 1757 
efter ett sjöslag anklagad för feghet fastän det troligtvis rörde sig om ett justitiemord) för att 
med Martin ord ”spotta modet hos de andra” (soldaterna). Händelsen gör Candide så upprörd 
att de väjer en annan resrutt. Duon reser mot Venedig i hopp om att återse Cacambo och 
Kunigunda. 
 
Tema motiv: 
– politiskt maktmissbruk/förtryck 
 
Kapitel 24 (s. 82-86) 
Candide återser Paquette (Pangloss frilla) i Venedig efter att hon drabbats av syfilis, tvingats 
lämna slottet och leva som prostituerad. I hennes sällskap finns även en olycklig munk, broder 
Giroflée, som avskyr sitt ämbete och klosterlivet (vilket kännetecknas av avund, oenighet och 
djävulskap) och därför söker sig till prostituerade när han har möjlighet. 
 
Tema/motiv: 
– social och sexuell exploatering av kvinnor 
– religionshyckleri 
 
Kapitel 25 (s. 86-92)  
Candide och Martin besöker en rik venetiansk senator, Pococurante som påstås aldrig ha lidit 
några sorger. Denne visar sig dock i tur och ordning vara uttråkad av kvinnor, konst, musik 
och litteratur (bl.a. Homeros och Vergilius och Milton) och trädgårdar. 
 
Tema/motiv: 
– lyxlidande 
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Kapitel 26 (s. 92-96)  
Candide och Martin återser Cacambo, som blivit slav. Han hävdar att Kunigunda befinner sig 
i Konstantinopel. De bestämmer sig för att avresa men innan äter de middag med sex 
främlingar. Dessa visar sig vara sex avsatta kungar (verkliga förebilder) som berättar sina 
livsöden.  
 
Tema/motiv: 
– determinism (människans, även de mäktigas, oförmåga att styra sina egna öden) 
 
Kapitel 27 (s. 96-100) 
Under Candides resa till Konstantinopel återser han både Pangloss och Kunigundas bror 
baronen, vilka under minst sagt osannolika förhållanden överlevt och sliter som galärslavar. 
Candide köper loss dem båda samt Cacambo – som genom diverse missöden hamnat i en 
liknande situation. Kunigunda uppges slita som slav åt en prins och dessutom ha blivit ful på 
kuppen. 
 
Tema/motiv: 
– determinism 
– optimismens dåraktighet (dock har Cacambo förblivit lojal mot Candide, vilket kan tolkas 
som en motsägelse till Martins grundmurade pessimism) 
– återuppståndelse 
 
Kapitel 28 (s. 100-102) 
Candide får förklarat hur baronen och Pangloss överlevt och blivit slavar (bägge p.g.a. 
kulturkrockar som kristna i muslimska länder). Pangloss står dock fast vid sin tes att de lever i 
den bästa av världar. 
 
Tema/motiv: 
– religiöst maktmissbruk/förtryck 
– politiskt maktmissbrukförtryck 
– optimismens dåraktighet 
 
Kapitel 29 (s. 102-103) 
Candide och hans sällskap återser Kunigunda, som verkligen blivit ful och åldrats i förtid av 
sitt slitsamma leverne, samt den gamla gumman. Candide friköper dem båda och erbjuder sig 
att äkta Kunigunda, vilket baronen dock fortsatt vägrar. 
 
Tema/motiv: 
– Social exploatering av kvinnor 
– social status och ståndstankens absurda konsekvenser 
– återuppståndelse 
 
Kapitel 30 (s. 104-108) 
Efter moget övervägande skickar man tillbaka baronen till galären. Gruppen inrättar sig på en 
liten gård och för en enkel tillvaro. Efter en tid återser de även Paquette och broder Giroflée 
som hamnat i bekymmer sedan de förslösat de medel Candide givit dem. De filosofiska 
samtalen fortsätter: Pangloss håller fast vid sin tes (dock utan att tro på den); Martin förblir 
orubbad i sin övertygelse (inte minst efter Paquette och Giroflées sorgliga reträtt); Candide 
vet varken ut eller in. Efter ett möte med en enkel lantbrukare bestämmer sig slutligen 
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gruppen för att ”odla sin egen trädgård” – möjligen den bästa vägen för att undvika de faror 
som makten för med sig; avund, högmod och ledsnad. 
 
Tema/motiv: 
– optimismens dåraktighet 
– optimismens eventuella möjlighet (att finna mening i det lilla livet istället för att huvudstupa 
kasta sig ut i det stora) 
– bliv vid din läst 
 
 
Valigast förekommande teman och motiv: frekvensöversikt 
Sifforna är inte ett oemotsäglig faktum utan det ungefärliga antal vi har kommit fram till efter 
flertalet genomläsningar och analyser av hur tema och motiv på ett rimligt sätt kan 
kategoriseras. Gränserna mellan motiven är flytande eftersom det är så den reella verkligheten 
och den i Candide fiktiva verkligheten ser ut. 
 
Tema 
Optimismens dåraktighet och determinism  18 
  
Motiv: Religion och politik 
Politiskt maktmissbruk/förtryck/hyckleri  12 
Religiöst maktmissbruk/förtryck/hyckleri  11 
Militärt maktmissbruk    5 
      
Motiv: Genus och klasstillhörighet 
Social och sexuell exploatering av kvinnor  5 
Social status/ståndshierarki   4 
       
Motiv: Övriga 
Återuppståndelse    4 
Pessimism     4 
Människovärdering    3 
Girighet     3 
Etnicitet     2 
Lyxlidande     2 
Bliv vid din läst    1 
Människans oärlighet    1 
Optimismens eventuella möjlighet   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IX

Bilaga 3 
 
 

Diskussionsfrågor till Voltaires Candide 
 
• Beskriv romanens huvudpersoner: Candide, Kunigunda och Pangloss. (Tre adjektiv per 

person.) 
  
• Genomgår de någon förändring? 
  
• Vad går Pangloss (alltså Leibniz) filosofi ut på? 
  
• Ge exempel på tillfällen då hans filosofi diskuteras. 
  
• Martin och Cacambo hjälper Candide. Beskriv dem. 
  
• Voltaire och Rousseau var båda framstående upplysningsmän, men var oense i en rad 

frågor. Ge exempel i texten där Voltaire angriper Rousseau.  
  
• Något som är centralt i romanen är det s.k. teodicéproblemet. Vad innebär det? 
  
• Voltaire ansåg att krig var civilisationens största fiende. Ge exempel på dessa tankar i 

Candide.  
  
• På flera ställen i romanen diskuteras religionen. Ge exempel. 
  
• Beskriv Eldorado. Vad vill Voltaire säga? 
  
• Romanens undertitel är Optimismen. Vad menas? 
  
• Vad har Voltaire för människosyn? Finn exempel i boken. 
  
• Vad i övrigt kritiserar Voltaire? 
  
• Ta upp andra episoder ni kommer ihåg. 
  
• Det kanske mest kända i boken är slutet. Vad menar Voltaire? 
  
• Jämför Candide med en roman av idag. Ta fram skillnader och likheter. 
  
• Hur skriver Voltaire? 
  
• Vilket är huvudsyftet med romanen? 
  
• Vad gör romanen läsvärd idag? 
 
      (Kjell Johansson) 


