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Abstract	
This essay focuses on texts written by the three writers Machiavelli, Voltaire and Nietzsche. 
Their works are examined in order to see how religion is being discussed in correlation to 
power, superstition and morality. They are then compared to find possible similarities or 
differences between the way they describe and discuss religion. 

The method that is being used in this essay is a close reading of certain parts of the source 
texts, while still trying to find and unveil overarching tendencies in the way the authors write 
about religion. 

The results shows that all three authors put forth a pragmatic view on religion when it is being 
related to power, both spiritual and worldly. In some of their texts they discuss it as a tool that 
can be used by individuals to create power and authority. They also relate this to morality, as 
a question about good and evil. While both Machiavelli and Voltaire advocates their own idea 
of morality and relate it to a godly authority, Nietzsche dismisses it as a sign of Christianity’s 
power and influence over the society. 

When it comes to superstition related to religion, the results shows that the three authors 
sometimes speaks positive about religious ideas that can be considered superstitious. At the 
same time they also seem to falsify other aspects of religion, where both Voltaire and 
Nietzsche uses an argumentative method to dismiss some of them as superstitious. This is also 
related to morality in the three author’s works. The main difference being that while 
Machiavelli and Voltaire relate it to their belief in a god, Nietzsche compares it to religious 
ideas and dismisses them both as a result of human imagination. 

Keywords: Christianity, Enlightenment, God, Machiavelli, Morality, Nietzsche, Power, 
Superstition, Voltaire. 
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Inledning	
Vid en genomläsning av de verk som skrivits av Machiavelli, Voltaire och Nietzsche går det 

att notera hur samtliga av dem ger utrymme för diskussioner om religion i sina texter. 

Samtidigt är det flera hundra år som skiljer deras verk från varandra men de förefaller trots 

detta kunna beröra liknande frågor då de resonerar kring religiösa föreställningar. 

Vid en jämförelse av de århundraden då dessa författare var verksamma går det också att se 

hur förändringar skett i samhället och att detta påverkat synen på religion. En sådan händelse 

är till exempel upplysningen som väckte nya tankegångar i Europa, bland annat då det gällde 

religiösa frågor. Machiavelli skrev sina verk två hundra år före upplysningstiden, medan 

Voltaire var verksam mitt under den. Nietzsches verk skrevs ungefär hundra år senare och har 

även beskrivits som en reaktion mot de tankar som väcktes under tidsperioden. 1 

Upplysningen blir alltså en vattendelare mellan de tre författarnas verk. Med hänsyn till detta 

blir det intressant att undersöka hur synen på religion i deras texter eventuellt skiljer sig eller 

visar på likheter då det diskuteras utifrån olika sammanhang.  

 

 	

                                                
1 Whaley 1981, s 109. 112 
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1. Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra synen på religion i texter skrivna av de 

tre författarna Machiavelli, Voltaire och Nietzsche. 

Den tidigare forskningen har beskrivit hur samtliga av dessa författare involverade religion i 

sina resonemang om samhället. Noterbart är dock att det skiljer många år mellan deras verk 

och att författarna verkade inom olika kontexter där synen på religion påverkades av andra 

händelser i samhället. En tydlig särskiljning mellan dem är upplysningstiden, som enligt 

forskningen var en tid då synen på religion kom att ändras i Europa. Det har exempelvis 

beskrivits som början till en modern sekularisering där kyrkan och teologin förlorade 

betydelse.2 Machiavelli var verksam under tiden före upplysningen och Voltaire skrev sina 

texter i samband med att den pågick, vilket alltså skiljer de två författarna åt. På ett liknande 

sätt särskiljer sig även Nietzsche eftersom han var verksam efter upplysningen, under en tid 

som enligt forskningen också medförde helt nya tankegångar som frångick 

upplysningsidéerna.3 Dessa författare var alltså verksamma inom olika tidsperioder och 

kontexter, trots detta visar den tidigare forskningen att samtliga av dem relaterade religion till 

moral, makt och vidskepelse i sina texter.4 

Genom att studera texter skrivna av Machiavelli, Voltaire och Nietzsche avser därför denna 

uppsats att besvara följande frågeställningar:  

1. Hur diskuteras religion i relation till makt i källmaterialet? 

2. Hur diskuteras religiös vidskepelse i källmaterialet? 5 

3. Hur diskuteras moral gällande vad som anses vara gott eller ont i de sammanhang där 

religion relateras till makt och vidskepelse i källmaterialet? 

4. Vilka likheter och skillnader går att finna i en jämförelse mellan de tre författarnas 

beskrivningar av religion i relation till makt, vidskepelse och moral? 

  

                                                
2 Green 2010, s 414 
3 Hinnels 2010, s 26 
4 Se avsnitt 5. Forskningsläge 
5 En mer detaljerad diskussion om vidskepelse och andra centrala begrepp ges i avsnitt 4.1 
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2. Disposition	
Efter presentationen av syfte och frågeställningar ovan, följer härnäst ett avsnitt som beskriver 

det material som legat till grund för arbetet. Detta följs därefter av ett metodavsnitt som också 

innehåller en mer specifik beskrivning av begrepp som är centrala för undersökningen. Efter 

metodavsnittet presenteras en redogörelse av tidigare forskning inom området, vilket följs upp 

av ett bakgrundsavsnitt som redogör för delar av de tre författarnas respektive samtid. 

Efter de inledande avsnitten följer presentationen av uppsatsens undersökning som är 

uppdelad i tre övergripande avsnitt, ett för vardera av de tre författarnas texter. Inom varje 

avsnitt sker ytterligare en uppdelning i två underavsnitt, utifrån källtexter som berör religion i 

relation till makt och källtexter som berör religiös vidskepelse. I samband med detta kommer 

även uppsatsens tredje frågeställning gällande moral att beröras. En tydligare beskrivning av 

detta ges i uppsatsens metodavsnitt. 

Presentationen av uppsatsens undersökande moment avslutas med ett analysavsnitt där 

källmaterialet från vardera av de tre författarna jämförs. I denna del besvaras den fjärde 

frågeställningen, gällande vilka likheter och skillnader som går att finna i de tre författarnas 

beskrivning av religion. Därefter följer en sammanfattning av de resultat som uppnåtts i 

undersökningen.    

3. Material	
Det källmaterial som ligger till grund för denna uppsats är verk skrivna av författarna och 

filosoferna Niccoló Machiavelli, Voltaire och Friedrich Nietzsche.6 Detta val grundar sig på 

deras gemensamma inslag av samhällsfilosofiska resonemang som var centralt för deras 

texter. Med hänsyn till denna studies omfattning och den mängd litteratur som skrivits av 

dessa tre författare, har det varit nödvändigt att göra en avgränsning i urvalet av källmaterial. 

Denna studie syftar därför till att undersöka följande verk: 

Machiavelli: 

• Fursten, publicerad år 1531. Den utgåva som ligger till grund för detta arbete är 

utgiven av bokförlaget Atlantis år 2012 och översatt till svenska av Paul Enoksson. 

Verket innehåller även noter av översättaren. 

                                                
6 Notera att Voltaire är ett författarnamn, hans egentliga namn var François Marie Arouet. 
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• Republiken, publicerad år 1532. För denna uppsats används Oxford University Press 

utgåva från år 1997. Texten är översatt till engelska av Julia Conaway Bondanella & 

Peter Bondanella. Verket innehåller även noter av översättaren. 

Voltaire: 

• Filosofiskt Ficklexikon, publicerad år 1769. Den utgåva som används i uppsatsen är 

publicerad av bokförlaget Atlantis år 1996 och översatt till svenska av Olof Nordberg. 

Verket innehåller även noter av översättaren. 

Nietzsche: 

• Avgudaskymning, publicerad 1889. Denna text är hämtad ur samlingsverket A 

Nietzsche Compendium, publicerad av förlaget Barnes & Noble Inc. år 2014. Texten är 

översatt till engelska av Anthony M. Ludovici. Verket innehåller även noter av 

översättaren.  

Urvalet av källtexter grundar sig på deras liknande innehåll, med fokus på samhällsfrågor som 

i många sammanhang relateras till religion. Således utgör texterna kvarlevor som speglar de 

tankar som kunde uttryckas om religion i texter från deras respektive samtid. Filosofiskt 

Ficklexikon är exempelvis sammanställd som ett uppslagsverk, innehållande artiklar som 

speglar Voltaires egna åsikter och hans deistiska7 utgångspunkter.8  

Valet av källmaterial motiveras även utifrån den tidigare forskningens beskrivning av 

texterna. Statsvetarna Mary Dietz och Ilya Winham beskriver hur Fursten och Republiken fick 

stort gehör under sin samtid och kan anses vara Machiavellis främsta politiska verk. Deras 

forskning visar samtidigt att religion var ett återkommande tema i dessa texter, framför allt 

med hänsyn till dess funktion som ett verktyg för staten. 9 På ett liknande sätt har filosofen 

Brian Leiter beskrivit Avgudaskymning som en sammanfattning av tankarna i Nietzsches 

många senare verk, bland annat gällande teologi och metafysiska frågor om Guds existens.10 

Med hänsyn till att källtexterna är senare översättningar kommer ytterligare utgåvor av verken 

att användas som stöd i analysen. Syftet med detta är att utesluta eventuella tveksamheter 

gällande översättningens korrekthet och säkra en konsekvent tolkning av originalverken. 
                                                
7 Voltaires deistiska utgångspunkter syftar till tanken om en tro på gud utan att den relateras till andra religiösa 
dogmer. 
8 Brumsfitt 1963, s 262 
9 Dietz & Winham 2013, s 19, 28 
10 Leiter 2014, s 549 
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4. Metod	
Denna studie utgår från en textanalys med närläsning av källmaterialet. Undersökningen 

genomförs genom en begreppsanalys varigenom specifika passager som berör religion i 

författarnas verk studeras utifrån begreppen makt, religiös vidskepelse och moral.  

Valet av dessa analysbegrepp baseras på innehållet i verken och tiden då det skrevs i relation 

till upplysningen som enligt forskningen skall ha påverkat synen på religion i relation till 

makt, religiös vidskepelse och moral.11 Således speglar Machiavellis verk texter före 

upplysningen, medan Voltaires texter skrevs under upplysningstiden och Nietzsches texter 

författades efter denna tidsperiod. Detta ges en tydligare beskrivning i avsnitt 5.1, där det 

också framgår mer specifikt varför makt, religiös vidskepelse och moral är relevanta begrepp i 

en analys av synen på religion i författarnas texter. 

Undersökningen av källmaterialet sker utifrån en uppdelning där texterna från respektive 

författare inledningsvis analyseras var för sig. I detta moment delas det innehåll ur 

källtexterna som handlar om religion upp i två delar, en del som berör makt och en del som 

berör religiös vidskepelse. Denna kategorisering av materialet sker utifrån uppsatsens två 

första frågeställningar. Således avvaras alltså inte ett specifikt avsnitt för analys utifrån 

uppsatsens tredje frågeställning gällande moral, detta ingår istället som ett delmoment i 

analysen av texternas beskrivningar av makt och religiös vidskepelse. Metoden kan ses i 

bilden nedan: 

 

Efter att vardera av källtexterna genomgått ovanstående moment följer en jämförande analys 

av resultaten som framkommit i undersökningen av de enskilda verken. Detta moment syftar 

till att svara på uppsatsens sista frågeställning gällande vilka likheter och skillnader som går 

                                                
11 Liedman 2008, s 135ff 
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att finna mellan texternas beskrivningar av religion i relation till makt, religiös vidskepelse 

och moral. 

4.1	Centrala	begrepp	

I detta avsnitt följer en redogörelse av de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. I 

samband med detta presenteras även hänvisningar till både källmaterialet och den tidigare 

forskningen, i syfte att visa på begreppens relevans för undersökningen. 

4.1.1	Upplysningen	

Som tidigare påpekats kan upplysningen ses som en punkt varigenom denna undersöknings 

källtexter skiljer sig.12 Det har beskrivits som en tid i Europa från slutet av 1600-talet men 

som främst växte fram under 1700-talet, då nya tankeströmningar revolutionerande synen på 

samhället. Centralt för denna studie är dock dess betydelse för religionen, vars roll enligt 

forskningen, fick utstå stora förändringar under denna tidsperiod. Religionsvetaren Garret 

Green påpekar att det var en tid då den moderna sekulära rörelsen inleddes med en strävan 

efter att föra samhället bort från kyrkan och dess teologiska koncept. Kännetecknande för 

upplysningen är även dess strävan efter att framhäva förnuftet som en vägledare för 

människan och att det skulle övervinna religionens anspråk på auktoritet och sanning. Detta 

förnuftsideal ansågs också omfatta alla människor.13 

Det finns de forskare som menar att upplysningen är ett begrepp som inte borde talas om i 

singularis utan att det istället skall ses som flera upplysningar. Sandberg beskriver exempelvis 

skillnader som går att notera mellan franska och engelska upplysningssträvanden. Han 

påpekar bland annat att de engelska upplysningsidéerna, med dess fokus på vetenskap, drevs 

på av naturfilosofer som samtidigt var hängivna en religiös tro. Sandberg menar därför att 

synen på religion inte var lika polariserad i England som i Frankrike. 14 

I likhet med Sandberg diskuterar även historikern Roy Porter ett vidgande av 

upplysningsbegreppet. Hans forskning lyfter fram idén om att det skall delas upp utifrån 

nationella avgränsningar. Upplysningen kan därför inte förstås endast genom dess franska 

kontext och identifieras som ateistisk, radikal eller litterär, enligt Porter. Han menar att detta 

                                                
12 Se avsnitt 1 & 4 
13 Green 2010, s 414 
14 Sandberg 2010, s 1291, 1294 
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är stereotyper som inte är förenliga med upplysningens drivkrafter i andra länder, som istället 

kunde vara kyrkoreformatörer eller statsanställda.15 

Porter påpekar även att det finns en viss sanning i den forskning som beskriver upplysningen 

som ett enhetligt system av idéer. Exempelvis fanns det en gemensam tendens bland dess 

filosofer att beskriva sig som kosmopoliter.16 Detta kan jämföras med Sandbergs forskning 

som också diskuterar ett eventuellt enhetligt upplysningsbegrepp. Han påpekar att om 

upplysningstiden skall sammanfattas till ett specifikt fenomen så var det ett icke-religiöst 

projekt där religionen sågs som fienden medan vetenskapen var det som skulle hyllas. 17 I 

detta sammanhang bör det påpekas att upplysningen alltså är ett omdebatterat begrepp i 

forskningen, då både Porter och Sandberg samtidigt förespråkade det pluralistiska 

perspektivet.18 

Det finns också de forskare som menar att upplysningen kan beskrivas som ett uteslutande 

enhetligt fenomen. Garaeme Garrard påpekar exempelvis att begreppet länge använts i 

vetenskaplig litteratur för att beskriva en specifik tidsperiod och att det därför inte med 

enkelhet kan förkastas. Såsom det påpekats i tidigare stycken så menar även Garrard att det 

finns en gemensam grund i upplysningsfilosofernas idéer och att de avvikelser som finns 

mellan dem inte är tillräckliga för att inte tala om en enhetlig upplysning. I samband med 

detta hänvisar han till Asien som ett osäkert begrepp med många innebörder men att det 

ändock är ett ord som kan användas med nytta. En term behöver därav inte anses helt värdelös 

endast på grund av att den inte är specifik nog.19  

Det finns alltså en varierande tolkning av upplysningsbegreppet inom forskningen. Samtidigt 

framgår en gemensam uppfattning om att det var en tidsperiod som innebar förändringar i 

synen på religion, även om det kunde variera inom olika kontexter. Historikern Joachim 

Whaley påpekar exempelvis att upplysningen i Tyskland inte innebar ett förkastande av 

religionen. Istället handlade det om en anpassning till de sociala och ekonomiska förändringar 

som skedde och att detta ledde till idén om ett öppet bemötande av nya tankar. Han påpekar 

också att upplysningen innebar förändring inom många andra områden, däribland medicin och 

ekonomi. Således kännetecknades den inte av specifika mål, utan handlade om ett nytt sätt att 

                                                
15 Porter 1981, s 7 
16 Ibid 
17 Sandberg 2010, s 1292, 1294 
18 Se not 10 & 11 
19 Garrard 2006, s 3-5 
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tänka.20 Historikern Norman Hampson beskriver den franska upplysningen på ett liknande 

sätt. Han menar att det inte var en specifik rörelse, utan att det handlar om en spridd 

förändring i människors tankar och att de franska upplysningstänkarna hade mycket 

gemensamt med deras motsvarigheter i andra länder. Samtidigt påpekar han att situationerna i 

olika nationers samhällen också påverkade hur upplysningen utvecklades i respektive land.21  

Trots att forskningen beskriver att upplysningen kunde variera inom olika kontexter framgår 

alltså att den samtidigt kännetecknades av förändrade tankegångar. Centralt för denna studie 

är just denna övergripande tendens till förändring i tankar och idéer, som uppstod i samband 

med upplysningen. Att dess specifika mål kunde variera mellan olika länder påverkar således 

inte denna undersökning. Det viktiga är istället att det växte fram nya tankesätt under denna 

tid och att det utifrån detta skapas en vattendelare mellan uppsatsens källtexter, med hänsyn 

till författarnas olika förhållande till perioden.22  

I denna undersökning används därför upplysningen som ett begrepp betecknande för en 

tidsperiod då synen på religion, i varierande grad, kom att ändras i Europa. De förändrade 

tankegångarna resulterade eventuellt i en skild syn på religion i källmaterialet. Därav blir 

begreppet relevant för undersökningen.  

4.1.2	Makt	

Forskningen har visat att makt var ett centralt tema i de nya tankar som framfördes i samband 

med upplysningen. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman påpekar exempelvis att idén om det 

mänskliga förnuftet förenade de författare som kan anses företräda upplysningen. Liedmans 

beskrivning av detta förnuftsbegrepp innefattar flera tankar om makt, noterbart är dock att 

detta samtidigt relaterades till religion. Han påpekar exempelvis att upplysningsfilosofin 

motsatte sig föreställningen om att en gudomlig makt kunde ingripa i människans liv. Han 

påpekar också att kungamakten, adeln och prästernas privilegier inte ansågs kunna motiveras 

av Gud och att samhällets lagar och institutioner inte skulle rättfärdigas av religion.23 

Den tidigare forskning som gjorts har visat att makt är ett tema som förekommer i samband 

med att religion diskuteras i de tre författarna Machiavellis, Voltaires och Nietzsches texter. I 

Dietz och Winhams forskning beskrivs exempelvis hur Machiavelli förde samman religion 

och politik i verket Fursten och att han samtidigt lyfte fram religion som ett verktyg för 

                                                
20 Whaley 1981, s 109. 112 
21 Hampson 1981, s 43 
22 Se avsnitt 6 och 7 för mer detaljer gällande de tre författarna tids- och tankemässiga relation till upplysningen. 
23 Liedman 2008, s 135 
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maktutövande.24 Statsvetaren Ronald Beiners beskriver också hur verket Fursten visar på 

Machiavelli intresse för påvemaktens delaktighet i politiken och dess tillskansande av 

världslig makt.25 

Forskningen har visat hur makt även var ett tema som förekom i delar av Voltaires texter som 

berörde religion. Litteraturvetaren David Williams påpekar exempelvis att Voltaire var 

delaktig i att utmana auktoriteten hos sin tids kyrka, stat och domstolar.26 Även John M. 

Sandberg diskuterar detta i sin historieforskning och menar att den franska upplysningen, som 

Voltaire var del av, väckte en misstro mot kyrkans makt eftersom den var delaktig i den 

franska monarkins tyranni.27 Historikern Allan Arkush har också berört den franska filosofens 

kritik mot kristendomen och hur det relaterades till makt. Arkush påpekar exempelvis att 

Voltaires främsta kritik mot den kristna religionen grundade sig i att den var intolerant och 

leddes av män som hungrade efter makt.28 

Forskningen har också visat hur religion relateras till makt även i Nietzsches texter. Ronald 

Beiner beskriver exempelvis hur Nietzsche kritiserade den hinduiska texten Manus Lagboks 

kastsystem för att det gav präster den högsta makten att härska över alla.29 Nietzsches syn på 

relationen mellan kyrka och makt har till viss del även berörts av Garrard Graemes forskning, 

som beskriver hur den tyske filosofen hyllade Voltaire för hans antiklerikala idéer.30  

Även Filosofen Julian Youngs forskning visar att det finns en relation mellan makt och 

religion i Nietzsches texter. Enligt Young var den tyska filosofen kritisk till den kristna 

reformationen eftersom den hade vänt på relationen mellan stat och religion. Problemet, enligt 

Nietzsche, var att religionen hade blivit ett verktyg för den statliga makten.31  

Källmaterialet för denna undersökning visar att författarna relaterade religion till makt i sina 

texter. Machiavellis text Fursten beskriver exempelvis hur hans samtids kyrka fick auktoritet 

genom att den både innehade en andlig och världslig makt. I texten relateras den senare av 

dessa två till politik och statliga funktioner.32 På ett liknande sätt diskuteras religion utifrån 

världslig makt även i Voltaires text Filosofiskt ficklexikon. Ett kapitel tar bland annat upp hur 

                                                
24 Dietz & Winham 2013, s 21 
25 Beiner 2010, s. 26 
26 Williams 2013, s 197 
27 Sandberg 2010, s 1292f 
28 Arkush 1993, s 237 
29 Beiner 2010, s 384 
30 Graeme 2008, s 606 
31 Young 2006, s 44 
32 Machiavelli 2012, s 37 
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kyrkan, präster och alla ”andliga” skall underställa sig den statliga makten.33 Nietzsches text 

Avgudaskymning tycks visa på ett liknande resonemang. Den beskriver exempelvis hur präster 

gav sig själva världslig makt i form av rätten att utdela straff genom att hänvisa till 

föreställningen om synd.34  

Både den tidigare forskningen och källmaterialet visar alltså att makt är ett tema som relateras 

till religion i de tre filosofernas texter. Det verkar också förstås utifrån två former. Dels 

handlar det om en världslig makt, där religion relateras till politiska och statliga funktioner. 

Dels en andlig makt, vilket syftar till religiösa doktriner som har auktoritet över människors 

liv och som även kan legitimera den världsliga makten.  

Med hänsyn till ovanstående resonemang finns det därav anledning att undersöka och jämföra 

mer i detalj hur makt relateras till religion i källmaterialet. Detta blir även relevant med 

hänsyn till att upplysningen, som innefattade ett resonemang om makt, fungerar som en 

vattendelare mellan källtexterna. Således utgör därför makt ett av de analysbegrepp som 

används i denna studie.  

4.1.3	Religiös	vidskepelse	
Som tidigare påpekats så skedde det genom upplysningen en förändring i synen på religion. 

Forskningen har visat att ett centralt tema i denna förändring är synen på vidskepelse och att 

detta relaterades till religiösa idéer. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman påpekar exempelvis att 

det som förenar upplysningstänkarna är föreställningen om att det mänskliga förnuftet skall 

avslöja och övervinna bland annat lögn och vidskepelse. Han påpekar också att en 

grundläggande tanke som växte fram under upplysningen var att författare skulle informera 

samhället om sina insikter och därigenom bekämpa vidskepelse.35  

I likhet med Liedman beskriver även statsvetaren Graeme Garrard hur upplysningen under 

1700-talets kännetecknades av en tro på empiricism. Vetenskapliga metoder och konkreta 

observationer förespråkades därför, medan religiös vidskepelse sågs som ett lågvattenmärke 

för mänskligheten. Han påpekar också att de som drev på upplysningen såg kristendomen som 

den värsta formen av vidskeplig dogmatism och att förespråkandet av den empiriska 

kunskapen var en reaktion mot bland annat kristnas föreställningar om syndafallet.36 

                                                
33 Voltaire 1996, s 55 
34 Nietzsche 2014, s 329 
35 Liedman 2008, s 126, 135 
36 Garrard 2006, s 674, 676 
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Sociologen Judith Fox påpekar att upplysningens fokus på rationell kunskap innebar ett 

övergivande av religiösa trosföreställningar och idéer om gudomlig uppenbarelse.37 Detta 

ligger också till grund för definitionen av religiös vidskepelse, såsom begreppet kommer 

används i analysen av denna undersöknings källtexter. Mer specifikt innefattar alltså detta 

analysbegrepp vidskepliga föreställningar som motiveras utifrån religiös tro, till exempel 

tankar om gudomlig uppenbarelse. 

Termen religiös vidskepelse, såsom den används som analysbegrepp i denna undersökning, 

kan förstås tydligare utifrån exempel ur källtexterna. Machiavellis text Republiken beskriver 

hur hedniska religioner föreställde sig att gudar hade kunskap om människans öde och att 

denna kunskap kunde nås genom ritualer.38 Liknande föreställningar beskrivs även i Voltaires 

text Filosofiskt Ficklexikon som exempelvis diskuterar den muslimska uppfattningen om att 

Muhammed har halva månen i sin rockärm.39 Nietzsches text Avgudaskymning berör bland 

annat gestalten Manu ur den hinduiska mytologin.40 Tillsammans utgör alltså dessa delar ur 

källmaterialet exempel på vidskepliga föreställningar som baseras på religion. 

Inom forskningen debatteras relationen mellan religion och termen vidskepelse. Filosofen 

D.Z. Phillips menar att de båda begreppen inte är förenliga, då de skiljer sig från varandra 

utifrån intentionerna som ligger bakom dem. Han påpekar att vidskeplighet är idén om att en 

tanke eller handling påverkar universum, till exempel att en bön förväntas ge individen andlig 

kraft i gengäld. Philips menar att det skall skiljas från religiöst handlande, där en bön istället 

innebär att visa hängivelse till sin tro, utan en förväntan om att någonting sker.41 Samtidigt 

finns det annan forskning som motsätter sig Phillips särskiljning mellan religion och 

vidskepelse. Teologen Terrance W. Tilley påpekar att de två fenomenen sällan kan skiljas från 

varandra, vilket han understryker genom att hänvisa till bönekvarnen inom tibetansk 

buddhism eller amerikanska urinvånares regndans.42 

Huruvida begreppet vidskepelse kan skiljas från religiösa föreställningar är alltså en omtvistad 

fråga inom forskningen. Denna undersökning utgår dock från ett resonemang om att vissa 

uttryck för religion kan förstås som vidskeplighet. I Svenska Akademiens ordbok beskrivs 

                                                
37 Fox 2010, s 308 
38 Machiavelli 1997, s 55 
39 Voltaire 1996, s 405 
40 Nietzsche 2014, s 335 
41 Clack 2012, s 264 
42 Tilley 2000, s 350 
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övertro som ”alltför långtgående tro särsk. i fråga om övernaturliga ting”.43 Detta kan 

jämföras med dess beskrivning av vidskepelse som lyder ”föreställning el. sed som vittnar om 

ÖVERTRO”.44 I denna definition tycks alltså vidskepelse relateras till en tro på övernaturliga 

fenomen. 

Denna undersökning utgår därför från religiös vidskepelse som ett begrepp vars innebörd 

syftar till övernaturliga fenomen som hänvisas till religion. Således syftar det inte till en 

religiös förståelse av vad vidskepelse innebär, såsom det till exempel tolkas inom kristen lära. 

Det är därför inte heller de tre författarnas egen förståelse av vad som är vidskepligt eller ej 

som är avgörande för analysen, då detta också skiljer sig mellan verken. Till exempel ger 

Voltaires text Filosofiskt ficklexikon en egen beskrivning av begreppet men påpekar samtidigt 

att hans idé om en högre gudom inte innefattas i definitionen.45 Trots detta utgör hans 

gudsbild en form av religiös vidskepelse, såsom begreppet definieras i denna undersökning. 

Eftersom det uttrycker en föreställning om ett övernaturligt fenomen som hänvisas till 

religion. 

4.1.4	Moral	

Ytterligare ett begrepp som är centralt för denna studie är moral. Med detta menas tanken om 

grundläggande värderingar som beskriver vad som är gott och ont i människors handlande. 

Vid en genomläsning av de verk som berörs i denna studie går det att notera hur samtliga 

författare lyfter fram moral i relation till diskussioner om religion. Detta perspektiv har även 

diskuterats i den forskning som gjorts gällande de tre filosofernas texter. 

I forskningen om Machiavelli beskriver Jacques Bos att den italienska författaren kunde föra 

in tankar om moral i texter och därför uttrycka värderingar i beskrivningen av karaktärer. Bos 

menar att detta var en förekommande tendens inom den tidigmodern diskurs som rådde under 

Machiavellis samtid.46 Även Dietz och Winhams forskning har lyft fram hur moral var en del 

av Machiavellis resonemang. De påpekar exempelvis att verket Fursten ger uttryck för en idé 

om att den kristna moralen inte längre är nödvändig för en furstes framgång.47 

På ett liknande sätt har forskningen även beskrivit hur moral var en del i Voltaires 

resonemang om religion. David Williams påpekar att Voltaire hade en pragmatisk syn på 

                                                
43 SAOL-13 “övertro” 
44 SAOL-13 ”vidskepelse” 
45 Voltaire 1996, s 52 
46 Bos 2010, s 359 
47 Dietz & Winham 2013, s 20 
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religiös tro och att han uttryckte en idé om en moralisk relation mellan människan och gud. I 

sin forskning påpekar han även att Voltaire ansåg religionen vara nödvändig för att 

upprätthålla moral och politisk ordning i samhället. Williams diskuterar även hur moral 

relateras till kritik mot metafysiken i den franska filosofens text Traité de métaphysique. I 

texten påpekas att religionens essens är moral och inte metafysik.48 I detta sammanhang syftar 

metafysik alltså till föreställningar om exempelvis religiösa underverk.   

Även historikern Allan Arkush har diskuterat relationen mellan religion och moral i Voltaires 

texter. Han påpekar att en dyrkan av Gud var det enda som den franska filosofens idé om 

religion byggde på och att en sådan religion främst handlar om att instruera i moral. I 

samband med detta hänvisar Arkush till verket Homelies Prononcees a Londres En 1765, vari 

Voltaire påpekade att moraliskt handlande är den sanna formen av gudsdyrkan.49  

Nietzsches resonemang om moral har också diskuterats inom forskningen. Filosofen Clancy 

Martin påpekar att den tyska filosofen ansåg att religioner skall dömas utifrån den moral som 

de lyfter fram och hur denna moral påverkar den mänskliga utvecklingen.50 Martin beskriver 

även hur moralen i Nietzsches texter relaterade till värderingar gällande gott och ont samt bra 

och dåligt. Hans forskning lyfter också fram hur moralen hade betydelse i Nietzsches kritik 

mot kristendomen. Exempelvis hänvisar Martin till verket Ecce Homo, vari Nietzsche 

påpekade att det som definierade honom som filosof var att han hade avslöjat den kristna 

moralens lögn.51   

I de källtexter som ligger till grund för denna uppsats går det att finna uttryck som visar på en 

gemensam definition av moral, som syftar till goda och onda handlingar både mellan 

människor och jämtemot en gud. I Machiavellis Fursten förs exempelvis en diskussion om att 

vara ond eller god. I samband med detta påpekas gudfruktighet vara en av de viktigaste 

dygderna som också gör människor goda.52 En liknande beskrivning ges i Voltaires text 

Filosofiskt Ficklexikon, vari det poängteras att moralen är skänkt från Gud och handlar om att 

göra gott mot andra människor.53 I likhet med Machiavellis och Voltaires texter så relaterar 

även Nietzsche moral till frågan om gott och ont handlande.54 I hans verk påpekas också att 

                                                
48 Williams 2013, s 201f 
49 Arkush 1993, s 227f 
50 Martin 2013, s 246 
51 Ibid s 241, 244 
52 Machiavelli 2012, s 102f 
53 Voltaire 1996, s 71f 
54 Nietzsche 2013, s 334 
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den mest grundläggande principen för moralen och därmed även alla religioner, är 

föreställningen om att ett specifikt handlande leder till goda utfall och vice versa.55 

Genom både källmaterialet och den tidigare forskningen går det alltså att konstatera att moral 

är ett begrepp som förekommer i sammanhang som berör religion i texter skrivna av 

Machiavelli, Voltaire och Nietzsche. Samtliga författare förefaller även ha delat definitionen 

av moral som en fråga om vad som är gott och ont, både i relation till en gud och andra 

människor. Detta gör det därmed relevant att lyfta fram moral som ett analysbegrepp i 

undersökningen av texter som författats av dessa tre filosofer.56 

4.1.5	Religion	
I samband med denna undersökning blir det även relevant att förtydliga begreppet religion, 

såsom det förstods av Machiavelli, Voltaire och Nietzsche.  

Forskningen visar att samtliga av de tre författarna uppfattade religion som centralt för 

samhällsordningen. Dietz & Winham beskriver hur Machiavelli menade att den kunde 

kombineras med politiken för att upprätthålla politisk ordning.57 Detta går också att se i verket 

Republiken vari det påpekas att religionen skapade en fruktan för gud som underlättade de 

romerska härskarnas åtaganden. 58 

En liknande tolkning av religion går också att finna hos Voltaire. David Williams forskning 

redogör bland annat för hur den franska filosofen utvecklade en idé om Gud som ett 

instrument för social kontroll, som omfattade både folket och de härskande.59 Liknande 

uttryck för Voltaires syn på religion går att finna i Filosofiskt Ficklexikon. I ett avsnitt 

påpekas att hotet om ett gudomligt straff efter livet är nödvändigt för samhället, eftersom det 

bygger upp tanken om en bestraffning av brottslingar även om de undkommit lagen. 60 

Forskningen om Nietzsche visar också på en liknande religionsuppfattning. Ronald Beiner 

påpekar att Nietzsche ville att samhället skulle uppnå förbättring genom att utvinna kunskap 

från det förflutna och antikens religioner.61 Detta tycks också gå att se i Avgudaskymning vari 

                                                
55 Nietzsche 2014, s 324f 
56 Williams 2013, s 202 
57 Dietz & Winham 2013, s 20, 27f 
58 Machiavelli 1997, s 50f 
59 Williams 2013, s 202 
60 Voltaire 1996, s 145 
61 Beiner 2010, s 376, 380 
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det bland annat påpekas att det fanns klokhet och syfte bakom den antika föreställningen om 

en sann värld som var skild från den vanliga. 62 

För samtliga av de tre författarna förstås alltså religion utifrån pragmatiska funktioner som ger 

stöd åt samhället. Samtidigt bör det också påpekas att beskrivningen av religion i 

Machiavellis verk nästan uteslutande fokuserar på Kristendom och den antika religionen. I 

både Voltaires och Machiavellis texter utvidgas begreppet till att även innefatta andra 

religioner, såsom islam och hinduism.    

5. Forskningsläge	
I den forskning som gjorts om texter skrivna av Machiavelli, Voltaire och Nietzsche går det 

att notera hur de tre författarna uppvisar både likheter och skillnader i sina uttryck gällande 

religion. Forskningen har bland annat beskrivit hur samtliga av dem, genom sina texter, 

påverkade och hade inflytande över samhället under deras respektive samtid. 

Vetenskapshistorikern Hillary Gatti påpekar att Machiavellis texter som kritiserade kyrkans 

fokus på världen bortom, fick stort gehör under 1500-talet och framåt.63 På ett liknande sätt 

har litteraturhistorikern David Williams beskrivit Voltaires inflytande över sin samtid. I sin 

forskning påpekar Williams att den franske filosofens uttalanden om religion väckte stora 

kontroverser och att han genom detta också blev en av de mest inflytelserika tänkarna under 

sin samtid, alltså 1700-talets Europa.64 Enligt historikern Meredith Hindley fick även 

Nietzsches idéer gehör genom att skapa debatt om alternativen mellan ett traditionellt 

Tyskland i protestantisk anda eller ett nyskapande av samhället. Hon påpekar också att det var 

i slutet av Nietzsches karriär, runt år 1888, som hans idéer började uppmärksammas utanför 

den akademiska sfären.65  

Den tidigare forskningen tycks även visa att samtliga av de tre författarna uttryckte en idé om 

religionens betydelse för samhällsordningen. Dietz och Winham beskriver i sin forskning hur 

Machiavelli hade en pragmatisk syn på religion då han ansåg att den kunde kombineras med 

politiken och upprätthålla en samhällsmoral som är nödvändig för politisk ordning. De menar 

                                                
62 Nietzsche 2008, s 316f 
63 Gatti 2010, s 173 
64 Williams 2013, s 97 
65 Hindley 2012, s 23 



16 
 

att detta framgår i hans texter som hyllar religionen i antikens Rom, där den användes som ett 

verktyg för maktutövande och även ett sätt att skapa goda människor.66 

Som tidigare påpekats visar forskningen att religionens betydelse för samhällsordningen var 

ett centralt tema även i Voltaires filosofi. David Williams beskriver i sin forskning att den 

franska filosofens texter ger uttryck för en pragmatisk föreställning om religiös tro då de 

förespråkar en dömande gud som skapar ordningsamma människor och håller tillbaks socialt 

förfall. Han påpekar också att Voltaire slutligen utvecklade detta till en idé om Gud som ett 

instrument för social kontroll, som omfattade både folket och de som innehade makten.67 

Forskningen har även visat att Nietzsche diskuterade religion utifrån dess betydelse för 

samhället. Ronald Beiner påpekar att Nietzsche hyllade de antika religionerna eftersom de var 

politiskt praktiska. I samband med detta menar Beiner även att Nietzsches yttersta mål var att 

dra nytta av antikens religioner och att samhället skulle uppnå förbättring genom kunskap från 

det förflutna.68 Noterbart i detta sammanhang är Beiners beskrivning av hur Nietzsche hyllar 

antikens religioner, vilket påminner om Dietz och Winhams tolkning av liknande tendenser i 

Machiavellis texter. 

Den tidigare forskningen visar alltså att Machiavelli, Voltaire och Nietzsche på ett liknande 

sätt skrev texter vari de diskuterade religionens betydelse för samhället. Det framgår även att 

samtliga av de tre författarna skrev om detta utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Med hänsyn 

till likheterna mellan dessa författares texter blir det därav relevant att jämföra deras texter 

och synen på religion som lyfts fram i dem. 

Trots att den tidigare forskningen beskriver hur samtliga av de tre författarna diskuterade 

religionens betydelse för samhället, råder det dock oenighet gällande huruvida de 

förespråkade religion eller ej. Bland annat påpekar Dietz och Winham att Machiavellis syn på 

religion är en omdebatterad fråga med många olika tolkningar.69 Filosofen Harvey C. 

Mansfield har beskrivit hur de som studerar Machiavelli är överens om att det skedde en 

förändring i riktning mot sekularisering, under tiden då han levde. Mansfield påpekar att det 

                                                
66 Dietz & Winham 2013, s 20, 27f 
67 Williams 2013, s 202 
68 Beiner 2010, s 376, 380 
69 Dietz & Winham 2013, s 19 
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samtidigt finns en motvilja att relatera denna sekularisering till just Machiavelli och att detta 

är ett resultat av den moderna historicismen.70 

Liknande debatter går att finna i forskningen som gjorts om Voltaire och hans texter. 

Sandberg påpekar exempelvis att upplysningen, som Voltaire var del av, är ett begrepp som 

kan ges olika tolkningar. En generell tolkning lyfter dock oftast fram ett sekulärt perspektiv 

där den franska filosofen representerar ett icke-religiöst koncept.71 I David Williams 

forskning ges även en beskrivning av hur dagens debatt gällande Voltaires text Candide, vari 

människor uppmanas att odla sin egen trädgård, egentligen ger uttryck för ett fullt ateistiskt 

perspektiv.72 Detta kan alltså jämföras med Williams egen tolkning som istället beskriver hur 

Voltaire förespråkade en pragmatisk form av religion med en dömande gud. 73 

Det råder även en tydlig oenighet i den tidigare forskningen gällande Nietzsches syn på 

religion, framförallt i relation till ateism. Clancy Martin är en av de forskare som beskriver 

Nietzsche som en av de mest framstående ateisterna under 1800-talet.74 Beiner lyfter fram ett 

annat perspektiv i sin forskning och kritiserar de tolkningar som menar att Nietzsche var 

ateist. Enligt Beiner ger en sådan uppfattning inte en fullständig förståelse av Nietzsches 

förhållande till teism. Som exempel påpekar han att den tyske filosofen rangordnade de olika 

formerna av kristendom snarare än att endast förkasta dem och att detta inte är förenligt med 

en föreställning om att han var ateist. Ett annat argument som Beiner lyfter fram är det som 

påpekats tidigare i texten, att Nietzsche även hyllade de antika religionerna eftersom de var 

politiskt praktiska.75 

Det förefaller alltså råda en oenighet inom den tidigare forskningen gällande Machiavellis, 

Voltaires och Nietzsches syn på religion och huruvida de var ateister eller ej. Med hänsyn till 

detta är det därav relevant att undersöka hur religion beskrivs i dessa tre författares texter, 

såsom denna studie syftar till att göra. 

En jämförelse av de tre författarnas texter är även relevant med hänsyn till att det genom den 

tidigare forskningen tycks gå att se hur samtliga av dem kritiserade kristendomen men utifrån 

olika utgångspunkter. Beiners forskning beskriver hur Machiavelli ansåg att den kristna tron 

egentligen hade positiva möjligheter till att civilisera folket men att den hade valt att förkasta 
                                                
70 Mansfield 1978, s 1152 
71 Sandberg 2010, s 1292 
72 Williams 2013, s 208 
73 Se not 62 
74 Martin 2013, s 231 
75 Beiner 2010, s 376, 387 
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dessa möjligheter. Machiavelli kritiserade därför kristendomen för att istället ha skapat 

omvända värderingar genom att hylla träldom samtidigt som den uppmanade folket att hata 

frihet och de medel som krävs för att värna om friheten.76 I detta sammanhang bör det dock 

påpekas att forskningen beskriver hur Machiavellis kritik mot kristendomen också byggde på 

idén om att den kunde omtolkas till någonting bättre, snarare än att förkastas. Beiner menar 

exempelvis att hans texter uttrycker idén om att det som var dåligt med kristendomen 

egentligen var resultatet av en feltolkning.77 Detta kan även jämföras med Statsvetaren Cary J. 

Nederman som påpekat att Machiavellis kritik mot kristendomen är en omdebatterad fråga, 

men att han med säkerhet motsatte sig sin samtids kristna kyrka. I samband med detta påpekar 

hon dock att viktiga delar av hans verk inte kan förstås utan en insikt om att han tog åt sig av 

och vidareutvecklade teologiska idéer från den medeltida kristendomen.78  

Forskningen kring Nietzsche beskriver hur han framförde en kritik mot kristendomen som kan 

liknas vid Machiavellis kritiska ställningstagande, såsom det beskrivs av Beiner. Clancy 

Martin påpekar att den tyska filosofen attackerade den kristna tron i sina texter, framför allt på 

grund av dess förespråkande av omvända värderingar. I detta sammanhang hänvisar Martin 

till Nietzsches idé om slav- och mästare-moral som innebar att kristendomen hade 

uppvärderat slavarnas egenskaper, såsom fattigdom och svaghet, medan mästarnas attribut 

rikedom och hälsa nedvärderades.79 Forskningen har dock visat att Nietzsche, i likhet med 

Machiavelli, visar beundran för den medeltida kyrkan. Young påpekar dock i sin forskning att 

det inte var dess doktriner som den tyska filosofen hyllade, utan det var dess funktion som 

enande institution.80 Noterbart är alltså att i motsats till Nietzsche var det den medeltida 

kristendomens teologiska idéer som Machiavelli tog åt sig av, såsom det beskrivits ovan. 

Forskningen som gjort om Voltaire visar att hans kritik mot kristendomen riktade sig mot dess 

teologiska dogmer som han ansåg vara inhumana och uppmuntrande av intoleranta 

förföljelser av kättare. Allan Arkush påpekar att den franska filosofen kritiserade 

kristendomens teologi för att den inspirerade kristna ledare till att utrota hedniska religioner 

och strida mot andra former av kristendom.81  

                                                
76 Ibid. s 18 
77 Ibid. s 20 
78 Nederman 1999, s 618, 620, 
79 Martin 2013, s 232f, 241 
80 Young 2006, s 44, 214 
81 Arkush 1993, s 237, 239 



19 
 

I jämförelse med den forskning som gjorts om Machiavelli, som visar att han ville omtolka 

kristendomen, så lyfter Arkush forskning fram hur Voltaire strävade efter att utrota den 

kristna religionen. Han påpekar också att den franska filosofen beskrev den kristna läran som 

irrationell och absurd, vilket också gällde prästerskapet vars immoralitet han försökte visa på 

genom att ge exempel på skandaler som omgett både präster, påvar och munkar.82 Detta har 

även beskrivits av David Williams som påpekar att Voltaire avskydde prästernas absurda läror 

och deras tyranni, eftersom kristendomen var motsatsen till humanism och rationalitet.83   

Vid en genomgång av den tidigare forskningen förefaller det alltså framgå att Machiavelli, 

Voltaire och Nietzsche hade en gemensam tendens att kritisera kristendomen. Märkbart är 

dock att trots denna likhet beskriver forskningen olika utgångspunkter i författarnas kritik mot 

den kristna tron. Det påpekas att Nietzsches kritik mot kristendomen byggde på idén om att 

det inte finns någon Gud.84 Detta kan jämföras med Machiavelli och Voltaire, som i motsats 

till Nietzsche, beskrev en existerande gud samtidigt som de kritiserade kristen tro.85 

Sammantaget förefaller tidigare undersökningar av de tre författarnas texter visa att det finns 

flera likheter i deras beskrivningar av religion. Dessa återkommande drag är 

anmärkningsvärda med hänsyn till de många år som skiljer texterna åt och det faktum att 

upplysningen kan ses som en vattendelare mellan de tankar som ligger till grund för verken. 86 

Med hänsyn till detta är det därav intressant att göra en jämförelse mellan deras texter och den 

syn på religion som presenteras i dem.  

6. Bakgrund	
I detta avsnitt ges en kort redogörelse av de tre författarnas respektive samtid och hur 

innehållet i deras verk påverkades av den kontext de befann sig inom. 

6.1	Machiavelli	
Machiavelli var en filosof och författare som levde i Italien mellan åren 1469-1527, där han 

under ett flertal år också verkade som statsman i delstaten Florens.87 I samband med en 

undersökning av hans verk finns det anledning att kortfattat redogöra för delar av hans samtid, 

som enligt forskningen kom att spela roll för innehållet i hans texter.  
                                                
82 Arkush 1993, s 223 
83 Williams 2013, s 202, 204 
84 Martin 2013, s 232 
85 Nederman 1999, s 619 & Williams 2013, s 202 
86 Green 2010, s 414 
87 Nordin 2016, www.ne.se 
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Jacques Bos beskriver Machiavellis samtid och det inflytande som den hade på hans verk. Det 

som främst är relevant i detta sammanhang är enligt Bos den franska invasionen av Italien år 

1494. Detta resulterade i en instabil period där italienska stater och utländska makter bildade 

olika allianser som krigade mot varandra under flera årtionden. Bland de stridande 

grupperingarna fanns bland annat katolska kyrkan och påvemakten. Bos menar att 

Machiavellis verk, som riktade sig till situationen i Italien, i hög grad påverkades av den 

turbulenta tiden i landet.88    

6.2	Voltaire		
Voltaire var en fransk filosof och författare som levde mellan åren 1694-1778.89 Hans samtid 

bör främst förstås utifrån upplysningstiden och dess idéströmningar som han själv även var 

delaktig i att utveckla. I detta sammanhang har forskningen påpekat att han var aktiv i en 

strävan efter att separera staten från kyrkan, vilket också beskrivits som kännetecknande för 

den franska upplysningen.90  

Forskningen har även lyft fram hur upplysningen syftade till att vara universell. Jacques Bos 

menar att detta perspektiv fick författare såsom Voltaire att sträcka sig bortom en europeisk 

kontext i sina texter. Ibland frångår därför hans verk en biblisk rums- och tidsuppfattning, 

vilket också resulterade i att han skrev texter om icke-kristna religioner såsom islam.91  

6.3	Nietzsche	

Friedrich Nietzsche var en tysk filosof och författare som levde mellan åren 1844 och 1900.92  

Forskningen visar att under tiden då verket Avgudaskymning författades, hade Nietzsche blivit 

fientligt inställd mot upplysningstiden. Graeme Garrard påpekar att även om den tyska 

filosofen inte kan identifieras med sin samtids liberala eller kristna konservativa rörelser så 

delade han flera likheter med dessa gruppers kritik mot upplysningen och dess koppling till 

franska revolutionen. Han skall slutligen även ha uttryckt en strävan efter att helt övervinna 

1700-talet. 93 

Garrard påpekar samtidigt att Nietzsches kritik mot upplysningen inte baserades på ett 

akademiskt förhållningssätt. Han menar att den tyska filosofen istället valde att frångå fakta i 

sina texter, för att istället ge utrymme åt sina egna tankar. Garrard påpekar därför att 
                                                
88 Bos 2010, s 355f 
89 Berglund-Nilsson 2016, www.ne.se 
90 Sandberg 2010, s 1292, 1295 
91 Bos 2012, s 137f 
92 Järv 2016, www.ne.se 
93 Garrard 2008, s 596, 604f 
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Nietzsches historiska beskrivningar inte skall tolkas som att de accepterades av hans samtids 

akademiska historiker.94    

7. Undersökning	
I denna del av uppsatsen presenteras innehållet ur källtexterna utifrån uppsatsens fyra 
frågeställningar.  

7.1.1	Makt	och	moral	relaterat	till	religion	i	verken	Fursten	och	Republiken.	
Ett perspektiv som lyfts fram i Machiavellis verk är en form av pragmatiskt nyttjande av 

religion. Han beskriver hur den användes i antikens Rom för att skapa ett civilt samhälle. I 

samband med detta påpekar han att religionen var absolut nödvändig för att lära det romerska 

folket fred och civil lydnad, eftersom de var ”a very fierce people". Det påpekas även att den 

religiösa tron skapade en fruktan för Gud95 som underlättade makthavarnas åtaganden, 

eftersom det bland annat kunde inspirera människor att handla rätt i oroliga tider av krig.96 I 

detta sammanhang förefaller alltså religion relateras till makt ur ett pragmatiskt perspektiv. 

Machiavellis beskrivning av den romerska religiositeten tycks också kunna tolkas som att det 

inte är religionen själv som innehar makt. Istället lyfts det fram som ett verktyg som 

utnyttjades av den världsliga makten. Samtidigt beskrivs hur det romerska styret underlättades 

av människors fruktan för Gud och således går det eventuellt även att finna en antydan om en 

andlig makt som ger stöd åt den världsliga.  Detta perspektiv verkar också gå att se i 

Machiavellis beskrivning av trolösa legosoldaters avsaknad av gudsfruktan. Han påpekar att 

detta leder till att de saknar disciplin samt blir illojala och härskare med makt skall därför 

undvika att använda sig av dem.97 Texten beskriver alltså hur den andliga makten kan ge stöd 

åt den världsliga, men att detta inte är möjligt om en härskare förlitar sig på individer som 

saknar gudsfruktan. Även i denna del tycks Machiavelli alltså diskutera religion utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv.   

I texterna ges varierande uttryck för religionens pragmatiska funktioner i relation till makt. 

Utöver att vara ett stöd för grundandet av ett civilsamhälle beskrivs det också som ett verktyg 

i händerna av enskilda makthavare och deras personliga strävanden. I Fursten påpekas att den 

spanska kungen Ferdinand av Aragonien använde sig av religionen för att motivera de krig 

                                                
94 Garrard 2008, s 608 
95 Notera att det i detta sammanhang inte handlar om den kristna guden, utan detta skall förstås utifrån romersk 
religion. 
96 Machiavelli 1997, s 50f 
97 Machiavelli 2012, s 77 
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han inledde i sin egen strävan efter makt. I texten beskrivs detta som en ”religiös 

täckmantel”.98 Machiavelli verkar i denna del av verket lyfta fram religion som ett verktyg för 

en enskild individ. I relation till makt förefaller alltså dess pragmatiska funktioner, utöver att 

vara civiliserande, också kunna användas i krigiska syften, enligt texten. I detta sammanhang 

bör det också påpekas att den religion som beskrivs i samband med Ferdinand av Aragonien 

är den kristna tron, i motsats till föregående avsnitt som syftade till religionen i antikens Rom.  

Sambandet mellan enskilda individers makt och religion uttrycks även i avsnitt som berör 

påvemakten. I dessa texter är det främst påvarna från Machiavellis samtid som diskuteras. Det 

går också att läsa hur den katolska kyrkans makt hänvisas till påveämbetet. I ett avsnitt 

beskrivs en händelse då påven erövrade den italienska staten Romagna. Machiavelli påpekar 

samtidigt att detta vara en händelse som gjorde kyrkan mäktig.99 Hans verk verkar alltså ge 

uttryck för två olika sammanhang där makt relateras till enskilda individer. Dels lyfter de fram 

ett samband där religionen beskrivs som ett verktyg för den enskilda härskarens egna 

syften.100 Dels ett perspektiv där religionen uttrycks som en självständig maktfaktor men att 

den leds av en enskild individ, i detta fall påven. 

I samband med beskrivningar av påvemakten går det också att finna avsnitt med en 

moraliserande syn på ämbetet och de människor som innehaft det. I en text påpekas att valet 

av Julius II som påve var ett dåligt val. Det ges dock ingen noggrann beskrivning varför men 

texten ger förslag på andra individer som hade varit mer passande.101 Machiavellis värderande 

av individer som innehade påvemakten kan eventuellt förstås utifrån forskning som gjorts om 

hans texter. Jacques Bos påpekar att moraliserande och dömande var en vanlig tendens inom 

diskursen för karaktärsbeskrivningar under Machiavellis samtid.102  

I texterna förekommer det att religion beskrivs som en autonom makt, utan kopplingar till 

några specifika individer. Även i dessa sammanhang är det den kristna kyrkan från 

Machiavellis samtid som diskuteras, samtidigt som dess makt jämförs och likställs med den 

hos suveräna stater. En del av texten beskriver exempelvis att kyrkan och Spanien orsakade 

Frankrikes fall. I dessa sammanhang går det även att se hur den kristna kyrkan också beskrivs 

utifrån att den innehade en andlig makt som gav den auktoritet men att den genom stöd från 

                                                
98 Machiavelli 2012, s 123 
99 Machiavelli 2012, s 37 
100 Se föregående stycke 
101 Machiavelli 2012, s 58 
102 Bos 2010, s 359 
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andra stater också fick en världslig makt.103 Det verkar främst vara utifrån det världsliga 

perspektivet, med fokus på krig och militär, som religion relateras till makt i texterna. Detta 

kan eventuellt förstås utifrån Machiavellis samtid och den turbulenta situation som rådde i 

Italien, till följd av att landet hade invaderats av Frankrike. Den tidigare forskningen har 

beskrivit att detta var händelser som påverkade mycket av innehållet i hans verk.104 

Machiavelli skriver även om mer indirekta former av makt som uppstår genom religion. 

Bland annat diskuterar han orakel från antikens hedniska religioner, som påstods vara i 

kontakt med gudarna. Texten beskriver att budskapet de spred med tiden började anpassas 

efter makthavarnas intressen. Denna falskhet skall dock ha avslöjats av folket.105 Machiavelli 

verkar i detta sammanhang beskriva en form av dold relation mellan religionen och makt, som 

sker genom att religiösa budskap uttrycks till makthavarnas fördel. 

I både Fursten och Republiken diskuteras makt även utifrån det budskap som sprids av kristna 

präster. Machiavelli beskriver hur präster, genom bikten och predikningar, vunnit folkets tillit. 

Enligt texten skall detta även ha övertygat människor om att de skall lyda prästerna och att 

göra det innebär ett gott liv. Det påpekas också att folket lär sig att det är ont att tala illa om 

det onda och att sådant skall överlåtas åt Gud. Texten avslutas med kommentaren om att 

denna form av religion fortfarande råder.106 I likhet med texten om antikens orakel tycks även 

denna del av källmaterialet kunna tolkas som att den beskriver en form av makt som 

understöds av religiösa budskap. Genom detta förefaller Machiavelli också beskriva en 

doktrinär form av religion, med religiösa idéer som individen förväntas följa. Noterbart i detta 

avsnitt är att det är prästerna själva som direkt får makt genom att sprida denna form av 

religion. Texten verkar även ge uttryck för en tanke om att moral kopplas till relationen 

mellan makt och religion, då den också beskriver att det är gott handlande att lyda prästerna.  

Både avsnittet om antikens orakel och det om kristna prästerna uttrycker tanken om hur makt 

skapas eller förstärks genom religiösa budskap. En märkbar skillnad mellan de båda texterna 

är dock att de antika oraklen beskrivs ha blivit avslöjade av folket, medan avsnittet om 

prästerna beskriver hur det är en form religion som fortfarande pågick under Machiavellis 

samtid. Detta kan eventuellt tolkas som en form av kritik mot kristendomen, vilket är ett 

perspektiv som också lyfts fram av den forskning som gjort om hans texter. Dietz och 
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105 Machiavelli 1997, s 54 
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Winham påpekar exempelvis att den italienska författaren hade en hermeneutisk strategi som 

syftade till att skapa historisk kunskap. Denna skulle i sin tur motarbeta de föreställningar och 

attityder som den romerska kyrkan hade indoktrinerat folket med under Machiavellis 

samtid.107 Deras tolkning kan eventuellt förklara varför källmaterialet beskriver att de falska 

budskapen från antikens orakel avslöjades, medan det kristna lyfts fram som någonting som 

fortfarande pågår. 

Då moral relateras till religion och makt i Machiavellis texter förefaller det främst ske i 

samband med diskussioner om kristendomen och kyrkan. I dessa sammanhang är det en fråga 

om gott och ont som lyfts fram. Ett avsnitt beskriver hur en furste kan befästa sin makt genom 

att utföra onda handlingar men fortfarande ha Gud på sin sida.108 I ett annat kapitel påpekas 

att påven Leo skulle stärka kyrkan och göra den vördnadsvärd, genom sin godhet. Detta 

beskrivs också som en av hans dygder.109 I Machiavellis verk verkar alltså moral lyftas fram 

som en fråga om gott och ont, i sammanhang då religion relateras till enskilda individers 

makt. Texterna tycks också beskriva hur världslig och andlig makt ingår i en moralisk 

relation, då furstens onda handlingar relateras till stödet från Gud. 

Machiavelli diskuterar också härskare som blir tyranner, vilket kopplas till religion och 

slutligen även en diskussion om en falsk form av moral. I texten beskrivs dessa tyranner som 

avskyvärda eftersom de kan vara gudlösa människor som strävar efter att förstöra religioner. 

Detta är enligt Machiavelli resultatet av en falsk idé om godhet.110 I samband med att religion 

relateras till makt verkar Machiavellis verk även ge uttryck för tanken om en varierande 

definition av moral. Dels en som han själv uppfattar vara rätt, dels en som kan innehas av 

andra personer med alternativa tolkningar av godhet. 

7.1.2	Religiös	vidskepelse	och	moral	i	verken	Fursten	och	Republiken.	
I Machiavellis verk beskrivs religiös vidskepelse utifrån flera olika sammanhang. En stor del 

av detta material fokuserar på den kristna guden. Detta lyfts dock fram i texterna som ett 

faktiskt existerande fenomen. I Fursten diskuteras exempelvis Italien under Machiavellis 

samtid. I samband med detta beskrivs hur enskilda individer kan bli utvalda av Gud, som 

också tituleras ”Han”. Det går även att läsa att ”[…] Gud var inte deras vän mer än Han är 

Er.”111 Texten verkar alltså visa på en föreställning om att Gud är ett faktiskt väsen som också 

                                                
107 Dietz & Winham 2013, s 25 
108 Machiavelli 2012, s 62 
109 Ibid s 75 
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25 
 

involverar sig i människors liv samt tar parti för enskilda individer. Den kristna guden 

beskrivs också som en högre kraft, som inte kan förstås av det mänskliga förnuftet.112 

Machiavellis beskrivning av den kristna guden kan således tolkas som ett uttryck för religiös 

vidskepelse, då det tycks kopplas till en religiös föreställning om ett existerande högre väsen.  

I ett avsnitt påpekas att gudfruktighet är en av de saker som gör människor goda.113 Med 

hänsyn till föregående stycke som beskriver hur Gud är ett uttryck för religiös vidskepelse i 

Machiavellis verk, är detta också det enda sammanhanget i texten där tankar om gott eller ont, 

alltså moral, relateras till vidskepelse.  

Avsnittet om gudfruktighet som en god egenskap lyfter dock fram andra perspektiv på religiös 

vidskepelse i Machiavellis verk. I texten beskriver han hur det viktigaste en furste kan göra är 

att ge sken av att vara gudfruktig. I samband med detta påpekas att ”Människor dömer i 

allmänhet mer efter vad de uppfattar med ögonen än vad de känner med händerna”.114 Texten 

förefaller relatera en form av religiös vidskepelse, alltså tron på Gud, till sinnesintryck. Detta 

går också att finna i andra delar av källmaterialet. I ett avsnitt påpekas att en predikant påstod 

sig tala med Gud och att människor trodde honom, trots att de aldrig hade fått se någonting 

konkret som kunde övertyga dem.115 Även i detta sammanhang tycks alltså Machiavellis verk 

relatera religiös vidskepelse till sinnesintryck, då synen beskrivs som avgörande för gudstro. 

Diskussionen om den kristna guden som en högre kraft med inverkar på människans liv lyfts 

även fram i samband med Machiavellis tankar om den fria viljan. I ett avsnitt påpekas att Gud 

inte gör allt för människor, eftersom de inte skall berövas den fria viljan. 116 Detta relateras i 

en annan del av verket till ödet som tillsammans med Gud styr hela människans liv, vilket är 

en allmän uppfattning enligt författaren. Därefter följer dock en kommentar om att över 

hälften av människans handlingar bestäms av ödet men att en viss del styrs av människan 

själv. Machiavelli påpekar att han väljer att utgå från denna idé ”För att inte ge upp tanken på 

vår fria vilja”.117 Författaren väljer att föreställa sig ödet som avgörande för endast en del av 

människans liv samtidigt som det också är relaterat till Gud. Han verkar alltså ge uttryck för 

ödet som en form av religiös vidskepelse, men att det är en föreställning som också är formbar 

utifrån individens egna övertygelser, snarare än att vara en fastställd dogm.  

                                                
112 Machiavelli 2012, s 73 
113 Machiavelli 2012, s 102 
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I texten om ödet går det också att se hur det framställs som ett fristående fenomen som i 

relation med Gud styr alla händelser. I dessa sammanhang tituleras ödet som fru Fortuna.118 

Machiavelli verkar koppla föreställningen om Gud till både manliga och kvinnliga termer.119  

Denna tolkning kan eventuellt relateras till feministisk religionsforskning. Rosemary Radford 

Reuter påpekar att kristna skrifter också kan lyfta fram kvinnor som uttryck för Guds 

egenskaper, hon menar exempelvis att bibliska läror kan framställa vishet som Guds dotter.120 

Machiavellis verk kan eventuellt ha influerats av denna tendens inom kristendomen. 

Samtidigt går det även att se hur källmaterialet också diskuterar fru Fortuna som gudinna i 

den romerska religionen.121 Huruvida detta skall förstås som samma fenomen som då Fortuna 

relateras till kristendom, framgår dock inte av källmaterialet. 

I andra delar av verken görs jämförelser mellan kristendom och antikens religioner. Även i de 

texterna berörs religiös vidskepelse. I en del beskrivs hur soldater från Romarriket trädde in i 

ett tempel tillägnat en gudinna och frågade hennes avbildning om hon ville komma till Rom. 

Enligt författaren skall soldaterna ha tyckt sig höra ett svar, eftersom den romerska staten 

uppmuntrade allt som var till religionens fördel; även om det var falskt. Detta relateras 

därefter till kristna stater med ett påpekande om att de skulle vara mycket gladare och mer 

enade, om även kristendomen tillämpade denna inställning.122 Denna text förefaller alltså 

uttrycka tanken om falska föreställningar baserade på religion, vilket alltså kan tolkas som 

religiös vidskepelse. Det verkar samtidigt beskrivas som positivt, i jämförelse med 

kristendomen som inte hade samma inställning och således inte skapade samma lycka eller 

enighet. Machiavellis verk tycks alltså även uttrycka en pragmatisk syn på religiös 

vidskepelse. Detta kan eventuellt tolkas utifrån delar av den tidigare forskningen. Ronald 

Beiner påpekar att Machiavelli strävade efter att skapa en civilreligion genom att omtolka 

kristendomen på ett sådant sätt att den formades i likhet med religionens funktion i antikens 

Rom.123 

7.2.1	Makt	och	moral	relaterat	till	religion	i	verket	Filosofiskt	Ficklexikon	
En övervägande del av verket Filosofiskt Ficklexikon fokuserar på kritik mot kristendomen. 

Detta sker utifrån många olika utgångspunkter där religion relateras till makt. Ett 

                                                
118 Machiavelli 2012, s 133 
119 Se tidigare stycke som visar att Gud tituleras som ”Han” 
120 Reuther 1999, s 83 
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sammanhang där detta ofta verkar ske är i de avsnitt som berör kyrkliga ämbeten och hur de 

omtolkar samt utnyttjar religionen till sin egen fördel.124 

Voltaire beskriver bland annat utvecklingen av abbéns roll i samhället. I ett avsnitt påpekar 

han att de en gång i tiden var andliga fäder som kännetecknades av fattigdom.125  Med tiden 

skall de dock ha utnyttjat människors okunnighet och vidskepelse för att förse sig själva på 

deras bekostnad. Författaren påpekar att dessa abéer gjort sig rika på räntor och därigenom 

blivit suveräner och furstar som har gardesregementen i sin tjänst.126 Liknande beskrivningar 

går också att finna i andra delar av källmaterialet. I ett avsnitt påpekas att inkvisitionen dömer 

människor och lägger beslag på deras egendom samt att det är en kristen uppfinning som 

syftade till att göra påven och munkar mäktigare.127 Källmaterialet förefaller alltså kunna 

beskriva religion som ett ekonomiskt verktyg för individer med kyrkoämbeten, varigenom de 

förskaffar sig makt. 

I verket går det också att se hur tanken om en form av makt också kan urskiljas i de avsnitt 

som berör de budskap som den katolska kyrkan lär ut till folket. Ett sådant avsnitt berör 

fastan. I texten ifrågasätts varför en person som vill äta ägg först måste be om tillåtelse från 

sin biskop. Detta jämförs med tanken om att ett folk skulle bli beordrade av sin kung att aldrig 

äta ägg och att denne härskare då skulle vara ”den löjligaste av tyranner”.128 I denna text 

beskrivs alltså en doktrinär form av religion, vars läror ger kyrkan makten kan föreskriva vad 

individen skall äta eller inte äta. Noterbart är dock att det beskrivs som löjligt om en kung 

skulle göra detsamma. Att texten ställer samma fenomen i relation till antingen en världslig 

eller en andlig makt, tycks alltså fungera som en form av argumentation mot den senare.  

I texten om fastan går det även att läsa hur fastan gynnar de rika som har råd att vara goda och 

äta i enlighet med fastan, medan de fattiga tvingas äta billigt fläsk och således fördömas.129 

Detta kan jämföras med det tidigare avsnittet som beskrev abéers ökade rikedom och 

inkvisitionens beslagtagande av egendom.130 Båda dessa texter lyfter alltså fram ett 

ekonomiskt perspektiv på de sammanhang där religion relateras till makt. 

                                                
124 Se nästa stycke 
125 Abbé syftar till en katolsk präst med en sinekur som gav dem en inkomst utan att de behövde utföra arbete.  
126 Voltaire 1996, s 17 
127 Voltaire 1996, s 164 
128 Voltaire 1996, s 86 
129 Voltaire 1996, s 86 
130 Se not 2 & 3 
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Bland de avsnitt som berör makt i relation till den kristna religionen går det även att notera 

hur de vid flera tillfällen diskuterar föreställningar om straff. Detta går att se i texten som 

berör fastan, vari det påpekas att de som inte fastar skall fördömas.131 Ett annat avsnitt 

beskriver hur präster predikar över hur människor skall bete sig. Bland annat påpekas att 

”damer som lägger lite rött på sina friska kinder kommer att bli de eviga offren för den Eviges 

eviga hämnd”.132  

Det är dock inte endast i relation till kristendomen som makt förefaller relateras till straff. I 

källmaterialet förekommer även beskrivningar av andra religioner. I en del diskuterar Voltaire 

islam och hur människor blir tillsagda att de måste tro på dess föreställningar, om de inte vill 

bli dödade och få sin själ evigt fallande ned i avgrunden efter döden. Han menar att det är 

rädsla som gör att människor accepterar dessa religiösa idéer.133 Flera delar av källmaterialet 

förefaller alltså beskriva hur religioner innehar en makt genom att de bestämmer vad 

människor skall tro och hur de skall handla.134 I dessa sammanhang verkar Voltaire diskutera 

en doktrinär form av religion, vars makt upprätthålls genom föreställningar om straff som 

predikas till individen. Den senare texten om islam förefaller även lyfta fram en psykologisk 

förklaring till religionens makt, med hänsyn till att den relaterar tro på religiösa 

föreställningar till känslan av rädsla.  

Voltaire riktar inte endast kritik mot föreställningar om straff, i de sammanhang då de 

relateras till religioners makt. I ett avsnitt kritiseras och ifrågasätts judendomen för att den 

saknar en helveteslära. Han påpekar att föreställningen om ett straff efter livet är nödvändigt 

för samhället, eftersom det bygger upp tanken om att brottslingar kommer bestraffas även om 

de undkommit lagen. Enligt Voltaires text är det endast religionen som kan uppfylla denna 

funktion men den judiska läran skall ha misslyckats med detta.135 Denna del av källmaterialet 

förefaller alltså beskriva en form av dömande makt som uppstår genom religionens tanke om 

helvetet. Att det beskrivs som nödvändig för folket kan eventuellt tolkas som uttryck för en 

pragmatisk syn på religiös makt. Detta kan också relateras till forskningen om Voltaire. David 

Williams menar att den franska filosofen förespråkade en simpel tro på en dömande Gud som 

också fungerade som ett verktyg för social kontroll.136 

                                                
131 Voltaire 1996, s 86 
132 Voltaire 1996, s 229 
133 Voltaire 1996, s 405 
134 Se även föregående stycke 
135 Voltaire 1996, s 145 
136 Williams 2013, s 202 
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Den gudomliga makten är ett återkommande tema i Voltaires verk. Det diskuteras ofta utifrån 

kritik mot de som försöker förklara och förstå gudomen. I ett avsnitt citeras biskopen Ossius 

som påpekade att Jesus var sänd av Gud och att det inte angick människor att spekulera i hans 

natur, eftersom de inte kan veta något om den. Det viktiga var istället att acceptera Jesus som 

sin mästare och att lyda hans befallningar om att älska varandra och visa ödmjukhet.137 Denna 

del av texten verkar alltså uttrycka en form av agnostiskt perspektiv på andlig makt, eftersom 

människor beskrivs vara oförmögna att förstå den. Denna tolkning kan också relateras till 

David Williams forskning. Han menar att Voltaires gudsbild byggde på idén om att Gud var 

den övergripande drivkraften i universum men i övrigt var allt som berörde detta ämne ”dolt i 

natten”.138  

Beskrivningen av Ossius syn på Jesus som människans mästare är också det enda avsnittet där 

moral relateras till religion och makt i Voltaires verk. I texten påpekas att människor skall 

fokusera på att vara dygdiga och låta sig ledas av moral, snarare än att söka kunskap om Jesus 

natur.139 Vad detta specifikt innebär beskrivs dock inte i sammanhanget. Ett senare avsnitt av 

källmaterialet påpekar dock att dygd innebär gott handlande mot sin nästa.140 Eventuellt är det 

utifrån detta som moralen skall förstås i det avsnitt som berör Jesus befallningar om att 

människor skall älska varandra och visa ödmjukhet. Således tycks Voltaires verk i första hand 

beskriva moral utifrån relationen mellan människor, men dess ursprung härleds samtidigt till 

en andlig makt.   

I källmaterialet förekommer även beskrivningar gällande hur den världsliga makten legat till 

grund för utformandet av religiösa föreställningar om den andliga makten. Ett avsnitt 

beskriver hur antikens greker föreställde sig att gudarna bodde på ett berg, eftersom de 

mänskliga härskarna bodde i borgar som var höga som berg.141 En liknande beskrivning går 

att finna i en annan text som berör den kristna inkvisitionen. I det avsnittet påpekas att Gud 

berövade Adam all hans egendom och att denna föreställning inspirerade inkvisitionen till att 

beslagta egendomen från de som blir dömda av dess institution.142 I detta exempel verkar det 

vara den andliga makten som agerat ram för utformandet av den världsliga, medan det 

föregående exemplet är tvärt om. Källmaterialet tycks alltså även beskriva en växelverkan 

mellan världsliga och andliga former av makt, i formandet av deras struktur. 
                                                
137 Voltaire 1996, s 35 
138 Williams 2013, s 204 
139 Voltaire 1996, s 35 
140 Voltaire 1996, s 71 
141 Voltaire 1996, s 155 
142 Voltaire 1996, s 165 
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7.2.2	Religiös	vidskepelse	och	moral	i	verket	Filosofiskt	Ficklexikon	
I Filosofiskt Ficklexikon är kritiken mot kristendomen ett centralt tema även i de avsnitt som 

berör religiös vidskepelse. Forskningen om Voltaire har visat att han trodde på Gud men 

motsatte sig alla former av religion som uttryckte tankar om exempelvis uppenbarelse eller 

återfödelse.143 Denna uppfattning tycks gå att urskilja i Filosofiskt Ficklexikon, där kritiken 

mot kristendomen uttrycks genom att Voltaire jämställer kristna föreställningar med 

vidskepelse. Ett avsnitt redogör exempelvis för antitrinitariernas förkastande av 

treenigheten.144 I texten påpekas att det är en kristen idé som strider mot sunt förnuft och att 

den framkallar falska föreställningar. I samband med detta påpekas också att inget av 

evangelierna innehåller några uttryck om den.145 Treenigheten förefaller alltså beskrivas som 

religiös vidskepelse i denna del av källmaterialet. Voltaires text verkar dock inte förkasta 

denna kristna lära rakt av. Istället underbyggs ställningstagandet med argument, genom att 

hänvisa till avsaknaden av treenigheten i skriftliga källor såsom evangelierna. 

Flera delar av Voltaires verk beskriver den kristna tolkningen av Gud som en form av 

vidskepelse. I ett avsnitt påpekas att det är en omöjlighet att Jesus skulle vara ett uttryck för 

Gud, eftersom människan är förgänglig och kan därför inte innesluta gudomen som är ett 

oändligt väsen.146 Det går också att se hur textens budskap hänvisas till socinianerna som i 

likhet med antitrinitarierna, vilka beskrivs i föregående stycke, förkastade kristna läror såsom 

treenigheten. I källmaterialet kan det alltså urskiljas en viss tendens att hänvisa till religiösa 

grupper som förkastar kristna läror som omöjligheter eller falska. 

Trots att kristna föreställningar om Gud kritiseras i källmaterialet förespråkas samtidigt en 

alternativ form av gudomlighet. I ett avsnitt påpekar Voltaire att de behövs en tro på en rättvis 

gud som både straffar och belönar, men att människor måste ha en religion utan vidskepelse 

och att tron på en gudom inte måste baseras på underverk.147 Således tycks föreställningen om 

gudar i sig inte likställas med vidskepelse i källmaterialet. Istället är det religioners tolkningar 

av dem som påpekas vara falska föreställningar. Detta kan eventuellt relateras till David 

Williams forskning som visar att Voltaire kritiserade religioner och främst kristendomen för 

att ha förvrängt förståelsen av Gud genom sina påhittade doktriner.148 

                                                
143 Williams 2013, s 200 
144 Antitrinitarier var beteckningen på människor som främst under 1600-talet förkastade läran om treenigheten. 
145 Voltaire 1996, s 26 
146 Voltaire 1996, s 175 
147 Voltaire 1996, s 52 
148 Williams 2013, s 203 



31 
 

Även genom Voltaires beskrivningar av moral uttrycks tanken om Gud som ett icke-

vidskepligt fenomen. I en del av Filosofiskt Ficklexikon påpekas att moralen inte kommer från 

dogmer eller vidskepelse, utan att den kommer från Gud.149 Ett annat avsnitt beskriver hur 

människor måste få en religion utan vidskepelse och att de städer som har mest god moral är 

de som inte utgår från några andra dogmer än att de tror på en rättvis Gud. 150 I Voltaires verk 

verkar moral alltså även vara del av en gudsföreställning där gudomen inte relateras till 

vidskepelse.  

I Filosofiskt Ficklexikon går det också att se hur moral relateras till religiös vidskepelse på 

andra sätt. I en del av verket påpekas att det verkligt goda är det som gynnar samhället samt 

att fromhet eller fasta och bön inte är det som gör en människa god.151 Detta kan jämföras 

med texten som uttrycker tanken om att människor behöver en religion utan vidskepelse och 

att de uppnår god moral då de inte tror på några andra dogmer än den dömande gudens 

existens. 152 I Voltaires verk förefaller alltså moral ställas i motsats till en doktrinär form av 

religion, vars dogmer verkar förkastas som en form av religiös vidskepelse. 

Källmaterialet tycks även relatera religiös vidskepelse till sinnesintryck. I ett avsnitt påpekas 

att människor kan uppfatta saker rätt med sin syn men ändock se fel när det gäller andra 

viktiga ting. Utifrån detta ifrågasätter författaren hur en muslim kan tro att Muhammed 

gömmer månen i rockärmen.153 I ett annat avsnitt ifrågasätter Voltaire sanningen i den kristna 

historiens beskrivning av mirakel och underverk. Han frågar exempelvis varför ingen romersk 

historiker har gjort någon anteckning om det mörker som täckte världen i tre timmar efter 

Jesus död, trots att denna händelse även borde varit inom synhåll för romarna.154 Ett liknande 

exempel går också att finna i en dialog som presenteras i en annan del av verket. I denna text 

påpekas att människor kan ifrågasätta guds existens och vilja bli bevisade att gudomen finns, 

eftersom de annars förkastar saker som de anser vara orimliga.155  Samtliga av dessa texter 

förefaller alltså visa hur källmaterialet beskriver olika former av religiös vidskepelse och 

relaterar det till bekräftandet av huruvida de är sanna eller ej. I dessa sammanhang verkar 

själva validerandet av fenomenet relateras till sinnesintryck, såsom synen. Den kristna 

                                                
149 Voltaire 1996, s 323 
150 Voltaire 1996, s 52 
151 Voltaire 1996, s 71f 
152 Voltaire 1996, s 52 
153 Voltaire 1996, s 87 
154 Voltaire 1996, s 230f 
155 Voltaire 1996, s 52 
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föreställningen om mörkret efter Jesus död ifrågasätts exempelvis eftersom ingen verkar ha 

sett att det hände. 

En stor del av Filosofiskt Ficklexikon fokuserar på de abrahamitiska religionerna i 

sammanhang som berör religiös vidskepelse. Samtidigt förekommer det att även andra 

religioners föreställningar också diskuteras. Ett återkommande tema är tron inom Kina, som i 

texten tituleras ”de lärdas religion”. Voltaire beskriver hur den kinesiska vetenskapen ligger 

två hundra år efter den västerländska156 eftersom de fortfarande dyrkar stjärnor, tror på 

talismaner och har många fördomar.157 Denna tolkning kan relateras till forskningen om 

orientalism. Richard King påpekar exempelvis att synen på Asien under 1700-talet präglades 

av tanken om en plats med bland annat religiösa sedvänjor som var primitiva och att 

västvärlden såg sig själva som moderna i jämförelse.158 Det verkar dock endast vara i 

beskrivningen av den kinesiska vetenskapen som Filosofiskt Ficklexikons text 

överensstämmer med Kings beskrivning av synen på Asien under 1700-talet. I de avsnitt som 

beskriver religionen förefaller ett annat perspektiv lyftas fram av källtexten. 

Voltaire beskriver den kinesiska religionen som beundransvärd eftersom den inte har några 

vidskepelser eller dogmer som går emot förnuftet.159 Författaren påpekar också att den 

kännetecknas av en enkelhet eftersom den endast fokuserar på gemensam dyrkan av en 

gud.160 Källmaterialet tycks alltså kunna tolkas som att det i samband med beskrivningen av 

Kina ger uttryck för två former av vidskepelse. Dels en utifrån religion, som menar att den 

kinesiska tron är fri från vidskepelse och således bra. Dels en kopplad till vetenskapen, som 

kritiserar kina för dess tro på talismaner och stjärndyrkan. Denna senare bild förefaller också 

stämma överens med forskningen som menar att detta var den västerländska synen på Asien 

under tiden då verket skrevs. Samtidigt förefaller inte detta perspektiv kunna appliceras på 

Voltaires beskrivning av religionen i Kina, som snarare hyllas över den europeiska 

kristendomen. 

7.3.1	Makt	och	moral	relaterat	till	religion	i	verket	Avgudaskymning	
I Nietzsches text Avgudaskymning relateras religion till makt i flera olika sammanhang. Ett 

återkommande tema i verket är diskussionen om individens fria vilja, vilket berörs utifrån 

olika perspektiv. I ett avsnitt beskrivs hur den fria viljan är ett teologiskt trick av den värsta 

                                                
156 I källtexten beskriver författaren detta med termen ”vi”, vilket syftar till den västerländska civilisationen. 
157 Voltaire 1996, s 203 
158 King 2010, s 291 
159 Se avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 för en mer detaljerad beskrivning av förnuftet 
160 Voltaire 1996, s 204 
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sorten, som skapats i syfte att få människan att känna sig skyldig. I samband med detta 

påpekas att det huvudsakligen handlade om att utdela straff, eftersom det var först då 

människor hade en fri vilja som de också kunde ges skuld och därmed straffas.161 

I samband med avsnittet som berör beskrivningen av den fria viljan, lyfts även prästernas roll 

fram. Det är i detta sammanhang som det går att finna ett maktperspektiv. Nietzsche påpekar 

att präster, som var i toppen av de forna samhällena, ville ge sig själva rätten att utdela straff 

samtidigt som det också blev Guds rätt att göra detsamma.162 Texten beskriver alltså hur idén 

om den fira viljan är ett koncept som förespråkades av präster, som i samband med detta även 

skapade en känsla av skuld hos människor; eftersom de upplever sig som fria och ansvariga 

för sina handlingar. Skuldkänslan leder slutligen till att människor accepterar straff. Denna del 

av källmaterialet beskriver således hur präster, genom att konstruera idén om den fria viljan 

och känslan av skuld, skapade sig rätten att utdela straff. 163 I detta sammanhang förefaller 

texten alltså lyfta fram två perspektiv på makt. Dels är det en världslig form, som går att finna 

i prästernas strävan efter att ge sig själva auktoritet att straffa människor. Dels handlar det 

också om en andlig form, då detta samtidigt relateras till Guds rätt. Noterbart är också att 

texten inte lyfter fram någon motsättning mellan dessa två former av makt, utan Nietzsche 

tycks snarare uttrycka en idé om att de samspelar med varandra.  

Beskrivningen av prästernas rätt att utdela straff verkar även lyfta fram hur makt relateras till 

religion på en underliggande, psykologisk nivå. Det teologiska tricket, alltså idén om fri vilja, 

beskrivs i texten som ”[…] the whole process of inculcating the sense of responsibility”. Det 

är en känsla av ansvar som infinner sig i människan. I texten har Nietzsche också beskrivit 

detta som den fria viljans psykologi.164 Makt relaterat till religion förefaller således inte bara 

diskuteras utifrån idén om att den förstärks genom endast synliga strukturer, såsom religiösa 

lagar eller påbud som redogör för hur individen skall agera. Istället lyfter texten också fram 

hur religionens makt kan byggas upp utifrån underliggande mänskliga fenomen, genom att 

skapa känslor av ansvar eller skuld hos individen. 

Religionens relation till makt, såsom den framgår i samband med textens beskrivning av 

psykologiska förklaringar, kan eventuellt även relateras till delar av den tidigare forskning 

som gjorts om Nietzsches texter. Clancy Martin ger exempelvis en beskrivning av Nietzsches 

                                                
161 Nietzsche 2014, s 329 
162 Ibid 
163 Ibid 
164 Ibid 
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psykologiska perspektiv på prästernas kontroll. I denna forskning påpekas att Nietzsche ansåg 

att människan som lever i ett samhälle inte kan uttrycka sin naturliga drift till grymhet och 

således får ett dåligt samvete. Enligt Martin är detta perspektiv nödvändigt i förståelsen av 

Nietzsches syn på kristendomens och prästernas grepp om samhället, eftersom den tyska 

filosofen menade att det var just den naturgivna känslan av dåligt samvete som prästerna 

utnyttjade. De använde den till att forma sättet som människor såg på sig själva och samhället, 

genom att hänvisa dessa känslor till en skuld mot Gud.165  Således verkar även Martins 

forskning visa att det finns perspektiv i Nietzsches texter där religion och prästers kontroll 

kopplas till en psykologisk makt över människor.   

Det förekommer även en diskussion om moral i det avsnitt som beskriver prästers rätt att 

utdela straff. I texten påpekas att teologer har en idé om en moralisk ordning som också 

handlar om skuld och straff. Det är dock en negativ beskrivning som ges av detta, då det 

påpekas att människans existens166 besudlas av teologernas föreställningar.167 Nietzsche 

beskriver inte vad denna moral innebär, annat än att det innefattar föreställningen om straff 

och skuld. Eventuellt kan dock textens fokus på det kristna perspektivet förklara den negativa 

synen på den fria viljan som uttrycks i avsnittet. Clancy Martin påpekar i sin forskning att en 

del av Nietzsches kritiska ställning mot kristendomen var just på grund av dess moral. 168 En 

tolkning är därmed att den negativa syn som ges på fri vilja, i den del av källtexten som 

berörts ovan, eventuellt kan hänvisas till det faktum att den diskuteras i relation till kristen 

moral. Det går också att notera hur den fria viljan även beskrivs i positiva termer, i andra delar 

av källmaterialet. 169  I dessa avsnitt relateras dock inte fenomenet till några kristna eller 

religiösa uppfattningar, vilket eventuellt förklarar varför det inte framställs i en negativ ton. 

I Avgudaskymning diskuteras makt även utifrån andra religioner än kristendom. Ett avsnitt 

redogör för en social makthierarki inom hinduismen. Denna del handlar om Manus lagbok 

och hur den delar upp människor i olika raser och ger instruktioner samt påbud för hur 

människor i vardera av dessa kategorier skall bete sig.170 Exempelvis påpekar Nietzsche att 

den beskriver hur de kastlösa som tituleras ”Chandla” är förbjudna att skriva från vänster till 

                                                
165 Martin 2013, s 239f 
166 Notera att i texten används Nietzsches uttryck ”Becoming”, som handlar om människans existens i en 
ständigt föränderlig värld. För en detaljerad beskrivning av detta begrepp se exempelvis Small 2001, s 84 
167 Nietzsche 2014, s 330 
168 Martin 2013, s 232f, 241 
169 Nietzsche 2014, s 362 
170 Ett verk som beskriver lagar och seder med hänvisar till Manu i den hinduiska mytologin. 
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höger och att skriva med höger hand.171 Detta skall endast vara tillåtet de som är dygdiga och 

tillhör en av de raser som lagboken beskriver.172  

Denna del av verket förefaller alltså beskriva en form av andlig makt där religiösa påbud 

anger vad människor får göra eller inte, samtidigt som den också skapar hierarkier i samhället 

mellan de olika kategoriseringarna av ras. Nietzsche förefaller även visa på en annan form av 

makt i relation till religion, i jämförelse med den som framkom i avsnittet gällande fri vilja 

och prästers strävan efter rätten att få utdela straff. I det avsnittet var det en mer underliggande 

form av psykologisk makt som prästerskapet utövade över individen. I den text som berör 

Manus lagar verkar det snarare vara en mer direkt form av makt där en religiös text ger 

anvisningar i hur en människa skall leva. Nietzsche förefaller också beskriva en form av 

social hierarki, vilket kan tolkas som uttryck för en form av världslig och social makt med 

rangordning av individer. Detta perspektiv har även beskrivits av den tidigare forskningen. 

Ronald Beiner påpekar exempelvis hur Nietzsche, i verket Viljan till makt, kritiserade Manus 

lagbok för att den ger präster makten att härska över alla och placerar dem överst i den sociala 

hierarkin.173 Det framgår dock inte i Beiners forskning eller källmaterialet huruvida de indiska 

prästernas makt bygger på idén om skuld och straff.174 

I Nietzsches beskrivning av Manus lagar diskuteras även moral i samband med uttryck för 

religionens makt. Texten redogör för hur den indiska moralen upphöjer den ”renblodiga” 

rasen av arier som samtidigt ställs i motsats till de kastlösa människorna ”Chandalas”. Detta 

relateras till kristendomen, som enligt texten gjort en omvärdering av den indiska moralen och 

istället upphöjer chandalas värden.175 Detta perspektiv har också diskuterats av Nietzsche-

forskare som menar att idén om att omvända värderingar är centralt i de sammanhang där 

Nietzsche diskuterar kristen moral. Clancy Martin påpekar att Nietzsche uttryckte idén om att 

kristna präster förespråkar en moral där slavarnas egenskaper beskrivs som goda, medan 

mästarnas beskrivs som onda. Han skall dock ha menat att detta endast vara ett säljargument, 

då slavarnas värden egentligen inte var värda att eftersträva men prästerna hyllade dem i syfte 

att vinna en större publik, då slavarna alltid är fler än mästarna.176  

                                                
171 I källtexten används både termen ras och kast för att beskriva uppdelningen av människor i Manus lagbok. 
172 Nietzsche 2013, s 232f 
173 Beiner 2010, s 384 
174 Jämför med tidigare avsnitt som visar att källtexten även diskuterade prästers rätt att utdela straff. 
175 Nietzsche 2013, s 332-334 
176 Martin 2013, s 242 
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Avgudaskymning ger även uttryck för en mer dold form av makt som utövas av den kristna 

religionen. Ett avsnitt beskriver kristendomens dömande syn på självmord, där det även går 

att läsa följande citat:  

We should never forgive Christianity for having so abused the weakness of the dying man as to do violence to 

his conscience, or for having used his manner of dying as a means of valuing both man and his past!177 

I detta avsnitt ges inget tydligt uttryck för makt. Nietzsche diskuterar dock hur kristendomen 

kan värdera en människa utifrån det sätt som denne dör eller i samband med döden skada 

personens samvete.178  Texten tycks alltså uttrycka en tanke om att den kristna religionen har 

ett inflytande över samhällets syn på de döda och döende.  

Avgudaskymning förefaller alltså beskriva en dold form av makt kopplad till religion, som 

existerar genom kristendomens inflytande över samhället. Ytterligare ett exempel går att finna 

i beskrivningen av den engelska moralen. I texten påpekas att engelsmännen frigjort sig från 

teologin och inte längre tror på Gud. Nietzsche menar dock att kristendomen har en fortsatt 

stark dominans över det engelska samhället, då det fortfarande höll fast vid en kristen 

moral.179 Tillsammans med det avsnitt som berör döden kan denna del av texten därför tolkas 

som att den ger uttryck för idén om ett kristet inflytande som har makt över olika aspekter av 

samhället. 

I Avgudaskymning verkar Nietzsche relatera religion till flera olika former av makt. Bland 

annat en andlig sådan, där religiösa system motiverar vissa grupper eller individers 

överordnade ställning i samhället.180 Texten visar även exempel på hur en världslig makt kan 

motiveras utifrån en andlig. 181 Samtidigt förekommer också uttryck för mer dolda former av 

makt, dels en psykologisk kontroll över individens förståelse av sig själv och samhället.182 

Dels även ett underliggande kristet inflytande över olika delar i samhället, såsom exempelvis 

synen på döden eller den engelska moralen.183  

Texten lyfter flera gånger fram moral i de sammanhang där religion diskuteras i relation till 

makt. Vid samtliga tillfällen är det en kristen moral som beskrivs, även i de sammanhang då 

texten berör makt i relation till hinduisk tro. Nietzsche verkar dock inte presentera några egna 
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moraliska värderingar. Istället är det en genomgående kritik mot den kristna synen på vad som 

är gott och ont samt rätt eller fel som lyfts fram. Det förekommer dock inga specifika 

definitioner av vad detta innebär. Endast i samband med beskrivningen av Manus lagbok och 

dess makt över hur individen skall leva ges en viss beskrivning av kristendomens moraliska 

värderingar. I den texten påpekas att kristen moral upphöjer de kastlösas egenskaper, såsom 

exempelvis fattigdom.184 

7.3.2	Religiös	vidskepelse	och	moral	i	verket	Avgudaskymning	

Den kristna guden är ett tema som förekommer ofta i verket Avgudaskymning. Detta 

diskuteras ur flera olika perspektiv men det beskrivs regelbundet som en falsk föreställning. I 

flera avsnitt redogörs för hur det är ett fenomen som är skapat av människan. I likhet med de 

psykologiska förklaringar som förekom då religion diskuterades i samband med makt, går det 

att notera hur idén om Gud diskuteras ur ett liknande perspektiv.185  

En av de psykologiska förklaringar som görs av människans föreställning om en existerande 

Gud går att finna i ett avsnitt med titeln falsk kausalitet. I denna del av texten påpekas att 

gudsfenomenet grundar sig på den mest traditionella formen av psykologi, som innebär att 

”all phenomena were deeds in the light of this psychology, and all deeds were the result of 

will”.186 Utifrån detta konstaterar Nietzsche att människor tror att det måste finnas en agens 

bakom allt och att föreställningen om Gud uppstått genom detta.187 

Textens beskrivning av Gud tycks alltså kunna liknas vid en form av kausalitetsprincip. Detta 

kan jämföras med andra gudsbevis som utgår från en sådan princip, exempelvis det som 

presenterats av al-Kindi. 188 I motsats till dessa förkastas dock idén om Gud i 

Avgudaskymning, vari det istället förklaras som en effekt av mänsklig psykologi.189 Således 

verkar Nietzsche beskriva den kristna gudsföreställningen som en form av religiös 

vidskepelse, i den bemärkelsen att det påpekas vara en inbillad föreställning. 

I Avgudaskymning presenteras mänskligt beteende som förklaringen till flera former av 

kristna föreställningar, utöver Gud. Ett avsnitt beskriver hur människor finner lättnad genom 

att härleda det som upplevs vara främmande och farligt till ett koncept som de känner till. 

Detta relateras exempelvis till den kristna individen som, enligt Nietzsche, finner trygghet i att 
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hänvisa allt okänt till synden. Detta beskrivs dock vara ett beteende som inte grundar sig på 

någon noggrann avvägning, då det istället är ett tankesystem som direkt utesluter mer 

sannolika förklaringar.190 I ett annat avsnitt påpekas att människor upplever obehag som 

egentligen har fysiska eller mentala förklaringar. Nietzsche menar dock att på grund av sin tro 

på Gud inbillar sig människor istället att de är syndiga och således har förtjänat att uppleva 

obehag.191 I Avgudaskymning förefaller alltså den kristna föreställningen om synden och 

människors skuld till Gud utgöra en form av religiös vidskepelse då det beskrivs som 

inbillade förklaringar till mänskliga känslor av obehag, såsom exempelvis rädsla.  

Genom hela verket tycks det vara en grundläggande utgångspunkt att idéer som kan tolkas 

som religiös vidskepelse, förklaras utifrån att de är föreställningar som projiceras av det 

mänskliga sinnet. I källmaterialet relateras detta också till moral som förklaras på samma sätt. 

Nietzsche påpekar att både religion och moral kan klassificeras som inbillade orsaker.192 I ett 

annat avsnitt diskuteras också hur moraliska och religiösa värderingar är lika i det hänseendet 

att de båda utgår från ett koncept som inte särskiljer på det som är verkligt eller ej.193 En 

tolkning av källtexten verkar alltså kunna visa att moral relateras till religiös vidskepelse, på 

så sätt att de båda liknas vid varandra och förkastas som en form av inbillning. 

I Avgudaskymning diskuteras även den kristna föreställningen om en dikotomi mellan dels en 

synbar värld, dels en sann värld som syftar till det religiösa liv som en troende lever och 

genom vilket den får ett unikt perspektiv på sin existens.194 Denna senare form förefaller 

kunna tolkas som ett uttryck för religiös vidskepelse, då källtexten även beskriver det som en 

ouppnåelig och slutligen okänd idé.195 

I verket diskuteras föreställningen om en sann värld även utifrån att den fyllde vissa 

funktioner. Det beskrivs ha varit en idé som fungerade som en tröst, en befallning och en 

förpliktelse för människor. I samband med denna text påpekas dock att denna föreställning 

slutligen blev kristen och därefter är en värdelös idé som inte längre fyller något syfte.196 

Detta kan relateras till den forskning som gjorts om Nietzsche. Clancy Martin påpekar att den 
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tyska filosofen hyllade det som uppmuntrade till liv och skall ha ansett att religioner gjorde 

detta i många tusen år, men att detta upphörde då kristendomen tog över.197  

Martins tolkning förefaller kunna tillämpas på avsnittet ur Avgudaskymning som tycks visa på 

två perspektiv i beskrivningen av föreställningen om en sann värld. Dels redogör källtexten 

för dess antika form och diskuterar den utifrån pragmatiska funktioner som att den exempelvis 

fungerade som en tröst för människor. Dels skildras den ur ett kristet perspektiv, som istället 

kritiseras för att det blivit en ouppnåelig idé som även upphört att trösta och fylla något syfte. 

Nietzsches särskiljning av dessa två perspektiv uttrycks även i andra beskrivningar av den 

kristna idén om en sann värld, där den påpekas vara en lömsk och degenererande 

föreställning. I motsats till detta beskrivs den antika formen som en klok och övertygande 

idé.198  

Nietzsches beskrivning av den antika föreställningen om en sann värld, som en klok och 

övertygande idé som också fyllde en funktion, kan eventuellt förklaras av forskningen som 

gjorts om hans verk. Ronald Beiner påpekar att den tyska filosofen förespråkade förkristen 

religion. Han menar även att Nietzsches yttersta mål var att dra nytta av antikens religioner 

och att samhället skulle uppnå förbättring genom kunskap från det förflutna.199   

Förkristna religioner berörs även i andra sammanhang av källmaterialet. I ett avsnitt beskriver 

Nietzsche de dionysiska mysteriekulterna från antikens Grekland. Detta diskuteras utifrån 

kultens religiösa perspektiv på uppmuntrandet av livet. Texten beskriver den dionysiska synen 

på sexualiteten som helig och även ett uttryck för gudfruktighet. Nietzsche påpekar också att 

mysteriekulten hyllade all smärta som helig, eftersom den ofta relaterades till uppmuntrandet 

av livet. Den smärta som uppstår i samband med barnafödande påpekas exempelvis fungera 

som helgande av all smärta. Nietzsche inleder också med att beskriva denna religiösa form av 

dionysisk mysteriekult som ett underbart fenomen.200 I texten verkar detta hyllande av 

Dionysosmysterierna bero på att de uppmuntrande livet genom orgiasm,201 vilket antikens 

greker ansåg vara givet av gudarna, enligt forskningen.202 Det tycks således vara kultens 

religiösa uttryck som hyllas i texten och Nietzsches hänvisning till dess gudfruktighet och syn 

på smärta som helig verkar alltså beskriva en form av religiös vidskepelse.   
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Att Nietzsche beskriver den dionysiska formen av religion och religiös vidskepelse som ett 

underbart fenomen kan eventuellt förstås utifrån Clancy Martins forskning som visar att den 

tyska filosofen inte förkastade religioner rakt av. Istället menade han att de skulle värderas 

utifrån deras inverkan på det mänskliga blomstrandet, ett blomstrande som innebar ett 

livsbejakande.203 Med hänsyn till det kan källtextens positiva framställning av den religiösa 

vidskepelsen inom dionysisk mysteriekult eventuellt förklaras utifrån att den beskrivs som 

just uppmuntrande av livet.204 Detta ställs i kontrast mot kristendomen, som i texten beskrivs 

förakta livet.205 Det kan eventuellt relateras till Beiners forskning som menar att Nietzsche 

ville visa att den antika formen av grekisk religiositet var bättre än kristendomen. Beiner 

påpekar också att den tyska filosofens yttersta mål var att människor skulle dra lärdom av 

antikens religioner.206 

I en tolkning av källmaterialet förefaller det alltså även kunna gå att urskilja en positiv 

beskrivning av religiös vidskepelse, då det diskuteras i relation till antikens förkristna 

religioner. Detta perspektiv förtydligas också i de sammanhang där dessa former av religiös 

vidskepelse jämförs med kristna föreställningar, som istället kritiseras. 

I Avgudaskymning diskuteras alltså religiös vidskepelse ur olika sammanhang. En stor del av 

den text som innefattas i dessa delar av verket, utgår från varierande resonemang gällande 

kristna föreställningar. Just att härleda religiösa idéer till olika former av grundläggande 

mänskligt beteende verkar vara en återkommande tendens i Nietzsches verk. I samband med 

denna härledning går det även att finna kommentarer om att kristna föreställningar, såsom 

Gud eller synd, är inbillade och således utgör en form av religiös vidskepelse. Det går även att 

se hur detta i sin tur relateras till psykologiska förklaringar, exempelvis människors tankar om 

att allt måste ha en orsak och att det måste finnas en agent som ligger till grund för allt som 

händer.207 Detta kan också relateras till den tidigare forskningen som menar att förståelsen av 

mänsklig psykologi är central i Nietzsches religionsfilosofi.208 Psykologiska förklaringar 

verkar även lyftas fram i den del av källmaterialet där religion relaterades till makt.209 Moral 
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tycks också likställas med vissa former av religiös vidskepelse och de båda beskrivs som 

falska eller inbillade föreställningar.210  

I Avgudaskymning diskuteras religiös vidskepelse även utifrån icke-kristna föreställningar. 

Källmaterialet berör den dionysiska mysteriekulten i antikens Grekland och dess syn på 

smärta som någonting heligt.211 I dessa sammanhang går det också att notera en särskiljning i 

beskrivningen av kristna och förkristna föreställningar. Denna uppdelning lyfter fram en mer 

positiv beskrivning av de antika formerna av religiös vidskepelse medan den samtidigt 

framför en kritik mot kristendomen. 

7.4	Synen	på	religion	i	de	tre	författarnas	verk	samt	likheter	och	skillnader	mellan	
dem.	
I denna del jämförs synen på religion i de tre författarnas texter. I likhet med tidigare avsnitt 

är materialet uppdelat i två underavsnitt, ett som redogör för verkens beskrivning av religion i 

relation till makt och ett för religiös vidskepelse. I dessa två avsnitt jämförs även hur detta 

relateras till moral i respektive källtext.  

7.4.1	Likheter	och	skillnader	i	verkens	beskrivningar	av	makt	och	moral	i	relation	till	

religion.	

Det förefaller finnas flera likheter mellan Machiavellis, Voltaires och Nietzsches 

beskrivningar av religion i relation till makt och moral. En tydlig likhet är att samtliga av 

deras verk fokuserar på makt i relation till kristendomen. Alla tre författare verkar också 

diskutera det utifrån ett doktrinärt perspektiv på religion, där makten grundar sig på de läror 

som kristendomen sprider. Vid en närmare undersökning av detta går det dock att finna 

uttryck som skiljer verken åt. I Nietzsches text kritiseras den kristna religionens makt utifrån 

att dess läror ger den ett underliggande inflytande över samhället.212 Detta tycks skilja sig från 

Machiavelli och Voltaire som snarare kritiserar kristendomen utifrån att individer inom 

kyrkan ger sig själva makt genom att sprida religiösa doktriner.213 Detta senare perspektiv går 

visserligen även att se i den del av Nietzsches text vari han beskriver hur präster gav sig själva 

makten att utdela straff genom att skapa känslan av skuld hos människor.214 I relation till 

kritik mot kristendomen förefaller han dock i högre grad fokusera på själva religionens 
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övergripande makt, snarare än individens; medan de övriga författarna beskriver religionen 

som ett verktyg som skapar makt för enskilda personer med kyrkliga ämbeten.  

Det går att notera ytterligare en skillnad i de sammanhang då makt diskuteras i relation till 

kristen religion. Medan Nietzsche och Voltaire nästan uteslutande diskuterar det utifrån ett 

doktrinärt perspektiv, lyfter Machiavelli snarare fram kristendomen utifrån dess världsliga 

funktioner som en militär makt kapabel att jämföra sig med andra stater under hans samtid.215 

Att Machiavelli i högre grad fokuserar på detta perspektiv kan eventuellt förstås utifrån den 

tidigare forskningen. Jacques Bos har påpekat att mycket av innehållet i Machiavellis verk 

påverkades av hans samtid, där kyrkan var en självständig aktör som deltog i de konflikter 

som pågick mellan stater.216  

Att samtliga källtexter diskuterar kristendomen i sammanhang där makt relateras till religion 

är dock ett väntat resultat då alla tre författare skrev utifrån en västerländsk kontext. En stor 

del av forskningen som gjorts om deras texter har också visat att kristendomen var ett centralt 

tema för samtliga av dem.217 Samtidigt visar dock källmaterialet att de alla tre även berör 

makt i relation till icke-kristna religioner. I Machiavellis verk diskuteras det utifrån antikens 

religiositet, medan Nietzsches text berör makt inom hinduismen och Voltaires texter relaterar 

det till både islam och judendom.218 Det går dock inte att urskilja någon mer specifik likhet i 

dessa sammanhang, då det är utifrån olika utgångspunkter som de hänvisar till dessa 

religioner. 

En likhet som går att se mellan samtliga av de tre författarnas verk är uttryck för ett 

pragmatiskt perspektiv på religion då det relateras till makt. Nietzsches text beskriver hur 

präster genom teologiska budskap gav sig själva världslig makt och auktoritet att utdela straff 

mot människor.219 Detta kan jämföras med Machiavellis verk som beskriver hur religionen 

fungerade som ett verktyg för makthavarna i antikens Rom, då de strävade efter att skapa civil 

lydnad och fred i samhället.220 Även Voltaire lyfter fram ett pragmatiskt perspektiv på 

religion då han beskriver att helvetesläran, med föreställningen om en dömande makt efter 

livet, är nödvändigt för samhället.221 Både Machiavellis och Voltaires texter förefaller lyfta 

fram fördelar med det praktiska perspektivet på religion. Detta kan också relateras till 
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forskningen som visar att de båda förespråkade en tro som underlättade den sociala kontrollen 

av samhället.222 Voltaires verk tycks också kunna liknas vid Nietzsches eftersom deras två 

verk diskuterar straff som en del av makt då den relateras till religion. Någon liknande 

tendens verkar dock inte gå att se i Machiavellis texter. 

Ytterligare en likhet mellan verken är att både Machiavelli och Voltaire diskuterar Gud som 

en andlig makt. Båda av dem beskriver också denna gudomlighet som ett högre medvetande 

som det mänskliga sinnet inte kan förstå sig på. Även i detta sammanhang skiljer sig 

Nietzsches verk från det övriga källmaterialet. Dels eftersom hans text diskuterar Gud i 

samband med religiös vidskepelse snarare än makt, dels eftersom den uteslutande förkastar 

tanken om Gud och beskriver det som en inbillad föreställning. Till skillnad från det övriga 

källmaterialet fokuserar Nietzsches text på psykologiska förklaringar till fenomen där makt 

relateras till religion.223 En liknande tendens kan till viss del urskiljas i ett avsnitt av Voltaires 

text, som beskriver hur människors rädsla utnyttjas av den islamska tron för att hota dess 

anhängare till hängivelse.224 

I samtliga verk går det också att se hur moral diskuteras som en fråga om gott och ont i 

samband med att den relateras till makt och religion. I detta sammanhang går det att notera en 

likhet mellan Machiavellis och Voltaires texter som båda påpekar att moralen kommer från en 

andlig makt, i form av en gudom. En mer detaljerad jämförelse visar dock att de samtidigt 

skiljer sig åt då Filosofiskt Ficklexikon förefaller diskutera moral utifrån relationen mellan 

människor medan Machiavelli istället lyfter fram det som en del av relationen mellan 

individen och Gud.225 Nietzsches verk skiljer sig från båda de andra författarnas texter, 

eftersom han avfärdar hela konceptet moral genom att härleda det till kristendomens makt 

över samhället.226 Detta tycks också kunna relateras till Clancy Martins forskning som 

beskriver hur det delvis var just på grund av dess moral som Nietzsches var kritisk mot 

kristendomen.227   

7.4.2	Likheter	och	skillnader	i	verkens	beskrivningar	av	religiös	vidskepelse	och	moral	
En likhet som kan urskiljas mellan verken är att samtliga av dem diskuterar den kristna 

föreställningen om Gud på ett sådant sätt att det framställs som en form av religiös 
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vidskepelse. En ytterligare likhet mellan Voltaires och Machiavellis texter är, såsom det redan 

påpekats, att de båda beskriver gudomen som en högre kraft eller ett väsen som människor 

inte kan förstå sig på.228 Vid en mer noggrann jämförelse går det dock att finna skillnader 

mellan de båda författarnas gudsföreställningar. Machiavelli utgår från den kristna idén om 

Gud och beskriver också hur det är en högre kraft som kan involverar sig i människors liv.229 

Detta skiljer sig från Voltaires text som menar att det finns en gudom men att kristendomens 

tolkning av den är en form av vidskepelse.230 Denna skillnad i författarnas syn på den kristna 

tolkningen av Gud, som antingen sann eller vidskeplig, kan eventuellt tolkas utifrån 

forskningen som gjort om de båda författarnas förhållande till kristendomen. Cary J. 

Nederman menar att Machiavelli tog åt sig av och vidareutvecklade teologiska idéer från 

den.231 David Williams forskning visar att Voltaire istället kritiserade den kristna tron för att 

ha förvrängt förståelsen av Gud genom sina påhittade doktriner.232 

Nietzsches verk skiljer sig från de två andra författarnas texter då han avfärdar hela idén om 

Gud som en form av religiös vidskepelse, i den bemärkelsen att det påpekas vara en inbillad 

föreställning som uppstått genom mänsklig psykologi.233 Detta är dock ett väntat resultat då 

bland annat Clancy Martins forskning visat att Nietzsche ansåg att det inte fanns någon 

gud.234  

Källmaterialet visar att kristna föreställningar, såsom synden eller treenigheten, tycks 

beskrivas som en form av religiös vidskepelse i både Voltaires och Nietzsches verk.235 I 

Machiavellis texter går det inte att finna några liknande avfärdanden av kristendomens idéer. I 

hans verk beskrivs dock hur religiösa föreställningar inom romarrikets religion kunde vara 

falska.236 Noterbart är dock att hans text lyfter fram denna form av vidskepelse som 

fördelaktig. Detta kan liknas vid Nietzsches positiva beskrivning av vidskepliga 

föreställningar inom den dionysiska mysteriekulten.237 Att de båda författarnas verk uttrycker 

en likhet genom sina positiva beskrivningar i dessa sammanhang, kan eventuellt relateras den 
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tidigare forskningen som beskriver hur både Nietzsche och Machiavelli förespråkade olika 

fördelar som fanns med antikens religioner.238 

Källmaterialet visar också andra likheter och skillnader mellan texterna. Avgudaskymning och 

Filosofiskt Ficklexikon skiljer sig från Machiavellis verk, med hänsyn till att de båda 

förefaller ha ett argumenterande resonemang i relation till religiös vidskepelse. I Voltaires text 

förkastas exempelvis treenigheten utifrån ett argument om att det inte finns något stöd för den 

i evangelierna.239 På ett liknande sätt använder Nietzsche en redogörelse av det mänskliga 

psyket som ett argument mot den kristna föreställningen om synden och Gud.240 

I en jämförelse mellan Machiavellis och Voltaires verk går det att finna en viss likhet i det sätt 

som religiös vidskepelse diskuteras utifrån sinnesintryck. I Filosofiskt Ficklexikon ifrågasätts 

trovärdigheten i kristna mirakel, eftersom ingen har kunnat se dem hända.241 På ett liknande 

sätt beskriver Machiavellis verk hur människor trodde att en predikant talade med Gud, trots 

att de inte hade sett någonting konkret som kunde övertyga dem.242 De båda källtexterna 

verkar alltså relatera sinnesintryck, i form av syn, till bekräftandet av trovärdigheten i 

religiösa fenomen. Ett liknande perspektiv på religiös vidskepelse går eventuellt att se i 

Nietzsches verk. En av hans texter beskriver hur religiösa föreställningar är resultatet av att 

människors använder sin tro för att förstå sin känsla av obehag, som egentligen har fysiska 

eller mentala förklaringar. Utifrån detta menar han att kristna idéer om synden är inbillningar 

som skapas utifrån sinnesförnimmelser.243 Således tycks även Nietzsches verk relatera religiös 

vidskepelse till en form av sinnesintryck. 

Slutligen går det också att se hur de tre författarna diskuterar moral i relation till religiös 

vidskepelse. I samtliga verk kopplas detta också till deras beskrivningar av Gud. I 

Machiavellis text är det visserligen mycket lite som skrivs i detta sammanhang men det går 

dock att notera hur han relaterar godhet till en tro på Gud.244 Detta kan jämföras med 

Voltaires verk som också beskriver hur godhet uppstår genom en simpel gudstro utan några 
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övriga religiösa dogmer. I Filosofiskt Ficklexikon verkar dock moralen skiljas från doktrinära 

former av religion, såsom kristendom, vilket han menar är vidskepelse.245   

I motsats till de andra två författarna likställer Nietzsche moral med religiös vidskepelse och 

använder psykologiska förklaringar för att avfärdar den tillsammans med andra idéer som 

baseras på religion. Hans verk tycks inte heller ge någon beskrivning av vad moral innebär i 

detta sammanhang, annat än att det är ett koncept som inte kan skilja på vad som är verkligt 

eller inte.246 Detta kan jämförelse med både Machiavellis och Voltaires verk som alltså 

definierar moral genom att relatera godhet till en tro på Gud.247 

8. Sammanfattning	
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra synen på religion i texter skrivna av de 

tre författarna Machiavelli, Voltaire och Nietzsche. Detta har gjorts genom att besvara fyra 

frågeställningar. 

En del av uppsatsens frågeställningar gäller hur religion diskuteras i relation till makt i 

källtexterna. Detta jämförs därefter, för att se vilka likheter och skillnader som eventuellt går 

att finna mellan verken. Undersökningen visar att samtliga verk utgår från ett pragmatiskt 

perspektiv i samband med att makt relateras till religion. Författarna beskriver exempelvis hur 

religiösa läror kan fungera som stöd för samhällsstyret och även enskilda aktörer som vill öka 

sin auktoritet. En stor del av detta material fokuserar på den kristna tron men det går också att 

notera hur icke-kristna religioner diskuteras i dessa sammanhang. Det går också att se en 

likhet mellan Machiavellis och Voltaires texter då de båda förespråkar idén om en gudomlig 

makt. I detta sammanhang framkommer också en av de tydligaste skillnaderna i 

källmaterialet, då Nietzsche avvisar föreställningen om Gud som ett resultat av mänsklig 

psykologi. 

Uppsatsen undersöker även hur moral diskuterades i de sammanhang där religion relateras till 

makt. Samtliga verk lyfter fram detta som en fråga om gott och ont. De skiljer sig dock i sina 

beskrivningar. Både Machiavelli och Voltaire menar att moralen kommer från en gudomlig 

makt men Filosofiskt Ficklexikon förefaller främst beskriva det utifrån relationen mellan 

människor medan Machiavellis verk istället lyfter fram det som en del av relationen mellan 

individen och Gud. Undersökningen visar att Nietzsches verk skiljer sig från båda de andra 
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författarnas texter, eftersom han avfärdar hela konceptet moral genom att härleda det till 

kristendomens makt över samhället 

Undersökningen utgår även från en frågeställning om hur religiös vidskepelse diskuteras i 

källmaterialet, samt vilka likheter och skillnader som går att finna mellan verken. I Voltaires 

text förs ett argumenterande resonemang som förkastar kristna föreställningar då de saknar 

bevis som kan bekräfta att de är sanna. Machiavellis verk berör också religiösa idéer utifrån 

deras sanningsvärde men beskriver fördelarna med att acceptera även falska tankegångar. En 

liknande tendens går även att finna i Nietzsches verk som falsifierar fenomen inom religion 

genom att beskriva hur de är resultatet av det mänskliga psyket. Undersökningen tycks alltså 

visa att samtliga av de tre författarnas verk relaterar religiös vidskepelse till en fråga om 

huruvida ett fenomen är falskt eller ej. Jämförelsen mellan texterna visar också att både 

Machiavelli och Nietzsche gav positiva beskrivningar av vidskepliga föreställningar inom 

antikens religioner.    

Uppsatsen beskriver även hur moral relateras till religiös vidskepelse i författarnas texter. 

Denna del av undersökningen visar att Machiavellis verk innehåller relativt lite i detta 

sammanhang men att de förefaller definiera god moral utifrån tron på Gud. Voltaires texter 

härleder också moral till en gudomlighet men skiljer det från religiösa doktriner som han själv 

påpekar vara vidskepliga. I motsats till de två andra författarnas verk utgår Nietzsches text 

från ett psykologiskt perspektiv i beskrivningen av moral. Utifrån detta likställer han det med 

olika uttryck för religiös vidskepelse och avfärdar det som en form av inbillning. 
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