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Abstract 
 
John Edman: ”De har, näst Gud, sin tillflykt, sitt enda hopp till er”; Erasmus och 
Machiavellis furstespeglar i jämförelse, Uppsala universitet: Inst. för idé- och 
lärdomshistoria, Magisteruppsats,  Vårterminen, 2007. 
 
 
In the genre of the-mirror-for-princes Erasmus Desiderius, Institutio Principi Christiani and 
Niccoló Machiavelli’s Il Principe are traditionally considered as a dichotomy. This thesis 
aims at comparing Erasmus against the norm of Machiavelli with emphasis on genre and 
rhetoric. A “reversed” comparative reading like this study shows that much of what is 
considered typical of the genre in Erasmus classic is in fact a result of the use of ethos and 
decorum. The study concentrates on the uses of normative language on the subjects of 
education, virtue, war, love, and hate to answer how the two texts differentiate in view of the 
legitimacy of rulers and how these differing views can be explained. This unorthodox reading 
of Erasmus mirror-for-princes reveals a less naïve and more pragmatic ideal prince. Though 
clearly separate from Machiavelli’s prince, formed by the roman discourse, the Erasmian ruler 
is hard to define as its antithesis. The differences in outlook constitute two different rhetorical 
stances in the face of the new political situation of the time and therefore share much common 
ground. 
 
Keywords:  Erasmus Desiderius (1466-1536), Mirror-for-princes, Niccolò Machiavelli (1469-
1527), rhetoric, humanism, ethos, virtue,  
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Inledning 
 

Karmelitmunken Paul Helgesen hade en betydelsefull roll i den danska 

kyrkostriden i början och mitten av 1500-talet. Från sin plats som lektor vid 

akademin i Köpenhamn och blev han engagerad i striden kring reformationen 

både som kritiker av avlatshandeln och den katolska kyrkans världslighet men 

senare som stridbar motståndare till brytningen med Påven och katolicismen. Han 

författar bland annat ett antal viktiga inlägg i debatten om kyrkans nya roll i både 

Danmark och Sverige och översätter i likhet med sin svenska motsvarighet Peder 

Månsson, Erasmus av Rotterdams furstespegel från latin till folkspråk. 

År 1519 skall Kristian II av Danmark ha skickat en text till akademin i 

Köpenhamn med syftet att få den översatt. Denna text föll inte den lärde 

humanisten Helgesen i smaken och istället översatte han på eget initiativ Institutio 

Principis Christiani av Erasmus. I förordet till sin danska översättning berättar 

han om upprinnelsen till översättningens tillkomst. Han beskriver sitt tidigare 

uppdrag och passar även på att göra gliringar till det aktuella politiska skeendet. 

Samma dag som förordet är daterat blev nämligen kungens intrigante hejduk 

Didrik Slagheck bränd på bål.1 Ur förordet: 

 
Men dhen tid jeg förnam, at samme bog haffde stoor wmage. Oc enghen frwkt, thi at hwn 
meer laerde at göre synd, en at bedre…oc öor di war hwn icke waerd at vdsaettis paa 
danske2 

 

Frågan om vilken den första texten som kungen ville ha översatt är, har 

diskuterats länge av danska historiker. Christian Oliviarius framlägger för första 

gången teorin om att det skulle röra sig om Machiavellis Il principe i sitt verk om 

Paul Helgesens liv och skrifter år 1741.3 En annan teori vill mena att det skulle 

                                                             
 

1 Enligt Heises förord till Skibykrönikan färdigställde Paul Helgesen en liten del av arbetet.  
2 P. Helgesen, Den kristelige fyrsses opdragelse, tryckt i: Povel Eliesens Danske skrifter    
(Köpenhamn, 1855). 
3 C. Olivarius, De vita et scriptis Pauli Eliae Carmelitae, vulgo Povel Vendekaabe (Havnae, 1741). 
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röra sig om Luthers An den Cristelichen Adel deutscher nation. Lutherteorin 

framlades av Kristian Valkner 1963.4 

Trots osäkerheten i källorna är tanken på att det var Machiavellis Fursten som 

var den första texten lockande.5 Kristian II: s liv och eftermäle som hänsynslös 

självhärskare, i kontrast med Paul Helgesens framtoning som humanist och 

reformationsmotståndare i Erasmus anda gör teorin rimlig och kanske är det just 

därför den levt vidare trots det klena stödet i källorna. Erasmus Institution 

Princips Christiani och Machiavellis Fursten har fått tjäna som symboler för 

radikalt olika tankeströmningar i perioden. Så skilda i sin syn på maktens syften 

och legitimering att Paul Helgelsen åtminstone ville skryta i efterhand med att han 

av principskäl vägrat översätta den ena till danska till förmån för den andra, trots 

den uppenbara nackdel det innebar att vägra Kristian II: s befallning.  

Genom den politiska idéhistoriken kan vi hitta många exempel på hur de båda 

texterna fått tjäna som symboler för motsättningar mellan olika synsätt och olika 

komplex av värderingar. Den här uppsatsen syftar till att genom att jämföra de 

båda furstespeglarna försöka förstå vari skillnaderna ligger och på vilket sätt vi 

kan förstå dem. För att uppnå detta syfte kommer jag att ställa ett antal frågor till 

texterna. Dessa frågeställningar kommer att presenteras i slutet av uppsatsens 

nästa del som behandlar jämförandet av texter. 

                                                             
 

4 K.Valkner, Paulus Helie og Christiern II (Oslo: Universitetsförlaget, 1963). 
5 Jörgensen sammanfattar kritiken mot dessa båda teorier i sin artikel om Helgesen och Månsson i 
Arkiv för nordisk filologi. Lutherteorin möter på motstånd i att texten inte trycktes innan 1520 
vilket gör förloppet med Kristians innehav av en handskriven kopia långsökt och tillrättalagt för att 
passa teorin. Machiavelliteorin verkar också falla på dateringen. Texten trycktes, enligt Jörgensen, 
på italienska först 1532 och på latin 1560 vilket gör att det i så fall måste röra sig om en 
handskriven kopia men alla kända kopior av texten innan 1532 är på italienska vilket gör 
möjligheten av att Kristian II skulle ha haft en kopia på latin redan 1519 osannolik. Vidare kom 
Paul Helgesen på kant med Kristian II redan 1522 och fick nog aldrig visa sitt arbete för kungen. 
Översättningen trycks 1532 och då är Kristian sedan länge avsatt. Jörgensen påtalar en mängd 
ändringar i texten mellan 1522 och 1532 vilket i mitt tycke gör att det ganska karska förordet 
känns tillrättalagt i efterhand. Så frågan är om förordet ens är att lita på annat än som en retorisk 
släng riktad mot den 1532 avskydde och avsatte Kristian II. En annan möjlighet är att texten är den 
latinska omarbetning av Fursten som gjordes av Augostino Nifo redan några år efter originalets 
tillkomst. Omarbetningen gjordes på anstiftan av Giulio Medici som en dedikation till Kejsaren 
Karl V. Denna i många avseenden annorlunda variant av Machiavellis furstespegel skulle kunna 
ha funnits tillhands vid Kristians hov vid tillfället och skulle då kunna förklara förvirringen. En 
invändning är att Nifo tar sin omarbetning i en riktning som Peter Godman beskriver som mer 
klassiskt humanistisk är Fursten. Många av de kontroversiella uttalanden som gjort Fursten så 
berömd är ändrade till resonemang som faktiskt kan sägas ligga närmare Erasmus än Machiavelli. 
Skulle Giulio Medicis censurerade variant verkligen varit radikal nog att väcka anstöt? 
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Metoden - Att jämföra texter 
The humanism of Erasmus was diametrically opposed to the doctrine enunciated by his 
contemporary, Machiavelli, in the The Prince.6 

 

En textanalys kan ha ett antal olika och väsensskilda mål. Studieobjektet kan vara 

textens explicita mening eller dess kontextuella betydelse. Det kan vara att avkoda 

författarens avsikt eller den värdering eller mening han eller hon ville förmedla. 

En textanalys kan också syfta till att klargöra verkets inneboende logik eller att 

lösa problem med inkonsekvenser eller påstådda motstridiga uttalanden inom 

textens ramar. Var texten befinner sig i en tradition eller i en diskurs kan också 

vara intressant i läsningen av en text som tillmäts historisk betydelse. Givetvis kan 

man också analysera en text för att ta reda på om den har vissa kvalitéer, estetiska 

eller innovativa. Med detta sagt är metoden i den här undersökningen inte en 

textanalys i denna bemärkelse. 

  Det är nämligen inte texten i sig som är studieobjektet utan snarare det latenta 

nätverk av idéer och värderingar som texten graviterar kring. Texten reduceras till 

ett material, en lämning där förhoppningsvis spår efter idéer och värderingar kan 

upptäckas, analyseras och jämföras.  

Texterna - De texter jag har valt för den här uppsatsen är Erasmus Desiderius 

Institutio Principis Christiani och Niccolò Machiavellis Il Principe. Att 

argumentera för texternas respektive inflytande känns överflödigt. De båda 

texternas stora betydelse torde vara okontroversiell. Relevansen i valet av texter 

ligger, som tidigare illustrerats, i att de ofta uppfattas som antiteser i 

historieskrivningen kring humanismen, synen på politik och legitimering av 

statens auktoritet under perioden i fråga. Exemplen på detta är många, Lester K. 

Born skriver i ”Erasmus on political science” att, trots att han menar sig kunna 

vara säker på att de båda författarna inte hade tillgång till varandras texter, utgör 

de varandras ”omedvetna antites”.7 Att de båda texterna med största sannolikhet 

                                                             
 

6 F. Caspari, “Erasmus on the Social Functions of Christian Humanism,” Journal of the History of 
Ideas, vol 8, No. 1 (1947): s. 102-104. 
7 L. K. Born, “Erasmus on Political Ethics: The Institutio Principis Christiani,” Political Science 
Quarterly, vol. 43. No. 4 (1928):  s. 520-543. Samma åsikt står att finna i en stor mängd forskning: 
Caspari, “Erasmus on the Social Function;” Q. Skinner, The Foundations of Modern Political 
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skrevs samtidigt utgör inget argument för att de inte skulle utgöra inlägg i samma 

debatt.8 Johan Huizinga uttrycker sin syn så här med följande ord. 

 
Erasmus skrev Institutio Principis Christiani, en avhandling som sysslar med en furstes 
uppfostran och i enlighet med Erasmus natur och böjelse mera rör sig på moralens än 
politikens område och utgör en slående kontrast till Machiavelli Il Principe…9 

 

Bilden av Erasmus som ständigt återkommer i litteraturen är sinnebilden av en 

kristen humanistisk idealist och denna syn påverkar läsningen av Institutio 

Principis Christiani. Stor tonvikt läggs vanligtvis vid de långa orationerna till 

förmån för bildning, fred och god moral.10 Liten uppmärksamhet har däremot 

riktats mot den politiska kritiska analysen som Erasmus återkommer till under sitt 

långa och inflytelserika författarskap. Denna har dömts ut som ett vackert men 

naivt försök att konstruera ett utopiskt rike med en utopisk furste. Kontrasten mot 

Machiavellis eftermäle kunde inte vara större. Denna traditionella och 

inflytelserika läsning av Erasmus har förlorat mark i och med att intresset för 

Erasmus retorik har ökat.  

    Fritz Caspars skriver att Erasmus av Rotterdams Institution Princips Christiani 

är ett exempel på furstespegelgenren i sin kanske renaste form (en kort 

introduktion till genren följer nedan).11 Det är inte heller svårt att finna analyser 

av hur Machiavellis Fursten revolutionerade genren och radikalt bröt mot 

konventionerna. De båda texterna, då de jämförs, jämförs som antiteser. Att 

framställa texterna som en dikotomi är problematiskt av många skäl. En sådan 

analys tenderar att fokuseras på de skillnader man förväntas finna snarare än de 

gemensamma referenser genre och retoriska konventioner utgjorde i den 

historiska miljön. När Erasmus reduceras till en bild av kristen idealistisk 

humanism i motsats till Machiavellis pragmatiska realism blir en stor del av 

materialet osynliggjort.  

                                                                                                                                                                                              
 

Thought Vol. 1, (Cambridge: Cambridge University Press, 1978); L. Jardine i: Erasmus 
Desiderius, The Education of a Christian Prince [1516] (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997) mfl. 
8 För en diskussion av dateringen av Fursten i förhållande till Erasmus text se Born, “Erasmus on 
Political Ethics,” s. 539. Dateringen av Institutio Principis Christiani är okontroversiell med en 
osäkerhet på någon månad. 
9 J. Huizinga, Erasmus and the Age of Reformation [1924] (Princeton: Princeton University Press, 
1984) s. 92; Caspari, “Erasmus on the Social Function,” s. 78-85; Jardine, i inledningen till: 
Erasmus, The Education, s.VI-XVI.  
10 Huizinga, Erasmus, s. 188-192. 
11 Caspari, “Erasmus on the Social Function.” 
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En metod ställd på huvudet - Det vanliga vid jämförelser av den här typen är att 

undantaget, Fursten, analyseras mot bakgrund av normen, Institution Princips 

Christiani. Metoden diskuteras av Quentin Skinner i Visions of politices.12 

Tanken är att de inflytelserika portaltexterna eller klassikerna som till exempel 

Fursten skall läsas mot bakgrund av ett antal mindre särpräglade och innovativa 

texter i samma fält och vid samma tidpunkt. På så sätt kan läsaren göra sig en god 

bild av den diskurs portaltexten befann sig i och ofta reagerade mot.  

                                                            

I fallet med Institution Princips Christiani och Fursten gör den typen av metod 

att texterna låses fast i ett motsatsförhållande som skymmer texternas skillnader 

och likheter. Normen (Institution Princips Christiani) fastslås och reduceras i 

betydelse och det utmärkande för abnormes (texten som analyseras) blir på vilket 

sätt den skiljer sig från det vedertagna. I den här undersökningen ska det 

förhållandet vändas upp och ned i och med att ”normen” läses mot bakgrund av 

”abnormes”. Genom att vända metoden upp och ned hoppas jag komma ifrån det 

automatiska motsatsförhållandet och därmed, med fräsch blick kunna angripa och 

förklara skillnader och likheter i de två klassiska texterna. 

För att åstadkomma denna jämförelse blir tonvikten i analysen med 

nödvändighet på vilket normativt vokabulär man kan finna i de båda texterna och 

på vilket sätt de betydelsebärande begreppen skiljer sig i användning och mening. 

När man har identifierat dessa idébärande begrepp måste dessa sättas in i sitt rätta 

sammanhang bestående av retoriska figurer, kontextuell betydelse och litterära 

referenser från antika källor i humanistisk tradition men även andra allusioner till 

texter i diskursen.  

I min läsning av Erasmus text försöker jag åstadkomma ett fokusskifte i texten. 

Erasmus text är till sin natur mycket retorisk och argumenterande. För att skala av 

lagret av polemiska figurer och utryck koncentrerar jag mig på de uttalanden som 

inte får stor uppmärksamhet i texten. Det halvt uttalade påståendena får tack vare 

att de håller sig utanför textens retoriska fokus ökad tyngd och blir av ökat 

intresse. De påståenden som inte behöver styrkas eller upprepas på ett 

övertygande vis kan alltså antas vara självklara för den tänkta läsaren och 

 
 

12 Q. Skinner, Visions of Politics vol. I: Regarding Method (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002) s. 57-87. 
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publiken. Det som trummas upp i upprepade argumenterande figurer måste 

misstros som polemiska överdrifter och förenklingar. Därmed är inte sagt att 

texternas manifesta budskap helt skall ignoreras. De centrala argumenten som 

författarna placerar främst är ofta en viktig del av konstruktionen av författarens 

ethos och av textens positionering i förhållande till genrens krav och den tilltänkta 

publikens förväntningar. 

I min retoriska analys ligger emfasen just på författarnas konstruerande av sin 

”image” eller sin offentliga bild, sitt ethos. Liza Jardine har i Erasmus Man of 

Letters påvisat med vilken utvecklad metod humanisterna i kretsen kring Erasmus 

byggde den offentliga bilden av sig själva. I den praktiken ingick noggrant utvalda 

publiceringar och offentliga brev med vilka de inflytelserika kunde förhöja sin 

och andras anseende. Detta blir en viktig del av den språkhandling som är central 

för de båda texternas betydelse.13 

Det pressande argumentet för en undersökning blir därför sammanfattningsvis 

att med Fursten som kontrast lyfta fram det typiska och det otypiska i Erasmus 

bidrag till furstespegelgenren för att därmed kunna visa på hur och om, de båda 

verken är exempel på idékluster som skiljer sig på ett djupare plan efter att lagren 

av genre och retorisk linje har tagits i beaktande och problematiserats. Detta borde 

kunna generera en uppfattning om vilka grundvärderingar som skiljer dessa 

påstådda motpoler och öka kunskapen om hur den intellektuella synen på staten 

och dygderna förändrades. Att studera kontrasten mellan de två synsätten blir en 

viktig ingång i diskursen om den tidigmoderna synen på makt och dess 

legitimering. 

Frågorna den här undersökningen ställer är; På vilket sätt skiljer sig Institutio 

Principis Christiani från Fursten i fråga om maktens legitimering, furstens 

egenskaper och retorisk linje? Vad beror dessa skillnader på? Kan man se de två 

texterna som varandras motpoler eller ”perfekta antiteser”? 

  

                                                             
 

13 L. Jardine, Erasmus, Man of Letters: the Construction of Charisma in Print (Princeton: 
Princeton University Press, 1993). 
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Furstepegeln, genrens utveckling 

Namnet furstespegel, Speculum Regimine eller Mirror-for-princes nämns bland 

annat i Petrarcas brev till Francesco Ferrara, furste av Padua, där han uppmanar 

sin läsare att spegla sig själv i det ideal han uppmålar och leta efter likheter.14 

Robert Hariman menar att under 1500-talet ansågs Isokrates Brev till Nicocles 

vara genrens första och stilskapande skrift.15 Genren har dock sitt ursprung i det 

antika studiet av ”exempla”, historiska personers liv studerades som moraliska 

mallar för studenten att jämföra sig med och emulgera. De antika historikerna har 

ofta detta uttalade syfte med sina texter, vilket kan ses till exempel i den 

inledningen till Livius Roms historia. Studiet av exempla hämtade ur historien är 

en standardövning under antikens, medeltidens, och renässansens ”trivium”.  

Ur antikens rika politiska och filosofiska litteratur utvecklas furstespegelgenren 

till en regelbunden tradition av rådgivningsböcker som kondenserar komplicerade 

filosofiska och teologiska koncept till ganska enkla ideal för politiker att mäta sig 

med. Speciellt Platons Staten, Aristoteles Politiken och Ciceros de officii´s får 

tjäna som förlagor. Där fastställs vilka olika kvalitéer en dygdig härskare besitter 

och även om dessa texter inte är samstämmiga så dominerar deras inflytande 

växelvis genrens utformning.  

Plutarkos och Isokrates texter har också gott om råd till furstar och citeras ofta 

av författare i genren. De antika författarna rör sig i en stadsstatsmiljö där 

grekiska och romerska republikanska ideal är dominerande. Detta hindrar inte den 

medeltida furstespegelgenren från att vara fokuserad på den medeltida fursten och 

att addera de kristna kardinaldygderna till standarddygderna. Under medeltiden 

får genren stark spridning och Allan H Gilbert räknar, i sin studie av Fursten som 

typisk för furstespegelgenren, med ett tusental skrifter i genren fram till 1700.16 

                                                             
 

14 F. Petrarca, “How a Ruler Should Govern His State,” i: The Earthly Republic: Italian Humanists 
on Government and Society, red. Kohl & Witt (Philadelphia: Manchester, 1978): s. 41, Andra 
namn på furstespeglar som förekommer är; Speculum Principis, De Regimine Principum, De 
Institutio Principis och De Officis Regis. 
15 R. Hariman, “Composing Modernity in Machiavelli´s Prince,” Journal of the History of Ideas 
Vol. 50, No. 1 (1989) s. 6. 
16 Skinner, The Foundations; A.H. Gilbert, Machiavelli's Prince and its Forerunners: the Prince 
as a Typical Book de Regimine Rrincipum (New York: Barnes & Noble, 1938). 
 
 

 
 



 8

Under antiken och fram till 1300-talets slut hade dessa böcker haft gemensamt 

att de vände sig till härskare och furstar men nya idéströmningar i Italien förde 

med sig nya ideal. Petrarca och de tidigaste humanisterna återuppväckte med 

Ciceros texter ett utbildningsideal med vir virtutis i centrum, ett romerskt ideal där 

dygd, ”virtus” formas från barnsben med sträng övning i ett antal fastlagda 

discipliner. Bildningen är nödvändig för dygden och därmed övergick fokus till att 

ligga på vilken utbildning som bäst fostrade till dygd eller virtus. Den 

republikanska vind som blåste över framför allt Italien förde med sig en 

förändring i fokus för furstespegeln.  

Humanismens framväxt ur studiet av Cicero och andra klassiska texter och 

dess spridning har diskuterats i det närmaste synonymt med renässansen. Ett 

entydigt humanistiskt filosofiskt program är svårt att utskilja över tid och 

geografiska avstånd. Det verkar dock gå att belägga en tämligen sammanhållen 

humanistisk commonplace i valet av antika författare och i gemensamma 

pedagogiska värderingar.  

Denna sammanhållande faktor ligger mycket i användningen av retoriska 

verktyg och i den gemensamma kanon av antika verk som fått ny betydelse med 

hjälp av språkkritik och kontextanalys. I många översiktsverk diskuteras också 

skillnaden mellan italienska republikanska medborgarhumanismen och den 

nordligare ”katolska” humanismen.17 Den förra skall då vara mer inriktad på den 

italienska politiska situationen och finnas i en kontext av de italienska 

statsrepublikerna medan de senare skall finnas i en mer kyrklig kontext färgad av 

kritiken mot kyrkan och hållningen gentemot den begynnande reformationen. I 

mitt tycke är distinktionen onödig och mer förvirrande än klargörande. Erasmus 

och Thomas More kan inte sägas vara mindre av politiska kommentatorer än 

Leonardo Bruni och Machiavelli, den senare av dessa aktar sig så vitt jag kan se 

inte för att ge sig in i en kritik av den världsliga kyrkan roll och brister. Att skilja 

på två läger av humanister i termer av deras förhållanden till kyrkan verkar inte 

relevant. Jag ifrågasätter inte att det finns betydande skillnader mellan olika 

humanistiska författare men jag motsätter mig den gängse uppdelningen.18 

                                                             
 

17 Att använda katolsk i det här sammanhanget är nästan absurt anakronistiskt men förekommer 
ofta i litteraturen, framför allt i svenska och anglosaxiska texter. 
18 Skinner, The Foundations, s. 193.  
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Parallellt med furstespegeln skrevs rådgivningsböcker för utbildningen av 

ämbetsmän och hovfolk. Dessa skrifter kom att efterlikna furstespegeln i vissa 

stycken men påverkan åt andra hållet går också att se. Renässansmannen ”uomo 

universale” blev idealet både för furstar och för ämbetsmän. Det mest kända 

exemplet är Castigliones Il libro del cortegiano (Hovmannen) som blev mycket 

läst under det följande århundradet. I ämbetsmannalitteraturen blir kopplingarna 

till de antika republikanska idealen tydligare. Denna preferens hos humanisterna 

får genomslag även i furstespeglarna. En tradition av orationer till libertas, 

friheten, som uppkommer i Florens har också vissa paralleller till 

furstespegelgenren i dess mest romerskinspirerade form.19 

Under 1400-talet och fram till tidigt 1500-tal skrevs en så stor mängd av 

furstespeglar och ämbetsmannaböcker att detta måste ha varit att betrakta som en 

standardövning för en författare i det humanistiska lägret. Överallt i Europa blir 

mäktiga furstar vanligare. Som en effekt blir också furstespegeln åter oftare 

adresserad till autokratiska härskare och den ”upplyste despoten” ersätter 

republiken som det favoriserade styrelseskicket bland humanister. Huvuddragen 

är dock desamma; vilka dygder (virtus) är viktigast och hur uppnår man dem? Det 

är i denna grupp furstespeglar som vi finner både Erasmus Institutio Principis 

Christiani och Machiavellis Il Principe. Det är under det tidiga 1500-talet som 

genren har fått den form som de två författarna arbetar i och till en del vänder sig 

emot.20 

I hela den stora produktionen av furstespeglar under fjorton och 

femtonhundratalen är det ytterst sällsynt att de refererar till varandra. Trots att vi 

vet att författarna läste sina nära föregångare noggrant nämns dessa nästan aldrig i 

texterna. Detta kan förklaras med tidens förhållande till de antika förlagorna och 

dessas starka ställning. Givetvis behandlar furstespeglarna varandra implicit under 

samtliga perioder men det skulle dröja till mitten på 1600-talet innan en 

furstespegel intresserade sig explicit för sin samtids texter i samma ämne.21  

Genrens starka mönster kan ses i de rubriker under vilka man delar in sina 

texter. Under lång tid är rubrikerna tämligen identiska i en stor mängd 

furstespeglar. Till exempel återkommer furstens visdom, hur rådgivare skall väljas 

                                                             
 

19 Skinner, The Foundations, s. 117. 
20 Gilbert, The Prince and its Forerunners, s. 3-8. 
21 Ibid. s. 9-15. 
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och vikten av att undvika smickrare som ständiga rubriker. Dessa och de övriga 

återkommande obligatoriska momenten finns även representerade i Fursten och 

Institution Principis Christiani. Verkens båda titlar är typiska för genren som har 

många exempel på liknande konstruktioner både före och efter den här 

undersökningens tidsperiod. 22  

                                                             
 

22 Gilbert, The Prince and its Forerunners, s. 14. 
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Furstespegelns egenskaper 

Ett givet element i furstespegeln är uppräknandet av de dygder som är viktiga för 

en härskare att excellera i, och de laster som är mest graverande. Vilka dessa 

dygder och laster är varierar mycket lite över tid. Antikens dygder kompletteras av 

de kristna kardinaldygderna under medeltiden för att sedan åter få första rummet 

under perioden efter Petrarca då de antika författarna åter blir på modet. Man skall 

dock inte göra misstaget att tro att de senare humanistiska furstespeglarna skulle 

vara fientliga till de kristna dygderna. Tvärtom framhålls ofta vikten av ”pietas”, 

gudsfruktan, som den kanske viktigaste dygden. Detta drag har förbisetts av bland 

annat av Burckhardt romantiska 1800-talsskola som vill se en mer sekulariserad 

bild av framför allt de italienska quattrocento humanisterna.23 Vad som skiljer de 

humanistiska furstespeglarna från sina mer teologiskt intresserade förlagor är 

synen på dygdens funktion i förhållande till ära och berömmelse. 

I Patrizis De Regno et Regis Institutione delas dygderna upp i fyra 

huvudklasser.24 Först kommer Visdom eller Klokhet som innehåller förmågan att 

resonera förnuftigt och intelligent. Sedan följer Måttlighet som är uppbyggd av 

ödmjukhet, ärlighet, trohet och kyskhet. Fortitudo som kan översättas med styrka 

och mod och Rättvisa sägs båda vara dygder mer centrala för stora män som 

furstar och framstående ämbetsmän. Dessa fyra huvuddygder skall dock inte 

utövas utan de tre kristna kardinaldygderna, Fromhet, Religiositet och Tro. 25 

Överens är man också om vilken kraft som motverkar dygden, nämligen ödet 

förkroppsligat som Fortuna. Det är mot ödets växlingar och Fortunas nyckfullhet 

som man, i stoisk tradition, måste beväpna sig med de rätta dygderna. Virtus kan 

på två vis avhjälpa ödets växlingar; den dygdige står fast även när ödet går honom 

emot och fortuna attraheras av dygder som mod och ungdom och tenderar att ”stå 

den djärve bi”.26  

                                                             
 

23 J. Burckhardt, Renässanskulturen i Italien [1860] (Stockholm: Natur och Kultur, 2002).  
24 Översättn. Riket och Konungens fostran, Francesco Patrizi, De Regno et Regis Institutione 
(Prato, 1531) s. 235-275.  
25 Skinner, The Foundations, s. 124-126. 
26 Ibid. 
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Drivkraften bakom dygden är dubbel. Dygderna är goda i sig och har ett 

egenvärde. De dygdiga kommer i god kristen tradition att få sin belöning i 

himmelriket. Dygderna kommer också att generera ära och berömmelse och bland 

humanisterna både före och efter den republikanska skiftningen är man överens 

om att detta är vad som ska driva härskaren att eftersträva virtus. Detta blir ett 

ännu starkare motiv när furstespegelförfattarna vänder sig till furstar som är 

kapabla att uppnå ära och berömmelse, genom sin virtus, på den politiska scenen 

och genom erövring av territorium.27 

Den styrande furstens dygder och undersåtens dygder är inte nödvändigtvis de 

samma som de var i den tidigare medborgarhumanismen. I den tidigare 

litteraturen var det likhetstecken mellan den offentliga och den privata dygden 

men när fokus under senare tid går mot monarkin och furstestyret blir 

humanisterna alltmer överens om att det är skillnad på dygd och dygd. I en 

kontext med en enväldig furste i centrum skiftar synen på dygderna och tanken på 

en specifikt furstlig lista med dygder vinner mark.  Den furstliga dygden blir 

också ytterligare viktig då man menar att den påverkar undersåtarnas dygd så till 

den grad att furstens virtus blir statens virtus. Det finns en direkt kongruens 

mellan härskarens moraliska företräden och undersåtarnas välmåga. Furstens 

privata moral har blivit statens offentliga.28  

Till den gängse listan läggs nu särskilda furstliga dygder nämligen Generositet, 

Storslagenhet, Nådighet och Ärbarhet. Dessa prisas bland annat av Castiglione 

som nödvändiga för den furste som vill få sina undersåtars lojalitet och respekt. 

Som vi kommer att se senare i undersökningen är dessa långt ifrån oproblematiska 

för både Erasmus och Machiavelli.29 

Själva ordet dygd eller virtus och dess motsvarighet på andra språk (virtú, 

virtue etc.) kan ha en mängd närliggande betydelser med avseende på handling 

och effekt. En handlings ”virtue” kan syfta till dess moraliska värde men även till 

genomslaget i dess effekt. Dessa två huvudsakliga betydelser har genom den lärda 

historien ofta existerat sida vid sida utan problem. I perioden kring 1400 och 

1500-talen glider betydelsen av ordet virtus mellan dessa båda och blir också nära 
                                                             
 

27 Skinner, The Foundations, s. 126-128. 
28 R.W. Serjeantson, “Education and the Ideal Society”, conference paper presenterat 
vid:  Ideal Constitutions in the Renaissance, Seminar für Geistesgeschichte und 
Philsophie der Renaissance, Munich 13 Februari 2006. 
29 Ibid. 
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associerat med vir och dess avledning virilitet. Dygden blir förknippad med 

Herkules och hans manliga handlingskraft. Enligt Jerrold E. Siegel är detta en del 

av anledningen till den spänning som finns i ordet bland annat i Machiavellis 

texter. Även innan Fursten finns exempel på denna pågående omdefinition.30 

Furstespegelgenrens stil kan sägas vara didaktisk eftersom den till sin art är 

pedagogisk snarare än filosofisk. Texterna är hjälpmedel för makthavarens 

personliga bildning och betydelsen av lärdom är också ett genomgående tema. 

Texterna är därmed inte argumenterande utan mer demonstrerande vilket anknyter 

till två av retorikens modus, genus deliberativa och genus demonstrativa, de 

rådgivande och demonstrerande sätten att tala och skriva som tillsammans med 

genus iudicale, den rättsliga argumentationen utgör den klassiska retorikens tre 

huvudstilar.31  

                                                             
 

30 J. Siegel, ”Virtù In and Since the Renaissance” Dictionary of the History of Ideas, vol. 4.(2003): 
s. 477-486. 
31 M. Viroli, Machiavelli (Oxford: Oxford University Press, 1998) s. 92-95. 
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De två skrifternas bakgrund och tillkomst 

Det finns många paralleller mellan de båda texternas tillkomst. Jardine skriver i 

sitt förord till den engelska Cambridgeutgåvan av Institutio Principis Christiani 

(Education of a Christian Prince) att ”inte bara tillkom de båda texterna inom tre 

år från varandra utan de var också respons på samma ‘moral panic’ inför 

periodens dynastiska turbulens och de krig och omvälvningar denna ledde till”.32 

Den centralisering av makt som renässansfurstarna genomför, till exempel Henrik 

VIII av England skapar behovet av att definiera den nya furstens ställning i 

förhållande till äldre makt legitimeringskonventioner och kristen dogma. Det finns 

också många likheter mellan de båda texternas författares personliga situation och 

bakgrund. Jag skall bara beröra några få som ytligast. 

Niccolò Machiavelli föddes i Florens den 3 maj 1469. Fadern var av god familj 

men inte av den mest framstående grenen i sin släkt. Erasmus Desiderius föddes i 

Gouda omkring år 1469. Osäkerheten kring födelseåret var något han själv inte 

brydde sig om att tillrättalägga då han var illegitimt barn till en präst och det var 

till hans fördel att kunna variera sin ålder så att fadern inte varit prästvigd vid hans 

födsel.33 Fadern torde ha haft en god ställning om man ser till det faktum att den 

unge Erasmus förmyndare kunde placera honom i Steynklostret trots den riskabla 

illegitimiteten. 1492 blir Erasmus prästvigd och 1493 blir han sekreterare till 

biskopen av Cambrai som förväntades att bli utnämnd till kardinal inom kort. 

Biskopen blev aldrig kardinal men Erasmus måste ha skött sin uppgift väl då han 

fick åka till Paris för att studera.34 

Några år senare, 1498, gör Machiavelli sitt inträde på den politiska scenen då 

han blir vald till sekreterare för andra kansliet i republikens Florens. Han får en 

god skjuts i sin begynnande karriär av det politiska tomrum som uppstår då den 

radikale munken Savaronolas supportrar förlorar sina poster. Han får bland annat 

                                                             
 

32 Erasmus, The Education, s.vi-ix (Författarens egen översättning). 
33 Huizinga, Erasmus, s. 4-6. 
34 Ibid. s. 20-29. 
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fungera som diplomat till tidens största hov och mäktigaste furstar, erfarenheter 

som han sedan noga analyserar och använder i sina skrifter.35  

Även Erasmus är berest. Han besöker Italien under tre år och då framför allt 

Venedig där han bor och verkar tillsammans med boktryckaren Aldus Manutius. 

Han gör fyra långa resor till England där hans namn redan är respekterat och 

etablerar sig i den lärda kretsen kring Thomas More, John Colet och Cuthbert 

Tunstall. I sitt hemland Flandern får han kontakt med Jean le Sauvage, kansler i 

Flandern som lyckas utverka en hederstitel som Karl V: s rådgivare åt honom. I 

samband med den utnämningen skrivs år 1515 Institutio Principis Christiani. 

Utnämningen blir något av en besvikelse. Lönen betalas sällan och Karl V har 

ingen intention att faktiska använda Erasmus i sin tjänst.36  

Erasmus finns sålunda i ett nätverk av politiskt inflytelserika humanister men 

utan något egentligt inflytande. Han skulle senare använda sin furstespegel igen 

för att få tjänst hos en annan av tidens stora furstar Henrik VIII av England. En 

vacker illuminerad utgåva av Institutio Principis Christiani skänktes till honom i 

hopp om hans ekonomiska och politiska stöd, gärna i formen av ämbetet som 

latinsk sekreterare som just blivit ledigt, men till ingen nytta. Även Henrik VIII: s 

hov valde att hålla Erasmus högt i respekt men inte att använda honom i sitt 

faktiska politiska arbete.37  

Även Machiavelli verkade i en miljö av humanister i maktställning. Florens 

maktkorridorer hade en tradition av högt bildade ämbetsmän och lärda som 

Leonardo Bruni och Coluccio Salutati hade tidigare beklätt posten som förste 

sekreterare. Den aktuelle förstesekreteraren Marcello Adriani verkar ha stött 

Machiavellis ambitioner.38 Vänskapen med Francesco Soderini och framför allt 

hans bror Piero Soderini, gonfalionär från 1502, skulle bli både en skjuts i 

karriären och orsaken till många av de motgångar som följde på Soderinis och 

republikens fall 1512. 

Det är efter republikens fall och Medicéernas återkomst som Il Principe 

författas. Adressaten är först Giuliano Medici som dock dör 1513. Dedikationen 

                                                             
 

35 M. Viroli, Niccolòs leende: historien om Machiavelli (Stockholm: Atlantis, 2004) s. 41-42. 
36 Huizinga, Erasmus, s. 106-110. 
37 Erasmus, The Education, s. XXXIII-XXIV. 
38 P. Godman, From Poliziano to Machiavelli: Florentine Humanism in the High Renaissance 
(Princeton: Princeton University Press, 1998) s. 43-44. 
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ändras till Lorenzo Medici, sonson till Lorenzo Il Magnifico. I inledningen står att 

läsa:  

 
Det är vanligt att den som försöker vinna en furstes gunst närmar sig honom med gåvor och 
skänker honom de ting som de själva sätter störst värde på eller något annat som de vet att 
fursten skattar särskilt högt.39 

 

För en humanist med ambitioner blir furstespegeln en gåva till en potentiell 

mecenat eller arbetsgivare men också ett kortfattat sätt att i text visa sin retoriska 

skicklig och sin bildning. Andra typer av texter kan sägas uppfylla samma 

funktion till exempel lovtal som Erasmus Panegyrik över Filip av Österrike eller 

de lovtal över republiken och friheten som blev en egen genre bland annat i 

Florens. 

Vem var då skrifterna riktade till? Båda är dedikerade till furstar, potentiella 

arbetsgivare och politiska beskyddare men det finns fler aspekter.40 Båda texterna 

skrivs med ögat på tjänsten som rådgivare till dessa furstar. Män med bildning och 

inflytande som författarna har haft goda kontakter med tidigare. I Machiavellis 

fall är det Francesco Vettori som skall introducera texten till Medicéerna. Erasmus 

har ett antal lärda beskyddare vid olika hov. Jean le Sauvage var en av de tidigaste 

politiskt inflytelserika beskyddarna men Panegyriken till Filip av Österrike skrevs 

på uppdrag av Jean Desmarez (Paludanus) orator vid Louvain. Båda dessa torde 

ha varit inflytelserika vid den unge Karl V: s hov.41 I det här sammanhanget skall 

inte heller Erasmus kända relation till Thomas More glömmas. Mores inflytande 

gav Erasmus stora fördelar vid det engelska hovet, där han vid ett flertal tillfällen 

sökte anställning och stöd. 

Det är troligt att det var dessa inflytelserika vänner och rådgivare till furstar 

som var en av de viktigaste målgrupperna för de båda texterna. Dessa utgör både 

en inflytelserik del av den lärda världen och samtidigt är de, de mest tillgängliga 

förmedlarna av ämbeten och uppdrag i furstarnas tjänst. Med den dubbla 

intentionen att imponera på en furste och samtidigt konstruera bilden av en lärd 

världsman bland den elit som omger renässansfurstarna, blir den i stilen ganska 

enkla furstespegeln en komplex samling positioneringar gentemot tidens olika 

                                                             
 

39 Niccolò Machiavelli, Fursten [1532] (Stockholm: Natur och kultur, 1996) s. 7. 
40 Lorenzo Medici är visserligen inte en furste vid tiden för dedikationen men man kan göra ett 
gott argument för att han är en stark kandidat för att bli en. 
41 Huizinga, Erasmus, s. 91-94. 
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moraliska och politiska strömningar. Texten får tydligt rollen av ett verktyg för att 

konstruera bilden av författaren snarare än något annat. Furstespegelns främsta 

uppgift blir att bygga sin upphovsmans ethos inför sin valda åhörargrupp. 

 Institutio Principis Christiani trycktes kort efter sin tillblivelse tillsammans 

med panegyriken över Filip av Österrike. Den sistnämnda texten har ofta 

nedvärderats till ett enkelt hyllningstal och kallats för nästan skamlöst smicker 

men då bortser man från Panegyrikens konventioner. Jardine gör ett utmärkt 

argument för logiken i att placera dessa bredvid varandra. De tjänar samma syfte, 

att bygga bilden av Erasmus som kunnig och användbar för huset Habsburg och 

dess rådgivare.42  

Detta är givetvis inte oproblematiskt. Precis som Machiavelli i sin inledning 

proklamerar sin intention att gå emot de tidigare auktoriteterna på området och att 

inte heller försköna sin beskrivning av makten och furstendömet så har Erasmus 

farhågor inför rådgivarens roll och mycket av hans text handlar om detta. I detta 

reagerar de på tidens förändrade krav. Stephen Greenblatt skriver om More att han 

i sitt förhållande till ämbetsbanan var influerad av Pico della Mirandola och 

Erasmus. Då förhållandet mellan de intellektuella och makten var i förändring, 

rusade han inte blint in i den höga tjänst han fick tillgång till utan tvekade inför 

den nya roll humanisten tillskrevs.43 De två texterna är nya sätt att förhålla sig till 

en skiftande politisk värld men de är också texter som förhåller sig till gamla 

genrekonventioner och förväntningar på vad som ryms i det litterära formatet. 

 

                                                             
 

42 L. Jardine, Erasmus, Man of Letters: the Construction of Charisma in Print (Princeton: 
Princeton University Press, 1993); Jardine i Erasmus, The Education, s. XX. 
43 S. Greenblatt, Renaissace Self-Fashioning, From More to Shakespear (Chicago: University of 
Chicago Press, 1980) s. 35-36. 
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Jämförelser mellan Erasmus och Machiavelli 

 
Erasmus stands at every corner as Machiavelli’s opposite: the scholar, writing in latin, for a 
hereditary ruler, to engender Christian government.44 

 

Tidigare har vi talat om hur texterna har kommit att beskrivas som varandras 

motpoler och antiteser i den nya diskurs om makt och dess legitimering som 

formades under fjorton och femtonhundratalet. Detta är givetvis en förenkling av 

läget vilket kan ses i en mer ingående jämförelse. Jag har valt att inrikta mig på ett 

litet antal textpassager där jämförelsen blir extra tydlig. Det får inte glömmas att 

de båda texterna trots sina starka band till en genre med strikta ramar i mycket har 

olika fokus och behandlar skilda ämnen. Jag kommer inte vidare att kommentera 

de kapitel i de båda texterna som inte är jämförbara som till exempel det klassiska 

sista kapitlet i Fursten som behandlar Italiens befrielse från barbarerna. I vissa 

områden är de båda furstespeglarna dock öppna för jämförelser och det är bland 

dessa jag har valt att fördjupa mig.   

Analysen är på inget sätt menad att vara heltäckande i sin behandling av 

Erasmus text. Snarare rör det sig om ett antal nedslag satta i kontext. Situationen i 

fråga om Fursten är ännu mer svårfångad. Textens relevans i undersökningen är 

ju som bekant som jämförelseobjekt, med det i åtanke kan det vara relevant att 

säga något om vilken tolkning av Machiavelli det är vi jämför med. 

Det har förekommit ett antal linjer i läsningen av Fursten. Den tolkning jag har 

försökt hålla mig till är en av Mikael Hörnqvist använd kombination av Skinners 

ideologiska läsning och en mer retorisk analys.45 Det är en Machiavelli med stor 

tyngdpunkt på den romerska kontexten och på den intellektuella miljö texten 

tillkom i. Den vänder sig mot att läsa texten som en rent filosofisk text utanför sin 

diskurs och också mot Skinners tendens att förlägga den senare 

republikansk/liberala politiska traditionens rötter i Machiavellis texter.46 

 

                                                             
 

44 Hariman, “Composing Modernity,” s. 19. 
45 Skinner, The Foundations. 
46 M. Hörnqvist, Machiavelli and Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).   
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Om bildning 
 

Här skall ett lysande medel du få, tag det med, när i Kirkes salar du inträder, så skall från 
ditt liv du förgörelsen värja.47  

 
Odysseus besök hos Kirke är en välanvänd passage i Odyssén. Hos Erasmus får 

den utgöra en bild av lärdomens funktion och maktens utövande. När Kungen från 

Ithaka klättrar upp mot Kirkes palats blir han besökt av Hermes som ger honom 

ett motgift mot Kirkes magiska dekokter, nämligen malört, och en plan för att 

befria Odysseus besättningsmän som blivit förvandlade till svin. Detta, menar 

Erasmus är lärdomens funktion hos fursten, den är ett motgift mot moraliskt 

förfall och en instruktion i politik. Hermes är gudarnas budbärare och länken 

mellan det gudomliga och det mänskliga. Han kommer under senare tid att 

förknippas med hemlig kunskap, alkemi och liknande, en lämplig lärare i Erasmus 

ögon. Kirke, gudomlig och tyrannisk, ofta porträtterad som häxa får bära rollen av 

en despotisk Fortuna i denna metafor. Hon har med sin magi och makt förtrollat 

Odysseus besättningsmän och förvandlat dem till grisar, fångar i hennes hushåll. 

De har på det sättet blivit lydiga, men undrar Erasmus, har de inte förminskats 

från stolta krigare från Ithaka till arm boskap? Despoten minskar sitt rikes ära 

genom att förvandla fria män till slavar medan den rättfärdige fursten med den 

gudomliga bildningens hjälp kan befria sina undersåtar från tyranniet och göra 

dem till bättre män.48 Machiavelli skriver om exempla: 

 
För att öva sina tankar bör en furste läsa historien och studera framstående mäns 
handlingar, intressera sig för hur de handlat under krig, undersöka orsakerna till deras seger 
och nederlag för att kunna göra efter det förra och undvika det senare…49  

 

Machiavelli skriver tämligen sparsamt om bildningens vikt. Dygd måste fostras 

och kunskaper inhämtas av den furste som önskar bli stor. Metoden för detta är 

studiet av historiska exempla. Furstens skall bildas genom studiet av historiska 

förebilder och lära av deras triumfer och misstag. Under olika rubriker levererar 

                                                             
 

47 Homeros, Odysséen, i översättning av I. Björkesson (Stockholm: Natur och Kultur, 1995) sång 
X, vers 286-289. 
48 Erasmus, The Education, s. 2-3. 
49 Machiavelli, Fursten, s. 75. 
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Machiavelli en rad historiska situationer som bör studeras. Dessa nedslag i 

historien är genomgående den pedagogiska metod som används och förordas. 

I Fursten finns ett tydligt fokus på de militära kunskaperna som Machiavelli 

anser vara helt nödvändiga för politisk makt och framgång. Den humanistiska 

pedagogiken i stort är dock inget som får utrymme. Dygd och moralisk fiber blir 

en mer svävande egenskap förmodligen medfödd eller kanske mer ödesbestämd 

potential som kan realiseras eller förgås på grund av bristande lärdom eller 

fortunas nyck.50 

De inledande kapitlen av Erasmus Institutio Principis Christiani pläderar 

utförligt för bildningens vikt för fursten. Inga anlag är så dåliga att inte rätt 

skolning kan minska deras inflytande och inga medfödda goda egenskaper är 

säkra mot de korrumperande krafter som verkar på en ung furste. Det avgörande 

är vilken skolning och vilken miljö fursten formas av. Dygd är något man skolas 

till och något som måste skyddas och gödas för att inte förgås i kontakt med den 

degenererade omvärld som framför allt de rika och mäktiga befinner sig i. Detta 

resonemang leder till att den pedagogik som används blir av kritisk vikt för 

furstens framtida välmåga. 51  

 
It is a matter for prayer to the gods that the prince may be born of good character; but 
beyond this it is to some extent within our power to prevent degeneration in one who was 
born good and to improve by training someone born none too good.52  

 

”Den pedagogiska möjligheten” är, som Richard Serjeantson har gjort gällande, 

något av en grundbult i hela Erasmus humanistiska projekt. Möjligheten i fråga är 

den i humanismen vanliga föreställningen att medborgare/undersåtar kan utbildas 

till goda, dygdiga människor. Det är ytterst till bildningen som Erasmus ställer sitt 

hopp om en mindre förfallen och mer gudfruktig värld.  Även om inte alla kan bli 

filosofer så kan allas karaktär kraftigt förbättras av en filosofisk skolning. 

Machiavelli har en annan ståndpunkt: ”Ty om människorna kan man i allmänhet 

säga att de är otacksamma, flyktiga och hycklande […]”53 Här kan man se en 

grundläggande skillnad i människosyn på de båda författarna skymta. Människans 

potential tycks vara olika till sin natur hos de båda även om de är rörande överens 
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om att det är de framståendes dygder som är avgörande för rikets dygd. Richard 

Serjeantson beskriver Erasmus syn på bildningens potential i termer av ett svagt 

påstående; furstens dygd påverkar rikets dygd, och ett starkt påstående bildning 

ökar dygden. Det är det senare starka påståendet som Serjeantson kallar för ”den 

pedagogiska möjligheten”. Machiavelli är en stark förespråkare för det första 

påståendet men inte för det andra, mer om detta senare. 54 

I sin klassiska formulering förklarar sedan Erasmus ”att vara filosof är 

detsamma som att vara en god kristen”. Därmed har han överbryggat avståndet 

mellan sina antika förebilder och sin kristna skolning. Att vara en god kristen och 

en god filosof är inte bara förenligt. Det är samma sak! Filosof är nämligen den 

som söker det sanna och goda i allt och detta måste ju också vara att vara en god 

kristen. Filosofi har enligt Erasmus mindre att göra med att argumentera om 

materians beståndsdelar utan är förmågan att skilja på rätt och fel, sant och falskt.  

 
-Not that philosophy, I mean, which argues about elements and primal matter and motion 
and the infinite, but that which frees the mind from the false opinions of the multitude and 
from wrong desires and demonstrates the principles of government...55 

 

Det är därför av yttersta vikt att man i utbildningen av unga furstar följer Platons 

råd och gör härskaren till filosof. Att ge goda kunskaper till fursten är att beväpna 

honom med det mäktigaste vapnet till rikets beskydd och fromma. Alexander den 

store insåg detta när han yttrade den kända repliken ”vore jag inte Alexander ville 

jag vara Diogenes”.  

Erasmus filosoffurste är dock ingen Diogenes. Vita contemplativa, det avskilda 

kontemplativa livet, är inget som förespråkas utan det är i beskyddandet och 

förbättrandet av riket och undersåtarnas vandel och levnadssituation som fursten 

får sin ära och vinner beröm. På så vis blir valet av Alexander som illustration en 

dubbel sanning, Alexander vill, och ska, vara Alexander och inte dra sig tillbaka 

från sitt aktiva liv som härskare utan beväpnad med kunskap verka för sina 

undersåtars och sitt rikes väl.  

Precis som Machiavelli har Erasmus ett helt kapitel dedikerat till konsten att 

undvika smickrare. Större delen av styckets innehåll vilar tungt på Plutarkos text 

om hur man skiljer vän från smickrare men Erasmus speciella ton skiner igenom 
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på ett eller två ställen.56 Eftersom bildningen strävar efter att bygga furstens moral 

är givetvis den smickrande hovmannen en farlig fiende. Denne riskerar att 

undergräva allt arbete som den vise läraren gjort och måste på alla sätt hållas borta 

från furstens närhet. På grund av detta skall alla kvinnor avlägsnas från den unge 

furstens närhet eftersom deras pjoskande ställer till stor skada. Detta är för övrigt 

det enda Erasmus skriver om kvinnors roll i uppfostran av en härskare. Umgänge 

med dygdigt och begåvat folk är dock en stor hjälp i uppbyggandet av en god 

karaktär. Dessa hovmän måste till varje pris hindras från att falla från den höga 

moraliska standard som furstens fostran kräver och därmed lockas att utnyttja sin 

fördelaktiga situation till egen vinning. Därför, menar Erasmus, bör smicker vara 

belagt med dödsstraff! Varför skall den som stjäl från statskassan eller minskar 

värdet på furstens mynt genom falskmynteri bestraffas hårdare än den som 

försöker korrumpera det värdefullaste ett rike har, dess furstes dygd?  

 
Anyone who has debased the prince’s coinage is visited with ingeniously devised 
punishments, whereas there seems almost to be a reward for those who debase the prince’s 
mind.57 

 

Påståendet är kraftigt argumentativt i sin ton och är en uppenbar retorisk 

provokation inte avsedd att faktiskt plädera för dödsstraff för smicker utan för att 

lägga emfas på vikten av furstens rådgivares och hovmäns inflytande på framför 

allt unga härskare. Erasmus lägger till att han inser att det skulle vara svårt att få 

till stånd denna stränga och ovanliga lag men att man kanske skulle kunna 

åstadkom samma effekt genom att ta redan tidigare dömda brottslingar och sedan 

falskeligen påstå att de blivit avrättade för att ha försökt förleda fursten med 

smicker. Detta skulle kunna ge den önskade avskräckande effekten utan 

problemen med en alltför sträng lag som skulle kunna riskera att vara för ovanlig 

och därmed bryta decorum, något som givetvis är mycket riskabelt att göra.  

 
In that case, it might be possible to construct an example artificially by finding a man who 
has already been convicted of some other capital offence and having it advertised that he 
was executed for contaminating the mind of the future prince with flattery.58 
 

                                                             
 

56 Plutarchos, Moralia, i engelsk översättning av Clement och Hoffleit, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986).  
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Här föreslår alltså Erasmus ett utstuderat bedrägeri i syfte att avskräcka olämpliga 

element från att smickra och korrumpera den unge fursten. Den pragmatiska tonen 

är slående lik den i Machiavellis Fursten. Här visar Erasmus att han är beredd att 

ta till bluffmakeri och vilseledande av undersåtar om bara den furstliga dygden 

kan räddas. Det finns en nästan häcklande humor i utfallet som påminner mycket 

om många av Machiavellis resonemang. Trots den gäckande tonen så ser vi ett 

tydligt avsteg från den vanliga idealistiska tonfallet i Institutio Principis 

Christiani. En mer världstillvänd och praktisk tanke om hur de höga kraven på 

härskaren ska kunna omsättas i praktiken.59 

Erasmus visar stor medvetenhet om den offentliga bildens av fursten betydelse 

och det är i sådana frågor som hans pragmatiska inställning mest visar sig. Precis 

som furstens dygd är avgörande för rikets och folkets välmåga så är bilden av 

furstens dygd avgörande. Här kommer det som i modern historieforskning kallas 

konsumtion och manifestation tydligt fram. Majestätisk prakt i ritual och klädsel 

hade under perioden kommit att bli en viktig del av det furstliga maktutövandet.  

Till detta är Erasmus visserligen som väntat kritisk men han förespråkar istället 

att en annan offentlig manifestation genomförs med konsekvens. Fursten skall 

uppvisa en inom rimlighetens gränser enkel och strävsam uppenbarelse. Han skall, 

som redan nämnts, se till så att han undersåtar aldrig kan komma på honom med 

att göra något annat än att arbeta för rikets och undersåtarnas bästa. Att på detta 

sätt skräddarsy den offentliga bilden av fursten genom att låta den styra hans liv in 

i minsta detalj är en logisk konsekvens av det stora allvar inför uppgiften som 

Erasmus argumenterar för men det är också tecken på en pragmatism som står i 

kontrast mot hans annars påtagliga idealism.60 Machiavelli ger uttryck för en 

liknande tanke. 

 
Det är alltså inte nödvändigt att en furste har alla de förut nämnda egenskaperna, men det är 
synnerligen nödvändigt att han synes ha dem. […] … men det är till stor nytta att ge sken 
av dem. Således bör en furste verka mild, trogen, mänsklig, uppriktig, Gudsfruktig och 
också kunna vara det…61 

 

Att bygga bilden av sig själv eller sitt retoriska ethos är givetvis något som alla 

pålästa humanister var införstådda med och för Erasmus att applicera samma 
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princip på furstens offentliga bild ligger nära tillhands som förklaring. Det 

intressanta är att det i liknande formuleringar framkommer att Erasmus inte tvekar 

att argumentera för att föra undersåtarna bakom ljuset till en viss grad när 

ändamålet helgar medlen. Detta är något som han förstod att praktisera själv i sin 

akademiska karriär och Lisa Jardine har till och med utmålat honom som en 

mästare i att använda ny teknik i form av tryckpressen för att ge sig själv ett 

internationellt rykte som humanist och akademisk auktoritet.62  

Machiavellis mindre uttalade intresse för bildning och pedagogik i kontrast mot 

det stora förtroende Erasmus visar för bildningens roll i furstens utveckling mot 

dygd är en av de påtagliga skillnaderna mellan de båda furstespeglarna. Man får 

trots detta inte göra misstaget att tro att Machiavelli skulle ha varit ointresserad av 

pedagogik. Studiet av exempla är en viktig del av det humanistiska 

bildningsidealet och faktumet att Machiavelli inte på samma sätt som Erasmus 

utreder sin syn på bildningens roll är mer rimligt att förklara med det praktiska 

och försåtligt ”enkla” tonfall som anläggs i texten. Machiavelli har ju utlovat en 

praktiskt användbar text utan ornament och språklig försköning.63 
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Om krig 
I ett fall verkar skillnaden mellan våra två humanister otvetydig, Kriget. 

Machiavelli har beskrivits som mer ”militaristisk” än sina föregångare bland 

politiska teoretiker i perioden och även om ett sådant uttryck är missvisande ligger 

en stor del av fokus i Fursten på effektivt utnyttjande av krigsmakten och på 

riskerna med att ignorera krigets och våldets betydelse som politiskt maktmedel. 

Vi får veta att en furstes första och enda plikt är att vara beväpnad med kunskaper 

i krigskonsten och att ha en stark krigsmakt. Kunskaperna bör han få genom att 

utsätta sig för fysisk träning som jakt men framförallt genom att studera gångna 

tiders härförare och efterlikna deras maner och undvika deras misstag. Genom 

historien har alla stora härförare försökt efterlikna sina föregångare.64 

 
En furste bör inte ha något annat mål eller någon annan tanke eller något annat intresse än 
krigskonsten, krigets organisation och disciplin, ty detta är det enda intresse, som 
tillkommer den som befaller.65 

 

Erasmus råd till den unge fursten angående kriget verkar på ytan inte innehålla 

någon ambivalens. Av alla beslut en härskare måste fatta är det beslutet att starta 

ett krig som måste tas försiktigast och med störst eftertanke. Krig leder ofta till 

större krig och bör bara övervägas när alla andra alternativ är uttömda. Det är 

mycket svårt att finna ett exempel på rättfärdigt krig. Krig mellan kristna är att 

betrakta som brodermord precis som Platon betraktar krig mellan greker som låg 

uppvigling som måste undvikas och när det inte kan undvikas måste det utkämpas 

med yttersta försiktighet och återhållsamhet. Med en av sina vanliga vändningar 

argumenterar Erasmus att om hedniska tänkare som Platon fördömer konflikt 

mellan sina landsmän måste kristna inte vara sämre! Om krigets lidanden och 

tragedi borde härskare lära sig av andras erfarenhet genom böcker och historia och 

gamla mäns minnen, inte genom att själva göra misstag som kostar deras 

undersåtar dyrt.66  
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The world will have paid too high a price to make princes wise, if they insist on learning by 
experience how dreadful war is, so that as old men they can say: - I never thought war 
could be so pernicious.67 

 

Vari ligger då krigets tragedi? Givetvis i de många som blir lidande av fattigdom 

och död men kanske mer för staten och härskaren i det att makten tvingas att 

förnedra sig med att begå omoraliska handlingar. Fursten tvingas muta och 

smickra barbariska legoknektar och soldater som är en omoralisk och gudlös hop. 

Detta kan självaste Vergilius intyga! En furstes första plikt är undersåtarnas 

vandel och att släppa in krigsfolk i landet måste leda till allvarligt moraliskt 

förfall.68  

 
You must call in barbarian rabble, made up of the worst scoundrels, and, if you want to 
thought more of as a man than the rival prince, you have to flatter and defer to these 
mercenaries, even after paying them, although there is no class of men more abject and 
indeed more damnable.69 

 

I avskyn för legosoldater får Erasmus stöd från Machiavelli. Att förlita sig på 

legosoldater leder till furstens undergång eftersom de är opålitliga och giriga samt 

fega inför fienden. På olika grunder verkar de båda rådgivarna komma till samma 

slutsats, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på de krig som utkämpades 

under de båda författarnas livstid. Krig som utkämpades med legoknektsarméer 

och som drabbade civilbefolkningen hårt.70 Om kriget ändå inte går att undvika 

måste, menar Erasmus, fursten se till så att kriget kostar så lite kristet blod som 

möjligt men framför allt förvissa sig om att kriget avgörs definitivt och slutgiltigt. 

Krig som politiskt maktmedel är alltså tillåtet så länge riket tjänar på det och det 

inte är ett sätt för härskaren att förtrycka sitt folk eller göra sig rik på bekostnad av 

deras lidande.  

 
In the end, if so pernicious a thing can not by any means be avoided, the prince’s first 
concern should be to fight with the least possible harm to his subjects, at the lowest cost in 
Christian blood, and to end it as quickly as possible.71 
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68 Ibid. s. 104-106. 
69 Ibid. s. 102. 
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Diskussionen kring krig mot hedningar är också intressant för att belysa den syn 

på kriget som Erasmus ger uttryck för. Att använda kriget som ett medel att sprida 

det kristna budskapet kommer snarare att göra de kristna till turkar än tvärtom 

skriver Erasmus syrligt men menar att krig i försvar av kristendomen kan ha sin 

plats även om evangeliet måste spridas med andra medel. Givetvis måste mått och 

steg tas så att kriget med hedningarna verkligen gynnar kristendomen och inte 

bara utarmar dess befolkning.72  

Syftet med Erasmus argument i Institutio Principis Christiani och Querela 

Pacis är enligt José A Fernandez starkt propagandistiskt.73 Genom att kraftigt 

påvisa skillnaden mellan kristen filosofi och praktik i fråga om krig vill Erasmus 

chockera läsaren med krigets absurditet.74 Han vill också mena att det skulle 

finnas en skillnad mellan Institutio Principis Christiani och Querela Pacis i det att 

den senare skulle vara riktad till en bred allmänhet medan den förra skulle vara 

riktad till en person, fursten. Även om jag håller med Fernandez om att Erasmus 

måste läsas med ett öga på hans retoriska syfte, att argumentationen om krigets 

orimlighet måste uppfattas polemiskt, så kan jag inte se att den förra texten skulle 

vara riktad till en enskild person. Lisa Jardine har i Erasmus Man of Letters visat 

att Erasmus i sina texter var mycket medveten om sin roll som debattör och 

författare.75  

Erasmus måste läsas som orator inför en publik oavsett om det gäller texter 

som vänder sig till allmänheten i en fråga som Querela Pacis, panegyrik eller råd 

till furstar eller de många brev han skrev vilka trycktes för allmänheten. 

Fernandez argument går således utmärkt att applicera på Erasmus furstespegel och 

ger oss möjlighet att se de naiva råden till fursten för vad de är, kritik mot våldet 

som utbredd politik. De ger oss inte lov att tro att Erasmus uteslöt kriget som 

politiskt verktyg utan bara att konstatera att han var kritisk över den lättvindlighet 

med vilken krig inleddes av makthungriga furstar. 
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The good prince will never start a war at all unless, after everything else has been tried, it 
cannot by any means be avoided. If we all agreed on this, there would hardly ever be a war 
among men.76 

 

Erasmus retoriska linje ligger klar och bekräftas i hans övriga texter i ämnet.77 

Hans uppmaning till fred mellan kristna furstar och mot krig med Ottomanska 

imperiet genljuder i varje formulering och även i andra delar av texten. Bakom 

argumenten skymtar dock en mer pragmatisk syn. Invändningen att kriget orsakar 

moraliskt förfall hos fursten själv väger lika tungt som det mänskliga lidandet 

kriget orsakar men intressantast är men om man ändå måste kriga, formuleringen, 

som skymtar i en mening eller två.78 “Let the prince pursue his rights by all 

means, as long as it is to the states advantage, so long as his rights do not cost his 

subjects too dear.”79 

Det krig som måste utkämpas skall utkämpas snabbt och på ett sådant sätt att 

segern blir slutgiltig. Den blodiga konflikten får inte svälla ut till ett större krig 

eller bli till en av de följetonger av krig och våld som var så vanliga under 

Erasmus 1500-tal. Så lite kristet blod som möjligt skall spillas, lidandet måste 

minimeras.  

Orden klingar mer likt Machiavellis formuleringar än vad man vid en ytlig 

läsning skulle ha kunnat misstänka, att försäkra sig om slutgiltig seger om man 

tvingas till konflikt, att minimera sina förluster och se till att konflikten inte 

eskalerar bortom vad som tjänar fursten och statens intressen är den typ av 

politisk pragmatiska truismer Machiavelli förespråkar. James D. Tracy drar 

samma slutsats i The Politics of Erasmus där skillnaderna i deras syn förklaras 

med ett ”nationellt perspektiv” snarare än grundläggande motsättningar i 

förhållande till krigets effekter. Det är den speciella situationen i Florens Tracy 

syftar på. Efter många år av oroligheter och regimskiften var den politiska 

stabiliteten i hemstaden givetvis något som påverkade Machiavellis analys. 

 
Så väntar det till döden skadade Italien på den som skall komma för att läka och hela alla 
sår, på den som skall göra slut på plundringarna i Lombardiet och brandskattningarna 
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konungariket Neapel och Toscana, så att det tillfrisknar från den pest som sedan så lång tid 
spridit sin röta.80 

 

Erasmus pragmatism syftar visserligen till en mer moraliskt inriktad nytta men 

kontentan blir fortfarande att även Erasmus idealfurste måste begå omoraliska 

handlingar när statsnyttan så kräver även om detta bara skymtar bakom 

författarens huvudsakliga plädering mot de ständiga och oansvariga krigen.81    

Erasmus verkar ha tvekat att blanda ut sitt resonemang om dygd och fred med 

praktiska överväganden i fallet med krig. Detta har lett till att han ofta har läst 

som naiv i sina åsikter om kriget som politisk realitet. Detta rör sig i min åsikt om 

ett underskattande av den nästan panegyriska stil som Erasmus ansåg var den som 

mest var lämpad för att inte bryta mot decorum. Ett annat exempel på detta är den 

satiriska stil som används i Dårskapens lov. Erasmus vet att anpassa sin text efter 

syfte och publik. Problemet med att ge furstar råd de inte nödvändigt vill ha, är ett 

tema i Erasmus tänkande och också föremål för Thomas Mores Utopia.82 

Machiavelli å andra sidan gör en poäng av att bryta mot decorum i de fall han 

finner det lämpligt. 

En likhet mellan de båda författarna är deras åsikt att härskare bör studera 

krigskonst noga för att inte begå fatala misstag. I Erasmus fall är det för att 

minimera det lidande som uppkommer av en romantisk syn på kriget. En syn 

påverkad av den riddarlitteratur som var på modet och som Erasmus och många 

andra humanister innerligt avskydde.83 I Machiavellis Fursten är det personliga 

handlaget med väpnade trupper grundläggande för en härskares framgång 

eftersom om fursten delegerar makten över krigsmaskinen till någon annan 

riskerar han att väcka maktlystnad hos sin general och därmed gå under.  

Erasmus menar också att ett så stort ansvar som makten över armén måste 

ligga hos någon med väl utvecklad dygd och ansvarskänsla, förmodligen hos 

fursten själv. Från olika utgångslägen kommer våra två rådgivare återigen med 

samma råd men av olika skäl. Deras positioner som skulle kunna etiketteras 

militarism och pacifism innehåller trots deras uppenbara motsättning många 
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82 T. More, Utopia [1515] i översättning av Paul Turner (London: Penguin, 2003). 
83 Erasmus, The Education, s. 61. 
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gemensamma drag. Det tycks mig vara en förenkling att sätta de båda texternas 

uttalanden om kriget i direkt motsatsförhållande till varandra. 

Båda författarnas ser som en av sina huvudpoänger att kriget inte skall tas 

lättvindligt. I Erasmus fall är det riddarlitteraturens förskönade krig som måste 

avslöjas medan Machiavelli vänder sig mot möjlighet att överhuvudtaget föra en 

hållbar politik utan en realistisk syn på militär makt. Båda vill, mot bakgrund av 

klassisk lärdom, synliggöra vad de uppfattar som en naivitet inför de ständiga 

konflikter som plågar deras samtid. 

En förklaring till de olika perspektiv som kommer till tals i de båda texterna är 

synen på det kristna samväldet, ”res publica christiania”, kontra den 

romersk/republikanska imperialismen. I Machiavellis fall är erövringskriget 

närmast att betrakta som återerövring av förlorat territorium medan Erasmus syn 

på kristenheten som en enhet gör att samma krig är att betrakta som rent 

inbördeskrig.  Hörnqvist har visat i Machiavelli and Empire att den Florentinska 

republikanismen måste förstås i en romersk kontext där imperium är en integral 

del.84 Som kontrast varnar Erasmus för att ta alltför mycket intryck av förkristna 

furstar. Han rör sig i fallet med kriget som politiskt verktyg i en kristen kontext 

där ett statsperspektiv är underordnat den kristna trosgemenskapen. 

 

                                                             
 

84 Hörnqvist, Machiavelli and Empire. 
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Om dygd 
Machiavellis syn på dygden har gett upphov till en rik flora av forskning. 

Mansfield gör en i mitt tycke tämligen ohistorisk läsning i Machiavellis Virtue 

och exemplifierar riskerna med att göra en alltför tidlös och filosofisk läsning av 

en text så förankrad i sin tids litterära konventioner och politiska klimat som 

Fursten. Omdefinitionen av dygdernas klassiska betydelse får formen av ett 

plötsligt innovativt Alexanderhugg där förmågan att agera blir dygd i sig.85 

Machiavellis dygd eller virtú är mitt tycke mer ett resultat av den 

betydelseglidning i användandet av virtus eller virtú som Jerrold Seigel beskriver. 

Där blir dygd som kapacitet för handling ett resultat av en romerskinfluerad 

retorisk syn på vir virtutis, den dygdiga/virila människan.86  

Att det finns stora skillnader i de två texternas syn på dygden och hur den ska 

definieras, är uppenbart. Erasmus hamrar in dygdens vikt för härskaren i stycke 

efter stycke medan Machiavellis ”nya” moral definierar om dygd som 

nödvändighet och förmåga. Om Machiavellis användande av dygdbegreppet eller 

virtú finns det tämligen olika åsikter. Han har anklagats för att plädera för 

amoraliska eller direkt omoraliska maktmedel och för att vara djupt inkonsekvent 

i sitt användande av dygdbegreppet. Ett exempel är hans omdöme om Aghatocles, 

tyrannen av Syracusa, vars handlande han fördömer som ovärdigt men som ändå 

får kallas dygdig i kraft av sin förmåga att härska. Frågan att ställa sig är huruvida 

en filosofisk läsning eller en retorisk läsning är att föredra?  

Båda furstespeglarna argumenterar efter en linje med en skönjbar önskad effekt 

på läsaren. Bilden av den önskvärda fursten framträder i relief mot de exempel 

från antiken de båda författarna ställer upp som idealbilder för läsaren. De dygder 

som de båda texterna argumenterar för har fler gemensamma punkter är de 

retoriska figurerna vill visa. Machiavelli manar till exempel till försiktigheten i 

utövandet av frikostighet. 

 

                                                             
 

85 Se till exempel H.C. Mansfield, Machiavelli's Virtue (Chicago: University of Chicago Press, 1996) s. 6. 
86 Seigel, Virtù, s. 479; J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, Florentine Political Thought 
and the Atlantic Republican Tradition [1975] (Princeton, 2003) s. 31; Skinner, The Foundations, s. 
88. 
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Frikostigheten skadar dig dock, om du utövar den så att du får rykte om dig att vara 
frikostig, men om du däremot utövar den som en dygd och som den bör utövas vet ingen 
om den och du kan inte undandra dig vanryktet om att vara motsatsen.87 

 

Generositet tar ofta en plats bland de dygder som författare av furstespeglar vill se 

hos en härskare.  Machiavelli tar en hård linje mot generositeten. Effektfullt 

förklarar han hur frikostighet leder till ekonomiskt armod och förtryck av den 

skattebetalande befolkningen. Den frikostige fursten som inte kan dölja sina 

välgärningar kommer att betala ett dyrt pris för ryktet om sin generositet. Ett pris 

som leder till armod och i förlängningen politisk undergång. Att få dåligt rykte 

som snåljåp är lindrigt i jämförelse. Frikostigheten ställs på huvudet och avslöjas 

som slöseri.88  

Erasmus inleder precis tvärtom. Att frikostigt belöna sina undersåtar är en 

dygdig härskares plikt och varje dag som går utan att fursten har hjälpt någon är 

en förslösad dag. Dock är mängder med gåvor inte önskvärt utan snarare bör 

fursten finna andra sätt att belöna sina undersåtar och framför allt aldrig belöna en 

del så att andra straffas. Att ge bort till några vad man tagit från andra är att göra 

dubbel skada.  

 
The prince must try especially to practice the sort of generosity that involves no 
disadvantage, or at least no harm, to anyone else. Robbing one group to enrich another, 
ruining some to advance another: far from being services, such actions are disservices twice 
over...89 

 

Likheterna mellan de två resonemangen är uppenbara. Båda argumenterar i botten 

snarare mot högt skattetryck och onödig lyx än något annat. Deras retoriska 

upplägg är däremot de motsatta. En skillnad i deras resonemang är att Machiavelli 

gör tydlig skillnad på furstens privata och offentliga moral. Det är viktigt att inte 

projicera en bild av frikostighet, man får däremot inte räddas utgifter i den 

hemliga, det privata. Det här är en av de drivande tankarna i Machiavellis syn på 

furstens moral, förmågan att agera både som lejonet och räven för att använda 

hans kända liknelse.90 Senare ska vi se att också Erasmus gör skillnad på privat 

och offentligt utövande av dygd, om än inte så explicit som Machiavelli.91 

                                                             
 

87 Machiavelli, Fursten, s. 80. 
88 Ibid. s. 80-82. 
89 Erasmus, The Education, s. 78. 
90 Machiavelli, Fursten, s. 89. 
91 Erasmus, The Education, s. 77; Machiavelli Fursten, s. 80. 
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I sin diskussion om grymhet och mildhet säger Machiavelli att fria människor 

älskar av egen fri vilja men det är furstens vilja som avgör om de fruktar honom 

och därför är fruktan eftersträvansvärt men aldrig till den grad att undersåtarna 

drivs till hat mot sin furste. Det bästa är att var både älskad och fruktad. I kapitel 

XV talar Machiavelli om för vilka egenskaper furstar prisas och klandras. På 

stilenligt vis förklarar florentinaren att han inte har för avsikt att tala om fantasier 

eller idealiserade system utan om det verkliga och användbara (en syrlig 

markering mot furstespeglar i synnerhet). Alla de klassiska dygderna är givetvis 

utmärkta att eftersträva men omöjliga att uppfylla om man som furste vill behålla 

sin makt. Fursten bör därför undvika de värsta synderna och även de dygder som 

ställer till mest problem i den politiska verkligheten. Det viktiga är att handla så 

att man uppnår säkerhet och välstånd. Även om det leder till ett dåligt personligt 

rykte.92 

Erasmus säger inledningsvis att en dygdig härskare som visar kärlek mot sitt 

folk kommer att få kärlek och trohet tillbaka. Dygdens lön är evig och ändlös 

däremot ska inte fursten visa sin tillgivenhet till sina undersåtar med fjäsk och 

gåvor eftersom den tillgivenhet som kommer av sådant är kortvarig och trolös. 

Det leder också till att man lär sitt folk girighet. Erasmus drar paralleller till ett 

lyckligt äktenskap som vilar på kärlek men också konsekvent hårdhet och 

fostran.93  

 
For what happens eventually is that they are not loved and that they have fuss and 
ungovernable wives instead of thrifty and orderly ones; instead of obedient wives, 
complaining nuisances.94 

 

Kärleken till sina undersåtar må vara lovvärd men det är ”tough love” Erasmus 

förespråkar. Mildhet i styret verkar inte ha någon förespråkare i någon av de båda 

två texterna. Ett förlåtande sinnelag är en kristens furstes kanske viktigaste dygd 

men det är inte vist att försöka bli älskad av folket på grund av sin vekhet. Att låta 

personer av sämre moralisk fiber få fritt spelrum kan göra den mest dygdiga furste 

avskydd av de rättrådiga. Hårdhet mot de sämre delarna av undersåtarna kommer 

                                                             
 

92 Machiavelli, Fursten, s. 77-79. 
93 Erasmus, The Education, s. 65, Man kan fråga sig vad Erasmus egentligen visste om 
äktenskapet? 
94 Erasmus, The Education, s. 66-67. 
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däremot att ge fursten de moraliskt högtståendes bifall vilket kommer att leda till 

att folket som helhet kommer att respektera sin härskare.95  

Erasmus syn på det offentliga utvecklas i hans resonemang om hur fursten bör 

agera för att uppfattas som dygdig. Här kommer ett resonemang som närmast kan 

uppfattas som en lovsång till uppbyggandet av en god image, ett gott retoriskt 

ethos. Inte bara skall fursten vara fläckfri till sitt uppförande han skall se till att 

aldrig visa sig om han inte uträttar något samhällsuppbyggligt. Privat måste han se 

till att aldrig avslöjas med att vara ledig från sina plikter utan alltid verka vara 

upptagen med sitt värv.96  

 
At home, let him conduct himself in such a way that nobody’s interruption catches him off 
duty; outside let nobody see him unless he is carrying out some public service the whole 
time.97 

 

Resonemanget om den offentliga bilden av fursten går vidare med ett råd från 

Aristoteles om att fursten bör delegera impopulära beslut till underhuggare för att 

vända folket missnöje från sig själv. Folkets bild av fursten, den offentliga bilden, 

skall noggrant konstrueras så att fursten framstår som så dygdig som möjligt, detta 

för att undvika att fursten drabbas av folkets hat och förakt, man måste spela med 

i elakt spel på ett vis som gör det tydligt att fursten besitter de kvalitéer som gör 

honom populär och ansedd som dygdig.98 

 
By this means a good deal of the resentment will be diverted towards those who are 
administering that business, especially if the populace resented them on other grounds, and 
moreover, unreserved gratitude will accrue to the prince alone in his beneficent actions.99 

 

Det gäller alltså att projicera en offentlig bild av hårdhet/grymhet men att inte 

sluta vara mild i det privata. Vi kan ana en uppdelning i offentlig och privat moral 

även hos Erasmus även om han långt ifrån argumenterar för en sådan syn. Denna 

uppdelning är mer än något annat en ledtråd till den mer slipade pragmatiske 

Erasmus som döljer sina tankar i retoriska dygder men som verkar plädera för en 

funktionell furste, med sitt folks bästa i åtanke, mer än något annat.100 

                                                             
 

95 Erasmus, The Education, s. 68. 
96 Ibid. s. 70. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. s. 65; Machiavelli, Fursten s. 83. 
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Machiavelli tar sin början i samma resonemang i sitt artonde kapitel där han 

sedan förklarar hur fursten måste vara beredd att handla omoraliskt när 

omständigheterna så kräver. Det viktigaste är alltid resultatet, nyttan för det är i 

slutet detta som fursten kommer att bli bedömd efter, inte efter sina eventuella 

moraliska brister. Även om Machiavelli går ett steg längre i sin syn på skillnaden 

mellan det offentliga och det privata när han skriver: 

 

Således bör en furste verka mild, trogen, mänsklig, uppriktig, gudfruktig 
och också kunna vara det, men han bör andligen vara beredd att, då han är 
nödgad till det, kunna ändra sig och visa de motsatta egenskaperna.101 
 

så verkar de överens om nyttan med en välbyggd ”public image” en truism i den 

klassiska retoriken. En gemensam ståndpunkt för de klassiskt skolade författarna 

som tar sig olika uttryck beroende på deras val av ethos och retorisk vinkel.  

 

                                                             
 
101 Machiavelli, Fursten, s. 90. 
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Om hat och kärlek 

Machiavellis resonemang kring att vara fruktad eller älskad och vad som är att 

föredra är väl känt.102 Erasmus för ett liknande resonemang där han talar om 

vikten att vara omtyckt och inte föraktad. Erasmus skriver utifrån sin läsning av 

Aristoteles Politiken att hat och förakt är de två ting som underminerar en 

härskares makt mer än något annat. Välvilja är motsatsen till hat och auktoritet till 

förakt. Folkets förakt förtjänas genom moralisk svaghet och nöjeslystnad och hat 

genom att våldföra sig på sina undersåtar och utsätta dem för sin girighet och 

genom att förolämpa dem och lägga an på deras tillgångar. Välvilja och auktoritet 

förtjänas genom att praktisera nådigt och strikt leverne samt genom att inte falla i 

fällan att försöka imponera på kreti och pleti med sina rikedomar. “He must 

continually take the greatest care that what he says savours of integrity and gives 

evidence of thinking that is worthy of a prince.”103 Sådant leder till avundsjuka 

och moraliskt förfall. Detta tema är ett av genrens ständigt återkommande motiv. 

Att redogöra för Aristoteles resonemang är en standardövning och på inget sätt 

kontroversiellt.  

Machiavelli resonerar som så att folkets kärlek kan man inte tvinga fram och är 

dessutom ett opålitligt fenomen att bygga sin regim på. Fruktan för statsmakten 

kan man däremot bygga upp genom ett litet antal grymma och blodiga varnade 

exempel. På detta sätt är den fruktade fursten faktiskt nådigare än den som 

vinnlägger sig om sitt medlidande. I slutändan leder sådan till ännu mer lidande då 

den mer mjuke fursten måste straffa oftare än den grymme. De blodiga 

grymheterna skall dock göras med eftertanke och på humanast möjliga sätt. 

De båda argumenten är inte alls oförenliga även om de är långt ifrån 

identiska.104 Båda har den största respekt för vikten av att undvika folkets förakt 

och hat och båda menar uttryckligen att det inte lönar sig med smicker. Erasmus 

tar en mer idealistisk väg än Machiavelli och argumenterar i stort för två taktiker, 

hög personlig moralisk vandel och att låta impopulära beslut utföras av 
                                                             
 

102 Machiavelli, Fursten, s. 83. 
103 Erasmus, The Education, s. 70. 
104 Jämför Machiavelli: ”Således bör en furste verka mild, trogen, mänsklig, uppriktig, gudfruktig 
och också kunna vara det, men […] kunna ändra sig och visa de motsatta egenskaperna…”. 
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underhuggare för att avvända folkets missnöje mot dessa.105 Machiavelli 

understryker vikten av att inte utnyttja sitt styre ekonomiskt på undersåtarnas 

bekostnad eftersom detta kommer att leda till stort och ihållande missnöje. 

Machiavelli argumenterar för en större hårdhet i maktutövandet är Erasmus 

men det är viktigt att minnas att Machiavelli utgår här ifrån ett nytt furstendöme. 

Han skriver med utgångspunkten i ett osäkert styre som måste befästas för att 

undvika revolution. Ett antal blodiga exempel måste utföras för att säkerställa 

ordningen. Han citerar Vergilius: ”Tiden och trakten är hård; mitt rike är nytt, 

och jag tvingas till sådana steg för att gränserna vakta de vida.”106 

Erasmus utgår från Karl V: s situation med ett någorlunda stabilt arvrike som 

måste hindras från förfall. Machiavelli skriver just om arvriken att där är behovet 

av våld betydligt mindre och det enda kravet på en furste som ärvt sitt rike är att 

han inte gör för stora avsteg från sina förfäders traditioner något som Erasmus 

överväldigande bifaller! Tonen är en smula ironisk och formuleringen syftar mer 

till att överdriva skillnaden mellan nya och etablerade riken. Erasmus skriver att 

alla förändringar måste göras med största försiktighet och att reformer 

överhuvudtaget inverkar negativt på styret och landets välmåga. Endast verkligt 

otolererbara förhållanden bör leda till förändring och då gäller att allt skall ge 

ytterst långsamt och försiktigt.107  

Enligt Tracy kan många av skillnaderna mellan Fursten och Institutio Principis 

Christiani förklaras utifrån ett närmast geografiskt kontextuellt perspektiv. 

Erasmus utgår från Nederländernas situation som del av det Habsburgska väldet 

och Machiavelli förhåller sig till den florentinska situationen i ett Italien söndrat 

av stormaktskonflikter. Detta skulle också, enligt Tracy, leda till den stora roll 

som Machiavelli ger ödet eller fortuna. De stora invasionerna av Italien under 

hans livstid var närmst att beskriva som naturkatastrofer, ödets grymma nyck. 

Erasmus skulle se samma militära konflikter som en sjukdom som sög själva livet 

ur de stridande potentaternas undersåtar.108 

                                                             
 

105 Här går han rakt emot sitt eget resonemang på s. 71 där han understryker att även furstens 
medarbetare måste hålla god personlig moral och gott anseende bland folket. Tydligen kan både 
goda representanter och syndabockar ha sina funktioner för fursten. 
106 Machiavelli, Fursten, s. 84.  
107 Erasmus, The Education, s. 71. 
108 Tracy, The Politics, s. 82-85. 
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Viktigt är snarare till vilken situation eller publik de båda texterna vänder sig 

till än vilken situation som skull kunna ha påverkat dem. Tracys resonemang 

underskattar i min mening båda författarnas erfarenhet. Machiavelli var väl 

förtrogen med det Habsburgska hovet och kunde analysera dess ”raison d'état” i 

olika frågor i sin roll som diplomat. Erasmus reste under ett antal år i Italien och 

var väl förtrogen med dess politiska situation och dess författare. 109 Nyckeln till 

deras olika formulering står snarare att finna i deras angreppssätt till dygdens 

praktiska roll i statens framgång än i deras politiska miljö. Machiavellis retoriska 

omvandlig av dygden är sprungen ur den antika romerska kontexten så som den 

uppfattades i ett splittrat Italien medan Erasmus förhåller sig till konstruktionen av 

furstens legitimitet som en bild av idealistisk dygd i en situation av politisk 

förändring med allt starkare furstar. 

                                                             
 

109 Se t.ex. Huizinga, Erasmus; M. Viroli, Machiavelli (Oxford: Oxford University Press, 1998); 
Viroli, Niccolòs leende, för biografiska uppgifter som stödjer detta. 
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Avslutande tankar om Institutio Principis 
Christiani 

 
It is wiser to cry out against those who abuse the pope’s authority than against the popes 
themselves: and I think we should act in the same way with the kings.110  

 

Jag har i min läsning av de två texterna ställt frågorna; på vilket vis de skiljer de 

sig från varandra och liknar varandra i fråga om maktens legitimitet, furstens 

egenskaper och retorisk linje. Vad beror dessa skillnader och likheter på? Utgör 

de möjligen varandras antiteser så som det ofta hävdats? Svaren har jag hämtat 

från jämförelser mellan de båda texternas utläggningar om bildning, krig, dygd 

och avslutningsvis hat och kärlek. 

Om bildning - Ursprunget till många av de skillnader som återstår när de båda 

texternas respektive retoriska ansatser tagit med i analysen står att finna i synen på 

förhållanden till den ”pedagogiska möjligheten” så som humanismen framlägger 

saken. I Erasmus skrifter ligger ständigt bildningens stora potential som en 

övergripande humanistisk truism.  Denna pedagogiska optimism är den drivande 

idén bakom det ideala samhälle Erasmus argumenterar för. Människan kommer 

med rätt bildning att utvecklas i dygd oavsett sin ofta vacklande natur.  

Detta tänkande finns inte i samma utsträckning i Machiavellis Fursten. 

Machiavellis dygd verkar ha en mer heroisk kvalité som visserligen skall slipas 

med bildning men som är given av ödets makt. Erasmus verkar i denna tankegång 

vara mer övertygad om den mänskliga naturens möjlighet medan Machiavelli 

framstår som mer cynisk i fråga om den vanliga människans naturliga potential.  

Erasmus övertygelse skall inte sammanblandas med naivt utopiskt tänkande 

utan är att förstå som en ideologisk grund att bygga på. Det är också en i grunden 

elitistisk syn på dygden och dess roll i samhället. Erasmus hyser inga illusioner 

om sin publiks natur. Han anpassar ständigt sitt argument efter sin publiks 

förutsättningar men det är till en humanistiskt bildad elit han sätter sitt hopp om 

det goda samhället.  

                                                             
 

110 Huizinga, Erasmus, s. 230, Brev från Erasmus till Martin Luther 1519. 
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Om krig - I jämförelsen med Fursten har jag försökt visa att det gemensamma 

idéinnehållet är långt större en vad tidigare forskning ger vid handen. Vissa 

definitiva skillnader låter sig dock inte ignoreras. Tydligast är relationen till det 

militära våldet som legitimt politiskt verktyg. Erasmus nästan orerande utläggning 

om krigets risker och fredens förtjänster står i tydlig kontrast till Machiavellis 

skarpa uppmaning till medvetenhet om krigets nödvändighet i politiken. Intressant 

är också de perspektivskillnader som finns i förhållande till de antika förebilderna. 

I Machiavellis fall rör det sig om ett romerskt perspektiv där Florens som Roms 

tänkta arvtagare skall föra återerövringskrig för att återställa det antika imperiets 

goda ordning och Italiens dygd och ära. I Erasmus fall rör han sig i en mer grekisk 

antik litteratur som han inlemmat i det kristna idésystemet, vilket ger krig i den 

kristna gemenskapen den definitiva karaktären av inbördeskrig.  

Ingen av de båda furstespeglarna skall dock tas alltför mycket på orden i sina 

mest utstuderade, stilistiska stycken. Erasmus pacifism är inte en principiell sådan 

utan en utifrån dygdperspektiv pragmatisk sådan. Att tolka de formuleringar 

Erasmus har valt som en idealistisk nästan naiv uppmaning att överge kriget som 

politiskt verktyg är att bortse från den praktiska medvetenhet han ger exempel på i 

andra stycken. I fråga om freden har den retoriske Erasmus valt en predikande 

hyllande ton hämtad från genus demonstrativa, besläktad med den panegyrik han 

visste att behärska.111  

Syftet och publiken bestämmer i varje retorisk text dess stil och utformning och 

de båda texterna har i sina utläggningar om kriget mycket olika syften. Erasmus 

syftar till att demonstrera krigets skadeverkaningar på samhällskroppen medan 

Machiavelli vill mana till större medvetenhet om den egna statens, och furstens, 

sårbarhet för angrepp om den saknar egen krigsmakt. Dessa två olika syften ger 

därför en väsensskild bild av krigets politiska legitimitet i de båda texterna. Båda 

syftar till en ökad pragmatisk syn på det ofta romantiska kriget och manar till en 

ökad insikt bland härskare i krigets pris och villkor. Deras positioner måste trots 

detta anses vara olika även om vi kan se hur det knappast rör sig om antiteser i en 

sammanhållen problemställning. 

                                                             
 

111 Se till exempel Erasmus ”Panegyrik över prins Filip II av Österrike,” i Erasmus, The 
Education, s. 111. 

 
 



 41

Om dygd - Ett målande exempel på bristen på naivitet bakom Erasmus lovtal 

till den goda härskaren är synen på offentlig kontra privat dygd som skymtar. 

Generositeten, till exempel, är en dygd som båda furstespeglarna är tämligen 

skeptiska till. Många textställen varnar för farorna med att få rykte om sig att vara 

generös och den effekt detta kan ha på statens finanser. Ekonomisk återhållsamhet 

är viktigt i det privata men framför allt i den offentliga. Bilden av slösaktigheten 

gör mer skada än det faktiska slösandet. Här kontrasteras mot genrens fastställda 

furstedygder. Det magnifika är inget som tilltalar någon av författarna i någon 

högre grad.  

Här verkar Erasmus samstämma till fullo med sin ”antites”. Machiavelli råder 

ju i en mängd kända passager sin furste att kära sig konsten att förställa sig. Det 

verkar snart sagt lika viktigt att spela rollen som den gode fursten som att faktiska 

inneha de passande dygderna. Även Erasmus kristna härskare måste vara en smula 

räv. Jag har tidigare citerat följande om Erasmus råd i konstruerandet av furstens 

ethos: 

 
He must continually take the greatest care that what he says savours of integrity and gives 
evidence of thinking that is worthy of a prince.112  
 
At home, let him conduct himself in such a way that nobody’s interruption catches him off 
duty; outside let nobody see him unless he is carrying out some public service the whole 
time.113 

 

Detta är ett par av de textställen där de båda författarnas retoriska sätt att resonera 

kommer till ytan av framställningen. Konstruerandet av härskarens ethos är ett 

huvudtema i Fursten och Institutio Principis Christiani. Att vara dygdig är stort 

men att verka dygdig blir nästan större.  

Detta skall givetvis ställas mot Erasmus tanke om furstens förhållande till 

staten. Härskaren tar sin auktoritet ytterst från sina undersåtars outtalade 

medgivande. Han härskar endast legitimt i det att han härskar i sina undersåtars 

intresse. Att på något annat sätt förhålla sig till sin makt över sina undersåtar är att 

inbjuda till tyranni, något som hos Erasmus är oursäktligt. Tanken att det är bättre 

att vara en dygdig privatman än en tyrannisk furste, återkommer gång på gång i 

texten. Det är däremot acceptabelt, till och med att rekommendera, att 
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”konspirera” till rikets fromma, som Erasmus uttrycker det. Att på ett förslaget 

sätt, långsamt vinna sina undersåtars bevågenhet, som ett vin som omärkligt 

berusar, är enligt Erasmus ett föredömligt sätt att härska. 

Om hat och kärlek - Där Machiavelli talar om hat och kärlek talar Erasmus om 

avsky och auktoritet. Säkerligen ligger förklaringen till detta, på någon nivå, i de 

olika språk författarna skriver på men framför allt i sättet de valt att angripa sin 

åhörare. Båda texterna förhåller sig till samma klassiska aristoteliska visdom om 

vad som är härskaren till mest skada och nytta men vi får två skilda svar beroende 

på hur de båda texterna har valt att ställa själva frågan. Machiavelli väljer hellre 

en beräknad fruktan än en av omständigheterna och folket vacklande lynne given 

kärlek. Erasmus förordar en krass moralisk stabilitet som kommer att göra fursten 

älskad av de goda i förlängningen men också fruktad av de med ovärdiga motiv 

som smickrare och ovärdiga magistrater.  

Det finns dock en lista med likheter. Båda texterna pläderar för vikten av ett 

noggrant uppbyggt ethos i förhållande till problemet med folkets välvilja och 

förakt. Båda texterna uttrycker ovilja mot tidens inställning till furstligt överdåd 

och påkostade hovvanor. Riskerna med att bekosta ett ståtligt hov med skatter är 

enligt dem båda för stor för att kunna motivera sådan onödig offentlig prakt. 

Avslut - De många likheterna mellan de båda texterna är lätta att förklara. 

Furstespegelgenrens tämliga formaliserade struktur, de gemensamma förebilderna 

i antiken och den stora retoriska medvetenheten hos författarna. Mer komplicerat 

blir det med skillnaderna. Kan nyckeln ligga i de olika stater författarna har i 

åtanke? Mycket talar för det och hade Machiavelli ägnat sig huvudsakligen åt ett 

stabilt arvfurstendöme hade hans råd nog legat mer i linje med Erasmus.114  

I inledningen till Institutio Principis Christiani beskrivs nästan drömskt 

fördelarna med att välja sin regent efter merit snarare än börd. Hade en sådan stats 

ledare varit föremål för Erasmus text hade nog även den varit en smula 

annorlunda. Situationen gör texten och producerar även i någon mån de faktiska 

värderingar vi söker i vår läsning. Att detta som tidigare framförts skulle ha med 

de geografiska områdenas särprägel är en smula enkelt uttryckt. Mycket har 

skrivits om Florens och Italiens politiska särart under fjorton och 

femtonhundratalen. De små relativt självständiga statsstaternas politiska 
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särställning får inte tas ur beräkningen. En jämförelse med Erasmus miljö ger 

dock många paralleller vad gäller borgerskapets starka ställning och en tradition 

av självständighet. Särarten i den Florentinska idémiljön ska snarast ses i ljuset av 

det Hörnqvist kallar det ”romerska paradigmet”115 

Erasmus väljer tidigt i sin argumentation att acceptera situationen han har att 

behandla. Den habsburgska dynastin är ett politiskt faktum som han, oavsett sina 

antydda värderingar, måste förhålla sig positiv till. Dispositionen i Institutio 

Principis Christiani avspeglar just detta. Den stora merparten av texten har en 

nästan renodlad struktur av ett lovtal, en panegyrik, inte som i hans tidigare text 

Panegyrik över Filip II av österrike ett lovtal till en specifik furste utan ett lovtal 

till den ideale härskaren.116 Det är först mot slutet av texten som specifika 

praktiska problem ges utrymme.117  

Panegyrikens spelregler är till en del annorlunda än furstespegelns, även om 

sätten att skriva sammanfaller av och till.118 Lovtalets roll som politiskt/retoriskt 

maktmedel har ibland förbisetts i forskningen vilket kan förklara det förenklade 

sätt Erasmus furstespegel har läst och analyserats på. Detta trots att det är ett av 

vanligaste sätten att både träna och använda sig av sina färdigheter i retorik under 

perioden för retorikens återfödelse under renässansen. Jardine har tidigare 

argumenterat för betydelsen av att Institutio Principis Christiani trycks 

tillsammans med just en panegyrik i sin första utgåva. Detta antyder att Erasmus 

själv, som mycket medvetet valde ut vilka texter som skulle tryckas tillsammans, 

såg sin furstespegel som ett passande komplement till den äldre texten. 

Från sin inledande lovsång riktad till en ideal, dygdig furste börjar Erasmus så 

småningom en glidning från genus demonstrativum, den föreläsande stilen mot en 

mer argumenterande ton. En stil som dominerar slutet på texten då vi befinner oss 

i det mer argumenterande genus deliberativum, den klassiska rådgivande, 

övervägande stilen. Det är också först här i avslutningen som de mer pragmatisk, 

praktiska politiska värderingarna får utrymme. Det är i den avslutande delen som 

likheterna med Machiavelli är som störst vilket har undanskymts av den inledande 

textens idealiserande panegyriska stil. Den omsorgsfulla disposition låter Erasmus 

                                                             
 

115 M. Hörnqvist, ”Renässansen eller det romerska paradigmet,” Lychnos (2000): s. 18-58. 
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påstå, säkerligen kontroversiella, saker som att skatten inte får höjas av en 

rättrådig furste, att giftermål mellan furstehus över gränser är att inbjuda uppror 

och att inget krig är att betrakta som moraliskt försvarbart när man kalkylerat de 

faktiska kostnaderna. Påståenden som måste ha varit svårsmälta för en 

renässansmonark med tidens gällande politiska värderingar. 

Anledningen till denna enorma omväg över tre fjärdedelar av texten är givetvis 

den retoriska truismen att inte göra våld på decorum. Erasmus agenda är i första 

hand att få läsarens bevågenhet och i andra hand att övertyga om riktigheten i sitt 

argument. Proportionerna mellan det utrymme som ges för decorum (mycket 

stort) och argument (mycket mindre) ger en uppfattning om var Erasmus ansåg 

svårigheten låg. Att övertyga om det sunda i hans politik var att betrakta som 

enkelt men att få furstens öra var svårt. Säkerligen var också risken att väcka 

missnöje mycket stor.  

Utgångspunkten för den här uppsatsen var den dikotomi som gärna skapas i 

läsning av Erasmus och Machiavellis furstespeglar. Jag har försökt visa att detta 

förhållande bygger på en läsning där Erasmus reduceras till norm och Machiavelli 

till abnorm. Den förenklingen gör ingen av texterna rättvisa men framför allt 

skymmer den de innovativa drag som går att se i Erasmus bidrag till genren. 

I Thomas Mores Utopia talas om huruvida man bör ta anställning som 

rådgivare till mäktiga furstar. Kan man som lärd humanist verkligen påverka 

statens styre till det bättre? Erasmus verkar väl medveten om svårigheterna i ett 

sådant projekt men han är i denna text beredd att försöka. 

Resultatet blir en text som i kontrast med den effektfulle Machiavelli, för en 

läsare idag, först framstår som en fullständigt harmlös tämligen träig uppräkning 

av ideala dygder för att sedan verka inkonsekvent och ologisk mot slutet. Det är 

inte förrän glidningen mellan didaktisk och panegyrisk stil, mellan den klassiska 

retorikens genus demonstrativum och genus deliberativum, blir synliggjord som 

en modern läsare kan börja glimta vad Erasmus så omsorgsfullt försöker uttrycka.   
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