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Abstract 

 

Emma Nordin: Emilie Du Châtelets analys av lycka: Upplösning av polemiken mellan illusion 

och förnuft. Uppsala universitet: inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, höstterminen, 

2012. 

 

The 18
th

 century is a time period known for its battle with superstition, illusion and falseness. 

With the Torch of Reason the philosophers of the time were set on vanquishing everything 

untrue and lead mankind into what they themselves called the Enlightenment. Happiness had 

moved from Heaven to Earth in science, truth and pleasure. But is it that simple? This essay 

will analyze and discuss the French philosopher Emilie Du Châtelet’s concept “illusion”, 

something she did not encourage people to vanquish, but to nourish and cherish. Her ideas of 

illusion did not only contradict the ideas of many of her contemporaries and predecessors, but 

the associations the word has today as well. Unlike many others she did not consider illusion 

as falseness that eliminated reason, on the contrary, only with the two combined could one be 

truly happy. Du Châtelet argued for the apparent oxymoron: conscious illusion. She showed 

how this worked in happy occasions such as love, hopes of glory and something as simple as 

a visit to the theatre. She did not construct these definitions and reasoning in a vacuum, but in 

constant debate with predecessors such as Spinoza and Hobbes and her contemporaries such 

as La Mettrie and Rousseau. This essay will show that the relationship between reason and 

illusion during the Enlightenment was more complicated than one might think and that Du 

Châtelet argues for a fully functioning and necessary combination of illusion, happiness and 

reason. Illusion was not necessarily something the philosophers of the Enlightenment saw as 

something oppose to, or even threatening to, their flickering Torch.  

 

Keywords: Emilie Du Châtelet (1706-1749), illusion, happiness, Enlightenment, love, reason   
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1700-talets upplysning – lycka här och nu 
 

Det finns en stark bild av upplysningen som en tid av kunskapstörst och sanningssökande. 

Varje liten del av vår värld skulle utforskars, inget område för litet. Lycka är kanske inte det 

första område som man kommer att tänka på när man talar om upplysningens program. Men 

vare sig man var naturvetare, matematiker, politiker eller filosof (eller som i denna fallstudie, 

alla fyra), man eller kvinna, hade man en åsikt om den som man utryckte på antingen dikt 

eller prosa. Vem blir lycklig och hur? Vad är sann och vad är falsk lycka? Detta var frågor 

som filosoferna Rousseau, Voltaire, Helvétius, La Mettrie, D’Holbach, Du Châtelet och 

många fler sökte och försökte formulera svar på. 

Det skulle med lätthet kunna påstås att lycka är något som människor eftersträvat i alla 

tider, att det är något som redan de gamla grekerna sysslade med. Men begreppet lycka har 

genom historien genomgått förändringar. I början av 1700-talet hade man en helt annan 

uppfattning om lycka än under till exempel medeltiden. Efter att länge ha haft en uppfattning 

om lycka som något man fann antingen långt tillbaka i historien, hos Adam och Eva i 

Paradiset, eller efter döden i Guds Himmel kom lyckobegreppet att knytas till livet här och 

nu. Under 1700-talet blev det allt vanligare med argument för att lycka var något man också 

kunde få uppleva under sin tid på jorden. Lycka blev något av en naturlag, något som var 

menat att vara och nästintill en rättighet. Voltaire, Du Châtelet och La Mettrie ansåg inte att 

de var satta på jorden för att invänta en lycka som stod att vänta efter döden. Nej, lycka skulle 

ske här och nu, fick en stark koppling till njutning och mycket gjordes för att uppnå den. 

Ordet ”fun” myntades i det engelska språket, ”pleasure gardens” anlades, vilket var en sorts 

nöjesparker vars enda syfte var att skapa glädje och en konsumtionskultur av lyx och överflöd 

uppmuntrades för att skapa lycka.
1
 

Men lika lätt som det är att påstå att människan alltid har sökt att vara lycklig går det att 

visa att det alltid har funnits en debatt kring vad lycka innebär. Redan i antikens Grekland 

fann epikuréer och stoiker olika väger till vad de kallade lycka. Splittring och debatt är något 

som också fanns under upplysningen. Ett växande fokus på jordisk lycka ledde till en stor 

produktion av skrifter på ämnet, som man skrev, kopierade upp och sedan spred. Filosofer 

förde fram argument för just sin förståelse av lycka. Komponenter som moral, egoism, kärlek 

och njutning diskuterade flitigt. Vad krävdes för att man skulle bli lycklig?  

                                                           
1
 Darrin M. McMahon, Happiness: A History (New York, 2006), 199-206. Till Wahnbaeck har skrivit om hur 

lycka och lyx växte samman i Luxury and Public Happiness: Political Economy in the Italian Enlightenment 

(Oxford, 2004). För fransk inriktning se John Shovlins, The Political Economy of Virtue: Luxury, Patriotism, 

and the Origins of the French Revolution (London, 2006). 



4 

 

Emilie Du Châtelet (1706 – 1749) var en av dessa upplysningsfilosofer. Hon sökte svar på 

sin samtids typiska frågor om lycka, men kom i flera avseenden fram till mindre typiska svar. 

Ett av de områden där hon starkast gick emot sina kollegor var frågan kring illusion. Hon 

argumenterade starkt för att illusioner var nödvändiga för att uppnå sann lycka. Hur kunde en 

sanningssökande kunskapstörstande upplysningsfilosof påstå något sådant? 

Syfte  

Den här uppsatsen är en analys av upplysningsfilosofen Emilie Du Châtelets lyckobegrepp 

med fokus på hur hon diskuterar illusion.
2
 Främst kommer jag att använda mig av hennes 

monografi Discours sur le bonheur (Discourse on Happiness), men också utdrag från en del 

av hennes andra texter.
3
 Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur illusion fungerar 

som en komponent i Du Châtelets lyckobegrepp. På vilket sätt försvarar Du Châtelet 

illusion/er mot sina kritiker? Vilken relation har illusion till lycka i Du Châtelets 

lyckobegrepp? Menar Du Châtelet att man medvetet kan fatta val kring illusioner? 

På det här sättet går det att få fram ytterligare perspektiv på upplysningsdebatten. Genom 

att se hur Du Châtelet resonerar med sina kollegors sätt att behandla begreppen illusion och 

lycka kommer det fram vilka ramar hon arbetade inom och vilka förutsättningar hennes 

samtid satte för hennes filosofiska system. 

Metodöverväganden 

Jag har valt att endast använda ”illusion” som Du Châtelets eget begrepp med just detta 

ordval. Uppsatsen kommer inte försöka anslysera fram om illusion skulle kunna appliceras 

där hon i så fall använder en synonym eller annan beskrivning av det. Målet är att få fram 

hennes användning av begreppet och vad hon menar när hon gör detta specifika ordval. Det 

skulle kunna argumenteras för att Du Châtelet använder olika ord för när hon menar att någon 

upplever verkligheten på ett annat sätt än som den faktiskt är, men i Discours är det olika 

begrepp och hon gör stor skillnad på till exempel ”illusion” och ”fördom”. 

Medvetet kommer den här uppsatsen inte att diskutera Du Châtelets biografi. Tidigare 

forskning har haft stort fokus på hur hennes texter, inte minst Discours, speglar hennes eget 

liv. Må så vara, men mitt syfte med den här uppsatsen är att med ett idéhistoriskt perspektiv 

förstå henne i egenskap av upplysningsfilosof och Discours och andra av hennes verk i 

egenskap av filosofiska texter, inte som krypterade dagböcker. Därmed inte sagt att Discours 

                                                           
2
 I brist på bättre svensk motsvarighet till franska och engelska ”illusion”. På svenska förekommer sällan ordet i 

obestämd singularis.  

3
 I den här uppsatsen kommer jag använda mig av Isabelle Bour och Judith P. Zinssers översättning, utgiven i 

Judith P. Zinsser, ed., Selected Philosophical and Scientific Writings (London/Chicago, 2009). 
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inte har något med Du Châtelet att göra. Professor Judith Zinsser som har lett och genomfört 

en stor del av den senare Du Châtelet-forskningen beskriver Discours som en essä om lycka, 

ett vanligt ämne och skrift för en upplysningsfilosof och troligen har Du Châtelet arbetat med 

texten i omgångar under flera år. Det som utmärker den är att den är mer personlig, använder 

personliga erfarenheter som exempel istället för att referera till andra samtida eller klassiska 

författare för att illustrera poänger, och den är mer vågad än många samtida texter på ämnet.
4
 

Att Du Châtelet använder sig av personliga exempel påverkar inte poängerna hon försöker 

göra, därför kommer uppsatsen inte ägnas åt att diskutera författarinnans liv. Om hon är mer 

vågad eller inte är en bedömningsfråga som skulle kräva betydligt bredare jämförande analys 

än den här uppsatsen kommer erbjuda. 

Discours publicerades inte förrän 1779, 30 år efter Du Châtelets död, men det betyder inte 

att Du Châtelet inte menade att den skulle läsas och diskuteras av samtida kollegor. 

Upplysningens Frankrike var en plats och tid av hård censur med stränga straff för den som 

bröt mot den. Detta är med stor sannolikhet en av anledningarna till att Du Châtelet gjorde 

detsamma med Discours som hon gjorde med sina texter med bibelkritik, kopierade upp den 

och lät den cirkulera bland vänner och kollegor i hennes inre krets.
5
 

Forskningsläge 

Det har skrivits mycket om lyckans historia, men inte alls lika mycket om upplysningens 

diskussion kring illusion. Då den nämns är det ofta i samband med de upplysningsfilosofer 

som förkastade illusion som något negativt med anledning att det inte var sant och därför 

stred mot förnuftet. Upplysningstiden är klassiskt sett en tid av förnuft och att involvera 

illusion som något positivt komplicerar den bilden. La Mettrie försvarade den lycka han ansåg 

att man kunde få genom att hänge sig åt illusioner i hallucinationer och drömmar, men är idag 

mest känd som en av de stora materialisterna och tidiga ateisterna. 

Du Châtelet har i historieforskningen för det mesta beskrivits som en ovanlig kvinna, en 

för upplysningen ovanligt utbildad och bildad kvinna och framförallt som Voltairs älskarinna. 

Hennes biografi har fått mycket större fokus än hennes idéer, vilket har lett till att det i den 

historiska forskningen finns en begränsad diskussion kring hennes verk.  

                                                           
4
 Judith P. Zinsser, ”Volume Editor’s Introduction [to ‘Discours on Happiness’]”, i Selected Philosophical and 

Scientific Writings (London/Chicago, 2009), 345 f. Zinsser går här emot en klassisk tolkning av texten som är att 

den skrevs efter att förhållandet mellan Du Châtelet och Voltaire hade tagit slut och att den är skriven för privat 

bruk snarare än som ett inlägg i en offentlig debatt. 

5
 Judith P. Zissner, ”Entrepreneur of the ‘Republic of Letters’: Emilie de Breteuil,Marquise Du Chatelet, and 

Bernard Mandeville's Fable of the Bees” , French Historical Studies 25 (2002), 621. 
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Det fönster som fanns under första halvan av 1700-talet för kvinnor att få delta i filosofiska 

diskussioner slöts snabbt.
6
 I och med att universiteten (en sfär förbjuden för kvinnor) fick mer 

och mer av ett monopol på filosofiska debatter och forskning blev filosof något som var 

synonymt med en manlig sådan.
7
 Som kvinnlig filosof har Du Châtelet inte passat in och 

mycket av tidigare forskning har antytt att de idéer hon uttrycker i sina filosofiska texter inte 

är hennes egna, utan tankar hon lärt sig från samtida manliga filosofer.   

Det senaste decenniet har dock ett annat intresse väckts för Du Châtelet. Istället för att vara 

kvinnan som umgicks och fick lära av filosofer som Voltaire, La Mettrie och Helvétius, 

diskuteras hon nu som en delaktig debattör. Den här forskningen har fokuserat mycket på att 

särskilja henne från samtida tänkare och påvisa hennes originalitet, men också försökt frigöra 

henne från sina kärlekshistorier. Historieprofessorn Barbara Whitehead har skrivit en 

djupgående artikel om hur Du Châtelet liknar och skiljer sig från flera samtida filosofer. Det 

har också lagts ner mycket arbete på att göra hennes texter mer tillgängliga. År 2009 kom en 

antologi med ett urval av hennes texter översatta till engelska för första gången och hennes 

samlade brev håller på att översättas till engelska. Dock har den här forskningen också en 

tendens att bli värderande, fast då och andra hållet och det är ofta ett försvar av Du Châtelet 

mot tidigare forskares ansedda trivialisering.  

Den tidigare forskningen av Du Châtelet gäller förstås även forskning kring hennes text 

Discours. Det finns forskare som hävdar att det här är en text av Emilie Du Châtelet som inte 

kan tas på lika stort filosofiskt allvar. Antingen för att den menas vara en satir eller för att den 

har tolkats som en privat text och då antingen för henne själv för att läka sitt brustna hjärta 

eller att hon har skrivit den som en kärleksförklaring till sin nya älskare. Tolkningar av 

Discours har ofta varit biografiska. Det vill säga, de har mer fokuserat på vilka ledtrådar 

texten kan ge om Du Châtelets liv och sinnesstämning snarare än hennes idéer. I sin 

nyutgivna (2010) biografi om Voltaire skriver Ian Davidson om Discours: 

 

[Du Châtelet] was ostensibly making her own contribution to a constant subject of conversation that was 

going on all around her […] But the real purpose of her essay was to analyze the cause of her own 

unhappiness and try to prescribe herself a cure.
8
  

 

                                                           
6
 Bonnie S. Anderson & Judith P. Zinsser, A History of Their Own: Women in Europe from Prehistory to the 

Present, 2 vol. (New York/Toronto, 1988), II, 95. 

7
 Judith P. Zissner, ”Entrepreneur of the ‘Republic of Letters’”, 596. 

8
 Ian Davidson, Voltaire: a life (New York, 2010), 212. Min fetmarkering. 
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Davidsons tolkning är inte ovanlig, om än något hårddragen. Du Châtelets text är, trots många 

teoretiska resonemang, mer praktisk än många samtida debattinlägg på ämnet. Mycket mer 

fokus läggs på hur någon ur den förmögna eliten skulle kunna bli lycklig än vad lycka är, eller 

att jämföra olika sorters lycka.
9
 

Forskare som ändå har intresserat sig mer för Du Châtelets texter och idéer än hennes 

biografi har fokuserat mer på hennes naturfilosofiska texter. Mary Ellen Waithe lägger i det 

omfattande översiktsverket A History of Women Philosophers (1991) ner mycket tid på att gå 

igenom Du Châtelets olika naturvetenskapliga texter. Discours beskrivs dock kort i två 

meningar som ett ”vaguely Epicurean, autobiographical spoof of then-popular discussions of 

the nature of happiness”.
10

 Waithe utvecklar inte varför texten ska ses som ett skämt eller vad 

som vagt påminner om Epikuros. Däremot får läsaren under de drygt 20 sidor som tillägnats 

Du Châtelet i denna översikt av kvinnliga filosofer reda på fyra av hennes älskare. 

Ergo, även i nutida forskning där Du Châtelet tydligt sätts in i den franska upplysningen är 

det oftast inte utifrån hennes idéer som henne texter tolkas, utan det är hennes privata liv och 

person som sätts i fokus. Inte sällan är det då hennes förhållande till Voltaire som framhålls. I 

sitt historiska översiktsverk över lycka, från antiken och in på 1900-talet, presenterar 

McMahon Du Châtelet med orden: ”one perceptive observer, the scientist, translator, and 

spurned mistress of Voltaire”.
11

 När Tore Frängsmyr ska berätta om Du Châtelet inleds det 

med orden ”Voltairs älskarinna och beskyddare, Madame Du Châtelet, som översatte Newton 

till franska” och det antyds att hon var Voltaires egen Fontenelle, en kvinna tillräckligt 

intelligent för att förstå vad en vetenskapsman lär ut.
12

 I dessa samanhang verkar det finnas 

lite intresse för Du Châtelets egna idéer.  

Du Châtelets filosofiska ståndpunker har inte bara diskuteras av historiker utan också av 

filosofer, bland annat Sissela Bok som jag kommer att diskutera med i uppsatsen.  Hennes 

bok Exploring Happiness (2010) är en historisk översikt, men kanske i första hand ett 

filosofiskt verk och Bok diskuterar framförallt huruvida Du Châtelets argument (främst med 

fokus på Discours) är rimliga eller inte.
13

 

                                                           
9
 Du Châtelet skriver uttryckligen i Discours att hon skriver för och om just denna grupp. 

10
 Waithe, Mary Ellen, ”Gabrielle Émilie Le Tonnelier De Breteiul Du Châtelet-Lomont”, i A History of Women 

Philosophers: Volume III: Modern Women Philosophers, 1600-1900, ed. Mary Ellen Waithe (Dordrecht, 1991), 

130. 

11
 McMahon, 202. 

12
 Tore Frängsmyr, Svensk Idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år: del I 1000-1809 (Stockholm, 

2004), 312 f. 

13
 Sissela Bok, Exploring Happiness: From Aristotle to Brain Science (New Haven/London, 2010), 164. 
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Forskningen har alltså haft Voltaire-fokus, biografiskt fokus, filosofiskt fokus, men inte 

lika djupgående fokus på Du Châtelets idéer och filosofiska system. I uppsatsen kommer jag 

att förhålla mig till tidigare forskning, men jag kommer inte diskutera om Du Châtelets 

filosofiska argument håller eller inte eller vad man kan lista ut om hennes kärleksliv genom 

att ”läsa mellan raderna”. 

 

Illusion som positiv justering av verkligheten 
 

Hur definierade Du Châtelet illusion? Var det för henne något positivt eller negativt och hur 

förhöll det sig till kunskap/förnuft? Tidigt i Discours räknar Du Châtelet upp vad hon anser är 

nödvändiga komponenter för lycka. I tredje stycket skriver hon: ”In order to be happy, one 

must have freed oneself of prejudice, one must be virtuous, healthy, have tastes and passions, 

and be susceptible to illusions”.
14

 Senare i texten blir det klart att de här komponenterna inte 

står i ordning efter betydelse eller i någon sorts behovstrappa. Det kommer också märkas att 

de inte är olika sätt att nå lycka utan en blandning av vad jag har valt att kalla verktyg, 

förutsättningar och möjligheter. Jag återkommer senare i texten med vad som passar in i 

vilken kategori. Lycka är alltså en kombination av olika komponenter och det räcker inte med 

att man bara uppfyller en av dem för att man ska uppnå lycka. Trots de relativt abstrakta 

kriterier för hur man blir lycklig uttrycker Du Châtelet en klar begränsning för vilka hon 

skriver och vems lycka det är hon diskuterar. Hon konstaterar att människor av olika 

samhällsställning har olika sorts lycka. ”I write only for those who are called people of quality 

[…] with a fortune already made [who] can maintain their station without being ashamed”. 

Hon tänker heller inte lägga ner mycket tid på ”peopole who are ill, those who are old and 

frail and bothered by everything”, även de har en annan sorts lycka.
15

  

Som tidigare forskning påpekat diskuterer Du Châtelet i Discours flera populära ämnen 

som diskuterades av filosofer i upplysningens Frankrike, men även tidigare och på andra håll i 

världen. Illusion var ett av de ämnena och i flera delar av Discours debatterar Du Châtelet 

med olika tänkare. Bland annat går hon emot ståndpunkter hos tänkare som Helvétius (1715-

1771) som argumenterade för att illusion var något negativt eftersom han menade det vara 

                                                           
14

 Emelie Du Châtelet, ”Discourse on Happiness” (1779), eng. övers.,  i Selected Philosophical and Scientific 

Writings, ed. Judith P. Zinsser (London/Chicago, 2009), 349. 

15
 Ibid., 350 ff. 
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något som dolde sanningen och D’Holbach (1723-1789) som likställde illusion med religion, 

och framhöll att båda vara barriärer för lycka.
16

  

Därmed inte sagt att Du Châtelet förkastade andra debattörers åsikter och resonemang. I 

likhet med D’Holbach kritiserar även hon religion på grund av dess många fördomar och 

fokus på skuld och död vilket enligt henne förhindrar lycka. ”Prejudice is an opinion that one 

has accepted without examination, because it would be indefensible otherwise. Error can 

never be good”.
17

  

Hon gör alltså klart att problemet med fördomar är att de inte tål närmare granskning, 

eftersom de inte stämmer. Du Châtelet påpekar genast problematiken med det här 

resonemanget när det kommer till hennes försvar av vad hon kallar illusion. Hon ställer sig 

själv frågan ”is illusion not an error?” och förklarar att så inte är fallet, ”illusion […] only 

adjusts [objects] to our nature”.
18

 Det är inte så att illusion ljuger eller lurar, snarare kan det i 

det här fallet tolkas som subjektivitet. Det blir här tydligt att Du Châtelet inte ämnar 

argumentera emot kritiken av illusion, utan snarare har hon en annan definition av vad illusion 

är. Bok beskriver det som att Du Châtelet ”defen[ded] a modicum of life preserving illusion”, 

men gör inte någon skillnad på hennes begrepp och hennes motståndares.
19

 Jag menar att Du 

Châtelet inte försvarar illusion genom att säga att man kan behöva lite illusion i livet, men 

genom att argumentera för en annan definition av illusion än den som hennes 

debattmotståndare använder sig av. 

I en annan av sina texter, La Grammaire Raisonné, förklarar Du Châtelet att man inte bara 

ser saker rakt upp och ner utan ”our mind performs three operations on objects, perceiving, 

judging and reasoning.”
20

  Detta kan lätt kopplas till Du Châtelets första exempel på illusion, 

som är just ”optical illusion”, alltså att lura ögat och tar upp exempel som att se på dockteater 

och låta sig tro att det är dockan som pratar, eller gå på teater och njuta av att se människor på 

scen som sedan länge varit döda.
21

 Ett annat exempel är att se på något som från en viss 

vinkel skapar en synvilla, hur många gånger synvillan än avslöjas kan man fortfarande 

                                                           
16

 Barbara Whitehead, ”The singularity of Mme Du Châtelet: an analysis of the Discours sur le bonheur”, i 

Emilie Du Châtelet: rewriting Enlightenment philosophy and science, eds. Judith P. Zinsser & Julie Candler 

Hayes (Oxford, 2006), 270. 

17
 Du Châtelet, ”Discourse on Happiness”, 352. 

18
 ibid., 354. 

19
 Bok, 162. 

20
 Citatet är inte hämtat från originalkällan utan är ett citat översatt av Mary Ellen Waithe i A History of Women 

Philosophers, 131. 

21
 Du Châtelet, ”Discourse on Happiness”, 354 f. 
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uppleva illusionen sett från den vinkeln. Det är illusioner som kan upplevas trots att man är 

medveten om att det är illusioner. Följaktligen är illusion det som justerar verkligheten och 

illusioner är de tillfällen då man upplever denna justering. Du Châtelet menar alltså att man 

måste vara mottaglig för illusion för att kunna uppleva den vid olika tillfällen. Det är illusion 

man har mest att tacka för sin lycka, snarare än de enskilda tillfällena då man har låtit sig själv 

vara mottaglig för illusion. 

Men Du Châtelet talar inte bara om kortvariga illusioner. Passionen för hoppet om ära och 

berömmelse långt efter döden bygger på illusioner om framtiden och kan därför vara en 

lyckokälla livet ut. Hon menar att man har en föreställning att eftervärlden kommer att döma 

en mer rättvist (och förhoppningsvis mer fördelaktigt) än samtiden. Trots att detta, 

övertygelsen om en kommande berömmelse, kan anses fåfängt menar Du Châtelet att 

illusionen om framtida berömmelse ”always stays deep in our hearts”.
22

 Det är således en 

illusion som alltid är där och varar livet ut. 

En annan illusion som kan vara långvarig och ibland önskad att vara livet ut hittar man i 

kärleken. Du Châtelet påminner sina läsare att oavsett hur starka känslor ett par har i början 

leder en relation nästan oundvikligen till vana och trygghet som gör att känslorna svalnar, och 

inte ovanligt att den enes känslor svalnar fortare än den andres. Trots detta antyder Du 

Châtelet att med hjälp av en varaktig illusion kan ett kärleksförhållande vara livet ut.
23

  Hon 

tar upp ett exempel på ett par där den ena älskar mer än den andra ”if this soul still has the 

good fortune to be susceptible to illusions, it is impossible that it should not believe itself 

more loved than it perhaps really is”.
24

 Personen som är (kanske) mindre älskad kan i 

illusionen fortsätta vara lycklig tills den ”ha[s] lost this happy state”.
25

 Även om relationen 

inte håller för alltid är det en illusion som kan vara både långvarig och önskvärd eftersom den 

ändå ger lycka under tiden den varar. 

Men det kan fortfarande upplevas som förvirrande. Menade en fransk upplysningsfilosof 

ledd av förnuftets ljus att man kunde och borde utsätta sig för illusion? Du Châtelet har i en 

annan text uttryckt ”One must distrust one’s imagination and only yield to evidence”.
26

 

Påminner inte det här mer om en upplysningsfilosof och är det inte en stark kritik mot 
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illusion? Enligt det här tycks Du Châtelet inte ens godkänna fantasi. Det som är viktigt här är 

att förstå att Du Châtelet inte ställer förnuft och illusion emot varandra. Detta kommer jag 

utförligt förklara i avsnitt ”Förnuftiga illusioner och att kontrollera lycka”. 

Du Châtelets definition av illusion och hennes uppfattning om hur den verkade gick emot 

många av hennes samtida kollegor, men att ta ordet och sin uppfattning om illusion och tolka 

det som en stor och nödvändig del när det kom till kärlek hade man gjort tidigare. Rousseau 

(1712-1778) förde ett liknande resonemang i sin Émilie, ou de l’éducation. I kärlek ansåg 

Rousseau allt vara en illusion och kärleken själv en illusion, som ledde till att man skapade 

och överförde ideal på den människa man påstod sig älska. Rousseau kopplade ordet illusion 

till lögn, fantasifoster och något som inte var verkligt, men han framhöll att de upplevda 

känslorna var verkliga. Eftersom känslorna var äkta var det för Rousseau inte något större 

problem att de byggde på illusion, eller som han själv uttryckte det: ”our errors”.
27

 I likhet 

med Du Châtelet var även Rousseau medveten om att illusion generellt sätt inte ansågs vara 

ett positivt begrepp. Han tycks ha hållit med kritikerna då han jämställde illusion med ”error”, 

tvärt emot Du Châtelet, men han drog ändå slutsatsen att det i kärlek var oundvikligt och det 

kunde leda till något gott.   

Diskussionen kring illusion i samband med kärlek är inget specifikt 1700-talsfenomen, 

dock är det viktigt att poängtera att ”illusion” och ”kärlek” är historiskt kontextbundna 

begrepp. Spinoza (1632-1677) beskrev hur en person som var kär levde under illusionen att 

ens lycka och olycka helt berodde på den personen man var kär i. Detta var en illusion som 

Spinoza menade att man måste frigöra sig från eftersom tanken att en annan människa skulle 

ha en sådan stor makt över en bara kunde leda till olycka och senare hat.
28

 Under 1600- och 

1700-talet skedde en förändring i syn på kärlek till en annan människa. Från att ha varit något 

som var för och genom Gud, kom kärleken till en annan människa att bli för den människans 

egen skull.
29

 Du Châtelet skulle alltså kunna sägas befinna sig mellan dessa idéer. Det hon har 

gemensamt med Spinoza är att det inte är föremålet för ens kärlek som är den främsta 

anledningen till ens lycka. Dock menar inte hon att detta är en illusion, utan illusion i och med 

kärlek är det som kan få en att tro sig vara mer älskad än vad man faktiskt är. Det kan 

argumenteras för att hon står närmare Rousseaus resonemang, att illusion i kärlek är 

nödvändigt och inte måste vara problematiskt. Men Du Châtelet bestrider Rousseaus teori att 
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illusionerna man hyser om personen man älskar gäller personens kvalitéer, istället betonar 

hon hur man kan ha illusioner om att personen älskar en tillbaka. Trots olika definitioner har 

illusion och kärlek ansetts stå i nära förbund med varandra, vilket gör att de har påverkat 

varandras definition och uppfattningen om de båda. En annan uppsats skulle kunna handla om 

Du Châtelet, Rousseaus och Spinozas olika uppfattning om kärlek. 

Whitehead argumenterar för att Du Châtelets försvar av illusion grundar sig i att Du 

Châtelets illusioner ändå bygger på den verkliga världen och är snarare justeringar av 

verkligheten än påhitt. Hon sätter Du Châtelet i motsats till La Mettrie (1709-1751) vars 

definition och tal om illusioner mer påminner om det som samtida kritiker kritiserade 

illusioner för, att vara fantasifoster i alternativa verkligheter som inte har något med 

verkligheten att göra. Whitehead jämför Du Châtelet och hennes exempel från teatern med La 

Mettrie som försvarar den lycka som han anser går att finna i drömmar och hallucinationer, 

och drar slutsatsen att Du Châtelets användning av illusion är lättare att försvara.
30

  

Jag menar att Whitehead här gör en förenkling och hoppar över andra sammanhang och 

exempel där Du Châtelet försvarar det hon kallar illusioner. Kanske anser Whitehead att det är 

försvarsbart att låta sig svepas med på teatern i ett par timmar, men att göra sig illusioner om 

framtiden eller obesvarad kärlek är inte det? Med fokus på vilka illusion som går/är lättare att 

försvara finns det flera delar av Du Châtelets illusionsbegrepp som Whitehead inte 

uppmärksammar. Det finns illusioner som Du Châtelet verkar anse i bästa fall varar livet ut, 

något som kanske skulle kunna kallas att leva i en alternativ verklighet, även om den har 

grund i det som kallas verkligheten. Snarare blir argumentationen från Du Châtelets håll mot 

sina samtida kollegor att illusion är ständigt närvarande. Illusion är inte något som står i 

motsats till verkligheten utan är en del av verkligheten, inte minst när det kommer till lycka 

och det är en del av livet varje dag, inte något som ska bekämpas eller som bara finns i 

drömmar och hallucinationer. Under tillstånd av dröm och hallucination är människan 

medvetslös och en viktig del av Du Châtelets upplevda illusioner är att de är medvetna. Detta 

återkommer jag till senare.  
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Illusion – Du Châtelets verktyg för att uppnå lycka 
 

Är illusion/er enligt Du Châtelet en nödvändig kompontent för att man ska uppnå lycka eller 

kan den ersättas med något annat? Att illusion är viktigt för ens lycka råder det ingen tvekan 

om. Hon konstaterar redan i tredje stycket att ”we owe most of our pleasures to illusions, and 

unhappy is the one who has lost them”
31

. Detta var alltså motsatsen till vad tänkare som 

D’Holbach menade: att illusion stod i vägen för lycka. D’Holbach nämns dock inte i texten, 

hon har inte valt ut honom som motståndare i en debatt kring vad han kallar och definierar 

som illusion. Snarare söker Du Châtelet i sin text ett annat sätt att förstå illusion och därmed, i 

förlängning, ett annat sätt att förstå lycka och verkligheten. 

Du Châtelets lycka är en lycka som består av olika komponenter och det är tydligt att vissa 

av de här kompontenterna går att välja mellan medan andra är nödvändiga för att uppnå lycka. 

Även om en persons lycka till stor del beror på illusion, är det inte allt som krävs för att den 

personen ska vara lycklig. Du Châtelet skiljer sig här inte bara från D’Holbach, men även från 

hans motståndare La Mettrie. Här blir det användbart att använda uppdelningen 

förutsättningar, verktyg och möjligheter. 

Ingen lycka utan uppfyllda förutsättningar 

Den viktigaste förutsättningen, den främsta, är enligt Du Châtelet hälsa. Utan hälsa kan man 

inte tillgodogöra sig de möjligheter till lycka som man möter. ”[T]o be able to satisfy 

[passions], one must certainly be healthy; this is the first good”.
32

 Med dålig hälsa skulle nog 

en person kunna känna igen passioner och veta vad som under andra omständigheter hade 

gjort han/henne lycklig, men ”without health one cannot enjoy any pleasures and any good 

thing”.
33

 Inte ens när man upplever den mest lyckobringande passionen, kärleken mellan två 

människor, då allting annat tycks vara oviktigt, kan man strunta i hälsan. Om man har kärlek 

”one need not do anything more to be happy, everything else is inconsequential except for 

health”.
34

 God hälsa gör inte någon automatiskt lycklig, men oavsett hur stark en passion är 

kan man inte uppleva och tillgodogöra sig den om inte hälsan är intakt, vilket gör det till den 

viktigaste förutsättningen. Förutsättningar gör en inte lycklig, men man kan inte bli lycklig 

utan dem. 
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En annan förutsättning för lycka är moraliskt leverne. ”One must never be immoral if one 

does not want to be unhappy”.
35

 Moral leder inte till lycka, men är en förutsättningen för att 

man inte ska vara olycklig och det är bara då man inte är olycklig som man kan börja sträva 

efter att bli lycklig. Att vara mottaglig är ytterligare en förutsättning, vilket tas upp flera 

gånger, man måste vara mottaglig både för passioner och illusioner. ”[I]t is impossible for 

him to be happy, unless [he is] susceptible to the pleasures of his position”.
36

 Det framgår 

ingenstans att Du Châtelet menar att mottaglighet garanterar lycka, men precis som med hälsa 

och moral, att sakna den gör det omöjligt att kunna bli lycklig. Det här är ett exempel på den 

förändrade uppfattningen av lycka som hade börjat ske på 1700-talet. Även 1600-talets 

filosofer diskuterade vikten av moral för lycka, men då var lycka och moraliskt leverne 

synonymer.
37

 En lycka som satte större fokus på njutning ledde inte till att 

upplysningsfilosoferna övergav moral som lyckokomponent, men de ansåg inte att enbart 

moraliskt leverne kunde göra en lycklig. Som Du Châtelet själv uttrycker detta: ”The 

moralists [who opposes passions and desires] do not know the route to happiness”.
38

 Zinsser 

menar i not till citatet att Du Châtelet här refererar till antikens stoiker och dessas romerska 

efterföljare, men jag menar att det fanns fler betydligt närmare i tiden som kritiken kunde vara 

tänkt att rikta sig mot. 

Återkommande i Du Châtelets lyckobegrepp är att det aldrig räcker med en komponent för 

att man ska bli lycklig. Genom uppdelningen av komponenter i förutsättningar, möjligheter 

och verktyg tydligaregörs en betydelse av påståendet att ”illusion does not make us see 

objects entirely as they must be in order for them to give us agreeable feelings”.
39

 Det står 

klart att illusion i sig inte är tillräckligt för att man ska bli lycklig. Men kan illusion kallas för 

en förutsättning? Som jag beskrev tidigare i texten, är mottaglighet en förutsättning och Du 

Châtelet skriver ”to be happy one must be susceptible to illusion”.
 40

 Om illusion var en 

förutsättning skulle i så fall denna förutsättning ha en förutsättning, mottaglighet. Vad för 

slags komponent är då illusion? Kanske illusion mer liknar passioner, möjligheter till lycka? 
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Illusion som centralt i möjligheter till lycka 

Förutsättningar krävs således för att en person inte ska vara olycklig och överhuvudtaget 

kunna ha möjligheten att bli lycklig.  För att man sedan ska bli lycklig krävs det något mer. 

Här kommer jag till de komponenter jag har valt att kalla möjligheter till lycka, nödvändiga 

för att en person enligt Du Châtelets lyckobegrepp skulle kunna ta steget från ”not [to be] 

unhappy” till ”happy”. ”[W]ithout [to be resolute about what one wants to be and about what 

one wants to do] there is no happiness” och ”One must have passions to be happy”.
41

 Man kan 

inte vara lycklig om det inte finns en strävan inom en, passioner och begär. Det här 

överensstämmer med Hobbes (1588-1679) skolas inställning att rörelse är begär och att sakna 

rörelse är död.
42

 Passioner och begär är livsbringande. Upplysningen var en tid då lyckan mer 

och mer ansågs vara kopplad till njutning, men njutning behövde inte nödvändigtvis vara 

passion. Du Châtelet argumenterar med flera samtida filosofer som med den epikuréiska 

inställningen försvarade tanken att passioner alldeles för lätt skulle störa det lugn som var en 

viktig del inte bara av lycka, men också förnuftigt tänkande.
43

 

Andra komponenter beskrivs inte i lika absoluta termer som must eller impossible, utan 

verkar vara mer alternativa källor till lycka. Till exempel ”a passion [that] can make one 

happy: it is the passion of gambling”. Spel kan alltså bringa lycka, en lycka som grundar sig i 

”love for money”, ”high stakes is […] an interesting activity” och ”hope and fear; […] two 

passions”.
44

 En annat exempel är ”Another source of happiness is to be free from 

prejudices”.
45

 Dessa komponenter kan alltså bidra till lycka, men detta ska inte misstolkas 

som att lycka skulle vara omöjlig utan dem.  

Det går nämligen att välja bland begär/passioner och Du Châtelet rekommenderar att man 

gör sin lycka så oberoende av andra som möjligt, för att göra den säkrare. Den källa till lycka 

som är minst beroende av andra är kunskapstörsten och kärleken till att studera, den här vägen 

till lycka baseras till stor del på att den innehar passion för ära och berömmelse, ”the love of 

glory […] is entirely founded on illusion”.
46

 Som jag tidigare nämnt är detta för att ära och 

berömmelse är något som enligt Du Châtelet en person främst förväntar sig att få av 

eftervärlden, långt efter döden. Den sortensen ära och berömmelse, en mer rättvis långvarig 
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sådan, är alltså en illusion eftersom man inte kan uppleva den, men den glädje som man får ut 

av det är enligt Du Châtelet inte en illusion.
47

  Illusion blir här en av de viktigaste 

komponenterna för lycka. Den gör nämligen lyckan oberoende av andra. Men det betyder inte 

att man måste ha den här passionen för att bli lycklig. Du Châtelet citerar Cicero att ”study is 

not neccessary for happiness”, men i och med att den är oberoende är det en källa man alltid 

kan gå tillbaka till.
48

 Att love of study grundar sig i love of glory betyder inte att de är samma 

sak, eller behöver inte vara samma sak. Ära och berömmelse går att uppnå inom politiken, på 

slagfältet, inom diplomati och inom flera områden som Du Châtelet påpekar att kvinnor 

exkluderas från, bara studier finns kvar som ett fält för kvinnor att uppnå ära och berömmelse 

inom.
49

 Slutsatsen blir att för kvinnor är love of study och love of glory detsamma, men inte 

för män. 

Utifrån detta kan lyckan man får utav kärleken till studier ses som en kedjeeffekt. Man 

måste vara mottaglig för att kunna uppleva illusioner och passionen berömmelse, illusion är 

nyckeln till att kunna uppleva och tro på framtida berömmelse och ära, och det är passionen 

ära och berömmelse som till slut gör att man blir lycklig. Därför argumenterar jag för att det 

går att kalla Du Châtelets definierade illusion för ett verktyg som hamnar mellan förutsättning 

och möjlighet, ett verktyg för att nå lycka.  

Det är inte ett verktyg som alltid måste användas, men som i fallet med ära och 

berömmelse blir illusion nödvändigt då det låser upp lyckan ur kärleken till att studera. Detta 

kan även appliceras på fallet med teater, då illusion tillåter att man tillfälligt tror på vad man 

ser och låter sig därför njuta av skådespelet.  

Kärlek är ett annat exempel där illusion bidrar till lycka. Du Châtelet skriver att ”one 

cannot be very happy without loving” och det är direkt kopplat till illusion eftersom ”where is 

illusion more important than in love?”. När Du Châtelet ska beskriva en kärlek som svalnar 

utgörs en del av det att illusionens kraft avtar.
50

 Kärleken är passionen, mottagligheten 

förutsättningen och illusionen verktyget. 

Men kan det som är nödvändigt för lycka ha några negativa konsekvenser? Kärlek blir det 

område där det går att argumentera för att Du Châtelet finner illusion problematiskt. Att vara 

mottaglig för illusion kan leda till att en person tror sig vara mer älskad än han/hon faktiskt är, 

men den lyckan tar slut när illusionen försvinner. Detta kan leda till stor olycka, Du Châtelet 

                                                           
47

 ibid., 357 f. 

48
 ibid., 358. 

49
 ibid., 357. 

50
 ibid., 364, 361. 



17 

 

nämner tårar, smärta, att hjärtat blöder och rädsla för att älska igen.
51

 Hon påpekar att det 

finns ”inconveniences” med att vara ”keen and susceptible to passions”, som att älska.
52

 Men 

Du Châtelet menar samtidigt att ”it would be ridiculous to refuse oneself [the pleasure of 

loving and being loved] for fear of an unhappiness that perhaps will only be experienced after 

having known great happiness”.
53

 Illusion är alltså nödvändig som en del av kärleken, 

besvarad eller inte, men det är inte den som i sig bringar lycka eller olycka. Till skillnad från 

den tidigare Spinoza och den samtida Rousseaus illusionsbegrepp som i slutändan är negativa 

blir Du Châtelets illusionsbegrepp inte lika värdeladdat. Illusion är bara ett verktyg, medan 

förutsättningar som att vara mottaglig kan leda till passioner som senare gör en person 

olycklig. Här kommer någon säkert att påpeka att om Du Châtelet tydligt går emot de som 

kritiserar illusion och hon försvarar illusioner kan det inte undgå att vara värdeladdat. Det 

stämmer förvisso, men medan Rousseau jämställer illusion med lögn och Spinoza menar att 

illusion kan leda till fruktansvärda känslor använder Du Châtelet inte lika laddade eller 

mäktiga ord då hon definierar illusion.
54

 Illusioner i vardagen är inte en lögn som lurar en 

person att uppleva saker som inte är sanna utan ”lays [a varnish] on the majority of objects” 

och illusion ger ”the polish, the gloss of life”.
55

 Återigen understryker Du Châtelet att illusion 

är en del av livet och verkligheten, inte något som emotsätter sig den.   

Illusion som huvudkomponent? 

Bok argumentar för att illusion är av yttersta vikt när det kommer till Du Châtelets 

lyckobegrepp. I sitt översiktsverk Exploring Happiness: From Aristotle to Brain Science 

dediceras ett delkapitel åt Du Châtelet där hon för en filosofisk diskussion, men har också (i 

likhet med många andra forskare) ett biografiskt perspektiv. Inledningen till kapitlet lyder ”To 

better understand the passionate [illusion] debate […] consider the relationship between 

Voltaire and Madame du Châtelet”.
56

  

Jag håller med Bok om att utforska Du Châtelets illusionsbegrepp är mycket viktigt för att 

förstå hennes lyckobegrepp. Till skillnad från Bok kommer jag dock inte fram till att illusion 

är allt och kan ersätta ordet passion. Tvärtom är min slutsats att Du Châtelets text tyder på att 

illusion är ett verktyg för att ta till sig av de passioner som kan leda till lycka. Bok 
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argumenterar för att enligt Du Châtelet är en stor källa till lycka ”illusions about one’s 

chances of winning at the gambling table”, kort ”illusions about gambling”.
57

 Men ”illusion” 

nämns aldrig i samband med spelande, istället beskriver Du Châtelet det som att spelandet 

väcker ”the passions of hope or fear”, vilket de flesta nog skulle tolka som spänning snarare 

än illusion. Trots att Du Châtelet flera gånger i sin text framhåller hur illusion spelar en 

mycket stor roll i ens liv varje dag, är hon djupgående när hon förklarar hur illusion spelar in i 

till exempel passionen för ära och berömmelse eller passionen kärlek. Att hon inte nämner 

illusion i samband med spelande leder till slutsatsen att det där inte handlar om illusion, att tro 

sig veta något, utan just att inte veta och uppleva spänningen man kan finna vid ett spelbord. 

 

Förnuftiga illusioner och att kontrollera lycka 
 

Hur stor kontroll har en person över sina illusioner och sin lycka? Vilka möjligheter att fatta 

beslut anser Du Châtelet att man har när det gäller lycka och illusion? Det står klart att en 

person åtminstone har viss kontroll över sin lycka, till exempel kan en person välja vilka 

passioner som ska göra henne/honom lycklig. Att finna sin lycka i passionen för studier är ett 

val för de som vill ha en säker källa till lycka, oberoende av andra. Kärlek är en av de 

passioner som är mest beroende, men den starkaste. Följaktligen kan man i viss mån 

kontrollera sin lycka. Det står klart att Du Châtelet inte bara hävdar att man kan kontrollera 

sin lycka utan att man ska göra detta. ”[A] reasonable person would blush if she did not take 

her happiness into her own hands”.
58

 Det är alltså klandervärt om man inte tar kontroll över 

sin lycka.  

Det verkar dock vara svårare att kontrollera vissa komponenter än andra. Du Châtelet 

uttrycker att man kan kontrollera sina förutsättningar genom att välja att leva moraliskt, vara 

hälsosam och så vidare. Men om man inte kan eller bryr sig om att från början se till att ordna 

dessa förutsättningar kan man med tiden lära sig. Du Châtelet använder sig själv som exempel 

för att visa hur hon med tiden har lärt sig att måna om sin hälsa även om det gör att hon under 

vissa perioder måste avstå från saker hon tycker om.
59

 Att Du Châtelet polariserade sig mot 

många andra upplysningsfilosofer genom sitt försvar av passioner, betydde inte att hon 
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menade att passioner skulle få härja fritt och leda till olycka. När någon vars passion är god 

mat har ätit för mycket och de negativa konsekvenserna överstiger de positiva utrycker Du 

Châtelet detta som att ”you calculate badly”.
60

 Ergo, att uppnå lycka är för Du Châtelet en 

högst medveten förnuftig process. 

Att det fanns ett band mellan förnuft och lycka var under upplysningen lika självklart som 

att det starka bandet mellan lycka och moral. Detta var något som La Mettrie argumenterade 

emot och upprörde många med sina uttalanden om att eftersom lycka bara är njutning kan den 

som njuter av att rulla sig i lera bli lycklig genom att leva som svinen.
61

 Här tar alltså Du 

Châtelet den vanligare inställningen att hävda att förnuftet har stort inflytande på lyckan. Men 

precis som att moral ensam inte kan ge någon lycka kan man inte bli lycklig enbart genom 

förnuft. Om förnuft ska placeras in i en kategori är det snarare en förutsättning. Utan förnuft 

kanske man snubblar över de passioner som gör en lycklig, men man kan inte avgöra vad som 

kommer att göra en olycklig.  

Det står klart att man kan kontrollera sitt beteende tillräckligt för att man i viss mån ska 

kunna ordna förutsättningarna för att man ska kunna bli lycklig, men hur är det med det som 

gör en lycklig: passioner? Och hur är det med verktyget illusion? 

”[P]assions do not come for the asking” och det gäller även illusioner. ”We cannot give 

ourselves illusions any more than […] passions; but we can keep the illusions […] we can 

seek not to destroy them”.
62

 Här går det återigen att utnyttja uppdelningen i förutsättningar, 

möjligheter och verktyg. Man kan inte kontrollera möjligheterna eller tvinga fram illusioner, 

det som man kan kontrollera däremot är olika förutsättningar, att vara mottaglig, mottaglig för 

passioner och illusioner.
63

  

Att man upplever illusion på flera olika sätt förhindrar inte att man kan uppleva och ha 

nöje av flera illusioner samtidigt. Det går att tro sig vara djupt älskad, föreställa sig en 

framtida berömmelse och gå på teater på samma gång. Man gör sig mottaglig för illusion och 

kan därför uppleva illusioner, det är inte så att antingen är hela ens liv en stor illusion eller så 

lever man i verkligheten. Därför gör McMahon en felanvändning när han citerar Du Châtelet 

hur viktigt det är med illusioner för ens lycka och sedan använder hennes ord för att beskriva 

hur Du Châtelet ”d[ied] disillusioned and in despair”.
64

 Det kan mycket väl ha varit så att hon 
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hade förlorat en illusion, men i och med att det är mottagligheten som gör en öppen för 

illusioner och avgör om man har en illusion eller inte finns inte desillusionerad som ett 

absolut tillstånd. Att bli desillusionerad en gång för alla påminner mer om målet hos de som 

under upplysningen var kritiska mot illusion och vill utplåna det med hjälp av förnuftet. Detta 

betyder inte att uppleva illusioner automatiskt gör en person lycklig, eller att förlora en 

illusion inte skulle göra en olycklig, men enligt Du Châtelet var man tvungen att ta kontroll 

över sina illusioner och passioner för att se till att de gjorde en lycklig.  

Trots att man inte kan kontrollera att när man får/upplever passioner och illusioner fullt ut, 

kan man kontrollera vad man gör med dem sen. Man kan välja hur man använder dem. När 

det gäller illusioner kan man välja att anstränga sig för att bibehålla dem så länge det går och 

att inte förstöra dem. Du Châtelet beskriver detta i aktiva termer. För att en person ska kunna 

ta till sig och njuta av illusioner måste den personen ”allow [oneself]”, ”abandon oneself”, 

”lend [oneself] to the illusion”.
65

 Även om illusion är något som justerar verkligheten är det 

med aktiv medvetenhet som man använder sig av den för att låta den verka för ens lycka. Men 

det är en sorts passiv aktivitet, man kan inte ”ta”, ”frammana” eller ”bestämma sig för att ha” 

illusioner, utan aktiviteten ligger i hur man väljer att reagera när illusionen kommer till en. 

Därmed bemöter hon eventuell kritik från samtida tänkare som ansåg att illusion är oberoende 

av en själv och att man inte har någon kontroll över den. Tillnärmelsevis uttrycker Du 

Châtelet att hon håller med dessa.
66

 Framkallade illusioner, som de framkallade 

hallucinationer La Mettrie uppskattar, tycks inte vara en del av Du Châtelets illusionsbegrepp 

eller vad hon talar om när hon använder sig av uttrycket illusioner. Whitehead kommer i sin 

artikel fram till att Du Châtelets lyckobegrepp påminner mer om La Mettries än om 

Voltaires.
67

 Det är inte min mening att argumentera för eller emot detta, men jag vill inte 

placera in Du Châtelet antingen med en förnuftig Voltaire eller en illusorisk La Mettrie. Min 

slutsats gällande detta är att i och med Du Châtelets annorlunda definition av illusion och hur 

hon menar att förnuftet ska påverka ens lycka, ser hon inte illusion och förnuft som två 

inkompatibla begrepp som måste försöka bekämpa varandra.   

Passioner måste inte alltid ha positiva konsekvenser, därför har jag valt att kalla dem 

möjligheter till lycka, snarare än till exempel ”väg till lycka” och därför måste det fattas 

beslut kring hur man väljer att använda och tillgodogöra sig dem. Du Châtelet uppmanar sina 
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läsare om och om igen i något varierande form att ”make [the passions] serve [your] 

happiness”.
68

 Återigen är det ett aktivt förhållningssätt som uppmanas. 

I många av fallen gäller det att göra avvägningar, precis som med hälsan. Vad ger mest 

lycka eller minst olycka? Detta betyder inte att man bör avstå helt från något bara för att det 

riskerar att bringa olycka på längre sikt. För som sagt är möjligheterna inga garantier för 

lycka, utan just möjligheter, chanser till lycka. Du Châtelet skriver: ”let us suppose […] that 

the passions cause more unhappiness than happiness, I say they are still to be more desired, 

because they are a necessary condition for the enjoyment of great pleasure.”
69

 Samtidigt 

framhåller hon att ”there is no passion that one might not overcome once one is fully 

convinced that it can only lead to unhappiness”.
70

 I Du Châtelets illusionsbegrepp kanske 

desillusionering skulle kunna vara då man medvetet bryter med en destruktiv illusion.  

Hur menar Du Châtelet då att olycka kan undvikas? Jo, genom att man använder sitt 

förnuft och kommer fram till och blir övertygad om vilka upplevda illusioner som bara kan 

leda till olycka. För Du Châtelet går inte illusion och förnuft emot varandra och illusion 

betyder inte något ommedvetet. Personen från det tidigare citatet om att kontrollera sin lycka 

är ”a reasonable person”. ”Reason must be heard”, men inte ett förnuft som vill skydda en 

person från allt som potentiellt skulle kunna orsaka denne skada, utan förnuftet ska få en att 

övervinna all attraktion där det är uppenbart att det bara kan leda till olycka. Du Châtelet har 

full förståelse för en oförnuftig ungdom men ”in the middle age […] it is for reason to make 

us feel that we must be happy”.
71

 Följaktligen får förnuftet en person att förstå att man ska 

vara lycklig, lycka uppnås genom illusion och om den specifika illusionen är något som 

förnuftet säger kommer leda till olycka så måste man ta ansvar för sin lycka och avsluta 

illusionen. Återigen handlar det om att man måste ta kontroll över sina passioner och få dem 

att tjäna ens lycka.  

Ergo, man är inte bara ansvarig för att ordna förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 

möjligheter till lycka, men man måste också medvetet fatta beslut kring dem så att de inte 

leder en till olycka.  
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Vad är det Du Châtelet gör i Discours? 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur illusion fungerar som en komponent i 

Du Châtelets lyckobegrepp. På vilket sätt försvarade Du Châtelet illusion/er mot sina kritiker? 

Vilken relation hade illusion till lycka i Du Châtelets lyckobegrepp? Menade Du Châtelet att 

man medvetet kunde fatta val kring illusioner? 

Discours var Du Châtelets första större inlägg i lyckodebatten, men det var en debatt som 

hon, genom studier och diskussioner med vänner och kollegor, väl kände till. Därför, även om 

det är få kritiker som hon nämnsätter, arbetar hon systematiskt för att försvara sin definition 

av lycka och illusion/er. Jag har här argumenterat för att hon inte försvarar den illusion som 

hennes kollegor kritiserar, utan skapar en annorlunda definition av illusion och skiljer sig från 

många av de som diskuterat ämnet före henne. Du Châtelet definierar inte illusion med lögn 

eller alternativ (läs falsk) verklighet, utan som en lätt justering av verkligheten. En av 

huvudpoängerna med Du Châtelets illusioner är att man är medveten om dem och man låter 

sig ryckas med av en illusion. Detta vare sig det handlar om att kunna se en synvilla trots att 

man vet att det är en synvilla eller tro sig ha sin kärlek besvarad eller hoppas på ära och 

berömmelse långt efter sin död. Det kanske verkar som en själmotsägelse att uppleva en 

medveten illusion, men utan medvetenheten skulle inte förnuftet kunna avgöra vad som med 

hjälp av illusion kan leda till lycka eller olycka. Jag menar inte att illusion enligt Du Châtelet 

själv kan leda till lycka, men det är en viktig del, ett verktyg, för att man ska kunna 

tillgodogöra sig de passioner som åstadkommer lycka.  

Många av mina slutsatser har gått emot tidigare forskning. Jag håller förvisso med Bok att 

illusion är centralt i Du Châtelets lyckobegrepp, men Du Châtelet uttrycker inte att all lycka 

och alla nöjen har med illusion att göra. Att då som Bok koppla illusion till nöjet spel och till 

Du Châtelets eget (enligt Bok okontrollerade) spelande är att, i likhet med annan tidigare 

forskning, söka biografisk tolkning och förklaring. Illusion nämns inte i samband med 

spelande och att genom att genast förklara Du Châtelets eget spelande som okontrollerat 

ignoreras det faktum att Du Châtelet utförligt argumenterar för kontrollerade passioner och 

illusioner.  McMahon gör ett liknande misstag då han direkt i samband med att förklara vikten 

för lycka som Du Châtelets lade på illusioner skriver att hon dog desillusionerad och 

förtvivlad. Eftersom Du Châtelets illusionsbegrepp inte står i polemik till att vara medveten 

om sanningen, utan är ett verktyg för att frigöra lycka ur diverse passioner menar jag att 

McMahon här gör en misstolkning av Du Châtelets illusionsbegrepp och snarare tolkar det 

som att illusion står i motsats till förnuft. En illusion kan avslutas, men det går inte att vara 
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desillusionerad som ett absolut tillstånd. Genom att direkt söka att koppla Du Châtelets text 

till hennes biografi hamnar förståelsen för hennes filosofiska idéer i skymundan. Whitehead 

diskuterar Du Châtelets idéer kring illusion, men Du Châtelets illusioner exemplifieras med 

teaterbesök som Whitehead menar är lättare att försvara än La Mettries hallucinationer. Att 

nöja sig med det är att missa dels Du Châtelets långvariga, ibland livslånga, illusioner 

gällande kärlek och ära och berömmelse efter döden, men också hur hon argumenterar för att 

illusion och förnuft inte behöver gå emot varandra och illusion behöver därför inte 

”försvaras” mot de som kämpar för förnuft och kunskap.  

Du Châtelet var mest verksam i mitten av 1700-talet, mitt under upplysningen då man bröt 

med mycket av de gamla. Lycka gick från något som var detsamma som moral och fokuserat 

på Himmelriket till att bli inriktat på njutning här och nu. Kärlek för en annan människa gick 

från att i första hand vara för och genom Gud till att bli något för just den människan. Lycka, 

kärlek och illusion diskuterades som att vara beroende av varandra, antingen att något var 

omöjligt utan det andra eller att det stod i vägen.  

Upplysningen, framförallt den franska, brukar karaktäriseras av antireligiösa filosofer som 

till varje pris ville finna sanningen med hjälp av den fysiska verkligheten och förnuftet. 

Kritiken som fanns mot religion tolkas som en kritik mot vidskepelse, lögn och illusion. Men 

hos Du Châtelet hittar jag en upplysningsfilosof som menar att det inte behöver vara så att 

förnuft och illusion går emot varandra. Det som hon definierar som illusion är inte detsamma 

som religion eller lögn, utan en del av verkligheten och illusioner är något man kan och ska 

kontrollera med hjälp av förnuftet. Detta bevisar att det inte går att göra sig föreställningar om 

upplysningsfilosofers inställning till illusion baserat på uttalanden om religion, vidskepelse 

eller förnuft. Även om Rousseau beskrev illusion som att vara något som stod i polemik med 

det verkliga argumenterade han för att det kunde ha positiva konsekvenser.  

Om man tar Du Châtelets illusionsbegrepp istället för ordet och gör närmare 

undersökningar av andra upplysningstexter är det inte omöjligt att man skulle finna liknande 

tankegångar hos andra filosofer. Schneewind beskriver hur upplysningsfilosofer hävdade att 

spridning av förnuft och kunskap skulle förbättra moral, öka lycka och bringa frihet.
72

 Om 

man accepterar att några av dessa filosofer menade att förnuft inte behövde motsätta sig 

illusion, att en förnuftigt styrd justering av verkligheten kunde vara positiv, fordrar det en ny 

förståelse och en ny analys av målen för upplysningens program, kanske inte minst hur det 

skulle gå till då förnuftet skulle öka lyckan. 
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