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ABSTRACT 

 

This essay concerns the portrayals of creole women in the poems of Charles 

Baudelaire and how these specific portrayals show connotations to the colonial 

project and the modernity in which Baudelaire himself lived and worked. By using a 

hermeneutic method of viewing and reading the poems and essay, written by Charles 

Baudelaire, through a postcolonial theoretical perspective. By doing this we wish to 

examine closely the portrayal of creole women in relation to postcolonial theories and 

its links to modernity as a sociocultural phenomenon. This essay also tries to show 

how these kinds of literary analyses can in fact be didactically relevant in educational 

work. In conclusion we can argue that Baudelaire, the eternal poetic rebel, was in fact 

heavily influenced by the colonial and modern projects of his time. 
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1. INLEDNING 

Idén till denna uppsats kom ursprungligen ur tankar kring moderniteten, det moderna 

tidevarvet och dess nära relation till kolonialismen. En relation vilken jag upplevt inte 

belysts, eller lyfts fram, ofta nog. 1  Kolonialismen kopplas ofta ihop med 

kapitalismens framväxt, vilket bör ses som en aspekt av moderniteten. 2  Mitt 

personliga intresse för poesi fick mig att vilja närma mig denna relation genom att 

analysera, läsa och granska en västerländsk diktare och poets verk, ur diverse 

närliggande (post)koloniala perspektiv. Det grundläggande nyfikenheten rörande 

modernitet och kolonialism motiverade mitt val av diktare, då denne behövde varit 

litterärt verksam i det moderna. Jag valde således att närmare granska ett urval av 

Charles Baudelaires poesi. Baudelaire föreföll mig som givande för detta 

uppsatsämne, då han ansetts som en något kontroversiell diktare under sin samtid. 

Verksam under artonhundratalet kom han, i sin poesi, att behandla såväl sin samtid – 

den franska parisiska samhällskontexten - som sin egen personliga upplevelse av det 

alltmer omfattande moderna varandet. Genom sin poesi kom Baudelaire att utmana 

många av artonhundratalets konventioner (bland annat rörande poetisk retorik) och 

detta är en av flera anledningar till varför jag bedömt hans dikter som passande för 

denna uppsats.  

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka ett urval av Charles Baudelaires poetiska verk 

utifrån ett (post)kolonialt perspektiv. Syftet blir således att försöka belysa hur 

Baudelaire tematiserar det kreolska i sina dikter. Detta blir didaktiskt relevant i 

relation till ett av de mål som beskrivs i styrdokumenten för svenskämnet på 

gymnasial nivå. Det står att eleven ska ges möjlighet att använda litteratur (samt 

andra medier): ”[…] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna 

till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.”3 Att arbeta med västerländsk 

litteraturhistoria och diktning i relation till den historiska koloniala maktutövningen 

framstår, i ljuset av detta citat, som en viktig del av svenskämnet. 

 
																																																								
1 Denna brist synliggörs och hanteras bland annat av Rajeev S. Patke i hennes bok Modernist 
Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh University Press (2013). 
2 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. (TankeKraft Förlag: Stockholm, 2006) s. 18- 
3 LGY 11, s. 160	
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1.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt skildrar Baudelaire den kreolska kvinnan? 

2. Hur förhåller sig denna skildring till begrepp som modernitet och kolonisation? 

3. Hur kan Baudelaires texter och dess tematisering av det kreolska användas på ett 

didaktiskt relevant sätt i undervisningen?4 

 

1.3 Material och avgränsning 

Materialet, de texter jag kommit att behandla i denna uppsats, består av en essä samt 

två dikter, skrivna av Charles Baudelaire. Jag har kommit att avgränsa mig till texter 

vilka explicit behandlar det kreolska och/eller färgade personer, försatta samt 

skildrade i en kolonial kontext. Genom detta urval önskar jag belysa det faktum att 

det kreolska, och mer specifikt den kreolska kvinnan, utgör ett ämne vilket 

Baudelaire konsekvent återkommit till genom nästintill hela sin litterära produktion, 

oavsett form. De texter som undersöks i denna uppsats exemplifierar således de 

litterära formerna essä, metrisk dikt samt prosadikt.  

 

I min avgränsning av materialet har jag kommit att landa i tre separata texter, vilka 

granskas närmare. Detta numeriska antal har begränsats av utrymmesskäl. Denna essä 

samt de två dikterna är de verk av Baudelaire, vilka mest explicit och öppet hanterar 

samt behandlar det kreolska och den kreolska kvinnan. Det är dock viktigt att 

tydliggöra att vidare granskningar samt analyser hade kunnat göras, på andra dikter 

skrivna av Charles Baudelaire. Det fanns helt enkelt inte utrymme för detta i denna 

kandidatuppsats. Jag har därför valt att begränsa mig till de mest explicita texter jag 

kunnat finna. Därtill är en av dikterna i engelsk översättning. Då jag dessvärre inte 

behärskar franska, och denna dikt uteslutits (av okänd anledning) ur den svenska 

översättningen, har jag blivit tvungen att använda mig av en engelskspråkig 

översättning från 1954. 

 

Min första frågeställning (”På vilket sätt skildrar Baudelaire den kreolska kvinnan?”) 

är tydligt avgränsad till att behandla just den kreolska kvinnan vilket står i kontrast 

till den första texten som jag diskuterar i undersökningen, essän om kreolen (ej 

kreolska kvinnan). För att kunna prata om Baudelaires skildring av den kreolska 

																																																								
4 Denna frågeställning besvaras i avsnitt 5. Sammanfattning och avslutande didaktisk diskussion.	
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kvinnan känns det motiverat att först titta närmare på hans sagda åsikter om kreoler i 

allmänhet. Det är också i relation till den andra frågeställningen som detta blir 

relevant, då den berör det koloniala projektet som sådant. Precis som kreolen under 

1800-talet menades stå i kontrast till den vite europeiske mannen, står kvinnan i 

liknande kontrast till mannen (natur/kultur). Detta är viktigt och något som kommer 

att diskuteras vidare i undersökningen, dock ur en mer explicit förståelse. Jag anser 

därför att det är relevant att förstå Baudelaires förhållande till den kreolske mannen 

för att upptäcka vad som också är specifikt för den kreolska kvinnan. Det blir således 

ett metodologiskt viktigt grepp att först behandla Baudelaires mer generella syn på 

kreolen i sig, för att sedan titta närmare på hans skildringar av den kreolska/färgade 

kvinnan. Det ger även svar på den tredje, didaktiskt inriktade frågeställningen. 

 

1.4 Teori och metod 

Hermeneutik 

Utifrån en hermeneutisk metod och närläsning kommer jag att applicera ett 

(post)kolonialt perspektiv på det ovan redovisade textmaterialet. Den hermeneutiska 

metoden kan sammanfattningsvis beskrivas som en tolkande samt förmedlande 

akademisk metod för forskning, genom vilken man önskar nå ökad eller fördjupad 

förståelse.5 Den hermeneutiska metoden utgår ifrån en tolkande läsning, en 

växelverkan mellan att försöka förstå en texts helhet och dess delar. Dessa delar 

spelar med varandra och det essentiella i denna metod, för att nå fördjupad eller ökad 

förståelse, ligger i att försöka harmonisera delarna med en helhet.6 I relation till denna 

uppsats metodologiska ansats, kan vi därmed förstå den hermeneutiska metoden som 

här används som en läsning där vi fokuserar på motiv och tematiska strukturer i 

relation till kontextuella sammanhang utanför själva essän/dikten i sig och därmed 

öppnar upp för tolkningar, samt i förlängningen en ökad förståelse vilken är 

avgörande för att uppfylla det syfte och de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån.  

 

Jag kommer alltså, genom en hermeneutisk närläsning, tolka de tre utvalda texterna 

utifrån postkolonial teori och Marshall Bermans modernitetsbegrepp för att belysa, 

																																																								
5 Ingrid Westlund, ”Hermeneutik”, Handbok i kvalitativ analys, red. Andreas Fejes och Robert 
Thornberg (Liber AB: Stockholm, 2015) s. 71 
6 Hans-Georg Gadamer, ”On the circle of understanding”, Hermeneutics versus science: Three 
German essays, red. Hans-Georg Gadamer, John M. Connolly, Ernst Konrad Specht och Wolfgang 
Stegmuller (University of Notre Dame Press: Notre Dame, 1998) s. 68 
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samt lyfta fram, hur Baudelaire tematiserar det kreolska utifrån en kontextuellt 

bunden (kolonial) förståelse. 

 

Postkolonialt perspektiv 

Det postkoloniala perspektivet utgör min teoretiska grund för denna uppsats och 

formar således de ”glasögon” genom vilka jag kommer granska textmaterialet. 

Appliceringen av det (post)koloniala perspektivet i denna uppsats kommer utgå ifrån 

en grundförståelse av det teoretiska begreppet som något av ett paraplybegrepp, vilket 

innefattar de forskare och författare som formulerat en antikolonial kritik genom 

vilken man lyfter fram, synliggör och kritiserar de förtryckande samt förminskande 

maktmetoder som (de oftast västerländska) kolonialmakterna utövade. Det handlar 

om texter och resonemang vilka syftar till att åskådliggöra den systematiska, i 

grunden rasistiska och dehumaniserade behandling kolonialmakterna kommit att 

upprätta för att ”hantera” de koloniserade länderna och dess folk.7  

 

Den postkolonialt teoretiska grundtanken i denna uppsats rör den västerländska 

självbilden såsom skapad i relation till den koloniserade. Genom upprättandet av en 

dikotomisk relation mellan det västerländska subjektet och det koloniserade objektet 

kan den västerländska självbilden kontinuerligt reproduceras, samt bekräftas. Detta 

upprättande av positioner möjliggörs genom samspelet mellan makt och kunskap. 

Genom sina ”studier” av det utomeuropeiska kom västvärlden att utforma samt 

upprätthålla denna dikotomi mellan européer och de utomeuropeiska kulturerna och 

folken, något som alltså bör ses som centralt i det västerländska, europeiska 

självbildsskapandet. 8  Denna västerländska kunskapsproduktion internaliseras i 

västvärlden och förstärker samt bekräftar således den västerländska självbilden såsom 

stående i motsatsförhållande till den koloniserade. Genom den västerländska 

akademiska sfärens status och prestige, deras maktposition gentemot den 

koloniserade världen, kunde denna kunskapsproduktion de facto skapa den upplevda 

”verklighet” som den beskrev.9 Det koloniserade objektet förstås därmed enbart 

genom vad det inte är. Européen utgör det handlande subjektet som studerar objektet. 

I sin bok Orientalism, försökte Edward Said utröna hur bilden av den koloniserade, 

																																																								
7 Loomba 2006, s. 21-103. 
8 Ibid. s. 60. 
9 Edward Said, Orientalism (Ordfront Förlag: Stockholm, 2004) s. 180-181.	
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den ”Andre”, skapats i den västerländska kunskapsproduktionen. Han studerade 

således texter såsom romaner och reseskildringar, skapade i en västerländsk kontext, 

vilka behandlar den utomeuropeiske och de koloniserade folken. Samspelet mellan 

litteraturstudier och postkolonial teori bör alltså förstås som givande utifrån detta 

perspektiv. Genom att applicera en postkolonial teori/kritik på Baudelaires texter, 

hoppas jag kunna belysa dess kolonialt grundande uppfattningar om det kreolska och 

den kreolska kvinnan.  

 

Det postkoloniala perspektivet har kritiserats för att flytta ”fokus från platser och 

institutioner till individer och dess subjektiviteter”,10 man har ansett att detta gör det 

postkoloniala till ett ”vagt tillstånd som innefattar folk var som helst och överallt.”11 

Denna kritik är i högsta grad giltig och relevant. Jag känner dock i arbetet med denna 

uppsats att det postkoloniala perspektivet kan vara svenskundervisningen, med 

litteraturfokus, till gagns. Detta i relation till de uttalade uppgifter som åläggs 

svenskämnet i styrdokumenten, där man betonar lärarens uppgift att inom 

undervisningen skapa förutsättningar för elever att öka såväl självinsikt som 

förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor samt utmana eleverna till att 

bli öppna för nya tankesätt och perspektiv.  

 

Modernitetsbegreppet och det moderna 

I denna uppsats kommer jag att främst utgå ifrån Rajeev S. Patkes definition av 

modernitetsbegreppet. Definitionen och tankarna kring vad ”det moderna” som 

begrepp och tidsperiodisering består utav är något som stått under förhandling länge. 

Ur ett akademiskt sammanhang blir det fort tydligt att det finns en uppsjö av olika 

definitioner och resonemang kring just vari innebörden av ”det moderna” faktiskt 

ligger.12 Rajeev S. Patke framhåller i sin bok Modernist Literature and Postcolonial 

Studies modernitetsbegreppet bör förstås som en definition av medieringen mellan 

den moderna tidens ekonomiska utveckling och dess kulturella visioner, där 

																																																								
10 Loomba 2006,  s. 35-36. 
11 Ibid. s. 36. 
12 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. (Arkiv förlag: Lund, 
2012) s. 11. 
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modernitet utgörs av den process vilken transformerar/omvandlar individer, 

samhällen och nationer genom dess ökade interaktion med framskridande teknologi13.  

 

Den definition av modernitetsbegreppet som Rajeev S. Patke företräder i sin bok kan 

liknas vid Marshall Bermans definition av detsamma. Bermans definition samt vidare 

resonemang kring det modernitetsbegreppet och det moderna. Det är framförallt 

genom boken Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet som Berman 

kommit att utveckla detta vidare resoenmang. Bermans definition samt beskrivning 

av det moderna och moderniteten, kan kort sammanfattas i hans egna ord:  

 

I Allt som är fast förflyktigas definierar jag modernismen som moderna människors 

olika försök att bli moderniseringens subjekt såväl som objekt, att få grepp om den 

moderna världen och göra sig hemmastadd i den.14 

 

Detta citat kan inledningsvis upplevas som vagt formulerat och därmed 

svårförståeligt. Jag upplever det dock som att denna mening fångar essensen av 

Bermans modernitetsdefinition och jag hoppas att denna kommer klargöras och 

förtydligas framöver i undersökningsdelen av denna uppsats. Berman är själv 

medveten om vagheten i hans egen definition och pekar på det faktum att: ”Om vi 

uppfattar modernismen som en kamp för att göra oss hemmastadda i en ständigt 

föränderlig värld, inser vi att ingen form av modernism någonsin kan vara 

definitiv.”15 Detta resonemang kring modernitet och det moderna är centralt för denna 

uppsats då den moderna tiden, och moderniteten i sig, kan definieras utifrån 

historiemateriella aspekter i samklang med den förflyktigade, fragmentariska 

moderna upplevelsen av omvärlden. Om vi, utifrån Bermans definition, ska se 

Baudelaire som en modern diktare, ligger det moderna i just hans ideliga och 

kontinuerliga försök att i sina diktverk positionera sig, samt få grepp om, den flyktiga 

och ständigt föränderliga moderna världen. Detta genomför han genom att, om och 

om igen, hänge sig samt förlora sig i dess virrvarr.16 

 

																																																								
13 Rajeev S. Patke, Modernist Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh University Press (2013) 
s. xxiv 
14 Berman 2012, s. 11. 
15 ibid. s. 12. 
16 Berman 2012, s. 182. 
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Modernitetsbegreppet kommer således i denna uppsats att förstås utifrån definitionen 

som ovan beskrivits där den moderna tidens industriella 

(historiemateriella/teknologiska) framsteg samexisterar samt interagerar med 

individer och samhällen. Denna interaktion ger ofta upphov till en förflyktigad samt 

fragmentarisk upplevelse av omvärlden. Baudelaire framstår här som en diktare, 

verksam i moderniteten, i det att han ger uttryck för individens försök att positionera 

sig i denna förflyktigade värld genom att beskriva den. Med andra ord, genom att 

försöka bli ett handlande subjekt som lyckas ta grepp om sin tillvaro, istället för att 

enbart förbli ett objekt.  

 

Det kreolska/kreolen 

Jag vill här definiera min användning av begreppet kreol, motivera detta genom 

litteraturen och därtill även klargöra att jag framöver i texten kommer att referera till 

människor av afrikansk härkomst (oavsett hudfärg), vilka blivit historiskt rasifierade, 

som färgade. Sharpley-Whiting tar upp mulattkvinnan, den kreolska kvinnan i vår 

förståelse, och likställer henne med (de vidare begreppen) ”blacks” och ”blackness”. 

Hon menar att dess tillskrivna identitet, de sexualiserande narrativen som utgör 

förståelsen och skildringen av ”henne”, mulattkvinnan, är desamma som drabbar den 

entydigt afrikanska kvinnan: ”[…] I note a particular black and white dichotomy, or 

africanist construction, in which mulâtresses, even creoles, are racialized into 

blackness.”17 Utifrån detta citat kan vi motivera en viss begreppslig generalisering 

enligt ovan redogjorda resonemang. Denna begreppsliga generalisering, rörande det 

kreolska i relation till ”blackness”, motiverar att jag i denna uppsats gör ser alla 

uttryck för det afrikanska, mörka, svarta eller färgade som innefattande i begreppet 

kreol. Den kreolska identiteten framstår som historiskt sett innefatta såväl européer 

födda i kolonialländerna som barn med föräldrar av skilda hudfärger. Detta visar 

Sharpley Whiting på i sin text. Hon poängterar i ovan citat, om än subtilt, något som 

även Miller framhåller i sin text. Sharpley-Whiting skriver att ”mulattkvinnor, till och 

med kreoler, blir rasifierade som svarta.”18 Detta syftar till det faktum att begreppet 

kreol i sig självt är ambivalent. Vilka som de facto kan beskrivas vara kreoler, eller 

tillskrivas den kreolska identiteten, framstår hos dessa forskare som allt annat än 

entydigt och enkelt. Det ter sig vara ett begrepp vars mening förändrats genom 
																																																								
17 Sharpley-Whiting 1999, s. 8. 
18 egen övers. min kursivering. 
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historien. Den kreolska definitionen framstår hos Sharpley-Whitings förståelse av 

begreppet som högst vag. Vad som konstituerar en kreolsk tillhörighet verkar bygga 

på en relativt oklar och flytande definition som Miller menar förändrats genom 

historien. Miller menar i sin bok att den ursprungliga definitionen av vad det kreolska 

varandet ligger i att vara en individ med europeisk eller afrikanskt ursprung, född i 

någon av kolonierna: 

 

A ’Creole’ in its original meaning was ’a person born or naturalized in the country 

[usually the West Indies or other tropical dependency] but of European [usually 

french or Spanish] or of African Negro race: the name having no connotation of 

color, and in its reference to origin being distinguished on the one hand from being 

born in Europé or Africa and on the other from being aboriginal’ (OED; emphasis 

mine).19 

 

Det framgår således som att det kreolska definierades utifrån en geografisk aspekt 

snarare än en blodsrelaterad eller hudfärgsorienterad förståelse. Huruvida Millers 

påstående verkligen stämmer till fullo har, i arbetet med denna uppsats, varken 

kunnat bevisas eller motbevisas. Det framgår dock som relevant att nämna det faktum 

att den poet som Charles Baudelaire definierar som kreolsk i sin essä ”Leconte de 

Lisle”, de facto är vad vi idag förstår som en vit, västerländsk man född i kolonierna 

av franska föräldrar.  

 

1.5 Tidigare Forskning 

Det forskningsfält som Charles Baudelaires diktning utgör är omfattande. Det finns 

ingen möjlighet att, i en kandidatuppsats, tillgodogöra sig den i sin helhet. Jag har 

därför i arbetet med denna uppsats kommit att koncentrera mig kring forskning och 

studier som behandlar Baudelaires dikter ur ett postkolonialt perspektiv. Forskningen 

kring Baudelaire i relation till moderniteten/det moderna är, som del av den 

övergripande Baudeliare-forskningen, även den omfattande. På grund av dess 

omfattning, samt denna uppsats givna begränsningar, har jag valt att främst utgå ifrån 

två forskares definition av modernitetsbegreppet samt perspektiv på Baudelaires 

relation till detta. Genom denna avgränsning har det föreliggande forskningsfältet 

																																																								
19 Miller 1985, s. 93. 
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kommit att krympa avsevärt och såtillvida blivit hanterbart. I denna uppsats har jag 

framförallt kommit att använda mig av nedan redovisad tidigare forskning.  

 

Denna uppsats inriktningar har motiverat användningen av Ania Loombas bok 

Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett fält som ett teoretiskt 

översiktsverk. Många av de postkoloniala resonemang som används i granskningen, 

samt den hermeneutiska läsningen, av Baudelaires texter har utgått från denna bok. 

Loombas text är givande i det att den ger en lättförståelig, och framförallt 

lätthanterlig, sammanfattning av den postkoloniala teorins grundläggande 

resonemang samt studier. Dess största svaghet ligger i introducerande verks själva 

natur, då den kan upplevas som något ytlig i sin beskrivning av de olika postkoloniala 

författarna och deras verk. Det den förlorar i djup vinner den dock i omfång och 

klarhet. Kolonialism/Postkolonialism är mycket givande för denna typ av akademiska 

uppsatser, då dess teoretiska omfång och tydlighet är oslagbar. Till synes komplexa 

resonemang klargörs här genomgående och blir således högst användbara i 

undersökningar som denna.  

 

Då denna uppsats ämnar behandla tematiseringen av den kreolska kvinnan i litterär 

text, blir det naturligt att inkorporera ett feministiskt postkolonialt perspektiv i 

analysen och undersökningen i stort. Detta utgörs främst av T. Denean Sharpley-

Whitings bok Black Venus: Sexualized savages, primal fears and primitive narratives 

in French vilken behandlar den, närmast groteska, sexualisering av den 

färgade/afrikanska kvinnan i, främst) den franska artonhundratalslitteraturen. I denna 

bok vill T. Denean Sharpley-Whiting belysa det sexuellt präglade narrativ som 

tillskrivits, eller projicerats på, färgade kvinnor inom fransk artonhundratalslitteratur. 

Målet med denna text är således specifikt att utöka den forskning som tidigare 

behandlat ”[…] French obsession with blacks and blackness in literature […]”,20 

genom att närmare granska denna fascination utifrån ett uttalat feministiskt perspektiv 

där ”Black Venus”21 blir ett närmast teoretiskt begrepp med vilket man försöker 

åskådliggöra de sexualiserande och reducerande narrativ och (brist på) identiteter 

man tillskriver färgade- samt mulattkvinnor. Sharpley-Whiting hävdar uttryckligen 

																																																								
20 T. Denean Sharpley-Whiting, Black Venus: sexualized savages, primal fears, and primitive 
narratives in French. (Duke University Press 1999) s. 2. 
21 Ibid. s. 6. 
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att de litterära verk som behandlas i hennes bok bör ses som representativa för detta 

inom artonhundratalets olika tankeskolor. 22  Hon tillägnar ett kapitel åt Charles 

Baudelaires dikt ”La Belle Dorothée” och studerar där diktens inneboende kopplingar 

till kolonialism, identitet och fetischism.23 Sharpley-Whitings tes blir här att diktens 

diegetiska värld målar upp en situation där prostitution inte kan likställas med 

sexuellt förtryck. Varje sexuellt möte med vita ”kolonialherrar” skapar, för Dorothée 

själv, validering av henne som vit.24 Min egen användning av Sharpley-Whiting har 

dock främst utgått från hennes resonemang kring den koloniserade kvinnan ur ett 

feministiskt präglat postkolonialt perspektiv och den färgade identiteten i relation till 

den koloniala sexualiseringsprocessen. Detta kommer sättas i relation till främst de 

två dikter jag valt att arbeta med i denna text.  

 

Christopher L. Millers Blank Darkness: Africanist Discourse in French utgör en mer 

generellt postkolonial redogörelse för Frankrikes kulturhistoriska/litterärt uttryckta 

syn på (samt relation till) den färgade, det kreolska eller afrikanska koloniala 

objektet. Även hos Miller kan vi se inslag av feministisk, postkolonial kritik. Miller 

tillägnar ett kapitel åt en närläsning samt studie av ett urval av Baudelaires dikter. 

Miller vill visa på en postkolonial upplevelse av det afrikanska, i relation till hur 

Baudelaire använder det svarta som en symbol för, eller representation av, de färgade 

koloniserade folkens primitiva och enbart ”reflekterande” egenskaper. Detta sätts 

även i relation till den förföriska aspekten av den utomeuropeiska världen, 

företrädesvis befolkad av färgade, kreolska, kvinnor.25 Millers vidare resonemang 

kring den eurocentriska synen på svarthet och svart färg som likställd med tomhet, 

brist på substans och liknande egenskaper mynnar ut i en intressant korrelation till 

efterhärmning och det koloniala objektets försök att erhålla substans i relation till den 

europeiska världen. Det är just detta resonemang som jag funnit givande i relation till 

de utvalda texter jag kommit att använda mig av i uppsatsen. 

 

Dessa böcker har, tillsammans med Rajeev S. Patkes utförliga Modernist Literature 

and Postcolonial Studies, utgjort mina teoretiska utgångspunkter vad gäller det 

																																																								
22 Sharpley-Whiting 1999, s.12. 
23 Sharpley-Whiting 1999, s. 62-70. 
24 Ibid. s. 70.	
25 Christopher L. Miller, Blank Darkness: Africanist Discourses in French. The University of Chicago 
Press (1985) s. 69-138. 
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postkoloniala perspektivet. Patkes bok är intressant då den de facto sammanbinder det 

moderna med det postkoloniala. Det är dock viktigt att påpeka att enbart bokens 

inledning är av intresse för denna uppsats, då dess efterföljande kapitel genomför en 

närmare analys av diverse författare, tillhörande modernismen, och deras relation till 

det koloniala projektet. Denna boks inledande kapitel utgör dock en bro, eller 

sammanbyggande funktion, mellan två teoretiskt relevanta perspektiv i denna 

uppsats.  

 

2. BAKGRUND  

Charles Baudelaire föddes den nionde april 1821 i Paris, son till en ämbetsman och 

före detta präst. Fadern dog tidigt under Baudelaires barndom och hans mor kom att 

gifta om sig med Jacques Aupick, militär och sedemera general i franska armén26. 

Styvfadern var krävande och lät Baudelaire gå sin skolgång i Lyon. Motsättningen till 

denne styvfar blev ihållande och präglade hans utveckling starkt. Efter att ha avslutat 

sina akademiska studier förspillde han hastigt de tillgångar han hade ärvt av sin far, 

nyligen hemkommen från en påtvingad resa som inledningsvis skulle föra honom till 

Calcutta. Han avbröt denna resa tidigt och tog sig tillbaka hem till Paris. Väl hemma 

hängav sig Baudelaire nu åt litteraturen, melankolin och det moderna livet. Han kom 

att leva ett utsvävande liv i Paris bohemiska kretsar med konstnärer, poeter och 

prostituerade.27 Den lyrik som senare skulle komma att göra honom (ö)känd under sin 

samtid, började växa fram under 1840-talet. Han skrev även under en tid politiskt 

uppeldade texter, arbetade bland annat som chefredaktör för en fransk politisk 

tidskrift under revolutionernas år 1848,28 men kom alltmer att låta sina revolutionära 

tendenser ta sig uttryck i estetiska former. Detta mynnade ut i en betydelsefull 

konstkritik.29 1857 kom Baudelaires enda utgivna diktsamling ut under namnet Les 

Fleurs du mal (Det Ondas Blommor) och sex dikter bedömdes alltför erotiskt 

utmanande och åtalades omgående för osedlighet. Dessa sex dikter fälldes under en 

																																																								
26 John E. Jackson, ”Charles Baudelaire, a life in writing”.  The Cambridge Companion to Baudelaire, 
red. Rosemary Lloyd. (Cambridge University Press: New York, 2005) s. 1. 
27 Ingemar Algulin, Bernt Olsson. Litteraturens historia i världen, 6 uppl. (Studentlitteratur: Lund, 
2015) s. 402. 
28 ibid. s. 402. 
29 Anders Cullhed, ”Inledning: Det sköna i allt som vissnar”, Det Ondas Blommor, Charles Baudelaire 
(Natur och Kultur: Stockholm, 2014) s. 17. 
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mycket omtalad rättegång och togs bort ur samlingen. De skulle i senare utgivningar 

komma att inkluderas30.  

 

Förutom de dikter han producerat och samlat i Les Fleurs du mal, skrev Baudelaire 

även prosadikter. Dessa gavs ut postumt 1869 i samlingen Le Spleen de Paris31. I 

denna samlings själva titel återkommer två av Baudelaires huvudsakliga litterära 

ämnesval – Paris och ledan/melankolin. I denna samlings prosadikter skildrar 

Baudelaire främst de åsidosattas Paris. Det som inte är traditionellt vackert eller 

skönt. Och ledan förskjuts bara kortsiktigt genom att förlora sig i hallucinatoriska 

upplevelser. Prosadiktning förekom innan Baudelaire, men han genom denna samling 

gjorde han ett bestående intryck på efterkommande diktare. Prosadikten som lyrisk 

form blev alltmer ”populär” genom hans samling.32  

 

Baudelaire bör således sättas i relation till den modernism han sagts förebåda. Till 

viss del har detta uttalande kunnat ifrågasättas, just i relation till det faktum att han 

framförallt diktade utifrån en klassiskt disciplinerad form. Dikterna tar sig som oftast 

formen av metriskt fullkomliga sonetter, alexandriner och parvis rimmade 

fyrradingar33.  Man kan således inte se Baudelaire som del av modernismen, däremot 

verkade han inom det moderna och talade om den moderna tiden och dess 

existentiella förutsättningar – särskilt i essäform eller i sin konstkritik. De stilistiska 

drag hos honom som tilltalade och omfamnades av modernismens förgrundsgestalter 

var framförallt hans nyskapande bildspråk och förmåga att underminera den poetiska 

retoriken genom att låta det klassiskt ”sköna” drabba samman eller lidelsefullt 

kopplas ihop med det som traditionellt anses avskyvärt, fult och osedligt. Baudelaire 

skildrade det moderna genom just detta möte han iscensätter mellan klassicismens 

estetiska ideal och den moderna tidens realism i form av leda och själavånda. En 

realism som ibland ter sig närmast surrealistisk. Den enda flykten från denna leda och 

själavånda verkar för Baudelaire bestå av akten att förlora sig själv i hallucinationer, 

konstnärlig verksamhet eller det erotiska. Till viss del vågar jag påstå att Baudelaire 

lyckas fånga den moderna tidens leda och ambivalens i skildringen av det 

fragmentiserade jaget som drivs av rastlöshet, ambition och en vilja att förlora sig 
																																																								
30 Algulin & Olsson 2015: s. 402. 
31 ibid. s. 402. 
32 Algulin & Olsson 2015, s. 402. 
33 Ibid. s. 402. 
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själv i den berusande hastighet som omvärlden rör sig i – det brytningsskede som 

utgjorde hans samtid. 

Baudelaire dog hos sin mor, den 31 augusti 1867.34 Han hade då åldrats i förtid. 

Utbränd, vithårig och, till följd av en stroke året innan, både förlamad och drabbad av 

afasi.35  

 

3. UNDERSÖKNING 

 

3.1 Leconte De Lisle 

 

Jag kommer inleda denna undersökning med att genomföra en närmare läsning av 

Charles Baudelaires essä ”Leconte de Lisle”, skriven 1861. Det är en kritisk 

granskning över diktaren och poeten Leconte de Lisles litterära verksamhet, där 

Baudelaire redogör för de Lisles litterära förtjänster och tillkortakommanden36. I sin 

svenska översättning går den under titeln ”Lecone de Lisle”37. I sin bok Blank 

Darkness: Africanist Discourses in French lyfter George Miller fram vikten av denna 

text när man ämnar se på Charles Baudelaires litterära verksamhet ur ett postkolonialt 

perspektiv. Han sätter den i en relationell position till framförallt en specifik dikt, ”A 

Une Dame Créole”. Även jag vill lyfta fram denna text, närma mig den som ett 

enskilt verk, som en egen text, men vill därtill i förlängningen sätta den i relation till 

ett flertal av Baudelaires dikter.  

 

En granskning av denna, relativt korta, essä ur ett postkolonialt perspektiv är en 

naturlig utgångspunkt för denna undersökning då Baudelaire i texten utförligt redogör 

för hur den kreolska karaktären uppfattas. Vidare resonerar Baudelaire kring huruvida 

Leconte de Lisle själv kan påstås uppfylla de karaktärsdrag han, i delar av texten, 

tillskriver den kreolska naturen. Härnäst följer det inledande stycket i denna essä: 

 

Jag har, utan att kunna ge något svar, ofta frågat mig varför kreolerna i allmänhet i de 

litterära arbetena inte tillför någon som helst originalitet, någon talang ifråga om 

																																																								
34 Jackson 2005, s. 11-12. 
35 Cullhed 2014, s. 17, Jackson 2005 s. 11.	
36 Miller 1985, s. 94-97, 98. 
37 Charles Baudelaire, ”Leconte de Lisle”, Samtida fördomar: Litterära essäer, övers. Lars Nyberg 
(Ellerströms Förlag 2013) s. 141.	
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utformning eller uttryck. Man skulle kunna ta dem för kvinnliga andar, skapta enbart 

för kontemplation och njutning. Själva bräckligheten, behagfullheten i deras fysiska 

statur, deras sammetsögon som ser utan att betrakta, deras sällsamt smala, 

anmärkningsvärt höga pannor, allt det hos dem som ofta utgör deras charm, förråder 

dem som fiender till arbetet och tanken. Trånad, behagfullhet, en naturlig förmåga 

för efterhärmning som de för övrigt delar med negrerna, och vilken nästan alltid 

förlänar kreolen, oavsett hans betydelse, en viss provinsiell prägel, där har ni det 

som vi i allmänhet kunnat förmärka också hos de bästa av dem.38 

 

Baudelaire visar i ovan citat på det överliggande maktförhållande, den maktrelation, 

vilket präglar samt konstituerar det intresse som han visar för kreolen och det 

kreolska. Deras möjlighet till konstnärlig verksamhet bestäms i Baudelaires text till 

viss del utifrån biologiska, vad som verkar te sig för Baudelaire som naturgivna, 

premisser. Rasmässiga faktorer förväntas påverka samt bestämma den grad av 

konstnärlig verksamhet som kreoler är i stånd till, hos Baudelaire. Detta handlar i hög 

grad om en rasifieringsprocess som är ständigt pågående i en kolonial kontext. 

Baudelaire ansluter sig här till en kolonial, samt rasistisk, ideologiskt traditionell 

konstruktion av rasmässig identitet39. Det handlar således i allra högsta grad om en 

reproducering av värderingar som tillskriver kreoler, samt afrikaner, egenskaper och 

karaktärsdrag vilka står i implicit förstådd kontrast till den vita, franska mannens 

medfödda karaktärsdrag och naturgivna superioritet. Ania Loombia pekar i sin bok 

Kolonialism/Postkolonialism på hur upplevda eller konstruerade rasskillnader kom att 

”[…] omvandlas till reella ojämlikheter av kolonialistiska och/eller rasistiska regimer 

och ideologier. Följaktligen måste varje analys av ras […] belysa begreppets karaktär 

av konstruktion.”40 Sett ur detta perspektiv gör sig Baudelaire här skyldig till att 

reproducera en kolonialistisk samt rasistisk konstruktion av rasmässig identitet, vilket 

i slutändan leder till att distansera samt skapa ett dikotomiskt förhållande mellan 

”oss” och ”dem”.  

 

Detta intresse för kreolen, eller det (sociokulturellt betingade/skapade) kreolska 

varandet, bör således ses som uttryck för en kolonialmakts sociokulturellt betingade, 

allmänt utbredda, behov av att befästa samt ständigt rekonstruera rasmässiga 

																																																								
38 Baudelaire 2013, s.141. 
39 Loomba 2006, s.130-131. 
40 ibid. s. 131. 
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skillnader och gränser mellan dem själva och ”de andra”. Dessa gränser behöver 

ständigt vaktas, då de är under ständig förhandling. Loombia belyser hur denna 

dikotomiska motsatsställning mellan raserna var nödvändig för konstruktionen av det 

europeiska självet41. Rajeev S. Patke visar i Modernist Literature and Postcolonial 

Studies på just detta och kopplar det på ett belysande sätt till den modernitet som 

européerna såg sig representera: 

 

In the european nineteenth centrury, travel and trade expanded hugely as new 

technologies abridged space and time. […] The representations of ’otherness’ 

constructed as part of the colonial encounter were significant for what they 

contributed to European identity formation as well. The modernist segment of this 

history reveals the importance given to notions of the primitive in the process of 

cultural (self-) representation.42 
 

Genom att Baudelaire inleder sin text om Leconte de Lilse med att beskriva kreolens 

egenskaper och karaktärsdrag, talar han även om hur den europeiska (franska) poeten 

samt mannen de facto är. Han är kreolens motsats. Han är allt kreolen inte är. När 

Baudelaire talar om kreolen talar han samtidigt indirekt om sig själv som 

kulturmänniska. Kreolen kan, hos Baudelaire, inte riktigt tillskrivas denna status som 

kulturmänniska. Kreol, neger och kulturmänniska är begrepp som, utifrån denna 

kolonialistiska förståelse, står i direkt motsats till varandra. Även detta kan förstås 

utifrån Patke: ”The primitive was ’discovered’ to be everything that Europe was not: 

[…] culturally unsophisticated and uncouth.”43 Man kan således se Baudelaires 

fascination och intresse för kreolerna och det kreolska varandet som ett uttryck för ett 

mer allmänt intresse hos de människor som utgjorde den breda franska urbana, 

parisiska (och främst, manliga) samhällsgruppen. Ett uttryck för kolonialmaktens 

intresse för det kreolska. Ett intresse vars enda uppgift ligger i att aktivt befästa samt 

bekräfta skillnaderna dem emellan. Ett maktkonstituerande intresse, om man så vill. 

 

Hos Miller finner vi argument som talar för just detta. Han framhåller hur 

uppfattningen om och tankar kring ”blackness” var konstant närvarande i Europas 

																																																								
41 Loomba 2006, s. 117.	
42 Patke 2013, s. 30, min kursivering. 
43 ibid. s. 30, min kursivering. 
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värderande resonemang rörande Afrika samt afrikaner44. I sitt första kapitel försöker 

Miller visa hur Europa i stort och Frankrike specifikt kommit att uppfatta Afrika och 

”blackness” ur ett kulturhistoriskt perspektiv45. Miller fokuserar sin vidare analys på 

ett antal franska författare, däribland Charles Baudelaire. Vad han de facto 

presenterar och belyser är en fransk kulturhistorik relation till ”blackness” som utgår 

ifrån tanken att det mörka, det svarta (”blackness”) ur ett färgmässigt värderande 

spektrum står för det som är blankt, intetsägande och tomt46. Detta blir vidare 

intressant i relation till Baudelaires egna uttalande, i sin essä rörande Leconte de 

Lilse, om det beteendedrag som konstituerar en likhet mellan kreoler och afrikaner – 

nämligen efterhärmning47. Det är min personliga åsikt att Baudelaire i detta påstående 

visar på den, enligt Miller, nästintill typiska franska attityden eller uppfattningen av 

det färgade/”blackness”. Det sociala fenomenet att härma någon, efterhärmning, är i 

en västerländsk sociokulturell kontext allmänt ansett som ett relativt negativt värderat 

socialt agerande. Detta agerande talar för oss om en implicit liggande tomhet. 

Frånvaron av egen subjektiv substans i relation till omvärlden. Vi kan alltså utifrån 

Millers resonemang argumentera för att Baudelaire i denna essä ger uttryck för en 

kontextuellt specifik förståelse av färgade – ”blacks” och ”blackness”.  

 

Detta kan i sin tur kopplas till Franz Fanon provokativa öppning i sin bok Svart hud, 

vita masker, där han skriver: ”Med risk för att väcka mina färgade bröders vrede, vill 

jag påstå att negern inte är en människa.”48 Detta inledande uttalande bör sättas i 

relation till resten av texten som helhet. Genom att göra detta förstår vi således att 

Fanon syftar på det faktum att det är kolonialismen i sig som förvrider de 

koloniserades sinnen. Fanon intresserar sig i sin bok för de koloniserades upplevelse 

och självbild utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Ania Loomba lyfter fram detta i 

Kolonialism/Postkolonialism. Hon belyser att Fanon i sitt verk, vill hävda att 

kolonialismen är ”orsaken till rasernas psykiska olikhet och förintelsen av det svarta 

subjektet.”49 Därav Fanons djärva, retoriskt slagfärdiga påstående att ”negern inte är 

en människa”. Fanon närmar sig här Millers resonemang kring ”blackness” som ett 

uttryck för det intetsägande och tomma. För Fanon är negern inte en människa och 
																																																								
44 Miller 1985, s. 70. 
45 ibid. s. 3-65. 
46 Miller 1985 s. 70-82, 85, 88, 153, 165. 
47 Baudelaire 2013, s. 141. 
48 Franz Fanon, Svart hud, vita masker. (Bokförlaget Daidalos: Göteborg, 1995) s. 26 
49 Loomba 2006, s. 150.	
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kan inte vara det då hon är en skapad identitet, ett varande som tillskrivs de 

koloniserade afrikaner samt färgade personer som utsätts av kolonialismen. Utifrån 

Fanon kan vi då se denna inneboende tomhet och detta intetsägande varande som 

(främst fransmän i denna uppsats) tillskrev de koloniserade folken, som en tillskriven 

identitet. Reproducerad och internaliserad genom den västerländska kulturens 

imposanta ställning i kolonierna och i västerlandet självt (läs: Frankrike). Genom 

detta perspektiv blir det tydligt att Charles Baudelaire i sin essä om Leconte de Lisle 

till viss del återskapar, reproducerar, denna syn på färgade (och ”blackness”). Det 

finns inget ironiskt eller tvetydigt i denna mening, han ifrågasätter på intet sätt detta 

synsätt. En vag och ambivalent hierarkisk ordning gör sig gällande hos Baudelaire 

när han säger att kreolerna innehar ”en naturlig förmåga för efterhärmning som de för 

övrigt delar med negrerna”50. För det första blir det här tydligt att ”negrer” är ett 

begrepp som för Baudelaire framstår som negativt och dåligt. Därtill blir det tydligt 

att kreolerna liknar ”negrerna” i denna ”naturliga” (läs: medfödda – alltså biologiskt 

bestämda) förmåga till efterhärmning. Något som per definition kan förstås som 

enhälligt negativt. Efterhärmningen står i direkt kontrast till originalitet i Baudelaires 

egen text här. Originalitet är således förbehållen den vita kulturmannen. Kreolen är 

generellt oförmögen till att skapa originalitet i sitt litterära arbete. En aktiv 

förminskning av kreolen sker alltså inom bara några rader i Baudelaires text. Här kan 

vi påminna oss ovan citat från Rajeev S. Patke, om hur Europa konstruerat en narrativ 

skildring där man upptäckt hur det utomeuropeiska står för det (medfött) primitiva. 

Därmed får det ”primitiva” stå för allt som Europa inte är, dvs. exempelvis kulturellt 

osofistikerade och okultiverade.51 I detta liknar då kreolen ”negrerna”.  

 

Det är dock relevant att stanna vid den kontextuella betydelsen av ordet liknar. I det 

textuella sammanhanget blir det tydligt att kreoler, hos Baudelaire, i sig själva utgör 

något annat. Något bättre. Det blir i sammanhanget klart att de koloniserade folken 

bedöms utifrån en särskild hierarkisk skala. Detta kan förstås i att man generellt 

upplevs närma sig enbart negativa aspekter från en ovanliggande position. Man blir 

här sämre genom att likna ”negrerna”. Denna liknelse är ändock fortfarande medfödd. 

Den är naturlig, enligt Baudelaire. Detta är talande för Baudelaires implicita 

värderingar. Han ansluter sig här till en, troligtvis, högst allmän uppfattning som 
																																																								
50 Baudelaire 2013, s. 141. 
51 Patke 2013, s. 30. 
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rådde i den tidsbestämda, urbana, parisiska kontext han tillhörde. Den tomhet eller 

”blankness” som enligt Miller tillskrivs de färgade folken, såväl afrikaner som 

kreoler, kan således aldrig ge upphov till något annat än en ren reflektion 

(efterhärmning) av den vita mannens originalitet, kreativitet och kulturella vitalitet. 

Så även hos Charles Baudelaire.  

 

En annan intressant aspekt hos denna beskrivning av kreolen är hur Baudelaire väljer 

att se denna tillskrivna förmåga till efterhärmning (ett tecken på brist på förmåga till 

originalitet) som något som förlänar kreolen en ” viss provinsiell prägel”52. Det 

provinsiella står i direkt kontrast till det urbana. I förlängningen därmed även i 

kontrast till det moderna och, ur ett (post)kolonialt perspektiv, den västerländska 

tillvaron. Återigen bestäms det utanförliggande utifrån vad det inte är. Vad det inte 

liknar. Dess funktion är, i likhet med den kreolska samt färgade personen, att enbart 

”reflektera” 53  eller rekonstruera samt befästa 54 , vad som konstituerar det 

västerländska varandet. Om det ”provinsiella” står i kontrast till det urbana, moderna 

och västerländska, kan det således bäst beskrivas som det lantliga (läs okultiverade), 

det omoderna (läs det primitiva) och det icke-västerländska. Att erhålla en 

”provinsiell prägel” kan alltså, i detta sammanhang, förstås som synonymt med att 

vara okultiverad eller obildad. Två egenskaper vilka, under denna tidsperiod och i den 

europeiska, eurocentriska kontext i vilken Baudelaire levde och verkade, mest kom 

att representeras genom de primitiva – kreolerna, afrikanerna och mulatterna. De 

koloniserade. Den ”Andre”55.  

 

Efterhärmning som tecken på ”provinsiell prägel” och originalitet som en 

eftersträvansvärd konstnärlig egenskap förknippad med den vita, västerländska 

kulturmannen kan således uppfattas som central hos Baudelaire. Tanke om 

originalitet som essentiell i skapandet av god konstnärlig verksamhet återkommer i 

Baudelaires konstkritik. Hos Baudelaire är även originalitet aktivt kopplad till den 

moderna tiden: 

 

																																																								
52 Baudelaire 2013, s.141. 
53 se Miller 1985, s. 70-82, 85, 88, 153, 165. 
54 se Patke 2013, s. 30. 
55 Patke 2013, s. 30. 
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Vad är den rena konsten i enlighet med den moderna uppfattningen? Det är att skapa 

magi som på samma gång innefattar objektet och subjektet, yttervärlden sådan 

konstnären uppfattar den och konstnären själv.56 
 

I ovan citat ser vi hur Baudelaire implicit säger att den moderna tidens 

(eurocentriska) värderingar kring konst bygger på en tanke där 

efterhärmning/mimesis utgör formen för en lägre typ av konstnärlig 

verksamhet/konstnärskap. Att skapa ett konstverk, såväl litterärt som bildmässigt, där 

objektet (den omgivande verkligheten) återskapas eller innefattas ihop med subjektet 

(den personliga upplevelsen av objekten/omgivande verkligheten) kan påstås utgöra 

ett veritabelt ”recept” för hur originalitet uppstår och vad i det, som fenomen, består 

utav. Originalitet bör, enligt Baudelaire, ses som en skildring av den objektiva 

omvärldens beskaffenheter, ur ett subjektsperspektiv. Baudelaires tankar kring 

originalitet och efterhärmning kopplas således av honom själv till den moderna tidens 

uppfattning. Originalitet och efterhärmning som två punkter på en värderande skala 

utifrån vilken man kan bedöma konstnärlig verksamhet utgör därmed för Baudelaire 

något representativt för den moderna tidens anda. Den genomsyrar helt och hållet 

hans egen bedömning av konstnärlig verksamhet och ”översätts” då även i koloniala, 

rasmässigt bestämda termer57. Att han ser detta som symptomatiskt med sin moderna 

samtids uppfattningar i stort, blir i relation till Rajeev S. Patke än mer talande. Patke 

menar att ”det moderna” alltför sällan sammanlänkas med det koloniala trots att de så 

tydligt, ur ett kulturhistoriskt perspektiv, är beroende av varandra58. Sett ur detta 

perspektiv blir Baudelaires nedvärderande resonemang kring kreoler och ”negrer”, i 

essän ”Leconte de Lisle”, uttryck för en kolonialistiskt präglad syn på ”den Andre” 

vilken kan ses som symbiotisk med den västerländska moderna 

tillvaron/moderniteten.  

 

3.2 Á Une Dame Créole 

Året är 1841. Charles Baudelaire befinner sig, något motvilligt, på den tropiska ön La 

Réunion, belägen i Indiska Oceanen. Under sin korta vistelse där skriver Baudelaire 

en sonett som sedan kom att bli den första dikt/det första poem som han låter 

																																																								
56 Charles Baudelaire, ”Den Filosofiska Konsten” i Konstkritik, övers. Hans Johansson (Ellerströms 
Förlag, 2013) s. 106. 
57 Vilket framkommer tydligt i essän ”Leconte de Lisle”. 
58 Patke 2013, s. XXIV. 
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publicera under eget namn. Detta sker några år senare, 1845, och den publiceras då i 

tidskriften L’Artiste. Han döper den, något suggestivt, till ”A Une Dame Créole”59. 

Det är med viss anmärkning man här bör notera att denna dikt inkluderas i tidiga 

utgåvor av Le Fleurs du Mal, detta i kontrast till de dikter som de facto tvangs 

utelämnas ur samlingen vid den första utgåvan (1857).60 Denna dikt stod alltså 

troligtvis inte i strid med samtidens moraliska och etiska normer. Det är dock 

anmärkningsvärt att man i den svenska utgåvan, översatt av Ingvar Björkeson, valt att 

helt utelämna denna dikt trots att denna utgåva bygger på den postumt utgivna 

kompletta franska utgåvan av Le Fleurs du Mal som utkom 1868.61  

 

Baudelaire befinner sig på Le Réunion som en direkt följd av sin mor och styvfars 

bekymrade inställning till det bohemiska liv han fört i Paris efter sin 

universitetsexamen. De väljer att skicka iväg honom på en resa till Indien (Orienten), 

med förhoppningen att resan skall bota såväl hans ”melankoli” som hans besatthet vid 

litteratur. Under resan görs två stopp. Mauritius och La Réunion. Väl i land på La 

Réunion vägrar Baudelaire fortsätta resan mot Indien och väljer därmed att stanna 

kvar och vänta cirka fyrtiofem dagar på nästa båt tillbaka mot Paris.62 Av intresse är 

det faktum att Baudelaire vid sitt första stopp på Mauritius blir omhändertagen av öns 

plantageägare (kolonialmakten) Gustave-Adolphe Autard de Bragard samt hans fru, 

Emmeline. Dikten ”Une Dame Créole” författas senare på Le Réunion, där 

Baudelaire spenderar de väntande veckorna med att skriva samt besöka de lokala 

prostituerade kvinnorna. Dikten dediceras till Emmeline de Baggard och skickas i ett 

brev till hennes man63.  

 

Det är i sammanhanget intressant att poängtera att Baudelaires första publicerade dikt 

(1845) behandlar just den kreolska kvinnan och hennes charm. Den korta tid han 

spenderade utanför den västerländska världen har direkt influerat hans diktning. I det 

litteraturhistoriska översiktsverket Litteraturens Historia i Världen lyfter man fram 

																																																								
59 Miller 1985, s. 98; Francoise Lionnet, ”Reframing Baudelaire: Literary History, Biography, 
Postcolonial Theory, and Vernacular Languages”, Diacritics. Vol. 28, No 3. Doing French Studies 
(1998) s. 64. 
60 Algulin & Olsson 2015, s. 402 
61 Charles Baudelaire, Det Ondas Blommor, övers. Ingvar Björkeson (Natur och Kultur: Stockholm, 
2014) s. 183. 
62 Lionnet 1998, s. 64, 66-68. 
63 Lionnet 1998, s. 68. 
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just den ovan beskrivna resan och vistelserna på Mauritius och La Réunion som 

tillhandahållande ”[…] många av de exotiska kryddorna i hans (Baudelaires) 

poesi.”64  

 

Inledningsvis bör vi beakta diktens titel. ”A Une Dame Créole” kan bli direkt översatt 

som ”Till en kreolsk dam”. Detta är i sammanhanget högst intressant. Det rör sig om 

ett direkt tilltal. Det är inte en dikt om en kreolsk dam. Det är en dikt som är riktad till 

en specifik, icke-namngiven, individ. Denna särskilda formulering kan analyseras 

utifrån tankar om subjekt och objekt. Det talande subjektet i titeln tilltalar objektet, 

kvinna och kreol. Även i den faktiska texten definieras, beskådas och tilltalas indirekt 

den kreolska kvinnan utifrån det diktande subjektets perspektiv: 

 

In the perfumed country which the sun caresses,  

I knew, under a canopy of crimson trees  

And palms from which indolence rains into your eyes,  

A Creole lady whose charms were unknown. 

 

Her complexion is pale and warm; the dark enchantress  

Affects a noble air with the movements of her neck.  

Tall and slender, she walks like a huntress;  

Her smile is calm and her eye confident.65 

 

Här framkommer diktarjagets perspektiv tydligt i det att texten tidigt befäster att detta 

subjekt känner till den kreolska dam man genom denna dikt tilltalar. Miller menar att 

diktjaget i dessa rader dras in i ett okänt land, eller rike/sfär, genom sin egen 

kunskap.66 Detta landskap eller sfär/rike beskrivs suggestivt genom närmast sensuella 

skildringar i diktens första stycke. Miller lyfter därefter fram några relevanta rader 

som återfinns i det andra stycket av essän ”Leconte de Lisle”:  

 

Om skildringar som är alltför väl gjorda […] inte då och då för kritikers blickar 

röjde diktarens ursprung, vore det omöjligt att urskilja att han sett dagens ljus på 

en av dessa vulkaniska och parfyrmerade öar, varest människans själ, mjukt 

																																																								
64 Algulin & Olsson 2015, s. 402. 
65 Charles Baudelaire, The Flowers of Evil, övers. William Aggeler (Academy Library Guild: Fresno, 
1954). 
66 Miller 1985, s. 98. 
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vaggad av atmosfärens all vällust, för varje dag vänjer sig av med 

tankeverksamheten.67 

 

I stycket ovan skriver Baudelaire rakt och enkelt att Leconte de Lisles litterära 

förtjänster förvånar samt står i kontrast till hans ursprung. Baudelaire anser att 

Leconte de Lisles diktning inte är förenlig med den kreolska identitet han tillskrivs.  

För Baudelaire ter sig dessa (koloniala) provinsiella öar uppmuntra en fördumning av 

människan. En kontext så präglad av vällust och parfymerad tillvaro gör att 

människor vänjer sig av med sin egen tankeverksamhet. Detta bör även kopplas till 

den kvinnlighet med vilken han tillskriver kreolerna.68 Leconte De Lisles egen 

uppväxt på en av dessa öar får dennes litterära verksamhet att framstå som en bedrift i 

sig, hos Baudelaire. Detta stycke är relevant att, i likhet med Miller, relatera till ”A 

Une Dame Créole”. Miller lyfter fram den intressanta korrelation som utspelas mellan 

essän och dikten, i det att den förra texten betonar den koloniala/provinsiella 

tillvarons orsakande av fördumning hos människan, medan den senare textens diktjag 

dras till den okända (läs koloniala/provinsiella) tillvaron, genom sin kunskap och 

kännedom om den kreolska kvinnan/damen69. Miller väljer att se denna korrelation 

som ett uttryck för Baudelaires katolskt präglade begär efter försoning, ett 

resonemang i vilket han ser det som att Baudelaire lärt sig att avvänja sin egen 

tankeverksamhet – att lära känna det okända. 70  Detta kan, enligt mig, påstås 

instämma med Baudelaires generella intresse för att, inom såväl sin litterära 

verksamhet som i sitt privatliv, förlora sig själv i något undflyende och kortvarigt71. 

Detta kan ses som en performativ handling. Miller hävdar att de två första styckena 

av ”A Une Dame Créole” handlar om att lära känna det okända, i formen av att 

synliggöra den kreolska damen/kvinnan (den Andre, enligt mig) och därtill: ”[…] 

making her perform beauty.”72 Hos Miller vill Baudelaire här göra det mörka till 

något ljust. Det dunkla blir här synligare och klarare. Denna förståelse av Baudelaire 

kulminerar i en tolkning av denna dikt, där Baudelaire försöker reflektera över att 

man, i en performativ akt som denna, förlorar lika mycket som man vinner73. 

																																																								
67 Baudelaire 2013, s. 141-142. 
68 Baudelaire 2013, s. 141. 
69 Miller 1985, s. 98-99. 
70 ibid. s. 98-100. 
71 Algulin & Olsson 2015, s. 402. 
72 Miller 1985, s. 100. 
73 Miller 1985, s. 100.	
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Personligen finner jag detta resonemang insiktsfullt och givande, men jag vill därtill 

upprepa samt koppla samman detta med Baudelaires ”generella” skildrande samt 

upphöjande av den performativa akten av att förlora sig själv (ofta för att nå någon 

sorts högre konstnärlig insikt eller kunskap). Ur ett postkolonialt perspektiv är det 

dock fortfarande högst relevant att det handlar om att göra det mörka ljust, det 

koloniala samt provinsiella till något bättre. Det fördummande till något 

belysande/upplyst. Det västerländska subjektet förlorar sig själv i ett okänt landskap, 

ofta manifesterat i formen av en kvinna.74 Hos Baudelaire oftast manifesterat i 

formen av en färgad eller kreolsk kvinna. Detta att förlora sig i det okända, här 

manifesterat i den rasifierade, kreolska kvinnan, där det ”mörka” belyses av det 

västerländske subjektets/mannens frivilliga närvaro, eller intåg, i det okända 

landet/riket/sfären/kreolska kvinnan skildras då för det mesta genom en sexualiserad 

ton. Miller menar att Baudelaire vill visa hur denna performativa akt innebär/kräver 

ett högt pris, där man förlorar lika mycket som man vinner. Detta liknar till viss del 

de tankar som funnits kring risken med att befinna sig för länge i det koloniala landet. 

Det kan hända att man förlorar sig själv, ”go native”. Baudelaires romantiserande av 

det berusande, hallucinatoriska tillstånd som konstituerande för upplevelsen av det 

moderna livet 75 , gör sig väl påmint i detta resonemang. Ett tillstånd som är 

omfamnande, av det destruktiva och det kreativa, här skildrat på ett sätt som kan 

tolkas som en aktiv handling. En ”omfamnande handling” där den västerländska 

rädslan för att förlora det som gör oss civiliserade, kultiverade och placerar oss över 

det primitiva mörker som ligger tungt över den koloniserade världen, utgör en 

avgörande del. Baudelaire verkar således, sedd genom detta specifika resonemang, 

närma sig och beskriva detta okända för att synliggöra och därmed kontrollera (kan 

kopplas till koloniala maktmetoder kring sexualitet och den koloniala kvinnan76) den 

”Andre” – den kreolska kvinnan. Att hänge ge sig är här det enda sättet att hantera 

detta. Det finns dock en ambivalens i Baudelaires skildring som är typisk för såväl 

honom själv, som den koloniala västerländska identitetens attityd till det koloniserade 

landet och dess folk. 

 

																																																								
74 Loomba 2006, s. 158. 
75 Berman 2012, s. 165. 
76 Loomba 2006, s. 159. 
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Baudelaire verkade i det moderna och påverkade av den moderna tid som började ta 

form under 1800talet.77 Marshall Berman visar på ett belysande sätt hur de urbana 

stadsförändringar som utförs enligt Georges Eugène Haussmanns 

moderniseringsplaner av det offentliga rummet i Paris i en konkret form ”omvandlar 

det exotiska till det omedelbara.”78 Med detta syftar Berman på det faktum att 

Haussmanns förändringar av Paris offentliga rum, genom upprättandet av de nya 

boulevarderna, innebar det totala rivandet av de fattigkvarter som existerat i den 

medeltida stadsbilden. Dessa kluster av separata fattigområden, trånga och smutsiga - 

”hermetiskt slutna”79 - hade genomgående skildrats av franska diktare och författare 

som exotiska platser, hos exempelvis Balzac jämförda med Afrikas mörkaste 

djungler80. Berman skriver själv i termer av synliggörande, hur upprättandet av 

boulevarder möjliggör ett offentligare Paris och ett synliggörande av dess invånare, 

såväl borgerskap som fattiga, som tidigare inte funnits möjlighet till.81 Sett ur detta 

perspektiv kan vi kanske förstå Baudelaires egna (kolonialt präglade) vilja att 

synliggöra den kreolska kvinnan, skapa kunskap om den ”mörka, okända 

kontinenten”82, som utryck för ett kulturhistoriskt kontextuellt modernitetsprojekt. 

Med detta sagt vågar vi påstå att det finns belägg för att se den exotism som 

Baudelaire ger utryck för, i delar av sin diktning, ur ett postkolonialt perspektiv där 

just den koloniala ansatsen bör ses som avhängig den moderna kontext den samverkat 

samt samexisterat med:  

 

Exploration, trade, overseas conquests and overseas settlements brought home to 

European nations a sense of the advantages they possessed  over the many peoples 

they encountered […] Modernity was (thus) an enabler of colonial profiteering, 

and of territorial annexation, settlement and control.83 

 

Är Baudelaires skildringar sexualiserade/sexualiserande just på grund av att det nya 

”uppvisandet av klasskillnader”84 i den moderna staden, och då i förlängningen även i 

																																																								
77 Berman 2012, s. 152. 
78 Berman 2012, s. 175. 
79 ibid. s. 175. 
80 ibid. s. 175. 
81 ibid. s. 172-176. 
82 Loomba 2006, s. 165. 
83 Patke 2013, s. 12. 
84 Berman 2012, s. 175. 
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det moderna samhället85, öppnar upp för större och mindre romantiska sammanhang? 

Detta innebär en essentiell klyvnad. Denna klyvnad kan således inte per definition 

tillskrivas den koloniserade världen eller dess folk, då dessa i sig själva utgör den 

västerländska civilisationens motpunkt. Utifrån den koloniala retoriken, som återfinns 

i Baudelaires egen text om Leconte de Lisle, kan den koloniserade världen och den 

koloniserade människan enbart förstås som objektet vilket ”bekräftar” subjektet som 

subjekt. Den ”Andre” finns idémässigt enbart till för att reflektera eller bekräfta den 

västerländska identitetens egenskaper och kvalitéer, vilket både Miller och Patke 

visat på i sina respektive böcker. 86  Även hos Patke belyses denna aspekt av 

kolonialistens självbild och dess koppling till modernitet87. De utomeuropeiska 

områdena fick representera en slags pornografisk projektionsduk, där västerlandet 

kunde projicera sina förbjudna sexuella begär och rädslor88. Denna moderna kontext 

skapar således en kluvenhet, vilket är det pris man får betala för det synliggörande 

som moderniteten ger upphov till (vilket Miller snuddar vid men inte utvecklar i sin 

text om ”A Une Dame Créole”), där det romantiska perspektivet blir större men 

paradoxalt nog samtidigt även mindre. Detta ger hos Baudelaire, som omedvetet 

(eller medvetet) förstår denna aspekt av moderniteten, upphov till en karaktäristisk 

hängivelse för det sexualiserade/sexualiserande perspektivet. Att förlora sig i den 

sexualiserade skildringen kan liknas vid hans allmänna drift/vilja att förlora sig i det 

som kan beskrivas som förflyktigat. Denna aspekt av Baudelaire betonas av Berman 

när han skriver:  

 

Slutligen är det viktigt att konstatera Baudelaires användning av vätskeform 

(’flytande existenser’) och gasform (’omsluter och genomsyrar oss som en 

atmosfär’) som symboler för det moderna livets egenskaper.89 

 

Denna vurm eller fascination hos Baudelaire för det som kan beskrivas som 

förflyktigat, framstår som alltmer rimlig då vi även ser hur Baudelaire upplevde 

själva moderniteten i sig som något undflyende och svårdefinierat.90 Den ovan 

nämnda kluvenheten framstår därför som en inneboende egenskap hos det moderna 
																																																								
85 Läs underförstått: den västerländska civilisationen.	
86 Miller 1985, s. 95; Patke 2013, s. 30. 
87 Patke 2013, s. xxiv, 12. 
88 Loomba 2006, s. 160. 
89 Berman 2012, s. 165. 
90 Ibid. s. 153. 
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och manifesterar sig även, enligt Berman, i en ambivalent inställning till huruvida det 

moderna bör förstås som bestående i det materiella eller det andliga.91 Berman visar i 

sim text hur Baudelaire själv kämpade med denna ambivalens. Om kluvenhet och 

sammanblandning präglar den moderna tiden, och det moderna i sig, blir det talande 

att se på det koloniala projektets inneboende ambivalens och kluvenhet. Detta kan 

anses visa sig i såväl Joseph Conrads kortroman Mörkrets hjärta, som i den 

ambivalenta attityd kolonialmaktens företrädare uppvisade i fråga om definitioner av 

de koloniserade folken - något som kan exemplifieras genom kolonialistiska 

diskussioner kring rasmässig renhet och hybridisering.92 

Enligt Berman blir Baudelaires lösning, eller sätt att hantera denna klyvnad, helt 

enkelt att ”med uppbjudande av alla krafter brottas med det moderna livets 

komplexiteter och motsägelser, att återfinna och skapa sig själv mitt uppe i virrvarrets 

vånda och skönhet.”93 Detta kan förstås som en synonym till det att förlora sig själv i 

det ambivalenta, i virrvarret och därmed genom att omfamna och bli en del av detta 

faktiskt synliggöra/belysa hela dess väsen. I enlighet med detta kan en dikt som ”A 

Une Dame Créole” sägas uttrycka denna syn på den moderna kontextens 

förutsättningar i en kolonial kontext och därmed även belysa den närhet som står 

mellan kolonialism och modernitet.94  

 

Vi kan i de två första stroferna av dikten ”A Une Dame Créole” se exempel på hur 

Baudelaire skildrar den kreolska kvinnan i bildspråk och termer vilka upprättar 

implicita liknelser till en närmast djurlik sensualitet. När han skriver att hon ”[…] 

affects a noble air with the movements of her neck”, att hon ”[…] walks like a 

huntress” och där hennes ”[…] smile is calm and her eye confident”, använder sig 

Baudelaire av ett bildspråk som liknar hur man exempelvis beskriver ett ”ädelt” djurs 

rörelsemönster. Där Baudelaire skriver om hennes nobla utstrålning som emanerande 

ur fysiska nackrörelser skapas associationer, hos läsaren, till skildringar och 

beskrivningar av stora kattdjur, lejoninnor och liknande. Det är relevant att här 

påpeka att Baudelaire (troligen omedvetet) valt att inte beskriva hennes nobla 

utstrålning som avhängig hennes ”naturliga grace” eller liknande ordval, vilka ofta 

																																																								
91 Ibid. s. 151. 
92 ”Rasteorier och –klassificeringar var ofta försök att handskas med  den verkliga eller föreställda 
’hybridisering’ som var ett stående inslag i all kolonial kontakt” Loomba 2006, s. 128-129, 162-163. 
93 Berman 2012, s. 193. 
94 Patke 2013, s. 12, 30. 
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skapar associationer till bildning och civiliserat leverne. Den okultiverade kreolen 

står i kontrast till den västerländska kulturen/civilisationen, ett (post)kolonialt 

fenomen vilket ovan beskrivits närmare. Den kreolska kvinnan blir i denna dikt till ett 

objekt utifrån vilket den västerländska kulturmannen kan få sin egen kreativa glans 

reflekterad genom att använda henne – alltså, genom att skapa en litterär skildring av 

henne som (sexualiserat) objekt. Att beskriva eller skildra koloniserade kvinnor 

utifrån djurliknande bildspråk och associationer kan påstås vara en 

”klassisk/traditionell” kolonial praktik. Loomba visar i sin bok på hur den färgade 

kvinnan, under 1800talet, alltmer intensivt kopplades till sexualitet genom att 

använda det ena för att beskriva det andra. Färgade kvinnors sexualitet kom att bli en 

slags ikon för ”den avvikande sexualiteten i allmänhet”95 och detta ledde till att 

likhetstecken upprättades mellan färgade kvinnor, djur och vansinne.96 I denna dikt 

ger Baudelaire, enligt mig, uttryck för denna sexualiserade bild av den kreolska 

kvinnan genom sin skildring av henne såsom djurlik i sin varelse.97 Hon ter sig för 

läsaren som ett djur, vilket lurar i de okända, icke-europeiska, tropiska mörka 

djunglerna. Det är relevant att poängtera hur den kreolska kvinnan enbart skildras 

som ett objekt, aldrig ett subjekt, i Baudelaires dikt. I sin skildring, sitt bildspråk och 

sin beskrivning av henne, lyfts egentligen bara enskilda aspekter av henne fram. Det 

rör sig främst om hennes kroppsdelar, eller upplevelsen av henne som fragmentarisk 

och kroppsligt orienterad. Detta är i sin essens en objektifierande praktik. Människan, 

individen eller subjektet tas helt enkelt ut ur ekvationen/sammanhanget. Den kreolska 

kvinnan i ”A Une Dame Créole” framstår som evigt förkroppsligad. Fången i det att 

bli sedd nästintill enbart utifrån sin kroppslighet. Den klyvnad och sammanblandning 

som föreligger moderniteten (och den moderna konsten) kan, som vi ovan sett, 

beskrivas stå mellan det materiella och det andliga.98 Detta gör sig gällande även i 

fråga om den kreolska kvinnan i denna kolonialistiskt präglade skildring. Hon 

beskrivs närmast enhälligt utifrån sin materiella uppenbarelse, men beskrivs andligt 

utifrån föreställningar kring den färgade och kreolska kvinnan som bör ses som 

kolonialt stereotypa. Hon framstår i texten mer andligt lik ett lurande kattdjur i 

beskrivningen av hennes stillhet och lugn och beskrivningen av den självsäkerhet 

som syns i hennes öga. Den andliga aspekten är knuten till det materiella ”själens 
																																																								
95 Loomba 2006, s. 163. 
96 Ibid. s. 164. 
97 Sharpley-Whiting 1999, s. 8. 
98 Berman 2012, s. 151. 
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fönster”, ögat. Likt djur om natten vars ögon avslöjar det omänskliga lugn och 

självförtroende ur vilket de beskådar oss människor.  

 

Baudelaire ger alltså, på ett underliggande sätt, uttryck för denna (kolonialt präglade) 

syn på den färgade kvinnan i sin dikt. Det intressanta är att han rör sig med ord som 

ändå talar om någon slags vurm, om inte beundran, för en ”ädel varelse”. Vi ser här 

en inneboende dubbelhet, eller klyvnad i texten, till viss del karaktäristisk för 

moderniteten och framför allt kolonialismen i sig. Detta motiveras av Loomba, som i 

sin bok menar att:  

 

Sexualiteten blev därmed medlet både för att upprätthålla och för att undergräva 

rasskillnader. På bägge sidor om den koloniala klyftan var det kvinnorna som 

samtidigt förkroppsligade såväl rasens, kulturens och nationens innersta 

helgedomar som de porösa gränser genom vilka dessa enheter kunde penetreras. 

Kvinnans position i den koloniala diskursen mäklades genom denna dubbelhet i 

hennes ställning.99 
 

Baudelaire uttrycker alltså en dragning till, men samtidigt ett överordnande över, det 

främmande/den ”Andre” – vilken kan sägas vara typisk för den västerländska 

relationen till det utomeuropeiska. Det handlar således inte om en dragning till det 

utomeuropeiska/den ”Andre” i någon positiv benämning. Det rör sig om ett 

maktförhållande där man dras till något underordnat som bekräftar, upplyfter och 

uppfyller ens egen självbild. I ett bredare perspektiv handlar det alltså om den 

västerländska driften att hos det utomeuropeiska se det som kontrasterar det egna och 

därmed bekräftar och förstärker dessa särskiljande drag. Hos Baudelaire tar detta sig 

främst uttryck i hans dragning till, samt överordnande över, den rasifierade kreolska 

kvinnan. 

 

3.3 La Belle Dorothée 

Under den senare delen av Charles Baudelaires liv tillägnade han alltmer av sin 

litterära verksamhet åt prosadiktning. Prosadiktning som lyrisk form hade 

förekommit tidigare i litteraturhistorien, men Baudelaire kom att utforska den vidare i 

sin litterära verksamhet under 1860-talet. Prosadikten som lyrisk form kom därmed 
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att bli ökat populariserad genom den postuma utgivningen av hans prosadiktsamling 

Le Spleen de Paris (1869). Detta har resulterat i att prosadiktningen kommit att, något 

missvisande, främst kopplas samman med modernitet och den modernistiska 

andan.100  

 

”La Belle Dorothée” ingick som prosadikt i samlingen vid sin utgivning101. Det är en 

poetisk skildring av den unga färgade/kreolska kvinnan Dorotheé promenad längs 

stranden under dagens hetaste timmar, då ingen levande varelse orkar med solens 

obarmhärtiga sken. Denna dikt framstår inledningsvis som ytterst lik ”A Une Dame 

Créole”. Det ter sig nästan som att ”La Belle Dorothée” kan beskrivas som en 

variation av den förra diktens tematik, i prosaform. Miller pekar på den likhet som 

står att finna i dessa två skilda dikter.102 Bägge dikter inleds med en stereotyp 

skildring av den tropiska atmosfären, vilken hos Baudelaire skildras som sävlig och 

slö.  

 

Solen ligger på staden med sina lodräta, fruktansvärda strålar; sanden är bländande 

och havet glittrar. En bedövad värld sjunker slappt ihop och tar siesta, en siesta 

som är en sorts välsmakande död där den sovandes halvvaken får känna smaken av 

njutningsfulla förintelse. 

 

I enlighet med essän ”Leconte de Lisle” ser vi här hur Baudelaire betonar just den 

förhärskande atmosfär som uppmuntrar den otvetydigt negativa driften att överge all 

tankeverksamhet103. Något som leder till den oförmåga till originalitet och ren, 

upphöjd kreativitet som präglar den utomeuropeiska ”Andre”. I dess plats finns, 

enligt Baudelaire, således bara en stark förmåga, samt tendens, till efterhärmning.104 

En naturgiven, av omgivningen bestämd tendens, som kreolerna och de färgade 

koloniserade folken erhåller. Denna omgivning, den utomeuropeiska miljön, skildras 

suggestivt i bägge dessa dikter utifrån ett bildspråk som är förenligt med den 

koloniala stereotypa beskrivningen av det utomeuropeiska.  

 

																																																								
100 Algulin & Olsson 2015, s. 401-402.	
101 Charles Baudelaire, Små Prosadikter, övers. Lars Böckström (Förlaget Rallaros: Gävle, 1983) 
102 Miller 1985, s. 116. 
103 Baudelaire 2013, s. 141. 
104 ibid. s. 141. 
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Dorothée betraktas, i likhet med den kreolska kvinnan i ”A Une Dame Créole”, 

utifrån – som objekt. Återigen skildrar Baudelaire den kreolska/färgade kvinnan som 

ett sexuellt laddat objekt i enlighet med det västerländska, samt specifikt franska, 

koloniala perspektivet. Loomba argumenterar i sin bok för hur kolonialmakternas 

diktare i mångt och mycket kan sägas ”upprätta en analogi mellan sexuella och 

koloniala förhållanden”105 i flera av sina dikter. Vi har tidigare nämnt kopplingen 

som ofta gjordes mellan kvinnan och den ”okända kontinenten”.106 Denna liknelse är 

avgörande då denna syn på kvinnokroppen, kvinnan, i relation till det koloniala 

projektet skapar associationer mellan sexuella löften och ”[…] koloniernas löfte om 

rikedom”107. Att sexuellt erövra de koloniserades kvinnor innebär även, på ett mer 

psykologiskt/sociokulturellt plan, att erövra de utomeuropeiska, främmande länderna 

– kolonierna. Vad gäller den specifikt franska sexualiseringen av färgade kvinnor, 

visar T. Denean Sharpley-Whiting i sin bok Black Venus: sexualized savages, primal 

fears, and primitive narratives in French på att den franska allmänheten erhöll en 

fascination, vilken även benämnts som besatthet, vid den färgade kvinnan som 

sexuellt objekt (aldrig subjekt):  

 

[…] The Black Venus narrative is part of the larger discourse of Africanism in 

general, and French Africanism in particular (min egen kursivering). Sexual and 

racial differences inspire acute fears in the French male psyche. Fear is sublimated 

or screened through the desire to master or know this difference, resulting in the 

production of eroticized/exoticized narratives of truth.108 

 

Sharpley-Whiting framhåller alltså ovan den specifikt franska afrikanismens uttryck 

för en, närmast grotesk, sexualisering av (ursprungligen koloniserade) kvinnor.  

Senare i dikten jämför Baudelaire den färgade/kreolska kvinnan Dorothée med de 

västerländska gudinnor vilka förevigats i skulptural form av den västerländska 

historiens konstnärer – något som han själv kan sägas ämna göra i sin skildring av 

just den färgade kvinnan. Detta vore onekligen förenligt med hans övriga litterära 

konstnärskap, där han försökt att förhöja samt belysa, i enlighet med modernitetens 

kluvna förutsättningar, det förbjudna och det åsidosatta i tillvaron/samhället. 

																																																								
105 Loomba 2006, s. 86. 
106 Ibid. s. 164. 
107 Ibid. s. 86. 
108 Sharpley-Whiting 1999, s. 7. 
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Baudelaires jämförelse mellan Dorothée och dessa skulpturer av västerländska 

gudinnor är intressant att närmare granska: 

 

[…] och röjer hennes blanka välformade ben; och hennes fot, likt fötterna av de 

marmorgudinnor som Europa stänger in i sina museer, lämnar troget sitt avtryck i sanden.”109 

 

Dorothée (den färgade/kreolska kvinnan) blir återigen, typiskt för dikten i övrigt, 

beskriven utifrån enskilda kroppsdelar; och därmed tydligt objektifierad. Hennes 

varande består i den kroppsliga aspekten, samt upplevelsen, av henne. Hon 

kontrasteras här mot de ”marmorgudinnor” som står att finna i Europa. Vi har ovan 

sett hur de koloniserade objekten enbart kan förstås utifrån det västerländska 

subjektet. Hur de färgade inom Baudelaires diktning, och den kolonialistiska 

retoriken i stort, enbart kan reflektera (i konstnärlig kontext genom efterhärmning) de 

egenskaper med vilka västerlandet beskriver sig själva. Denna, biologiskt/essentiellt 

tillskrivna, reflektionsförmåga symboliseras i denna dikt genom det faktum att 

Dorothées färgade, mörka hud förstärker och kontrasterar samt reflekterar de inslag 

av färger som återfinns i hennes omgivning.110 Miller pekar på denna aspekt av dikten 

i sin text och menar att ”[…] throughout the poem Dorothée will proceed to imitate 

[…] 111  Utifrån denna logik, detta resonemang, blir det tydligt att Dorothée i 

Baudelaires prosadikt står i direkt kontrast till den europiska kvinnan i det att hon är 

kroppsligt levande och rörlig. Rörlighet kan här kopplas till frihet. Den europeiska 

kvinnan skildras här fortfarande som en stelnad representation av en gudinna. Just 

hennes frihet, symboliserad av hennes rörlighet längs den, av solen, upplysta 

stranden, visar oss att hon inte kan sägas vara en gudinna. Det är också relevant i 

sammanhanget att Baudelaire poängterar att Dorothée lämnar fotavtryck i sanden. Ett 

fotavtryck är inte beständigt genom historien. Det är förflyktigat och försvinner 

hastigt igen. Undansopat av tidens gång. Detta ställs i kontrast till de 

marmorgudinnor, vars fötter finns kvar i all sin fysiskt konkreta form. Den 

europeiska civilisationen skapar således beständig kultur som finns kvar genom dess 

historia. Här kom vi återigen påminna oss den ovan redogjorda retoriken kring den 

europeiska konstnärliga förmågan till kreativ originalitet i kontrast till de 

																																																								
109 Baudelaire 1983, s. 71. 
110 Exempelvis hennes röda parasoll och det faktum att hennes kropp skapar en ”svart fläck” i det 
annars så, av solen, upplysta landskap hon vandrar genom. 
111 Miller 1985, s. 119. 
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koloniserade, utomeuropeiska kulturernas brist samt oförmåga till detta. Detta är min 

egen analys av denna passage’s inneboende mening och det står i viss kontrast till 

Sharpley-Whiting. I enlighet med Miller ser Sharpley-Whiting det som att Dorothée 

skildras såsom imiterande i sitt själva varande, men väljer istället att tolka det som att 

hon, i dikten, liknar sin fots skönhet med de europeiska marmorgudinnornas skönhet 

och därmed tillskriver sig själv en efterlängtad vithet. Detta kopplar hon till Franz 

Fanons tankar kring den färgade koloniserade objektets vilja att bli vit, ett subjekt 

(min egen formulering).112 För min egen del anser jag inte att detta resonemang helt 

motiveras den faktiska diktens text. Europa stänger in sina marmorgudinnor, påstår 

Baudelaire. Jag tror att det kan vara befogat att se diktens marmorgudinnor som 

representativa för den europeiska kvinnan som en gudinna och då inte som de 

faktiska, mytiska gudinnor de historiskt sett ämnat representera. Han verkar här 

snarare implicit tala om bilden av den västerländska kvinnans dygder under 

artonhundratalet. Dorothée är upplyst av solen, hon rör sig på stranden under de 

timmar då ingen annan levande varelse orkar befinna sig där och denna frihet bör 

förstås i relation till den objektifiering som dikten gör sig skyldig till. Friheten bör 

således kopplas till en sexuell tillgänglighet. Något som i vissa delar av dikten direkt 

anspelas på:  

 

Kanske har hon ett rendezvous med någon ung officer som på fjärran stränder hört 

sina kamrater tala om den berömda Dorothée.113 

 

Begreppet ”rendezovus” indikerar en intim, ofta sexuellt präglad, relation och det 

faktum att en officer befinner sig på ”fjärran stränder” definierar honom (och hans 

kamrater) som kolonialmaktens representanter. Det koloniala projektet rättfärdigades 

ofta bland de europeiska kolonisatörerna genom att hävda att de utförde en 

civiliserande uppgift, vilken räddade koloniernas kvinnor (färgade/kreolska) från en 

inhemsk förtryckande patriarkal dominans.114 Dorothée beskrivs i dikten så att vi 

förstår henne som en frigiven slav (hennes syster är ännu inte friköpt). Miller lyfter 

fram hur detta innebär att hon, därmed, juridiskt sett bör anses vara fransk. Detta är 

dock ett bedrägligt medborgarskap. Att vara en frigjord slav är inte detsamma som 

																																																								
112 Sharpley-Whiting 1999, s. 68. 
113 Baudelaire 1983, s. 72. 
114 Loomba 2006, s. 171.	
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att vara fransk, en förhoppning om att vara vit/västerländsk. Hon imiterar alltså den 

västerländska vitheten genom att tro sig vara fransk/vit/västerländsk. En frihet som 

utifrån dikten i sig främst verkar ådra sig en manlig kolonial uppmärksamhet vilken 

sexualiserar, objektifierar och därmed även omvandlar friheten till ökad 

tillgänglighet. De sexuella närmandena från den patriarkala kolonialmakten 

rättfärdigas därmed genom hennes frihet. Hennes nakna fötter, vilka lämnar flyktiga 

fotavtryck i sanden, talar för oss om sexuell frihet i formen av tillgänglighet 

(speciellt för den västerländska, patriarkala kolonialmakten). Ironiskt nog visar 

Baudelaires text på hur den koloniala logiken samt retoriken skildrar det koloniala 

objektet som tacksamt och villigt. Baudelaire lyckas dock skildra just denna aspekt 

så tragiskt som det faktiskt är.  

 

Det finns alltså ett tragiskt element i Baudelaires dikt som visar upp just den 

kluvenhet som präglar såväl moderniteten som kolonialismens som sociokulturellt 

projekt i sig. Ett uttryck för det faktum att Charles Baudelaire var en diktare som 

verkade i det moderna och därmed gav sken till modernitetens ofrånkomligt starka 

relation till kolonialismen och det koloniala projektet i delar av sin dikning. Särskilt i 

sin tematisering av det kreolska/färgade. 

 

[…] ’modern’ is not read often enough in conjunction with ’colonial’, though each 

has long been implicated in the charasteristic preoccupations and repressions of the 

other.115 

 

3.4 Didaktiska resonemang 

 

Hur kan man, på ett givande och pedagogiskt sätt, arbeta didaktiskt med den 

kunskap som denna undersökning ämnar producera? Den svenska läroplanen 

statuerar att svenskämnets syfte, på gymnasial nivå, är att: ”Eleven ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum.”116 Därtill tillkommer även att litteratur, med 

andra medier, i svenskämnet ska användas:  

 

																																																								
115 Patke 2013, s. XXIV. 
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”[…] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv.”117 

 

I föregående analys blir det tydligt att Charles Baudelaire ger uttryck för en 

eurocentrisk samt exotiserande tematisering av det kreolska. I de texter jag har 

behandlat förmedlas en europeisk bild av det kreolska och den kreolska kvinnan. I 

egenskap av läsare får vi enbart beskåda samt uppleva dessa genom västerländska 

ögon. Genom att applicera ett postkolonialt perspektiv på vår läsning av dessa texter 

positioneras dessa i sin historiska, sociokulturella kontext och de underliggande, 

implicit närvarande eurocentriska strukturerna synliggörs då. Genom ett postkolonialt 

perspektiv ges således en motbild till det västerländska, eurocentriska perspektivet – 

vilket här vi representeras av Baudelaires tematisering av det kreolska. På detta sätt 

kan man hävda att appliceringen av specifika teoretiska perspektiv kan vara ett 

verktyg inom svenskundervisningen i skolan för att främja de mål som presenterats i 

citatet ovan. Eleverna ges i undervisningen således verktyg med vilka de kan komma 

att öppna upp sig själva för nya perspektiv och utmanas till nya tankesätt.  

 

Jag tror att den didaktiska användningen av textanalyser utifrån teoretiska perspektiv 

på många sätt svarar mot detta ämnessyfte. Det framstår som högst givande att, i sin 

yrkesroll som lärare, ha kunskap om samt låta eleverna arbeta med litterära verk 

utifrån teoretiska perspektiv. Att använda ett specifikt teoretiskt perspektiv gör alltså 

att vi och våra elever, tvingas att studera verket närmare. I en utbildningssituation 

tvingas eleverna därmed, indirekt, att träna samt utveckla sin egen analysförmåga på 

ett konkret och givande sätt. Som en viktig del i denna process framstår just att detta 

teoretiska perspektiv öppnar upp för vidare tankar och resonemang kring hur en text 

eller dikt kan förstås utifrån sin historiska kontext. Det handlar alltså om att 

positionera texten kontextuellt. Detta kan medföra en ökad förståelse för andra 

människor och kulturers situationer.  

 

En applicering av, exempelvis, ett postkolonialt perspektiv på lyrik ger oss alltså 

möjlighet att uppfylla de mål som ovan citerats, där fokus ligger på det svårgripbara 

att skapa möjligheter för eleverna att utveckla sin självinsikt och förståelse av andra 
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människors livserfarenheter, villkor och föreställningsvärldar. Det postkoloniala 

perspektivet öppnade i ovan analys upp förståelse för såväl Baudelaires diktning i sig, 

som för de bakomliggande samhälleliga värderingar och synsätt han ger uttryck för. 

Därtill ökar förhoppningsvis även elevernas förståelse för de koloniserade folkens 

tillvaro.  

 

Denna didaktiska diskussion åberopar således en förhoppning att didaktiskt arbete 

med teoretiska perspektiv inom svenskämnet i relation till litteratur/diktning skulle 

kunna visa sig givande. Att det, efterhand, skulle bli tydligt för eleverna själva var 

behållningen med applicering av teoretiska perspektiv faktiskt ligger. Jag är 

medveten om att skolvärlden, didaktiskt sett, är kontextbunden – dvs. att allt 

didaktiskt arbete i skolmiljö är format av sitt sammanhang och de människor samt 

elever man de facto arbetar med.118 Detta ger givetvis att vi, i vår yrkesroll som 

lärare, bör försöka anpassa vår undervisning (didaktiskt) till de grupper (skolklasser) 

och individer (elever) vi för närvarande har ansvar för. Jag har dock en stark 

förhoppning till de teoretiska perspektivens relevans och didaktiska värde i 

undervisning redan på gymnasial nivå. Detta kräver självklart en förenkling av dessa 

perspektiv, i det att vi lär ut hur man kan använda dem. För att kunna undervisa, att 

verkligen visa hur dessa perspektiv de facto öppnar upp och visar oss oanade aspekter 

av texter, behöver lärare själva ha arbetat med teoretiska perspektiv i akademiska 

sammanhang.  

 

Utifrån denna tanke framstår min egen undersökning som viktig för mig själv i min 

framtida yrkesroll. Det är en övning i något som jag anser mig själv behöva behärska 

i läraryrket. Det är även relevant att påminnas om styrdokumentens ovetenskapliga 

karaktär, då skolvärlden struktureras utifrån ideologisk-politiska viljor och det faktum 

att vi som framtida yrkeslärare bör kunna omsätta dess mål och krav i någon sorts 

vetenskaplig form. Det är centralt utifrån ett didaktiskt perspektiv, där 

styrdokumenten i sig fortfarande förhåller sig till ett traditionellt bildningsideal.119 

Detta blir tydligt redan i det första kapitlet av LGY11 (”Skolans värdegrund och 

uppgifter”), där det står att skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

																																																								
118 Gerhard Arfwedson, Didaktiska Examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, 
fritidshem, gymnasium, etc. (HLS Förlag: Stockholm, 2005) s. 15. 
119LGY 11, s. 12. 



	

	 39	

skall: ”[…] främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”120 

Denna mening, med särskilt fokus på hur den avslutade delen formulerats, bör förstås 

utifrån Willhelm von Humboldt och nyhumanismens bildningsbegrepp. Humboldt 

och de andra tyska nyhumanisterna inspirerades av antikens Athen, och utifrån 

förebilder såsom Platon och Aristoteles kom dessa att förstå människan som en 

varelse med en naturlig strävan efter att utveckla sin inre potential och sina 

kapaciteter. Medlet för denna strävan efter utveckling av potential och inre 

kapaciteter var, för Humboldt och nyhumanisterna, bildning. Bildning blev således ett 

nyckelbegrepp för nyhumansiterna och den humboldska universitetsideologin. Vad 

jag ovan kallat det traditionella bildningsidealet vilar således på den humboldska 

tanken att bildning bör förstås som en individualiseringsprocess där studier och 

reflektioner utvecklar en människas personlighet på ett mångsidigt, men harmoniskt, 

sätt. Bildning kräver enligt Humboldt och nyhumanisterna egen aktivitet. Kunskap 

kan inte förmedlas utan bör erövras. Centralt i detta resonemang är att bildning därtill 

bör ses som en läroprocess som är ständigt pågående och aldrig tar slut121. Om vi som 

människor naturligt strävar efter att utveckla våra inre potentialer och kapaciteter, tar 

inte denna process eller verksamhet inte slut efter vi gått ut gymnasiet. Det är en 

kontinuerlig process som följer oss genom livet.  

 

Det traditionella (Humboldska eller nyhumanistiska) bildningsidealet återkommer 

således i styrdokumenten som en av skolans huvudsakliga uppgifter. Som lärare är en 

huvudsaklig del av mitt uppdrag att skapa möjligheter för mina elever att utveckla en 

livslång lust för att lära – med andra ord bör jag som lärare ge mina elever verktygen 

för att, i dem själva, kunna fortsätta den läroprocess som startas i skolan. 

Tanken som uttrycks här kan uppfattas stå i motsatsförhållande till förväntningen att 

de gymnasiala eleverna främst bör förberedas inför högskole- och 

universitetsutbildning. Det handlar om föreställda motsatsförhållanden mellan 

utbildning och bildning. Dessa två begrepp kan dock komplettera varandra. Det är 

tydligt att styrdokumenten i ovan citat ämnar belysa det faktum att en aspekt av 

lärarnas (många) yrkesuppgifter är att skapa grunden för en vidare bildningsprocess i 

livet.  Att behärska användningen av teoretiska perspektiv i arbetet med litterära verk 
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bör då ses som relevant för läraryrket och svenskundervisning specifikt. Genom att 

låta elever läsa någon av de texter jag behandlat i denna uppsats, samt presentera det 

postkoloniala perspektivet som ett slags läsglasögon för dem att använda då de 

tillgodogör sig texten, kan man synliggöra och belysa den eurocentriska blick som 

gör sig gällande i Baudelaires tematisering av det kreolska. Därtill skapar ett 

postkolonialt perspektiv på dessa texter en motbild, vilken kan svarar på 

svenskämnets krav att använda litteratur i undervisningen som en källa till självinsikt 

och förståelse inför andra människors erfarenheter, tankar, livsvillkor och 

föreställningsvärldar. I styrdokumenten framgår även det att: ”Främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”122 

Den tematisering av det kreolska som Baudelaire ger uttryck för i sina dikter är 

eurocentriska och exotiserande, i egenskap av detta är de (enligt min mening) fortsatt 

didaktiskt opassande ifall de inte nyanseras samt positioneras i en historisk, 

sociokulturell kontext. Här framstår det postkoloniala perspektivet således som 

didaktiskt relevant. 
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4. SAMMANFATTNING  

 

Jag har, i denna uppsats, försökt se hur Baudelaire tematiserar det kreolska i ett urval 

av hans dikter. Ett specifikt fokus har här legat på skildringen av den kreolska 

kvinnan och på vilket sätt dessa skildringar kan beskrivas förhålla sig till en kolonial 

samt modern kontext. Jag inledde min analys, eller undersökning om man så vill, med 

en essä skriven av Baudelaire, vilken på ett relativt öppet och tydligt sätt gav uttryck 

för hans upplevelse av det kreolska, främst utifrån tankar kring konstnärligt 

verksamhet. Vad som dock blev tydligt i denna text är att Baudelaires egen 

uppfattning om kreolens möjlighet till konstnärlig verksamhet till stor del var implicit 

förstådd utifrån dess tänkta rasmässiga begränsningar. Redan i denna inledande 

granskning blev det tydligt att Charles Baudelaires skildringar av kreolen kan påstås 

stå i stark relation till det koloniala projektet, dess kunskapsproduktion och dess 

perspektiv på de koloniserade folken. Det tedde sig viktigt att inleda undersökningen 

med en närmare granskning av denna text, skriven av Baudelaire, genom vilken han 

skildrar det kreolska i stort. Genom ett kolonialt resonemang blir kreolen, i egenskap 

av utomeuropeisk, ett objekt genom vilket västerlandets självbild kan reflekteras samt 

bekräftas. Hos Baudelaire uttrycks denna tanke i hans resonemang rörande kreolens 

oförmåga till originalitet i sin konstnärliga verksamhet. Han skriver att kreolerna, i 

likhet med ”negrerna”, nästan enbart uppvisar en talang för efterhärmning. Detta 

resonemang ger uttryck för den koloniala upplevelsen att de koloniserade folken 

utgör den kontrast utifrån vilken västerlandet/européen kan definiera sig själv. Man 

skapar därmed en dikotomi mellan subjekt och objekt. Denna kritik mot kreolernas 

medfödda oförmåga till något annat en konstnärlig efterhärmning kan förstås utifrån 

Baudelaires samtid. Den moderna konsten, bör i hans egna ord, lämna 

mimesis/efterhärmning bakom sig och hänge sig till den kreativa originaliteten. Detta 

utgör kärnan i den moderna konsten. Det moderna projektet kopplas således här 

samman med det koloniala. 

 

Därefter föll det sig naturligt att närmare granska de två av Baudelaires dikter vilka 

behandlar och skildrar den kreolska kvinnan mer specifikt. Dessa två dikter skildrar 

och tematiserar den kreolska kvinnan utifrån egenskaper såsom sensualitet och 

sexualitet. I analyserna av dessa två dikter framgår det hur nära sammanbunden 

denna skildring är med traditionella koloniala skildringar av den koloniserade 



	

	 42	

kvinnan. Den koloniserade kvinnan blir oftast representativ för den koloniserade 

kontinent hon lever i. Genom ett kolonialt, patriarkalt resonemang blir den 

koloniserade kvinnan till ett objekt genom vilket den västerländska patriarkala 

makten kan bekräfta samt validera sina koloniala impulser. Hos Baudelaire blir den 

kreolska kvinnan någon som skall belysas, upplysas och synliggöras. Detta bör 

kopplas till den koloniala skildringen av den koloniserade kvinnan som representativ 

”mörk kontinent”. Baudelaires vilja att synliggöra den kreolska kvinnan, genom att 

förlora sig i hennes sensuella, sexualiserade varande, förstås genom Marshall Berman 

såsom ett utryck för den modernitet som Baudelaire verkade i. I mångt och mycket 

visar denna undersökning hur Baudelaire som diktare är högst påverkad av de 

koloniala samt moderna projekt vilka präglar hans samtid.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv blir Baudelaires texter relevanta att presentera i en 

undervisningskontext i relation till ett postkolonialt perspektiv. Stående för sig själva 

ger dessa texter en eurocentrisk samt exotiserande skildring av det kreolska och detta 

problematiseras troligtvis inte. Genom att låta elever läsa dessa texter ur ett 

postkolonialt perspektiv nyanseras samt fördjupas förståelsen, då dessa positioneras i 

en historisk, sociokulturell kontext. Detta främjar förhoppningsvis en vidare tilltro 

samt förståelse för vinsterna och fördelarna med appliceringen av teoretiska 

perspektiv på litterära verk. Genom att genomföra en undervisningsövning av detta 

slag framstår Baudelaires tematisering av det kreolska som didaktiskt givande samt 

relevant. 
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