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Kommentar till Figaros Bröllop (Le Nozze di Figaro), akt två, scen 8-9: 

 

Clementia-tanken och kärlekens politik 
 

Som flera andra av Mozarts komiska operor, innehåller Figaros Bröllop också ett stänk av 

allvar. I den här operan kan man skönja hur det antika politiska idealet clementia, (”mildhet 

eller ”förlåtelse”), överförs på det komiska kärleksspelet. 

 

Det antika clementia-idealet stammade ur Julius Caesars krigspolitiska tanke om att segra 

genom barmhärtighet och generositet. Men det var inte att betrakta som en form av 

ridderlighet, utan som ett politiskt grepp genom nyttjandet av moraliska krafter. Benådningen 

av en besegrad fiende fjättrade mottagaren med ett band av gratia, eller tacksamhetsskuld – 

ett kraftigt politiskt maktinstrument. 

 

I och med upplysningens diskussioner kring moralfilosofi under 1700-talet, blev just 

mildheten en viktig moralisk egenskap för furstar att besitta. En ’stor man’ utmärktes bland 

annat av ett milt och förlåtande sinnelag, ansåg man. I konsten, litteraturen, kunde författarna 

använda detta som ett verkningsfullt påtryckningsmedel på kungarna, som alla ville bli 

framställda som stora män och goda exempel för eftervärlden. 

Med exempelpedagogikens inverkan på tidens litteratur, författades gärna verk i vilka mildhet 

och förlåtelse var bärande teman, också i den privata sfären. Såväl framstående män som 

vanligt folk skulle lära sig att clementia, visad mildhet gentemot sina medmänniskor, är bland 

det största goda.  

 

Mozart och hans librettister har berört detta andra gånger, exempelvis i operorna Così fan 

tutte och La Clemenza di Tito. 

 

I Figaros Bröllop är det emellertid i kärlekens politiska spel som clementia-idealet nyttjas. I 

operan utkristalliserar sig tre stora ögonblick av insikt och förlåtelse mitt i det virrvarr av 

lögner, svek och personförväxlingar som utgör grunden för den komiska intrigen.  

Kanske allra mest uppenbart i den stora slutscenen, när alla förlåter varandra och kan förenas i 

glädje och samförstånd. Men innan dess skall clementia-tanken prövas två gånger:  

 

I akt I, scen 8 ber den kärlekskranke pojken Cherubino greve Almaviva om förlåtelse för att 

ha hittats gömd i bland andra grevinnan Almavivas rum. Greven har emellertid svårt att 

förlåta, han säger att Cherubino inte förtjänar förlåtelse, men övertalas tillslut och benådar 

Cherubino halvhjärtat i det att han samtidigt straffar genom att beordra ynglingen bort till ett 

regemente.  

 

Den liderlige greven som straffar andra utan insikt om sina egna felsteg beter sig gentemot sin 

hustru och sina anställda som en tyrannisk furste gentemot sina undersåtar. 

 

I akt två, scen 8-9 som här skall illustreras, är det grevens tur att be sin hustru om förlåtelse 

för sin våldsamma misstänksamhet. Här slår också hans tidigare motsträviga beteende tillbaka 

på honom: När han söker sin hustrus tillgivelse för sin ogrundade svartsjuka får han kämpa: 

Susanna och grevinnan säger: ”han som inte kan förlåta andra förtjänar inte själv att bli 
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förlåten”. Barmhärtighet och generositet är den store mannens kännetecken; greven har 

hitintills inte uppvisat något av detta. 

 

Parallellen mellan krig och kärlek blir uppenbar: Mildheten kan, likt hos Caesar i 

krigspolitiken, användas som ett maktinstrument i kärlekens politik – den som är själsstor nog 

att förlåta, vinner en moralisk framgång på hjärtats slagfält. Att känna sin älskades hjärta, blir 

detsamma som att känna sin fiendes stridstaktik – en triumf att bruka för egen vinning. 

 

Men makten över grevinnans känsla som greven orättmätigt bemäktigat sig, genom sviken 

kärlek, amorösa felsteg och missriktad svartsjuka, nivelleras något i den här scenen.  

Hans vilda anklagelser har ingen grund men ändå blir han förlåten, efter att grevinnan 

övertalats om att greven straffats nog genom sin förvirring och ånger. 

 

Nu har hon genom sitt medlidande, sin mildhet - sin clementia, tillskansat sig det moraliska 

övertaget, vilket också legitimerar hennes (och de andras) fortsatta intriger för att lära greven 

den sanna mildhetens triumf, och den uppriktiga förlåtelsens läxa.  


