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Kapitel 1 

Bakgrund 

”Pictoribus atque poetis quidlibet audendu semper fuit aequa potestas.”1 Eller översatt, 

”Målare har dock liksom poeter alltid haft lika rätt att våga vadhelst dem behagat.”2 Detta citat 

är taget ur Ars poetica, en text som handlar om skriv och formregler för poesi.   

     Min uppsats har inget med poesi att göra, men citatet från ovan berör ändå.  

I och med att Samuel Beckett i dramat I väntan på Godot, skriver om omöjligheten att kunna 

känna igen och definiera olycka från lycka, märker jag att gamle Horatius i det ovan nämnda 

citatet även borde ha nämnt konstnärer. För om något lyser igenom Becketts verk och framför 

allt I väntan på Godot, så är det just det faktum att Beckett vågar, han vågar visa en smutsig 

sanning om en smutsig värld. Att försöka förklara stadiet mellan olycka och lycka är inte något 

enkelt, det är inte något som många klarar av. En läsare är van vid olyckliga eller lyckliga slut, 

men här möter vi ett slut där emellan, ett slut i ingenmansland. Vladimirs och Estragons lycka 

och olycka (som är huvudpersonerna i dramat) ligger i deras väntan. 

Beckett vågar utmana, han ställer oss inför frågor som vi knappt kan förstå. Han ger oss svar 

som vi inte begriper, han vågar utmana vårt samvete, vår uppfattning om det mänskliga och vår 

uppfattning om det moraliska. 

Kan vi begripa stadiet mellan lycka och olycka? Är det bara allas vardag? Dessa frågor är lika 

svåra att besvara, som att begripa.  Jag ska dock inte försöka besvara eller få er att begripa hans 

frågor, mitt syfte är att få er läsare att förstå hur han formulerar sina frågor och vilka de är. 

Jag vill mena att han formulerar och presenterar dem genom paradoxer. 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Quintus Horatius Flaccus, ”Ars Poetic”, Diktkonsten. (Jonsered 1992), s.15 
2 Quintus Horatius Flaccus, ”Diktkonsten”, Diktkonsten. (Jonsered 1992), s.16 
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Frågeställning 

Frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen är ”vilken funktion paradoxerna har i 

dramat ”I väntan på Godot”? Men innan jag kan besvara den frågan ska jag först försöka 

redogöra för hur de presenteras i hans text och vad paradoxer egentligen är, deras innebörd och 

mening. Jag anser det också intressant att ta upp varför författaren just använder sig av 

paradoxer? Varför använda sig av paradoxer? Inom vilken sorts litteratur används paradoxer?  

 

Syfte 

Bachtin påstod; ”I själva verket finns det inte en enda kulturell skapande handling som grundar 

sig på en helt värdeindifferent, slumpartad eller oordnad materia […]”3. Paradoxerna i Becketts 

drama ”I väntan på Godot”, är varken oordnade eller slumpartade. De är djupt förankrade i 

texten, därmed även deras syfte. Mitt syfte med uppsatsen ligger i att definiera dem. Jag vill 

genom min analys, känna igen och definiera deras syfte och position.   

    Vidare vill jag förstå varför Beckett just använder sig av paradoxer? Sist vill jag även 

presentera paradoxen i dess litterära sammanhang. 

 Metod 

Metoden för att besvara mina frågeställningar består av en närläsning av ”I väntan på Godot”, 

men även av läsningar av andra relavanta källor som jag kommer att citera i stor grad. 

     Dessa citat kommer jag att förhålla mig kritisk till och jag ska försöka att presentera ett 

stort urval citat ur litteratur som är relevant för ämnet, för att därigenom på bästa möjliga sätt 

besvara mina frågeställningar.  

     Grundbevisning och argumentering för min tes kommer i då som benämnt i huvudsak att 

ske genom tydlig exemplifiering med citat, både från ”I väntan på Godot” och relevanta källor. 

 

 

Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning kring ämnet paradoxer och det paradoxala.  

     Många essäer har skrivits om ämnet ”paradoxer”, dessa har dock inte någon relevans med 

paradoxerna i”I väntan på Godot” utan handlar om paradoxen som ett fristående ämne.  

                                                             
3 Michail Bachtin, Det Dialogiska Ordet. (Uddevalla 1997).s.213 
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Intressant nog har jag inte heller funnit något arbete som just behandlar paradoxala inslag i 

Becketts drama ”I väntan på Godot”. Man kan fråga sig hur det kommer sig att det är så? 

Eftersom detta gäller just ”I väntan på Godot”, då Beckett varit föremål för analys och 

närläsning vid tidigare studier av paradoxer och det paradoxala.  

     I detta arbete kommer jag att presentera citat och inslag från bland anndra Cleanth Brooks, 

Irena Makaryks, samt W.V. Quine. Min förhoppning är att jag genom relevant litteratur och 

källor kommer att uppnå bra och relativt övertygande resultat i ett ämne och en frågeställning 

som ofta tenderar att i förväg avfärdas som subjektivt. 
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Inledning 

A paradox (gr. Paradoxos), contrary to recived opinion) is an apparantley 
self-contradictory or nonsensical preposition, that proves on the close inspection to be 
well founded or partially true.”4  Exempelvis; “What ruins mankind is the ignorance of 
the expert.5  

   Detta exempel och denna definition hittar vi i Irena Makaryks bok ”Encyclopedia of 

Contemporary Literary Theory”. Wikipedia, som utgör en populär sida för information och 

redogörelse för ämnens betydelse och funktion, presenterar bland annat denna definition:  

 
En paradox är en diskrepans/oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad 
sunda förnuftet förväntar. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, 
men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut 
att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs. till teorins fördel.6 

 

    Nordsteds svenska ordbok definierar i sin tur paradox som ”skenbart orimligt men ändå 

(djupare sätt) sant påstående.”7 

Vi kan tydligt se att dessa definitioner kommer från oberoende och olika källor, vi märker även 

att de olika definitionerna förklarar paradoxen som någonting relativt komplicerat. Detta tyder 

på att paradoxen har en komplicerad funktion och betydelse, dock har de olika definitionerna 

några gemensamma drag. 

     Först och främst, paradoxen är något som bedrar, något som säger emot sig självt, men 

som efter noggrann närläsning visar sig vara sant. Därmed är en paradox först och främst något 

som förmedlar en sanning. 

Innan jag fortsätter definiera paradoxen ska jag diskutera dess historik. 

     Paradoxala inslag är absolut ingenting nytt inom den västerländska litteraturkulturen. 

Historiskt sett sträcker de sig ända tillbaka till antiken och de gamla grekerna. Paradoxen har 

som område studerats och exploaterats av bland annat Sokrates, t ex i Platons dialog 

”Parmenides”. 

Innan jag fortsätter vill jag bara nämna varför jag väljer att referera till paradoxen som ett 

                                                             
4Irena Makaryks, Encylopedia of Contemporary Literary Theory. (Toronto 1993).s.602  

5 Ibid. 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Paradox#Exempel_p.C3.A5_logiska_paradoxer 
7 Norsteds Svenska Ordbok. (Gjovik, Norge 1997).s.721 
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område. Anledningen till att jag finner paradoxen vara ett område är att den är avgränsad och att 

den är skapad med en mänsklig avsikt. Paradoxen är ingenting som skapats av en slump enligt 

mitt tycke.  

     I anslutning till Bachtins teori om att det inte finns någon skapande handling som grundar 

sig på en helt värdeindifferent, slumpartad eller oordnad materia, anser jag att även paradoxen 

tillkommit med ett syfte.  

     Betydelsen och innebörden av paradoxer och det paradoxala är att förmedla sanning 

genom vilseledning. Alltså att vi som läsare blir vilseledda av paradoxens ironiska uppbyggnad 

till att vid första anblicken anta att ett påstående är sant, för att sedan förstå att sanningen är 

motsatsen till påståendet. 

     Detta påpekar jag för att man inte ska tro att paradoxen är ett fenomen. Detta eftersom ett 

fenomen inte är medvetet framkallat av människan.8 

För att återgå till paradoxens historik, är det viktigt att nämna vilken enorm utveckling 

paradoxens form har haft. Därmed är det möjligt att säga att uppfattningen om det paradoxala 

har förändrats. Den antika paradoxen låg ofta fast förankrad i ett tankesätt att det var  

” argument or question that problematizes reason”9, alltså ett argument eller en fråga som 
problematiserar förståndet.  
Makaryks har som exempel, ”A man says he is lying, is what he says true or false?”10 

 

 Jag menar att denna typ av paradox bland annat framgår i ”Kung Oidipus”. Argumentet kan 

vara att kungen har bringat eländet över staden och problematiseringen av förståndet kan ske 

genom att kungen karaktäriseras som en god kung som endast vill sitt folk väl. 

Idag ser paradoxens formulering lite annorlunda ut. Först och främst kan vi utläsa av 

definitionerna som jag tidigare nämnt att paradoxens mening inte är att enbart problematisera 

förståndet, utan att förmedla en sanning till det. Det är just i denna mening som jag anser att 

paradoxen fått en lite annorlunda roll idag än vad den hade under antiken.  

     Jag menar att mycket av paradoxerna idag används i frågor för att belysa vardagliga ting, 

ur det vardagliga livet, fast ur ett annorlunda perspektiv.11 Tanken är att förmedla en sanning ur 

ett perspektiv som vi inte ser.  

     Många av paradoxerna i Becketts drama I väntan på Godot, är av denna karaktär. Därför 

                                                             
8 Norsteds Svenska Ordbok. (Norstedts förlag, Norge 1997).s.239 
9 Irena Makaryks, Encylopedia of Contemporary Literary Theory. (Toronto 1993).s.602 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
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blir inte upplevelsen av paradoxen något skrämmande eller omöjligt, utan mer ett uppvaknande, 

en ny insikt i livet.  

Exempelvis är Vladimirs och Estragons väntan, en saknad av mening eller en mening?  

     Kan självaste väntan vara en mening? Det är denna insikt som den moderna paradoxen 

söker förmedla.  
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Om ”I väntan på Godot” 

” I väntan på Godot” (”En attendant Godot” ) är som bekant ett drama av Samuel Beckett. Som 

framgått av textens inledning är detta ett komplicerat drama men inte till sin uppbyggnad. 

Dramat består av två akter och har få karaktärer (fem stycken). Handlingen utspelar sig på en 

relativt okänd plats i ett okänt land vilket dock förmodligen är Frankrike. Vi får fakta om 

scenbilden, scenanvisningar och att det utspelar sig i Jädrasketdistriktet12. Huvudpersonerna är 

de två redan omnämnda namnen Estragon och Vladimir. Det är om dessa karaktärers väntan på 

den mystiska Godot som dramat handlar om.  Därmed kan man säga att titeln avslöjar dramats 

grundfabel och handling. 

    Utöver Estragon och Vladimir får vi bekanta oss med Pozzo och Lucky. Den förstnämnda 

en bitter och dyster herre med en slav som heter Lucky. Lucky har ironiskt nog ett namn som 

inte speglar hans position. Men jag kommer att nämna dessa två mer under arbetets presentation 

och gång.    

    När jag nämnde att dramat var komplicerat syftade jag snarare på dess absurdistiska tema. 

Det absurda och dess egenhet präglar detta drama genomgående. Men det är även inom detta 

estetiska fält som mitt undersökningsområde ligger, paradoxen och det paradoxala. 

”-Det är ingen risk att vi nånsin. tänker mera. 

-Vad är det då vi klagar över? 

-Tänka är inte det värsta.”13 

 

 

 

 

 

  

                                                             
12  Samuel Beckett, ”I väntan på Godot”, Tre dramer. (Viborg 2006), s.121 
13 Ibid. 



10 

 

Kapitel 2 

2.1 Exempel på paradoxer i I väntan på Godot 

Nu när jag har gett er vissa grundläggande fakta om paradoxens betydelse, definition och 

historia samt gett er en kort och objektiv presentation av dramat ska jag försöka konkretisera 

paradoxen genom exempel från ”I väntan på Godot”.  

 
Vladimir 
[…]Men en av de fyra säger att en av de två blev frälst. 
Estragon 
Jaja. De är inte överens och det är hela saken. 
Vladimir 
Men alla fyra var där. Och bara en säger att en rövare blev frälst.  
Varför ska man tro honom mer än andra. 
Estragon 
Är det någon som tror honom? 
Vladimir 
Alla. De känner bara till den versionen. 
Estragon 
Folk är okunniga jävlar.14 

 

    Ovan kan vi se ett bra exempel på hur paradoxerna ser ut i detta drama. Som vi kan se så 

ryms inte denna paradox i en replik. Den är uppbyggd genom ett flertal repliker och blir inte en 

paradox förrän i sista repliken då Estragon förmedlar att människor är okunniga. Detta sker 

alltså för att Estragon i sista repliken förmedlar en sanning ur en dialog som till dess endast 

formulerats som en mänsklig absurd ironi.  

 
 

 

 

 

  

                                                             
14 Samuel Beckett, ”I väntan på Godot”, Tre dramer. (Viborg 2006), s.17 
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Vladimir 
-Jag är nyfiken på vad han har att erbjuda. Sedan kan vi välja eller vraka. (De stannar vid 
stenen) 
Estragon 
-Exakt vad var det vi bad om? 
Vladimir 
-Var du inte med? 
Estragon 
-Jag hörde nog inte på. 
Vladimir 
-Tja…ingenting så värst bestämt. 
Estragon 
-En sorts bön. 
Vladimir 
-Just det.15 

 

     Detta är ett exempel, likt det föregående. Paradoxen byggs upp genom dialogen men 

bekräftas på slutet genom Estragon, ”En sorts bön”. All deras väntan, all möda för någonting 

som inte är så värst bestämt. Detta är ironiskt, men ännu mer paradoxalt. Så mycket för så lite. 

En problematik som vi alla känner igen.    

     Vi får inte glömma, som jag nämnt i föregående kapitel, att paradoxen bekräftas genom att 

den förmedlar en sanning, alltså har vi i citatet ovan en paradox som handlar om människans 

okunnighet.  Paradoxen är då uppbyggd så att den problematiserar och ironiserar en religions- 

och trosfråga till den grad att frågan verkar löjlig. En trosuppfattning säger att en rövare blev 

frälst, människorna tror på det även om det inte beläggs med något konkret faktum att just detta 

skedde. Sammanfattningsvis kan sägas att människor är okunniga eftersom de bortser från 

fakta, därmed en paradox. 

    Även om de flesta paradoxer i dramat formuleras genom ett flertal repliker och meningar, 

så finns det paradoxer som formuleras genom bara en replik eller mening.  

”Mycket troligt. Alla förändras. Det är bara vi som inte kan.”16 

     Här kan vi se en formulering som jag vill mena är en paradox, men som många likväl 

skulle säga inte är det.  Anledningarna till att den inte skulle kunna ses som en paradox är att 

Estragon och Vladimir i dramat inte förändras.  De förblir likadana, med likadan inställning 

hela dramat igenom. Jag påstår att detta är en paradox eftersom det dolt förmedlar en ironisk 

sanning om människans okunnighet och oförmåga att ta lärdom av sina misstag.  

 

                                                             
15 Ibid 
16 Ibid. 
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För att förklara närmare så kan vi t ex börja med Lucky (en av karaktärerna) som 

karaktäriseras som hund.  Han har ingen fri vilja, ingen makt, ingen framtid. Men när man väl 

sätter en hatt på honom, så blir han plötsligt smart. En subjektiv tolkning är att även den mest 

primitiva kan förändras, den mest primitiva kan höja sig över sin herre, men Estragon och 

Vladimir kan inte förändras, vilket öppnar för möjligheten att tolka det (subjektivt) som att 

mänskligheten, de troende, de som väntar, inte kan förändras. De är fasta i sin väntan, i sitt 

religiösa hopp. Sett ur den synvinkeln kan man tolka den ovan nämnda meningen som en 

paradox. 

      Ett annat exempel på en direkt paradox är när Estragon säger till Vladimir att han borde 

blivit poet och han svarar: 

”Det var jag.(Pekar på sina trasor) Syns inte det?”17 

Poeten är fördömd, han lever i hopp om räddning från något, kanske Godot, kanske något annat. 

Poeten är enkel, allt han äger är trasor, poeten är olycklig.  

      Som vi redan nu kan se, är paradoxens natur besläktad med det ironiska. Ironin verkar 

vara en del av paradoxen. Ironin är igenkännbar i denna paradox genom satiren mot 

humanismen i form av poetens hopplösa framtid och tillvaro, poeten har bara trasor etc.   

     Detta är intressant eftersom ingen av de grundläggande definitionerna som jag presenterat 

nämner ironin som en del av paradoxen. 

Ett annat klassiskt exempel på en paradox är: 

Vladimir 
-Säga att du är det. Även om det inte är sant. 
Estragon 
-Vad ska jag säga? 
Vladimir 
-Säg: Jag är lycklig. 
Estragon 
-Jag är lycklig 
Vladimir 
-Jag också. 
Estragon 
-Jag också. 
Vladimir 
-Vi är lyckliga18 
 

 

                                                             
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Här kan vi se en typisk Epimenidisk paradox. Epimenides var som tidigare nämnts en 

kretensare som sa att all kretensare var lögnare. Paradoxen låg i det att han själv var kretensare 

och därmed även han lögnare. Vladimir tvingar Estragon att säga att han är lycklig även om han 

inte menar det, vilket direkt förklarar paradoxen som inte tillåter Estragon att förklara sin 

miserabla och hopplösa tillvaro. Detta är ett bra exempel på hur Beckett genom paradoxen 

blottlägger tillvaron för publiken. 

     Ett annat exempel på en Epimenidisk paradox är när t.ex. Estragon säger: 

”Vi är alla födda galna. Några förblir det.”19 

    Detta ställer frågan om Estragon och Vladimir är galna. Är hela deras värld en illusion av 

dårskap? Om det är två galningar som är huvudpersoner kanske det även finns någon 

undermedveten sanning om mänskligheten. Om vi går vidare med en annan sorts paradoxer 

som finns i Becketts drama kan vi stöta på paradoxer som ser ut så här: 

 

Estragon 
Där ser du. Du mår sämre när jag är med dej. Jag mår bättre ensam också. 
Vladimir 
(Förargad.) Varför kommer du då alltid krypande tillbaka? 
Estragon 
Vet inte.20  

 

Detta är inte ett exempel på en implicit paradox, men det är, enligt min mening, en del av 

formuleringen till en av dramats stora paradoxer. Varför jag tar med detta stycke är delvis för att 

det är ironiskt men också för att det konkret kan visa hur de stora paradoxerna i dramat är 

uppbyggda. 

    Enligt min mening är dramats största paradox självaste väntan på Godot. De väntar och 

väntar men han dyker inte upp. Analysen av den paradoxen behandlas dock i senare del av 

uppsatsen. Innan dess är det viktigt att diskutera en paradox om förhållandet mellan Estragon 

och Vladimir.

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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      Först och främst bör det sägas att denna paradox inte är skriven med en eller tio, eller för 

den delen tjugo meningar. Den är inskriven genomgående i hela dramat och finns där implicit. 

Skillnaden mellan denna typ av paradox och de föregående som tagits upp är i hur abstrakt 

denna typ av paradox är.  

De andra paradoxerna har jag tydligt kunna visa i sin hela struktur, vilket inte är möjligt med 

denna.  Med denna paradox kommer jag vara tvungen att använda mig av små citat som inslag 

av paradoxen. 

     Som det sista citatet visar, så är det alltså frågan om en högst komplicerad och svår struktur 

som i finns i förhållandet mellan Estragon och Vladimir. De är beroende av varandra, men mår 

bättre utan varandra. 

 
”Vladimir  
Vi kan fortfarande skiljas åt, om du tror det blir bättre. 
Estragon 
Det är inte mödan värt längre. 
Tystnad”21 

 

      Estragon och Vladimir håller ihop genom sin väntan. Oavsett vad eller vem Godot är, står 

de tillsammans. De är två olika personer men de är fundamentalt likadana, deras behov är 

samma, deras lidande är det samma. Intressant är att paradoxen därmed ligger på flera plan. Till 

exempel ligger paradoxen i deras behov av varandra och oförmågan att skiljas, trots att det 

förmodligen skulle gynna dem båda. Eller, som man också kan se det, att paradoxen handlar om 

människans förmåga att hålla ihop även om morgondagen är hopplös och kommer att vara lika 

förfärlig som idag. 

      Denna paradox manifesteras genom hela verket. Vi kan konkret se att Estragon och 

Vladimir håller ihop trots att det förmodligen missgynnar dem. Utöver det vill jag även nämna 

att detta bland annat är ett bevis på en modern paradox. En paradox enligt 

Wordsworth-traditionen22 som talar om ett belysande av vardagliga ting sett ur ett annat 

perspektiv. Ett lite tydligare exempel är: 

  

                                                             
21 Ibid. 
22

 Irena Makaryks, Encylopedia of Contemporary Literary Theory. (Toronto 1993).s.602 
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”Estragon 
-Vad ska vi göra nu? 
Vladimir 
-Vet inte. 
Estragon 
-Kom så går vi. 
Vladimir 
- Det kan vi inte. 
Estragon 
-Varför det? 
Vladimir 
Vi väntar på Godot.”23 

 

      Här kan vi se deras oförmåga till handling. Subjektivt tolkat, kan vi se detta som en 

paradox för trons och hoppets förhindrande av mänsklig utveckling. Deras blinda tro på att 

Godot kommer håller dem kvar och förhindrar dem därmed också från att göra något annat. 

       Den sista och den största paradoxen jag tänker ta upp är paradoxen om självaste väntan 

på Godot. 

       För att kunna förstå principen för denna paradox och tanken bakom den bör man kanske 

tänka så här: 

”Den enda filosofi man skulle kunna stå för inför den totala hopplösheten vore en som försökte 

se allt så som det skulle framstå från perspektivet av en återlösning.”24 

      Först och främst vill jag påpeka att mitt mål inte är att diskutera någon filosofi. Jag vill att 

ni lägger märke till hopplösheten och återlösningen. Det är mellan dessa två kategorier som 

Estragon och Vladimir hela tiden pendlar i sin väntan.  

De väntar och väntar i all hopplöshet, men den trygga vetskapen om att de kommer att fortsätta 

vänta, ger dem även en mening, det ger dem och deras tillvaro ett syfte. Inom dessa ramar ligger 

därmed även förklaringen av den stora paradoxen. Väntan (hopplösheten) skapar en trygghet 

(återlösning), alltså de väntar för att det är deras trygga mening och syfte. 

Sanningsförmedlandet blir problematiskt, eftersom det uppstår genom mitt förhållningssätt. 

Genom att jag menar att väntan skapar en mening, förvandlas ironin till en paradox. Väljer man 

dock att inte se det ur det perspektivet kan man hävda att det inte är en paradox utan bara en 

väldigt absurd ironi. 

  

                                                             
23 Samuel Beckett, ”I väntan på Godot”, Tre dramer. (Viborg 2006), s.92 
24 Theodor W. Adorno, Minima Moralia.(Lund 1986),s.309 
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2.2. Vilken funktion har paradoxerna i dramat? 

Funktionen som vi vet i allmänhet för en paradox, är att den ska förmedla en sanning i dramat, 

om dramat, eller utanför dramat. Det urskiljande kravet är att den ska visa en sanning.   

    Som vi har sett genom de exempel jag belyst, tenderar paradoxen att vara uppbyggd eller 

till stora delar bestå av ironi. Det är i detta som jag menar att den största anledningen till 

användande av paradoxer ligger. Jag anser att Becket genom sitt sätt att använda paradoxer 

lyckas belysa barnsliga och mänskliga uppfattningar, som något orealistiskt och löjligt. Ett 

exempel är att vi alltid håller ihop, trots att hopplösheten inte förändras. Eller att vi tror på 

historier som inte alls behöver vara belagda med fakta. ”I suggest that it is a misstake to seek an 

immediately evident reality[…]”25 

    Den evidenta sanningen och realiteten tas alltid för given. Jag vill mena att den aldrig ens 

uppskattas. Den evidenta sanningen får därför aldrig någon fotfäste hos läsaren.  Dock kan 

man genom att förklara den genom paradoxer, och bevisa sanningen genom en ironisk 

täckmantel (vilket paradoxen enligt mig är) lyckas att förmedla sanningen som något värdefullt. 

Det kanske rentav är så, att värdet för den evidenta sanningen om människan som detta drama 

framlägger, endast kan uppskattas om det sker genom förlöjligande paradoxer. 

    Detta för oss då tillbaka till ett av de första citaten i kapitel två, om att människor är 

okunniga.  

   Man får inte heller glömma paradoxens andra styrka, att presentera problematik på ett 

intressantare sätt. Detta hör ihop med det som jag skrivit ovan, men faktum är att ironi alltid har 

varit ett bra sätt att bekämpa enformigheten i texter. Vad jag menar är att en text som endast är 

skriven på det viset förmedlar ett stort antal sanningar direkt genom att den noggrant diskuterar 

dem. Alltså kan man med paradoxer beröra områden på ett intressantare sätt och göra dem mer 

tillgängliga.  

”The word swarm is initially meaningful to us through association whit such experiences as that 

of a hovering swarm of gnats or a swarm of dust motes in a shaft of sunlight.”26 

Tillgängligheten ökar genom att folk känner igen den paradoxala situationen, vilket underlättar 

för en tolkning och ett accepterande av den paradoxala sanningen som förmedlas.       

Genom de exempel som jag framför på paradoxer i Becketts drama I väntan på Godot är det 

tydligt att alla paradoxer belyser situationer som vi alla befunnit oss i.

                                                             
25 W.V.Quine, The Ways of Paradox and other essays,(London 1975),.225 
26 Ibid. 



17 

 

 

    Exempelvis hopplösa relationer som vi inte avbrutit trots att det skulle ha gynnat oss. 

Känslan av hopplöshet och saknad av mening. Sökande efter en mening, sökande efter 

förståelse.  Som jag redan exemplifierat så är paradoxen inget som implicit måste framgå i det 

medvetna, paradoxens struktur kan och finns ofta i det undermedvetna. Exempelvis frågan om 

det paradoxala med självaste väntan på Godot. 

    Något som är väldigt intressant tycker jag är känslan av att paradoxen faktiskt 

marginaliserar mänsklig förmåga att uppfatta och värdera. Varför kan vi inte ta till oss en text 

som endast har fokuserat på att skriva ut dessa sanningar? Varför behöver vi paradoxer för att 

kunna uppskatta dessa sanningar? 

    Jag överlåter dock detta till beteendevetaren och psykologen. Men för att återvända till 

frågan: varför just paradoxer? så ska jag ställa en fråga som W.V. Quine gör. 

”Are there things that man can never know?”27 

    Estragon och Vladimir är två tillsynes primitiva människor, de beter sig primitivt, de tänker 

primitivt och de förändras aldrig. Oavsett så är de och förblir de människor. Det är allmänt känt 

att människan drivs av nyfikenhet, vill lära sig, utveckla sig och förstå saker. Likväl som 

Estragon och Vladimir är befriade från de tankarna så har de gemensamt med oss alla andra att 

de hoppas. 

    Frågan blir då kanske om vi kan förstå hoppet och vad behöver vi göra för att förstå det? 

Svaret måste ligga i att undersöka hur en annan människa, som är precis som vi fungerar. Jag 

menar att människor inte skiljer sig så mycket från varandra. Det finns dumma, det finns 

smarta, det finns elaka, snälla, men i grunden är vi alla människor.  

    Vad Beckett gör är att han sätter två människor i en värld som mest kan efterliknas en bur. 

De kan inte lämna den, de kan inte förändra den. Genom sina paradoxer låter han oss sedan 

studera dessa människor och därmed även oss själva. 

Varför vänta på Godot? Finns det någon Godot? Väntar vi alla på en Godot? 

”Once did people say God, when they looked out upon distant seas; now however, have I taught 

you to say, Superman”28 

     Finns det en Godot, som vi alla skapar för att ge oss en mening? Är meningen viktigare än 

målet? Dessa frågor må vara väldigt filosofiskt och idéhistoriskt riktade men de är även viktiga 

för mig att ta upp i mitt arbete eftersom paradoxens styrka belyser även detta.  

                                                             
27 Ibid. 
28 Friedrich Nietzsche, Thus spake Zarathustra,(New York 1999),s.54 
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   Paradoxen ger oftast en konkret sanning, en sanning som vi inte kan se på något annat vis än 

om vi inte ser det hos andra människor, fiktiva eller verkliga. 

”It is only when the poet sees the city under the semblance of death that he can see it as actually 

alive […]”29 

     Även den mest direkta författare använder sig ofta av paradoxer. Paradoxen är och 

kommer att förbli författarens sätt att förmedla sin sanning. Endast vetenskapen kräver ett språk 

som är fritt från paradoxer. 

”It is the scientist whose truth requires a language purged of every trace of paradox[…]”30 

För läsaren förblir paradoxen ett sätt att se vardagliga saker ur ett nytt ljus, med en ny förståelse. 

    Avslutningsvis för detta kapitel är det viktigt att nämna att paradoxer är frekventa genom 

hela dramat.  En modigare person än jag hade kanske till och med påstått att dramat är 

uppbyggt kring paradoxer. Anledningen till att jag menar att dramat inte är uppbyggt kring 

paradoxer är att jag anser att det först och främst är uppbyggt kring absurditet. Men dessa två 

områden skiljer sig och jag ska inte gå in i ett annat forskningsområde. Det är dock intressant att 

den Epimenidiska paradoxen är aktiv även i detta drama. Inte minst då detta är en väldigt 

gammal form av paradox och det är intressant att se den moderna paradoxen som arbetar med 

det undermedvetna, framhävande av sanning, belysande saker ur nya synvinklar, i ett samspel 

med den gamla Epimenidiska paradoxen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Cleanth Brooks, The well wrought Urn, Studies in the Structure of Peotry (New York 
1975),s.7 
30 Ibid. 
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Kapitel 3 

3.1 Paradoxen problematik 

Som jag redan nämnt är paradoxens litterära område begränsat till all ovetenskaplig litteratur. 

Vetenskapen kräver som bekant en paradoxfri hållning. Paradoxens kriterium är gemensamt för 

alla genrer inom litteraturen, men den tenderar att bli omdiskuterad när man talar om teorier. 

Eftersom teorier (litteraturvetenskapliga och andra) även kan innehålla paradoxer, så tenderas 

ofta dessa teorier att kritiseras för att inte vara konkreta och objektiva eftersom en förklaring av 

en paradox ofta beror på vår subjektiva uppfattning om den. 

Jag tänker i detta kapitel på den ovan nämnda grunden kritiskt förhålla mig till min teori. 

    Jag har implicit i föregående kapitel omnämnt behovet att bejaka behovet av subjektiva 

tolkningar för att kunna hävda paradoxen. Om man vill förhålla sig linjärt och enbart till texten 

så kan man inte hävda visa situationer som paradoxala. Hit hör även den, enligt mig, omnämnda 

största paradoxen. Detta menar jag efter som det i boken inte finns någon utskriven sanning 

som utgår från deras väntande. Vi får aldrig förklarat för oss varför de väntar, eller varför de 

inte går iväg?  

     Men kan man inte utgå från det omedvetna eller undermedvetna som texten förmedlar? 

Min text är en vetenskaplig text, men den är en närläsning av en skönlitterär text. Alltså måste 

jag bejaka den skönlitterära textens innehåll och mening både konkret och objektivt, men även 

subjektivt. Viktigt att säga är också att när jag talar om min teori, så menar jag de teoretiska 

teser som jag framlagt som vetenskapliga, vilket är alla mina analyser av tidigare nämnda 

paradoxer. 

     Jag vill försvara min ibland subjektiva hållning genom mitt förhållande till det studerande 

objektet och ämnet. Anledningen till att förklara något som paradox menar jag kan ligga på det 

undermedvetna planet, detta kräver i sin tur ett subjektivt förhållningssätt, men detta utesluter 

inte heller det förklarade som omöjligt. De flesta litteraturvetare och de flesta övriga som läst I 

väntan på Godot är överens OM att meningen med deras väntande ligger på en annan nivå. Den 

finns inte inskriven, den är för oss att tolka.  

    Grunden för detta tänkande finns bland annat att se i Quine´s essä, som talar om 

nödvändigheten och vad som behövs för att kvalificera någonting som nödvändigt. Ett trivialt 

men bra exempel är att någon presenterar en leopard. Personen eller personerna som ska se 

leoparden förväntar sig ett prickigt kattdjur. Nödvändigheten skapas alltså genom 

generalisering. Genom att behöva en förklaring, vilket är naturligt för alla människor när vi 

ställs inför en problematik, så tolkar vi för att vi generellt alltid förväntar oss ett tydligt svar. 
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Därmed är tolkningen naturlig och ett nödvändigt måste för en sådan analys. Det ska påpekas 

att när jag valt att tolka en sådan ironisk situation som deras väntan på Godot, så har jag gjort 

det med målet, som jag är övertygad om fanns i Becketts tankar när hans skrev dramat, att 

försöka visa en sanning om mänskligheten. I och med detta har jag gjort om den problematiken 

till en paradox. Jag hävdar att det är en paradox just för att den kan tolkas så. Den kan tolkas på 

många andra sätt också, som likväl gör den till en paradox. Det enda argumentet för att sådana 

undermedvetna paradoxer inte skulle vara paradoxer är att problematiseringen som föregår dem 

inte skulle vara formulerad för att närläsas och tolkas. 
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Kapitel 4 

Slutdiskussion 

En fråga återstår att besvara: hur sprids dramats budskap? Även om detta inte var en av mina 

frågeställningar har det oundvikligt blivit en del av mitt arbete. Jag har från start hävdat och 

bevisat att paradoxen är ett medel för att visa en sanning eller att belysa en situation ur en annan 

synvinkel. Men medan arbetet fortgick blev det ironiska evident och det absurda oundvikligt.  

    Den stora frågan som man nu i slutet måste ställa sig är; Använder sig Beckett av ironin 

eller paradoxen i första hand för att sprida sitt budskap. Denna fråga är intressant att besvara ur 

en väldigt viktig aspekt, nämligen för att motbevisa den läsare som implicit kommer att förkasta 

detta arbete för att han menar att ironin och det absurda är medlet för att sprida budskapet. 

Svaret är faktiskt enkelt och tydligt, ironin och det absurda är utan tvekan två enormt viktiga 

inslag. Det är till och med möjligt att hävda att hela dramat är uppbyggt av dem. Men faktum är 

att paradoxer kan vara likväl absurda som ironiska. Därmed är svaret att budskapet sprids 

tillsammans genom paradox, ironi och absurdhet. Uppbyggnaden kan vara absurd eller ironisk 

men när det börjar förmedla en sanning då förvandlas det till en paradox. 

Därmed har jag nu förhoppningsvis avslutat alla tvivel, som en läsare kan ha.  

Nu när jag har fört mitt arbete och min analys till sitt slut bör jag kanske förklara hur jag 

uppfattar mina uppnådda resultat. 

Adorno sa: ”För varje människa finns en urbild i sagorna, om man bara letar tillräckligt 

länge.”31  

    Alltså svaret är alltid där, det finns och det går att få fram. Enligt min mening har denna 

analys lyckats med sina mål d v s att konkret besvara de frågeställningar som jag formulerat.  

- att förstå paradoxen och dess uppgift. 

Jag har kommit fram till att den är gammal som form och att den genomgått stora 

förändringar.Genom flera exempel har jag visat skillnaden på äldre form av paradox och 

modern paradox. I texten framgår att dessa två former samexisterar i detta drama och att de är 

frekventa.

                                                             
31 Theodor W. Adorno, Minima Moralia.(Lund 1986),s.104 
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    Vidare vill jag mena att uppsatsen tydligt framhåller paradoxens uppgift som ett redskap för 

belysning av områden som vi annars inte fäster vikt vid. Det framgår även tydligt att paradoxen 

är ett sätt att berätta en sanning.  

Jag har bland annat även diskuterat och förklarat paradoxens användningsområde och dess 

problematik. 

     En annan frågeställning, vilken jag tycker att jag lyckats påvisa, är hur paradoxen ser ut 

och hur den formuleras. Jag har använt mig av ett antal olika definitioner, som jag tänkt ska 

spegla en gemensam syn på paradoxer. Att använda sig enbart av en litteraturvetenskaplig 

encyklopedi ansåg jag vara för linjärt och stelt och utan hänsyn till en potentiell läsare som inte 

endast är intresserade av paradoxen ur en litteraturvetenskaplig syn. Av den anledningen valde 

jag en populär internet encyklopedi, en litterär encyklopedi och en svensk ordbok. 

Vidare anser jag att genom att använda ett så pass stort antal exempel som jag har gjort i detta 

arbete, har jag fått en bred inblick i de olika former som paradoxen faktiskt kan förekomma i. 

     Paradoxens släktskap med ironin och det ironiska är intressant och något som jag kommit 

fram till och konkret bevisat utan att ha haft det som ett mål för mitt arbete och min analys. 

     Det har varit ett hårt arbete, att få fram alla paradoxer, att hitta all relevant fakta litteratur. 

Att hitta litteratur om ämnet paradoxer inom litteraturvetenskap var absolut ingen lätt sak. Även 

om många essäer har skrivits SÅ har det varit svårt att få tag på dem. Det känns dock som att all 

litteratur är relevant till frågeställningarna och syftet. Vissa citat kan visserligen som undantag 

tyckas vara mindre kopplade till ämnet, men jag har valt dem för att de hör ihop med den tes jag 

vill genomdriva.  

    Mitt subjektiva förhållningssätt till vissa teser är evident, men försvarbart. Mitt mål har 

varit att presentera paradoxer, inräknat även möjliga paradoxer. Enligt min mening har arbetet 

ändå lyckats ge resultat i fråga om paradoxen som ett objektivt ämne, detta genom att jag bland 

annat visat hur en paradox kort och konkret kan formuleras och se ut.  

Ett bra exempel är paradoxen med kretensaren Epimenides. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är väldigt glad över att jag har skrivit detta arbete. Jag är 

glad och stolt över att ha bidragit med mer forskning kring det paradoxala. 
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