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Smärtans ansikte
För en ikonisk passionsfenomenologi

JAYNE SVENUNGSSON

Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man 
och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer 
sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.

Jes. 53:3414

Se på korset där han hänger
hur han hänger. Se han hänger där på korset – 
Synlig, synlig, synlig

Katarina Frostenson, ur Ordet. En passion

Hur ser smärtan ut? Smärtan – jag talar då om den fysiska såväl som 
den själsliga utan att vilja antyda att dessa någonsin fullt kan skiljas åt 
– känns. Det vet varje människa. Men hur förhåller det sig med dess 
synlighet? Går smärtan att avbilda? ”I wanted to paint the scream more 
than the horror”, förklarade Francis Bacon, smärtans och fasans 
okrönte mästare som på duk efter duk avbildade skrikande, ångest-
ridna och vanställda kroppar. Och är det inte precis så det förhåller sig 
med våra försök att avbilda smärtan? Vi kan fånga dess synliga uttryck 
– det förvridna ansiktet, det uppfl äkta såret, blod som strömmar. Vi 
kan också i viss utsträckning fånga det som orsakar smärtan, våldet, 
det avsiktliga eller oavsiktliga, som riktas mot kroppen och/eller sjä-
len. Men vi kommer svårligen åt själva smärtan, den smärtsamma och 
fasansfulla erfarenheten.

Bacon sätter i själva verket ord på det dilemma som uppstår i det 
ögonblick då vi vill förmedla ett slags sinnesintryck genom ett annat, 

414. 1917 års översättning.
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i det här fallet kännandet genom seendet, smärtans känsla genom bil-
dens statiska visuella komposition.415 Och man kommer knappast 
längre genom att vända sig till fi lmens audiovisuella medium. Likväl 
är det här jag vill ta min utgångspunkt i ett försök att initialt teckna 
två olika slags förmedlanden av smärta i det visuella (eller audiovisu-
ella, även om det är den senare aspekten jag ska uppehålla mig vid), 
vilka ska vägleda min fortsatta diskussion. Jag ska, för det första, rikta 
blicken mot Quentin Tarantinos storslagna hämndepos Kill Bill I–II 
från 2003 respektive 2004; för det andra mot David Lynchs verklig-
hetsbaserade och lika enastående drama The Elephant Man från 1980. 
Avsikten är inte att ge någon uttömmande eller ens summarisk fi lm-
analys. Det som intresserar mig är vad fi lmerna i fenomenologisk me-
ning väcker hos åskådaren, hur de förmedlar smärta, samt vilken roll 
synlighet och osynlighet spelar i detta förmedlande. Utifrån de två slag 
av fenomenalitet man kan urskilja i dessa fi lmer vill jag, i ett andra led, 
närma mig representationen av Kristi passion. Betraktar man pas-
sionshistorien som den gestaltats och upplevts genom historien kan 
man konstatera att den förmått frambringa båda formerna av fenome-
nalitet (en dubbelhet som senast 2004 kom till uttryck i de blandade 
reaktionerna på Mel Gibsons fi lmatisering av passionen): Å ena sidan 
en ”idolatrisk” fenomenalitet, vilket resulterat i en lång tradition av 
förhärligande av smärta och lidande med stundom förödande konse-
kvenser. Å andra sidan en ”ikonisk” fenomenalitet, vilken snarare 
gene rerat fram en andlig tradition som strävar efter att uppväcka med-
kännande för den andres smärta. För kultivera denna senare tradition, 
vilket jag i artikelns avslutande del vill argumentera för att vi bör, 
krävs dock att vi gör upp med de vålds- och vedergällningshyllande 
drag som fi nns inbyggda i kristna teologin. 

Idolatrisk och ikonisk fenomenalitet

Quentin Tarantinos och David Lynchs omnämnda fi lmer förenas inte 
bara i sin storslagenhet. De är också i fl era meningar överväldigande; 
de presenterar åskådaren med ett scenario som stundom blir för  mycket 

415. Jfr Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, 3 :je uppl., Paris : La 
Diff érance, 1994, s. 40–43.
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att ta in, som mättar eller just överväldigar. Dock på mycket olika sätt. 
För att närmare rama in det slags fenomenalitet det här handlar om 
kan man erinra sig om vad Jean-Luc Marion blottlagt som ”mättade 
fenomen” (phénomènes saturés), fenomen som utmärks av ett överfl öd 
snarare än underskott av intuition, som framträder i sådant övermått 
att vår intention kommer till korta. Marion urskiljer fyra kategorier 
av mättade fenomen, varav två är av särskild relevans i detta samman-
hang: idolen (l’idole) och ikonen (l’icône). Det ska dock förtydligas att 
det är kategorierna i den strikta fenomenologiska mening de har i 
Marions senare verk, till skillnad från den teologiska undermening de 
har i fl era av hans äldre verk, som här underförstås.416

Den typ av mättade fenomen som Marion sammanfattar i begreppet 
idol utmärks av sin bländande karaktär. Det handlar om fenomen vars 
strålglans är så stark att intentionen hejdas och kommer av sig. Som 
exempel lyfter Marion fram det målade konstverket, eller mer exakt 
det som sker i mötet med en målning som överväldigar eller mättar 
oss i sin storslagenhet. En sådan målning utgör ett mättat fenomen 
just genom att i sin bländande synlighet fånga och trollbinda det be-
traktande subjektet och därmed gäcka dess intention.417 På motsva-
rande sätt, skulle jag vilja föreslå, kan man karakterisera det sätt på 
vilket smärta förmedlas i Tarantinos skildring av den före detta yrkes-
mördaren Beatrix Kiddos våldsamma vendetta på sina tidigare kolle-
gor och sedermera bödlar. Vad åskådaren möter är mer än något annat 
ett överfl öd av synlighet, en kaskad av synlig smärta i form av samuraj-
svärd som svingas och skär, blod som sprutar i fontänliknande ymnig-
het och avhuggna kroppsdelar som fl yger – allt i ett intensivt tempo 
och i starkt kolorerade färger.

416. Jag syftar här främst på L’idole et la distance. Cinque études (Paris: Grasset, 1977) 
och Dieu sans l’être (Paris: Quadrige/PUF, 1982) i kontrast till Étant donné. Essai 
d’une phénoménologie de la donation (Paris: PUF, 1997) och De surcroît. Étude sur les 
pnénomènes saturés (Paris: PUF, 2001). För en mer utförlig diskussion av de bety-
delseglidningar som äger rum mellan dessa olika verk beträff ande Marions feno-
menologiska kategorier, se Jayne Svenungsson, Guds återkomst: En studie av gudsbe-
greppet inom postmodern fi losofi . Logos/Pathos 3, Göteborg: Glänta, 2004, s. 163–
165.
417. Se Jean-Luc Marion, Étant donné, op. cit., s. 319–321 och idem, De surcroît, op. 
cit., s. 82–85.
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Det intressanta, för att återvända till Marions fenomenologi, är vad 
som sker hos det betraktande subjektet i mötet med idolen. Till skill-
nad från fl era av de övriga typerna av mättade fenomen saknar idolens 
fenomenalitet intersubjektivitet – den ställer inte det betraktande sub-
jektet i relation till något eller någon utöver det själv. Det som sker i 
mötet med idolen – och som motiverar dess namn – är att blicken 
fäster sig vid det direkt synliga och låter sig bländas och hänföras av 
det den ser. Idolen blir aldrig uppfordrande, utan kan reduceras till 
denna rena synlighet och den estetiska njutning den väcker. Den este-
tiska njutningen blir, makabert som det i förstone kan synas, också det 
bestående intrycket av Tarantinos över fyra timmar långa excess i sti-
liserat våld. Smärtan skildras här i form av ett våld – modellerat enligt 
asiatisk kampsportsestetik – lyft över varje realism. Även de sekvenser 
av icke-fysisk smärta som förekommer, exempelvis berättelsen om hur 
antagonisten O-Ren Ishii som barn ser sina föräldrar kallblodigt mör-
das, skildras i sådana övermått (i den aktuella sekvensen dessutom som 
animerad mangafi lm) att betraktarens blick förblir fäst vid den inten-
siva och närmast bländande synligheten, dock aldrig uppfordrad eller 
bringad ur fattning. 

I denna sistnämnda mening utgör det slags mättade fenomen som 
Marion benämner ikoner en tydlig kontrast. Likt mötet med idolen 
innebär mötet med ikonen att intentionen sätts på undantag, överväl-
digad av intuition. Men där upphör likheterna. Medan idolens feno-
menalitet kan reduceras till den rena synlighet vilken blicken fäster sig 
vid och låter sig bländas av, framträder i ikonen istället det osynliga i 
det synliga i form av en annan blick som betraktar mig och uppfordrar 
mig till ansvar. Ikonens fenomenalitet exemplifi eras enligt Marion 
allra bäst av Emmanuel Lévinas analys av ansiktet, där ansiktet mar-
kerar en omvänd intentionalitet i form av den andres blick som före-
kommer och rubbar jagets intention.418 Det är detta slags fenomenali-
tet, vill jag hävda, som också utmärker det sätt på vilket smärta för-
medlas i David Lynchs djupt rörande porträtt av John Merricks, alias 
elefantmannens, öde i 1800-talets viktorianska England.419 

418. Se Jean-Luc Marion, Étant donné, op. cit., s. 323–325 och idem, De surcroît, op. 
cit., s. 136–153.
419. John Merrick hette i verkligheten Joseph Carey Merrick och levde mellan 
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The Elephant Man överväldigar, dock ej genom sin synlighet. Miljö-
erna är mestadels dunkla och som för att förstärka misären i 1800-
talets Londonslum har Lynch valt att skildra hela berättelsen i svart-
vitt. Filmen innehåller dessutom mycket få sekvenser av konkret 
 fysiskt våld och smärta. Det är genom det osynliga i det synliga som 
smärtan förmedlas, i den skrikande realism som bär upp skildringen 
av Merricks väg från cirkusattraktion till välgörenhetsobjekt för Lon-
donsocieteten. Som åskådare är det omöjligt att förbli i den första 
synligheten, för att åter knyta an till Marions fenomenologi. Skild-
ringen förmedlar smärta på ett sätt som gör att det inte går att förbli 
oberörd, bland annat genom att riva upp och påminna om de instink-
ter av sensationslystnad och förföljelselusta inför avvikelser som var 
och en av oss bär på. En av fi lmens mest outhärdliga scener skildrar 
den vädjande blicken från Merricks gravt deformerade ansikte, in-
trängd i ett hörn av en pissoar av en uppeggad mobb på Liverpool 
Street Train Station, då han kvädande uttalar orden ”I am not an ani-
mal! I am a human being! I… am… a man!” för att sedan kollapsa av 
utmattning. 

I denna outhärdlighet, i skildrandet av denna tryckande mänskliga 
ondsinthet, sker dock något avgörande: en smärta uppväcks hos det 
skådande subjektet. I fenomenologiska termer handlar det åter om ett 
slags intuitiv mättnad eller överväldigande som rubbar subjektets in-
tention. Dock ej i form av en kittlande bländning, som i idolens fall, 
utan just i form av en smärta som i sin outhärdlighet bringar subjektet 
ur fattning och som samtidigt kallar det till ansvar. Det rör sig alltså 
om ett slags fenomenalitet som inte bara väcker min medkänsla för 
den andres smärta – vad engelskan och de latinska språken uttrycker 
genom varierande former av latinets compassio – utan också en insikt 
om den kollektiva medskuld som gör att jag aldrig får förbli passiv 
inför den andres smärta. Det är detta slags fenomenalitet som ytterst 
intresserar mig i denna text.

1862–1890. Av sin samtid ansågs Merrick lida av elefantiasis, vilket även efter-
världen länge utgick från. Först på 2000-talet har man med hjälp av DNA-analys 
kunna fastslå att han i själva verket led av den extremt sällsynta sjukdomen Pro-
teus syndrom, troligen i kombination med neurofi bromatos.
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Smärtornas man och den farliga dolorismen 

Den bild som i västerlandet framför andra representerat compassio-
motivet är den vakande jungfru Maria vid Kristi kors. Maria, modern, 
delar sin sons smärta och lidande in i döden. Detta deltagande i Kris-
ti passion har också förblivit ett centralt motiv i den kristna traditio-
nen och genomsyrar den kristna kärlekstanken: att älska innebär att 
dela Kristi lidande och i förlängningen även vår nästas umbäranden. 
Att frammana compassio har också varit en viktig funktion inom delar 
av den kristna konsten, bland annat under högmedeltiden då bilderna 
av den lidande Kristus kom att spela en betydande roll i den västkyrk-
liga fromheten. I denna vilja att synliggöra smärtan för att uppväcka 
en engagerande medkänsla hos betraktaren snuddar vi åter vid det 
slags ikoniska fenomenalitet jag efterlyser ovan.

Om visualiseringen av den lidande Kristus, smärtornas man, i bästa 
fall manifesterar en sådan ikonisk fenomenalitet har den genom den 
västerländska historien emellertid i lika hög grad fungerat som en arke-
typ för dolorism, ett förhärligande av smärta och lidande. Det är så-
lunda inte givet med själva visualiseringen vilken fenomenalitet som 
aktualiseras. Förblir vi inom Marions terminologi skulle man kunna 
säga att bilden av smärtornas man lika ofta som den framkallat en 
ikonisk fenomenalitet uppväckt en idolatrisk sådan och därmed blott 
utgjort en avspegling av människans egen våldsamhet. För att förstå 
hur ett och samma fenomen – i detta fall Kristusgestalten – kan fram-
träda som endera ikon, endera idol, är det av betydelse att erinra sig 
om att såväl idolen som ikonen i det här sammanhanget utgör feno-
menologiska begrepp. Det handlar med andra ord ytterst om hur olika 
saker framträder för oss, samt hur vi förhåller oss till det framträ-
dande. Huruvida något framträder som ikon respektive idol är natur-
ligtvis avhängigt en rad skilda faktorer, så som förväntningar, för-
domar (i den vida mening Gadamer tillskriver termen), bildning och 
vad man i brist på bättre terminologi skulle kunna benämna existen-
tiell upplåtenhet. 

För att belysa denna fenomenologiska ambivalens med avseende på 
Kristusgestalten kan man, som jag ovan indikerat, erinra sig om den 
tvedräkt som uppstod inom kristenheten i samband med att Mel Gib-
sons The Passion of the Christ – onekligen det mest ambitiösa försöket 
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att visualisera Kristi lidande under senare år – hade premiär 2004. Å 
ena sidan kunde man världen över beskåda människor som tårögda 
steg ut från biograferna, djupt gripna av porträttet av en oskyldig man 
som gick en våldsam död till mötes men ändå valde att förlåta sina 
bödlar. Å andra sidan hördes rösterna från de många, företrädesvis 
akademiskt skolade teologer som unisont avfärdade fi lmen som en, 
med teologen Bo Larssons ord, ”påfrestande och farlig kliché som blö-
der och blöder utan att beröra”.420

Hur ska man förstå det faktum att fi lmen för somliga hade en uppen-
bar ikonisk eff ekt i ovan beskrivna mening, medan den för andra sna-
rast hade en idolatrisk eff ekt, bländande i en närmast våldspornogra-
fi sk synlighet? En förmodan, betingad av de kritiska rösternas teolo-
giska skolning, är att det till stor del handlade om olika grader av 
teoretisk förförståelse. De fl esta som sett fi lmen torde vara eniga om 
att den inrymmer intensiva våldsskildringar som gör den stundom 
outhärdlig. Att detta för många teologiskt skolade människor blev ett 
skäl att avfärda fi lmen som sådan kan närmast förklaras av att man 
bakom det rent visuella gestaltandet av Kristi passion också förmådde 
urskilja en specifi k teologi. Medvetenheten om de problematiska dra-
gen i den teologi som bär upp gestaltningen bidrog med andra ord till 
att förstärka en idolatrisk fenomenalitet hos fi lmen.

De problematiska drag det i Gibsons fall handlar om kan snarast 
återföras på den teologiska förståelse av meningen med korset och Jesu 
död som underförstås i fi lmen och som bekräftats av regissörens egna 
uttalanden. Närmare bestämt handlar det om föreställningen att Kris-
ti lidande och död utgör ett nödvändigt led i Guds försoningshand-
lande med människan, en idé som mer eller mindre explicit förutsätter 
att Gud kräver ett slags gottgörelse för människans överträdelser. Idé-
historiskt brukar denna så kallade satisfaktionslära spåras tillbaka till 
den västeuropeiska högmedeltiden. Det är också här man fi nner den 
mest berömda formuleringen av läran, Anselm av Canterburys klas-
siska skrift Cur Deus homo från slutet av 1000-talet. 

420. Bo Larsson, ”Krävde Gud hedersmord?”, Svenska Dagbladet, 2004-04-02. Jfr 
även Tomas Axelson och Ola Sigurdson, ”Om frälsaren, fi lmstjärnan och samtids-
människan: Jesus på vita duken”, i idem. (red.), Film och religion: Livstolkning på 
vita duken, Örebro: Cordia, 2005, s. 142–146.

SMÄRTANS ANSIKTE



250

I texten, författad i dialogform enligt platonskt snitt, förklarar 
 Anselm för sin lärjunge Boso nödvändigheten i att Gud lät sig inkar-
neras som människa. Argumentationen vilar på Anselms övertygelse 
om att Gud skapat människan till lycksalighet, vilket innebär ett liv i 
evig gemenskap med Gud själv. Detta paradisiska tillstånd kom män-
niskan emellertid att fördärva genom sin olydnad i Edens lustgård och 
kom därmed på ett irreversibelt sätt att kränka Guds ära och rättrådig-
het. För att återbörda den ära hon berövat Gud och uppnå försoning 
måste människan gottgöra Gud, något hon dessvärre är oförmögen till 
av egen kraft. Eftersom den överträdelse som ska sonas är av överjor-
diska dimensioner krävs helt enkelt en försoningsgärning av Gud själv. 
Samtidigt begicks överträdelsen till syvende och sist av en människa, 
och för att försoningen verkligen ska komma mänskligheten till dels 
krävs att gottgörelsen ytterst åstadkoms av en människa. Det är för att 
lösa denna omöjliga ekvation som Gud väljer att bli människa, varför 
inkarnationen är att betrakta som en nödvändighet.

Anselms argumentation bärs som synes upp av begrepp som ära, 
kränkning, gottgörelse och försoning och brukar vanligen framställas som 
en teologisk avspegling av den samtida feodalkulturen. Många  forskare 
understryker dock att hans syn på försoningen i lika hög grad var en 
direkt återspegling av det kyrkliga botgöringssystemet, där den botfär-
diga människan förväntades sona för sina synder genom konkreta gott-
görelseakter (välgörenhet, pilgrimsvandringar etc.). Även om båda dessa 
aspekter kastar viktigt ljus på Anselms försoningslära bör man emeller-
tid också se hans argument mot bakgrund av en platonskt inspirerad 
vision av ett universum uppburet av balans,  harmoni och ordning. En 
viktig del av argumentationen i Cur Deus homo, som sällan uppmärk-
sammas, handlar om att den ursprungliga himmelska harmonin mås-
te återställas. Anselm föreställer sig att de himmelska sfärerna i begyn-
nelsen var fyllda av änglar i ett perfekt antal. Då några av dessa änglar 
förfallit till det onda har en obalans uppstått. Det är för att fylla det 
tomrum som de fallna änglarna lämnat efter sig som Gud återlöser 
människorna och därmed återupprättar den himmelska balansen.421

Långtifrån den godtyckligt straff ande feodalherre eftervärlden ofta 
läser in i Anselms gudsbild framträder i Cur Deus homo en Gud vars 

421. Se Anselm av Canterbury, Cur Deus homo, bok I, kap. XVI–XVIII.
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handlande utmärks av rättrådighet och konsekvens. Det är likaledes 
en Gud som bär få drag av den gäckande, för människans förnuft helt 
oåtkomliga Gud som senmedeltidens nominalistiska teologer blott ett 
par sekel senare skulle utmåla. Anselms Gud är en kärleksfull och rätt-
vis Gud som handlar i överensstämmelse med vad också människan i 
kraft av sitt förnuft håller för gott och rätt. Mot bakgrund av den för-
nuftsenlighet som utmärker det anselmska universumet kan man dock 
fråga sig varför denne gode och rättrådige Gud som dessutom förut-
sätts vara allsmäktig kräver den oskyldiges lidande för att återlösa 
mänskligheten. Vari ligger det rättvisa i att låta den mest klanderfrie 
av Guds alla tjänare lida en oförtjänt död när Gud i sin allmakt hade 
kunnat välja att förlösa människan på mångahanda andra sätt? Likt 
en medeltida Ivan Karamazov ställer Boso denna fråga till sin mästare. 
I sitt svar bemödar sig Anselm om att förklara att Gud på intet sätt 
eftersträvar den oskyldiges lidande, lika lite som Kristus själv önskade 
lida. Nyckeltermen är istället lydnad. Kristus väljer att föredömligt 
underkasta sig det off er som krävs för att Guds ära (och därmed rätt-
rådighet) ska räddas och lider blott de oundvikliga konsekvenserna 
därav.422

Hur rättrådig Anselms Gud än må vara förblir frågan om varför 
Guds rättrådighet alls kräver off er och gottgörelse emellertid obesva-
rad. Redan i sin samtid utmanades Anselm på denna punkt av Peter 
Abelard, som värjde sig mot gottgörelsetanken och hävdade att korsets 
främsta funktion var att uppenbara Guds kärlek för mänskligheten. 
Likväl kom Anselms syn på försoningen att leva kvar och ha ett bestå-
ende infl ytande inom den västkyrkliga kristendomen. Även inom den 
postreformatoriska teologin levde föreställningen om Kristi sonande 
off er vidare, i många fall dessutom i kombination med ett porträtt av 
Gud som förlorat de drag av kärlek och rättrådighet som genomsyrade 
Anselms förståelse av Gud. Hos Jean Calvin, exempelvis, framträder 
en betydligt bistrare Gud som i vrede utkräver sin rätt av människan 
genom Kristi ställföreträdande lidande. Det är först i och med den 
upplysningsinfl uerade teologi som växer fram inom den tyska protes-
tantismen under 1800-talet som satisfaktionsläran på djupet ifråga-
sätts. För teologer som Albrecht Ritschl och Adolf von Harnack, som 

422. Ibid, bok I, kap. VIII–IX.
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ur evangelierna utläste ett radikalt etiskt budskap, framstod den straf-
fande Gud som gottgörelsetanken förutsatte helt enkelt som obiblisk 
och okristlig.423

Om 1800-talets liberalteologer sökte rädda den kristna gudsbilden 
undan de drag som i ljuset av den moderna människosynen framstod 
som alltmer otidsenliga, gick de emellertid aldrig till grunden med 
själva idealet om lidande och smärta som en del av den gudomliga 
efterföljelsen. Det är först i och med den feministiska teologins fram-
växt under 1900-talets avslutande decennier som en mer genomgri-
pande kritik av detta ideal formuleras. Den teolog som mer än andra 
bidragit till att synliggöra hur den kristna korsteologin tenderat att 
fostra dolorism är utan tvekan Rita Nakashima Brock.424 Med person-
liga erfarenheter av misshandel och fl era års arbete med ungdomar 
som varit utsatta för övergrepp har Brock i en rad texter belyst de 
dunkla bakgatorna av en civilisation som burits upp av berättelsen om 
hur den gudomlige Fadern i kärlek till mänskligheten utlämnar sin 
ende och högt älskade Son till lidande och en våldsam död. Även om 
man som Anselm bemödar sig om att betona att Gud inte önskar lidan-
det som sådant, utan blott lydnad, förutsätts likväl ett ideal som indi-
kerar att underkastelse och självutplåning är det högsta uttrycket för 
kärlek. 

Hela detta synsätt återspeglar på ett obehagligt sätt den logik som 
utmärker dysfunktionella familjer där barn försummas eller misshand-
las och lär sig tolka den smärtsamma behandlingen i termer av kärlek. 
Inspirerad av Alice Millers psykologiska studier av barnmisshandel 
avtäcker Brock sålunda ett bekant mönster i hjärtat av den kristna 
försoningsteologin, ett mönster som bygger på att off ret integrerar vad 
som i själva verket är förövarens skuld i den egna självbilden. Beto-
ningen i denna psykologiska illusion ligger på godheten och rättvisan 
hos den bestraff ande föräldern (Gud), vilken ställs i kontrast till ovär-
digheten och maktlösheten hos barnet (den fallna människan). Den 

423. Se vidare John Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought, London: SCM 
Press, 1990, s. 251–268.
424. Rita Nakashima Brocks teologi har nyligen blivit föremål för en svensk dok-
torsavhandling, vilken tillika ger en god introduktion till hennes tänkande: Sofi a 
Camnerin, Försoningens mellanrum. En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashi-
ma Brocks teologiska tolkningar, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008.
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sinistra följden blir att barnet successivt kommer att uppfatta straff et 
som rättmätigt och ytterst acceptera beskyllningen att ha handlat fel 
(syndafallet). I förlängningen suddas gränsen mellan off er och för-
övare ut, och bestraff ningen framstår enligt en förvriden logik som ett 
uttryck för kärlek och omsorg (den gudomliga nåden).425 

Att på detta sätt dra paralleller mellan den kristna försoningsteolo-
gin och den psykologi som ligger till grund för repressiva familjerela-
tioner kan naturligtvis uppfattas som helgerån. Brocks intention är 
emellertid inte att provocera för sakens skull, än mindre att reducera 
den kristna teologin till en förtäckt projektion av barnmisshandel. 
Hennes intresse ligger snarare i att avtäcka hur berättelsen om Kristi 
sonande lidande präglat och alltjämt präglar människors faktiska för-
hållande till smärta och lidande i en patriarkal kultur. Här fi nns ett 
vitt spektrum, alltifrån de kvinnor som av sina kristna själasörjare 
övertalas att gå tillbaka till sina misshandlande män utifrån motive-
ringen att ”Jesus ej vek undan smärtans bägare”, till de kristna ungdo-
mar som uthärdar incestuösa förhållandens vanmakt i övertygelsen 
om att lydnaden gör dem lika Jesus.426 Höjer man sig över de snäva 
amerikanska kristna kontexter ur vilka Brock hämtar sina exempel kan 
man emellertid fråga om inte föreställningen om en Gud som kräver 
off er och lidande för att förlåta människan alltjämt präglar mönster 
även i den vidare kulturen, i form av hedersrelaterat våld, vedergäll-
ningstänkande och vanvridna föreställningar om rättmätig bestraff -
ning.

Mot denna bakgrund framträder den problematik som många teo-
loger ser i Mel Gibsons passionsdrama i ett tydligare ljus. Filmen här-
bärgerar en teologi som vilar på föreställningen om att människan når 
försoning med Gud till priset av den oskyldiges off er. Denna föreställ-
ning är naturligtvis inte unik för Gibson, utan genomsyrar stora delar 
av kristenheten i såväl historia som nutid. Det är emellertid en teo-

425. Se Rita Nakashima Brock, Journeys by Heart: A Christology of Erotic Power, New 
York: Crossroad, 1988, s. 53–57. Jfr även Alice Miller, For Your Own Good: Hidden 
Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence, New York: Farrar, Straus & Gir-
oux, 1984.
426. Se vidare Rita Nakashima Brock och Rebecca Ann Parker, Proverbs of Ashes: 
Violence, Redemptive Suff ering, and the Search for What Saves Us, Boston: Beacon 
Press, 2001.

SMÄRTANS ANSIKTE



254

logi som med rätta kritiserats, inte bara för att dess historiska grund 
är oklar, utan för att den tenderar att fostra dolorism och våldsamma 
strukturer i den faktiska verkningshistorien. För att bryta med denna 
destruktiva verkningshistoria krävs, om vi håller oss kvar i Brocks kri-
tik, att vi ger upp föreställningen om det unika i Jesu lidande och död: 
”Jesu död var inte unik. Den tortyr Jesus utsattes för har drabbat 
många. Den lever vidare i världen, maskerad i termer av ’ärofyllt lidan-
de’ och ’självuppoff rande kärlek’.”427 Det är just genom att lyfta fram 
och isolera Jesu död som en unik händelse som vi tenderar att bevara 
myten om det förlösande lidandet. 

Denna radikala kritik till trots vill Brock emellertid inte frånsäga sig 
kristologin som sådan, utan blott bryta med de traditionella förso-
ningslärornas fokus på Jesu unika off er och den enskilda människans 
frälsning. Precis som våld och lidande alltid är inbyggt i sociala struk-
turer, förutsätter försoning och upprättelse ett holistiskt synsätt. Det 
är med andra ord inom ramen för sociala och familjära gemenskaper 
som verkligt motstånd mot våld föds och som trasiga relationer kan 
återupprättas. För att understryka betydelsen av denna holistiska 
 aspekt hos varje försoningsprocess föreslår Brock att den kristna in-
karnationstanken lösgörs från Jesu unika person och levnadsöde och 
istället förläggs till den helande och upprättande gemenskapen. Kris-
tus – eller ”Krista” (Christa) – skulle därmed beteckna den livsskapan-
de kraften (the erotic power) som genomsyrar det slags gemenskap där 
människor fi nner sin egen styrka och tillåts utvecklas till medkän-
nande och ansvarstagande personer.428

Om synliga och osynliga off er

Den fråga som tål att ställas i sammanhanget är dock om inte något 
väsentligt går förlorat i denna förvisso väl motiverade önskan att tona 
ner betydelsen av den lidande Kristus. Låt mig här för ett ögonblick 

427. Ibid., s. 250 (min övers.).
428. Se Rita Nakashima Brock, Journeys by Heart, op. cit., s. 52f., 66–70. Jfr även 
idem, ”The Cross of Resurrection and Communal Redemption” i Marit Trelstad 
(red.), Cross Examinations: Readings of the Meaning of the Cross Today, Minneapolis: 
Augsburg Fortress, 2006, s. 241–251.
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återvända till det dubbla mottagandet av Gibsons fi lm och de två  olika 
slagen av fenomenalitet. Om fi lmen betraktad med en kritisk teologisk 
blick tenderar att framstå som idolatrisk, som en ytlig avspegling av 
vår egen – eller Mel Gibsons – obscena fascination för våld, kvarstår 
inte desto mindre det faktum att otaliga människor världen över blev 
djupt berörda av skildringen. Nu vore det naturligtvis möjligt att av-
färda dessa tårögda människor som patetiska exponenter för en reli-
giositet utan smak och fi ness. Men är detta hela bilden?

Det är förvisso sant att Gibson i sin framställning knyter an till en 
medeltida försoningsteologi som är problematisk för att inte säga 
 makaber.429 Men fi lmen anspelar också på ett annat drag som är ut-
märkande för samma tid – det vill säga den västerländska högmedel-
tiden – nämligen det ovan nämnda compassio-motivet. Redan hos Ber-
nard av Clairvaux, vars livslopp delvis sammanfaller med Anselms, 
märks en ökad betoning av Kristi mänsklighet i kontrast till den upp-
höjda bild av Kristus som dominerat den dittillsvarande teologin. 
Samma tendens återspeglas från 1200-talet och framåt i den visuella 
framställningen av Kristus, där det äldre motivet av den triumferande 
Kristus (Christus victor) alltmer avlöses av passionsskildringar där för-
lagan snarast står att fi nna i Jesajas profetia om den lidande tjänaren 
(Jes. 52:13–53:12). Denna strävan att synliggöra Kristi fysiska såväl som 
själsliga smärta hade ett tydligt syfte, nämligen att uppväcka åskåda-
rens medkänsla (compassio) för Kristi lidande (passio), men också en 
insikt om varje människas delaktighet i skulden för Kristi korsdöd.430 

429. Till de problematiska dragen i den aktuella försoningsteologin hör, förutom 
den ovan berörda dolorismen, också dess mer eller mindre explicita anti-judiskhet, 
ett drag som består även i den post-reformatoriska teologin (inte minst hos  Martin 
Luther) och utgör en viktig förutsättning för den moderna europeiska antisemi-
tismen. En mycket god belysning av dessa förhållanden ges av Jesper Svartvik i 
Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid 
(Stockholm: Verbum, 2006), s. 15–174. I vilken mån The Passion of the Christ åter-
speglar den aktuella försoningsteologins anti-judiska drag var föremål för en in-
tensiv debatt vid fi lmens premiär, där det rådde tämligen delade meningar bland 
såväl judiska som kristna debattörer.
430. Se Gabriele Finaldi, ”Passion and Compassion”, i idem (red.), The Image of 
Christ: The Catalogue of the Exhibition SEEING SALVATION, London: Yale Univer-
sity Press, 2000, s. 104–107. Jfr även Ola Sigurdson, Himmelska kroppar: Inkarna-
tion, blick, kroppslighet, Logos/Pathos 6, Göteborg: Glänta, 2006, s. 229–238.
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Vi rör här åter vid det slags ikoniska fenomenalitet jag söker rama 
in i denna text, och frågan är om inte The Passion of the Christ, om 
man sätter den teologiska förförståelsen inom parantes (vilket inga-
lunda innebär att permanent vända blicken från den högst angelägna 
kritik som berörts ovan), just förmår uppväcka en sådan fenomenali-
tet. Naturligtvis kan man ifrågasätta kvantiteten och brutaliteten hos 
våldet i fi lmen. Detta har, vid sidan av ifrågasättandet av fi lmens teo-
logi, också varit ett av de tongivande inslagen i den kritik som riktats 
från teologiskt håll. Här frestas man emellertid påpeka att en romersk 
avrättning, vad den än var, knappast var någon oblodig historia. Vad 
ifrågasättandet ytterst handlar om torde snarast vara själva poängen 
med att synliggöra smärtan och lidandet på detta utdragna sätt. Detta 
är en i högsta grad befogad fråga och jag vill stanna upp inför denna i 
min fortsatta framställning. Dock vill jag vända på frågeställningen 
och snarare ställa frågan vad vi vinner – eller förlorar – om vi tonar 
ner bilden av den lidande Kristus.

Som jag antytt är detta den väg Brock följer i sin strävan att över-
vinna den traditionella kristna försoningsteologin och det förhärli-
gande av smärta och lidande denna tenderar att understödja. I detta 
avseen de är det belysande att ställa Brock i relation till René Girards 
antropologiska läsning av de bibliska texterna. Vid sidan om den femi-
nistiska teologin – där Brock blott utgör ett av många i sammanhang-
et relevanta namn431 – utgör Girards verk en av de viktigaste impulser-
na till den kritiska uppgörelse som under senare decennier ägt rum med 
den i den västliga traditionen dominerande kristna läsningen av  korset. 
Girard förkastar lika entydigt som Brock föreställningen om korset 
som ett off er som syftar till att blidka en vedergällningslysten Gud. 
Korsfästelsen av Jesus visar blott på människans egen benägenhet till 
våld och vedergällning och är i denna mening långtifrån någon unik 
tilldragelse. Tvärtom illustrerar den ett i allra högsta grad allmänmänsk-
ligt fenomen: det försoningsskapande prisgivandet av den oskyldige.

431. Även om Brock är en av de mest profi lerade kritikerna av just satisfaktions-
läran, utgör kritiken mot kristendomens traditionella syn på synd och försoning 
en central ådra i hela den feministiska teologin. Se vidare Ann Heberlein, ”Synd 
och frälsning”, i Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), 
Systematisk teologi. En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007, s. 205–208.
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Enligt Girard återfi nns detta fenomen i alla mänskliga kulturer, ja i 
allt mänskligt liv över huvud. I synnerhet i perioder av social turbu-
lens, då epidemier, hungersnöd eller liknande kriser hotar ett samhäl-
les ordning, tenderar människan att rädda sammanhållningen genom 
att kanalisera oron och vreden mot en gemensam motståndare. Här 
kan man erinra sig om hur man i medeltidens pestanstrukna byar 
löpte amok efter judar som falskeligen anklagats för att ha förgiftat 
brunnen eller väl häxprocesserna i nya tidens gryning. Men man kan 
lika väl rikta blicken mot vår samtid och påminna sig om den såväl 
mediala som i vissa fall konkret fysiska lynchningen av muslimer eller 
kort och gott människor med ”arabiskt utseende” i samband med 
 senare års terrorvågor. Eller varför inte den egna arbetsplatsen eller 
vänkretsen? Vem har inte någon gång gjort den bitterljuva upptäckten 
av att man tillhör den inre kretsen sedan en viss person konstaterats 
vara avvikande om än i den mest subtila mening?

Vill man gå till roten av denna tendens att uppbringa syndabockar, 
vilket Girard ägnat sin livslånga intellektuella gärning åt att göra, 
måste man se till den mimetiska strukturen hos det mänskliga begä-
ret.432 Girard avfärdar den traditionella bilden – från Platon till Freud 
– av begäret som ett enkelt förhållande mellan det begärande subjektet 
och målet för subjektets begär. Vad denna bild missar är just begärets 
mimetiska eller triangulära karaktär, det vill säga det faktum att vi i 
de allra fl esta fall begär ett givet mål helt enkelt därför att någon annan 
gör det. Begäret säger sålunda ofta mer om vårt förhållande till denna 
imiterade förebild än om vårt förhållande till själva föremålet för be-
gäret. Inte sällan ger denna mimetiska situation upphov till konfl ikt 
och ytterst våld, då två eller fl era subjekt börjar konkurrera om ett och 

432. Bland de många verk där Girard behandlar det mimetiska begäret och syn-
dabocksfenomenet kan nämnas La violence et le sacré, Paris: Grasset, 1972, Des cho-
ses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec Jean-Michel Oughourlian 
et Guy Lefort, Paris: Grasset, 1978, Le Bouc émissaire, Paris: Grasset, 1982 och Je 
vois Satan tomber comme l’éclair, Paris: Grasset, 1999. Längre och kortare utdrag ur 
fl era av dessa böcker fi nns representerade på svenska i den nyligen utgivna anto-
login Syndabocken – en antologi, övers. Gunilla von Malmborg, Stockholm: Themis, 
2007. I den följande framställningen refererar jag huvudsakligen till det sena ver-
ket Je vois Satan tomber comme l’éclair som på många sätt sammanfattar den tanke-
utveckling som successivt tar form i de tidigare verken.
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samma åtrådda föremål. Det är här syndabocksmekanismen träder in 
i bilden. I takt med att rivaliteten ökar stegras våldet och en samman-
störtning av den sociala ordningen annalkas. Någonstans i förhisto-
rien gjorde människan emellertid den betydande upptäckten att våldet 
kan undvikas genom att konfl ikten avleds mot en gestalt – ofta med 
fysiska, sociala eller på annat sätt avvikande drag – som stöts ut och 
off ras för samfällighetens skull.433

Enligt Girard är det denna upptäckt som ligger till grund för all 
mänsklig religion och ytterst civilisation som sådan. Sedan människan 
gjort upptäckten att det ställföreträdande off ret faktiskt fungerar kom-
mer den sonande kraften inom de gemenskaper som just avbördats 
sina förestående sammanbrott att tolkas i termer av gudomliga ingri-
panden. I förlängningen genomgår off ret en apoteos och man börjar 
upprepa strukturen hos off ret i ritens symboliska form. Krasst uttryckt 
börjar man sålunda dyrka det off er som ursprungligen massakrerats 
som en följd av en mimetisk våldsspiral.434

Girards tes är att det är detta ”grundläggande mord” (le meurtre 
fondateur) som avspeglas i otaliga myter världen över, även om det just 
sker i symbolens form, höjt över det ursprungliga våldet. Här kan man 
nämna det vanliga motivet med en gudakropp, ibland symboliserad 
av ett frö, som splittras upp och blir till det stoff  ur vilket världen for-
mas. Men man kan också föreställa sig att samma grundläggande mord 
ligger bakom de talrika mytologiska exemplen på mer antropomorfa 
skildringar av gudar som dör och uppstår. Betraktat i detta ljus fram-
står den kristna föreställningen om Guds inkarnation, död och upp-
ståndelse som allt annat än unik. Det är den enligt Girard inte heller, 
lika lite som det faktiska mord som skildras i evangelierna är något 
annat än ännu ett av människans otaliga off er av oskyldigt blod för att 
stilla stundens konfl ikt.435

Det avvikande drag man möjligen kan konstatera hos de bibliska 
berättelserna är att de i sin grovhuggna historiska litteralism saknar 
den symboliska och estetiska skönhet som utmärker stor mytologi. 

433. Se René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, op. cit., s. 11–55; 
idem, Je vois Satan tomber comme l’éclair, op. cit., s. 115–127.
434. Se René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, op. cit., s. 102–108; 127–131.
435. Ibid, s. 133–151.
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Just här, i vad som för de fl esta antropologer varit ett skäl till bris-
tande fascination, fi nner Girard emellertid en ingång till något unikt: 
Skildringen av korsfästelsen döljer inte det verkliga off ret och synlig-
gör därmed på ett påträngande sätt det som mytologin i sin symbo-
liska skönhet i regel maskerar, det vill säga det mimetiska våldet. 

Myterna saknar medvetande om det egna våldet, vilket de förpassar till 
en transcendental nivå genom att demonisera-gudomliggöra de egna 
off ren. Det är precis detta våld som i Bibeln blir synligt. Off ren blir 
verkliga off er, inte längre skyldiga utan oskyldiga. Förföljarna blir verk-
liga förföljare, inte längre oskyldiga utan skyldiga.436

Det fi nns emellertid ytterligare ett särdrag i berättelsen om Jesu liv och 
korsfästelse som inte är oväsentligt, nämligen att händelseförloppet 
skildras ur off rets perspektiv och dessutom vidmakthåller off rets 
oskuld. Man skulle därmed kunna säga att det tredje ledet i den mi-
metiska cykeln uteblir; den sociala krisen fi nns där, likaså det kollek-
tiva mordet, dock gudomliggörs aldrig off ret och våldet blir därmed 
aldrig rättfärdigat (ett drag som förstärks ytterligare av Jesu förlåtelse 
av sina bödlar på korset). Nu är dessa särdrag emellertid inte helt 
unika för evangelierna. I själva verket utgör de kulmen av en tradition 
som successivt växer fram och som löper som en röd tråd genom den 
Hebreiska bibeln, från Guds underlåtande att vedergälla Kain för bro-
dermordet, till Josefs – ännu en typisk syndabocksgestalt – beslut att 
förlåta sina bröder, och längre fram profeternas explicita ställningsta-
gande för just de gestalter som i regel är som bäst beskaff ade för att bli 
syndabockar: änkan, främlingen, den föräldralöse. Just detta omkas-
tande av off er och bödel, likaså dessa otaliga exempel på gestalter som 
väljer förlåtelse framför vedergällning, gör enligt Girard det bibliska 
arvet unikt och indikerar en möjlighet att bryta med det mimetiska 
våldets spiral.437

Låt mig mot denna bakgrund återvända till frågan om smärtans 
synlighet och önskan att tona ner bilden av den lidande Kristus. De 
bibliska texterna, med kulmen i passionsberättelserna, kritiseras stun-
dom för att kultivera en obscen fascination för våld och lidande. Att 

436. Ibid, s. 228 (min övers.).
437. Ibid, s. 165–189.
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det fi nns fog för denna kritik står klart, inte minst då man som Brock 
vänder blicken mot den våldssanktionerande verkningshistoria som 
texterna delvis givit upphov till. Man skulle emellertid kunna vända 
på frågan ytterligare ett varv och med den av Girard infl uerade teolo-
gen Mark Heim fråga hur passionsberättelsens budskap skulle kunna 
framföras för att undgå den kritik som ofta riktas mot dess osofi stike-
rade fokusering av en grym avrättning vilken dessutom tillskrivs en 
teologisk nyckelroll. Vi skulle kunna föreställa oss en symbolinbäddad, 
avhistoriserad berättelse utan våldsamma eller blodiga inslag, men 
som ändå förmedlar budskapet om att livet vänder åter efter pröv-
ningar och nederlag.438 Utan att erbjuda någon direkt omskrivning av 
själva passionsberättelsen är det på sätt och vis detta Brock gör i sin 
strävan att avlägsna kristologin från partikulariteten i Jesu lidande och 
död och istället förlägga den till visionen om en harmonisk Krista-
gemenskap.

Här kan man emellertid ställa frågan om inte denna benägenhet att 
tona ner den våldsamma historiska litteralismen säger något väsentligt 
om oss själva. I denna vilja att vända bort blicken från den avrättade 
människan Jesus, från detta specifi ka off er, denna unika sargade kropp, 
avslöjar vi inte precis i detta vår djupt liggande tendens att vända bort 
blicken från verkliga off er? Och är det inte detta osynliggörande av 
off ren som gör att vi i tid och otid kan vidmakthålla det mimetiska 
våldet och den därur sprungna frestelsen att gång efter annan prisge 
den oskyldige för att skapa en tids respit från våldet?439 Utan att ring-
akta den befogade kritik som riktats mot den bibliska traditionens 
potential att sanktionera doloristiska mönster kan man sålunda fråga 
om lösningen verkligen ligger i att tona ner våldet och smärtan. En 
sådan önskan vittnar snarare om en naiv tro att vi löper större risk att 
korrumperas av de våldsamheter som passionsberättelsen skildrar än 
av de allmänmänskliga mekanismer som ligger till grund för våldet 
och som samma berättelse ytterst ger ett ansikte åt.

438. Se vidare S. Mark Heim, Saved from Sacrifi ce: A Theology of the Cross, Grand 
Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2006, s. 108–110.
439. Jfr Michel Demaison, ”Peut-on dire aujourd’hui que la souff rance de Christ 
et la nôtre sont rédemptrices ?”, i Catherine Perrotin et Michel Demaison (red.), 
La douleur et la souff rance, Paris: Cerf, 2002, s. 153–156.
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Ansiktet och våldet 

Låt mig i denna avslutande del återvända till de två slagen av fenome-
nalitet – den idolatriska och den ikoniska – genom att knyta an dem 
till Girards distinktion mellan den mytologiska symbolismen och den 
bibliska realismen. I ett sammanhang illustrerar Girard denna distink-
tion genom att kontrastera den grekiske författaren Philostratos berät-
telse om undergöraren Apollonios från Tyana med Nya testamentets 
berättelse om Jesu möte med äktenskapsbryterskan (Joh. 8:1–11). 
Philo stratos för eftervärlden mindre kända berättelse skildrar hur 
Apollonios genom ett mirakel räddar staden Efesos från en pestepide-
mi. Sedan Apollonios anlänt till staden och tyckt sig upptäckt roten 
till det onda som drabbat staden, en tiggare ”som hade något frånstö-
tande över sig”, samlar han efesierna runt mannen och uppmanar dem 
att samla ihop så många stenar som möjligt för att kasta på denne 
”fi ende till gudarna”. Philostratos fortföljer:

Efesierna undrade vart han ville komma. För dem var det en chocke-
rande tanke att man skulle döda en okänd och uppenbart ömkansvärd 
person som tiggde och bad att man skulle ha förbarmande med honom. 
Apollonios insisterade och drev på för att efesierna skulle kasta sig över 
honom och hindra honom att ge sig av.

Så snart några av dem följde rådet och började kasta sten på tiggaren, 
vars blinkande ögon fi ck honom att verka blind, kastade han plötsligt 
en genomträngande blick på dem och visade dem ett par lågande ögon. 
Då förstod efesierna att de hade att göra med en demon och stenade 
honom så grundligt att det bildades en stor gravhög omkring hans 
kropp.440

I berättelsens upplösning plockar efesierna bort stenarna och fi nner 
”ett djur som liknade en gårdvar men var lika stort som det största 
lejon, … förvandlat till slarvsylta av deras stenar och med fradga runt 
käftarna som en hund med rabies”. För att uttrycka sin tacksamhet 
över miraklet reser befolkningen slutligen en staty till skyddsguden 
Herakles ära.

440. Flavius Philostratos, The Life of Apollonius of Tyana, the Epistles of Apollonius and 
the Treatise by Eusebius, övers. F. C. Conybeare, Cambridge: Harvard University 
Press, 1912, bok 4, kap. 10, citerad enligt René Girard, Je vois Satan tomber comme 
l’éclair, op. cit., s. 84, svensk översättning: Syndabocken, op. cit., s. 325.
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Vad döljer sig bakom berättelsen? Enligt Girard står vi här inför ett 
mönstergillt exempel på en mimetisk våldscykel där en samhällelig 
kris leder till spänningar som urladdas mot en idealisk syndabock. På 
ett sätt som är karakteristiskt för mytens symboliserande tendens har 
emellertid det verkliga off ret maskerats och uppträder i form av en 
demon i ett vilddjurs skepnad.

Att mot Philostratos berättelse ställa Jesu möte med äktenskapsbry-
terskan erbjuder naturligtvis en eff ektfull kontrast. Även här har vi att 
göra med en förestående stening av en gestalt med de typiska dragen 
för en idealisk syndabock. Där Apollonios uppeggar det samlade folket 
att fullborda steningen avleder Jesus emellertid våldet genom att istäl-
let rikta uppmärksamheten mot de personer som är i stånd att på-
börja steningen: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första 
stenen på henne” (Joh. 8:7). På ett sätt som är betecknande för den 
bibliska realismen synliggörs här off ret samtidigt som förövarnas oför-
vitlighet ifrågasätts, varmed det mimetiska eller kontagiösa våldet 
 undergrävs. 

Det man i sammanhanget kan ifrågasätta är Girards väl kategoriska 
sammanlänkande av ett realistiskt synliggörande av våldet med den 
bibliska traditionen å ena sidan, och ett symboliskt maskerande av 
våldet med all övrig mytologi å den andra. Såväl bibeln som dess verk-
ningshistoria inrymmer alltför många exempel på frestelsen att vilja 
osynliggöra våldet och dess off er för att ett sådant grepp ska vara fullt 
övertygande (man kan, som ett möjligen subtilt uttryck för denna fres-
telse, återigen betänka det nästan ryggradsmässiga instämmandet i 
olusten inför Gibsons våldsamma passionsskildring bland kristna 
 teologer). På motsvarande sätt vågar jag hävda att världens samlade 
mytologi torde inrymma åtskilliga exempel på det realistiska avklä-
dande av våldets verkliga off er som Girard efterlyser.

Denna invändning undergräver emellertid inte betydelsen av själva 
distinktionen. Det är denna betydelse jag vill lyfta fram och tydlig-
göra ytterligare genom att åter relatera till Marions fenomenologiska 
distinktion mellan idolen och ikonen. Det som Girard belyser genom 
det slags mytologi som döljer det verkliga off ret i sin symbolmättade 
storslagenhet kommer i fl era avseenden nära idolens fenomenalitet. 
Den symboliska myten intar oss i sin bländande skönhet, men lämnar 
oss i detta estetiska rus och blir aldrig uppfordrande. Myten kan för-
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visso synliggöra våldet och smärtan, men den uppväcker inte smärta. 
Varför? Därför att den döljer vår medskyldighet i våldet och dövar vår 
medkännande smärta (compassio). Hur? Genom att framställa off ret 
som skyldigt (och sålunda förtjänt av straff ) och förövarna som oskyl-
diga och därigenom osynliggöra off ret som off er. Berättelsen om Apol-
lonios mirakel är belysande i detta avseende. Apollonios undergräver 
efesiernas initiala medkänsla med tiggaren genom att avleda uppmärk-
samheten från steningens fysiska verklighet och övertyga dem om att 
de har att göra med en demon. I ett drag förvandlas den oskyldige till 
skyldig, varmed skulden och medlidandet dövas och efesierna blint 
låter sig kastas sig in i våldets hänförande extas.

Vi har här att göra med ett osynliggörande som spelar på ett dubbelt 
plan. Dels skildrar berättelsen en faktisk mimetiskt förblindning (hos 
efesierna) i ett typiskt syndabocksscenario, dels utgör själva den myto-
logiska representationen av förloppet en förstärkning av osynliggöran-
det i det att den stenade tiggaren genomgår en förvandling till ett djur. 
Philostratos berättelse är emellertid intressant i det att den bevarar 
tillräckligt mycket konkretion för att vi ska kunna ana det reella våldet 
bakom myten. Som Girard framhåller, utgör den därmed en viktig 
länk mellan den mer symbolinbäddade klassiska mytologin – där off -
ret i regel genomgått apoteos och helt maskerats – och historiska be-
rättelser om verkliga syndabocksscenarion, såsom medeltidens pogro-
mer och de senare häxjakterna.441

Om den symboliska mytens frestelse består i att osynliggöra off ret 
och dölja vår medskyldighet i våldet skulle man kunna tänka sig att vi 
lever säkrare i en civilisation som lämnat myter och riter bakom sig 
och i allt högre grad synliggjort off rets utsatthet. Frågan är emellertid 
om det inte är precis här den allra största frestelsen inträder. Förvisso 
kan man hävda att våra syndabocksscenarion blivit mindre våldsamma 
i rent fysisk bemärkelse; off entliga lynchningar av den uppeggade 
mobben hör inte våra moderna civilisationer till. Men innebär detta 
verkligen att vi klarat av att försaka den magiskt försonande kraft som 
off ret av den oskyldige skänker? Handlar det inte bara om att vi för-
fl yttat motsvarande repressionsmönster till ett mer subtilt plan, ett 
plan som vi riskerar att förblindas inför i vår stolthet över att ha läm-

441. René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, op. cit., s. 115–122.
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nat syndabocksmekanismens våldsamma fysiska uttryck bakom oss 
(samtidigt, kan man tillägga, som vi gjort oss av med ritens symbo-
liska kanalisering av våldet och därmed på sätt och vis gjort oss än mer 
sårbara för det mimetiska våldet)? 

Det vore naivt att inbilla sig att benägenheten att prisge den oskyl-
dige inte är i högsta grad närvarande också i våra moderna samhällen. 
Så snart en grupp vill sluta sig kring en identitet – etnisk, religiös, 
politisk eller annan – framträder i regel en syndabock i en eller annan 
form. Här kan man förvisso hävda att vi rör vid ett ofrånkomligt drag, 
vid den strukturella tragik som genomsyrar tillvaron som sådan och 
som innebär att mitt vara-i-världen, själva Da i mitt Dasein, alltid re-
dan inkräktar på platser som tillhör någon annan, någon som undan-
trängts och fördrivits bortom varje medveten gest från min sida.442 Ty 
innebär inte varje värnande om det som är mitt – min identitet, mina 
nära och kära – ett konstant svek mot alla dem som faller utanför 
denna radie? Kommer vi inte, hur vi än vänder oss, till syvende och 
sist alltid att prioritera vårt eget väl och ve och därmed i någon mån 
utöva ett oundvikligt förräderi mot den andre?

Jacques Derrida återkom vid ett fl ertal tillfällen till denna apori i sitt 
sena författarskap, men avstod samtidigt från frestelsen att i mötet 
med denna olösliga ekvation drabbas av resignation. Vi kommer alltid 
att prioritera de närmaste, det egna, men sveket mot alla de andra får 
aldrig lämna oss oberörda utan måste förbli ett ständigt öppet sår som 
påminner oss om att vårt samvete aldrig får vara fullt ut gott eller fullt 
ut dåligt.443 Frågan är just hur vi bevarar detta sår öppet, det sår som 
påminner oss om vår medskuld i mänsklighetens perpetuella och allt-
mer sinnrika repressionsstrukturer. Här, vill jag hävda, räcker det inte 
med att ta avstånd från våldet genom ett teoretiskt förnekande av dess 
legitimitet, än mindre av dess bestående närvaro. Av detta skäl förblir 
exempelvis Rita Nakashima Brocks vision om en harmonisk Krista-
gemenskap med kvinnliga förtecken i slutändan otillfredsställande. 
En vision som redan på förhand förklarat sig stå över de mänskliga 

442. Jfr Emmanuel Lévinas, Altérité et transcendance, Paris: Fata Morgana, 1995, s. 
38-47.
443. Se bl.a. Jacques Derrida, Donner la mort, Paris: Galilée, 1999, samt Pardonner: 
l’impardonnable et l’imprescriptible, Paris: L’Herne, 2005.
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uteslutningsmekanismernas benägenhet att fortplanta sig själva löper 
naturligtvis desto större risk att förblindas inför dessa mekanismers 
bestående närvaro i den egna gemenskapen. Den idolatriska faran, 
osynliggörandets frestelse, handlar ytterst om detta: att tro sig stå bort-
om våldet.

Här kan man åter erinra sig om Girards kontrastering mellan Apol-
lonios mirakel och Jesu möte med äktenskapsbryterskan. Tvärtemot 
Apollonios demonisering av off ret och därmed nedtonande av efesier-
nas medskuld i det kollektiva våldet riktar Jesus ljuset mot off ret och 
visar på våldets orättfärdighet genom att framhäva hur den samlade 
folkhopen lika lite som den anklagade kvinnan kan göra anspråk på 
oförvitlighet. Off ret ges sålunda ett ansikte och det mimetiska våldet 
undergrävs.

I fenomenologiska termer tangerar vi åter vad Marion – med inspi-
ration av Lévinas analys av ansiktet inte att förglömma – beskriver 
som en ikonisk fenomenalitet. I off rets synlighet som off er (och därmed 
som ansikte i den mening Lévinas tillskriver termen) möter subjektet 
en blick som avbryter den egna intentionen och kallar det till ansvar. 
Dock är det inte den utsatta människan – syndabocken om man så vill 
– som i sig utgör en ikon eller ett ansikte och som därmed avbryter 
intentionens vilja att bemäktiga sig den andre. I sin totala värnlöshet 
uppväcker den utsatta människan tvärtom frestelsen till absolut nega-
tion, till att döda. Detta är som bekant vad som sker där en idolatrisk 
fenomenalitet får sista ordet och off ret förblir maskerat. Men det är 
också i just detta ögonblick som den ikoniska fenomenaliteten träder 
i kraft. Själva möjligheten att omintetgöra den andre väcker samtidigt 
mitt ansvar att inte göra så och att sålunda svara an till befallningen 
”Du skall inte döda”. Med Lévinas ord: ”[I] verkligheten är mordet 
möjligt. Men det är möjligt när vi inte sett den andre i ansiktet. Omöj-
ligheten att döda är inte verklig, den är moralisk.”444

Det bör här åter påpekas att vad Lévinas benämner ansiktet,  Marion 
ikonen och vad jag själv ovan benämnt off ret som off er utgör fenome-
nologiska kategorier och inte egenskaper hos eller beskrivningar av 
den andra människan i hennes utsatthet. Det innebär att vi ytterst 

444. Emmanuel Lévinas, Diffi  cile liberté. Essais sur le judaïsme, 3:je uppl., Paris: Albin 
Michel, 1976, s. 26.
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befattar oss med vad som sker i subjektet i mötet med den andre. Här 
vill jag åter påminna om Marions karakterisering av ikonen som ett 
mättat fenomen. Att se den andre som ansikte, ikon eller off er innebär 
att överväldigas, att gripas av den andres smärta och därigenom se min 
delaktighet i den kollektiva medskuld som gör att jag aldrig får förbli 
passiv inför den andres smärta. Det handlar sålunda om en fenomena-
litet som med Derridas metaforik bevarar vårt existentiella sår öppet 
och därigenom löser upp gränserna mellan den andres smärta (passio) 
och vår egen medkännande smärta (compassio).445 För att en sådan feno-
menalitet ska kunna uppväckas förutsätts emellertid att vi inte faller 
för den alltför mänskliga frestelsen att osynliggöra off ren, smärtan och 
den kollektiva delaktigheten i våldet.

Låt mig avsluta med att återvända till korset. Det mimetiska våld 
som Jesus i äktenskapsbryterskans fall lyckas avleda kommer han i sitt 
eget fall i slutändan inte att kunna värja sig mot. I passionsberättel-
serna möter vi ett syndabocksscenario som har sin motsvarighet i 
 efesiernas stening av tiggaren vid ungefär samma tid. Backar vi längre 
tillbaka i historien kan man ana att samma bortvändande av blicken, 
samma ovilja att se off ret som off er ekar bakom det öde som drabbar 
Jesajas lidande tjänare: ”Han var som en för vilken man döljer sitt 
ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet” (Jes. 53:3).446 Förfl yttar 
vi oss istället framåt i historien är exemplen som bekant legio: pogro-
merna, häxprocesserna, den moderna rasismens oräkneliga off er.

Avrättningen av Jesus från Nazareth vid vår tideräknings början var 
allt annat än unik. I antropologisk mening var den, som Girard under-
stryker, snarare typisk. Det är emellertid precis av detta skäl, för att 
den inte är unik, för att förföljelse och korsfästelse (låt vara i fi gurativ 
mening) av människor fortgår i varje tid, på varje plats, som vi inte får 
vända bort blicken från korset. Men också för att den i sin generalitet 
likväl rymmer något unikt. För att denna långtifrån unika avrättelse 

445. Jag belyser denna tematik vidare i ”Lévinas och s(p)året av Gud” i Anna 
Bengtsson (red.) Källarhändelser. Forum – nutidsplats för kultur, Stockholm: Ersatz, 
2007, s. 601–605.
446. Jfr René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, op. cit., s. 54-59. Se även 
Michel Demaison, ”La fi gure du ’serviteur souff rant’ dans le livre d’Isaïe” i Cathe-
rine Perrotin et Michel Demaison (red.), La douleur et la souff rance, op. cit., s. 199–
207.
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så som den kommit att traderas i historien berättar om en Gud som 
förkastar off er, som betackar sig den oskyldiges blod och som veder-
gäller våld med förlåtelse. Det är av dessa skäl, bland andra, som vi 
fortsätter att återberätta Kristi passion, för att synliggöra smärtans 
ansikte, för att ha ett ansikte att sätta mot våldet.

Korset kommer, korset står där
Se det, bara. Korset
ska man bara se
Sluta plåga tynga oss med korset!
Mörda bakom korset
under korset
Se det bara
Se på korset där han hänger
hur han hänger. Se han hänger där på korset – 
Synlig, synlig, synlig
Barnet i sin galge hänger
Tunga gula stjärna
Det fi nns ingen tröst och inget off er
Det fi nns en korsväg. Se och gå447

Vi hamnar till sist vid en korsväg. Vi kan välja att vända bort blicken 
och dölja vårt ansikte i mötet med våldet och smärtan. Kanske inte av 
skär ovilja, men av en förvisso motiverad rädsla för att besmittas av 
våldet. Som om inte våldet vore listigare än så. Som om inte det ögon-
blick då vi osynliggör våldet också vore det ögonblick då vi löper störst 
risk att duperas av dess list. Vi kan också välja att synliggöra våldet och 
smärtan, att se hur historiens många korsfästelser hakar i varandra, 
från de tre korsen på Golgata till bålet på Campo dei Fiore år 1600 till 
barnet som i förintelselägret hängs upp i en galge för att lida en ut-
dragen död i de andra lägerfångarnas åsyn.448 Men också att se, hur 
smärtsamt det än kan vara, hur korsfästelserna hakar i våra egna liv, 
att se vår medskuld i våldet. Korsvägen blir här även en Damaskusväg: 
att varje dag svara an till Kristi fråga till Paulus: ”Saul, Saul, varför 
förföljer du mig?” (Apg. 9:4).449 

447. Katarina Frostenson, Ordet. En passion. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
2006, s. 29.
448. Jfr Elie Wiesel, Natten, Gryningen, Dagen, Stockholm: Forum, 1985, s. 65–67.
449. Jfr René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, op. cit., s. 295.
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