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1. Gycklarens kraftfulla skratt ekar genom tiden 

1.1 Ett skratt förändrar 
Vid en resa till Filippinerna våren 1993 fick jag möta människor som kämpade mot ett 

politiskt förtryck och mot orättvisor i samhället i stort. En mycket varm dag satt vår grupp på 

en sliten fackföreningsexpedition för sockerfältsarbetare på ön Negros. Det fanns kulhål i 

väggen, elektriciteten till lampor och datorer kom och gick under dagen. Deras ombudsman 

berättade för oss om förhållanden på ön där många av de forna sockerplantagerna var 

nedlagda eller i konkurs. Som ett led i sin överlevnad hade arbetarna börjat odla den mark 

som låg obrukad och för detta tilltag satt många av dem i fängelse. På väggen hängde en stor 

tavla med titeln The Angry Christ, en bild av en svartögd Kristus som utstrålade vrede. Vi 

besökte samma dag fängelset där många familjefäder satt fångna, många sedan flera år, de 

flesta utan rättegång om sina brott, att ockupera mark för sin överlevnad. De hade stora 

familjer att försörja men satt här i en tröstlös väntan på att kunna odla ris till sina barn. Vi 

besökte också en by där man ockuperat ett stort landområde som man nu odlat upp och drev 

som ett kooperativt jordbruk. Vid dessa tre tillfällen slog mig tanken att handlingen i ett 

medeltida gycklarspel av Dario Fo, som jag sett framföras i Sverige, återupprepades här på 

Filippinerna år 1993 och gör så än idag runt om i vår värld. I spelet finns en Kristus som är 

både vred och skrattande. Idén till denna uppsats har fötts ur denna upplevelse att dessa 

gycklarspel kan vara aktuella också idag. De kan med både humor och allvar söker förändra 

och förmedla ett budskap om rättvisa och fred för alla, både fattiga och rika, små och stora. 

Min utgångspunkt är skrattets och humorns makt. Jag tror att dess kraft är stor och 

livsbejakande. Gycklare, clowner, Jesus och många av våra förebilder i kyrkohistorien hade 

skrattet och humorn gemensamt både som uttryck och metod. Liksom barnets skratt och lek 

speglar det bästa i vår gudsbild så kan humorns språk skratta oss till förståelse och 

begriplighet i livet. Skrattet är också en befriare som genom sitt utlopp vänder på det svåra 

och obegripliga så att det framstår som ofarligt, som om det gick att uthärda och kanske till 

och med förändra. Skrattet vänder upp och ned på världen och dess maktförhållanden. 

Skrattet är tudelat, det kan vara både gott och ont. Ett leende och ett skratt kan vara en 

stor uppmuntran, en befrielse och en kraft till livsförnyelse. Människan kan använda sitt skratt 

till att håna, trycka ner och förgöra en annan människa. 

Skrattet kan bli farligt när det används mot makt och överhet likaväl som när det 

används för att håna den som är mindre. Den starke kan försvara sig med styrka, med list och 

försåt men har svårt att värja sig mot gycklet, häcklandet och ironin. Den som blir utskrattad i 
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negativ bemärkelse tappar sitt ansikte, sin mask och sin identitets styrka och där finns 

maktens anspråk och kraft. 

Så låt oss gå på en upptäcktsfärd i en annan kyrkohistoria än den vanliga – en 

historieskrivning där vi ser både skratt och gråt. Vi får syn på dåren, gycklaren eller komikern 

som med sina konster och sina berättelser ger budskapet en särskild prägel, då lika väl som 

idag. 

1.2 Humor och skratt som en förändrande kraft genom tiderna 
Syftet med denna uppsats är att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom 

religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet. 

Min frågeställning är: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat 

förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den 

regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och 

kyrka? 

Min tes är att skratt och humor tillsammans med många andra fysiska och kroppsliga 

uttryck har en viktig roll i att budskapet tolkas rätt och rättvist. 

För att uppnå detta syfte vill jag 

 ge en bakgrund där jag beskriver några teorier om skrattets och humorns väsen och 

funktion med särskild fokus på förändring och påverkan. 

 beskriva ett antal exempel ur kyrkohistorien som beskriver hur humor, ironi och 

gyckel använts dels för att tydligare förmedla budskapet och dels för att visa på hur 

makt och överhet förvanskat detta budskap. Exemplen är valda utifrån att det kan tas 

för troligt att de har påverkat sin samtids utveckling. 

Utifrån frågeställningen om förändring av rådande förhållanden i sin tid har jag valt 

 att återge i referatform samt analysera fyra gycklarspel från medeltiden, 

sammanställda av Dario Fo, där gycklet i komik och allvar verkade förändrande i sin 

ursprungsmiljö men också skulle kunna påverka och förändra i vår tid. 

1.3 Hur letar man efter skrattet när det tystnat 
Min metod i uppsatsarbetet har varit litteraturstudier och textanalys. Det finns inte mycket 

skrivet om humorns och skrattets roll i religionen. Däremot finns det mycket skrivet om 

många angränsande områden som rör motsättningen mellan det kroppsliga och det andliga 

och till detta kan paralleller dras. Mitt syfte är stort och vitt och i sakens natur ligger att en 

avgränsning är nödvändig. Den alldeles självgående avgränsningen blev alltså bristen på 

material i ämnet. Vid litteratur- och artikelsökningarna blev det inte många träffar på 
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sökorden ”gycklare religion” ”humor religion”. Jag har fått leta med andra ögon och via 

bakvägarna. I några av böckerna har det funnits ovärderliga litteraturförteckningar som givit 

uppslag och spår. I litteraturhistoriska verk fanns det kort beskrivet olika gycklartraditioner 

och vilka verk som speglade detta. Direkta gycklartexter har jag inte lyckats hitta mer än de 

som Dario Fo samlat ihop i Mistero Buffo. De finns med som tydliga exempel på en beskriven 

företeelse. Den textanalys som jag gjort av dessa fyra gycklarspel har fokuserat på frågan vad 

det var som gycklaren ville förändra i sin tid och sitt sammanhang. 

Avgränsningen i tid kan synas märklig. Under skrivandets gång blev det mer och mer 

en brist på avgränsning då uppsatsen kommit att röra sig över mer än 4 000 år. Jag har valt att 

stanna vid medeltiden och har begränsat mig till vår egen kyrkohistoria. Motivet till det är den 

inledande upplevelsen av att ett gycklarspel från medeltiden skulle kunna ha aktualitet idag 

och också peka in i vår tid. Spåren in i vår egen tid återfinns i min egen analys av humorns 

och skrattets betydelse genom tiderna och hur det påverkar kyrka och tro idag. 

Källkritik bör riktas mot flera av de källor jag använt då de i många fall står i en given 

tradition och pläderar för en åsikt, en riktning inom kristendomen eller politiken. Det 

tydligaste exemplet är Ingvild Sælid Gilhus som är öppet positivt inställd till gnosticismen 

vilket alltid tett sig misstänkt och anmärkningsvärt inom kristen tradition. De slutsatser hon 

drar i boken om dualismen och att den ledde till en öppnare inställning till kroppsliga uttryck 

ger en intressant bakgrund till att kyrkan så tydligt fördömt just kroppsliga uttryck. Dario Fo 

har aldrig dolt att han står för en socialistisk syn på samhället och det är också hans motiv för 

att ha ägnat sig åt gycklarens teater, den som han menar är det glömda folkets uttryck,. 

Jag har fått använda ögon som måste vänja sig vid att se det som inte syns direkt. Det 

finns så mycket mer dolt, sådant som jag inte kunnat och/eller hunnit leta vidare på. Det kan 

finnas samband som skulle framträda tydligare vid ett djupare studium och här är särskilt det 

skrivna om Luther som att vara ute på svag is. Men det som började som en aning kändes med 

tiden alltmer övertygande och som ett tydligt framträdande samband. 

1.4 Kloka skrivare som bidragit till ämnet 
Skrattets och humorns roll har beskrivits och undersökts i många böcker och avhandlingar, 

kanske mest på senare år då dess hälsoaspekt hamnat i blickfånget. Detta är inte uppsatsens 

huvudfråga varför jag nöjt mig med att ta med tre böcker. Den första är en filosofisk skrivning 

från tidigt 1900-tal om skrattet av Henri Bergson Skrattet, den andra en liten bok om humor 

och vårt välbefinnande som J Durant och Jonathan Miller sammanställt Laughing matters – a 

serious look at humour. Den tredje är en svensk bok från de senaste årens rika utbud i måbra-

   - 6 -



   

ämnet, Görel Christina Näslunds pocket Det goda skrattet, som ger många exempel på 

skrattets effekter och hur dessa kunskaper kan användas i vårt samhälle. 

Vi betraktar Bibeln med Gamla och Nya testamentets böcker som kristendomens 

historia och grunddokument. I ett perspektiv av judisk berättartradition kan många 

bibelsammanhang och berättelser uppfattas som komiska, dåraktiga och vansinniga vilket vår 

tradition är främmande för. Olof Buckard, som varit en komikens förespråkare inom svensk 

kristenhet under 1900-talets senare decennier, har i en essäsamling Guds leende på jorden 

samlat några svenska röster om betydelsen av humor, ironi och skratt i kyrkan. Jag har använt 

en intervju med biskop Krister Stendahl men inspirerats av andra tankar i boken. I svensk 

nutid har prästen i Svenska Kyrkan, Lars Collmar, skrivit berättande spel utifrån de mest 

använda myterna i både GT och NT. Han gör det på ett sådant sätt att han tar fram komiska 

och mänskliga sidor i Guds handlande och i Jesu liknelser. Boken som jag använt heter Men 

sen kom ormen Vidare in i Bibelns bilder men samma tema återfinns i böcker som Guds 

kärleks vrede (Proprius 1976) och Och Gud blev människa (Proprius 1978). 

Om humor och skratt i religionens och kristendomens historia finns förhållandevis lite 

skrivet och det allra mesta är skrivet på engelska. En bok som kommit att bli i det närmaste 

huvudlitteratur för denna uppsats är den norska professorn Ingvild Sælid Gilhus’ bok 

Laughing gods, weeping virgins. Hon gör en tidsresa på 4 000 år och hittar i alla tider och 

kulturer spår av skrattet och humorn liksom vreden och gråten. Hennes fynd, slutsatser och 

litteraturförteckning har varit en viktig handledning i detta arbete. 

Anselm Grün OSB har beskrivit ökenfäderna från den tidiga kyrkans historia i boken 

Himlen mitt i öknen. De bildade föregångare till klosterväsendet med sin enkla och avskilda 

livsföring och de hade en ovanligt vidsynt inställning till kroppen och dess uttryck och behov. 

I boken Keltisk andlighet ger författaren Harald Olsen, högskoledirektör vid 

Konsthögskolan i Oslo, en bild av en annorlunda andlighet som räknar med fysiska uttryck 

lika väl som de andliga. Dessa hade troligen koppling redan på 200-talet till Ökenfäderna. 

Tidskriften GNOSIS hade 1988 ett temanummer Den heliga dårskapen i vilken det 

fanns artiklar med perspektiv på hur humor och dårskap visat sig genom tiderna. Skribenterna 

Lennart Rydén, Per-Arne Bodin och Richard Estreem har ägnat stort utrymme åt den östliga 

kyrkans tradition med heliga dårar som en askesform och en proteströrelse i artiklar med 

rubrikerna Så blive han en dåre för att han skall bliva vis Om helig dårskap i bysantinsk 

tradition, Dårskapen i Kristus i rysk-ortodox tradition samt Kristendomen i den 

uppochnedvända världen Om helig dårskap i väst. Per-Arne Bodin har i boken Världen som 

ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxt andliga traditionen skrivit om den ortodoxa kyrkans 
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symboler och traditioner, allt från ikonmåleri, pilgrimsvandringar och de heliga dårarnas 

påverkan på makten både inom politik och kyrka. 

Harvey Cox kom 1972 ut med boken Dårarnas fest i vilken han både beskriver det 

medeltida fenomenet med den uppochnedvända festen då fattig och rik bytte plats för en dag i 

ritens form. Han skriver också mycket om fantasins och festens roll både i samhälleligt och 

kyrkligt liv och vilken betydelse det skulle kunna ha för framtidens mänsklighet och kyrka. 

Tillsammans med ovan nämnda bok så är ett av några få stråk in i vår tid anslaget av 

Floyd Schaffers m.fl. bok Hej Clown var är du. Den berättar om nutida försök att tolka och 

förmedla det kristna budskapet utifrån clownens rollfigur och anslag. 

Nathan Söderblom skrev redan 1919 en beskrivning av Martin Luther, Humor och 

melankoli, där han visar på hur förutsättningen för Luthers verk var att han hade ett brett 

känsloregister och talade sig varm för att ta del av de delar av Guds verk som kroppen kan 

njuta av, inte minst då skrattet. En förutsättning för att kunna skratta gott var dock att man 

känt av den andra sidan i livet, melankoli och sorg. 

Uppslaget till detta uppsatsämne kommer från Dario Fo’s Mistero Buffo vilken i svensk 

översättning av Anna och Carlo Barsotti återfinns i boken Gycklarens teater av Dario Fo och 

Franca Rame. De gycklarspel som jag refererar till och analyserar ett av, har kommenterats 

och förklarats på svenska av Carlo Barsotti vilken jag också intervjuat och fått en del viktiga 

råd av. I föreläsningsform har Dario Fo sammanfattat sina kunskaper om scen och historia i 

skriften The Tricks of the Trade, där han också sätter in gycklartraditionen i ett större 

sammanhang till deras efterträdare i gruppform, Comedia del´Art. 

1.5 Humor och skratt har alltid funnits i människans ansiktsuttryck 
Dispositionen följer en kronologi i tid men som en ansats för ämnet beskriver jag först några 

teorier om humor, skratt och fantasi och dess förmodade kraft och påverkan på både privat 

och samhälleligt liv. Som en grund för den kristna traditionens syn på humor och skratt har 

jag givit några sammanhang ur Bibeln där skrattet spelar en viktig roll. Därefter följer en rad 

historiska nedslag där tidsperioden kan sägas omfatta från 2000 år före vår tideräknings 

början och fram till medeltidens slut, ca år 1500. 

Som ett exempel på humorn som förändrande kraft berättar jag om ett antal gycklarspel 

som jag analyserar och kommenterar. Den avslutande analysen och diskussionen återkommer 

till frågan hur och i vilken grad vi kan finna bevis för tesen att humor kan medverka till 

förändring i kristendomens historia, nutid och framtid. 
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2. Skrattet som livets redskap 

2.1 Skrattet som slipar diamanten 
Den franske filosofen Henri Bergson har undersökt komikens väsen i boken Skrattet. Boken 

relaterar till många litterära verk och skådespel som exempel på hur skrattet söker sina uttryck 

och vad man ska tänka på vid utformandet av komiska texter och teater. Trots att det mest 

verkar som en instruktion för teaterfolk så går han ändå mycket djupare i sin analys av varför 

vi skrattar och vad det skrattet betyder i ett samhälleligt sammanhang. Henri Bergson skriver i 

sin introduktion: 
 

”Vad betyder skrattet? Vad bor i djupet av det löjliga? Var ligger det gemensamma i en 
lustigkurres grimas, en ordlek, en förveckling i ett lustspel och en scen i en fin komedi? 
Genom vilket slags destillation skall man finna den ursprungliga essens, som åt dessa 
många skilda ämnen lånar sin stickande doft eller utsökta vällukt? … Jag ser i komiken 
framförallt något levande. Jag kommer att behandla den, så lätt och liten som den är, 
med all den vördnad man är skyldig livet … Sprungen ur det verkliga livet som den är 
och befryndad med konsten, bör den nog också ha ett och annat att förtälja oss om konst 
och liv.”1 
 

Han sätter likhetstecken mellan humor och mänsklighet. Vi skrattar inte åt själva naturen om 

den inte påminner oss om något mänskligt. I själva livet finns en vilja att inte upprepa sig och 

att inte stelna i en form, inte vara stel i förhållande till själva livet. Det komiska utmanar 

samhället i det att vi skrattar åt det som vill stelna. Han tar det klassiska bananskalet som 

exempel. Fallet bryter kroppens strävan att röra sig med lugna och mjuka rörelser framåt och 

när detta bryts genom det ofrivilliga fallet så spjärnar kroppen emot och detta ser så komiskt 

ut att det nästan är omöjligt att hålla sig för skratt för den som ser det ske. Vi skrattar aldrig åt 

samma sak vid en gymnastikuppvisning eller en simhoppstävling. Om en talares gester följer 

talet är det stimulerande men om talaren fastnar i en ovidkommande rörelse som upprepar sig 

gång på gång så blir det beteendet komiskt, kanske också irriterande. Komiken är med ett ord 

automatism, rörelse utan liv. Den betecknar också en ofullkomlighet hos individen eller 

gruppen som påkallar omedelbar rättelse. 

Skrattet är en lek, som en lättja där man följer med och luras att gå med för långt, så 

långt att man skrattar åt den som man har respekt för, den man egentligen inte får skratta åt. 

Men i det skrattet ligger som en befrielse och en lättnad, ett tryck som får komma ut. Skrattet 

kan inte vara helt rättvist och kan inte heller vara kärleksfullt i alla sina uttryck då dess 

uppgift faktisk är att skrämma genom att väcka förödmjukelse. Skrattet skrämmer den som 
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blir utsatt och det är den mindre smickrande egenskapen i oss, en elakhet som gör att vi 

skrattar gott. Men med det skrattet följer också en bitterhet, en ledsnad när vi genomskådar 

vårt eget skratt och vad det berättar om oss själva. Men detta skratt har trots sin bismak en 

god avsikt, att slipa till ojämnheter i oss och andra, i hela samhällskroppen. 

Bergson pekar i sin undersökning också på fåfängans roll. Han säger att fåfängan 

kanske är den mest framträdande och genomgående egenskapen hos människan. Fåfängan 

beskrivs som ett till synes ofarligt missljud i samhällskroppen men som i sin enträgenhet och 

mångfald sakta förgiftar samliv och samhälle. Fåfängan ligger bakom den blyghet vi 

utvecklar när vi ser andra misslyckas och känner skräcken att man själv ska falla. Henri 

Bergson definierar fåfängan: 

 
Jag tror inte det finns en karaktärsbrist på en gång mer ytlig och djup än fåfängan. De 
rispor den får är aldrig vidare svåra, och ändå vill de knappt läkas … Den spirar som en 
planta i samhällslivets djupa jord, i ty att den är självbeundran, grundad på den 
beundran man tror sig väcka hos andra. Den är också vida mer naturlig och mer 
medfödd hos alla än egoismen, ty över egoismen triumferar naturen rätt ofta, under det vi 
blott med eftertanken är i stånd att få bukt med fåfängan.”2 
 

Skrattet utövar otvivelaktigt ett nyttigt arbete med att slipa av ojämnheter hos människan, 

sätta hennes självkännedom och självinsikt på rätt nivå för att bättre passa i socialt liv. Han 

tar som exempel den komik som driver med olika yrken och dess fåfänga stolthet och vilken 

verkan den kritiken visat sig ha. 

För att komiken ska drabba rätt måste det föregås av en akt av eftertanke. Det finns lite 

ont i oss som naturen använder sig av i detta arbete att slipa av för att samhället vill bli 

smidigare. Skrattet är avsett att visa på och slipa av de ojämnheter som stelhet och fåfänga 

skapar i samhällskroppen. Munterheten och komiken är effektiv i denna sin uppgift. 

Skrattet är alltså till sin natur en samhällelig åtbörd, som understryker och tillrättavisar en 

säregen tankspriddhet hos människor och vid ett händelseförlopp. Bergson uttrycker sig 

sirligt och gammaldags: 

 
”Vi har förut sett i skrattet framförallt ett medel till rättelse. Skrattet är framförallt en 
rättelse. Avsett att förödmjuka, åsyftar det att ge ett pinsamt intryck åt den person det 
väljer till offer. Samhället hämnar sig på honom för den frihet han tagit sig gent emot det. 
Skrattet skulle inte nå sitt mål om det bar en prägel av sympati och godhet.”3 
 

                                                           
1 Bergson, Henri, 1928, s. 7-8. 
2 Bergson, s.149. 
3 Bergson, s. 169. 
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Skrattet kan vara både gott och ont men dess syfte är alltså bara gott, enligt Bergson, även om 

det svider och gör ont ibland, både för den som blir utskrattad och den som generas över sitt 

eget skratt. Hans teorier är formade i början av 1900-talet men det finns skäl att anta att de 

gäller för fler än fransmän och i andra tider än Bergsons egen. I vår egen tid talas och skrivs 

det mycket om detta. 

2.2 Skrattet som ger hälsa och välmående 
Det är inte ett faktum som behöver bevisas att hälsa och skratt hör ihop. Många 

forskarrapporter och hälsoundersökningar har visat detta. En nutida undersökning, som 

redovisas i boken av Görel Christina Näslund Det goda skrattet, visade på att en fyraåring 

skrattar upp till 500 gånger per dag medan en vuxen bara skrattar vid 15 tillfällen. Ett 

gapskratt höjer energianvändningen med 75 % och fördubblar hjärtfrekvensen samt ökar 

blodets syreupptagningsförmåga. De elektrokemiska effekterna i hjärnan förhöjs, den mentala 

aktiviteten och blodflödet i hjärnan ökar när vi skrattar och därmed även förmågan att tänka 

klart. De allra flesta skratten uppstår i det spontana livet då man gläds åt glädjeyttringar över 

tillvaron i största allmänhet.4 

I boken Laughing matters – a serious look at humour visar författarna Durant och 

Miller på skrattets fundamentala roll i människans utveckling. Vi föds med skrattet. Det går 

inte många dagar i en människas liv innan hon visar omvärlden sitt första leende. Vi fortsätter 

sedan att skratta åt nonsensramsor, tittutlekar och erfarenhetsskämt för att i vuxen ålder 

skratta både hjärtligt och rått åt tendentiös och målinriktad humor. Skämtet är en kontakt, en 

kunskap vi skaffar oss och ger åt andra, en kärlekshandling i avsikt att rädda människan från 

stereotypa föreställningar och degradering av vår mänsklighet. 

Skrattet är egentligen ingen viljehandling utan drabbar en då man hamnar i en särskild 

stämning. Man kan jämföra skrattet med en nysning eller att rodna, men det är ändå inte så 

helt utom vår viljekontroll som peristaltiken och reflexmässiga ryck. 

Inom medicinen har man noterat att människor med stroke (halvsidesförlamning) inte 

kan grimasera ett leende med hela munnen. Om hon skrattar spontant så skrattar även den del 

av munnen som är förlamad. Med det tror man att det finns två nivåer i det neurologiska 

systemet där alltså det spontana skrattet når längre än viljestyrda rörelser.5 

Durant & Miller går inte förbi psykoanalytikern Freud som också har skrivit om skrattet 

och han ser det som en av flera metoder att släppa fram sina undertryckta känslor. Man 

                                                           
4 Näslund, Görel Christina, Kapitel Inledning och 1. 
5 J Durant & J Miller, kapitel 1-3 
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skrattar åt det som man har svårast för hos sig själv. Att skämta är som att drömma; man 

närmar sig det onämnbara genom att i drömmen prova och träna på verkligheten. Vi övar oss 

på vad som är normen och vad som förväntas av oss, vad som är berömvärt respektive 

klandervärt. Skrattet är i sin positiva form rekreation i ordets bokstavliga betydelse. Vi 

repeterar och blir kreativa inför livets utmaningar. Genom skrattet ställer vi oss vid sidan om 

och ser, förstår och får rätt perspektiv på de problem och möjligheter som vi möter. Humorn 

och skrattet gör oss mer ursprungliga och barnsliga. Verkligheten vänds upp och ner och det 

gör den uthärdlig och hoppfull. Det som verkar svårt är ett sken och en illusion – om vi kan 

skratta åt det. Men det finns också en utåtagerande kraft i skrattet, en kraft som inte bara 

hjälper människan att uthärda utan att också går vidare i kreativitet och förändring.6 

Så långt vetenskapen innan vi går in i kristendomens och i viss mån övriga religioners 

värld. En så grundläggande och viktig funktion i människan torde också satt spår i 

människans trosutövning, i myter, texter och riter. Vi ska se att skrattet går att höra eller i alla 

fall ana spåren av. 

 

                                                           
6 J Durant & J Miller, kapitel 1-3. 
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3. Humor och skratt i den tidiga kyrkans liv 

3.1 Bibelns humor 
Vi utgår från att Bibeln, med både Gamla och Nya testamentet, utgör grundvalen för 

kristendomens historia och dess historieskrivning. Det finns många berättelser, liknelser och 

tal återgivna och i mina ögon är de inte särskilt humoristiska eller lockar till skratt. I 

essäsamlingen Humor – Guds leende på jorden intervjuar Olof Buckhard den förre biskopen i 

Stockholm Krister Stendahl och frågar honom vad den judiska religiositeten kan visa den 

kristna: 

 
”Framförallt traditionen att tala i liknelser, berättelser. Liknelse betyder både i grekiska 
och hebreiska gåta. Man använder medvetet ett icke-direkt språk. … 
Historieberättarstilen kryddades ofta med humor, inte bara för att vara rolig. Därigenom 
gjorde man klart att det var en berättelse, och det humoristiska draget tjänar som en 
signal, ett obs-tecken som betyder: Naturligtvis kan vi inte säga i en formel precis hur 
Gud är. Det ligger en mycket intelligent insikt bakom denna misstänksamhet mot försöken 
att göra överdrivet precisa, intellektuella och teologiska definitioner av Gud. 
Forskare har sagt att alla Jesu liknelser har något som inte stämmer. Det har då tolkats 
som att de rör vid de yttersta tingen, att där finns en eskatologisk ton. Jag tror emellertid 
att det är ett utslag av judisk berättartradition. Ta liknelsen om de fyra sädesåkrarna och 
den tokige bonden, som sådde bland tistlar och törnen. Inte ens på Jesu tid var bönderna 
så bakom att de spred utsädet över alltsammans. Poängen med liknelsen är att Gud är så 
dråplig i sitt slöseri.”7 
 

Vi har i vår tradition svårt att se dessa poänger, vi tar dem allvarligt och bokstavligt just för 

att de finns i en bok som vi vant oss vid är oantastlig, bokstavligen sann och allvarlig. 

Lars Collmar har skrivit Men sen kom ormen där han ger oss bilder ur Bibeln som lyfter 

fram mänskliga och komiska drag. I skapelseberättelsen får vi följa Guds tankar och 

fantasiglädje när allt skapas. När ormen lurar Eva använder den ett omvänt sätt att lirka, han 

driver med henne. Collmar beskriver Noa som av Gud får uppgiften att rädda mänskligheten 

undan floden med hjälp av en stor båt. Först är han bara deprimerad över vad han ser av 

människans synd men blir sedan sprittande glad över det vansinniga uppdrag han fått av Gud. 

Folket i dalen skrattar ut honom och hans bygge, denna vansinniga Guds idé. 

Senare berättas om Noas tre söner, Sem, Ham och Jafet. Den ene av dem, Ham, skrattar 

åt sin nakne far som ligger i tältet och sover ruset av sig medan de två andra försöker skyla 

över hans nakenhet. Men bröderna, och Noa när han vaknat till och får höra om 

                                                           
7 Beijbom/Buckhard 1990, s.45,46. 
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utskrattningen, ser allvarligt på detta skratt. Sonen Ham har skämt ut sig inför sin far och sina 

bröder och blir bortdriven från hemmet, arvlös och ensam, för ett skrattanfalls skull.8 

Floyd Schaffer har i sin bok Hej Clown var är du visat på en berättelse som man inte 

direkt uppfattar som komisk. Jesus mötte, i Lukas 20:20-26, fariséerna i en diskussion om det 

var rätt eller fel att betala skatt till kejsaren. Jesus Kristus bad dem att ta fram ett mynt, en 

denar, vilket visade kejsarens bild. Han frågade dem vems bild de såg och drog sedan 

slutsatsen att kejsaren skulle få det som tillhörde honom och Gud få sin del. Det vi inte ser är 

att fariséerna blir bortgjorda, lurade och troligen utskrattade genom att han lurade dem att 

plocka ett mynt ur sina kläder. Fariséerna var i sin iver att hålla lagen måna om att utåt visa en 

oklanderlig laglydnad vilket bland mycket annat var att inte orena sig med den världsliga 

maktens pengar. Alla förstod dock att det inte var möjligt att leva i staden Jerusalem utan 

pengar så en tyst överenskommelse var att de aldrig visade att de hade pengar. När de skulle 

betala något fick det ske i smyg. De blev nu tagna på bar gärning med orena mynt i sina 

kläder och de fick gå hem och påbörja en mycket omständlig reningsceremoni, ett tvättande 

enligt regelboken som de gav sig ut för att hålla i allt. 

Schaeffer liknar Jesus vid en clown och säger att korsfästelsen är ett exempel på hur vi 

kan se att humorn användes i en kraftfull rörelse uppåt, inte som passiviserande förströelse. 

Ur det synbara nederlaget vände det uppåt till en oväntad succé liksom clownen trasslar till 

det för sig och ändå till sist på ett oväntat sätt ordnar allt till det bästa. Vi kan tänka oss vilket 

skratt det blev bland kvinnorna vid graven när de verkligen förstod att han levde igen. De 

skrattade av glädje över att han levde igen men också i lättnaden efter de senaste dagarnas 

fasa och mörker. Det tredje skrattet kom när de började tänka på hur fariséerna skulle se ut när 

de fick veta detta. 

Det finns många andra sammanhang i Bibeln där glädjen och skrattet hade en plats men 

vår tradition gör att vi behöver ett särskilt öga för att upptäcka det. Det finns orsaker till detta 

då vår religionshistoria inte börjar riktigt där. 

3.2 Myterna låter oss höra skrattet 
I boken Laughing goods and weeping virgins har Ingvild Sælid Gilhus gjort en resa genom 

tiden och hittat skratten var än hon sett. Skrattet i religionen har sällan kommenterats men 

ändå varit vanligt förkommande i riter, symboler, bilder och texter. Skrattet kan väl definieras 

men har till sin natur olika roller och funktioner. Det första skratt vi ser hos våra föregångare 

                                                           
8 Collmar, Kap. 1, 6 och 9 
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aporna var ett våldsamt och ganska elakt skratt, men vi anar även där skrattets goda 

egenskaper. Sælid Gilhus resonerar som att människan och hennes kropp samverkar, inte först 

i biologisk mening, inte själva muskelarbetet med skrattet utan det sambandet att människans 

tänkande och föreställning, hennes agerande skapar och förutsätter skrattet. Kroppen 

förbinder de båda världar där människan har sina hemvister – kroppen och själen och skrattet 

är en öppnare till båda. Hon delar in skratten i tre, med olika avsikter och funktioner: 

- skratt som markerar makt över och som kan användas som våld mot en fiende 

- skratt som är dubbeltydigt och där det tydliga skymmer den egentliga avsikten 

- skratt som en psykologisk ventil både på ett social, samhälleligt och ett personligt plan. 

Boken Laughing gods and weeping virgins fokuserar på skrattets avsikt mer än på orsakerna 

och hon pekar på hur vi kan se hur skrattet haft olika roller i historien. Hon frågar sig genom 

hela boken: Vilka skratt finns i religionen? Vad är meningen med det? Är skrattet bryggan till 

Gud? Är skratten en samhällets kontroll eller dess befrielserörelse? Varför har skrattet genom 

tiderna varit tillåtet, påbjudet men också ibland förbjudet?9 

Många jämförande studier har gjorts mellan religionerna, kanske inte med fokus på 

skrattet men vi kan ändå läsa ut i dessa jämförelser vilket samband som finns och vilken roll 

skrattet haft. Hon går från antiken och den grekisk/klassiska kulturen där skrattet spelade en 

stor roll i skapelsen och livets fortbestånd för att i den västerländska kristendomen se hur 

skrattet i huvudsak placerades i den individuella frälsningsupplevelsen för att nu i modern tid 

se att skrattet mest förknippats med kroppens hälsa, lycka och framgång. Det finns givetvis 

inga klara gränser och i alla kulturer har funnits delar av de olika rollerna. 

3.2.1 Antikens syn på skrattet 

Vi kan aldrig veta om och hur man skrattade förr i tiden. Var hittar vi skratten då ljudet av 

dem tystnat? Vi har källor och det är i myterna och dess bilder. Vi har ibland också 

nedskrivna fragment kvar och de kan berätta en del. Gilhus pekar i sin bok på de 

mesopotamiska myterna där skratt, ironi och skadeglädje visades upp. Detta ursprungliga 

skratt i myten var ett lurande skratt, ett skämt i avsikt att lura av någon en fördel som hade 

förespeglats. Verbet som användes, sabu, hade ungefär samma klang som andra oturligheter. 

Det rör sig om att föra tillbaka saker till sin naturliga plats, som att bli avtagen en fördel som 

man egentligen inte mår bra av eller har rätt till, men som man hoppades och trodde på. I 

Gamla Testamentet motsvarades denna myt av den berättelse där Jakob lurade till sig den 

                                                           
9 Sælid Gilhus, Ingvild 1997, s. 7. 
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välsignelse som brodern enligt traditionen skulle få. I en annan myt, om den mesopotamiske 

guden Anu, utmanades guden av en präst, Adapa, som tillgripit vinden men inte klarade av att 

hålla i den. Anu skrattade vid den komiska synen när prästen fladdrade omkring, ett skratt 

som lekfullt ställde tillbaka allt i sin ordning igen. Här fick skrattet maktens ton då den 

tillgripna makten visade sig medföra nackdelar som guden i sin maktposition kunde 

bestämma om och låta människan vinna en liten del av. I egyptisk mytologi var skrattet inte 

vanligt och när det förekom var det oftast förknippat med erotik. En man skrattade vid åsynen 

av den kvinnliga kroppen, ett skratt som blev en kraft i livets tjänst mot döden och speglade 

människans hopp att ständigt börja om på nytt. 

Antikens världsbild såg på kroppen och själen som att de möttes i livet. Skrattet hade en 

plats och roll av oförutsägbarhet liksom livet självt. Det visade i sin gränsöverskridande effekt 

på något bortom, något mer, det otänkbara och skrattet blev ett uttryck för ungefär 

- så dum är jag inte att jag tror på det här, men vi kan väl leka, låtsas som om det kunde bli, 

vara så här?10 

3.2.2 Grekisk-västlig kristendom 

I den grekisk-västliga kristendomen skedde nu en uppdelning i världs- och människosynen. 

Kroppen stod för det materiella, den låga naturen medan själen stod för det höga, logiken och 

stjärnorna. Inom kristendomen fick kroppen ännu en annan betydelse i ljuset av 

uppståndelsens seger över kroppen. Kroppen fick ett symbolvärde som en bild av 

församlingen, Kristi kropp. Den blev också något att arbeta på och förbättra och det är som 

om det kosmiska skrattet tystnade till förmån för plikt- och regelverket som följde med den 

synen på kroppen. Ändå fanns skrattet med i den kristna kontexten, det hette ju det glada 

budskapet, evangelium. Redan tidigt i kristendomens historia fanns diskussionen om skrattet 

var gott, tillåtet eller om det kanske var att ta ut glädjen i förskott och alltså inte tillåtet. 

I den grekisk- västliga kulturen hade skratten en roll av att röra vid det otillåtna. Guden 

skrattade och markerade sin makt och sin överhöghet. En vanlig myt var kvinnor som 

skrattade i en sexuell frihet, ett obscent skämtande som ersatte praktiken, den frihet man inte 

hade tillgång till. Dionysos var skrattets gud framför andra och i sitt sällskap hade han satyrer 

som skrattade och skämtade djuriskt och grovt. Skämtet blev ett sätt att lyfta av 

religionsbördan vilket också visade att man tog religionen på allvar. Det blev också så att de 

såg sin egen vrångbild av guden och religionen. Skrattet hade en tydlig förbindelse med det 

                                                           
10 Sælid Gilhus, Kapitel 1. 
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mörka – gudarna skrattade åt människans litenhet och dumhet men det fanns också drag av ett 

kaotiskt vansinnesskratt där människan själv skrattade i skräckblandad förtjusning över det 

farliga och förbjudna.11 

3.2.3 I Rom växte en misstro till skrattet 

Redan i den grekiska kulturen hade både Platon och Aristoteles på 300-talet f.v.t. påtalat att 

skrattet hindrade självkännedom och självkontroll. Om det skull förekomma borde det vara 

liberalt och rumsrent. Platon förringade skrattet till låg status, som saltet i brödet ungefär, det 

skulle finnas där men inte märkas och höras. Rom var påverkat av det grekiska tänkandet men 

var också ett mycket pluralistiskt samhälle med folk från många kulturer och därmed många 

festdagar per år. Skrattet stod för pånyttfödelse i riten och i symbolerna. Man använde skrattet 

som maktmedel mot andra, främmande kulturer genom att förlöjliga andra religioners gudar 

och beläten. Särskilt utsatt för hån var den egyptiska kulturen med sina många djurgudar. 

Dessa gudabilder hade uttryckt en närhet till naturen som man nu ville fjärma sig ifrån. 

Djuren var inte längre värdiga att ta religiösa roller, de skulle ha andra funktioner, som att ge 

mat och förströelse. Sælid Gilhus skriver: 

 
“The Christian religion created a discourse focused on human beings and the 
relationship between God, soul and body. As the religious focus shifted from the natural 
world to human beings and their spiritual life, the animal form was no longer a medium 
through which one could reach God, and animals were laughed out of heaven.”12 
 

Man förlöjligade också myterna. Ett exempel är den centrala myten om Osiris som var gift 

med sin syster Isis. Osiris blev dödad och styckad av sin broder Seth men Isis samlade ihop 

hans kroppsdelar och genom ett magiskt underverk blev han levande igen. Denna kult var en 

folkreligion i Egypten men också spridd till andra delar kring Medelhavet och runt om i 

Europa.13 Just denna myt drev man med: en gud som dör och återuppstår – vad är det för 

förvånande i detta, ni vet ju hur det går? Sælid Gilhus tolkar det som att människan i en ny 

tidsålder med nya upptäckter av människans möjligheter ville ändra på människans plats i 

förhållande till religionen – en förändring som markerades genom ironi och skratt.14 

                                                           
11 Sælid Gilhus, Kapitel 3. 
12 Ibid, s.55. 
13 Bonniers lexikon 1996, Osiris. 
14 Sælid Gilhud, Kapitel 5. 
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3.2.4 Västerländsk kristendom ger plats för skrattet med förbehåll 

Inom västerländsk kristendom växte sakta de olika teologierna fram under de första 

århundradena. Vi möter nu frågan om Jesus verkligen skrattade någon gång och vi möter 

också gnostikerna som framställde en storskrattande Kristus med mycket fysiska drag i sina 

texter. Här grundlades en motsättning och ett misstänkliggörande till skrattet. Det kristna 

skrattet tenderade att bli ett andligt fenomen och det blev en motsättning mellan livet här och 

efter döden. Bibelordet i Lukas evangelium citeras 

 
”Välsignade ni som gråter för ni kommer att få skratta”15 
 

Detta fick fäste i tidig kristenhet och har levt kvar under årtusenden, ja in i våra dagars 

otydliga skuldmedvetenhet. Skrattet förknippades med kroppen och dess funktioner vilken 

skulle kontrolleras och stävjas. Detta hade kristendomen gemensamt med kringliggande 

religioner och kulturer, skratt gick bara inte ihop med värdighet och den högtidlighet som mer 

och mer förknippades med religion och kyrka. Paradoxalt med detta blev skrattet, liksom 

kroppen, en viktig symbol och liknelse för religiöst liv trots att det förutsattes att inte utföras 

och användas i verkligheten i det glada budskapet, evangelium. 

Sælid Gilhus tar många exempel på lärda män som drev denna tes: Clements av 

Alexandria hävdade redan år150 att man måste ha kontroll över skrattet då det annars gjorde 

våld på alla rationella slutsatser liksom biskopen av Konstantinopel på 300-talet hävdade att 

Jesus aldrig skrattade men att han grät två gånger! År 400 e. Kr. säger Chrystomos, att skrattet 

är direkt olämpligt med tanke på korsfästelsen. Syrianen Ephraem säger: 

 
”Skrattet är början av själens förstörelse. Munkar som iakttar något sådant ska veta att 
ni kommit till djupet av Djävulen. Be Gud rädda er från denna död … skrattet uttrycker 
bara andra sidor av döden och straffet.”16 
 

I de flesta klosterregler nämndes skrattet i samband med svära, ljuga, förödmjuka människor. 

Allt detta var främmande för munkar som skulle ha religionen och tron på sina egna kroppar. 

Heligheten gjorde intryck med alla sina försakelser liksom de förberedde kroppen för andlig 

verksamhet. Både skratt och produktion av skämt förbjöds. Eftersom skrattet bestraffades i 

klostermiljön blev det riktningsgivande även för dem som stod utanför. Sammantaget blev det 

något misstänkt med skrattet, det var visserligen inte synd att skratta i sig men det ledde 

ofelbart till synd. 

                                                           
15 Bibeln 2000, Lukas  
16 Sælid Gilhus, s. 88. 
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Gråten blev i logisk följd av detta ett ideal och det bildades särskilda ordnar med 

gråtande nunnor. Det var meriterande och öppnade för andlig erfarenhet att gråta, skrattet 

öppnade för kroppens njutning och lust. Det fanns ett rent, andligt skratt som trots allt var 

tillåtet, helst bara ett leende eller ett uttryck av glädje i Anden, som en bild av hur man tänkte 

sig Kristi själ. Men det fanns andra i den kristna fornkyrkan som odlade glädjen och skrattet. 

3.3 Gnostikerna använde skrattet som ett uttryck för tron 
Kristendomen formade sin teologi under de första århundradena som jag redan nämnt. Den 

judiska tradition, influenser från det romerska väldet som ockuperat landet i omgångar, 

traditioner från Egypten och övriga grannländer färgade naturligtvis av sig. Denna 

formuleringsprocess skedde med många deltagare och fick alltmer formen av en läro- och 

maktstrid. På 400-talet ”vann” Athansius av Alexandria denna lärostrid. Ett kyrkomöte 

bestämde sig för de skrifter som då valdes till kanon, rättesnöre, för vad man skulle tro och 

leva efter. Många skrifter valdes då bort och gömdes undan och det var framförallt den 

gnostiska delen av fornkyrkan som försvann i tystnad. 

Den gnostiska läran hade en ironisk ton mot den gamla tron i Gamla Testamentet och 

man använde också ironi, paradox och komedi för att väcka upp dem som inte förstod det nya, 

kunskapen som var grunden för frälsningen. Gnostikerna företrädde en dualism som sade att 

den andliga världen var både dold och närvarande i den materiella världen, relaterade till 

varandra men ändå skilda åt. Kunskapen var grunden för frälsningen och man koncentrerade 

sig på korsfästelsen och uppståndelsen då Jesu verkliga budskap blev klarlagt. 

Liksom humor alltid bygger på ett dubbelt perspektiv, det synliga och det som ligger 

bakom skämtet, så menade man att världen alltid var dubbel, liksom kunskapen. Det som 

syntes vara ett nederlag var bara sken, världen kunde döda Jesu kropp men inte hans ande. I 

de gnostiska myterna fanns lurandet och skrattet med både som tema och metod. Om vi 

jämför med vad jag sagt ovan om munkar och nunnor i kloster som stängde för världen så 

tänkte gnostikerna tvärtom. De använde samma tema men tänkte sig att befria kroppen istället 

för att stänga den inne. I friheten kunde inget kroppsligt skada eller smutsa ner, anden gick fri. 

I gnosticismen var skrattet ett tecken på att man öppnade sig för andligheten. Skrattet 

blev en kontrast till de kosmiska makternas försök att fånga Kristus, det goda, genom att de 

spikade upp honom på korset. Sælid Gilhus skriver: 

 
”Skrattet blir ambivalent – både hånande och igenkännande. Det gnostiska målet är att 
veta vem man är, varifrån man kommer och vart man är på väg. Som vi ser så har 
gnostikerna inte varit ensamma om att ha drivit med religiösa föreställningar och dess 
grundvalar. Men de är annorlunda i det att de faktiskt finns mitt inne i den religion som 
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de driver med och förhånar. De kan kristendomen i detalj och de vill visa på dess 
motsägelser och tillkortakommanden och ändå komma åt frälsningens hemlighet. De vill 
inte i första hand, som Lucian, roa utan reformera kristendomen.”17 
 

Gnostikerna tog fasta på sambandet mellan vits och inlärning; ha-ha och aha! Den rika 

förekomsten av skämt och ironi skapade en förutsättning för att motsatserna skulle kunna 

belysa varandra. Den komiska tekniken hade ett bestämt syfte: kunskap. Skrattet blev en 

förbindelse mellan det synliga och det osynliga. Detta typiska gnostiska skratt var en variant 

av det andliga skrattet, se ovan, men med betoningen lagd på kunskap mer än renhet. Målet 

var att få åhörarna att förstå, känna igen sig och vakna upp ur sin själs sömn och se sitt 

andliga ursprung. De förespråkade en frihet från kroppen som den kyrka man blev bortmotad 

ifrån hade sådant bestyr med att tygla och hålla ren. Det finns här ett samband med Luther 

som jag återkommer till.18 

3.4 Ökenfäderna levde i uppochnedvända världen 
Det finns ett bibelord som mer än annat inspirerat de som själva valt att vara dårar för Kristus: 

 
”Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, 
och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam.”19 
 

Det uppstod på 200-talet, troligen också tidigare, en rörelse i Palestina/Egypten och som kom 

att kallas Ökenfäderna eller Dårskapen i Kristus. Det var enkla bönder som drog sig tillbaka 

till öde trakter för att odla, hjälpa och be och de kom att bli föregångare till de kloster som 

började bildas under de kommande århundradena. På grund av sitt ursprung som bondaktiga 

och enfaldiga kunde de ta på allvar Guds tokiga infall att lämna sin upphöjdhet och bli 

människa. Gud kan sägas vara galen av kärlek till människan och den kärleken ville man 

efterlikna. Dåren använde gyckel och drift för att visa på människans högmod och synd.20 

Anselm Grün OSB har beskrivit ökenfäderna från den tidiga kyrkans historia i boken 

Himlen mitt i öknen. De bildade föregångare till klosterväsendet med sin enkla och avskilda 

livsföring och de hade en ovanligt blid inställning till kroppen och dess uttryck och behov. 

De skrifter de lämnat efter sig ger råd till den kristne i alla livets frestelser. Deras 

bemötande av andra människor, att se människorna som de var med fel och brister, vittnar om 

vidsyn och en stor respekt för alla människor. I boken ges exempel på råd man givit till 

människor som sökt sig till dem och svaren de gav visar tecken på stor fantasi och att det 

                                                           
17 Sælid Gilhus, s. 75. 
18 Sælid Gilhus, kapitel 5 
19 Bibeln, 1 Kor.1:27. 
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framförallt var uppmuntran man gav. Ingen skulle gå iväg sorgsen, att se till så att hon inte 

tappade modet var viktigare än att döma henne för det hon gjort fel. Det finns i boken en rad 

berättelser om människor som ber om råd och får ett oväntat svar, men som visar sig vara det 

allra bästa. Ett exempel handlar om en ung man hade en stor åker med tistel som han var så 

modfälld inför och inte orkade ta itu med. Rådet han fick var att inte rensa mer per dag än den 

yta hans egen kropp täckte. Efter en tid kom han tillbaka och berättade att åkern var i gott 

skick igen. 

Ökenfäderna är ovanliga i kristenheten för sin tillåtande attityd till människans känslor 

och i en skrift säger Apo, en av ökenfäderna: 

 
”Förvandlingen vill upptäcka alltings egentliga gestalt och hjälpa det till genombrott. 
Den förbjuder ingenting att finnas. Den går istället till grunden med lidelser och känslor. 
Alla känslor är goda och har en mening. Jag måste bara låta bli att nedvärdera dem. 
Istället riktar jag frågor till dem: vad har de att säga och att visa mig. Vilka sidor vill 
komma fram när jag är rädd, ilsken, hatisk, avundsjuk eller när min sexualitet eller mitt 
överdrivna ätbegär gör sig påmint? … Vad hos mig vill Gud låta blomstra som jag själv 
förhindrar.”21 
 

Den kraft som fanns i lidelser och känslor förvandlades till längtan efter Guds oändlighet och 

det obändiga livets kraft. Som svar på en fråga använde man en rad metoder som man tydligt 

hämtat exempel på ur Jesu liv: den omvända frågan, talande tystnad, symboliska handlingar 

som åskådliggjorde svaret, paradoxala svar. 

Bland Ökenfäderna värderades kvinnor lika högt som män, i vissa fall ansågs de bättre 

för att de hade lättare att verkligen se på en människa hur hon hade det. De var lika ofta som 

männen ledare för ordnar och de citerades i skrifterna.22 Ett spår och ett arv från dessa 

Ökenfäder kom att föras till Europa, närmare bestämt Irland. 

3.5 Keltisk andlighet odlade glädjen 
Oväntade efterföljare till Ökenfäderna kom att uppstå bland kelterna. Kelterna, ibland 

benämnda galler, var en folkgrupp som ursprungligen kom från områden kring Svarta Havet 

men 1000 f.Kr. började de vandra in över Europa. Efter folkvandringar och krig blev de på 

500-talet e. Kr. bofasta på Irland och i en del av Skottland. Romarna erövrade de brittiska 

öarna och Irland under de första århundradena och kom att påverka kelterna till kristna seder. 

Deras ursprungliga religion var en naturreligion med många gudar, ofta ordnade i 

triader och många av dem var kvinnliga. Bland kelterna införlivades det kristna budskapet på 

                                                           
20 Estreem, Richard, 1988.  
21 Grün, s.46. 
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ett ovanligt smidigt sätt i den naturpräglade religionen. I religionen fanns tre ämbeten som 

fyllde var sina funktioner, nämligen prästerskapet, siarna och barderna som var skalder och 

diktare men med samma status och avskiljningsämbete som prästerna. Dessa ämbeten 

övertogs i den kristna kyrkans bruk.23 

Tidigt uppkom här ett klosterväsende som tydligt bar spår av inspiration från 

Ökenfäderna. I Richard Estreems artikel Kristendomen och den uppochnedvända världen – 

om helig dårskap i väst skriver han: 

 
”Vi finner många gycklande dårar på Irland, detta land som tidigt blev kristet men aldrig 
romerskt. Det berättas i legender om dessa galningar som levde nära naturen och bidrog 
till samhällets förbättring genom sin kritik. Deras kännetecken var ’påskens stora frid 
och glädje och bland dem rådde mycket lätthet, skämtsamhet och gott humör’ står det i 
irländska helgonbiografier. Munkordnar bildades med målsättningen att odla glädjen, en 
av Andens frukter.”24 
 

På Irland spred sig de ideal som klosterväsendet levde efter ut till en bred allmänhet på ett 

ovanligt sätt. I deras legender och diktning användes ett annorlunda och direkt språk där 

människans alla sidor kom med. Keltisk andlighet präglades av en positiv människosyn som 

inte fokuserade på hennes synd och böjelse att göra det onda utan mer på det goda som finns 

nedlagt i det mysteriet att människan är Guds avbild. Som ett exempel på keltisk andlighet vill 

jag ta med en bön/dikt ur det stora verket Carmina Gadelica: 

 
”Det kristna livet 
Vad är bäst för sinnet? 
Vidsynthet och ödmjukhet, 
för alla goda ting får rum 
i ett öppet och ödmjukt sinne. 
Vad är värst för sinnet? 
Trångsynthet, instängdhet och avskärmning, 
för inget gott får rum 
i ett trångt, stängt och avskärmat sinne.”25 
 

Bönerna eller dikterna i verket visar på en enkelhet och närhet till naturen och människan som 

står i stark kontrast till vårt traditionella kyrkospråk i psalmer, böner och bekännelser. 

 

                                                           
22 Grün, s.46 ff. 
23 Olsen, s.17 ff. 
24 Estreem, s.41. 
25 Olsen, s.79. 
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4. Medeltiden var både mörk och ljus 

4.1 Något nytt spirar 
 
Begreppet medeltiden är en namngivning som utgår från renässansens nedsättande syn på 

denna tid som oupplyst och mörk. I tid räknas medeltiden allt i från år 500 e. Kr. till 1400-

talet, beroende på var man befinner sig i världen. Vi använder beteckningen tidig, medel och 

sen medeltid och under den första delen utkristalliserar sig tre riktningar av språket och 

kulturen: den västliga som antar latin som kyrkospråk. Här fanns också de flesta läs- och 

skrivkunniga. Vidare bildades den östliga grekisk-ortodoxa kyrkan med kyrkslaviska språket 

och på den tredje sidan hela den arabiska kulturen och språkområdet. Lokala språk bildades, 

eller kanske mer utvecklades, under 1000-talet och en folklig kultur i form av diktning, 

legender och dramer kunde skrivas ned. I litteraturhistorien kan man finna exempel på hur 

kyrkan deltog i denna utveckling. Kyrkan ville fånga uppmärksamheten genom bibeldramer, 

mysterier, mirakelspel, alla med komiska delar i, för att öka sin genomslagskraft. Dessa blev 

till fristående pjäser som framfördes i kyrkan eller på torgen. 

Nunnan Hrotsvita av Ganderheim levde på 1300-talen i Frankrike och hade stött sig på 

de många fräcka och osedliga satirer som Terentius skrivit. Nunna Hrotsvita skrev egna 

fromma legenddramer som kunde anses rumsrena. Giovanni Boccaccio skrev omkring år 

1350 ett satiriskt verk, Decameron om bland annat kyrkans förfall personifierade i skenheliga 

präster. Ännu ett exempel redan från 1200-talet är Adam de la Halles som skrev det franska 

lustspelet Spelet i Lövsalen. Detta spel hämtar också tema från kyrkan som det också vågar 

sig till att skoja med. 

Det troliga är att dessa verk framfördes av skådespelare som drog omkring och spelade 

upp korta scener på olika teman men med samma personer som deltagare. Det var örats teater 

mer än ögats då rekvisitan var ringa eller ingen och aktörerna använde sig av röst och mimik. 

Det fanns en form av arketyper som ingick i spelschemat men själva handlingen 

improviserades fram i korta scener. I Spanien och Frankrike var inte myndigheterna och 

kyrkan så stränga så där fanns en större tolerans så att spelen kunde häckla både präster och 

hov eller annan överhet. Ofta fanns i spelen också en sens moral, en handlingsanvisning på 

hur man kunde klara av ett besvärligt liv med list och sammanhållning. 

En berättelse som återfunnits på flera platser i Frankrike, Spanien och Portugal är 

Fårakällan som berättar en historia om en våldtäkt i en by. Det var ett övergrepp som alla 

kvinnor kände igen sig i men det märkliga var att gärningsmannen gick fri i rättsprocessen. 
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Kvinnorna i byn gick samman, krävde rättvisa genom att själva anordna rättegång och 

bestraffning och visade därigenom på att det var allas ansvar att det blev rätt och rättvist i ett 

sammanhang. Denna typ av teater kallades Comedia del’Arte vilken jag återkommer till 

senare.26 Men det fanns många sätt att kritisera kyrkan och det sätt budskapet framfördes och 

levdes ut av Guds sändebud på jorden. 

4.2 Den helige dårens humor 

4.2.1 Den östliga kyrkans asket 
Den heliga dåren är ett begrepp som fanns redan i fornkyrkan. När kyrkosplittringen blev ett 

faktum år 1054 e. Kr. delade sig kyrkan i en västlig och en östlig tradition. Till den östliga 

delen, den grekisk-ortodoxa riktningen, följde bland annat de heliga dårarna, 

pilgrimsvandringar, ikoner, rökelse och processioner med. 

Harald Olsen har i boken Pilgrimer i öst definierat begreppet genom att skriva: 

 
”Narr i Kristus – en speciell form av kristen askes. Kringvandrande kvinnor och män 
som bakom en yta av dumhet eller till och med galenskap – antingen äkta eller 
själpåtagen – fungerade som samhällets dåliga samvete. De hade immunitet att kritisera 
till och med de högsta myndigheterna. Med ofta provocerande utseende och beteende 
utmanade de det etablerade samhället, såväl kyrkan som den politiska överheten. 

Själva ordet ’dåre’ kan förklaras utifrån sin användning i varje språk. Vansinnig, 
tok, idiot, sinnessjuk, sinnessvag, galning har ungefär samma betydelse i svenskan. Dåre 
är ett mildare uttryck och det kan möjligen innehålla den dubbelhet som det innebär att 
man inte riktigt säkert vet om det är verkligt eller ett spelat dårskap. I begreppet ’ helig 
dåre ’ finns just den tveksamheten med. Guds begrepp vänder upp och ned på det 
vanliga.” 
 

Hela företeelsen fanns långt bak i den kristna traditionen och den hämtade sin inspiration rån 

några bibelcitat där gudsriket och det kristna idealet liknades vid dårskap. Det som världen ser 

som betydelsefullt ser Gud på med hån, och tvärtom. Dårskapen blev ett sätt att visa på att 

världen inte förstått detta. Det är inte så helt klart att dåren använde komiken som en 

medveten metod utan det låg i själva dårens uppträdande att hon eller han blev till åtlöje, 

utskrattad och hånad men Olsen talar om att hans uttryck ändå liknade en komikers: 

 
”Dåren talade som regel i gåtor och liknelser, och ofta på ett osammanhängande och 
obegripligt sätt. Han kunde använda barnspråk och ekotal för att spegla åhörarna. Ofta 
kommunicerade han bara med tystnad och gester, budskapet fick tolkas av andra. Dårens 
avsikt var ofta att framkalla skratt, ett skratt av förståelse och igenkännande.”27 
 

                                                           
26 Olsson, och Algulin, I, Uppslagsord: Medeltida folklig litteratur 
27 Olsen, s.139. 
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Dåren hänvisade till Kristus och fanns ofta i gudstjänsten för att häckla högtidligheten, de fina 

kläderna och de överdrivna ceremonierna. Lika ofta eller kanske till och med vanligare var att 

den helige dåren befann sig på de mest belastade platserna från kyrkans håll sett: på krogar 

och fester, bland prostituerade och utslagna. I den miljön blev han som ett dåligt samvete som 

ställde sig på de allra svagastes sida genom att göra som Kristus gjorde, se och upprätta 

istället för att vända sig bort och fördöma. 

4.2.2 En dårskap till förändring 
Per Arne Bodin berättar i sin bok Dårskapen i Kristus om hur den helige dåren genom sin 

provocerande humor kunde påverka i både stort och smått. Ett exempel är när tsar Ivan (den 

förskräcklige var hans folkliga tilläggsnamn) kom till staden Pskov i Ryssland. Det var på 

1500-talet och stadens innevånare visste att han tänkte ställa till med massaker på sina 

motståndare. Tsaren besökte mässan i stadens katedral. In i kyrkan kom då Nicholaj den 

helige och ropade till honom: 

 

”- Lille Ivan, lille Ivan, ät lite bröd och salt istället för människoblod!” 
 

Efter mässan kom Nicholaj åter in i kyrkan, nu med ett stycke rått kött med sig som han ville 

bjuda tsaren på trots att det var mitt i fastetiden då det var strängt förbjudet att äta kött. 

Symboliken framstod som tydlig för alla, inklusive tsaren, att det inte var någon stor synd att 

äta kött mitt i fastan jämfört med att döda oskyldiga människor. Tsar Ivan jagades ut ur 

kyrkan och han valde att lämna staden, massakern blev inte av och Nicholaj blev hjälte mot 

sin vilja. När den helige dåren blev erkänd på det sättet valde han ofta att försvinna till en 

annan plats. 

De heliga dårarna hade sin folkliga immunitet, de var djärva och kritiserade tsaren, byns 

köpmän likaväl som prästerna i katedralen. De störde gudstjänsterna med ett slags 

antibeteende som hade en kritisk ton mot titlar och ceremonier. Dåren ville visa på att detta 

mest blev ett tomt skådespel som stal pengar från de behövande och inte den symbol för 

himmelriket som det var tänkt. Dåren visade ett förakt för allt som den mänskliga moralen 

hävdade och alla etikettregler. De ville visa på att dessa mänskliga regler inte var vad Gud 

önskade sig av människorna, nej Gud ville se medlidande och medmänsklighet som visade sig 

i praktisk handling. 

Dårskapen var också ett sätt att efterlikna Kristus, bli hånad och missförstådd som han 

och visa den styrka som yttrar sig i tjänande och svaghet. Det berättas att många av dem bad 
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för sina plågoandar och att de kunde utföra märkliga ting, förutsäga händelser och gå på 

vatten är det som nämns mest. 

Dårskapen blev för en del att som en list besegra Djävulen på dennes egen planhalva, att 

vara en Guds infiltratör. Det låg också i dårens framträdande att man aldrig kunde vara säker 

på om denne var sjuk eller helig. Detta skapade en arena för den avvikande och medförde att 

det i det ryska samhället fanns en stor tolerans för de udda och avvikande, för säkerhets skull. 

Det fanns en föreställning om att de fromma såg om det var en helig person medan de onda 

gjorde narr och förföljde den helige.28 

4.3 Medeltida karneval blir Dårarnas fest 

4.3.1 Åsnan blev idealet 
Skrattet beskrivs få sitt återinträde i den tidiga medeltida kyrkan men det har naturligtvis 

funnits i människors liv och lek under alla tider. Skrattet och kroppen får dock en upprättelse 

och det tog sig uttryck i karnevaler och fester, ofta i anslutning till fastan och påsken. Harvey 

Cox har i sin bok Dårarnas fest beskrivit den företeelsen, vanlig i centrala Europa under tidig 

medeltid. Festen förbjöds av kyrkomötet i Basel 1431 men bruket levde kvar långt in på 1500-

talet.29 Dårarnas fest började med en procession i kyrkan som övergick i en mässa för att 

sedan bli en de omvända rollernas fest. Prästen kläddes av sina fina kläder och togs ifrån 

mässattributen och hela festen fortsatte sedan ute på gatan. Det var för en dag tillåtet att härma 

och häckla de rika och mäktiga. 

Åsnan hade en central roll i festen då den fungerade som en symbol för festen, den 

kunde ledas in i kyrkan eller stå utanför. Underförstått hänvisar den till Jesu liv då han 

fraktades på en åsna både som nyfödd och som hyllad hjälte i Jerusalem, strax före sin död. 

Åsnan ansågs dum och enkel, hon var allas tjänare och även här vändes perspektivet, den 

ringaste blev i centrum för festen och framstod som föredöme. 

Harvey Cox pekar på två företeelser som centrala i Dårarnas fest, nämligen fest och 

fantasi. De är, menar han, viktiga komponenter i människans liv då dessa sätter arbetet på 

dess rätta plats. Han skriver: 

 
”På festdagar håller vi upp med arbetet och gläder oss åt de traditionella uttryck 
för stunder och mänsklig samvaro och fest utan vilket livet inte skulle vara 
mänskligt. Fest är liksom lek, kontemplation och älskog ett mål i sig. 

                                                           
28 Bodin, Per-Arne, Dårskapen i Kristus. 
29 Cox, Harvey 1972, s. 15 ff. 
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Den andra viktiga kulturkomponenten i Dårarnas fest är fantasi och 
samhällskritik. En demaskering av de mäktigas ståt och prål får allt i deras makt 
att verka mindre orubblig. Det är därför tyranner darrar för dårar och diktatorer 
förbjuder politiska cabaréer.”30 
 

Karnevalen och festen visade tydligt på skillnaden mellan kyrkans liv och det liv som Kristus 

visat på. Det hade också en avkylande effekt, steget från karneval till revolution drunknade i 

fester som urartade till orgier och slagsmål. Men de styrande vågade inte ta risken och låta det 

hela fortsätta. 

4.3.2 Festens och fantasins roll 
Festen betyder och är något viktigt för människan. Cox slår fast att människan är både homo 

festivus och homo fantasia till sin natur, hon behöver festen på flera plan. Cox har ägnat 

många tankar åt vad i festen som människans överlevnadsinstinkt vill åt. Festen hjälper 

människan med livet genom att den göder fantasin som vi behöver för att klara oss, hitta på 

nya lösningar på problem som dyker upp. Vi behöver också social fantasi för att kunna känna 

medkänsla och livsglädje. Festens består av olika delar som var för sig och tillsammans ger 

näring åt fantasin. 

1. Excess. Festen är en uppsluppenhet till överdrift, överskridande men inte ytlig 

2. Festligt bejakande. Man säger ja till livet men ändå inte med lättsinne, 

3. Juxtaposition. Det betyder ungefär: kontrast till vardagen. 

Genom tiderna kan vi se att olika kulturer har olika fokus på sina fester och sitt firande. 

De arkaiska religionerna tog fasta på livets och naturens perioder medan de historiska 

religionerna mer firade händelser och personer. Festen blir i det sammanhanget ett sätt att 

kyla av historien och ge perspektiv både på det som hänt och på den egna rollen i historien, 

det ansvar, och rädslan för det, som hon bär som historieskapare. Om vi aldrig firade något 

skulle vi hamna i ett nu utan framtid, en stillastående trampkvarn utan möjlighet till distans. 

Fantasin har med vår överlevnadsförmåga att göra. Vi åsidosätter för en stund vår 

vanliga värdighet och våra sociala hämningar, där finns inga spärrar och då kan vi upphäva 

verklighetens struktur. Det sker i fantasin en bearbetning i olika medvetanden i oss, det 

imaginativa, det aktiva, det reflekterande och det kontemplativa. En undersökning om 

dagdrömmar som Harvey Cox hänvisar till visade att judar och italienare dagdrömde mer än 

engelsmän och amerikaner, färgade mer än någon annan grupp. Detta skulle då tala för att 

mariginalitet och underläge skapar mer fantasi och dagdröm, av rena överlevnadsskäl. 

                                                           
30 Cox 1972, s.17. 
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Cox har också funderat över sambandet mellan religion och fantasi. Han skriver: 

 
”Religion och fantasi binder båda samman det förgångna, nuet och framtiden och 
slår en bro mellan de båda världar som det är människans bestämmelse att leva 
i.”31 
 

Av tradition har man pratat mer om teori än fantasi inom religionen. Men i riter och ritualer 

utförs en sorts social fantasi. Ritualen använder rörelse, ljud, ljus för att förkroppsliga fantasin 

men för att en ritual ska vara positiv ska den förklara och förtydliga. I ritualer finns visioner 

och drömmar om att något ska ske genom att riten låter det ske i en symbolhandling. Fox 

menar då att i denna fantasiträning kan framtiden förändras och tar som exempel bönen. I en 

bön ryms fantasi om hur människan skulle kunna bli och om hur förhållanden som är svåra 

skulle kunna ändras. Ännu ett exempel på fantasi är klosterrörelsen som tog fasta på en fantasi 

om hur man skulle leva samman. I ett kloster fanns medvetandet om att man inte lyckades 

helt och fullt men fantasin fick ny energi varje dag i syndabekännelse och förlåtelse.32 

Dårarnas fest försvann med tiden men det fanns liknande företeelser på andra platser. 

4.4 Corpus Christi – den populäraste teatern någonsin 
Ingvild Sælid Gilhus har beskrivit att det i England och på Irland förekom stora spel som 

spelades av amatörer i städer och större byar. Spelen utgick från kända berättelser som 

Lucifers fall, skapandet av Adam och Eva, Syndafloden och hela vägen fram till 

uppståndelsen. Flera hundra personer kunde medverka som i ett nutida folklustspel där 

intrigen och replikerna är kända. Spelen var konkreta, sakrala och humoristiska, man drog sig 

inte för att skoja även i de tragiska partierna – och man fick folk att skratta. 

Det centrala spelet, som ständigt återkom, handlade om korsfästelsen och 

uppståndelsen. Man lyckades få detta tragiska sammanhang komiskt när timmermännen, som 

spelades av byns snickare, började diskutera om korset och spikarna satt fel. Samtidigt vred 

sig Jesus i dödsplågor och ångest. Folket kunde skratta åt de klumpiga snickarna med också 

leva sig med i Jesu lidande och plågor. 

Det som hänt sedan den tidiga kristna kyrkan gjorde en tudelning av kropp som lågt och 

ande som högt var att kropp och andlighet ändå möttes i den medeltida traditionen av dramer 

och fester. Den skröpliga och eländiga kroppen framstod i tydlighet och i den belysningen 

också behovet av frälsning. Skrattet blev än en gång ett verktyg till igenkännande och 

uthärdlighet med allt detta eländiga som människan hade i sig – men också det positiva fick 
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rätt dimension då. En utveckling hade skett mellan gnosticismens tudelning mellan kropp och 

själ, skrattet blev till ett verktyg i den tudelningen. Det hände något viktigt när man kunde 

skämta med kroppens svagheter, då avdramatiserades de och människan kunde uthärda sig 

själv utan att mista hoppet om frälsning, en bättre värld.33 

Sælid Gilhus skriver: 

 
”Det medeltida tänkandet ser mer kroppen som biologi än drift och synd. Denna 
biologiska syn gör att man fokuserar på den privata frälsningen. Dessa spel, Chorpus 
Christi, är en sista hyllning till den gudomliga kroppen innan det kalla ljuset från 
upplysningens och orsakens tidsålder faller över människan.”34 
 

Efter reformationen blev även dessa spel förbjudna. Protestantismen talar mer till orsak än till 

känsla, man skulle utbilda själen mer än bekymra sig om kroppen. Men ändå var det som om 

Luther hade tänkt sig det annorlunda. 

 

                                                           
32 Cox, Kapitel 4 och 5. 
33 Sælid Gilhus, Kapitel 5 
34 Sælid Gilhus, s.143. 
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5. Gycklarna på gatorna talade ur folkdjupen 

5.1 Gycklartraditionen 
Ur klostrens hårda regelverk föddes en kyrkokritik. En munk eller nunna kunde inte frivilligt 

lämna klostren men på grund av sina kritiska åsikter eller för att de på annat sätt brutit mot 

klosterreglerna kunde de bli utestängda. De var välutbildade med tidens mått mätt, de kunde 

läsa och skriva, de hade stora bibelkunskaper, kunde sånger och liturgi och de hade skolning i 

teologi och exegetik. De kom att under medeltiden bli en viktig del av en gycklartradition som 

hade rötter i de folkliga lagren. 

Det är troligt att gycklarna ibland var munkar som blivit utestängda från sin orden eller 

självmant lämnat den. På spelens innehåll kan man dra den slutsatsen att den som hittade på 

dem bidrog med stoff då spelen ofta hämtade motiv från religionen, men det var en religion 

som i medeltida liv var sammanflätat med det samhälleliga och privata. Kritik av kyrkan, 

prästerna och sättet att tolka Bibeln till de rikares fördel var genomgående i spelen. Dario Fo 

har sammanställt spelen som återfanns i olika italienska regioner, men också i andra länder 

som forna Jugoslavien, Tjeckien, Polen ja till och med så långt norrut som i Danmark. Han 

har också satt in dem i ett sammanhang i historien och menar att denna de små människornas 

historia har förändrats och dolts. Ett exempel på detta är gycklarnas namn som ofta var fräcka 

och anspelade på förbjudna ting. I italiensk litteraturhistoria har deras namn förfinats och de 

har placerats längre fram i tiden.35 

5.2 Dario Fo letade rätt på de gömda gycklarspelen 
Vid en intervju med Carlo Barsotti, Dario Fos översättare i Sverige, berättade han hur dessa 

gycklarspel kom till. Dario Fo letade efter föregångaren till Comedia del’Arte, den 

teatertradition som han arbetat med och som jag beskrivit ovan. I teaterskolorna sade man att 

det inte funnits någon teater under mellantiden, mellan antiken och före denna folkliga teater, 

vilket Dario Fo hade svårt att tro på. Han började på 60-talet leta efter föregångare till 

Comedia del’ Arte genom att engagera 200-talet medarbetare runt om i Europa för att leta 

efter spår. Han engagerade sociologer, antropologer, historiker eller bara intresserade som han 

mött under sitt turnerande. 

Man fann texter, sånger och dikter och man fann dem på oväntat sätt. Dario Fo säger att 

det inte var gycklaren själv som skrev ned dem, utan präster eller jurister som kopplade av när 

                                                           
35 Barsotti, Carlo, Intervju 2004-05-13 
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de satt och skrev predikningar, lagtexter och avtal. De skrev för sitt nöjes skull ned de 

ballader, dikter och spel som de sett på torget dagen innan. De mindes inte ordagrant men då 

man funnit liknande texter på många platser har de kunnat föras samman till en helhet. Fo 

säger: 

 
“The point is that these texts have not come to us as a result of some consious decision to 
transmit poetic works to posterity but only by pure chance, simply because the reverse 
side contained a document setting out the terms of a contract or a will. God bless lawyers 
and all their acts!”36 
 

Det man fann var en genuin folklig tradition, en vulgärteater (vulgär i mening enkel, folklig) 

med fragment av spel som framfördes på en lokal dialekt som alla förstod. Detta var en 

analfabeternas teater då gycklarna var enkla och outbildade. 

När dessa spel sattes ihop av Dario Fo fick de namnet Mistero Buffo: 

 
”Mistero, mysteriespel, är en liturgisk term som står för den autentisk-ekumeniska, 
samlande, innebörd som religionen hade på medeltiden för folket. Buffo, lustig, uttrycker 
den komiskt-groteska komponenten, som ständigt finns i de folkliga gyckelspelen. Denna 
har alltid utgjort det vapen som man kritiserade den bestående makten med. 

Mistero Buffo är framförallt en syntes av den medeltida underordnade, 
förindustriella bondekulturen.”37 
 

Spelen var mycket populära och sågs av många och det finns skäl att anta att de anpassades 

efter var och för vilka de spelades men det genomgående temat är kritik mot ett samhälle och 

en kyrka där de små och fattiga berövades sin rätt och värdighet. 

5.3 Gycklarens teater 
Gycklaren var i sin spelstil framförallt berättaren som gick ut och in i de olika personer som 

förekom i berättelsen, han tog olika roller bara genom att ändra en gest eller ett tonfall men 

behöll avståndet eftersom gycklaren egentligen bara presenterar en historia. Dessa spel 

framfördes oftast ensamt av den enkle, fattige gycklaren som vandrade från plats till plats och 

inte hade vare sig rekvisita eller en särskild scenkostym. Nödvändigheten skapade fantasi och 

initiativrikedom. 

Gycklarens språk utvecklades till ett låtsasspråk, grammelo på italienska, benämns 

Umgangssprache på tyska. Också språket uppkom ur nödvändigheten men av två skilda 

orsaker. Gycklaren reste omkring och kunde inte de olika dialekterna och språken. Då 

utvecklade man ett låtsasspråk som gick att förstå på grund av gycklarens andra uttryck. En 

                                                           
36 Fo, s.84. 
37 Fo, Dario, s. 23. 
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andra orsak var att gycklaren med tiden blev förbjuden att tala. För att kringgå förbudet 

låtsaspratade han i spelet och då var det svårt för rättskiparna att fälla dom för hädiskt tal. 

Ännu ett sätt att kringgå förbudet var att sätta en pinne i munnen som markering att han inte 

fick prata men effekterna blev komiska och provocerande. 

År 1361 dömdes en gycklare till döden för sin teater. En vanlig avrättningsmetod för 

den som använt ordet fel var att bli upphängd i tungan. De fick allt svårare att klara sig 

ensamma. Lösningen var att gå ihop med andra som ville spela folklig teater med enkla 

medel. 

5.4 Gycklarspelen Mistero Buffo 
Dario Fo fann dessa medeltida gycklarspel och han fogade samman dem till en helhet. Han 

har under många år presenterat och framfört dem i Italien och runt om i Europa. Till svenska 

har de översatts av Anna och Carlo Barsotti. Björn Granath har introducerat dem på den 

svenska teaterscenen under 1980-talet. 

Mistero Buffo består av fyra fristående och sinsemellan olika spel. Den gemensamma 

nämnaren är att de framförs av en person som i en blandning av berättare och aktör 

levandegör alla de personer som förekommer i spelet. De har också det religiösa temat, som 

titeln Mistero antyder, gemensamt, eller rättare sagt, den kritiska hållningen till kyrka och 

religion. Jag vill presentera de fyra spelen och sätta in dem i sitt sammanhang av 

gycklartraditionen. 

5.4.1.1 Spel 1 Gycklarens födelse 
Det första spelet heter Gycklarens födelse. Gycklaren berättar sin egen livshistoria där han 

genom ett mirakel förvandlas till gycklare. Han föddes som en enkel bonde, en lantarbetare 

som gick omkring och tog arbete där det fanns, har var trögtänkt och fåordig. Hans livsöde 

rymmer både framgång och lycka men efter en uppgörelse med patronen som härskade i dalen 

så står han ensam kvar efter att hans fru rymt och barnen dött. Det enda han har kvar är den 

jord han själv anlagt och burit dit men som patronen nu hävdade tillhörde honom. Den slagne 

bonden har gett upp och vill ta sitt liv när han hejdas av en okänd man och hans två 

medföljare, han ger dem mat som de bett om för hänga sig senare. Vid samtalet efter maten 

visar det sig att mannen är Kristus. Han vet om hela historien och erbjuder sig att hjälpa 

honom genom att ge honom ordet, att tala. Jesus Kristus kysser honom mitt på munnen och 

ger honom ett tydligt uppdrag. Genom kyssen blir han mirakulöst förvandlad och springer ut 

på gatan, på torget och ropar: 
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”Kom gott folk, kom! Här är gycklaren! Jag låter er leka och fara runt med patron som 
är en stor gallblåsa och jag vill slå hål på den med tungan. Och jag berättar för er om 
allt, hur han kommer och går, och hur den som stjäl inte är Gud. Det är det ostraffade 
stjälandet och lagarna i böckerna som vi måste sätta stopp för genom att tala. Gott folk! 
Patron ska krossas!” 
 

5.4.1.2 Analys av Gycklarens födelse 
Spelet pekar på en rad företeelser både inom kyrkan och i samhället. Det tar upp jordägande 

eller brist på ägande, patronens makt över jord och befolkning och hur både präst och notarie 

stöder patron vad han än gör. Gycklaren framställer prästen som den räddaste krake som gör 

korstecken och citerar bibelord. Notarien förlöjligas när han kommer och hävdar att det finns 

lagar och förordningar som måste följas. Han säger att han måste ge jorden till patron, men i 

en bisats säger notarien sanningen: - Du vet han är farlig, han är patron! Gycklarens fru, som 

under spelets gång våldtas av patronen mitt framför sin familj, blir fördömd i byn och får inte 

komma in i kyrkan och barnen förföljs så att de blir sjuka och dör. Jesus Kristus framställs 

som den som ställer sig på den svagares sida, mot präst, notarie och patron. 

Detta grepp att Jesus Kristus skulle visa sig direkt i nuet var en vanlig företeelse i 

medeltida mystik men då i mycket frommare sammanhang. På detta sätt gör författaren två 

saker. Han driver med kyrkans folk som säger sig ha sett Jesus och fått ett budskap. Om man 

ser på tonen i andra spel så låter de förstå att en del använder dessa budskap för egna syften. 

Samtidigt pekar spelet på det man anser troligt att Jesus skulle ha sagt eller gjort om han levt 

idag och då hänvisar man till något Jesusord ur Nya testamentet, i detta sammanhang 

Lukas 4:18, Jesu programförklaring där Jesus säger ”att han ska frambära ett glädjebud till 

de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, ge de förtryckta frihet.”38 

Spelet kastar sig mellan komik och djupaste allvar och det är nära mellan skratten och 

tårarna. I spelet får publiken känna sig in i gycklarens möda och glädje med jorden, hustrun 

och barnen. De olika scenerna växlar mellan allvar och så vänder han något så att det blir ett 

skratt. När han ska hänga sig och blir avbruten blir han först arg vilket man skrattar åt, sen 

viskar han till publiken att han ska hänga sig sen och då blir det så komiskt mitt i det tragiska 

att han tänker begå självmord. Den kasttekniken är återkommande och mycket effektfull och 

ger en märklig dimension åt allvaret i berättelsen. Det är som om gycklaren vet att vi inte 

orkar med denna tragiska berättelse, vi skulle sluta lyssna om inte hoppet om ett gott slut hölls 

levande med dessa komiska infall och vändningar. Kanske är det spelets verkliga poäng, att 

skapa hopp i det att gycklaren visar att han vågade protestera, sätta sig upp mot både präst, 
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notarie och patron. Synbart förlorade han slaget men kommer igen på ett oväntat sätt och här 

känner vi igen clownens pedagogik. 

I inledningen nämnde jag om min resa till Filippinerna vilken gav denna berättelse en 

helt annan dimension då jag insåg att varken spelet eller företeelserna det tar upp är medeltida 

och historia. Det händer gång på gång att människor vågar sätta sig upp mot makt och 

myndighet. Det händer också igen och igen att de får ge vika för vapen och övergrepp men att 

det trotsiga hoppet söker sig andra vägar till förändring. 

Några år senare var min make och vän Arne, som framfört dessa gycklarspel under 

många år, till Ghana och Burkina Faso på en studieresa för Diakonia, en biståndsorganisation. 

En mörk kväll i en by i Ghana framför han detta spel, på engelska som de flesta förstod rätt 

bra, och han säger att det var den absolut starkaste reaktion och inlevelse han någonsin sett. 

Här mötte spelet från 1300-talet nutidens fattiga, jordlösa bönder som visste vad det ville säga 

att ”- Patron ska krossas”. Min tanke är att det kanske idag skrivs nya spel. De skrivs i så fall 

bland vår tids minsta och fattiga och om den gycklaren finns har han tagit sig andra skepnader 

och sökt sig andra scener än de kommersiella TV-kanalerna. 

5.4.2.1 Spel 2 Bonifatius VIII 
Spelet Bonifatius den VIII framförs av en person som innehar alla roller som det alltid var i 

gycklarspelen. Påven klär sig, med hjälp av några korgossar, inför en stor procession. Under 

hela spelet sjunger påven mässande och entonigt: 

 
”På domens dag skall han komma, han som har skapat allt. En evig konung skall komma 
i mänsklig skepnad. Han kommer helt visst från himlen på domens dag. …” 
 

Han avbryter sig själv i samtal med, eller mer de order han ger, korgossarna. I detta samtal 

beklagar han sig över hur tungt det är att vara påve med orden ”- Oj, vilket satans jobb det är 

att vara påve”. Han hotar korgossen som sjunger falskt att han ska bli upphängd i tungan, han 

speglar sig och berömmer sin egen sångröst. I processionen möter han Jesus på väg till 

Golgata, han frågar vem det är och får till svar: 

 
”- Jesus. 
- Vilken Jesus? 
- Kristus. 
- Vilken Kristus? Jaså Jesus Kristus, det är ju ett dubbelnamn, dumskalle.” 
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Men nu vill påven gå därifrån med motivet att han är för känslig för sånt där. Korgossen säger 

att det nog skulle se bra ut om påven gick fram och erbjöd sig att bära korset vilket han då 

gör. Men Jesus känner inte igen påven när han går fram och hälsar. 

 
”- Jesus, hur mår du? … Jesus, känner du inte igen mig? Jag är Bonifatius … 
påven! Va? Vem påven är? Försök inte … Han är herden, Petrus efterträdare 
med hela raden efter … Som du sa till Petrus … Sa du inte det? Jaha, ett litet 
missförstånd!” 
 

Jesus lyssnar inte till honom trots att han tar av smycken, mantel och smutsar ner sig utan anklagar 

honom istället för att inte vara god mot munkarna. Det hela slutar med att Jesus sparkar iväg påven 

vilken blir oerhört kränkt och förorättad: 

 
”- Jisses!!! Sparka mig? Bonifatius!!!!!! Prinsen! På det sättet … Kanalje … Olycksfödd 
… om din pappa skulle vetat det här … din eländige! Åsnekung! Hör på, jag är inte rädd 
att säga att jag är glad att se dig korsfäst, och idag ska jag dricka mig full, jag skall 
dansa mig yr … dansa! Och gå till hororna!!!! För jag är Bonifatius, jag … Prinsen!!!” 
 

Hela tiden återkommer sången. 

 
”På domens dag skall han komma … klädd i mänsklig skepnad.” 
 

Troligen är detta en sång känd från liturgin så folket kände igen sången. 

5.4.2.2 Analys av spelet Bonifatius VIII 
Varifrån texten till detta spel hämtats är okänt men påven Bonifatius VIII levde 1235-1303 

och var påve från år 1294. Han var känd för sin grymhet och sin makt. Han hade extrema krav 

på överhöghet över både kyrkliga och världsliga myndigheter. Han kom också i strid med 

kejsaren Filip (den sköne) av Frankrike vilken höll Bonifatius fängslad en tid i Avignon. 

Denna fångenskap, en påve i exil, har kallas påvarnas babyloniska fångenskap. Den heliga 

Birgitta från Vadstena var i Rom vid denna tid och en av hennes stora visioner var just att 

hon skulle förmå denna påve att återvända från exilen. 

Det tydliga budskapet, kanske också huvudmeningen med spelet, var att påven 

Bonifatius borde skrattas bort från sin makt och position. Andra medel hade provats men inte 

nämnvärt fungerat. Alla visste att han var grym och i spelet kommer det fram i någon replik 

där han hotar korgossen som sjunger falskt. Straffet skulle vara – tungan, säger påven med en 

gest! 

Själva påvestolen kritiseras hårt dels genom att raljera med den fina processionen, de 

vackra och dyrbara kläderna och den viktiga, tonsäkra sången och dels genom att påven i 
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dialogen med Jesus ställs inför det problematiska faktum att han aldrig skulle ha sagt att det 

skulle vara någon påvlig koncessionsordning efter aposteln Petrus. 

Under hela påklädningsscenen och vidare in i spelet återkommer en liturgisk sång som 

säger precis det som sedan sker: Kristus kommer klädd i mänsklig skepnad … och det blir ju 

komiskt att påven då inte ser det som han själv övat och sjungit på. Gycklaren vill visa på att 

det är precis det som kyrkan gör med orden och sångerna – det låter det bli ett utanverk utan 

anknytning till omsorg om de fattiga, små och sjuka. 

När Jesus till sist sparkar iväg påven så tappar han helt fattningen och skäller ut Jesus 

som kan göra så mot en så fin och aktad kyrkans man. Just denna utskällning måste ha 

utformats av en teologiskt driven person just för att det är så många bottnar i den. Ett mycket 

anmärkningsvärt yttrande är när påven säger att han är glad att Jesus är korsfäst. Det är ju det 

som är kyrkans hela budskap, hans död … och uppståndelse. När påven säger att han är glad 

för det vill gycklaren visa att kyrkan just tycker det är bekvämt med en Kristus som hänger 

kvar korsfäst, utan makt och anspråk. I det kristna budskapet är korsfästelsen utan 

uppståndelsen lika med att Jesu liv ställs i raden av martyrer men kan inte där vara grunden 

för den kristna kyrkans fortsatta existens. Spelet visar också påven i all sin mänsklighet, en 

svaghet han aldrig kan eller vill visa, men i den besvikelse som han nu erfar så faller allt detta. 

Han ropar att han ikväll ska supa och gå till hororna vilket ju är en otänkbarhet men gycklaren 

visar med detta korta yttrande att det kanske inte var så otroligt ändå. Gycklaren vill än en 

gång visa på kyrkans dubbelmoral och hyckleri. 

5.4.3.1 Spel 3 Bröllopet i Kanaan 
I de två följande spelen tas temat och grunden ur en bibelberättelse ur Johannes evangelium. 

Båda dessa händelser finns bara beskriva av Johannes och finns inte nämnda i övriga 

evangelium. I detta spel utgår gycklaren från en bibelberättelse ur Joh. 2:1-12. 

En mycket högdragen ängel och en salongsberusad man trängs liksom på scenen för att 

berätta en märklig sak Det är samma händelse visar det sig senare. Ängeln, som med liturgiskt 

språk och gest gör klart att allt han berättar är alldeles sant, blir till slut utkonkurrerad av 

mannen som vill berätta för oss om sin skönaste fylla, ett rus som gjorde att han aldrig mer 

vill dricka sig full för att inte glömma detta sköna. Han jagar iväg ängeln efter att ha plockat 

fjädrarna av den. Berättelsen kretsar kring det bröllop som kändes misslyckat men räddades 

av att Jesus på uppmaning av sin mor förvandlar vatten till vin. I slutet står Jesus på bordet 

och häller i vin åt alla, uppmanar dem att fröjda sig och vara glada. Madonnan vill inte smaka 
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med motiveringen att hon pratar så tokigt av vin, men hennes pojke Jesus Kristus säger till 

henne: 

 
”- Oh, heliga kvinna! Oh Madonna mamma! Jag glömde dig, förlåt mig. Nejdå, mamma, 
det kan inte göra dig dålig, du kommer bara att bli glad av det. Det kan inte göra dig 
dålig, det här vinet, det är genuint vin. Det är gott vin, jag har gjort det! 

Gycklaren fortsätter själv: Och så finns det fortfarande kanaljer som går omkring 
och berättar att vinet är en djävulens uppfinning och är synd. Men tror du, att om vinet 
var en djävulens uppfinning så skulle Jesus ha givit det att dricka åt sin mamma … till sin 
egen mamma?”39 
 

Spelet slutar med en bevisföring just om vinet, ett resonemang som går ut på att om Gud hade 

skapat vinet tidigare i skapelsen så hade syndafallet aldrig blivit av. Adam skulle ha sparkat åt 

det där äpplet för frukter skall inte ätas, de skall pressas till cider om det är äpplen och vin om 

det är druvor. Gycklaren drömmer också om att himmelens fröjder ska vara i form av ett stort 

vinkar som de heliga sänks ner i, för att evigheten lång slippa höja armen. 

5.4.3.2 Analys av Bröllopet i Kanaan 
Detta spel beskriver Jesu första under. I bibelsammanhanget nämns bara kort att han kommer 

till festen, modern är med och det är hon som uppmanar honom. Så långt är berättelsen i 

överensstämmelse med kanon. Det sätter fokus på bibeltolkning och bokstavstro genom att 

det i början är två talare som tävlar om att berätta. Ängeln är en parodi på kyrkans 

märkvärdighetskärlek när den säger att allt är sant. Efter några gångers omtag, då ängeln blir 

avbruten, gör den tillägget att ”det lilla som vi har lagt till”, vilket man skrattar gott åt då alla 

känner till att det i en bibelöversättning/sammanställning är mycket som tagits bort eller lagts 

till genom århundradena. Själva fenomenet ängeln blir förlöjligad när luffaren leker med 

fjädrarna och till sist kallar ängeln för en stor höna. Spelet tar ställning mot de röster inom 

kyrkan som förbjuder alkohol men också de som förnekar glädjen och inte minst att Jesus 

själv skulle deltagit i en så världslig fest som detta trots allt var. Här konfronteras bibeltexten 

med ett realistiskt antagande att om han kom till festen, förvandlade vatten till vin och 

räddade festen, ja då verkar det väl otroligt att han inte skulle tagit del i festen och själv 

smakat vinet. I detta gör gycklaren ett teologiskt ställningstagande som dels diskuterar 

huruvida Jesus var en vanlig människa eller inte och dels att glädjen är påbjuden av skaparen. 

Gycklaren driver också med bilden av Maria- Madonnan då spelet gör henne till en klok 

mor som till och med styrde så att Jesus utför sitt första under. Om vi ser på vad jag skrivit i 

slutet om helgonlegenderna, där Maria framställs som ren och helig i alla bemärkelser, så blir 

                                                           
39 Fo, Gycklarens teater, s.32. 
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denna tolkning av henne ännu mer kontroversiell än vad den ter sig i våra svenska ögon där 

Maria bara är en kvinna i julkrubbans sken. 

I frikyrkligt, kanske också allmänkyrkligt, perspektiv blir slutdiskussionen om vinet och 

paradiset provocerande. Spelet framfördes på ett 50-årskalas med blandad publik, de flesta 

med kyrklig eller frikyrklig förankring. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Trosrörelsen 

som är en konservativt bibeltroende rörelse, blev så upprörd av spelet att han och hustrun 

omedelbart och under högljudda protester lämnade svägerskan kalas med orden 

– Det var den värsta rappakalja jag någonsin hört! 

Då förstod jag vilken genial metod gycklaren använde för att utmana fundamentalisterna som 

även på den tiden läste bibelordet bokstavligt, åtminstone när det passade deras situation och 

bekvämlighet. 

5.4.4.1 Spel 4 Lazarus återuppståndelse 
Lazarus återuppståndelse är också det ett spel där gycklaren berättar en händelse ur Jesu liv 

ur ett annat perspektiv än Bibeln gör i Joh.11:1-44. En av åskådarna berättar om en av de 

dagar då han roar sig med att se mirakel. Han refererar till förra gången då Jesus välsignade 

brödet och fiskarna och berömmer att de var så goda. Han låter oss förstå att han sett mer eller 

mindre lyckade mirakelgörare men att hans föresats denna gång är att se allt från början varför 

han är i god tid. Det kommer mycket folk till kyrkogården denna dag så kyrkvaktmästaren 

passar på att tjäna lite pengar då han både tar inträde, hyr ut stolar och säljer rostade kastanjer. 

Strax före det att underverket ska ske bryter det ut en vadslagning bland publiken. Vi får 

också se de olika kategorierna människor som trängs där framför Lasarus grav: kvinnor och 

barn, en som inte tror på mirakel, en helig man som verkligen tror och som har hand om 

vadslagningen, ja hela registret av typer spelar gycklaren i spelet. När Jesus äntligen kommer 

så har han många människor med sig med motiveringen att han är lite konstig, de låter honom 

inte gå ensam. Här beskrivs några av lärjungarna, Jesu moder, Madonnan och Jesus själv. När 

underverket sen sker utbryter stor dramatik, dels för att Lasarus kommer ut ur graven trots att 

det luktat så illa innan och dels för att vadslagningskassan visade sig vara stulen. Spelet slutar 

med att gycklaren ömsom ropar ”Bravo, Jesus, bravo!” och ”Tjuvar, ta fast dem, tjuvar!”. 

5.4.4.2 Analys av Lasarus återuppståndelse 
Ännu en bibelberättelse som får en något annan utformning. Berättelsen blir levande och så 

dramatisk som den borde vara då det uppseendeväckande sker att en människa återvänder från 

en för tidig död. Under det att berättelsen framträder så hinner gycklaren driva med hur en 

kyrkogårdsvaktmästare försöker tjäna pengar i sitt ämbete vilket jag gissar är en parallell till 
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avlatshandel och försäljning av radband, ikoner och annan religiös kommers. Spelet visar 

också på en med Jesus´ samtida företeelse med en massa olika undergörare som utgav sig för 

att vara profeter och kunna göra mirakel och det är troligt att det även fanns i den medeltida 

mystiken. Vadslagningen och trängseln kring graven får än en gång rollen av ventil när något 

tungt berättas. Det tragiska dödsfallet, den hopplösa uppgiften att väcka en rutten kropp till 

liv, ja allt detta svåra bollas bort för ett ögonblick när det utbryter en diskussion om de minsta 

ska få stå framför de större bara för att de är små: 

 
”- Nej, jag bryr mig inte om att du är liten! De små ska komma tidigt på morgonen och ta 
platser. Smart, va? Han är liten så han ska stå längst fram! Tripp, trapp, trupp. De små 
därframme och de stora där bak! Tror du att du är i Paradiset?” 
 

Här raljerar han med detta tokiga uttryck som predikas men ingen tror på, lever efter. 

Likadant är det när Jesus äntligen kommer då man pratar om hur liten han är, att Markus har 

elaka ögon, att Judas ser så ärlig ut, att han har så många med sig: 

 
”- De låter honom inte gå omkring ensam, för han är litet tokig!” 
 

När Jesus börjar göra tecken på att graven ska öppnas börjar man helt kallt att slå vad. Jag har 

inte kunnat utröna vad gycklaren vill berätta eller kritisera, troligen var vadslagning vanligt 

som folknöje och att den kunde ta sig groteska uttryck. 

Hela berättelsen gör förloppet levande och begripligt vilket inte bibelordet lyckas med. 

En kvinna i 70-årsåldern som levt sitt liv inom kyrkan och alltså hört denna berättelse ett antal 

gånger sa: 

 
”- Jag tycker den är så otäck för det är så att jag känner liklukten.” 
 

Alla gånger hon hört berättelsen tidigare hade det varit ord utan bild och lukt. Man kan fråga 

sig vad som händer med bibelordet och konsekvenserna för lyssnaren om det börjar smaka, 

lukta och kännas nära inpå. 

5.5 Helgonlegender berättade en annan historia 
De två sista gycklarspelen utgår från bibelberättelser. Som en kontrast till dessa båda 

berättelser vill jag peka på den tradition av helgonlegender som utvecklades tidigt i 

kristenheten. I boken Helgonlegender framgår det att legendbildningen och legendskrivningen 

pågått sedan apostlarnas dagar men att den tog verklig fart när kyrkan blev legalförklarad, 

alltså på 300-talet. Den pågick sedan i två hundra år för att under de närmaste århundradena 

samlas ihop och skrivas ned. Den förste som samlade ihop dessa legender var Jacobus de 
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Voragine som på 1200-talet blev författaren till verket Legenda aurea. Helgonlegenderna blev 

väldigt spridda både som skrifter men kanske framförallt i muntlig tradition inom kloster och 

kyrkor.40 

I legenden om jungfru Marias födelse och barndom tecknas bakgrunden och uppväxten 

hos den flicka som skulle bli Jesu mor. Hennes släkttavla anges noggrant och hennes födelse 

beskrivs som en märklig händelse där hon redan innan hon föds avskiljs åt Gud. Sen går 

berättelsen vidare med hennes ungdom, hur hon får veta att hon ska föda Guds son och hela 

vägen till dess att hon dör i sonens armar. Maria beskrivs som en helig kvinna alltifrån 

moderlivet, hon dör också som jungfru. I texten refereras till lärjungar som vittnat om detta, 

till Paulus, denne den störste och fullkomligaste bland teologer och till historieskrivare som 

Dionysios och Hieronymus. Boken innehåller sedan ett stort antal legender, först om 

lärjungarna för att sedan handla om heliga män och kvinnor som sprider budskapet ut i 

världen på olika sätt. Det kännetecknande för dessa legender är att de för vidare en tradition 

av martyr- och fromhetsliv som också upphöjer ideal som kyskhet, värdigt liv, trohet, 

fattigdom och osjälviskt liv. I berättelserna anges ofta hänvisningar till historieskrivare, till 

viktiga årtal eller förföljelser mot de kristna. 

I den tidiga och medeltida kyrkan var dessa legender lika spridda som bibelberättelserna 

och de har givit upphov till många konstverk och sånger.41 Men det har visat sig att dessa 

helgonberättelser hade konkurrens av gycklarna. 

5.6 Vad blev det av gycklaren 
Gycklarna blev obekväma och förbjöds. Deras tradition utvecklades och förnyades till en 

säkrare verksamhetsform, en grupp av aktörer som reste tillsammans för att framföra enkla 

spel för folket. Comedia del´Arte var en improviserad teater som ändå följde givna ramar. I 

boken The Tricks of the Trade, sju föreläsningar om teater och komedi av Franca Rame och 

Dario Fo, berättar de om denna teaterform vars föregångare gycklaren var. 

Dessa teatergrupper var fristående utan egen teater, de reste runt och spelade vanligen 

på torgen på tillfälliga scener. Man återfann ständigt i dessa spel samma personer, något av 

normaltyper som fanns representerade i alla samhällen; prästen, notarien, handlaren, dåren, 

smeden, horan, barnen och den gamle. De kunde spela upp samhällets aktualiteter i dessa 

personers roller och ofta improviserade man helt och hållet efter ledarens tematiska 

instruktioner. Även här blev kyrkan och religionen ett vanligt tema liksom i Corpus Christi-

                                                           
40 De Voragine, Inledning 
41 De Voragine, s.15 ff. 
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spelen som nämnts ovan.42 Men gycklaren försvann inte helt ur historien. Spelen finns 

bevarade och framförs fortfarande, åtminstone några få av dem. Det finns troligen många fler 

gömda i arkiv och källare runt om i Europa, kanske till och med i Sverige även om jag inte 

funnit något om detta. Men nya gycklare kommer i varje tid och skapar texter och spel som 

kritiserar varje tids makt och överhet om den bär kyrkans namn eller ett annat. 

5.7 Luther följde gycklarna i spåren 
Nathan Söderblom har skrivit en bok med titeln Humor och melankoli där han visade på andra 

sidor av Martin Luther jämfört med den gängse bilden av en sträng reformator. Söderblom 

menade att Luther i sin personlighet visade både en stor och bullrande humor samt en böjelse 

för djup melankoli och att dessa båda sidor var viktiga komponenter i det verk han kom att 

utföra i kyrkans utveckling, reformationen. Söderblom beskrev Luthers humor: 

 
”Humor har strött blommor på en brant och farlig väg. Men skämt och löje ha betytt mer 
än så för Luthers andliga hälsa och för hans verk. Vi ha sett, hur även grovt skämt och 
råa tillmälen hade en befriande verkan på honom själv. Han åskade luften ren i sin själ, 
vreden tog sig utbrott för att icke fastna och slå hatets och elakhetens rötter. Han talade 
sig fri från galla. Humorn var honom också en säkerhetsventil, välgörande i varje 
människoliv, men nödvändigare än eljest i ett, som leves under högtryck.”43 
 

Söderblom gav ett exempel på denna Lutherska humor, ett exempel som visade på hur 

humorn skaffade andrum och en befriande lättnad åt honom, samtidigt med att den otroligt 

effektfullt retade motståndaren. Det berättades hur han vid disputationen med tyske teologen 

Johan Eck i Leipzig år 1519 använde skrattet som avväpnande effekt. Luther skulle försvara 

sina teser inför denne teologiprofessor, utsänd av Vatikanen. Längst fram i rummet där 

disputationen skulle äga rum finns en föreläsningskateder. Med sig hade han en blombukett 

som han placerade i talarstolen så att alla såg den. Under diskussionen, och särskilt när 

motståndaren Eck blev upprörd, lutade sig Martin Luther över blombuketten och drog ett 

djupt doftandetag och log förtjust. De som fanns med, vid denna för reformationsprocessen 

avgörande diskussion, menade att detta agerande tog udden av all aggressiv argumentering 

och att Luther gick segrande ur denna strid skulle förklaras med hans upptåg med ett fång 

blommor. 

Humor är en klangfärg mer än en egenskap eller en ström av komiska ord. Humorn 

visar att man har både kärlek och fördragsamhet med det mänskliga i all dess svaghet. 

Söderblom menar att Luthers inställning till livets njutningar och det goda skrattet är en del av 

                                                           
42 Fo, s.10, ff. 
43 Söderblom, s. 45-46. 
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förklaringen till hans uppgörelse med avlatshandeln, syndabegreppet, påvens makt och 

överhöghet. Men Martin Luther var bara en av många kritiska röster och han hade många, 

många som stödde honom även om alla dessa inte kände till hans namn eller hans strävanden. 

Gycklarna ligger i tiden före Luther och det finns skäl att anta att de genom sina kyrkokritiska 

gycklarspel och breda, folkliga förankring beredde marken för den reformation som skedde 

både inom och utanför den katolska kyrkan. Det är troligt att de också inspirerat Luther med 

sina komiska metoder och uppslag för att nå en publik med sitt budskap. 
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6. Skrattets kraft är stor och livsbejakande 

6.1 Ett skratt förändrar 
I inledningen uttryckte jag en tro att skrattets kraft är stor och att det bejakar livet. Ett antal 

sidor senare ska jag nu analysera om detta gäller för de historiska skeenden som jag beskrivit. 

Mitt syfte har varit att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i 

allmänhet och kristendomen i synnerhet. Min fråga till materialet har varit: Har skratt, humor 

och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet 

påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade 

makten inom samhälle och kyrka? 

Utifrån det jag funnit vill jag framhålla några punkter som jag anser att materialet ger 

belägg för: 

 I varje stycke historia som jag beskrivit har jag sett olika sidor av humor, komik och 

skratt, alla tillsammans eller var för sig spelande en stor roll för sitt samtida 

sammanhang 

 Skrattet har bidragit till förändring genom sitt uttryck och sin kraft vilket 

uppsatsen ger flera exempel på. 

 Skrattet har ett pedagogiskt egenvärde och en särskild funktion som använts 

genom tiderna för att förtydliga budskapet, utmana fundamentalistisk bibeltolkning 

och driva med kyrklig dubbelmoral och hyckleri, alltid i avsikt att förändra utifrån ett 

folkligt underifrånperspektiv. 

 Skratt och humor har funnits i kyrkans historia men det är inte vanligt att det 

beskrivs så i historieskrivningen. Det handlar om att vi måste anta detta sätt att leta i 

den historiska berättelsen. Det är som att gå i skogen; man får bestämma sig om man 

letar efter älg eller trattkantarell. 

 Det finns en motsättning mellan kristendomens uttryck Evangelium - det glada 

budskapet och det uttryck av allvar och brist på skratt som präglat kyrkans liv. 

 Skrattet har, tillsammans med andra fysiska uttryck, fått en undanskymd plats och 

en misstänkliggjord roll i kyrkans historia. 

 Skrattet är ingen metod i dess egentliga mening utan det handlar mer om trons 

faktiska och ärliga uttryck, ofta speglat i den omgivande kulturen. 

I de följande kapitlen analyserar jag olika delar i uppsatsen, diskuterar humorns roll och hur 

dessa exempel kan ställa frågor och ge råd till vår egen tid och dess kyrka och trosutövare. 
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6.1.1 Humor i det man tror är allvar. 
Jag behövde hjälp för att hitta bibelberättelser som kunde läsas humoristiskt eller beskriva 

skratt trots att jag är rätt bevandrad i texterna. I biologin kan det bevisas att ögat inte alltid ser 

objektivt utan att det ibland ser det som man tror ska finnas där. Jag har sällan mött uttryck av 

skratt och humor i kyrkliga sammanhang trots att jag haft många upplevelser som varit 

positiva och fyllda av glädje i kyrkor och kapell. I texter och sånger, riter och uttryck ser jag 

uppmaningar till ansvarsfullt och respektabelt liv med den stilla glädjen som en underton och 

en bakgrundsmusik. Jag har aldrig uppfattat orden om att glädja sig i Herren som en inbjudan 

till stora och högljudda skratt, lättsinnigt liv, fest och dans trots att många, många av Bibelns 

texter skulle kunna tolkas så. 

De uttryck, verbala eller mer sinnliga, som används betyder mycket för hur tron och 

budskapet uppfattas och upplevs. Om en berättelse återberättas eller läses med inlevelse och 

på ett sätt som ger känslomässiga uttryck så blir textens budskap mera inträngande och 

troligen också mer påverkande. En äldre dam reagerade på gycklarspelet där Lasarus 

uppväcktes från de döda. Hon tyckte inte om detta spel för att det var som om hon kände 

liklukten. Med ett förflutet i frikyrklig väckelse är det troligt att hon hört denna text många 

gånger men alltså aldrig egentligen haft en upplevelse av vad som verkligen beskrivs. Många 

texter beskriver dramatiska förlopp men läses som om man beskrev trafiken en 

söndagsmorgon. Vi måste ställa oss frågan: vad händer med ett budskap då? Vi får i 

konsekvens med det fråga oss vad som skulle hända i kyrkan om det fanns en utklädningslåda 

med färdig rekvisita för att spela upp Bibelns myter och berättelser istället för att de läses. 

Många av dessa berättelser skulle bli påtagliga och troligen också väldigt komiska men jag 

hävdar att det inte skulle förstöra deras budskap eller liknelsevärde. Skulle det gå att framföra 

berättelsen om tullindrivaren Sackaios som gömde sig i ett träd för att få syn på Jesus utan att 

det blev både levande och komiskt? 

Här tror jag att kyrkan har mycket av trovärdighet att återerövra om man tar på allvar att 

både kropp och själ har en plats och ett berättigande. De fysiska uttrycken, där skrattet bara är 

ett av många, hör omistligen hemma i en tro som säger sig beröra hela människan. 

 

Råd till vår egen tid: Berätta levande, använd fysiska uttryck i överflöd, glädje, humor och 

komik ska inte bara tillåtas, det ska uppmuntras och övas! 
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6.1.2 Djuren och närheten till naturen skrattades bort från himlen 
I den historiska genomgång som Gilhus gjort kan jag tydligt se de tendenser som visar på att 

skrattet blivit mer och mer skymt bakom allvarets och tänkandets tyngd. I de tidiga myterna 

fanns det med som en gudomlig kraft. De senaste 3 000 åren har skrattet blivit skuldbelagt 

och misstänkliggjort. Det är inte bara skrattet som befunnit sig i denna bannlysningsfålla utan 

det har haft sällskap av andra uttryck för mänskligt liv, som dans, sexualitet, bruk av alkohol, 

mat. Kroppen ansågs som lägre stående än själen, tanken var viktigare och riktigare än 

handlingen. Det har påverkat människans religionsutövning och tro att skrattet inte fick vara 

med i tron, i religionen. Det fick inte finnas med som maktmedel, inte som den ventil det är i 

det sociala livet och inte heller som det redskap det är att tolka verkligheten med. För någon 

har det varit viktigt att förbjuda eller svartmåla en så grundläggande behaglig företeelse, den 

som förband människans två världar, det som kanske var bryggan till Gud, som Sælid Gilhus 

så vackert skriver. 

 

Råd till vår egen tid: Bjud in skrattet – det är bryggan till Gud, det förbinder människans två 

världar! 

6.1.3 Den gnostiska traditionens och ökenfädernas tolerans mot fysiska uttryck är 
ovanlig 

Det går en skiljelinje i kristenheten på 300-talet och det fick betydelse för denna fråga. Den 

gnostiska traditionen förlorade lärostriden, en strid som handlade om huruvida Jesus var 

gudomlig eller mänsklig, om han bestod av ande eller kropp. Denna tradition har varit dold 

för oss under lång tid och vi kan fråga oss vad det betyder för framtiden att en del av deras 

skrifter och traditioner blir mer kända och använda i kristen tradition. 

Gnostiker var en del av kristendomen som tog in fler dimensioner, erkände människans 

svaghet och styrka, lovsjöng kropp och själ. Skulden, synden och underordningen gentemot 

Gud betonades inte så starkt. Människans litenhet, svaghet och beroende fick en annan 

proportion då den kombinerades med värdighet i kärlek och solidaritet. Jag tror att det är just i 

betoningen av människans synd och skuld som kroppsföraktet får näring. Gnostikerna 

avfärdar kroppens stora betydelse i detta sammanhang då synd är något annat i denna 

tradition, att sakna kunskap och insikt. Då blir skratt tillsammans med andra kroppsliga 

uttryck tillåtna och påbjudna eftersom ett användande av människans hela register hjälper 

henne att nå större insikter. 
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Både ökenfäderna och den keltiska traditionen visar exempel på detta. Vart finns 

Ökenfäderna idag? Jag har inte tagit reda på vart de tog vägen men på Irland lever denna 

tradition kvar och visar på en naturnära, folklig och generös religiositet. 

 

Råd till vår egen tid: Se på andra traditioner, leta reda på glömda traditioner, de kan lära 

oss se på tillvaro och tro på andra, nya och fascinerande sätt! 

6.1.4 Keltisk tradition skapade en annorlunda religion. 
Den keltiska traditionen är annorlunda för att den inte följer huvudfåran i kristen tradition att 

det är något misstänkt och farligt med kroppen och dess uttryck. Signifikativt nog bildades 

särskilda munkordnar som odlade glädjen och jag märker hur främmande och samtidigt 

fascinerande det verkar. De har en naturnära syn inlevd i sin kyrkas tro och liv. De har, utan 

att teoretisera om det, insett att det är skapelseberättelsens beskrivning av människan som 

Guds avbild, som man och kvinna med kropp och själ likvärdiga, som är den giltiga. Kroppen 

lika mycket som själen och anden är religionens mål och mening. Det är intressant att denna 

syn förklaras utifrån att de lät sin forntida religion smälta samman med den nya religionen. 

Det vanliga runt om i Europa (och runt om i världen) var att det nya och det gamla ställdes 

mot varandra, uteslutande varandras bruk och synsätt. I vår tid kan vi se detta ske igen när 

kyrkan ryser och står fördömande inför nya seder som kan ha hämtats från vårt forntida arv 

lika väl som från en religion på andra sidan klotet. 

 

Råd till vår egen tid: Ta på allvar den naturväckelse som spirar – se på vårt eget arv från den 

inhemska fornnordiska religionen. Låt kropp och själ värderas lika högt! 

6.1.5 Medeltida litteratur kan berätta mer för oss om gycklare och lekare. 
Var fanns denna tradition i Sverige? Hade den en plats på gator och torg borde också teman 

liknande de ute i Europa ha varit aktuella. Jag har funnit ett fåtal spår av gycklare men inget 

inom kyrkohistorien. Jag anar att man måste leta på andra platser än bibliotek och 

litteraturvetenskapliga verk. Dario Fos tips att leta på baksidan av domstolsakter eller andra 

offentliga handlingar är ett uppslag. 

Selma Lagerlöf har skrivit Kristuslegender och en av dem liknar i tema och upplägg ett 

av de gycklarspel som Dario Fo fann i Danmark. Selma Lagerlöf säger i förordet till boken att 

hon funnit stoffet vid resor i Italien och Frankrike så det troliga är att hon översatt och 

bearbetat dessa. Våra kontakter med Europa var trots allt befintliga och kulturutbyte skedde 

på andra områden så det troliga är att det fanns något liknande en gycklartradition även här. 
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Den heliga Birgitta var i Rom under gycklartiden och hon borde stött på den kyrkokritiken där 

och berättat om den. Hon var själv öppet kritisk mot den Bonifatius som nämns i 

gycklarspelet. 

 

Råd till vår egen tid: Leta reda på berättelser från förr, de innehåller en skatt av visdom och 

livserfarenhet. Uppmuntra dagens gycklare och gatumusikanter! 

6.1.6 Corpus Christi-spelen har fått nutida efterföljare. 
Dessa spel gjorde det som jag efterlyste ovan, de dramatiserade bibelberättelserna så att de 

blev minnesvärda, budskapstydliga och komiska. De skapade kunskap om den bibliska 

traditionen. De blev en folklig ventil i en tid då kyrkan hade stor makt. De bildade med sin 

humor och inbjudan till skratt en motvikt mot kyrkans ofta obegripliga språk och dess 

allvarstyngda aspekt på allt som står i Bibeln. 

Jag tycker mig se spår av denna tradition i engelsk humor av idag (80- och 90-talet). I 

Monty Python-gängets filmer och sketcher återkom ofta religiösa teman som man skämtade 

med på det sätt som Corpus Christi-spelen beskrivs göra. En sketch handlade om när en 

kardinal framförde sitt missnöje till konstnären som målat en tavla som påven beställt. 

Konstnären var själv väldigt nöjd med sin tavla Nattvardsgästerna men beställaren frågar 

varför det inte var 12 lärjungar utan 30, varför det fanns en känguru på tavlan, varför 

kvinnorna var med, etc. I filmen Life of Brian använde man bibliska berättelser och berättade 

dem med en missuppfattarstil som gjorde det både komiskt och provocerande. Slutscenen i 

filmen beskriver Jesu korsfästelse och de tre korsfästa sjunger sången: 

 
“- Let´s look at the bright side of life, aha, aha.” 
 

Men de skämten byggde på att det fanns en grundkunskap. Man måste veta lite om 

lärjungarna och sista måltiden för att skratta åt John Cleese som kardinal. Hade man inte läst 

Nya Testamentet blev filmen Life of Brian en i raden av rätt triviala komedier. Här frågar jag 

mig hur länge skämt om Gud, Sankte Per och helvetet, Jesus och Jungfru Maria är roliga om 

kunskapsbakgrunden saknas? Hur många tonåringar kan idag relatera till någon 

bibelberättelse? Hur länge kan ståuppkomiker raljera med kyrkliga företeelser när allt färre 

har en erfarenhet av att gå i kyrkan? 

 

Råd till vår egen tid: Lär barn och vuxna myter och berättelser som vi byggt vår kultur och 

religion på. Leta i kulturutbudet efter spår – de bär värderingar vidare. 
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6.1.7 Den helige dåren gör något annorlunda 
För att se spår av förändring måste vi veta mer om samhällsskeenden i de olika århundraden 

jag stannat till i. De heliga dårarna finns beskrivna just utifrån den påverkan de hade på 

makthavare. Det finns flera berättelser om hur dåren vågade trotsa till och med tsaren, vilket 

berättar att en hel del andra också varit utsatta för kritik och upproriskt beteende. Dåren 

gjorde en medveten handling, gjorde sig till dåre i Kristus men under en förklädnad av 

omedvetenheten. Samhällets fackindelning av friska och sjuka, redig och tokiga fick fungera 

som metod och medhjälpare. Den helige dåren pekade sedan på väsentligheter i budskapet 

som kyrkan förfelat eller helt missat. Här var humor, ironi och gyckel underordnat men det 

följde med förklädnaden och idén med en tok att bli utskrattad, uppmärksammad och att 

använda överdrifter som blev komiska. 

 

Råd till vår egen tid: Lyssna noga på vad de annorlunda, avvikande, bortstötta, främlingarna 

har att säga. Barn och dårar säger sanningen om vår tid! 

6.1.8 Dårarnas fest bidrog till förändring 
Dårarnas fest är en annan företeelse som bidrog till förändring av kyrkan och lade grunden till 

framtida protester. Det var nog ingen tillfällighet att de förbjöds år 1431. Det var som om det 

började röra sig för mycket om hån och uppror och mindre om en viktig religiös högtid. 

Påskaskrattet och åsnan som förebild började bli besvärande. Kritiken stannade inte vid en 

dag på året. Den aning som dagen gav om hur det skulle kunna vara gav mersmak och man 

insåg det orimliga i nuvarande ordning i kyrkan. Det hjälpte inte att prästerna predikade 

övertygande om att överheten var insatt av Gud och skulle lydas i samma omfattning. 

Det var knappast ett populärt beslut att förbjuda festen bland de vanliga kyrkobesökarna. Blev 

följden av förbuden att folket vände sig bort eller sökte efter förändring på andra sätt? Det vet 

vi inte men jag tror att själva budskapet utarmas och mister sin aktualitet när inte hela 

människan tillåts delta, de enda uttryck som även analfabeten och den oskolade rösten kan 

leva med i och därmed begripa och omfatta. 

 

Råd till vår egen tid: Överdriv ditt behov av fest och fantasi – då får vardag och arbete sin 

rätta proportion! 

6.1.9 Luther var en del av en förändringsrörelse i tiden 
Vi har lärt oss att Luther införde något helt nytt. Hans motto var att gärningar utan tro inte var 

något värda. Den lutherska kyrkan var revolutionerande i sitt budskap att människan faktiskt 
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själv skulle möta både bibelord och gud utan kyrkliga mellanhänder. Kyrkan skulle vara en 

utbildningsanstalt och ingen förvaltare av riter som skulle hjälpa människan nå salighet. 

Nåden fanns för intet, för alla. Ändå blev det en tydlig markering att tro utan gärningar inte 

heller var så mycket att komma med inför vår Herre. Vad gäller Luther förhållande till humor, 

ironi och gyckel så vill jag sammanföra honom med medeltida gycklare. I analysen av 

gycklarspelet om Bonifatius skrev jag att han var ett exempel på en makthavare som utsattes 

för kritik av gycklaren. Det torde vara så att kyrkan och påven inte gick opåverkade av att 

stora folksamlingar skrattade åt dem. Troligen kände de sig tidvis inte helt säkra för hånskratt 

eller gyckel på gatan eller torget. Min teori är att om medeltidens många exempel på gyckel 

var verklighet och så spridda som Dario Fos material visar så hade dessa en stor del i den 

revolt som reformationen, både den lutherska och den katolska, innebar. Denna 

förändringsprocess kunde inte åstadkommas av Luther ensam när han spikade upp ett antal 

teologiska slutsatser på en dörr i Wittenberg. Luther blev troligen ett språkrör för den kritik 

som folket ägnat sig åt i många, kanske hundratals, år och som inte präster, munkar, nunnor 

eller någon inom kyrkan stod främmande inför. Många av dem som levde nära folket insåg 

också det berättigade i denna kritik. När Luther inte var tyst om handel med avlat och reliker, 

sakramenten som missbrukade, inkvisitionens övergrepp och förvanskningen av bibelordet, ja 

då visade han att han visste en verksam metod att framföra det på. Ironi, överdrifter, omvända 

frågor, ja Martin Luther kunde gycklarnas metodik som de i sin tur lärt och inspirerats av 

både ökenfäder, legendskrivare och Jesu egna exempel. 

 

Råd till vår egen tid: Ställ obekväma frågor, använd ironi, överdrifter, avväpnande metoder 

för att påverka och förändra de som missbrukar sin makt! 

6.1.10  Gycklarna slår knockout på fundamentalisterna 
Gycklarna och deras spel visar på en stor och viktig fråga inom religionen, nämligen hur man 

ser på urkundsskrifterna. Bibeltolkning är den fråga som genom tiderna orsakat mest 

diskussion bland bekännare och andra, en diskussion som ofta fått namnet, och också urartat 

till, lärostrid. Här visade sig skrattet kunna utföra det många diskussioner och skrifter inte 

förmått. 

Hur ska vi tolka skrifterna, många hundra år gamla, i vår tid under dessa särskilda 

förhållanden? Vem har skrivit och vem har valt ut de texter som vi ska tro på? Vad vill de 

säga oss? Var går gränsen för hur de kan tillämpas i en annan tid än den de skrevs i? 
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Gycklaren ville dels berätta själva historien men tog ifrån den det helighetsskimmer och 

gravallvar som kyrkans tradition omgivit den med. Detta var och är mycket provocerande för 

den som företräder och tillämpar en bibelsyn som hävdar att ordet ska tolkas bokstavligt. 

Fundamentalisten säger att det är ett heligt Guds ord i varje stavelse. Det får inte ändras eller 

tolkas annorlunda. 

Gycklarspelen använder en diskussionsmetod gentemot fundamentalismen som är 

genialisk. Den visade genom komiska exempel på orimligheten i att läsa Bibeln på detta sätt. 

Det finns många bibelord som det liksom finns en tyst överenskommelse om att de inte kan 

tolkas bokstavligt. Som ett exempel står det skrivet i skapelseberättelsen i 1 Mosebok att 

människan ska leva av fröbärande örter, något som ett fåtal kristna hävdar skulle ha någon 

giltighet idag. Ett annat exempel är det som nämns i spelet om Lazarus, Jesuscitatet att ”de 

minsta ska vara de största”. Detta jämlikhetsperspektiv, som Jesus ofta betonade, är ju långt 

ifrån ett huvudbudskap inom kristendomen. Vi kan jämföra det med hur stark traditionen varit 

kring kroppens askes och kvinnans underordning, två frågor som Jesus aldrig talar om men 

som blivit till huvudfrågor inom kristen tradition. Gycklaren visade på och drev med denna 

dubbelhet i förhållande till bibelordet. Budskapet, som gycklaren i berättarform visade på, är: 

 
”- Det är lika bra att vi erkänner det med en gång. Det går inte att läsa Bibeln 
bokstavligt! Låt oss istället koncentrera oss på att leva efter de centrala och stora 
frågorna!” 
 

I spelen finns en stor respekt och vördnad för Jesusgestalten och hans budskap om rätt och 

rättfärdighet men ett totalt förakt för kyrkans märkvärdighet och glans som många gånger 

kantrat i dubbelmoral och hyckleri. 

Gycklarspelen är de tydligaste tecken vi har på att gycklet verkligen medvetet ville 

förändra. Dess texter uttrycker en kritik mot kyrkan, samhället och det bestående förtrycket av 

de fattiga och små. Den helige dåren var en medveten profet medan gycklaren var mer av ett 

språkrör. Han hade vanligen inte det kristna budskapet som huvuduppgift och livsstil. 

Religionen var en så integrerad del av det medeltida samhällslivet så för gycklaren var det 

bara ett av flera stora och aktuella ämnen. Dario Fo betonar att gycklaren inte hade politiska 

eller religiösa ambitioner. Han var ofta analfabet och utan utbildning. Gycklaren blev mer av 

en röst för folket, en röst som snappade upp vad som rörde sig i folkmun och gjorde teater av 

det, en teater som alla kände igen sig i. Men i det blev gycklaren ett viktigt belägg för vad de 

breda folklagren tyckte och tänkte på den tiden. Fo hävdar också att detta medvetet gömts och 

glömts och att det är tillfälligheter som gjort att vi kan höra deras röster idag. 
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Gycklarspelen drev tydligt med helgonlegendtraditionen. Denna tradition omhuldades 

av kyrkan och den hörde ihop med bibelsynen. Det som de rättrogna ansåg som heligt och rätt 

skulle hållas rent och just heligt. Kyrkan såg till att straffa den som hädade med hårda straff. 

Att avrättas genom att hängas upp i tungan talade tydligt om att det kritiska ordet sågs som en 

farlig och omstörtande kraft. 

Gycklaren kan ha varit en före detta munk från kyrkvärlden eller en obildad bonde från 

trakten men genomgående var han mycket kritisk till att kyrkan inte stödde de små och 

fattiga. Bidrog de till samhällets och/eller kyrkans förändring? På den frågan kan jag bara 

svara med ett anande JA. Det mesta tyder på att de samlade stora folkskaror och att kyrka och 

samhälle försökte stoppa och bestraffa dem. Detta gör att de står i en lång tradition som 

började redan i fornkyrkan. Det har alltid funnits en annan grupp än den dominerande, den 

rätt- troende. En kritisk röst, en väckelserörelse som ville förändring och som alltid talade 

utifrån ett underifrånperspektiv. Dessa motrörelser har velat använda andra sätt att uttrycka 

sig än de allmänt accepterade. De har använt fantasi och uppfinningsrikedom för att uttrycka 

sig. De har tagit bruk av flera av människans sinnen än det de intellektuella orden gör bruk av. 

De har velat hävda att det finns en rätt och rättfärdighet för alla människor, inte bara för de 

rika och rättroende. De har också velat visa på en lätthet, en glädje och förnöjsamhet med 

livet och skapelsen som gör tron till en befriande kraft i människans liv och historia, inte till 

en maktapparat och en inkomstbringande källa för ett fåtal. 

 

Råd till vår egen tid: Ge fundamentalisterna en match genom att använda gycklarens 

metoder: lär dig historien, se det väsentliga, för de minstas talan! 

6.2 Humor och skratt, gycklare och dårar – vad är dess betydelse och har 
de bidragit till/orsakat förändring? 

Det jag funnit är att de haft en viktig roll och att de bidragit till och orsakat förändring. Det är 

inte klart i vilken mån och att det är skrattet och humorn ensamma som påverkat till en 

förändring. Jag har sett att de, tillsammans med andra fundamentala uttryck av kroppsligt 

slag, har berövats sin grundfunktion just inom religionen och att det medverkat till att 

kristendomen blivit mer en maktapparat än en livlina för en människa. I detta val har kyrkan i 

många fall svikit sitt eget budskap om lätthet, förnöjsamhet och enkelt liv. Förebilden Jesus 

har fått träda tillbaka. 

Det finns en pedagogisk kraft i humor och skratt som uttrycksmetod som hör hemma i 

sammanhanget och som många av de beskrivna rörelserna eller människorna tagit fasta på. 
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Det är inte alls säkert att de tänkt så pedagogiskt men det har funnits en djup kunskap om vad 

som nåt fram till en människas sinne och vad som rimmar bra med det budskap som ska 

framföras. Dessa sätt att förmedla budskapet pekar med en smärtsam tydlighet på att det 

vanligaste sättet att förmedla det glada budskapet på ofta motsäger budskapet. Det alldeles 

självklara vore att glädje proklameras med glädjefulla uttryck som skratt, dans, musik. En 

gravallvarlig röst, en begravningspassande uppsyn kan inte bevisa någon glädje även om 

orden säger det. 

Men kyrkan och de troende har alltid varit rädda om heligheten. Den skulle gå förlorad 

om det blev för folkligt och vulgärt, det skulle bli för mycket skratt och galenskap av det hela. 

Här krockar budskapet ohjälpligt med de ansedda uttrycken och utseendet. Vi anser det inte 

stötande att vi missat budskapet om den minstes plats, änkans rätt, den fattiges företräde, att 

våld och övergrepp utförs legalt av stater i Guds namn – detta smutsar inte heligheten på 

samma sätt som skrattet, dansen, en naken kropp i extas och andra kroppsliga uttryck. 

Jag ser genom historien två linjer som löper parallellt. Den ena linjen är en kyrka med 

ett underifrånperspektiv, den andra med ett maktens ovanifrån-perspektiv. Det finns en 

ordvändning hos Dario Fo som jag funderat mycket på. Ordet för folklig är på italienska 

vulgare. I vårt språkbruk är ordet vulgär starkt negativt och täcker inte den positiva 

betydelsen som vi lägger i t.ex. folklig, folkhem, folkrörelse, men ändå hör de ihop. Ifrån ett 

övertagsperspektiv framstår det folkliga som vulgärt i betydelsen billigt folklig, som 

skränande apor utan mening och bildning vilket skulle ligga i överhetens intresse att 

förminska och förlöjliga. Många av de rörelser som beskrivits har av den samtida etablerade 

kyrkan betraktats just med detta förakt. 

När religionen tar bort viktiga delar av människan förminskas religionen. Tron blir en 

överbyggnad för maktanspråk och inte en livsnödvändighet för en människa som är både svag 

och stark, glad och ledsen. Den tro som vågar ta in flera dimensioner, som erkänner 

människans svaghet och styrka, lovsjunger kropp och själ, ja den blir både mer trodd och mer 

utlevd, av flera i frivillighet. Skulden och beroendet finns inte med som maktmedel. 

Människans litenhet och svaghet och beroende får sin rätta proportion då den kombineras med 

värdighet i kärlek och solidaritet. Makten har inte med detta att göra för makten finns i den 

uppochnedvända världen där den svage och minste är föredömet och står längst fram. 

Jag tror att det får stor betydelse för hur kyrkan klarar omställningen i en allt mer 

sekulariserad omvärld. Det troliga är att kyrkan kommer att delas efter andra huvudlinjer än 

de vi är vana vid. Kanske blir den nya reformationen den som skiljer fundamentalistiska, 

konservativa krafter från mer liberala, historiskt kritiska kristna. Kommer vi att få se nya 
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traditioner bildas av människor som uthärdar att ta in nya skrifter i sin tradition, som kan 

tänka sig en mer kroppslig Kristus utan att tron på en gudomlig kraft försvinner ur sikte? 

 

Råd till vår egen tid: Ett skratt förlänger, förtydligar och förverkligar livet - och tron. Det är 

kanske enda sättet att närma sig det stora och onämnbara i livet; att göra det i glädje och 

med skrattet som bundsförvant. 

6.3 Inte varmt men kanske en vår 
Denna uppsats har uppfyllt mig med sitt tema under lång tid. En stark känsla är att jag 

skummat på ytan av ett stort fält. Min ambition är att gå vidare och med de ögon som ser 

humor och skratt bakom ett synbart allvar upptäcka ännu fler spår efter gycklare både i 

historien och i vår egen samtid. Jag hoppas få syn på gycklare som fått ordet, kanske genom 

en kyss av Jesus Kristus, och som vill ropa ut det på torgen till befrielse för de små och 

förtryckta för vilka skrattet kommer som en befriande kraft. 

När orden nästan är slut får jag låna av Lasse Winnerbäck från skivan från detta år, 2004, 

Vatten under broarna, spår 2, Det är nån som är tillbaka: 

 
”Inte varmt men kanske en vår 
Ingen lösning men ett spår 
Inga planer men ett steg 
Inte där än, men på väg” 
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7. Sammanfattning 
Mitt syfte har varit att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i 

allmänhet och kristendomen i synnerhet. 

Uppsatsen har pekat på skrattet, humorn och komikens betydelse för människan och 

hennes liv. Skrattet är en grundläggande funktion i kroppen och dess uttryck har stor 

betydelse för hur vi mår, ordnar våra liv och orkar med alla förändringar och utmaningar vi 

ställs inför genom hela livet. Skrattet är också en viktig samhällelig faktor då det tar del i 

danandet av ett smidigt samhälle och välartade och anpassade medborgare. I religionens värld 

har skrattet samma uppgift men genom tiderna har detta mer eller mindre betraktats med 

misstänksamhet och förbud eller i bästa fall använts som symbol för glädje, en symbol som 

bara sparsamt skulle användas i sitt rätta uttryck. Att skratta högt och hjärtlig betraktades inte 

som uttryck för det glada budskapet utan snarare som ett uttryck för att man fjärmat sig från 

trons liv. 

Frågorna som ställts till materialet: Har skratt, humor och komik påverkat och 

förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den 

regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och 

kyrka? Som svar på dessa frågor har uppsatsen gått djupare in i vissa religiösa traditioner 

och där beskrivit hur man sett på skratt och humor och vilka uttryck det tagit sig. 

Utvecklingen genom nära fyra tusen år visade på att skrattet varit en naturlig del av 

människans olika sätt att uttrycka sig. I takt med att människan fjärmat sig från naturen så har 

också många kroppsliga uttryck, däribland skrattet, betraktats nedsättande eller till och med i 

vissa tider och traditioner förbjudits. Skrattet har alltsedan de tidigaste myterna i 

mesopotamisk kultur visat sig inneha starka krafter till att påverka i både positiv och negativ 

bemärkelse. När religionen blev en del av samhälleliga makten så blev den också allvarstyngd 

och kravfylld; den glädje och livsbefrämjande funktion som religionen utgav sig att stå för, ja 

den sattes på undantag. Många människor har försökt opponera sig mot denna förvrängning 

av religionens budskap och i uppsatsen har jag tagit fram de som använt sig mer eller mindre 

medvetet av humor och skratt som metod och uttryckssätt. Det finns skäl att anta att de 

beskrivna företeelserna, Jesus, ökenfäderna, kelterna, de heliga dårarna, corpus christi-

spelen, Dårarnas fest liksom gycklarna och Luther har påverkat och förändrat sin tid av 

flera skäl. De källor som berättar om dem och deras påverkan kan anses tillförlitliga, de finns 

omnämnda på flera skilda platser och de har överlevt den historiska glömskan. 
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Det går en skiljelinje inom kristendomen mellan de som varit innehavare av 

maktpositioner i samband med kyrka och samhälle och de som underifrån verkat för en 

förändring av dessa positioner. De förra har företrädesvis också fördömt folkliga, enkla 

uttryck varav skrattet ansetts som en av de farligaste metoderna för förändrande, ja rent av 

omstörtande, verksamhet. 

Uppsatsen har i referatform delgivit läsaren fyra gycklarspel och analyserat dessa 

utifrån frågor som rör skrattets roll som kritisk röst, en verksam del av en pedagogisk process 

samt som en förändrande faktor. Martin Luther beskrivs som en fortsättning av denna 

gycklartradition när han på ett intellektuellt sätt gjorde den folkliga kritiken sedan många 

hundra år till en teologiskt motiverad reformation. 

I den avslutande analysen och diskussionen pekade jag på skrattets, humorns och 

komikens viktiga roll i historien och hur dessa erfarenheter kan ge oss råd i vår egen tid. 
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1. Gycklarens kraftfulla skratt ekar genom tiden


1.1
Ett skratt förändrar

Vid en resa till Filippinerna våren 1993 fick jag möta människor som kämpade mot ett politiskt förtryck och mot orättvisor i samhället i stort. En mycket varm dag satt vår grupp på en sliten fackföreningsexpedition för sockerfältsarbetare på ön Negros. Det fanns kulhål i väggen, elektriciteten till lampor och datorer kom och gick under dagen. Deras ombudsman berättade för oss om förhållanden på ön där många av de forna sockerplantagerna var nedlagda eller i konkurs. Som ett led i sin överlevnad hade arbetarna börjat odla den mark som låg obrukad och för detta tilltag satt många av dem i fängelse. På väggen hängde en stor tavla med titeln The Angry Christ, en bild av en svartögd Kristus som utstrålade vrede. Vi besökte samma dag fängelset där många familjefäder satt fångna, många sedan flera år, de flesta utan rättegång om sina brott, att ockupera mark för sin överlevnad. De hade stora familjer att försörja men satt här i en tröstlös väntan på att kunna odla ris till sina barn. Vi besökte också en by där man ockuperat ett stort landområde som man nu odlat upp och drev som ett kooperativt jordbruk. Vid dessa tre tillfällen slog mig tanken att handlingen i ett medeltida gycklarspel av Dario Fo, som jag sett framföras i Sverige, återupprepades här på Filippinerna år 1993 och gör så än idag runt om i vår värld. I spelet finns en Kristus som är både vred och skrattande. Idén till denna uppsats har fötts ur denna upplevelse att dessa gycklarspel kan vara aktuella också idag. De kan med både humor och allvar söker förändra och förmedla ett budskap om rättvisa och fred för alla, både fattiga och rika, små och stora.

Min utgångspunkt är skrattets och humorns makt. Jag tror att dess kraft är stor och livsbejakande. Gycklare, clowner, Jesus och många av våra förebilder i kyrkohistorien hade skrattet och humorn gemensamt både som uttryck och metod. Liksom barnets skratt och lek speglar det bästa i vår gudsbild så kan humorns språk skratta oss till förståelse och begriplighet i livet. Skrattet är också en befriare som genom sitt utlopp vänder på det svåra och obegripliga så att det framstår som ofarligt, som om det gick att uthärda och kanske till och med förändra. Skrattet vänder upp och ned på världen och dess maktförhållanden.

Skrattet är tudelat, det kan vara både gott och ont. Ett leende och ett skratt kan vara en stor uppmuntran, en befrielse och en kraft till livsförnyelse. Människan kan använda sitt skratt till att håna, trycka ner och förgöra en annan människa.

Skrattet kan bli farligt när det används mot makt och överhet likaväl som när det används för att håna den som är mindre. Den starke kan försvara sig med styrka, med list och försåt men har svårt att värja sig mot gycklet, häcklandet och ironin. Den som blir utskrattad i negativ bemärkelse tappar sitt ansikte, sin mask och sin identitets styrka och där finns maktens anspråk och kraft.

Så låt oss gå på en upptäcktsfärd i en annan kyrkohistoria än den vanliga – en historieskrivning där vi ser både skratt och gråt. Vi får syn på dåren, gycklaren eller komikern som med sina konster och sina berättelser ger budskapet en särskild prägel, då lika väl som idag.

1.2
Humor och skratt som en förändrande kraft genom tiderna

Syftet med denna uppsats är att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet.

Min frågeställning är: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och kyrka?

Min tes är att skratt och humor tillsammans med många andra fysiska och kroppsliga uttryck har en viktig roll i att budskapet tolkas rätt och rättvist.

För att uppnå detta syfte vill jag

· ge en bakgrund där jag beskriver några teorier om skrattets och humorns väsen och funktion med särskild fokus på förändring och påverkan.


· beskriva ett antal exempel ur kyrkohistorien som beskriver hur humor, ironi och gyckel använts dels för att tydligare förmedla budskapet och dels för att visa på hur makt och överhet förvanskat detta budskap. Exemplen är valda utifrån att det kan tas för troligt att de har påverkat sin samtids utveckling.

Utifrån frågeställningen om förändring av rådande förhållanden i sin tid har jag valt

· att återge i referatform samt analysera fyra gycklarspel från medeltiden, sammanställda av Dario Fo, där gycklet i komik och allvar verkade förändrande i sin ursprungsmiljö men också skulle kunna påverka och förändra i vår tid.


1.3
Hur letar man efter skrattet när det tystnat

Min metod i uppsatsarbetet har varit litteraturstudier och textanalys. Det finns inte mycket skrivet om humorns och skrattets roll i religionen. Däremot finns det mycket skrivet om många angränsande områden som rör motsättningen mellan det kroppsliga och det andliga och till detta kan paralleller dras. Mitt syfte är stort och vitt och i sakens natur ligger att en avgränsning är nödvändig. Den alldeles självgående avgränsningen blev alltså bristen på material i ämnet. Vid litteratur- och artikelsökningarna blev det inte många träffar på sökorden ”gycklare religion” ”humor religion”. Jag har fått leta med andra ögon och via bakvägarna. I några av böckerna har det funnits ovärderliga litteraturförteckningar som givit uppslag och spår. I litteraturhistoriska verk fanns det kort beskrivet olika gycklartraditioner och vilka verk som speglade detta. Direkta gycklartexter har jag inte lyckats hitta mer än de som Dario Fo samlat ihop i Mistero Buffo. De finns med som tydliga exempel på en beskriven företeelse. Den textanalys som jag gjort av dessa fyra gycklarspel har fokuserat på frågan vad det var som gycklaren ville förändra i sin tid och sitt sammanhang.

Avgränsningen i tid kan synas märklig. Under skrivandets gång blev det mer och mer en brist på avgränsning då uppsatsen kommit att röra sig över mer än 4 000 år. Jag har valt att stanna vid medeltiden och har begränsat mig till vår egen kyrkohistoria. Motivet till det är den inledande upplevelsen av att ett gycklarspel från medeltiden skulle kunna ha aktualitet idag och också peka in i vår tid. Spåren in i vår egen tid återfinns i min egen analys av humorns och skrattets betydelse genom tiderna och hur det påverkar kyrka och tro idag.

Källkritik bör riktas mot flera av de källor jag använt då de i många fall står i en given tradition och pläderar för en åsikt, en riktning inom kristendomen eller politiken. Det tydligaste exemplet är Ingvild Sælid Gilhus som är öppet positivt inställd till gnosticismen vilket alltid tett sig misstänkt och anmärkningsvärt inom kristen tradition. De slutsatser hon drar i boken om dualismen och att den ledde till en öppnare inställning till kroppsliga uttryck ger en intressant bakgrund till att kyrkan så tydligt fördömt just kroppsliga uttryck. Dario Fo har aldrig dolt att han står för en socialistisk syn på samhället och det är också hans motiv för att ha ägnat sig åt gycklarens teater, den som han menar är det glömda folkets uttryck,.

Jag har fått använda ögon som måste vänja sig vid att se det som inte syns direkt. Det finns så mycket mer dolt, sådant som jag inte kunnat och/eller hunnit leta vidare på. Det kan finnas samband som skulle framträda tydligare vid ett djupare studium och här är särskilt det skrivna om Luther som att vara ute på svag is. Men det som började som en aning kändes med tiden alltmer övertygande och som ett tydligt framträdande samband.

1.4
Kloka skrivare som bidragit till ämnet

Skrattets och humorns roll har beskrivits och undersökts i många böcker och avhandlingar, kanske mest på senare år då dess hälsoaspekt hamnat i blickfånget. Detta är inte uppsatsens huvudfråga varför jag nöjt mig med att ta med tre böcker. Den första är en filosofisk skrivning från tidigt 1900-tal om skrattet av Henri Bergson Skrattet, den andra en liten bok om humor och vårt välbefinnande som J Durant och Jonathan Miller sammanställt Laughing matters – a serious look at humour. Den tredje är en svensk bok från de senaste årens rika utbud i måbra-ämnet, Görel Christina Näslunds pocket Det goda skrattet, som ger många exempel på skrattets effekter och hur dessa kunskaper kan användas i vårt samhälle.

Vi betraktar Bibeln med Gamla och Nya testamentets böcker som kristendomens historia och grunddokument. I ett perspektiv av judisk berättartradition kan många bibelsammanhang och berättelser uppfattas som komiska, dåraktiga och vansinniga vilket vår tradition är främmande för. Olof Buckard, som varit en komikens förespråkare inom svensk kristenhet under 1900-talets senare decennier, har i en essäsamling Guds leende på jorden samlat några svenska röster om betydelsen av humor, ironi och skratt i kyrkan. Jag har använt en intervju med biskop Krister Stendahl men inspirerats av andra tankar i boken. I svensk nutid har prästen i Svenska Kyrkan, Lars Collmar, skrivit berättande spel utifrån de mest använda myterna i både GT och NT. Han gör det på ett sådant sätt att han tar fram komiska och mänskliga sidor i Guds handlande och i Jesu liknelser. Boken som jag använt heter Men sen kom ormen Vidare in i Bibelns bilder men samma tema återfinns i böcker som Guds kärleks vrede (Proprius 1976) och Och Gud blev människa (Proprius 1978).

Om humor och skratt i religionens och kristendomens historia finns förhållandevis lite skrivet och det allra mesta är skrivet på engelska. En bok som kommit att bli i det närmaste huvudlitteratur för denna uppsats är den norska professorn Ingvild Sælid Gilhus’ bok Laughing gods, weeping virgins. Hon gör en tidsresa på 4 000 år och hittar i alla tider och kulturer spår av skrattet och humorn liksom vreden och gråten. Hennes fynd, slutsatser och litteraturförteckning har varit en viktig handledning i detta arbete.

Anselm Grün OSB har beskrivit ökenfäderna från den tidiga kyrkans historia i boken Himlen mitt i öknen. De bildade föregångare till klosterväsendet med sin enkla och avskilda livsföring och de hade en ovanligt vidsynt inställning till kroppen och dess uttryck och behov.

I boken Keltisk andlighet ger författaren Harald Olsen, högskoledirektör vid Konsthögskolan i Oslo, en bild av en annorlunda andlighet som räknar med fysiska uttryck lika väl som de andliga. Dessa hade troligen koppling redan på 200-talet till Ökenfäderna.

Tidskriften GNOSIS hade 1988 ett temanummer Den heliga dårskapen i vilken det fanns artiklar med perspektiv på hur humor och dårskap visat sig genom tiderna. Skribenterna Lennart Rydén, Per-Arne Bodin och Richard Estreem har ägnat stort utrymme åt den östliga kyrkans tradition med heliga dårar som en askesform och en proteströrelse i artiklar med rubrikerna Så blive han en dåre för att han skall bliva vis Om helig dårskap i bysantinsk tradition, Dårskapen i Kristus i rysk-ortodox tradition samt Kristendomen i den uppochnedvända världen Om helig dårskap i väst. Per-Arne Bodin har i boken Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxt andliga traditionen skrivit om den ortodoxa kyrkans symboler och traditioner, allt från ikonmåleri, pilgrimsvandringar och de heliga dårarnas påverkan på makten både inom politik och kyrka.

Harvey Cox kom 1972 ut med boken Dårarnas fest i vilken han både beskriver det medeltida fenomenet med den uppochnedvända festen då fattig och rik bytte plats för en dag i ritens form. Han skriver också mycket om fantasins och festens roll både i samhälleligt och kyrkligt liv och vilken betydelse det skulle kunna ha för framtidens mänsklighet och kyrka.

Tillsammans med ovan nämnda bok så är ett av några få stråk in i vår tid anslaget av Floyd Schaffers m.fl. bok Hej Clown var är du. Den berättar om nutida försök att tolka och förmedla det kristna budskapet utifrån clownens rollfigur och anslag.

Nathan Söderblom skrev redan 1919 en beskrivning av Martin Luther, Humor och melankoli, där han visar på hur förutsättningen för Luthers verk var att han hade ett brett känsloregister och talade sig varm för att ta del av de delar av Guds verk som kroppen kan njuta av, inte minst då skrattet. En förutsättning för att kunna skratta gott var dock att man känt av den andra sidan i livet, melankoli och sorg.

Uppslaget till detta uppsatsämne kommer från Dario Fo’s Mistero Buffo vilken i svensk översättning av Anna och Carlo Barsotti återfinns i boken Gycklarens teater av Dario Fo och Franca Rame. De gycklarspel som jag refererar till och analyserar ett av, har kommenterats och förklarats på svenska av Carlo Barsotti vilken jag också intervjuat och fått en del viktiga råd av. I föreläsningsform har Dario Fo sammanfattat sina kunskaper om scen och historia i skriften The Tricks of the Trade, där han också sätter in gycklartraditionen i ett större sammanhang till deras efterträdare i gruppform, Comedia del´Art.

1.5
Humor och skratt har alltid funnits i människans ansiktsuttryck

Dispositionen följer en kronologi i tid men som en ansats för ämnet beskriver jag först några teorier om humor, skratt och fantasi och dess förmodade kraft och påverkan på både privat och samhälleligt liv. Som en grund för den kristna traditionens syn på humor och skratt har jag givit några sammanhang ur Bibeln där skrattet spelar en viktig roll. Därefter följer en rad historiska nedslag där tidsperioden kan sägas omfatta från 2000 år före vår tideräknings början och fram till medeltidens slut, ca år 1500.

Som ett exempel på humorn som förändrande kraft berättar jag om ett antal gycklarspel som jag analyserar och kommenterar. Den avslutande analysen och diskussionen återkommer till frågan hur och i vilken grad vi kan finna bevis för tesen att humor kan medverka till förändring i kristendomens historia, nutid och framtid.

2. Skrattet som livets redskap

2.1
Skrattet som slipar diamanten

Den franske filosofen Henri Bergson har undersökt komikens väsen i boken Skrattet. Boken relaterar till många litterära verk och skådespel som exempel på hur skrattet söker sina uttryck och vad man ska tänka på vid utformandet av komiska texter och teater. Trots att det mest verkar som en instruktion för teaterfolk så går han ändå mycket djupare i sin analys av varför vi skrattar och vad det skrattet betyder i ett samhälleligt sammanhang. Henri Bergson skriver i sin introduktion:


”Vad betyder skrattet? Vad bor i djupet av det löjliga? Var ligger det gemensamma i en lustigkurres grimas, en ordlek, en förveckling i ett lustspel och en scen i en fin komedi? Genom vilket slags destillation skall man finna den ursprungliga essens, som åt dessa många skilda ämnen lånar sin stickande doft eller utsökta vällukt? … Jag ser i komiken framförallt något levande. Jag kommer att behandla den, så lätt och liten som den är, med all den vördnad man är skyldig livet … Sprungen ur det verkliga livet som den är och befryndad med konsten, bör den nog också ha ett och annat att förtälja oss om konst och liv.”


Han sätter likhetstecken mellan humor och mänsklighet. Vi skrattar inte åt själva naturen om den inte påminner oss om något mänskligt. I själva livet finns en vilja att inte upprepa sig och att inte stelna i en form, inte vara stel i förhållande till själva livet. Det komiska utmanar samhället i det att vi skrattar åt det som vill stelna. Han tar det klassiska bananskalet som exempel. Fallet bryter kroppens strävan att röra sig med lugna och mjuka rörelser framåt och när detta bryts genom det ofrivilliga fallet så spjärnar kroppen emot och detta ser så komiskt ut att det nästan är omöjligt att hålla sig för skratt för den som ser det ske. Vi skrattar aldrig åt samma sak vid en gymnastikuppvisning eller en simhoppstävling. Om en talares gester följer talet är det stimulerande men om talaren fastnar i en ovidkommande rörelse som upprepar sig gång på gång så blir det beteendet komiskt, kanske också irriterande. Komiken är med ett ord automatism, rörelse utan liv. Den betecknar också en ofullkomlighet hos individen eller gruppen som påkallar omedelbar rättelse.

Skrattet är en lek, som en lättja där man följer med och luras att gå med för långt, så långt att man skrattar åt den som man har respekt för, den man egentligen inte får skratta åt. Men i det skrattet ligger som en befrielse och en lättnad, ett tryck som får komma ut. Skrattet kan inte vara helt rättvist och kan inte heller vara kärleksfullt i alla sina uttryck då dess uppgift faktisk är att skrämma genom att väcka förödmjukelse. Skrattet skrämmer den som blir utsatt och det är den mindre smickrande egenskapen i oss, en elakhet som gör att vi skrattar gott. Men med det skrattet följer också en bitterhet, en ledsnad när vi genomskådar vårt eget skratt och vad det berättar om oss själva. Men detta skratt har trots sin bismak en god avsikt, att slipa till ojämnheter i oss och andra, i hela samhällskroppen.

Bergson pekar i sin undersökning också på fåfängans roll. Han säger att fåfängan kanske är den mest framträdande och genomgående egenskapen hos människan. Fåfängan beskrivs som ett till synes ofarligt missljud i samhällskroppen men som i sin enträgenhet och mångfald sakta förgiftar samliv och samhälle. Fåfängan ligger bakom den blyghet vi utvecklar när vi ser andra misslyckas och känner skräcken att man själv ska falla. Henri Bergson definierar fåfängan:


Jag tror inte det finns en karaktärsbrist på en gång mer ytlig och djup än fåfängan. De rispor den får är aldrig vidare svåra, och ändå vill de knappt läkas … Den spirar som en planta i samhällslivets djupa jord, i ty att den är självbeundran, grundad på den beundran man tror sig väcka hos andra. Den är också vida mer naturlig och mer medfödd hos alla än egoismen, ty över egoismen triumferar naturen rätt ofta, under det vi blott med eftertanken är i stånd att få bukt med fåfängan.”


Skrattet utövar otvivelaktigt ett nyttigt arbete med att slipa av ojämnheter hos människan, sätta hennes självkännedom och självinsikt på rätt nivå för att bättre passa i socialt liv. Han tar som exempel den komik som driver med olika yrken och dess fåfänga stolthet och vilken verkan den kritiken visat sig ha.

För att komiken ska drabba rätt måste det föregås av en akt av eftertanke. Det finns lite ont i oss som naturen använder sig av i detta arbete att slipa av för att samhället vill bli smidigare. Skrattet är avsett att visa på och slipa av de ojämnheter som stelhet och fåfänga skapar i samhällskroppen. Munterheten och komiken är effektiv i denna sin uppgift.


Skrattet är alltså till sin natur en samhällelig åtbörd, som understryker och tillrättavisar en säregen tankspriddhet hos människor och vid ett händelseförlopp. Bergson uttrycker sig sirligt och gammaldags:


”Vi har förut sett i skrattet framförallt ett medel till rättelse. Skrattet är framförallt en rättelse. Avsett att förödmjuka, åsyftar det att ge ett pinsamt intryck åt den person det väljer till offer. Samhället hämnar sig på honom för den frihet han tagit sig gent emot det. Skrattet skulle inte nå sitt mål om det bar en prägel av sympati och godhet.”


Skrattet kan vara både gott och ont men dess syfte är alltså bara gott, enligt Bergson, även om det svider och gör ont ibland, både för den som blir utskrattad och den som generas över sitt eget skratt. Hans teorier är formade i början av 1900-talet men det finns skäl att anta att de gäller för fler än fransmän och i andra tider än Bergsons egen. I vår egen tid talas och skrivs det mycket om detta.


2.2
Skrattet som ger hälsa och välmående

Det är inte ett faktum som behöver bevisas att hälsa och skratt hör ihop. Många forskarrapporter och hälsoundersökningar har visat detta. En nutida undersökning, som redovisas i boken av Görel Christina Näslund Det goda skrattet, visade på att en fyraåring skrattar upp till 500 gånger per dag medan en vuxen bara skrattar vid 15 tillfällen. Ett gapskratt höjer energianvändningen med 75 % och fördubblar hjärtfrekvensen samt ökar blodets syreupptagningsförmåga. De elektrokemiska effekterna i hjärnan förhöjs, den mentala aktiviteten och blodflödet i hjärnan ökar när vi skrattar och därmed även förmågan att tänka klart. De allra flesta skratten uppstår i det spontana livet då man gläds åt glädjeyttringar över tillvaron i största allmänhet.


I boken Laughing matters – a serious look at humour visar författarna Durant och Miller på skrattets fundamentala roll i människans utveckling. Vi föds med skrattet. Det går inte många dagar i en människas liv innan hon visar omvärlden sitt första leende. Vi fortsätter sedan att skratta åt nonsensramsor, tittutlekar och erfarenhetsskämt för att i vuxen ålder skratta både hjärtligt och rått åt tendentiös och målinriktad humor. Skämtet är en kontakt, en kunskap vi skaffar oss och ger åt andra, en kärlekshandling i avsikt att rädda människan från stereotypa föreställningar och degradering av vår mänsklighet.

Skrattet är egentligen ingen viljehandling utan drabbar en då man hamnar i en särskild stämning. Man kan jämföra skrattet med en nysning eller att rodna, men det är ändå inte så helt utom vår viljekontroll som peristaltiken och reflexmässiga ryck.

Inom medicinen har man noterat att människor med stroke (halvsidesförlamning) inte kan grimasera ett leende med hela munnen. Om hon skrattar spontant så skrattar även den del av munnen som är förlamad. Med det tror man att det finns två nivåer i det neurologiska systemet där alltså det spontana skrattet når längre än viljestyrda rörelser.


Durant & Miller går inte förbi psykoanalytikern Freud som också har skrivit om skrattet och han ser det som en av flera metoder att släppa fram sina undertryckta känslor. Man skrattar åt det som man har svårast för hos sig själv. Att skämta är som att drömma; man närmar sig det onämnbara genom att i drömmen prova och träna på verkligheten. Vi övar oss på vad som är normen och vad som förväntas av oss, vad som är berömvärt respektive klandervärt. Skrattet är i sin positiva form rekreation i ordets bokstavliga betydelse. Vi repeterar och blir kreativa inför livets utmaningar. Genom skrattet ställer vi oss vid sidan om och ser, förstår och får rätt perspektiv på de problem och möjligheter som vi möter. Humorn och skrattet gör oss mer ursprungliga och barnsliga. Verkligheten vänds upp och ner och det gör den uthärdlig och hoppfull. Det som verkar svårt är ett sken och en illusion – om vi kan skratta åt det. Men det finns också en utåtagerande kraft i skrattet, en kraft som inte bara hjälper människan att uthärda utan att också går vidare i kreativitet och förändring.


Så långt vetenskapen innan vi går in i kristendomens och i viss mån övriga religioners värld. En så grundläggande och viktig funktion i människan torde också satt spår i människans trosutövning, i myter, texter och riter. Vi ska se att skrattet går att höra eller i alla fall ana spåren av.


3. Humor och skratt i den tidiga kyrkans liv

3.1
Bibelns humor


Vi utgår från att Bibeln, med både Gamla och Nya testamentet, utgör grundvalen för kristendomens historia och dess historieskrivning. Det finns många berättelser, liknelser och tal återgivna och i mina ögon är de inte särskilt humoristiska eller lockar till skratt. I essäsamlingen Humor – Guds leende på jorden intervjuar Olof Buckhard den förre biskopen i Stockholm Krister Stendahl och frågar honom vad den judiska religiositeten kan visa den kristna:


”Framförallt traditionen att tala i liknelser, berättelser. Liknelse betyder både i grekiska och hebreiska gåta. Man använder medvetet ett icke-direkt språk. … Historieberättarstilen kryddades ofta med humor, inte bara för att vara rolig. Därigenom gjorde man klart att det var en berättelse, och det humoristiska draget tjänar som en signal, ett obs-tecken som betyder: Naturligtvis kan vi inte säga i en formel precis hur Gud är. Det ligger en mycket intelligent insikt bakom denna misstänksamhet mot försöken att göra överdrivet precisa, intellektuella och teologiska definitioner av Gud.


Forskare har sagt att alla Jesu liknelser har något som inte stämmer. Det har då tolkats som att de rör vid de yttersta tingen, att där finns en eskatologisk ton. Jag tror emellertid att det är ett utslag av judisk berättartradition. Ta liknelsen om de fyra sädesåkrarna och den tokige bonden, som sådde bland tistlar och törnen. Inte ens på Jesu tid var bönderna så bakom att de spred utsädet över alltsammans. Poängen med liknelsen är att Gud är så dråplig i sitt slöseri.”


Vi har i vår tradition svårt att se dessa poänger, vi tar dem allvarligt och bokstavligt just för att de finns i en bok som vi vant oss vid är oantastlig, bokstavligen sann och allvarlig.

Lars Collmar har skrivit Men sen kom ormen där han ger oss bilder ur Bibeln som lyfter fram mänskliga och komiska drag. I skapelseberättelsen får vi följa Guds tankar och fantasiglädje när allt skapas. När ormen lurar Eva använder den ett omvänt sätt att lirka, han driver med henne. Collmar beskriver Noa som av Gud får uppgiften att rädda mänskligheten undan floden med hjälp av en stor båt. Först är han bara deprimerad över vad han ser av människans synd men blir sedan sprittande glad över det vansinniga uppdrag han fått av Gud. Folket i dalen skrattar ut honom och hans bygge, denna vansinniga Guds idé.

Senare berättas om Noas tre söner, Sem, Ham och Jafet. Den ene av dem, Ham, skrattar åt sin nakne far som ligger i tältet och sover ruset av sig medan de två andra försöker skyla över hans nakenhet. Men bröderna, och Noa när han vaknat till och får höra om utskrattningen, ser allvarligt på detta skratt. Sonen Ham har skämt ut sig inför sin far och sina bröder och blir bortdriven från hemmet, arvlös och ensam, för ett skrattanfalls skull.


Floyd Schaffer har i sin bok Hej Clown var är du visat på en berättelse som man inte direkt uppfattar som komisk. Jesus mötte, i Lukas 20:20-26, fariséerna i en diskussion om det var rätt eller fel att betala skatt till kejsaren. Jesus Kristus bad dem att ta fram ett mynt, en denar, vilket visade kejsarens bild. Han frågade dem vems bild de såg och drog sedan slutsatsen att kejsaren skulle få det som tillhörde honom och Gud få sin del. Det vi inte ser är att fariséerna blir bortgjorda, lurade och troligen utskrattade genom att han lurade dem att plocka ett mynt ur sina kläder. Fariséerna var i sin iver att hålla lagen måna om att utåt visa en oklanderlig laglydnad vilket bland mycket annat var att inte orena sig med den världsliga maktens pengar. Alla förstod dock att det inte var möjligt att leva i staden Jerusalem utan pengar så en tyst överenskommelse var att de aldrig visade att de hade pengar. När de skulle betala något fick det ske i smyg. De blev nu tagna på bar gärning med orena mynt i sina kläder och de fick gå hem och påbörja en mycket omständlig reningsceremoni, ett tvättande enligt regelboken som de gav sig ut för att hålla i allt.

Schaeffer liknar Jesus vid en clown och säger att korsfästelsen är ett exempel på hur vi kan se att humorn användes i en kraftfull rörelse uppåt, inte som passiviserande förströelse. Ur det synbara nederlaget vände det uppåt till en oväntad succé liksom clownen trasslar till det för sig och ändå till sist på ett oväntat sätt ordnar allt till det bästa. Vi kan tänka oss vilket skratt det blev bland kvinnorna vid graven när de verkligen förstod att han levde igen. De skrattade av glädje över att han levde igen men också i lättnaden efter de senaste dagarnas fasa och mörker. Det tredje skrattet kom när de började tänka på hur fariséerna skulle se ut när de fick veta detta.

Det finns många andra sammanhang i Bibeln där glädjen och skrattet hade en plats men vår tradition gör att vi behöver ett särskilt öga för att upptäcka det. Det finns orsaker till detta då vår religionshistoria inte börjar riktigt där.


3.2
Myterna låter oss höra skrattet

I boken Laughing goods and weeping virgins har Ingvild Sælid Gilhus gjort en resa genom tiden och hittat skratten var än hon sett. Skrattet i religionen har sällan kommenterats men ändå varit vanligt förkommande i riter, symboler, bilder och texter. Skrattet kan väl definieras men har till sin natur olika roller och funktioner. Det första skratt vi ser hos våra föregångare aporna var ett våldsamt och ganska elakt skratt, men vi anar även där skrattets goda egenskaper. Sælid Gilhus resonerar som att människan och hennes kropp samverkar, inte först i biologisk mening, inte själva muskelarbetet med skrattet utan det sambandet att människans tänkande och föreställning, hennes agerande skapar och förutsätter skrattet. Kroppen förbinder de båda världar där människan har sina hemvister – kroppen och själen och skrattet är en öppnare till båda. Hon delar in skratten i tre, med olika avsikter och funktioner:

- skratt som markerar makt över och som kan användas som våld mot en fiende


- skratt som är dubbeltydigt och där det tydliga skymmer den egentliga avsikten


- skratt som en psykologisk ventil både på ett social, samhälleligt och ett personligt plan.


Boken Laughing gods and weeping virgins fokuserar på skrattets avsikt mer än på orsakerna och hon pekar på hur vi kan se hur skrattet haft olika roller i historien. Hon frågar sig genom hela boken: Vilka skratt finns i religionen? Vad är meningen med det? Är skrattet bryggan till Gud? Är skratten en samhällets kontroll eller dess befrielserörelse? Varför har skrattet genom tiderna varit tillåtet, påbjudet men också ibland förbjudet?


Många jämförande studier har gjorts mellan religionerna, kanske inte med fokus på skrattet men vi kan ändå läsa ut i dessa jämförelser vilket samband som finns och vilken roll skrattet haft. Hon går från antiken och den grekisk/klassiska kulturen där skrattet spelade en stor roll i skapelsen och livets fortbestånd för att i den västerländska kristendomen se hur skrattet i huvudsak placerades i den individuella frälsningsupplevelsen för att nu i modern tid se att skrattet mest förknippats med kroppens hälsa, lycka och framgång. Det finns givetvis inga klara gränser och i alla kulturer har funnits delar av de olika rollerna.


3.2.1
Antikens syn på skrattet


Vi kan aldrig veta om och hur man skrattade förr i tiden. Var hittar vi skratten då ljudet av dem tystnat? Vi har källor och det är i myterna och dess bilder. Vi har ibland också nedskrivna fragment kvar och de kan berätta en del. Gilhus pekar i sin bok på de mesopotamiska myterna där skratt, ironi och skadeglädje visades upp. Detta ursprungliga skratt i myten var ett lurande skratt, ett skämt i avsikt att lura av någon en fördel som hade förespeglats. Verbet som användes, sabu, hade ungefär samma klang som andra oturligheter. Det rör sig om att föra tillbaka saker till sin naturliga plats, som att bli avtagen en fördel som man egentligen inte mår bra av eller har rätt till, men som man hoppades och trodde på. I Gamla Testamentet motsvarades denna myt av den berättelse där Jakob lurade till sig den välsignelse som brodern enligt traditionen skulle få. I en annan myt, om den mesopotamiske guden Anu, utmanades guden av en präst, Adapa, som tillgripit vinden men inte klarade av att hålla i den. Anu skrattade vid den komiska synen när prästen fladdrade omkring, ett skratt som lekfullt ställde tillbaka allt i sin ordning igen. Här fick skrattet maktens ton då den tillgripna makten visade sig medföra nackdelar som guden i sin maktposition kunde bestämma om och låta människan vinna en liten del av. I egyptisk mytologi var skrattet inte vanligt och när det förekom var det oftast förknippat med erotik. En man skrattade vid åsynen av den kvinnliga kroppen, ett skratt som blev en kraft i livets tjänst mot döden och speglade människans hopp att ständigt börja om på nytt.

Antikens världsbild såg på kroppen och själen som att de möttes i livet. Skrattet hade en plats och roll av oförutsägbarhet liksom livet självt. Det visade i sin gränsöverskridande effekt på något bortom, något mer, det otänkbara och skrattet blev ett uttryck för ungefär

- så dum är jag inte att jag tror på det här, men vi kan väl leka, låtsas som om det kunde bli, vara så här?


3.2.2
Grekisk-västlig kristendom


I den grekisk-västliga kristendomen skedde nu en uppdelning i världs- och människosynen. Kroppen stod för det materiella, den låga naturen medan själen stod för det höga, logiken och stjärnorna. Inom kristendomen fick kroppen ännu en annan betydelse i ljuset av uppståndelsens seger över kroppen. Kroppen fick ett symbolvärde som en bild av församlingen, Kristi kropp. Den blev också något att arbeta på och förbättra och det är som om det kosmiska skrattet tystnade till förmån för plikt- och regelverket som följde med den synen på kroppen. Ändå fanns skrattet med i den kristna kontexten, det hette ju det glada budskapet, evangelium. Redan tidigt i kristendomens historia fanns diskussionen om skrattet var gott, tillåtet eller om det kanske var att ta ut glädjen i förskott och alltså inte tillåtet.

I den grekisk- västliga kulturen hade skratten en roll av att röra vid det otillåtna. Guden skrattade och markerade sin makt och sin överhöghet. En vanlig myt var kvinnor som skrattade i en sexuell frihet, ett obscent skämtande som ersatte praktiken, den frihet man inte hade tillgång till. Dionysos var skrattets gud framför andra och i sitt sällskap hade han satyrer som skrattade och skämtade djuriskt och grovt. Skämtet blev ett sätt att lyfta av religionsbördan vilket också visade att man tog religionen på allvar. Det blev också så att de såg sin egen vrångbild av guden och religionen. Skrattet hade en tydlig förbindelse med det mörka – gudarna skrattade åt människans litenhet och dumhet men det fanns också drag av ett kaotiskt vansinnesskratt där människan själv skrattade i skräckblandad förtjusning över det farliga och förbjudna.


3.2.3
I Rom växte en misstro till skrattet


Redan i den grekiska kulturen hade både Platon och Aristoteles på 300-talet f.v.t. påtalat att skrattet hindrade självkännedom och självkontroll. Om det skull förekomma borde det vara liberalt och rumsrent. Platon förringade skrattet till låg status, som saltet i brödet ungefär, det skulle finnas där men inte märkas och höras. Rom var påverkat av det grekiska tänkandet men var också ett mycket pluralistiskt samhälle med folk från många kulturer och därmed många festdagar per år. Skrattet stod för pånyttfödelse i riten och i symbolerna. Man använde skrattet som maktmedel mot andra, främmande kulturer genom att förlöjliga andra religioners gudar och beläten. Särskilt utsatt för hån var den egyptiska kulturen med sina många djurgudar. Dessa gudabilder hade uttryckt en närhet till naturen som man nu ville fjärma sig ifrån. Djuren var inte längre värdiga att ta religiösa roller, de skulle ha andra funktioner, som att ge mat och förströelse. Sælid Gilhus skriver:


“The Christian religion created a discourse focused on human beings and the relationship between God, soul and body. As the religious focus shifted from the natural world to human beings and their spiritual life, the animal form was no longer a medium through which one could reach God, and animals were laughed out of heaven.”


Man förlöjligade också myterna. Ett exempel är den centrala myten om Osiris som var gift med sin syster Isis. Osiris blev dödad och styckad av sin broder Seth men Isis samlade ihop hans kroppsdelar och genom ett magiskt underverk blev han levande igen. Denna kult var en folkreligion i Egypten men också spridd till andra delar kring Medelhavet och runt om i Europa.
 Just denna myt drev man med: en gud som dör och återuppstår – vad är det för förvånande i detta, ni vet ju hur det går? Sælid Gilhus tolkar det som att människan i en ny tidsålder med nya upptäckter av människans möjligheter ville ändra på människans plats i förhållande till religionen – en förändring som markerades genom ironi och skratt.


3.2.4
Västerländsk kristendom ger plats för skrattet med förbehåll


Inom västerländsk kristendom växte sakta de olika teologierna fram under de första århundradena. Vi möter nu frågan om Jesus verkligen skrattade någon gång och vi möter också gnostikerna som framställde en storskrattande Kristus med mycket fysiska drag i sina texter. Här grundlades en motsättning och ett misstänkliggörande till skrattet. Det kristna skrattet tenderade att bli ett andligt fenomen och det blev en motsättning mellan livet här och efter döden. Bibelordet i Lukas evangelium citeras

”Välsignade ni som gråter för ni kommer att få skratta”


Detta fick fäste i tidig kristenhet och har levt kvar under årtusenden, ja in i våra dagars otydliga skuldmedvetenhet. Skrattet förknippades med kroppen och dess funktioner vilken skulle kontrolleras och stävjas. Detta hade kristendomen gemensamt med kringliggande religioner och kulturer, skratt gick bara inte ihop med värdighet och den högtidlighet som mer och mer förknippades med religion och kyrka. Paradoxalt med detta blev skrattet, liksom kroppen, en viktig symbol och liknelse för religiöst liv trots att det förutsattes att inte utföras och användas i verkligheten i det glada budskapet, evangelium.

Sælid Gilhus tar många exempel på lärda män som drev denna tes: Clements av Alexandria hävdade redan år150 att man måste ha kontroll över skrattet då det annars gjorde våld på alla rationella slutsatser liksom biskopen av Konstantinopel på 300-talet hävdade att Jesus aldrig skrattade men att han grät två gånger! År 400 e. Kr. säger Chrystomos, att skrattet är direkt olämpligt med tanke på korsfästelsen. Syrianen Ephraem säger:

”Skrattet är början av själens förstörelse. Munkar som iakttar något sådant ska veta att ni kommit till djupet av Djävulen. Be Gud rädda er från denna död … skrattet uttrycker bara andra sidor av döden och straffet.”


I de flesta klosterregler nämndes skrattet i samband med svära, ljuga, förödmjuka människor. Allt detta var främmande för munkar som skulle ha religionen och tron på sina egna kroppar. Heligheten gjorde intryck med alla sina försakelser liksom de förberedde kroppen för andlig verksamhet. Både skratt och produktion av skämt förbjöds. Eftersom skrattet bestraffades i klostermiljön blev det riktningsgivande även för dem som stod utanför. Sammantaget blev det något misstänkt med skrattet, det var visserligen inte synd att skratta i sig men det ledde ofelbart till synd.

Gråten blev i logisk följd av detta ett ideal och det bildades särskilda ordnar med gråtande nunnor. Det var meriterande och öppnade för andlig erfarenhet att gråta, skrattet öppnade för kroppens njutning och lust. Det fanns ett rent, andligt skratt som trots allt var tillåtet, helst bara ett leende eller ett uttryck av glädje i Anden, som en bild av hur man tänkte sig Kristi själ. Men det fanns andra i den kristna fornkyrkan som odlade glädjen och skrattet.


3.3
Gnostikerna använde skrattet som ett uttryck för tron


Kristendomen formade sin teologi under de första århundradena som jag redan nämnt. Den judiska tradition, influenser från det romerska väldet som ockuperat landet i omgångar, traditioner från Egypten och övriga grannländer färgade naturligtvis av sig. Denna formuleringsprocess skedde med många deltagare och fick alltmer formen av en läro- och maktstrid. På 400-talet ”vann” Athansius av Alexandria denna lärostrid. Ett kyrkomöte bestämde sig för de skrifter som då valdes till kanon, rättesnöre, för vad man skulle tro och leva efter. Många skrifter valdes då bort och gömdes undan och det var framförallt den gnostiska delen av fornkyrkan som försvann i tystnad.

Den gnostiska läran hade en ironisk ton mot den gamla tron i Gamla Testamentet och man använde också ironi, paradox och komedi för att väcka upp dem som inte förstod det nya, kunskapen som var grunden för frälsningen. Gnostikerna företrädde en dualism som sade att den andliga världen var både dold och närvarande i den materiella världen, relaterade till varandra men ändå skilda åt. Kunskapen var grunden för frälsningen och man koncentrerade sig på korsfästelsen och uppståndelsen då Jesu verkliga budskap blev klarlagt.

Liksom humor alltid bygger på ett dubbelt perspektiv, det synliga och det som ligger bakom skämtet, så menade man att världen alltid var dubbel, liksom kunskapen. Det som syntes vara ett nederlag var bara sken, världen kunde döda Jesu kropp men inte hans ande. I de gnostiska myterna fanns lurandet och skrattet med både som tema och metod. Om vi jämför med vad jag sagt ovan om munkar och nunnor i kloster som stängde för världen så tänkte gnostikerna tvärtom. De använde samma tema men tänkte sig att befria kroppen istället för att stänga den inne. I friheten kunde inget kroppsligt skada eller smutsa ner, anden gick fri.

I gnosticismen var skrattet ett tecken på att man öppnade sig för andligheten. Skrattet blev en kontrast till de kosmiska makternas försök att fånga Kristus, det goda, genom att de spikade upp honom på korset. Sælid Gilhus skriver:


”Skrattet blir ambivalent – både hånande och igenkännande. Det gnostiska målet är att veta vem man är, varifrån man kommer och vart man är på väg. Som vi ser så har gnostikerna inte varit ensamma om att ha drivit med religiösa föreställningar och dess grundvalar. Men de är annorlunda i det att de faktiskt finns mitt inne i den religion som de driver med och förhånar. De kan kristendomen i detalj och de vill visa på dess motsägelser och tillkortakommanden och ändå komma åt frälsningens hemlighet. De vill inte i första hand, som Lucian, roa utan reformera kristendomen.”


Gnostikerna tog fasta på sambandet mellan vits och inlärning; ha-ha och aha! Den rika förekomsten av skämt och ironi skapade en förutsättning för att motsatserna skulle kunna belysa varandra. Den komiska tekniken hade ett bestämt syfte: kunskap. Skrattet blev en förbindelse mellan det synliga och det osynliga. Detta typiska gnostiska skratt var en variant av det andliga skrattet, se ovan, men med betoningen lagd på kunskap mer än renhet. Målet var att få åhörarna att förstå, känna igen sig och vakna upp ur sin själs sömn och se sitt andliga ursprung. De förespråkade en frihet från kroppen som den kyrka man blev bortmotad ifrån hade sådant bestyr med att tygla och hålla ren. Det finns här ett samband med Luther som jag återkommer till.


3.4
Ökenfäderna levde i uppochnedvända världen


Det finns ett bibelord som mer än annat inspirerat de som själva valt att vara dårar för Kristus:


”Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam.”


Det uppstod på 200-talet, troligen också tidigare, en rörelse i Palestina/Egypten och som kom att kallas Ökenfäderna eller Dårskapen i Kristus. Det var enkla bönder som drog sig tillbaka till öde trakter för att odla, hjälpa och be och de kom att bli föregångare till de kloster som började bildas under de kommande århundradena. På grund av sitt ursprung som bondaktiga och enfaldiga kunde de ta på allvar Guds tokiga infall att lämna sin upphöjdhet och bli människa. Gud kan sägas vara galen av kärlek till människan och den kärleken ville man efterlikna. Dåren använde gyckel och drift för att visa på människans högmod och synd.


Anselm Grün OSB har beskrivit ökenfäderna från den tidiga kyrkans historia i boken Himlen mitt i öknen. De bildade föregångare till klosterväsendet med sin enkla och avskilda livsföring och de hade en ovanligt blid inställning till kroppen och dess uttryck och behov.

De skrifter de lämnat efter sig ger råd till den kristne i alla livets frestelser. Deras bemötande av andra människor, att se människorna som de var med fel och brister, vittnar om vidsyn och en stor respekt för alla människor. I boken ges exempel på råd man givit till människor som sökt sig till dem och svaren de gav visar tecken på stor fantasi och att det framförallt var uppmuntran man gav. Ingen skulle gå iväg sorgsen, att se till så att hon inte tappade modet var viktigare än att döma henne för det hon gjort fel. Det finns i boken en rad berättelser om människor som ber om råd och får ett oväntat svar, men som visar sig vara det allra bästa. Ett exempel handlar om en ung man hade en stor åker med tistel som han var så modfälld inför och inte orkade ta itu med. Rådet han fick var att inte rensa mer per dag än den yta hans egen kropp täckte. Efter en tid kom han tillbaka och berättade att åkern var i gott skick igen.

Ökenfäderna är ovanliga i kristenheten för sin tillåtande attityd till människans känslor och i en skrift säger Apo, en av ökenfäderna:


”Förvandlingen vill upptäcka alltings egentliga gestalt och hjälpa det till genombrott. Den förbjuder ingenting att finnas. Den går istället till grunden med lidelser och känslor. Alla känslor är goda och har en mening. Jag måste bara låta bli att nedvärdera dem. Istället riktar jag frågor till dem: vad har de att säga och att visa mig. Vilka sidor vill komma fram när jag är rädd, ilsken, hatisk, avundsjuk eller när min sexualitet eller mitt överdrivna ätbegär gör sig påmint? … Vad hos mig vill Gud låta blomstra som jag själv förhindrar.”


Den kraft som fanns i lidelser och känslor förvandlades till längtan efter Guds oändlighet och det obändiga livets kraft. Som svar på en fråga använde man en rad metoder som man tydligt hämtat exempel på ur Jesu liv: den omvända frågan, talande tystnad, symboliska handlingar som åskådliggjorde svaret, paradoxala svar.

Bland Ökenfäderna värderades kvinnor lika högt som män, i vissa fall ansågs de bättre för att de hade lättare att verkligen se på en människa hur hon hade det. De var lika ofta som männen ledare för ordnar och de citerades i skrifterna.
 Ett spår och ett arv från dessa Ökenfäder kom att föras till Europa, närmare bestämt Irland.


3.5
Keltisk andlighet odlade glädjen

Oväntade efterföljare till Ökenfäderna kom att uppstå bland kelterna. Kelterna, ibland benämnda galler, var en folkgrupp som ursprungligen kom från områden kring Svarta Havet men 1000 f.Kr. började de vandra in över Europa. Efter folkvandringar och krig blev de på 500-talet e. Kr. bofasta på Irland och i en del av Skottland. Romarna erövrade de brittiska öarna och Irland under de första århundradena och kom att påverka kelterna till kristna seder.

Deras ursprungliga religion var en naturreligion med många gudar, ofta ordnade i triader och många av dem var kvinnliga. Bland kelterna införlivades det kristna budskapet på ett ovanligt smidigt sätt i den naturpräglade religionen. I religionen fanns tre ämbeten som fyllde var sina funktioner, nämligen prästerskapet, siarna och barderna som var skalder och diktare men med samma status och avskiljningsämbete som prästerna. Dessa ämbeten övertogs i den kristna kyrkans bruk.


Tidigt uppkom här ett klosterväsende som tydligt bar spår av inspiration från Ökenfäderna. I Richard Estreems artikel Kristendomen och den uppochnedvända världen – om helig dårskap i väst skriver han:


”Vi finner många gycklande dårar på Irland, detta land som tidigt blev kristet men aldrig romerskt. Det berättas i legender om dessa galningar som levde nära naturen och bidrog till samhällets förbättring genom sin kritik. Deras kännetecken var ’påskens stora frid och glädje och bland dem rådde mycket lätthet, skämtsamhet och gott humör’ står det i irländska helgonbiografier. Munkordnar bildades med målsättningen att odla glädjen, en av Andens frukter.”


På Irland spred sig de ideal som klosterväsendet levde efter ut till en bred allmänhet på ett ovanligt sätt. I deras legender och diktning användes ett annorlunda och direkt språk där människans alla sidor kom med. Keltisk andlighet präglades av en positiv människosyn som inte fokuserade på hennes synd och böjelse att göra det onda utan mer på det goda som finns nedlagt i det mysteriet att människan är Guds avbild. Som ett exempel på keltisk andlighet vill jag ta med en bön/dikt ur det stora verket Carmina Gadelica:


”Det kristna livet


Vad är bäst för sinnet?

Vidsynthet och ödmjukhet,

för alla goda ting får rum

i ett öppet och ödmjukt sinne.

Vad är värst för sinnet?

Trångsynthet, instängdhet och avskärmning,

för inget gott får rum


i ett trångt, stängt och avskärmat sinne.”


Bönerna eller dikterna i verket visar på en enkelhet och närhet till naturen och människan som står i stark kontrast till vårt traditionella kyrkospråk i psalmer, böner och bekännelser.

4. Medeltiden var både mörk och ljus


4.1
Något nytt spirar

Begreppet medeltiden är en namngivning som utgår från renässansens nedsättande syn på denna tid som oupplyst och mörk. I tid räknas medeltiden allt i från år 500 e. Kr. till 1400-talet, beroende på var man befinner sig i världen. Vi använder beteckningen tidig, medel och sen medeltid och under den första delen utkristalliserar sig tre riktningar av språket och kulturen: den västliga som antar latin som kyrkospråk. Här fanns också de flesta läs- och skrivkunniga. Vidare bildades den östliga grekisk-ortodoxa kyrkan med kyrkslaviska språket och på den tredje sidan hela den arabiska kulturen och språkområdet. Lokala språk bildades, eller kanske mer utvecklades, under 1000-talet och en folklig kultur i form av diktning, legender och dramer kunde skrivas ned. I litteraturhistorien kan man finna exempel på hur kyrkan deltog i denna utveckling. Kyrkan ville fånga uppmärksamheten genom bibeldramer, mysterier, mirakelspel, alla med komiska delar i, för att öka sin genomslagskraft. Dessa blev till fristående pjäser som framfördes i kyrkan eller på torgen.

Nunnan Hrotsvita av Ganderheim levde på 1300-talen i Frankrike och hade stött sig på de många fräcka och osedliga satirer som Terentius skrivit. Nunna Hrotsvita skrev egna fromma legenddramer som kunde anses rumsrena. Giovanni Boccaccio skrev omkring år 1350 ett satiriskt verk, Decameron om bland annat kyrkans förfall personifierade i skenheliga präster. Ännu ett exempel redan från 1200-talet är Adam de la Halles som skrev det franska lustspelet Spelet i Lövsalen. Detta spel hämtar också tema från kyrkan som det också vågar sig till att skoja med.

Det troliga är att dessa verk framfördes av skådespelare som drog omkring och spelade upp korta scener på olika teman men med samma personer som deltagare. Det var örats teater mer än ögats då rekvisitan var ringa eller ingen och aktörerna använde sig av röst och mimik. Det fanns en form av arketyper som ingick i spelschemat men själva handlingen improviserades fram i korta scener. I Spanien och Frankrike var inte myndigheterna och kyrkan så stränga så där fanns en större tolerans så att spelen kunde häckla både präster och hov eller annan överhet. Ofta fanns i spelen också en sens moral, en handlingsanvisning på hur man kunde klara av ett besvärligt liv med list och sammanhållning.

En berättelse som återfunnits på flera platser i Frankrike, Spanien och Portugal är Fårakällan som berättar en historia om en våldtäkt i en by. Det var ett övergrepp som alla kvinnor kände igen sig i men det märkliga var att gärningsmannen gick fri i rättsprocessen. Kvinnorna i byn gick samman, krävde rättvisa genom att själva anordna rättegång och bestraffning och visade därigenom på att det var allas ansvar att det blev rätt och rättvist i ett sammanhang. Denna typ av teater kallades Comedia del’Arte vilken jag återkommer till senare.
 Men det fanns många sätt att kritisera kyrkan och det sätt budskapet framfördes och levdes ut av Guds sändebud på jorden.


4.2
Den helige dårens humor

4.2.1
Den östliga kyrkans asket


Den heliga dåren är ett begrepp som fanns redan i fornkyrkan. När kyrkosplittringen blev ett faktum år 1054 e. Kr. delade sig kyrkan i en västlig och en östlig tradition. Till den östliga delen, den grekisk-ortodoxa riktningen, följde bland annat de heliga dårarna, pilgrimsvandringar, ikoner, rökelse och processioner med.

Harald Olsen har i boken Pilgrimer i öst definierat begreppet genom att skriva:


”Narr i Kristus – en speciell form av kristen askes. Kringvandrande kvinnor och män som bakom en yta av dumhet eller till och med galenskap – antingen äkta eller själpåtagen – fungerade som samhällets dåliga samvete. De hade immunitet att kritisera till och med de högsta myndigheterna. Med ofta provocerande utseende och beteende utmanade de det etablerade samhället, såväl kyrkan som den politiska överheten.


Själva ordet ’dåre’ kan förklaras utifrån sin användning i varje språk. Vansinnig, tok, idiot, sinnessjuk, sinnessvag, galning har ungefär samma betydelse i svenskan. Dåre är ett mildare uttryck och det kan möjligen innehålla den dubbelhet som det innebär att man inte riktigt säkert vet om det är verkligt eller ett spelat dårskap. I begreppet ’ helig dåre ’ finns just den tveksamheten med. Guds begrepp vänder upp och ned på det vanliga.”

Hela företeelsen fanns långt bak i den kristna traditionen och den hämtade sin inspiration rån några bibelcitat där gudsriket och det kristna idealet liknades vid dårskap. Det som världen ser som betydelsefullt ser Gud på med hån, och tvärtom. Dårskapen blev ett sätt att visa på att världen inte förstått detta. Det är inte så helt klart att dåren använde komiken som en medveten metod utan det låg i själva dårens uppträdande att hon eller han blev till åtlöje, utskrattad och hånad men Olsen talar om att hans uttryck ändå liknade en komikers:


”Dåren talade som regel i gåtor och liknelser, och ofta på ett osammanhängande och obegripligt sätt. Han kunde använda barnspråk och ekotal för att spegla åhörarna. Ofta kommunicerade han bara med tystnad och gester, budskapet fick tolkas av andra. Dårens avsikt var ofta att framkalla skratt, ett skratt av förståelse och igenkännande.”


Dåren hänvisade till Kristus och fanns ofta i gudstjänsten för att häckla högtidligheten, de fina kläderna och de överdrivna ceremonierna. Lika ofta eller kanske till och med vanligare var att den helige dåren befann sig på de mest belastade platserna från kyrkans håll sett: på krogar och fester, bland prostituerade och utslagna. I den miljön blev han som ett dåligt samvete som ställde sig på de allra svagastes sida genom att göra som Kristus gjorde, se och upprätta istället för att vända sig bort och fördöma.

4.2.2
En dårskap till förändring


Per Arne Bodin berättar i sin bok Dårskapen i Kristus om hur den helige dåren genom sin provocerande humor kunde påverka i både stort och smått. Ett exempel är när tsar Ivan (den förskräcklige var hans folkliga tilläggsnamn) kom till staden Pskov i Ryssland. Det var på 1500-talet och stadens innevånare visste att han tänkte ställa till med massaker på sina motståndare. Tsaren besökte mässan i stadens katedral. In i kyrkan kom då Nicholaj den helige och ropade till honom:

”- Lille Ivan, lille Ivan, ät lite bröd och salt istället för människoblod!”

Efter mässan kom Nicholaj åter in i kyrkan, nu med ett stycke rått kött med sig som han ville bjuda tsaren på trots att det var mitt i fastetiden då det var strängt förbjudet att äta kött. Symboliken framstod som tydlig för alla, inklusive tsaren, att det inte var någon stor synd att äta kött mitt i fastan jämfört med att döda oskyldiga människor. Tsar Ivan jagades ut ur kyrkan och han valde att lämna staden, massakern blev inte av och Nicholaj blev hjälte mot sin vilja. När den helige dåren blev erkänd på det sättet valde han ofta att försvinna till en annan plats.

De heliga dårarna hade sin folkliga immunitet, de var djärva och kritiserade tsaren, byns köpmän likaväl som prästerna i katedralen. De störde gudstjänsterna med ett slags antibeteende som hade en kritisk ton mot titlar och ceremonier. Dåren ville visa på att detta mest blev ett tomt skådespel som stal pengar från de behövande och inte den symbol för himmelriket som det var tänkt. Dåren visade ett förakt för allt som den mänskliga moralen hävdade och alla etikettregler. De ville visa på att dessa mänskliga regler inte var vad Gud önskade sig av människorna, nej Gud ville se medlidande och medmänsklighet som visade sig i praktisk handling.

Dårskapen var också ett sätt att efterlikna Kristus, bli hånad och missförstådd som han och visa den styrka som yttrar sig i tjänande och svaghet. Det berättas att många av dem bad för sina plågoandar och att de kunde utföra märkliga ting, förutsäga händelser och gå på vatten är det som nämns mest.

Dårskapen blev för en del att som en list besegra Djävulen på dennes egen planhalva, att vara en Guds infiltratör. Det låg också i dårens framträdande att man aldrig kunde vara säker på om denne var sjuk eller helig. Detta skapade en arena för den avvikande och medförde att det i det ryska samhället fanns en stor tolerans för de udda och avvikande, för säkerhets skull. Det fanns en föreställning om att de fromma såg om det var en helig person medan de onda gjorde narr och förföljde den helige.


4.3
Medeltida karneval blir Dårarnas fest


4.3.1
Åsnan blev idealet


Skrattet beskrivs få sitt återinträde i den tidiga medeltida kyrkan men det har naturligtvis funnits i människors liv och lek under alla tider. Skrattet och kroppen får dock en upprättelse och det tog sig uttryck i karnevaler och fester, ofta i anslutning till fastan och påsken. Harvey Cox har i sin bok Dårarnas fest beskrivit den företeelsen, vanlig i centrala Europa under tidig medeltid. Festen förbjöds av kyrkomötet i Basel 1431 men bruket levde kvar långt in på 1500-talet.
 Dårarnas fest började med en procession i kyrkan som övergick i en mässa för att sedan bli en de omvända rollernas fest. Prästen kläddes av sina fina kläder och togs ifrån mässattributen och hela festen fortsatte sedan ute på gatan. Det var för en dag tillåtet att härma och häckla de rika och mäktiga.

Åsnan hade en central roll i festen då den fungerade som en symbol för festen, den kunde ledas in i kyrkan eller stå utanför. Underförstått hänvisar den till Jesu liv då han fraktades på en åsna både som nyfödd och som hyllad hjälte i Jerusalem, strax före sin död. Åsnan ansågs dum och enkel, hon var allas tjänare och även här vändes perspektivet, den ringaste blev i centrum för festen och framstod som föredöme.

Harvey Cox pekar på två företeelser som centrala i Dårarnas fest, nämligen fest och fantasi. De är, menar han, viktiga komponenter i människans liv då dessa sätter arbetet på dess rätta plats. Han skriver:


”På festdagar håller vi upp med arbetet och gläder oss åt de traditionella uttryck för stunder och mänsklig samvaro och fest utan vilket livet inte skulle vara mänskligt. Fest är liksom lek, kontemplation och älskog ett mål i sig.

Den andra viktiga kulturkomponenten i Dårarnas fest är fantasi och samhällskritik. En demaskering av de mäktigas ståt och prål får allt i deras makt att verka mindre orubblig. Det är därför tyranner darrar för dårar och diktatorer förbjuder politiska cabaréer.”


Karnevalen och festen visade tydligt på skillnaden mellan kyrkans liv och det liv som Kristus visat på. Det hade också en avkylande effekt, steget från karneval till revolution drunknade i fester som urartade till orgier och slagsmål. Men de styrande vågade inte ta risken och låta det hela fortsätta.


4.3.2
Festens och fantasins roll


Festen betyder och är något viktigt för människan. Cox slår fast att människan är både homo festivus och homo fantasia till sin natur, hon behöver festen på flera plan. Cox har ägnat många tankar åt vad i festen som människans överlevnadsinstinkt vill åt. Festen hjälper människan med livet genom att den göder fantasin som vi behöver för att klara oss, hitta på nya lösningar på problem som dyker upp. Vi behöver också social fantasi för att kunna känna medkänsla och livsglädje. Festens består av olika delar som var för sig och tillsammans ger näring åt fantasin.

1. Excess. Festen är en uppsluppenhet till överdrift, överskridande men inte ytlig

2. Festligt bejakande. Man säger ja till livet men ändå inte med lättsinne,

3. Juxtaposition. Det betyder ungefär: kontrast till vardagen.

Genom tiderna kan vi se att olika kulturer har olika fokus på sina fester och sitt firande. De arkaiska religionerna tog fasta på livets och naturens perioder medan de historiska religionerna mer firade händelser och personer. Festen blir i det sammanhanget ett sätt att kyla av historien och ge perspektiv både på det som hänt och på den egna rollen i historien, det ansvar, och rädslan för det, som hon bär som historieskapare. Om vi aldrig firade något skulle vi hamna i ett nu utan framtid, en stillastående trampkvarn utan möjlighet till distans.

Fantasin har med vår överlevnadsförmåga att göra. Vi åsidosätter för en stund vår vanliga värdighet och våra sociala hämningar, där finns inga spärrar och då kan vi upphäva verklighetens struktur. Det sker i fantasin en bearbetning i olika medvetanden i oss, det imaginativa, det aktiva, det reflekterande och det kontemplativa. En undersökning om dagdrömmar som Harvey Cox hänvisar till visade att judar och italienare dagdrömde mer än engelsmän och amerikaner, färgade mer än någon annan grupp. Detta skulle då tala för att mariginalitet och underläge skapar mer fantasi och dagdröm, av rena överlevnadsskäl.

Cox har också funderat över sambandet mellan religion och fantasi. Han skriver:


”Religion och fantasi binder båda samman det förgångna, nuet och framtiden och slår en bro mellan de båda världar som det är människans bestämmelse att leva i.”


Av tradition har man pratat mer om teori än fantasi inom religionen. Men i riter och ritualer utförs en sorts social fantasi. Ritualen använder rörelse, ljud, ljus för att förkroppsliga fantasin men för att en ritual ska vara positiv ska den förklara och förtydliga. I ritualer finns visioner och drömmar om att något ska ske genom att riten låter det ske i en symbolhandling. Fox menar då att i denna fantasiträning kan framtiden förändras och tar som exempel bönen. I en bön ryms fantasi om hur människan skulle kunna bli och om hur förhållanden som är svåra skulle kunna ändras. Ännu ett exempel på fantasi är klosterrörelsen som tog fasta på en fantasi om hur man skulle leva samman. I ett kloster fanns medvetandet om att man inte lyckades helt och fullt men fantasin fick ny energi varje dag i syndabekännelse och förlåtelse.
 Dårarnas fest försvann med tiden men det fanns liknande företeelser på andra platser.


4.4
Corpus Christi – den populäraste teatern någonsin


Ingvild Sælid Gilhus har beskrivit att det i England och på Irland förekom stora spel som spelades av amatörer i städer och större byar. Spelen utgick från kända berättelser som Lucifers fall, skapandet av Adam och Eva, Syndafloden och hela vägen fram till uppståndelsen. Flera hundra personer kunde medverka som i ett nutida folklustspel där intrigen och replikerna är kända. Spelen var konkreta, sakrala och humoristiska, man drog sig inte för att skoja även i de tragiska partierna – och man fick folk att skratta.

Det centrala spelet, som ständigt återkom, handlade om korsfästelsen och uppståndelsen. Man lyckades få detta tragiska sammanhang komiskt när timmermännen, som spelades av byns snickare, började diskutera om korset och spikarna satt fel. Samtidigt vred sig Jesus i dödsplågor och ångest. Folket kunde skratta åt de klumpiga snickarna med också leva sig med i Jesu lidande och plågor.

Det som hänt sedan den tidiga kristna kyrkan gjorde en tudelning av kropp som lågt och ande som högt var att kropp och andlighet ändå möttes i den medeltida traditionen av dramer och fester. Den skröpliga och eländiga kroppen framstod i tydlighet och i den belysningen också behovet av frälsning. Skrattet blev än en gång ett verktyg till igenkännande och uthärdlighet med allt detta eländiga som människan hade i sig – men också det positiva fick rätt dimension då. En utveckling hade skett mellan gnosticismens tudelning mellan kropp och själ, skrattet blev till ett verktyg i den tudelningen. Det hände något viktigt när man kunde skämta med kroppens svagheter, då avdramatiserades de och människan kunde uthärda sig själv utan att mista hoppet om frälsning, en bättre värld.


Sælid Gilhus skriver:


”Det medeltida tänkandet ser mer kroppen som biologi än drift och synd. Denna biologiska syn gör att man fokuserar på den privata frälsningen. Dessa spel, Chorpus Christi, är en sista hyllning till den gudomliga kroppen innan det kalla ljuset från upplysningens och orsakens tidsålder faller över människan.”


Efter reformationen blev även dessa spel förbjudna. Protestantismen talar mer till orsak än till känsla, man skulle utbilda själen mer än bekymra sig om kroppen. Men ändå var det som om Luther hade tänkt sig det annorlunda.

5. Gycklarna på gatorna talade ur folkdjupen


5.1
Gycklartraditionen


Ur klostrens hårda regelverk föddes en kyrkokritik. En munk eller nunna kunde inte frivilligt lämna klostren men på grund av sina kritiska åsikter eller för att de på annat sätt brutit mot klosterreglerna kunde de bli utestängda. De var välutbildade med tidens mått mätt, de kunde läsa och skriva, de hade stora bibelkunskaper, kunde sånger och liturgi och de hade skolning i teologi och exegetik. De kom att under medeltiden bli en viktig del av en gycklartradition som hade rötter i de folkliga lagren.

Det är troligt att gycklarna ibland var munkar som blivit utestängda från sin orden eller självmant lämnat den. På spelens innehåll kan man dra den slutsatsen att den som hittade på dem bidrog med stoff då spelen ofta hämtade motiv från religionen, men det var en religion som i medeltida liv var sammanflätat med det samhälleliga och privata. Kritik av kyrkan, prästerna och sättet att tolka Bibeln till de rikares fördel var genomgående i spelen. Dario Fo har sammanställt spelen som återfanns i olika italienska regioner, men också i andra länder som forna Jugoslavien, Tjeckien, Polen ja till och med så långt norrut som i Danmark. Han har också satt in dem i ett sammanhang i historien och menar att denna de små människornas historia har förändrats och dolts. Ett exempel på detta är gycklarnas namn som ofta var fräcka och anspelade på förbjudna ting. I italiensk litteraturhistoria har deras namn förfinats och de har placerats längre fram i tiden.


5.2
Dario Fo letade rätt på de gömda gycklarspelen


Vid en intervju med Carlo Barsotti, Dario Fos översättare i Sverige, berättade han hur dessa gycklarspel kom till. Dario Fo letade efter föregångaren till Comedia del’Arte, den teatertradition som han arbetat med och som jag beskrivit ovan. I teaterskolorna sade man att det inte funnits någon teater under mellantiden, mellan antiken och före denna folkliga teater, vilket Dario Fo hade svårt att tro på. Han började på 60-talet leta efter föregångare till Comedia del’ Arte genom att engagera 200-talet medarbetare runt om i Europa för att leta efter spår. Han engagerade sociologer, antropologer, historiker eller bara intresserade som han mött under sitt turnerande.

Man fann texter, sånger och dikter och man fann dem på oväntat sätt. Dario Fo säger att det inte var gycklaren själv som skrev ned dem, utan präster eller jurister som kopplade av när de satt och skrev predikningar, lagtexter och avtal. De skrev för sitt nöjes skull ned de ballader, dikter och spel som de sett på torget dagen innan. De mindes inte ordagrant men då man funnit liknande texter på många platser har de kunnat föras samman till en helhet. Fo säger:

“The point is that these texts have not come to us as a result of some consious decision to transmit poetic works to posterity but only by pure chance, simply because the reverse side contained a document setting out the terms of a contract or a will. God bless lawyers and all their acts!”


Det man fann var en genuin folklig tradition, en vulgärteater (vulgär i mening enkel, folklig) med fragment av spel som framfördes på en lokal dialekt som alla förstod. Detta var en analfabeternas teater då gycklarna var enkla och outbildade.

När dessa spel sattes ihop av Dario Fo fick de namnet Mistero Buffo:


”Mistero, mysteriespel, är en liturgisk term som står för den autentisk-ekumeniska, samlande, innebörd som religionen hade på medeltiden för folket. Buffo, lustig, uttrycker den komiskt-groteska komponenten, som ständigt finns i de folkliga gyckelspelen. Denna har alltid utgjort det vapen som man kritiserade den bestående makten med.


Mistero Buffo är framförallt en syntes av den medeltida underordnade, förindustriella bondekulturen.”


Spelen var mycket populära och sågs av många och det finns skäl att anta att de anpassades efter var och för vilka de spelades men det genomgående temat är kritik mot ett samhälle och en kyrka där de små och fattiga berövades sin rätt och värdighet.


5.3
Gycklarens teater


Gycklaren var i sin spelstil framförallt berättaren som gick ut och in i de olika personer som förekom i berättelsen, han tog olika roller bara genom att ändra en gest eller ett tonfall men behöll avståndet eftersom gycklaren egentligen bara presenterar en historia. Dessa spel framfördes oftast ensamt av den enkle, fattige gycklaren som vandrade från plats till plats och inte hade vare sig rekvisita eller en särskild scenkostym. Nödvändigheten skapade fantasi och initiativrikedom.

Gycklarens språk utvecklades till ett låtsasspråk, grammelo på italienska, benämns Umgangssprache på tyska. Också språket uppkom ur nödvändigheten men av två skilda orsaker. Gycklaren reste omkring och kunde inte de olika dialekterna och språken. Då utvecklade man ett låtsasspråk som gick att förstå på grund av gycklarens andra uttryck. En andra orsak var att gycklaren med tiden blev förbjuden att tala. För att kringgå förbudet låtsaspratade han i spelet och då var det svårt för rättskiparna att fälla dom för hädiskt tal. Ännu ett sätt att kringgå förbudet var att sätta en pinne i munnen som markering att han inte fick prata men effekterna blev komiska och provocerande.

År 1361 dömdes en gycklare till döden för sin teater. En vanlig avrättningsmetod för den som använt ordet fel var att bli upphängd i tungan. De fick allt svårare att klara sig ensamma. Lösningen var att gå ihop med andra som ville spela folklig teater med enkla medel.

5.4
Gycklarspelen Mistero Buffo


Dario Fo fann dessa medeltida gycklarspel och han fogade samman dem till en helhet. Han har under många år presenterat och framfört dem i Italien och runt om i Europa. Till svenska har de översatts av Anna och Carlo Barsotti. Björn Granath har introducerat dem på den svenska teaterscenen under 1980-talet.

Mistero Buffo består av fyra fristående och sinsemellan olika spel. Den gemensamma nämnaren är att de framförs av en person som i en blandning av berättare och aktör levandegör alla de personer som förekommer i spelet. De har också det religiösa temat, som titeln Mistero antyder, gemensamt, eller rättare sagt, den kritiska hållningen till kyrka och religion. Jag vill presentera de fyra spelen och sätta in dem i sitt sammanhang av gycklartraditionen.


5.4.1.1
Spel 1 Gycklarens födelse


Det första spelet heter Gycklarens födelse. Gycklaren berättar sin egen livshistoria där han genom ett mirakel förvandlas till gycklare. Han föddes som en enkel bonde, en lantarbetare som gick omkring och tog arbete där det fanns, har var trögtänkt och fåordig. Hans livsöde rymmer både framgång och lycka men efter en uppgörelse med patronen som härskade i dalen så står han ensam kvar efter att hans fru rymt och barnen dött. Det enda han har kvar är den jord han själv anlagt och burit dit men som patronen nu hävdade tillhörde honom. Den slagne bonden har gett upp och vill ta sitt liv när han hejdas av en okänd man och hans två medföljare, han ger dem mat som de bett om för hänga sig senare. Vid samtalet efter maten visar det sig att mannen är Kristus. Han vet om hela historien och erbjuder sig att hjälpa honom genom att ge honom ordet, att tala. Jesus Kristus kysser honom mitt på munnen och ger honom ett tydligt uppdrag. Genom kyssen blir han mirakulöst förvandlad och springer ut på gatan, på torget och ropar:

”Kom gott folk, kom! Här är gycklaren! Jag låter er leka och fara runt med patron som är en stor gallblåsa och jag vill slå hål på den med tungan. Och jag berättar för er om allt, hur han kommer och går, och hur den som stjäl inte är Gud. Det är det ostraffade stjälandet och lagarna i böckerna som vi måste sätta stopp för genom att tala. Gott folk! Patron ska krossas!”

5.4.1.2
Analys av Gycklarens födelse


Spelet pekar på en rad företeelser både inom kyrkan och i samhället. Det tar upp jordägande eller brist på ägande, patronens makt över jord och befolkning och hur både präst och notarie stöder patron vad han än gör. Gycklaren framställer prästen som den räddaste krake som gör korstecken och citerar bibelord. Notarien förlöjligas när han kommer och hävdar att det finns lagar och förordningar som måste följas. Han säger att han måste ge jorden till patron, men i en bisats säger notarien sanningen: - Du vet han är farlig, han är patron! Gycklarens fru, som under spelets gång våldtas av patronen mitt framför sin familj, blir fördömd i byn och får inte komma in i kyrkan och barnen förföljs så att de blir sjuka och dör. Jesus Kristus framställs som den som ställer sig på den svagares sida, mot präst, notarie och patron.

Detta grepp att Jesus Kristus skulle visa sig direkt i nuet var en vanlig företeelse i medeltida mystik men då i mycket frommare sammanhang. På detta sätt gör författaren två saker. Han driver med kyrkans folk som säger sig ha sett Jesus och fått ett budskap. Om man ser på tonen i andra spel så låter de förstå att en del använder dessa budskap för egna syften. Samtidigt pekar spelet på det man anser troligt att Jesus skulle ha sagt eller gjort om han levt idag och då hänvisar man till något Jesusord ur Nya testamentet, i detta sammanhang

Lukas 4:18, Jesu programförklaring där Jesus säger ”att han ska frambära ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, ge de förtryckta frihet.”


Spelet kastar sig mellan komik och djupaste allvar och det är nära mellan skratten och tårarna. I spelet får publiken känna sig in i gycklarens möda och glädje med jorden, hustrun och barnen. De olika scenerna växlar mellan allvar och så vänder han något så att det blir ett skratt. När han ska hänga sig och blir avbruten blir han först arg vilket man skrattar åt, sen viskar han till publiken att han ska hänga sig sen och då blir det så komiskt mitt i det tragiska att han tänker begå självmord. Den kasttekniken är återkommande och mycket effektfull och ger en märklig dimension åt allvaret i berättelsen. Det är som om gycklaren vet att vi inte orkar med denna tragiska berättelse, vi skulle sluta lyssna om inte hoppet om ett gott slut hölls levande med dessa komiska infall och vändningar. Kanske är det spelets verkliga poäng, att skapa hopp i det att gycklaren visar att han vågade protestera, sätta sig upp mot både präst, notarie och patron. Synbart förlorade han slaget men kommer igen på ett oväntat sätt och här känner vi igen clownens pedagogik.

I inledningen nämnde jag om min resa till Filippinerna vilken gav denna berättelse en helt annan dimension då jag insåg att varken spelet eller företeelserna det tar upp är medeltida och historia. Det händer gång på gång att människor vågar sätta sig upp mot makt och myndighet. Det händer också igen och igen att de får ge vika för vapen och övergrepp men att det trotsiga hoppet söker sig andra vägar till förändring.

Några år senare var min make och vän Arne, som framfört dessa gycklarspel under många år, till Ghana och Burkina Faso på en studieresa för Diakonia, en biståndsorganisation. En mörk kväll i en by i Ghana framför han detta spel, på engelska som de flesta förstod rätt bra, och han säger att det var den absolut starkaste reaktion och inlevelse han någonsin sett. Här mötte spelet från 1300-talet nutidens fattiga, jordlösa bönder som visste vad det ville säga att ”- Patron ska krossas”. Min tanke är att det kanske idag skrivs nya spel. De skrivs i så fall bland vår tids minsta och fattiga och om den gycklaren finns har han tagit sig andra skepnader och sökt sig andra scener än de kommersiella TV-kanalerna.


5.4.2.1
Spel 2 Bonifatius VIII

Spelet Bonifatius den VIII framförs av en person som innehar alla roller som det alltid var i gycklarspelen. Påven klär sig, med hjälp av några korgossar, inför en stor procession. Under hela spelet sjunger påven mässande och entonigt:

”På domens dag skall han komma, han som har skapat allt. En evig konung skall komma i mänsklig skepnad. Han kommer helt visst från himlen på domens dag. …”

Han avbryter sig själv i samtal med, eller mer de order han ger, korgossarna. I detta samtal beklagar han sig över hur tungt det är att vara påve med orden ”- Oj, vilket satans jobb det är att vara påve”. Han hotar korgossen som sjunger falskt att han ska bli upphängd i tungan, han speglar sig och berömmer sin egen sångröst. I processionen möter han Jesus på väg till Golgata, han frågar vem det är och får till svar:

”- Jesus.

- Vilken Jesus?


- Kristus.

- Vilken Kristus? Jaså Jesus Kristus, det är ju ett dubbelnamn, dumskalle.”

Men nu vill påven gå därifrån med motivet att han är för känslig för sånt där. Korgossen säger att det nog skulle se bra ut om påven gick fram och erbjöd sig att bära korset vilket han då gör. Men Jesus känner inte igen påven när han går fram och hälsar.


”- Jesus, hur mår du? … Jesus, känner du inte igen mig? Jag är Bonifatius … påven! Va? Vem påven är? Försök inte … Han är herden, Petrus efterträdare med hela raden efter … Som du sa till Petrus … Sa du inte det? Jaha, ett litet missförstånd!”

Jesus lyssnar inte till honom trots att han tar av smycken, mantel och smutsar ner sig utan anklagar honom istället för att inte vara god mot munkarna. Det hela slutar med att Jesus sparkar iväg påven vilken blir oerhört kränkt och förorättad:


”- Jisses!!! Sparka mig? Bonifatius!!!!!! Prinsen! På det sättet … Kanalje … Olycksfödd … om din pappa skulle vetat det här … din eländige! Åsnekung! Hör på, jag är inte rädd att säga att jag är glad att se dig korsfäst, och idag ska jag dricka mig full, jag skall dansa mig yr … dansa! Och gå till hororna!!!! För jag är Bonifatius, jag … Prinsen!!!”

Hela tiden återkommer sången.


”På domens dag skall han komma … klädd i mänsklig skepnad.”


Troligen är detta en sång känd från liturgin så folket kände igen sången.


5.4.2.2
Analys av spelet Bonifatius VIII

Varifrån texten till detta spel hämtats är okänt men påven Bonifatius VIII levde 1235-1303 och var påve från år 1294. Han var känd för sin grymhet och sin makt. Han hade extrema krav på överhöghet över både kyrkliga och världsliga myndigheter. Han kom också i strid med kejsaren Filip (den sköne) av Frankrike vilken höll Bonifatius fängslad en tid i Avignon.

Denna fångenskap, en påve i exil, har kallas påvarnas babyloniska fångenskap. Den heliga Birgitta från Vadstena var i Rom vid denna tid och en av hennes stora visioner var just att hon skulle förmå denna påve att återvända från exilen.

Det tydliga budskapet, kanske också huvudmeningen med spelet, var att påven Bonifatius borde skrattas bort från sin makt och position. Andra medel hade provats men inte nämnvärt fungerat. Alla visste att han var grym och i spelet kommer det fram i någon replik där han hotar korgossen som sjunger falskt. Straffet skulle vara – tungan, säger påven med en gest!

Själva påvestolen kritiseras hårt dels genom att raljera med den fina processionen, de vackra och dyrbara kläderna och den viktiga, tonsäkra sången och dels genom att påven i dialogen med Jesus ställs inför det problematiska faktum att han aldrig skulle ha sagt att det skulle vara någon påvlig koncessionsordning efter aposteln Petrus.

Under hela påklädningsscenen och vidare in i spelet återkommer en liturgisk sång som säger precis det som sedan sker: Kristus kommer klädd i mänsklig skepnad … och det blir ju komiskt att påven då inte ser det som han själv övat och sjungit på. Gycklaren vill visa på att det är precis det som kyrkan gör med orden och sångerna – det låter det bli ett utanverk utan anknytning till omsorg om de fattiga, små och sjuka.

När Jesus till sist sparkar iväg påven så tappar han helt fattningen och skäller ut Jesus som kan göra så mot en så fin och aktad kyrkans man. Just denna utskällning måste ha utformats av en teologiskt driven person just för att det är så många bottnar i den. Ett mycket anmärkningsvärt yttrande är när påven säger att han är glad att Jesus är korsfäst. Det är ju det som är kyrkans hela budskap, hans död … och uppståndelse. När påven säger att han är glad för det vill gycklaren visa att kyrkan just tycker det är bekvämt med en Kristus som hänger kvar korsfäst, utan makt och anspråk. I det kristna budskapet är korsfästelsen utan uppståndelsen lika med att Jesu liv ställs i raden av martyrer men kan inte där vara grunden för den kristna kyrkans fortsatta existens. Spelet visar också påven i all sin mänsklighet, en svaghet han aldrig kan eller vill visa, men i den besvikelse som han nu erfar så faller allt detta. Han ropar att han ikväll ska supa och gå till hororna vilket ju är en otänkbarhet men gycklaren visar med detta korta yttrande att det kanske inte var så otroligt ändå. Gycklaren vill än en gång visa på kyrkans dubbelmoral och hyckleri.

5.4.3.1
Spel 3 Bröllopet i Kanaan


I de två följande spelen tas temat och grunden ur en bibelberättelse ur Johannes evangelium. Båda dessa händelser finns bara beskriva av Johannes och finns inte nämnda i övriga evangelium. I detta spel utgår gycklaren från en bibelberättelse ur Joh. 2:1-12.

En mycket högdragen ängel och en salongsberusad man trängs liksom på scenen för att berätta en märklig sak Det är samma händelse visar det sig senare. Ängeln, som med liturgiskt språk och gest gör klart att allt han berättar är alldeles sant, blir till slut utkonkurrerad av mannen som vill berätta för oss om sin skönaste fylla, ett rus som gjorde att han aldrig mer vill dricka sig full för att inte glömma detta sköna. Han jagar iväg ängeln efter att ha plockat fjädrarna av den. Berättelsen kretsar kring det bröllop som kändes misslyckat men räddades av att Jesus på uppmaning av sin mor förvandlar vatten till vin. I slutet står Jesus på bordet och häller i vin åt alla, uppmanar dem att fröjda sig och vara glada. Madonnan vill inte smaka med motiveringen att hon pratar så tokigt av vin, men hennes pojke Jesus Kristus säger till henne:

”- Oh, heliga kvinna! Oh Madonna mamma! Jag glömde dig, förlåt mig. Nejdå, mamma, det kan inte göra dig dålig, du kommer bara att bli glad av det. Det kan inte göra dig dålig, det här vinet, det är genuint vin. Det är gott vin, jag har gjort det!


Gycklaren fortsätter själv: Och så finns det fortfarande kanaljer som går omkring och berättar att vinet är en djävulens uppfinning och är synd. Men tror du, att om vinet var en djävulens uppfinning så skulle Jesus ha givit det att dricka åt sin mamma … till sin egen mamma?”


Spelet slutar med en bevisföring just om vinet, ett resonemang som går ut på att om Gud hade skapat vinet tidigare i skapelsen så hade syndafallet aldrig blivit av. Adam skulle ha sparkat åt det där äpplet för frukter skall inte ätas, de skall pressas till cider om det är äpplen och vin om det är druvor. Gycklaren drömmer också om att himmelens fröjder ska vara i form av ett stort vinkar som de heliga sänks ner i, för att evigheten lång slippa höja armen.


5.4.3.2
Analys av Bröllopet i Kanaan


Detta spel beskriver Jesu första under. I bibelsammanhanget nämns bara kort att han kommer till festen, modern är med och det är hon som uppmanar honom. Så långt är berättelsen i överensstämmelse med kanon. Det sätter fokus på bibeltolkning och bokstavstro genom att det i början är två talare som tävlar om att berätta. Ängeln är en parodi på kyrkans märkvärdighetskärlek när den säger att allt är sant. Efter några gångers omtag, då ängeln blir avbruten, gör den tillägget att ”det lilla som vi har lagt till”, vilket man skrattar gott åt då alla känner till att det i en bibelöversättning/sammanställning är mycket som tagits bort eller lagts till genom århundradena. Själva fenomenet ängeln blir förlöjligad när luffaren leker med fjädrarna och till sist kallar ängeln för en stor höna. Spelet tar ställning mot de röster inom kyrkan som förbjuder alkohol men också de som förnekar glädjen och inte minst att Jesus själv skulle deltagit i en så världslig fest som detta trots allt var. Här konfronteras bibeltexten med ett realistiskt antagande att om han kom till festen, förvandlade vatten till vin och räddade festen, ja då verkar det väl otroligt att han inte skulle tagit del i festen och själv smakat vinet. I detta gör gycklaren ett teologiskt ställningstagande som dels diskuterar huruvida Jesus var en vanlig människa eller inte och dels att glädjen är påbjuden av skaparen.

Gycklaren driver också med bilden av Maria- Madonnan då spelet gör henne till en klok mor som till och med styrde så att Jesus utför sitt första under. Om vi ser på vad jag skrivit i slutet om helgonlegenderna, där Maria framställs som ren och helig i alla bemärkelser, så blir denna tolkning av henne ännu mer kontroversiell än vad den ter sig i våra svenska ögon där Maria bara är en kvinna i julkrubbans sken.

I frikyrkligt, kanske också allmänkyrkligt, perspektiv blir slutdiskussionen om vinet och paradiset provocerande. Spelet framfördes på ett 50-årskalas med blandad publik, de flesta med kyrklig eller frikyrklig förankring. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Trosrörelsen som är en konservativt bibeltroende rörelse, blev så upprörd av spelet att han och hustrun omedelbart och under högljudda protester lämnade svägerskan kalas med orden

– Det var den värsta rappakalja jag någonsin hört!


Då förstod jag vilken genial metod gycklaren använde för att utmana fundamentalisterna som även på den tiden läste bibelordet bokstavligt, åtminstone när det passade deras situation och bekvämlighet.

5.4.4.1
Spel 4 Lazarus återuppståndelse


Lazarus återuppståndelse är också det ett spel där gycklaren berättar en händelse ur Jesu liv ur ett annat perspektiv än Bibeln gör i Joh.11:1-44. En av åskådarna berättar om en av de dagar då han roar sig med att se mirakel. Han refererar till förra gången då Jesus välsignade brödet och fiskarna och berömmer att de var så goda. Han låter oss förstå att han sett mer eller mindre lyckade mirakelgörare men att hans föresats denna gång är att se allt från början varför han är i god tid. Det kommer mycket folk till kyrkogården denna dag så kyrkvaktmästaren passar på att tjäna lite pengar då han både tar inträde, hyr ut stolar och säljer rostade kastanjer. Strax före det att underverket ska ske bryter det ut en vadslagning bland publiken. Vi får också se de olika kategorierna människor som trängs där framför Lasarus grav: kvinnor och barn, en som inte tror på mirakel, en helig man som verkligen tror och som har hand om vadslagningen, ja hela registret av typer spelar gycklaren i spelet. När Jesus äntligen kommer så har han många människor med sig med motiveringen att han är lite konstig, de låter honom inte gå ensam. Här beskrivs några av lärjungarna, Jesu moder, Madonnan och Jesus själv. När underverket sen sker utbryter stor dramatik, dels för att Lasarus kommer ut ur graven trots att det luktat så illa innan och dels för att vadslagningskassan visade sig vara stulen. Spelet slutar med att gycklaren ömsom ropar ”Bravo, Jesus, bravo!” och ”Tjuvar, ta fast dem, tjuvar!”.

5.4.4.2
Analys av Lasarus återuppståndelse

Ännu en bibelberättelse som får en något annan utformning. Berättelsen blir levande och så dramatisk som den borde vara då det uppseendeväckande sker att en människa återvänder från en för tidig död. Under det att berättelsen framträder så hinner gycklaren driva med hur en kyrkogårdsvaktmästare försöker tjäna pengar i sitt ämbete vilket jag gissar är en parallell till avlatshandel och försäljning av radband, ikoner och annan religiös kommers. Spelet visar också på en med Jesus´ samtida företeelse med en massa olika undergörare som utgav sig för att vara profeter och kunna göra mirakel och det är troligt att det även fanns i den medeltida mystiken. Vadslagningen och trängseln kring graven får än en gång rollen av ventil när något tungt berättas. Det tragiska dödsfallet, den hopplösa uppgiften att väcka en rutten kropp till liv, ja allt detta svåra bollas bort för ett ögonblick när det utbryter en diskussion om de minsta ska få stå framför de större bara för att de är små:


”- Nej, jag bryr mig inte om att du är liten! De små ska komma tidigt på morgonen och ta platser. Smart, va? Han är liten så han ska stå längst fram! Tripp, trapp, trupp. De små därframme och de stora där bak! Tror du att du är i Paradiset?”

Här raljerar han med detta tokiga uttryck som predikas men ingen tror på, lever efter. Likadant är det när Jesus äntligen kommer då man pratar om hur liten han är, att Markus har elaka ögon, att Judas ser så ärlig ut, att han har så många med sig:


”- De låter honom inte gå omkring ensam, för han är litet tokig!”

När Jesus börjar göra tecken på att graven ska öppnas börjar man helt kallt att slå vad. Jag har inte kunnat utröna vad gycklaren vill berätta eller kritisera, troligen var vadslagning vanligt som folknöje och att den kunde ta sig groteska uttryck.

Hela berättelsen gör förloppet levande och begripligt vilket inte bibelordet lyckas med. En kvinna i 70-årsåldern som levt sitt liv inom kyrkan och alltså hört denna berättelse ett antal gånger sa:

”- Jag tycker den är så otäck för det är så att jag känner liklukten.”

Alla gånger hon hört berättelsen tidigare hade det varit ord utan bild och lukt. Man kan fråga sig vad som händer med bibelordet och konsekvenserna för lyssnaren om det börjar smaka, lukta och kännas nära inpå.

5.5
Helgonlegender berättade en annan historia


De två sista gycklarspelen utgår från bibelberättelser. Som en kontrast till dessa båda berättelser vill jag peka på den tradition av helgonlegender som utvecklades tidigt i kristenheten. I boken Helgonlegender framgår det att legendbildningen och legendskrivningen pågått sedan apostlarnas dagar men att den tog verklig fart när kyrkan blev legalförklarad, alltså på 300-talet. Den pågick sedan i två hundra år för att under de närmaste århundradena samlas ihop och skrivas ned. Den förste som samlade ihop dessa legender var Jacobus de Voragine som på 1200-talet blev författaren till verket Legenda aurea. Helgonlegenderna blev väldigt spridda både som skrifter men kanske framförallt i muntlig tradition inom kloster och kyrkor.


I legenden om jungfru Marias födelse och barndom tecknas bakgrunden och uppväxten hos den flicka som skulle bli Jesu mor. Hennes släkttavla anges noggrant och hennes födelse beskrivs som en märklig händelse där hon redan innan hon föds avskiljs åt Gud. Sen går berättelsen vidare med hennes ungdom, hur hon får veta att hon ska föda Guds son och hela vägen till dess att hon dör i sonens armar. Maria beskrivs som en helig kvinna alltifrån moderlivet, hon dör också som jungfru. I texten refereras till lärjungar som vittnat om detta, till Paulus, denne den störste och fullkomligaste bland teologer och till historieskrivare som Dionysios och Hieronymus. Boken innehåller sedan ett stort antal legender, först om lärjungarna för att sedan handla om heliga män och kvinnor som sprider budskapet ut i världen på olika sätt. Det kännetecknande för dessa legender är att de för vidare en tradition av martyr- och fromhetsliv som också upphöjer ideal som kyskhet, värdigt liv, trohet, fattigdom och osjälviskt liv. I berättelserna anges ofta hänvisningar till historieskrivare, till viktiga årtal eller förföljelser mot de kristna.

I den tidiga och medeltida kyrkan var dessa legender lika spridda som bibelberättelserna och de har givit upphov till många konstverk och sånger.
 Men det har visat sig att dessa helgonberättelser hade konkurrens av gycklarna.

5.6
Vad blev det av gycklaren


Gycklarna blev obekväma och förbjöds. Deras tradition utvecklades och förnyades till en säkrare verksamhetsform, en grupp av aktörer som reste tillsammans för att framföra enkla spel för folket. Comedia del´Arte var en improviserad teater som ändå följde givna ramar. I boken The Tricks of the Trade, sju föreläsningar om teater och komedi av Franca Rame och

Dario Fo, berättar de om denna teaterform vars föregångare gycklaren var.

Dessa teatergrupper var fristående utan egen teater, de reste runt och spelade vanligen på torgen på tillfälliga scener. Man återfann ständigt i dessa spel samma personer, något av normaltyper som fanns representerade i alla samhällen; prästen, notarien, handlaren, dåren, smeden, horan, barnen och den gamle. De kunde spela upp samhällets aktualiteter i dessa personers roller och ofta improviserade man helt och hållet efter ledarens tematiska instruktioner. Även här blev kyrkan och religionen ett vanligt tema liksom i Corpus Christi-spelen som nämnts ovan.
 Men gycklaren försvann inte helt ur historien. Spelen finns bevarade och framförs fortfarande, åtminstone några få av dem. Det finns troligen många fler gömda i arkiv och källare runt om i Europa, kanske till och med i Sverige även om jag inte funnit något om detta. Men nya gycklare kommer i varje tid och skapar texter och spel som kritiserar varje tids makt och överhet om den bär kyrkans namn eller ett annat.


5.7
Luther följde gycklarna i spåren

Nathan Söderblom har skrivit en bok med titeln Humor och melankoli där han visade på andra sidor av Martin Luther jämfört med den gängse bilden av en sträng reformator. Söderblom menade att Luther i sin personlighet visade både en stor och bullrande humor samt en böjelse för djup melankoli och att dessa båda sidor var viktiga komponenter i det verk han kom att utföra i kyrkans utveckling, reformationen. Söderblom beskrev Luthers humor:

”Humor har strött blommor på en brant och farlig väg. Men skämt och löje ha betytt mer än så för Luthers andliga hälsa och för hans verk. Vi ha sett, hur även grovt skämt och råa tillmälen hade en befriande verkan på honom själv. Han åskade luften ren i sin själ, vreden tog sig utbrott för att icke fastna och slå hatets och elakhetens rötter. Han talade sig fri från galla. Humorn var honom också en säkerhetsventil, välgörande i varje människoliv, men nödvändigare än eljest i ett, som leves under högtryck.”


Söderblom gav ett exempel på denna Lutherska humor, ett exempel som visade på hur humorn skaffade andrum och en befriande lättnad åt honom, samtidigt med att den otroligt effektfullt retade motståndaren. Det berättades hur han vid disputationen med tyske teologen Johan Eck i Leipzig år 1519 använde skrattet som avväpnande effekt. Luther skulle försvara sina teser inför denne teologiprofessor, utsänd av Vatikanen. Längst fram i rummet där disputationen skulle äga rum finns en föreläsningskateder. Med sig hade han en blombukett som han placerade i talarstolen så att alla såg den. Under diskussionen, och särskilt när motståndaren Eck blev upprörd, lutade sig Martin Luther över blombuketten och drog ett djupt doftandetag och log förtjust. De som fanns med, vid denna för reformationsprocessen avgörande diskussion, menade att detta agerande tog udden av all aggressiv argumentering och att Luther gick segrande ur denna strid skulle förklaras med hans upptåg med ett fång blommor.

Humor är en klangfärg mer än en egenskap eller en ström av komiska ord. Humorn visar att man har både kärlek och fördragsamhet med det mänskliga i all dess svaghet. Söderblom menar att Luthers inställning till livets njutningar och det goda skrattet är en del av förklaringen till hans uppgörelse med avlatshandeln, syndabegreppet, påvens makt och överhöghet. Men Martin Luther var bara en av många kritiska röster och han hade många, många som stödde honom även om alla dessa inte kände till hans namn eller hans strävanden. Gycklarna ligger i tiden före Luther och det finns skäl att anta att de genom sina kyrkokritiska gycklarspel och breda, folkliga förankring beredde marken för den reformation som skedde både inom och utanför den katolska kyrkan. Det är troligt att de också inspirerat Luther med sina komiska metoder och uppslag för att nå en publik med sitt budskap.

6. Skrattets kraft är stor och livsbejakande


6.1
Ett skratt förändrar


I inledningen uttryckte jag en tro att skrattets kraft är stor och att det bejakar livet. Ett antal sidor senare ska jag nu analysera om detta gäller för de historiska skeenden som jag beskrivit. Mitt syfte har varit att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Min fråga till materialet har varit: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och kyrka?

Utifrån det jag funnit vill jag framhålla några punkter som jag anser att materialet ger belägg för:

· I varje stycke historia som jag beskrivit har jag sett olika sidor av humor, komik och skratt, alla tillsammans eller var för sig spelande en stor roll för sitt samtida sammanhang

· Skrattet har bidragit till förändring genom sitt uttryck och sin kraft vilket uppsatsen ger flera exempel på.


· Skrattet har ett pedagogiskt egenvärde och en särskild funktion som använts genom tiderna för att förtydliga budskapet, utmana fundamentalistisk bibeltolkning och driva med kyrklig dubbelmoral och hyckleri, alltid i avsikt att förändra utifrån ett folkligt underifrånperspektiv.


· Skratt och humor har funnits i kyrkans historia men det är inte vanligt att det beskrivs så i historieskrivningen. Det handlar om att vi måste anta detta sätt att leta i den historiska berättelsen. Det är som att gå i skogen; man får bestämma sig om man letar efter älg eller trattkantarell.


· Det finns en motsättning mellan kristendomens uttryck Evangelium - det glada budskapet och det uttryck av allvar och brist på skratt som präglat kyrkans liv.

· Skrattet har, tillsammans med andra fysiska uttryck, fått en undanskymd plats och en misstänkliggjord roll i kyrkans historia.

· Skrattet är ingen metod i dess egentliga mening utan det handlar mer om trons faktiska och ärliga uttryck, ofta speglat i den omgivande kulturen.


I de följande kapitlen analyserar jag olika delar i uppsatsen, diskuterar humorns roll och hur dessa exempel kan ställa frågor och ge råd till vår egen tid och dess kyrka och trosutövare.

6.1.1
Humor i det man tror är allvar.

Jag behövde hjälp för att hitta bibelberättelser som kunde läsas humoristiskt eller beskriva skratt trots att jag är rätt bevandrad i texterna. I biologin kan det bevisas att ögat inte alltid ser objektivt utan att det ibland ser det som man tror ska finnas där. Jag har sällan mött uttryck av skratt och humor i kyrkliga sammanhang trots att jag haft många upplevelser som varit positiva och fyllda av glädje i kyrkor och kapell. I texter och sånger, riter och uttryck ser jag uppmaningar till ansvarsfullt och respektabelt liv med den stilla glädjen som en underton och en bakgrundsmusik. Jag har aldrig uppfattat orden om att glädja sig i Herren som en inbjudan till stora och högljudda skratt, lättsinnigt liv, fest och dans trots att många, många av Bibelns texter skulle kunna tolkas så.

De uttryck, verbala eller mer sinnliga, som används betyder mycket för hur tron och budskapet uppfattas och upplevs. Om en berättelse återberättas eller läses med inlevelse och på ett sätt som ger känslomässiga uttryck så blir textens budskap mera inträngande och troligen också mer påverkande. En äldre dam reagerade på gycklarspelet där Lasarus uppväcktes från de döda. Hon tyckte inte om detta spel för att det var som om hon kände liklukten. Med ett förflutet i frikyrklig väckelse är det troligt att hon hört denna text många gånger men alltså aldrig egentligen haft en upplevelse av vad som verkligen beskrivs. Många texter beskriver dramatiska förlopp men läses som om man beskrev trafiken en söndagsmorgon. Vi måste ställa oss frågan: vad händer med ett budskap då? Vi får i konsekvens med det fråga oss vad som skulle hända i kyrkan om det fanns en utklädningslåda med färdig rekvisita för att spela upp Bibelns myter och berättelser istället för att de läses. Många av dessa berättelser skulle bli påtagliga och troligen också väldigt komiska men jag hävdar att det inte skulle förstöra deras budskap eller liknelsevärde. Skulle det gå att framföra berättelsen om tullindrivaren Sackaios som gömde sig i ett träd för att få syn på Jesus utan att det blev både levande och komiskt?

Här tror jag att kyrkan har mycket av trovärdighet att återerövra om man tar på allvar att både kropp och själ har en plats och ett berättigande. De fysiska uttrycken, där skrattet bara är ett av många, hör omistligen hemma i en tro som säger sig beröra hela människan.


Råd till vår egen tid: Berätta levande, använd fysiska uttryck i överflöd, glädje, humor och komik ska inte bara tillåtas, det ska uppmuntras och övas!


6.1.2
Djuren och närheten till naturen skrattades bort från himlen

I den historiska genomgång som Gilhus gjort kan jag tydligt se de tendenser som visar på att skrattet blivit mer och mer skymt bakom allvarets och tänkandets tyngd. I de tidiga myterna fanns det med som en gudomlig kraft. De senaste 3 000 åren har skrattet blivit skuldbelagt och misstänkliggjort. Det är inte bara skrattet som befunnit sig i denna bannlysningsfålla utan det har haft sällskap av andra uttryck för mänskligt liv, som dans, sexualitet, bruk av alkohol, mat. Kroppen ansågs som lägre stående än själen, tanken var viktigare och riktigare än handlingen. Det har påverkat människans religionsutövning och tro att skrattet inte fick vara med i tron, i religionen. Det fick inte finnas med som maktmedel, inte som den ventil det är i det sociala livet och inte heller som det redskap det är att tolka verkligheten med. För någon har det varit viktigt att förbjuda eller svartmåla en så grundläggande behaglig företeelse, den som förband människans två världar, det som kanske var bryggan till Gud, som Sælid Gilhus så vackert skriver.


Råd till vår egen tid: Bjud in skrattet – det är bryggan till Gud, det förbinder människans två världar!


6.1.3
Den gnostiska traditionens och ökenfädernas tolerans mot fysiska uttryck är ovanlig

Det går en skiljelinje i kristenheten på 300-talet och det fick betydelse för denna fråga. Den gnostiska traditionen förlorade lärostriden, en strid som handlade om huruvida Jesus var gudomlig eller mänsklig, om han bestod av ande eller kropp. Denna tradition har varit dold för oss under lång tid och vi kan fråga oss vad det betyder för framtiden att en del av deras skrifter och traditioner blir mer kända och använda i kristen tradition.

Gnostiker var en del av kristendomen som tog in fler dimensioner, erkände människans svaghet och styrka, lovsjöng kropp och själ. Skulden, synden och underordningen gentemot Gud betonades inte så starkt. Människans litenhet, svaghet och beroende fick en annan proportion då den kombinerades med värdighet i kärlek och solidaritet. Jag tror att det är just i betoningen av människans synd och skuld som kroppsföraktet får näring. Gnostikerna avfärdar kroppens stora betydelse i detta sammanhang då synd är något annat i denna tradition, att sakna kunskap och insikt. Då blir skratt tillsammans med andra kroppsliga uttryck tillåtna och påbjudna eftersom ett användande av människans hela register hjälper henne att nå större insikter.

Både ökenfäderna och den keltiska traditionen visar exempel på detta. Vart finns Ökenfäderna idag? Jag har inte tagit reda på vart de tog vägen men på Irland lever denna tradition kvar och visar på en naturnära, folklig och generös religiositet.


Råd till vår egen tid: Se på andra traditioner, leta reda på glömda traditioner, de kan lära oss se på tillvaro och tro på andra, nya och fascinerande sätt!


6.1.4
Keltisk tradition skapade en annorlunda religion.

Den keltiska traditionen är annorlunda för att den inte följer huvudfåran i kristen tradition att det är något misstänkt och farligt med kroppen och dess uttryck. Signifikativt nog bildades särskilda munkordnar som odlade glädjen och jag märker hur främmande och samtidigt fascinerande det verkar. De har en naturnära syn inlevd i sin kyrkas tro och liv. De har, utan att teoretisera om det, insett att det är skapelseberättelsens beskrivning av människan som Guds avbild, som man och kvinna med kropp och själ likvärdiga, som är den giltiga. Kroppen lika mycket som själen och anden är religionens mål och mening. Det är intressant att denna syn förklaras utifrån att de lät sin forntida religion smälta samman med den nya religionen. Det vanliga runt om i Europa (och runt om i världen) var att det nya och det gamla ställdes mot varandra, uteslutande varandras bruk och synsätt. I vår tid kan vi se detta ske igen när kyrkan ryser och står fördömande inför nya seder som kan ha hämtats från vårt forntida arv lika väl som från en religion på andra sidan klotet.


Råd till vår egen tid: Ta på allvar den naturväckelse som spirar – se på vårt eget arv från den inhemska fornnordiska religionen. Låt kropp och själ värderas lika högt!


6.1.5
Medeltida litteratur kan berätta mer för oss om gycklare och lekare.

Var fanns denna tradition i Sverige? Hade den en plats på gator och torg borde också teman liknande de ute i Europa ha varit aktuella. Jag har funnit ett fåtal spår av gycklare men inget inom kyrkohistorien. Jag anar att man måste leta på andra platser än bibliotek och litteraturvetenskapliga verk. Dario Fos tips att leta på baksidan av domstolsakter eller andra offentliga handlingar är ett uppslag.

Selma Lagerlöf har skrivit Kristuslegender och en av dem liknar i tema och upplägg ett av de gycklarspel som Dario Fo fann i Danmark. Selma Lagerlöf säger i förordet till boken att hon funnit stoffet vid resor i Italien och Frankrike så det troliga är att hon översatt och bearbetat dessa. Våra kontakter med Europa var trots allt befintliga och kulturutbyte skedde på andra områden så det troliga är att det fanns något liknande en gycklartradition även här. Den heliga Birgitta var i Rom under gycklartiden och hon borde stött på den kyrkokritiken där och berättat om den. Hon var själv öppet kritisk mot den Bonifatius som nämns i gycklarspelet.


Råd till vår egen tid: Leta reda på berättelser från förr, de innehåller en skatt av visdom och livserfarenhet. Uppmuntra dagens gycklare och gatumusikanter!


6.1.6
Corpus Christi-spelen har fått nutida efterföljare.

Dessa spel gjorde det som jag efterlyste ovan, de dramatiserade bibelberättelserna så att de blev minnesvärda, budskapstydliga och komiska. De skapade kunskap om den bibliska traditionen. De blev en folklig ventil i en tid då kyrkan hade stor makt. De bildade med sin humor och inbjudan till skratt en motvikt mot kyrkans ofta obegripliga språk och dess allvarstyngda aspekt på allt som står i Bibeln.

Jag tycker mig se spår av denna tradition i engelsk humor av idag (80- och 90-talet). I Monty Python-gängets filmer och sketcher återkom ofta religiösa teman som man skämtade med på det sätt som Corpus Christi-spelen beskrivs göra. En sketch handlade om när en kardinal framförde sitt missnöje till konstnären som målat en tavla som påven beställt. Konstnären var själv väldigt nöjd med sin tavla Nattvardsgästerna men beställaren frågar varför det inte var 12 lärjungar utan 30, varför det fanns en känguru på tavlan, varför kvinnorna var med, etc. I filmen Life of Brian använde man bibliska berättelser och berättade dem med en missuppfattarstil som gjorde det både komiskt och provocerande. Slutscenen i filmen beskriver Jesu korsfästelse och de tre korsfästa sjunger sången:


“- Let´s look at the bright side of life, aha, aha.”

Men de skämten byggde på att det fanns en grundkunskap. Man måste veta lite om lärjungarna och sista måltiden för att skratta åt John Cleese som kardinal. Hade man inte läst Nya Testamentet blev filmen Life of Brian en i raden av rätt triviala komedier. Här frågar jag mig hur länge skämt om Gud, Sankte Per och helvetet, Jesus och Jungfru Maria är roliga om kunskapsbakgrunden saknas? Hur många tonåringar kan idag relatera till någon bibelberättelse? Hur länge kan ståuppkomiker raljera med kyrkliga företeelser när allt färre har en erfarenhet av att gå i kyrkan?


Råd till vår egen tid: Lär barn och vuxna myter och berättelser som vi byggt vår kultur och religion på. Leta i kulturutbudet efter spår – de bär värderingar vidare.

6.1.7
Den helige dåren gör något annorlunda

För att se spår av förändring måste vi veta mer om samhällsskeenden i de olika århundraden jag stannat till i. De heliga dårarna finns beskrivna just utifrån den påverkan de hade på makthavare. Det finns flera berättelser om hur dåren vågade trotsa till och med tsaren, vilket berättar att en hel del andra också varit utsatta för kritik och upproriskt beteende. Dåren gjorde en medveten handling, gjorde sig till dåre i Kristus men under en förklädnad av omedvetenheten. Samhällets fackindelning av friska och sjuka, redig och tokiga fick fungera som metod och medhjälpare. Den helige dåren pekade sedan på väsentligheter i budskapet som kyrkan förfelat eller helt missat. Här var humor, ironi och gyckel underordnat men det följde med förklädnaden och idén med en tok att bli utskrattad, uppmärksammad och att använda överdrifter som blev komiska.

Råd till vår egen tid: Lyssna noga på vad de annorlunda, avvikande, bortstötta, främlingarna har att säga. Barn och dårar säger sanningen om vår tid!


6.1.8
Dårarnas fest bidrog till förändring


Dårarnas fest är en annan företeelse som bidrog till förändring av kyrkan och lade grunden till framtida protester. Det var nog ingen tillfällighet att de förbjöds år 1431. Det var som om det började röra sig för mycket om hån och uppror och mindre om en viktig religiös högtid. Påskaskrattet och åsnan som förebild började bli besvärande. Kritiken stannade inte vid en dag på året. Den aning som dagen gav om hur det skulle kunna vara gav mersmak och man insåg det orimliga i nuvarande ordning i kyrkan. Det hjälpte inte att prästerna predikade övertygande om att överheten var insatt av Gud och skulle lydas i samma omfattning.

Det var knappast ett populärt beslut att förbjuda festen bland de vanliga kyrkobesökarna. Blev följden av förbuden att folket vände sig bort eller sökte efter förändring på andra sätt? Det vet vi inte men jag tror att själva budskapet utarmas och mister sin aktualitet när inte hela människan tillåts delta, de enda uttryck som även analfabeten och den oskolade rösten kan leva med i och därmed begripa och omfatta.

Råd till vår egen tid: Överdriv ditt behov av fest och fantasi – då får vardag och arbete sin rätta proportion!


6.1.9
Luther var en del av en förändringsrörelse i tiden

Vi har lärt oss att Luther införde något helt nytt. Hans motto var att gärningar utan tro inte var något värda. Den lutherska kyrkan var revolutionerande i sitt budskap att människan faktiskt själv skulle möta både bibelord och gud utan kyrkliga mellanhänder. Kyrkan skulle vara en utbildningsanstalt och ingen förvaltare av riter som skulle hjälpa människan nå salighet. Nåden fanns för intet, för alla. Ändå blev det en tydlig markering att tro utan gärningar inte heller var så mycket att komma med inför vår Herre. Vad gäller Luther förhållande till humor, ironi och gyckel så vill jag sammanföra honom med medeltida gycklare. I analysen av gycklarspelet om Bonifatius skrev jag att han var ett exempel på en makthavare som utsattes för kritik av gycklaren. Det torde vara så att kyrkan och påven inte gick opåverkade av att stora folksamlingar skrattade åt dem. Troligen kände de sig tidvis inte helt säkra för hånskratt eller gyckel på gatan eller torget. Min teori är att om medeltidens många exempel på gyckel var verklighet och så spridda som Dario Fos material visar så hade dessa en stor del i den revolt som reformationen, både den lutherska och den katolska, innebar. Denna förändringsprocess kunde inte åstadkommas av Luther ensam när han spikade upp ett antal teologiska slutsatser på en dörr i Wittenberg. Luther blev troligen ett språkrör för den kritik som folket ägnat sig åt i många, kanske hundratals, år och som inte präster, munkar, nunnor eller någon inom kyrkan stod främmande inför. Många av dem som levde nära folket insåg också det berättigade i denna kritik. När Luther inte var tyst om handel med avlat och reliker, sakramenten som missbrukade, inkvisitionens övergrepp och förvanskningen av bibelordet, ja då visade han att han visste en verksam metod att framföra det på. Ironi, överdrifter, omvända frågor, ja Martin Luther kunde gycklarnas metodik som de i sin tur lärt och inspirerats av både ökenfäder, legendskrivare och Jesu egna exempel.


Råd till vår egen tid: Ställ obekväma frågor, använd ironi, överdrifter, avväpnande metoder för att påverka och förändra de som missbrukar sin makt!


6.1.10

Gycklarna slår knockout på fundamentalisterna


Gycklarna och deras spel visar på en stor och viktig fråga inom religionen, nämligen hur man ser på urkundsskrifterna. Bibeltolkning är den fråga som genom tiderna orsakat mest diskussion bland bekännare och andra, en diskussion som ofta fått namnet, och också urartat till, lärostrid. Här visade sig skrattet kunna utföra det många diskussioner och skrifter inte förmått.

Hur ska vi tolka skrifterna, många hundra år gamla, i vår tid under dessa särskilda förhållanden? Vem har skrivit och vem har valt ut de texter som vi ska tro på? Vad vill de säga oss? Var går gränsen för hur de kan tillämpas i en annan tid än den de skrevs i?


Gycklaren ville dels berätta själva historien men tog ifrån den det helighetsskimmer och gravallvar som kyrkans tradition omgivit den med. Detta var och är mycket provocerande för den som företräder och tillämpar en bibelsyn som hävdar att ordet ska tolkas bokstavligt. Fundamentalisten säger att det är ett heligt Guds ord i varje stavelse. Det får inte ändras eller tolkas annorlunda.

Gycklarspelen använder en diskussionsmetod gentemot fundamentalismen som är genialisk. Den visade genom komiska exempel på orimligheten i att läsa Bibeln på detta sätt. Det finns många bibelord som det liksom finns en tyst överenskommelse om att de inte kan tolkas bokstavligt. Som ett exempel står det skrivet i skapelseberättelsen i 1 Mosebok att människan ska leva av fröbärande örter, något som ett fåtal kristna hävdar skulle ha någon giltighet idag. Ett annat exempel är det som nämns i spelet om Lazarus, Jesuscitatet att ”de minsta ska vara de största”. Detta jämlikhetsperspektiv, som Jesus ofta betonade, är ju långt ifrån ett huvudbudskap inom kristendomen. Vi kan jämföra det med hur stark traditionen varit kring kroppens askes och kvinnans underordning, två frågor som Jesus aldrig talar om men som blivit till huvudfrågor inom kristen tradition. Gycklaren visade på och drev med denna dubbelhet i förhållande till bibelordet. Budskapet, som gycklaren i berättarform visade på, är:

”- Det är lika bra att vi erkänner det med en gång. Det går inte att läsa Bibeln bokstavligt! Låt oss istället koncentrera oss på att leva efter de centrala och stora frågorna!”

I spelen finns en stor respekt och vördnad för Jesusgestalten och hans budskap om rätt och rättfärdighet men ett totalt förakt för kyrkans märkvärdighet och glans som många gånger kantrat i dubbelmoral och hyckleri.

Gycklarspelen är de tydligaste tecken vi har på att gycklet verkligen medvetet ville förändra. Dess texter uttrycker en kritik mot kyrkan, samhället och det bestående förtrycket av de fattiga och små. Den helige dåren var en medveten profet medan gycklaren var mer av ett språkrör. Han hade vanligen inte det kristna budskapet som huvuduppgift och livsstil. Religionen var en så integrerad del av det medeltida samhällslivet så för gycklaren var det bara ett av flera stora och aktuella ämnen. Dario Fo betonar att gycklaren inte hade politiska eller religiösa ambitioner. Han var ofta analfabet och utan utbildning. Gycklaren blev mer av en röst för folket, en röst som snappade upp vad som rörde sig i folkmun och gjorde teater av det, en teater som alla kände igen sig i. Men i det blev gycklaren ett viktigt belägg för vad de breda folklagren tyckte och tänkte på den tiden. Fo hävdar också att detta medvetet gömts och glömts och att det är tillfälligheter som gjort att vi kan höra deras röster idag.

Gycklarspelen drev tydligt med helgonlegendtraditionen. Denna tradition omhuldades av kyrkan och den hörde ihop med bibelsynen. Det som de rättrogna ansåg som heligt och rätt skulle hållas rent och just heligt. Kyrkan såg till att straffa den som hädade med hårda straff. Att avrättas genom att hängas upp i tungan talade tydligt om att det kritiska ordet sågs som en farlig och omstörtande kraft.

Gycklaren kan ha varit en före detta munk från kyrkvärlden eller en obildad bonde från trakten men genomgående var han mycket kritisk till att kyrkan inte stödde de små och fattiga. Bidrog de till samhällets och/eller kyrkans förändring? På den frågan kan jag bara svara med ett anande JA. Det mesta tyder på att de samlade stora folkskaror och att kyrka och samhälle försökte stoppa och bestraffa dem. Detta gör att de står i en lång tradition som började redan i fornkyrkan. Det har alltid funnits en annan grupp än den dominerande, den rätt- troende. En kritisk röst, en väckelserörelse som ville förändring och som alltid talade utifrån ett underifrånperspektiv. Dessa motrörelser har velat använda andra sätt att uttrycka sig än de allmänt accepterade. De har använt fantasi och uppfinningsrikedom för att uttrycka sig. De har tagit bruk av flera av människans sinnen än det de intellektuella orden gör bruk av. De har velat hävda att det finns en rätt och rättfärdighet för alla människor, inte bara för de rika och rättroende. De har också velat visa på en lätthet, en glädje och förnöjsamhet med livet och skapelsen som gör tron till en befriande kraft i människans liv och historia, inte till en maktapparat och en inkomstbringande källa för ett fåtal.


Råd till vår egen tid: Ge fundamentalisterna en match genom att använda gycklarens metoder: lär dig historien, se det väsentliga, för de minstas talan!


6.2
Humor och skratt, gycklare och dårar – vad är dess betydelse och har de bidragit till/orsakat förändring?


Det jag funnit är att de haft en viktig roll och att de bidragit till och orsakat förändring. Det är inte klart i vilken mån och att det är skrattet och humorn ensamma som påverkat till en förändring. Jag har sett att de, tillsammans med andra fundamentala uttryck av kroppsligt slag, har berövats sin grundfunktion just inom religionen och att det medverkat till att kristendomen blivit mer en maktapparat än en livlina för en människa. I detta val har kyrkan i många fall svikit sitt eget budskap om lätthet, förnöjsamhet och enkelt liv. Förebilden Jesus har fått träda tillbaka.

Det finns en pedagogisk kraft i humor och skratt som uttrycksmetod som hör hemma i sammanhanget och som många av de beskrivna rörelserna eller människorna tagit fasta på. Det är inte alls säkert att de tänkt så pedagogiskt men det har funnits en djup kunskap om vad som nåt fram till en människas sinne och vad som rimmar bra med det budskap som ska framföras. Dessa sätt att förmedla budskapet pekar med en smärtsam tydlighet på att det vanligaste sättet att förmedla det glada budskapet på ofta motsäger budskapet. Det alldeles självklara vore att glädje proklameras med glädjefulla uttryck som skratt, dans, musik. En gravallvarlig röst, en begravningspassande uppsyn kan inte bevisa någon glädje även om orden säger det.

Men kyrkan och de troende har alltid varit rädda om heligheten. Den skulle gå förlorad om det blev för folkligt och vulgärt, det skulle bli för mycket skratt och galenskap av det hela. Här krockar budskapet ohjälpligt med de ansedda uttrycken och utseendet. Vi anser det inte stötande att vi missat budskapet om den minstes plats, änkans rätt, den fattiges företräde, att våld och övergrepp utförs legalt av stater i Guds namn – detta smutsar inte heligheten på samma sätt som skrattet, dansen, en naken kropp i extas och andra kroppsliga uttryck.

Jag ser genom historien två linjer som löper parallellt. Den ena linjen är en kyrka med ett underifrånperspektiv, den andra med ett maktens ovanifrån-perspektiv. Det finns en ordvändning hos Dario Fo som jag funderat mycket på. Ordet för folklig är på italienska vulgare. I vårt språkbruk är ordet vulgär starkt negativt och täcker inte den positiva betydelsen som vi lägger i t.ex. folklig, folkhem, folkrörelse, men ändå hör de ihop. Ifrån ett övertagsperspektiv framstår det folkliga som vulgärt i betydelsen billigt folklig, som skränande apor utan mening och bildning vilket skulle ligga i överhetens intresse att förminska och förlöjliga. Många av de rörelser som beskrivits har av den samtida etablerade kyrkan betraktats just med detta förakt.

När religionen tar bort viktiga delar av människan förminskas religionen. Tron blir en överbyggnad för maktanspråk och inte en livsnödvändighet för en människa som är både svag och stark, glad och ledsen. Den tro som vågar ta in flera dimensioner, som erkänner människans svaghet och styrka, lovsjunger kropp och själ, ja den blir både mer trodd och mer utlevd, av flera i frivillighet. Skulden och beroendet finns inte med som maktmedel. Människans litenhet och svaghet och beroende får sin rätta proportion då den kombineras med värdighet i kärlek och solidaritet. Makten har inte med detta att göra för makten finns i den uppochnedvända världen där den svage och minste är föredömet och står längst fram.

Jag tror att det får stor betydelse för hur kyrkan klarar omställningen i en allt mer sekulariserad omvärld. Det troliga är att kyrkan kommer att delas efter andra huvudlinjer än de vi är vana vid. Kanske blir den nya reformationen den som skiljer fundamentalistiska, konservativa krafter från mer liberala, historiskt kritiska kristna. Kommer vi att få se nya traditioner bildas av människor som uthärdar att ta in nya skrifter i sin tradition, som kan tänka sig en mer kroppslig Kristus utan att tron på en gudomlig kraft försvinner ur sikte?

Råd till vår egen tid: Ett skratt förlänger, förtydligar och förverkligar livet - och tron. Det är kanske enda sättet att närma sig det stora och onämnbara i livet; att göra det i glädje och med skrattet som bundsförvant.

6.3
Inte varmt men kanske en vår


Denna uppsats har uppfyllt mig med sitt tema under lång tid. En stark känsla är att jag skummat på ytan av ett stort fält. Min ambition är att gå vidare och med de ögon som ser humor och skratt bakom ett synbart allvar upptäcka ännu fler spår efter gycklare både i historien och i vår egen samtid. Jag hoppas få syn på gycklare som fått ordet, kanske genom en kyss av Jesus Kristus, och som vill ropa ut det på torgen till befrielse för de små och förtryckta för vilka skrattet kommer som en befriande kraft.

När orden nästan är slut får jag låna av Lasse Winnerbäck från skivan från detta år, 2004, Vatten under broarna, spår 2, Det är nån som är tillbaka:


”Inte varmt men kanske en vår


Ingen lösning men ett spår


Inga planer men ett steg


Inte där än, men på väg”

7. Sammanfattning


Mitt syfte har varit att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet.


Uppsatsen har pekat på skrattet, humorn och komikens betydelse för människan och hennes liv. Skrattet är en grundläggande funktion i kroppen och dess uttryck har stor betydelse för hur vi mår, ordnar våra liv och orkar med alla förändringar och utmaningar vi ställs inför genom hela livet. Skrattet är också en viktig samhällelig faktor då det tar del i danandet av ett smidigt samhälle och välartade och anpassade medborgare. I religionens värld har skrattet samma uppgift men genom tiderna har detta mer eller mindre betraktats med misstänksamhet och förbud eller i bästa fall använts som symbol för glädje, en symbol som bara sparsamt skulle användas i sitt rätta uttryck. Att skratta högt och hjärtlig betraktades inte som uttryck för det glada budskapet utan snarare som ett uttryck för att man fjärmat sig från trons liv.


Frågorna som ställts till materialet: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och kyrka? Som svar på dessa frågor har uppsatsen gått djupare in i vissa religiösa traditioner och där beskrivit hur man sett på skratt och humor och vilka uttryck det tagit sig. Utvecklingen genom nära fyra tusen år visade på att skrattet varit en naturlig del av människans olika sätt att uttrycka sig. I takt med att människan fjärmat sig från naturen så har också många kroppsliga uttryck, däribland skrattet, betraktats nedsättande eller till och med i vissa tider och traditioner förbjudits. Skrattet har alltsedan de tidigaste myterna i mesopotamisk kultur visat sig inneha starka krafter till att påverka i både positiv och negativ bemärkelse. När religionen blev en del av samhälleliga makten så blev den också allvarstyngd och kravfylld; den glädje och livsbefrämjande funktion som religionen utgav sig att stå för, ja den sattes på undantag. Många människor har försökt opponera sig mot denna förvrängning av religionens budskap och i uppsatsen har jag tagit fram de som använt sig mer eller mindre medvetet av humor och skratt som metod och uttryckssätt. Det finns skäl att anta att de beskrivna företeelserna, Jesus, ökenfäderna, kelterna, de heliga dårarna, corpus christi-spelen, Dårarnas fest liksom gycklarna och Luther har påverkat och förändrat sin tid av flera skäl. De källor som berättar om dem och deras påverkan kan anses tillförlitliga, de finns omnämnda på flera skilda platser och de har överlevt den historiska glömskan.

Det går en skiljelinje inom kristendomen mellan de som varit innehavare av maktpositioner i samband med kyrka och samhälle och de som underifrån verkat för en förändring av dessa positioner. De förra har företrädesvis också fördömt folkliga, enkla uttryck varav skrattet ansetts som en av de farligaste metoderna för förändrande, ja rent av omstörtande, verksamhet.

Uppsatsen har i referatform delgivit läsaren fyra gycklarspel och analyserat dessa utifrån frågor som rör skrattets roll som kritisk röst, en verksam del av en pedagogisk process samt som en förändrande faktor. Martin Luther beskrivs som en fortsättning av denna gycklartradition när han på ett intellektuellt sätt gjorde den folkliga kritiken sedan många hundra år till en teologiskt motiverad reformation.


I den avslutande analysen och diskussionen pekade jag på skrattets, humorns och komikens viktiga roll i historien och hur dessa erfarenheter kan ge oss råd i vår egen tid.
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