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Inledning 

 

Allmän inledning 

 

Christ is your Master, and we see His eyes are Jordans, 

His hands and feet are wounded, and His words are wine. 

He has let death baptize the one who stirs and wakens 

In the bier we carry (Merton, ”The Widow of Naim” 1977:95) 

 

I believe in the Father Almighty 

and in Jesus Christ 

his risen flesh, indistinguishable  

from the permeating stench 

that rises (Berrigan, ”A Pittsburgh Beggar Reminds Me of the Dead of Hiroshima” 1988:63) 

 

Kan dikter utgöra en källa till teologisk kunskap? Dikter innehåller egentligen det som kan ses 

som raka motsatsen till det som brukar utmärka teologiska avhandlingar – paradoxer istället 

för klara begrepp och ett varierat bildspråk istället för renodlingar.
1
 Samtidigt finns det en 

mystik tradition inom kristendomen som bejakar just paradoxer och ett rikt bildspråk, så 

gränsen kanske är hårfin? Ett ämne inom den kristna teologin där paradoxerna kanske blir 

tydligast är inom kristologin – eller läran om Jesus Kristus. Traditionellt sett brukar teologiska 

tankegångar studeras genom att man utgår från teologiska urkunder, såsom teologiska 

verk/avhandlingar, nedtecknade predikningar och andaktsböcker. På senare tid har det dock 

blivit vanligare att studera även skönlitterära verk som källor till teologiska kunskaper och 

diskurser.
2
 Det är inom ramen för detta synsätt som jag kommer att studera två katolska 

poeters dikter som teologiska urkunder om Kristus. Närmare bestämt kommer jag att studera 

Thomas Mertons och Daniel Berrigans dikter. 

  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur olika Kristusbilder framställs i modern katolsk 

poesi. För att kunna undersöka detta ska jag göra en jämförande studie av Daniel Berrigans 

och Thomas Mertons dikter i urval. Anledningen till att jag har valt just dessa två författare är 

                                                 
1
 Jfr Oakes 2009:9-10. 

2
 Jfr avsnitten ”Teori: Att tolka dikter som teologiska texter” (s. 4-5) och ”Forskningsläget” (s.6-7). 
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för att deras dikter ger vid handen ett rikt material vad gäller framställningar av Kristus, som 

lämpar sig väl för analys av teologiska tankegångar. 

 

De frågeställningar jag kommer att utgå från är följande: 

 

 Vilka kristusbilder kommer till uttryck i Thomas Mertons och Daniel Berrigans 

dikter? 

 Hur liknar kristusbilderna varandra och hur skiljer de sig åt i Mertons och Berrigans 

dikter? 

 

Det bör noteras att jag undviker begreppet kristologier här eftersom de brukar syfta på en 

systematisk och genomtänkt teologisk framställning om vem Jesus Kristus är. I dikter är det 

dock sällan man stöter på en systematisk teologi – snarare stöter man på fragment av 

teologiska idéer. Jag kommer dessutom för enkelhetens skull att undvika att göra en åtskillnad 

mellan Jesus och Kristus – istället kommer jag att använda dem som synonyma ord, även om 

jag är väl medveten om att titeln ”Kristus” främst syftar på Jesus’ konungsliga, för att inte 

nämna gudomliga, roll.
3
  

 

Teori: Att tolka dikter som teologiska texter 

 

I min uppsats kommer jag utgå från två synsätt: För det första kommer jag att utgå från att 

litterära verk kan studeras som teologiska urkunder. För det andra kommer jag att tolka dikter 

som uttryck för både författarens intentioner och en diskurs som finns oberoende av vad 

författaren har avsett.  

De två ovannämnda synsätten hänger enligt min mening ihop: Även om det givetvis går 

att studera en teologisk diskurs oberoende av författaren, blir det komplicerat att göra en 

jämförande studie av två författares verk utan att i vissa lägen hänvisa till författarna som 

personer. Jag kommer därmed att utmana det postmoderna synsättet som företräds av bl.a. 

filosoferna Roland Barthes och Michel Foucault att författaren egna syften med en text inte 

har någon betydelse för tolkningen av en text. Istället tar jag fasta på att ett verk kan vara ett 

uttryck för författarens syften (eller intentioner som det också kallas inom 

litteraturvetenskapen), även om ett litterärt verk också rymmer diskurser som läsaren kan 

                                                 
3
 Se O’Collins 1995:34-35; Oakes 2009:24-28, 38 
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identifiera och studera oberoende av de intentioner författaren själv har haft. I detta avseende 

liknar min teoretiska ansats den som Torsten Pettersson företräder när han problematiserar ett 

rent textorienterat synsätt på litterära verk.
4
 I likhet med Torsten Pettersson kommer jag även 

att utgå från att livsåskådningar inte är lika systematiska i skönlitterära texter som de är i 

filosofiska texter, men kan ändå ge uttryck för ganska systematiska livsåskådningar.
5
 Dikter 

kan dock motsäga varandra i en och samma diktsamling, eftersom författaren laborerar med 

olika synsätt. Dessutom kan litteratur ses som livsåskådningar i handling, då det inte handlar 

om att skapa en systematisk framställning, utan att ge uttryck för dessa idéer i konstnärlig 

form.
6
 

I likhet med Maria Essunger, som i sin tur är inspirerad av filosofen Paul Ricoeur, anser 

jag att ett litterärt verk inte ska ses enbart som en text utan även som ett verk som refererar till 

en extern verklighet eller en livsvärld. Med det sagt behöver inte texterna som en författare 

skriver vara liktydiga med verkligheten/livsvärlden.
7
 Inom ramen för min studie kommer 

dock fokus främst ligga på hur dikter kan ge uttryck teologiska diskurser snarare än en 

livsvärld. Till skillnad från Malcolm Guite – som har gjort en analys av dikters teologiska 

innehåll med ansatsen att vi måste studera dikter med hjälp av fantasin och återväcka fantasin 

inom teologisk forskning – kommer jag dock inte att ta ställning till om dikter kan ses som 

något som ger uttryck för teologiska sanningar.
8
 För att studien ska bli intersubjektivt prövbar 

handlar det istället om att studera hur en mer poetisk-konstnärlig diskurs och en mer 

akademiskt teologisk diskurs kan överlappa varandra i dikter, och hur dessa idéer kommer till 

uttryck.  

Slutligen bör ett påpekande göras om hur jag tolkar texterna som en diskurs: En diskurs 

tolkas främst inom forskning av ideologier som det som är möjligt – och omöjligt – att säga i 

en given tidsålder eller ett givet sammanhang.
9
 I min uppsats kommer dock begreppet diskurs 

främst att ses som uttryck för olika tankefigurer som kommer till uttryck inom en given 

tidsepok eller tidsram.
10

 De olika Kristusbilderna inom Mertons och Berrigans dikter kommer 

därmed att ses som uttryck för tankefigurer inom en katolsk teologisk diskurs.  

 

 

                                                 
4
 Pettersson 2013:264. 

5
 Ibid:255-257. 

6
 Ibid:257. 

7
 Se Essunger 2005:20-23. 

8
 Jfr Guite 2012:1-4. 

9
 Se Mills 2004:6-7. 

10
 Se Brandby-Cöster 2001:12-13. 
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Material och metod 

 

Rent konkret kommer jag att studera Berrigans och Mertons dikter med deras biografier och 

övriga författarskap (av utrymmes- och tidsskäl genom sekundärlitteratur) som kontext. I 

likhet med historikern Quentin Skinner anser jag att texter behöver sättas i ett större 

sammanhang, inklusive en författares övriga texter, för att texter ska bli begripliga
11

. Likaså 

kommer sekundärlitteratur om olika sorters kristologier inom Katolska kyrkan att utgöra den 

kontext utifrån vilken jag studerar Berrigans och Mertons teologiska tankegångar i deras 

diktning. 

Dock ska det understrykas att även om dikter kan innehålla teologiskt stoff är det sällan 

som det framställs på ett systematiskt sätt. Därmed behöver jag som läsare ta hänsyn till att 

Kristusbilderna troligen är mindre sammanhållna i en enhetlig kristologi än vad de hade varit i 

prosatexter. Likaså ska jag som läsare inte nödvändigtvis sätta likhetstecken mellan 

författarens teologier i dikter och prosatexter, utan läsa dikternas teologiska bildspråk på dess 

egna premisser. Med det sagt kommer det givetvis att finnas överlappningar mellan dikt och 

prosa.
12

  

De texter jag främst kommer att utgå från är en diktsamling med ett urval av de dikter 

Berrigan skrev mellan 1950- och 1990-talet som heter And The Risen Bread (1998), samt en 

bok med Thomas Mertons samlade dikter som heter The Collected Works of Thomas Merton 

(1977). Av Mertons samlade dikter avgränsar jag mig till de dikter som han har sammanställt 

i diktsamlingar fram till mitten av 1960-talet, då det främst är dessa dikter som ger uttryck för 

olika Kristusbilder. Jag gör därmed inga anspråk på att göra en heltäckande analys av deras 

dikter Slutligen bör det nämnas att jag genomgående kommer att återge dikterna med längre 

citat för att läsaren ska få en god uppfattning om vad dikterna handlar om. 

 

Forskningsläget 

 

Jag ska i det följande kort beskriva forskningsläget vad gäller analyser av dikter som 

teologiska verk, och den forskning som finns kring Thomas Merton och Daniel Berrigan.  

Inom svensk forskning kring dikter och teologi är det främst Torsten Petterssons studie 

av bibliska teman i Hjalmar Gullbergs diktning som berör ett likartat ämnesområde som det 

jag studerar. Till stora delar har jag antagit hans teoretiska ansats att litterära verk ska studeras 

                                                 
11

 Skinner 2002:77, 81-2, 87. 
12

 Jfr Essunger 2005:29. 
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utifrån både författarintentionen och på dess egna premisser, även om min betoning också 

ligger på teologiska diskurser. Det bör understrykas att det är i första hand begreppet 

livsåskådning som Torsten Pettersson behandlar när han studerar bibliska teman i Hjalmar 

Gullbergs dikter, samt att jag kommer att söka mer koherenta mönster i Mertons och 

Berrigans dikter än vad Pettersson söker hos Gullberg.
13

 Vidgar man forskningsområdet till 

skönlitteratur kan Margareta Brandby-Cösters avhandling om lutherska tankefigurer i Selma 

Lagerlöfs författarskap och Maria Essungers avhandling om teologiska reflektioner i Francois 

Mauriacs och Lars Ahlins texter nämnas. I likhet med Maria Essunger kommer jag att göra en 

jämförande analys med utblickar även mot andra texter som kan ha påverkat de författare jag 

analyserar.
14

 Dock är min fokus tydligare på att urskilja teologiska tankefigurer, varmed mitt 

arbetssätt även liknar Brandby-Cösters.  

Vad gäller forskningen kring Thomas Merton finns det ett antal texter som behandlar 

hans teologiska idéer. Jag kommer att behandla dessa nedan. Dock kan det redan nu kort 

nämnas att Christopher Pramuk och Anne E. Carr analyserar Thomas Mertons kristologier 

med fokus på Mertons mysticismiska kristologi. I George Woodcocks Thomas Merton, Monk 

and Poet berörs även Kristusbilder i några av Mertons dikter, men kopplingar till flera andra 

av hans övriga teologiska idéer görs också. Det finns dock i nuläget ingen systematisk analys 

av Kristusbilder i Thomas Mertons dikter. 

Vad gäller analyser av Daniel Berrigans syn på Kristus berörs de i en introduktion till 

hans dikter av Jean Danielou, men även hos Eugene C. Bianchi och John Dear. Huvudsakligt 

fokus i analysen av hans verk har dock legat på hans sociala engagemang, och hur hans 

radikala pacifism kan kopplas till hans kristna tro. Eftersom hans dikter till viss del är 

politiska kommer denna analys av hans dikter att vara ofrånkomlig, men min fokus ligger 

främst på att analysera Kristusbilderna i hans dikter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Se Pettersson 2001:100. 
14

 Essunger 2005:37. 



 8 

Bakgrund 

 

Kristologi - en översikt 

 

För att förstå de Kristusbilder som framställs i Thomas Mertons och Daniel Berrigans 

författarskap behöver en översikt av främst den katolska kyrkans kristologier göras. Jag 

kommer i det följande fokusera på både en tematisk och en historisk översikt.  

Enligt den katolske teologen Gerald O’Collins går det att se kristologier ur olika 

perspektiv, men han varnar för allt för rigida uppdelningar. Det finns dels en indelning skapad 

av teologen Pannenberg, där man skiljer mellan ”hög” och ”låg” kristologi, där den förra 

hämtar sin främsta inspiration från Johannesevangeliets tal om Jesus som det inkarnerade 

ordet, och tar fasta på att det är Gud som blir människa. Den höga kristologin har företrätts av 

den så kallade ”alexandrinska skolan” fr.o.m. 100-talet. Den låga kristologin däremot lägger 

vikt vid Kristi mänskliga natur och tar fasta på att Jesus är en människa som även är Gud. 

O’Collins påpekar dock att både höga och låga kristologier tar fasta på Jesus mänskliga och 

gudomliga natur, men betonar den på olika sätt. Han menar dock att man ska akta sig för att 

förknippa titlar som ”Herre” eller ”tjänare” med hög eller låg kristologi eftersom exempelvis 

det till synes världsliga ordet ”tjänare” syftar på att Jesus är Guds tjänare. Likaså ska man inte 

försöka utläsa en låg kristologi i de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) och 

en hög kristologi i Johannesevangeliet, eftersom samtliga evangelier betonar både Jesu 

gudomliga och mänskliga sidor. Istället vill O’Collins tala om en ”implicit” krostologi i de 

synoptiska evangelierna, då Jesus mänskliga sidor ändå betonas mer, och en ”explicit” 

kristologi i Johannesevangeliet, där det förekommer en egentlig utläggning om Kristi natur.
15

 

Den katolske teologen Oakes motsätter sig även han Pannenbergs rigida uppdelning i hög och 

låg kristologi eftersom samtliga evangelier, inte bara Johannes evangelium, bekräftar att Jesus 

är både gudomlig och mänsklig.
16

 Av denna anledning kommer jag att akta mig för att 

genomgående dela in Berrigans och Mertons kristologier i dessa två grova kategorier. 

Eftersom det är diktanalys, och inte bibelexeges, som jag sysslar med, kommer jag dock att 

beröra Pannenbergs kategorier i de fall jag anser att det är relevant för att förstå dikternas 

betoning på Kristi mänskliga respektive gudomliga natur. 

O’Collins diskuterar för övrigt – även om han anser att distinktionen i praktiken inte kan 

upprätthållas – hur kristologier delas upp i ontologiska och funktionella kristologier. I den 

                                                 
15

 O’Collins 1995:17-19. 
16

 Oakes 2009:88-89, 329. 
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förra tar man fasta på Kristi egentliga natur/personlighet, medan man i den senare tar fasta på 

vad Jesus gör i sin frälsning av människor. Enligt O’Collins har traditionell katolsk teologi 

främst varit ontologisk, medan protestantisk teologi har varit mer funktionell. Han betonar 

dock att moderna teologer inte vill göra någon åtskillnad mellan vem Jesus är och vad han 

gör/har gjort när en kristologi framställs.
17

   

Oakes och O’Collins pekar på att Jesus framställs med många olika titlar i Nya 

testament. Dessa titlar kommer att jag använda mig av som analytiska termer för att fördjupa 

förståelsen av de kristusbilder som framträder i Berrigans och Mertons dikter. De termer som 

Jesus framställs med i Bibeln är profet, den lidande tjänaren, överstepräst (även om detta är 

implicit), Messias/Kristus, människosonen, Herre, frälsare, Ordet, Människosonen, Guds son 

och Gud.
18

 Tolkningen av vad dessa termer åsyftar skiljer sig dock åt mellan forskare: Oakes 

kopplar Kristi prästroll till hans verk här på jorden medan O’Collins tar upp tolkningen av att 

Kristus i egenskap av överstepräst gör sig själv till ett offer.
19

    

I min fortsatta utläggning av kristologier i främst katolsk teologi kommer jag att ta fasta 

på de olika Kristusbilderna som har kommit till uttryck genom katolska kyrkans historia. Ser 

man till kristendomens första fyra århundraden, d.v.s. under antiken, diskuterades Kristi natur 

och det ledde till schismbildningar inom kyrkan. Dels uppstod en schism i och med mötet i 

Nicea angående frågan huruvida Jesus verkligen var gudomlig eller inte, med den arianska 

kyrkan som förnekade detta. Arius, som delvis övertog Origenes syn på att treenighetens 

personer var tre skilda väsen, ville inte erkänna att Jesus var av samma väsen som Gud 

Fadern, utan bara den främsta bland det skapade. Katolska kyrkan (vid den här tiden, den 

allmänna majoritetskyrkan) däremot erkände Jesu gudomlighet och enhet med Gud Fadern.
20

 

Nästa stora lärostrid gällde om Jesu naturer var helt odelbara eller om det gick att göra någon 

slags uppdelning. Nestorianerna gjorde en tydlig uppdelning av Kristi mänskliga och 

gudomliga natur, de så kallade monofysiterna betonade att Kristus bara hade en natur – och 

den katolska kyrkan slog fast vid Chalcedon att Kristi två naturer inte gick att dela på.
21

 Enligt 

Delio var Chalcedon en kompromiss mellan två östliga (alexandrinsk och antiokensk) 

kristologier och västerländsk kristologi.
22

 

Under medeltiden kom de teologiska debatterna att bli mer subtila. Detta ledde inte till 

någon splittring av kyrkan. Dock har de kristologier som uppstod bland de teologiska lärde på 

                                                 
17

 O’Collins 1995:19-20. 
18

 Oakes 2009:28-61; O’Collins 1995:25-38. 
19

 Se O’Collins 1995:31; Oakes 2009:33-34. 
20

 Jfr O’Collins 1995:176-178. 
21

 Oakes 2009:141-152. 
22

 Delio 2008:48-49. 
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medeltiden – de så kallade skolastikerna, inte varit helt okontroversiella. Som exempel kan 

nämnas Bonaventura som kom att se treenigheten som något som verkar som en enhet i 

skapelsen.
23

 Med andra ord var det lika logiskt att säga att Gud Fadern är delaktig i världens 

skapelse som att säga att Kristus är det. Bonaventura såg för övrigt en andlig fullkomning i 

skapelsen genom Kristi uppståndelse.
24

 Denna tanke fanns redan hos de första kristna, men 

dock inte hos kyrkofäderna som fokuserade på Kristi förhållande till Gud Fadern snarare än 

den kosmiske Kristus enligt teologen Ilia Delio.
25

 Bonaventura ansåg att Gud Faderns 

förhållande till Sonen speglas i hans förhållande till skapelsen.
26

 Bonaventura identifierade 

även Kristus med Den heliga visheten och att skapelsen reflekterar treenigheten enligt 

honom.
27

 Enligt Delio så betonade Bonaventura för övrigt erfarenhet som ett sätt att förstå 

Kristi mysterium samt att Kristus beskrivs i motsatser och symboliskt.
28

 

Augustinus, Anselms och Thomas av Aquinos fokus på Kristi återlösande verk som ett 

resultat av människans synd blev normerande inom västerländsk teologi under medeltiden och 

skiftade fokus från kosmos till människan – men kom att utmanas av franciskanerna.
29

 Redan 

Thomas av Aquinos ordensbroder och samtida Albertus Magnus (som tillhörde 

dominikanerorden) utmanade synen att bara Adams synd nödvändiggjorde 

återlösning/frälsning. Synen att Kristus bara kom för syndens skull utmanades redan av de 

grekiska kyrkofäderna, utan inkarnationen grundade sig främst i Kristi kärlek till världen och 

på premissen att världen skapats för Kristus. Denna idé upptogs i väst av franciskanerna i 

synnerhet. Franciskanen Bonaventura såg inkarnationen som något som gjorde Gud trovärdig 

då han kommunicerade på ett begränsat sätt som vi.
30

 Franciskanen Duns Scotus grundade 

dessutom inkarnationen i Guds skapande frihet, och inte något som var avhängigt synden. 

Inkarnationen sågs istället som ett uttryck för Guds kärlek och den högsta formen som finns i 

skapelsen.
31

 För att precisera: Duns Scotus höll fast vid, men Thomas av Aquino förnekade, 

tron på att världen hade behövt inkarnationen för att fullkomna mänskligheten även om Adam 

inte hade syndat. Thomas av Aquino förnekade detta och gjorde gällande att det bara är 

                                                 
23

 Oakes 2009:184-187. 
24

 Delio 2008:40. 
25

 Ibid:46-48. 
26

 Ibid:58-59. 
27

 Ibid:61-62. 
28

 Ibid:129. 
29

 Ibid:51-53. 
30

 Ibid:54-56. 
31

 Ibid:56-57. 
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syndafallet som gjorde inkarnationen nödvändig. Oakes pekar på att det fortfarande inte finns 

någon samsyn inom katolska kyrkan vad gäller denna fråga.
32

 

Oakes tar för övrigt upp läran att Kristus led i egenskap av människa främst kommer till 

uttryck hos den franciskanske teologen Bonaventura.
33

 Thomas av Aquino understryker även 

han att Jesus hade mänskliga känslor – men att han hade en större intensitet i sitt lidande då 

han bar alla våra synder och förstod dess innebörd bättre då han var syndfri.
34

 Thomas av 

Aquinos syn att Jesus hade en större förståelse av sitt sanna jag än vanliga människor är 

kontroversiell idag, bland annat med hänvisning till Skriften och Jesu fulla mänsklighet. Den 

försvaras dock av Oakes med hänvisning till det medeltida sättet att resonera och hur Thomas 

ser på Kristi enhet med Fadern – Kristus förstår inte allt men han har ändå en gudomlig vision 

av tingen och händelser för att Hans frälsningsverk ska vara möjlig.
35

  

Under reformationen och det som lite slarvigt kom att kallas motreformationen kom 

andra kristologier att uppstå inom katolska kyrkan, som företog vissa likheter med 

reformatorernas syn. Ignatius av Loyola, som grundade jesuitorden, är på sätt och vis lik 

Luther i sina tankar om korsets teolog i sin kristologi. Enligt både Loyola och Luther får 

nämligen världen skönhet och mening genom Kristi död på korset.
36

 I hans Andliga övningar 

möter vi för övrigt ett mycket suggestivt och fantasirikt bildspråk där Jesus för en kosmisk 

kamp mot Satan.
37

 

En annan kristologisk fromhetstyp som kom att (vidare)utvecklas efter reformationen 

framför allt mellan 1600- och 1800-talet i katolska kyrkan är tillbedjan av Jesu Heliga hjärta. 

Denna teologiska idé går ut på att världens synder får Jesus att lida såsom en människa lider 

även i nuet, och genom ångerfull tillbedjan av Det heliga hjärtat reparerar man det lidande 

människor tillfogar Jesus. Den liturgiska rörelsen under 1800-talet och 1900-talet, med sin 

betoning på delaktighet med Kristus i det liturgiska livet, inspirerat av den tidiga kyrkans 

fromhetstyper, har dock lett till att denna Kristussyn och fromhetstyp har kommit att ses som 

sentimental.
38

 

Andra Vatikankonciliet kom inte att leda till några genomgripande förändringar i synen 

på Kristus, men kan enligt Oakes beskrivas som i högsta grad kristocentriskt, då betoningen 

                                                 
32

 Oakes 2009:205-209. 
33

 Oakes 2009:189-190. 
34

 Ibid:197-199. 
35

 Jfr Oakes 2009:210, 212-214, men äv. motsägelsen av den i O’Collins 1995:207. 
36

 Oakes 2009:239. 
37

 Ibid:239-240. 
38

 Jfr Oakes 2009:290-300. 
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exempelvis låg på Kristi centralitet och herravälde när ekumeniken diskuterades.
39

 De 

katolska kristologier som var mest aktuella (om än inte helt accepterade av Vatikanen) under 

1960-talet inom katolska kyrkan när både Merton och Berrigan var i mycket produktiva och 

föränderliga faser i sitt författarskap – samt utbytte idéer och erfarenheter – utformades av 

Edward Schillebeeckx och Hans Urs von Balthasar. Särskilt Schillebeeckx, men i viss mån 

även von Balthasar – betonade Kristi mänskliga sidor och ville sätta honom i en historisk-

kritisk kontext.
40

 Enligt Schillebeeckx förstod Jesus sig främst som en profet, och ur 

profetiteln kom sedan de andra titlarna, som Herre och Kristus. Schillebeeckxs metod faller 

inom den historie-kritiska metoden, och har påverkat andra katolska teologer. Samtidigt har 

hans åsikter kritiserats även utanför den katolska sfären, eftersom hans metod begränsar sig 

till en judisk begreppshorisont.
41

  Hans Urs von Balthasar kristologi sträcker sig dock ut mer 

till det mer metafysiska än vad Schillebeeckx gör. Exempelvis ser han Kristi nedstigande i 

dödsriket som centralt (tillsammans med döden på korset och uppståndelsen), då den visar på 

en vändpunkt i människans frälsningshistoria och ett hopp om nästintill universell frälsning.
42

   

I synnerhet Thomas Merton motsatte sig Schillebeeckxs synsätt. Han betonade istället i 

sina teologiska utläggningar i prosatexter en transcendent Kristus som skulle nås genom 

mystik/meditativ erfarenhet. Vem den historiske Jesus var intresserade inte Merton. Det var 

erfarenheten av Kristus här och nu som var det centrala för honom.
43

    

Oakes lyfter även fram, men kritiserar starkt, jesuiten Jon Sobrinos befrielseteologiska 

kristologi. Enligt Sobrino finns det en skillnad mellan att vara en anhängare av Jesus i 

urkyrkans anda, och som en fattig människa, och att vara en anhängare av Jesus utifrån den 

dogmatiska kyrkan som institution, såsom den har tagit sig uttryck i och med de ekumeniska 

koncilierna. I sitt försök att gå tillbaka till källorna har Sobrino understrukit att Jesus i 

urkyrkan inte sågs som Gud, och att det är i Jesus mänsklighet och Jesus fasta tro som 

människa som man ska följa honom.
44

 Sobrino förnekar även att Jesus såg sin offerdöd som 

något som han ville helt frivilligt genomgå, eller förstod som något han genomgick för att 

frälsa mänskligheten. Istället framställer han det som att Jesus förstod sin avrättning som en 

avrättning av en profet.
45

  

 

                                                 
39

 Oakes 2009:399. 
40

 Se Forest 1991:153; Shipee 1995:57-59. 
41

 Oakes 2009:406-407. 
42

 Oakes 2009:366-368, se även Deane-Drummond 2009:246-247. 
43
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44
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 Pramuk:361. 



 13 

Thomas Mertons liv och författarskap 

 

Thomas Merton (1915-1968) var trappistmunk och konvertit till katolicismen. Hans egen 

andliga resa speglas i stora delar av hans författarskap. Han var från början uppvuxen i ett 

protestantiskt hem, men kom att fjärma sig från religion som tonåring, och levde enligt egen 

utsago ett utsvävande liv ett tag. Under sin tid som student, och i synnerhet i samband med en 

resa till Rom, kom han dock att intressera sig för katolicismen. 1938 konverterade han till 

katolicismen, och arbetade ett tag som engelsklärare på universitet.
46

 Han hade först planer på 

att bli franciskanermunk, men då han inte blev antagen som postulant (d.v.s. en person som är 

i ett kloster under en första provperiod) valde han trappisterna. 1942 avlade han sina löften 

som novis och 1949 prästvigdes han, varpå han antog namnet Fader Louis.
47

 Förutom dikter 

skrev han bland annat en självbiografi som heter The Seven Story Mountain som kom att bli 

hans mest kända bok – samt ett antal böcker som behandlade mysticism och teologi. Från 

1950-talet och framåt kom han att intressera sig för mystik och andlighet även inom andra 

religiösa traditioner, samtidigt som han rotade sina personliga övertygelser i sin katolska 

kristna tro.
48

 Det bör dock understrykas att Merton hade en ambivalent hållning till sitt 

författarskap, i synnerhet sin diktning, eftersom han i början av sin bana som munk var rädd 

att det skulle leda till självhävdelse och högmod.
49

  

Thomas Merton präglades av den mystika traditionen i sitt författarskap. Han lär inte ha 

tagit så djupa intryck av författare som Ignatius av Loyola, men däremot av ökenfäderna 

Dionysos Areopagiten – och i synnerhet den medeltida boken The Cloud of Unknowing, 

Julian av Norwich, samt Teresa av Avila och Johannes av Korset. Dessutom tog han intryck 

av William Blake vad gäller icke-katolska författare.
50

  

Hans engagemang i olika interreligiösa dialoger och hans delaktighet i den samtida 

debatten ökade under 1960-talet, samtidigt som han också drog sig undan mer från 

klostergemenskapen för att leva i ett eremitage, och till och med hade planer i ett tidigare 

skede på att gå med i kartusianerorden, som är en eremitorden.
51

 Samtidigt hade han ofta 

besökare i sitt eremitage och 1968 beviljades han en resa till Asien för att bland annat delta i 

samtal med buddhistiska ledare i Thailand. Under sin vistelse i Thailand dog han antingen av 

                                                 
46

 Furlong 1980:27, 81-82, 84. 
47

 Forest 1991:79, 93. 
48

 Furlong 1980; Hart 1986; Pramuk 2009. 
49

 Kramer 1986:118. 
50

 Woodcock 1978:87-92. 
51

Forest 1991:94-95, 157-159, 165-171. 
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en hjärtattack eller av att en kabel kortslöts i hans hotellbadrum.
52

 Enligt Mikael Löwengren 

så var hela hans liv ett slags paradox där han både ville leva det eremitiska livet, samtidigt 

som han också ”vill[e] kommunicera med hela världen”.
53

 

Merton menar att man ska hängivet dyka i tron på Kristus, och överge världslig 

andlighets illusioner.
54

 Merton såg även det inre jaget som oskiljbart från Kristus, och menade 

att kyrkan byggs upp som Kristi kropp – inte som en institution – genom en förståelse för 

varandras inre jag.
55

 Världsliga avgudar i form av t.ex. pengar skapar bara ”pseudo-

Kristusar”.
56

 Hans idé om Kristus, eller en ny Kristus, som ens sanna inre jag, är enligt Carr 

grundad i de grekisk-ortodoxa mystikernas idé om att Kristi gudomliga och mänskliga natur 

är förenade, och gör därmed även den enskilda människan gudomlig. Delaktigheten i den 

kristna tron ses då som grundad i en återförening med Kristus och paradiset genom att dö en 

andlig död och sedan återuppstå, på samma sätt som Jesus dog och återuppstod.
57

 Att 

efterlikna Kristus kan riskera att bli bara något externt enligt Merton.
58

 Enligt Ilia Delio så är 

Mertons teologi ett slags enklare och folklig (”vernacular”) teologi, då betoningen ligger på 

bibeln och kyrkans (många gånger mystika) traditioner, snarare än systematiska 

utläggningar.
59

 Delio menar även att Mertons idé om den fullt integrerade människan bygger 

på idén att man transcenderar sig själv och blir ett med Kristus, med en betoning på att man 

blir detta bortom kulturella begränsningar.
60

 

 

Daniel Berrigans liv och författarskap 

 

Daniel Berrigan (född 1921) är en katolsk jesuitpräst, poet och fredsaktivist. Han blev en av 

USA:s mest efterlysta personer för sabotage på en kärnvapenanläggning vid 1980-tales 

början, och denna händelse blev även starten för fredsrörelsen plogbillrörelsen, som han och 

hans bror Philip Berrigan grundade. Hans dikter behandlar till stor del teman om mänskligt 

lidande, våld och fred. Till en början var dikterna mer fokuserade på det sakramentala/inre 

kristna livet, men de har med åren blivit mer orienterade mot världen enligt Berrigan själv.
61

 

                                                 
52

 Furlong 1980:347; Forest 1991:191, 211-215. 
53

 Löwengren 2003/2004:22-23. 
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Han har även gjort sig känd som en kritiker av vad han anser vara en dödsorienterad kultur 

som han anser genomsyrar hela det västerländska, och framför allt det amerikanska samhället. 

Enligt Berrigan är en kristen inte bunden av total lojalitet mot staten utan har rätt att begå civil 

olydnad med argumentet att våld aldrig kan rättfärdigas.
62

  

Daniel Berrigan var från början en ganska konventionell präst men blev mer radikal i 

och med sin kontakt med de franska arbetarprästerna samt sin inblandning i protesterna mot 

Vietnamkriget. Han kom för övrigt i kontakt med katolska fredsförespråkare som Dorothy 

Day och Thomas Merton under tidigt 1960-tal, och tog intryck av dem.
63

 Philip och Daniel 

Berrigan började med direkta aktioner 1967 då de hällde blod på mönstringspapper, och när 

de var på permission brände de ytterligare mönstringspapper med napalm, vilket ledde till ett 

förlängt fängelsestraff. Detta var ett led i deras protester mot Vietnamnkriget.
64

 Daniel och 

hans bror Philip Berrigan grundade plogbillrörelsen i samband med att de hamrade på, och 

hällde sitt blod på, kärnvapenmissiler år 1980. Det, i kombination med att de utförde fler 

direkta aktioner ledde till att de blev USA:s mest efterlysta personer.
65

 

Tripp York ser i Daniel och Philip Berrigans direkta aktioner en radikal tradition som 

kan hänföras till Jesus civila olydnad som ledde fram till att han dömdes till korsfästelsen, 

men att den är svår för amerikaner att ta till sig. Detta beror på att många amerikaner ser det 

som en kristen dygd, inspirerad av Paulus, att respektera staten, och inte begå direkta aktioner 

som ett sätt att förhindra krig – eller exploaterande kapitalism.
66

 Tripp Yorks text kan ses som 

ganska vinklad och polemisk, snarare än ett sätt att förstå Daniel Berrigans tankar ur en mer 

objektiv synvinkel. Samtidigt belyser York en intressant aspekt av Berrigans syn på den 

kristnes förhållande till staten och klargör indirekt att han har bilden av Jesus som en radikal 

pacifist i förhållande till staten. Det bör dessutom understrykas att förklaringen till Daniel 

Berrigans aktivism grundas i att han ser skapande av fred som en kamp.
67

 

John Dear menar att Daniel Berrigans verk ska förstås både som andliga och politiska, 

då ”[a]ll spiritual writing for peace and justice is […] quintessentially spiritual, for it points 

towards the reign of God”.
68

 Dear sätter även inom honom inom kategorin/traditionen 
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“resistance literature”, men även inom en bredare tradition med andlig litteratur, där bl.a. 

Paulus och St. Franciskus ges som exempel.
69

    

Berrigan betonar betydelsen av att ta del i Guds livgivande kraft, och har med åren blivit 

allt mer allmänkristen, och närmast allmänreligiös i sina tankegångar. Till exempel har han 

betonat det gudomliga som ger liv, och sakramenten som understryker människans unika 

värde. Berrigan betonar även att även inomvärldsliga mysterier måste sättas i relation till 

Kristus och Kristus måste ses som immanent i världen.
70

 I samtal med buddhismen har han 

betonat döden som en illusion, och betydelsen av att nattvarden lägger vikt vid Kristus’ 

självutgivande död. Han har då uttryckt likartade tankar som sin vän Thomas Merton.
71

 

Dessutom vänder han sig mot en allt för upphöjd teologi kring nattvarden, utan ser det som ett 

tecken på att människans värde är okränkbart och ett sätt att bygga upp hela mänskligheten. 

Berrigan betonar även att även inomvärldsliga mysterier måste sättas i relation till Kristus och 

Kristus måste ses som immanent i världen. 
72

  

Angående Daniel Berrigans egen syn på Kristus skriver Ross Labrie i introduktionen till 

Daniel Berrigans And the Risen Bread att Berrigan tagit intryck av teologer som Jean 

Danielou och Karl Rahner under 1950-talet. Dessa teologer betonade den tidiga 

kristendomens och evangeliernas framställning av en karismatisk Kristus, vilket den senare 

kyrkliga teologin inte gjorde.
73

 Likaså betonar Berrigan den vuxne och segerrike Kristus 

såsom han kom till uttryck i urkyrkan. Labrie skriver dock att hans betoning på en urkyrklig 

syn på Kristus var ett sätt att utmana kyrkans institutioner, samtidigt som Berrigan på 1950-

talet hade en ambivalent syn på urkyrkan och kyrkan i senare tid, vilket kommer till uttryck i 

hur han beskriver Kristus i sina 1950-talsdikter.
74

 

 

Kristusbilder i Thomas Mertons dikter 

 

Den upphöjde och sakramentale Kristus 

 

I Thomas Mertons teologiska utläggningar i prosa framställs Kristus främst som den kosmiske 

och upphöjde Kristus snarare än den mänsklige Kristus – med andra ord framträder främst en 
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”hög” kristologi. Detta beror på att Merton tar fasta på att Kristus är både målet och vägen till 

Gud, och att det för människans frälsning är oväsentligt hur Kristus var som historisk 

människa.
75

 Kristus framställs även som inkarnationen av Den heliga visheten enligt Pramuk, 

och människans egenvärde grundar Merton i idén om att människans innersta jag är Kristus. 

Detta syns även i Mertons diktning. Dock bör det understrykas att Kristus ändå 

framställs som något immanent i den mänskliga tillvaron. Exempelvis i dikten “Trappists 

Working” skriver Merton ”Walk to us Jesus, through the wall of trees,/And find us still 

adorers in these airychurches”.
76

 Bilderna av Kristus som ses som immanent i skapelsen kan i 

det här fallet härledas till en mystik kristologi. 

Samtidigt sätts Kristus upphöjdhet i kontrast till världens ofullkomlighet när Kristus 

närvaro i nattvardens sakrament beskrivs: 

 

Be kindled, intellect, although your strongest lamps are  

night-lights 

By the beams of this wonderful Sun! 

Created wisdom makes at best a metal monstrance, for 

His crown 

And those stiff rays look like no living light: 

They are no more than golden spikes, and golden thorns!
77

 

 

Kristi heliga strålglans sätts här i kontrast till guldmonstransen som omsluter nattvardsbrödet. 

Guldmonstransen blir här sinnebilden för det förgängliga och världsliga (”those stiff rays look 

like no living light”). Samtidigt får de representera den värld som har pinat Kristus i och med 

att strålarna beskrivs som gyllene spikar och törnen. 

En upphöjd Kristus i nattvardens sakrament framträder även i ”Song For the Blessed 

Sacrament” där Kristus beskrivs som ”The Child […] sleeping in His golden house” men 

även ”weeping in a tender cloud”.
78

 Just Kristi betydelse i nattvarden lyfts även fram i dikten 

”The Image of True Lover’s Death” där han beskriver en ganska tydlig katolsk 

nattvardsteologi, där nattvarden är ett ständigt upprepande av offret på korset: 

 

And in your deepest happiness 

He hides and keeps his holy house, 

And bleeds there, on a daily Cross, 

                                                 
75
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With Christ, in the strong joys of the Eucharist.
79  

 

Det bör understrykas att Merton laborerar med kontraster: Å ena sidan framträder ett 

bildspråk som understryker Kristi majestät (men också katolska kyrkans krav att 

nattvardsbrödet omges av ädelmetall) genom att ordet guld är ständigt återkommande. Å 

andra sidan framträder också Kristi lidande i nuet genom nattvardens sakrament genom att 

han gråter och offrar sig dagligen för mänsklighetens skull.  Kristi närvaro i nattvardens 

sakrament tar sig även ett beskyddande uttryck, som i dikten ”Clairvaux”: 

 

By plain altars, cowled adorers, where Christ hangs 

and hides in a golden dove, 

Dwells in the air above our heads 

And overshadows all our prayer with His tabernacle wings.
80

 

 

Det bör understrykas att Thomas Merton såg mässan, och närmare bestämt eukaristin, som 

central, då Kristus i nattvardens mysterium offrade sig till Gud Fadern för världens synder.
81

 

Han såg även nattvarden som ett sätt att ena folk i barmhärtighet, och att detta var ”the full 

expression of the Mystery of Christ on Earth”.
82

 Att just nattvarden får en sådan central 

betydelse i Thomas Mertons Kristusbilder i hans dikter stämmer därmed väl överens med den 

Kristussyn han företrädde i sina teologiska arbeten. Betoningen på Kristus närvaro i 

nattvarden stämmer dessutom väl överens med Katolska kyrkans nattvardssyn, där Jesus ses 

om verkligt närvarande i brödets gestalt. Mertons fokus stämmer även väl överens med den 

kult kring hostian (nattvardsbrödet), som ses som Jesus verkliga kropp i brödets gestalt, och 

som kan tillbedjas, och inte bara förtäras.
83

  

 

Den lidande Kristus i världen 

 

Som nämnts i föregående avsnitt berör Merton ämnet om den lidande Kristus med kopplingar 

till nattvardens sakrament. Detta tema framträder dock även i andra sammanhang. Bilden av 

en lidande och mänsklig Kristus i världen kommer till uttryck i dikten ”A Sponge Full of 

Vinegar” i följande rader: 
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When Romans gambled in the clash of lancelight, 

Dicing amid the lightnings for the unsewn mantle 

Thirst burned crimson, like a crosswise firebird, 

Even in the eyes of dying Christ.
84

  

 

Samtidigt är den teologiska föresatsen att Jesus tar på sig hela världens synder genom sitt 

lidande tydlig i fortsättningen av dikten då det står: 

  

But the world’s gall, and its rotten vinegar 

Reeked in the sponge, flamed on His swollen mouth 

And all was paid in poison, in the taste of our feasts!”
85 

 

I dikten ”The Betrayal” understryker Merton även bilden av hur våra synder har en direkt 

verkan på det lidande som Kristus utsattes för. Med suggestiva bilder som ”We digged Your 

hands, and filled them full of Blood/With little smiles dry as dice/We whipped and killed You 

for Your lovely word”.
86

  

Det dikten ”A Sponge Full of Vinegar” understryker är idéer som främst kan härledas 

till katolsk teologi såsom den kommer till uttryck hos främst Bonaventura – även om det 

också återkommer hos Thomas av Aquino – där Kristi lidande är ett mänskligt lidande. 

Samtidigt understryker även dikten att vi tar del själva i det lidande Jesus utstår, trots vårt 

sökande efter njutningar, då ättiksmaken gör sig påmind även ”in the taste of our feasts”. 

Någon total friskrivning från synden är det med andra inte tal om. ”The Betrayal” antyder 

genom liknelsen ”smiles dry as dice” att vi har en kollektiv skuld i det lidande Kristus utsattes 

för – bland annat när soldaterna kastade tärning om vem som skulle få hans mantel strax 

innan korsfästelsen.
87

 Eftersom dikten är skriven i imperfekt (”We whipped and killed You ”) 

är det dock oklart om dikten kan hänföras till traditionen om Jesus heliga hjärta, där våra 

synder i nuet pinar Jesus, eller om den syftar enbart på det historiska offret en gång för alla på 

korset.  

Under 1960-talet blir det färre Kristusbilder i Mertons dikter, men de som träder fram 

skildrar en Kristus väl förankrad i världens lidande – till exempel i form av krig och rasism. 

Så är exempelvis fallet i den språkligt lekfulla dikten ”The Geography of Lograire”: 
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Wash ocean crim cram crimson sea’s 

Son Jim’s son standing on the frigate 

Jim Son Crow’s ocean crosses a span 

Dare heart die Spanish ram or Lamb Son’s Blood 

Crimson’s well for oceans carnate sin sign  

Ira water Ira will not wash in blood 

Dear slain son lies only capable 

Pain and Abel lay down red designs.
88

 

 

Kristus skildras här som någon som dör i den blodspillan i krig som sker till havs – därav 

”Lamb Son’s Blood” på ett rödfärgat (”crimson”) hav. Främst behandlas dock hur rasism och 

våld är länkat då det framför allt är den afroamerikanske mannen (”Jim Son Crow”) som står 

som ett mänskligt offer i kriget. Denna länkning av rasism med våld kan ses som ett led i 

Mertons humanistiska ideologi, och i dikten blir det tydligt att Kristus blir ett offer i 1900-

talets stora samhällsproblem.
89

 

Jesu mänsklighet blir tydlig när Merton drar paralleller mellan Honom och hans 

livsstadier i dikten “The Biography”:  

 

Love teaches me to read, in You, the rest of my history. 

I trace my days back to another childhood, 

Exchanging, as I go, New York and Cuba for Your Galilee, 

And Cambridge for Your Nazareth”.
90

  

 

Samtidigt ska detta inte, i ljuset av hans kritik av den historie-kritiska synen på Kristus som 

kommer till uttryck hos bland annat Schillebeckx, ses som ett försök att utmåla Jesus liv som 

något alldagligt. Istället handlar det om att Merton försöker måla upp en bild av Kristus som 

någon som är värd att efterlikna. Bildspråket kan på så sätt hänföras till den mystiska 

traditionen om att leva i Kristi efterföljd såsom den kommer till uttryck hos den medeltida 

mystikern Thomas Kempis.
91
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Den dramatiske Kristus 

 

Den Kristus som Merton skildrar är dock inte bara en lidande Kristus i denna världen, utan 

även en upphöjd Kristus skildrad i dramatiska termer. Med ett bildspråk inspirerat av 

Uppenbarelseboken skildras exempelvis en triumferande Kristus: 

 

Shine with your lamb-light, shine upon the world; 

You are the new creation’s sun. 

And standing on their twelve foundations, 

Let the twelve gates that are one Christ are wide as canticles: 

And Oh! Begin to hear the thunder of the songs within  

the crystal Towers […].
92

 

 

 

Likaså beskrivs Kristus i dramatiska termer för att understryka det omvälvande i hans 

frälsningsverk: 

 

You with your ankles in the water and you garments white, 

Lift up your heads , begin to sing: 

And let your sights, exulting, rise and meet 

The miracle of living creatures  

In their burning, frowning flight. 

The message of their lamps and fires 

Warns you, make ready for the Face that speaks  

Like lightning, 

Uttering the new name of your exultation  

Deep in the vitals of your soul. 

Make ready for the Christ, Whose smile, like lightning, 

Sets free the song of everlasting glory 

That sleeps, in your paper flesh, like dynamite.
93

 

 

Dessa dramatiska Kristusbilder innehåller både ett bibliskt bildspråk och metaforer 

omformade på ett nytt och kreativt sätt. Från Uppenbarelseboken hämtas exempelvis 

metaforer som att Kristus (i sin enhet med Gud Fadern) är en sol och att hans röst är som 
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åska.
94

 Samtidigt används kreativa fusioner som att den upphöjde men självutlämnande 

Kristus skiner med ”lamb light”. Dikterna innehåller även moderna metaforer, som att Jesus 

sover i våra papperskroppar som dynamit. Det sistnämnda skulle kunna återknytas till 

Mertons mysticismiska idé om att varje människas inre jag är Kristus – i det här fallet en 

Kristus som skulle kunna utlösa en andlig explosion inom varje människa.  

I den mån Merton gör något som liknar en teologisk utläggning är språket rikt på 

metaforer för att beskriva och understryka Kristus återlösande roll: 

 

”Men of Genesareth, who climb our hill as slow as 

spring or summer, 

Christ is our Master, and we see His eyes are Jordans, 

His hands and feet are wounded, and His words are wine. 

He has let death baptize the one who stirs and wakens 

In the bier we carry, 

That we may read the Cross and Easter in his rising, 

And learn the endless heaven 

Promised to all the widow-Church’s risen children”.
95

 

 

I dikten länkas Kristi blodsutgjutelse på korset samman med nattvarden genom att beskriva 

hans ord som “vin” i samma mening som hans sår på korset beskrivs. Bilden av kyrkan som 

Kristi brud får en dramatisk dimension då kyrkan även beskrivs som en änka i samband med 

Kristi död, men änkans barn har möjlighet att uppstå med den uppståndne Kristus. Teologiska 

dogmer får därmed en utökad komplexitet genom användandet av metaforer. 

 

Kristusbilder i Daniel Berrigans dikter 

 

Den upphöjde och transcendente Kristus 

 

I Daniel Berrigans dikter framställs Kristus med ett bildspråk som anknyter både till så kallad 

”hög” och ”låg” kristologi. I den mån en tydlig hög kristologi kommer till uttryck hos 

Berrigan är det främst genom framställningar av Kristus som en upphöjd och majestätisk 

figur, såsom i dikten "Christ": 
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Words are outer form 

wherein majesty might near 

  if it so please; 

of limb and mien not substance, 

but light; glancing, 

  announcing, lo, he cometh. 

 

Samtidigt understryks människors ofullkomlighet i relation till den upphöjde Kristus: 

 

[S]o, struck from your holy flesh, 

  distance and 

access, our words begin 

  like lepers' bells: O come 

not near.
96

 

 

Den Kristus som kommer till uttryck i de ovanstående dikterna är en Kristus som är så 

upphöjd och förhärligad att vanliga och syndiga människor inte är värdiga att komma för nära 

honom. Detta anknyter till de kristologier där Krist gudomlighet och majestät understryks, 

som exempelvis den alexandrinska skolan. Bildspråket har dock en tydlig biblisk koppling 

genom berättelserna i evangelierna om Kristi förklaring och förhärligande.
97

 Kristus 

framställs även som en gestalt som är en del av kosmos, men som samtidigt överskrider 

gränserna för tid och rum. Exempelvis låter Berrigan Eva i bibeln säga följande om Jesus: 

 

I will follow 

the unhealed scar the tree Christ dragged 

opens in time.
98

 

 

På detta sätt både följs och bryts den historiska kronologin, eftersom Kristus är kapabel att 

transcendera tid och rum. Eva kan nämligen se Kristus frälsningsverk i förhållande till den 

ursprungliga synden och hur denna händelse är beroende och oberoende av den historiska 

kronologin. Detta understryks tydligast då Eva säger "It was for love of me/Adam undid 

Christ".
99

 Genom att Kristi evighet överskrider tid och rum blir det naturligt att trädet som 

åsyftas både är ett av träden i paradiset – vare sig det nu är kunskapens eller livets träd – samt 
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korset. På så vis länkas döden på korset direkt till händelserna i paradiset. En reservation kan 

dock göras då det gäller betoningen på överskridandet av tid och rum då det även kan ses som 

en poetisk kiasm – det vill säga att man skapar medvetna paradoxer som ett stilistiskt grepp. 

Paradoxen till trots kan det ändock ses som uttryck för en teologisk tankegång att Kristus 

frälsningsverk är aktuellt från begynnelsen. Denna paradox skapar dock en intressant tvist på 

frågan huruvida Kristus hade varit nödvändig även om Adam inte hade syndat, genom att 

Kristus får en central roll redan innan syndafallet eftersom han överskrider tid och rum. 

Just Kristi förmåga att överskrida tid och rum understryks även i dikten ”A Dialogue: 

The Good Samaritan”, då Berrigan skriver 

 

Christ plays in ten thousand places – 

present tense; the big round number 

laved in poetry; ‘lovely in eyes 

lovely in limbs not his.’
100  

 

Just Kristus ständiga närvaro knyter på sätt och vis an till Bonaventuras idé om att Kristus tar 

del i Guds ständiga skaparverk. Därmed är Kristus tydligt länkad till Gud Fadern i nuet. 

I “Latter Day Prison Poems” identifierar Berrigan sig med Kristus genom att jämföra 

sin fängelsevistelse med hur Kristus “do[es] time” genom att ta sig in i tidens ”uncontrollable 

current” som en livräddare för syndare som ropar på hans hjälp.
101

 På så vis tar Berrigans 

insats som fredsaktivist närmast heroiska proportioner, även om det är möjligt att det inte var 

författarens avsikt. Samtidigt visar det på ett kreativt sätt att använda sig av uttrycket ”doing 

time” – det vill säga antingen sitta av tiden i fängelse eller att vara en kreativ skapare i tiden. 

I ”Jack St. George, S.J. (R.I.P., November 26, 1993)” framställs Jesus på följande sätt: 

 

thanks be body and blood  

of star-crossed Christ 

 

and you transfigured  

child of my childhood 

singing 

alleluia 

in the upper room 
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of No Betrayal
102

 

 

Raderna kan verka något svårtolkade, och det är tvetydigt om det är Jesus som är det 

förhärligade och gudomliga barnet av hans barndom. Dock verkar dikten uttrycka betydelsen 

av Jesusbarnets gudomlighet, och denna gudomlighets inflytande på Berrigan i ett tidigt skede 

i hans (eller åtminstone författarjagets) liv. Alliterationerna ”body and blood/of star crossed-

Christ” understryker dessutom på ett rytmiskt sätt det centrala i Kristi utgjutelse på korset, och 

den lycka den har medfört världen på ett kosmiskt plan, genom en lek med ordet star-crossed 

som både tursam och åsyftandes Kristi kors.
103

 Just att korset antar kosmiska proportioner kan 

sättas i relation till Bonaventuras och den franciskanska traditionens kristologi. 

 

Den bibliske och obibliske Kristus 

 

I dikten "Talisman" understryker Berrigan en annan aspekt av Kristus frälsningsverk, och det 

är den enskildes skuld gentemot Kristus, i det här fallet avbildad på en silvermedaljong:  

 

I wear 

for sign of debt 

a silver medal of Christ 

sterile of flower or word 

itself time's flower 

molten and hard; face incised 

in the years' acid, 

a saviour's eye 

sleepless, surviving. 

 

I wear it, a weakling 

who kisses the knees of the warrior he fears 

and in the dust, may yet 

arise to love. 

 

The face turns full profile away- 

from time's stinking silver, Judas' kiss? 

 

But a chain swings the rabbi full about. 
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The face is become 

a saviour's change of heart. 

He turns to me. 

I may yet 

if silver outlast flesh 

 

die unchanged in bed, 

bought, sold for silver.
104

 

 

De Kristusbilder som framträder i den här dikten blir ganska skiftande, men med en till stora 

delar tydlig biblisk förankring. Jesus beskrivs som ”mästare” (”rabbi”) varmed hans 

mänsklighet understryks.
105

 Samtidigt får Jesus också en heroisk men icke-biblisk titel genom 

att det antyds att han är en krigare (”warrior”) som är värd både fruktan och kärlek. 

Kontrasten mellan det eviga och förgängliga i både vår egen natur och Kristi natur 

understryks också med silvret som symbol då det både är något skapat och hållbart. Silvret 

påminner även om de silverpenningar Jesus förrådes med, varmed ambivalensen i att ha Jesus 

ansikte förevigat i silver blir än mer påtagligt. 

Kristus ikläds även prästrollen roll genom att karakteriseras med icke-kristna titlar. I 

dikten "Lazarus" beskriver Lasarus Kristus när han väcker honom till liv som en "young 

Magian" som "cried open-sesame and puffed me to a man".
106

 Genom att använda ordet 

”magian” istället för en titel som understryker Kristi gudomliga roll i att kunna väcka de döda 

till liv kan dock Berrigan vilja understryka Lasarus’ begränsade perspektiv.  

Just denna lekfulla blandning av Kristustitlar ska dock också ses som ett uttryck för en 

diktares lekfullhet med religiösa teman. På så sätt liknar han Merton som blandar ett bibliskt 

bildspråk med ett modernt för att skapa suggestiva och komplexa bilder av Kristus. Det som 

skiljer Berrigan från Merton är dock att de bibliska Kristustitlarna är mer frekventa.  

 

Den lidande och mänsklige Kristus  

 

I likhet med Thomas Merton behandlar Berrigan temat om Kristi lidande. Just människans delaktighet 

att tillfoga Kristus lidande är dock inte lika uttalat som hos Merton. Likaså är inte mystika 

utläggningar av passionsberättelsen hans främsta fokus, utan det är snarare Kristi direkta delaktighet i 

det pågående lidandet i samtiden som understryks. Ett möjligt undantag utgör dikten ”Miracles”. Där 

                                                 
104

 Berrigan 1998:70. 
105

 Jfr Oakes 2009:28-35. 
106

 Ibid:53. 



 27 

framhäver Berrigan en lidande Kristus vars tårar ”flare[] up gently” när evangeliet öppnas.
107

 Genom 

kontrasten – för att inte säga paradoxen – att något dyker upp hastigt och mjukt understryks både det 

dramatiska i Kristus lidande, samtidigt som Hans mjuka omtänksamhet i evangeliet framhävs.   

Berrigan beskriver dock även i dikten ”The Levite”, där han gör en betraktelse av ett 

konstverk från 800-talet, en lidande och mycket mänsklig Kristus vad gäller hans fysiska drag 

och den fysiska miljö han vistas i när han hänger på korset: 

 

A thousand-year-old corpse has no redress; 

undistracted, head upon breast 

 

In that confessional guise, all his grist 

 

whose blood is rust, whose body  

clings like a locust shell to a tree. 

 

[…] 

 

Simply, through under wormwood 

under old nails and joists, under 

 

a stroke of ancient style that isolates 

(time's genius) your visionary gift- 

 

compounded, calculus of time- 

 

yet, we beseech, have done 

let the pierced arms have done 

 

stretched loins, drained heart, all  

their tragic charade. the dead may come 

 

their task done, into resurrection- 

an hour, a transcendent hush 

 

a stranger's face at door, a voice, 

unfaltering hands, our evening bread.
108
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I dikten är metaforerna och liknelserna mycket inomvärldsliga ("blood is rust", "whose 

body/clings lika a locust shell to a tree") för att understryka hur utblottad den lidande Kristus 

är när han hänger på korset och dör för hela mänsklighetens skull. Detta sätt att framställa 

Jesus, som även återfinns hos Merton, kan knytas till Bonaventuras betoning på Kristus 

mänskliga lidande. Jämfört med Merton är bildspråket kanske än mer världsorienterat i 

bildspråket även om den metafysiska aspekten av lidandet som pekar mot uppståndelse och 

återlösning nämns i raderna ”the dead may come/their task done, into resurrection-/an hour a 

transcendent hush”.
109

 Det bör slutligen noteras att Kristus i sin roll som lidande samtidigt får 

en prästerlig roll genom att dikten har titeln ”The Levite”, vilket är namnet på det judiska 

prästerskapet tillhörande Arons stam. Återigen ses Berrigans tydliga förankring i ett bibliskt 

vokabulär, samt en teologisk koppling att Jesus ikläder sig prästrollen genom att offra sig för 

mänskligheten.
110

 

Kristi lidande i världen, hans påtagliga mänsklighet och hans totala utblottning 

understryks även i "Kinder times?": 

 

But what use were angels 

in the raw world? Christ's hands and heart 

time hammered open. 

  He pours 

human over us.
111

 

 

 

Jesu förankring i människors kroppsliga (mass)död blir kanske ännu tydligare i "A Pittsburg 

Beggar Reminds Me of the Dead of Hiroshima": 

 

I believe in the Father Almighty 

and in Jesus Christ 

his risen flesh, indistinguishable  

from the permeating stench 

that rises, spreads, drifts 

on prevailing island winds 

when a people goes up, a  

mockup of city 

slapped together for a brief 
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sequence -lights, drone, target-.
112

 

 

I dikten kommer något som också är mycket tydligt i Berrigans övriga författarskap, nämligen 

hans samhällskritik och pacifism. Det kan därmed ses som naturligt att bilden av en lidande 

Kristus länkas till ett av 1900-talets stora våldshandlingar. Genom att Kristus beskrivs som ett 

med de människor som har massakrerats trots att det är hans uppståndna kropp som beskrivs 

betonas Kristi sanna mänsklighet.   

En Kristusbild i linje med Berrigans sociala patos kommer också till uttryck i "The Face 

of Christ". I dikten framställs Jesus som en människa bland syndarna och dem i samhällets 

bottenskikt och även hans belackare får komma till tals då det beskrivs att  

 

Christ, fowler of street and hedgerow 

cripples, the distempered old 

-eyes blind as woodknots, 

tongues tight as immigrants' -all  

taken in His gospel net, 

the hue and cry of existence.
113

 

 

Slutligen kan det nämnas att Kristi död och uppståndelse beskrivs i dramatiska termer, och 

förankrad i vår samtid, i “In the Children’s Ward”: 

 

Merciful, men and women stood apalled 

when the Lord sank and died; a crowned head 

must, if it rise intact 

make a fiery circle around; all 

stand without
114

 

 

Genom att sätta ordet “all” på näst sista raden i versen, istället för på sista, verkar han 

implicera att alla har del i Kristi uppståndelse, samtidigt som vi bara är åskådare till det som 

sker.  
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Den ätbare Kristus  

 

Medan Mertons betoning ligger kring tillbedjan av Kristus i form av nattvardsbrödet betonar 

Berrigan Kristus med matmetaforer, men en tydligt biblisk förankring. Kristus liknas till 

exempel vid honung som människor plundrar i "Believe", där en referens till vad Jesus själv 

åt som uppstånden kan skönjas.
115

 I samma dikt beskrivs han även som en fisk enligt den 

urkristna grekiska akronymen/symbolen ”Ikthus” (Jesus Kristus, Guds son, frälsare): 

 

The dismembered fish too, 

ikhtus for Christ, stared up at the fearful 

fishermen.  

[…] When he had eaten away all  

but literal arrangement, the skeleton said with its mouth 

Jesus Christ, Son of God, Savior. 

 Death again: the eyes 

even of a dead fish crying: believe or drown.
116

 

 

I dikten knyts matmetaforerna till Kristi lidande och utblottning: Människor plundrar 

honungen som är Kristus, och den metaforiske Kristus som fisk äts så bara benen är kvar, 

vilket kommer att symbolisera hans lidande och död som frälser mänskligheten. Samtidigt 

finns det en ambivalens i Kristi ätbarhet som inte bara knyter an till lidande och utblottning – 

nämligen att Jesus är eftertraktad. Fisken Kristus är nämligen inte ”unseaworthy” och kastas 

tillbaka i havet utan han äts upp. Likaså beskrivs Jesus i honungsmetaforen som något som 

överträffar Jungfru Marias mjölk.
117

 Dessutom antyds att honungen från blommans nektar är 

ett löfte om Jesus uppståndelse och återlösning genom att det står ”the dead flower lives; even 

death serves”.
118

 

I dikten ”To the New York West Side Jesuit Community” lyfts Kristus implicit fram 

som en matmetafor då han skriver att folk “stood and stood” och ”walked and walked” – 

implicit skrider till handling på grund av ”the risen bread”.
119

 Det som åsyftas här är Kristi tal 

om att han är livets bröd. Samtidigt framställs Kristus även som den uppståndne Kristus 

genom en ordlek – ”risen” kan nämligen betyda både jäst och uppstånden. Eftersom 

nattvardsbrödet i Katolska kyrkan generellt sett brukar vara osyrat verkar det som det är 
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främst den bibliska metaforen i Johannesevangeliet av Jesus som livets bröd som åsyftas 

snarare än en referens till det nattvardsbröd som används i dagens katolska liturgi.
120

  

 

Teologiska och ideologiska utläggningar om Kristus 

 

I “Pax Christi – Spirit of Life Plowshares” skildras delvis de rättegångar som Berrigan 

genomgick för sina direkta aktioner och civila olydnad. Det finns dock även en teologisk ådra 

i dikten genom att deras aktioner sätts i en eskatologisk kontext och genom att den innehåller 

en kort utläggning om Kristi förhållande till Gud Fadern. Enligt Berrigan är Gåvan (”The 

Gift”) – vilket verkar vara Guds nåd och frälsning – som Gud ger människor något omätbart 

(”measureless”). Vidare står det att bara Sonen (det vill säga, Kristus) som framställs som 

Guds avbild (”the image”) kan mäta sig med denna gåva. Ordvalet kan tyckas märkligt med 

tanke på att det annars är människan som framställs som skapad till Guds avbild inom katolsk 

tro. Samtidigt verkar dikten bekräfta en traditionell tro genom att Kristus framstår som den 

som i likhet med Gud kan mäta sig med den nåd som utgår från Gud.
121

 

Kristus seger över döden beskrivs på ett oväntat i dikten ”William Stringfellow” då han 

låter Kristus ”expiring for love, summoning a last/commanding cry –”Down, dog death””.
122

 

Kristus herravälde över döden uttrycks här genom att döden blir en metaforisk hund som 

lyder under Kristus. 

I dikten ”Merton” sätts Jesus i en interreligiös kontext genom att han tillsammans med 

Buddha är den som kommer att återställa en kaotisk värld: 

 

Hope? 

Christ and Buddha fashion a conundrum. Hear it. 

The hour of despoiling is the hour of our return.
123

 

 

I “Sermon on the Mount” framställs Jesus som en tydlig pacifist genom att han och den 

bibliske Abel ska ”take the great thrust –/defection of the word/-the Christian sword”.
124
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Avslutning och sammanfattning 

 

Gemensamma och särskiljande drag i Mertons och Berrigans Kristusbilder  

 

Både Mertons och Berrigans dikter rymmer Kristusbilder med antydan till social kritik under 

deras senare perioder. Detta kan förklaras med att det är först mot 1950-talets slut som de tar 

intryck av bl.a. fredsrörelsen inom katolska kyrkan. I Mertons fall är det främst i en av hans 

dikter från 1960-talet, där den lidande Kristus hamnar mitt i det lidande som rasism och krig 

orsakar. På så sätt blir läran om att våra syndar i nuet påverkar Kristus underförstådd, även 

om det tar sig uttryck i social kritik snarare än en Jesu hjärta-kult. Hos Berrigan återfinns den 

sociala kritiken oftare i hans framställningar av Kristus. Detta är för övrigt i linje med att hans 

författarskap i högre grad präglats av en profetisk samhällskritik, där Jesus goda exempel av 

självuppoffring för mänskligheten blir ett centralt tema.
125

 Det bör kanske också tilläggas att 

Berrigans författarskap sträcker sig längre fram i tiden än Thomas Mertons då Berrigan 

fortfarande lever, medan Mertons samhällskritiska dikter främst inskränker sig till samlingar 

från tidigt 1960-tal fram till hans död 1968. Mertons framställningar av den lidande Kristus är 

till skillnad från Berrigans på många sätt mer teologiska då de fokuserar på händelser ur 

passionshistorien och hur vår synd bidrar till denna. Eftersom det är fokus på Jesu historiska 

offer på korset och inte hans kontinuerliga lidande i nuet som är i fokus hos Merton är det 

dock oklart om det kan ses som ett uttryck för Jesu hjärta-kulten.
126

 Berrigan upphäver 

däremot oftare tid-rum-begränsningar genom att använda sig av ett rikt bildspråk och koppla 

Kristus lidande till lidande i nutiden.  

Både Merton och Berrigan använder sig av ett rikt bildspråk. Detta kan givetvis 

förklaras med att de skriver poesi, där metaforer och fantasirika, för att inte säga suggestiva, 

Kristusbilder ska frammanas hos läsaren. Detta kan ses främst som ett sätt att på ett medvetet 

osystematiskt och kanske mystikt sätt beskriva en andlig verklighet. Samtidigt kan 

metaforerna enligt min mening kopplas till teologiska traditioner som exempelvis bl.a. 

Bonaventuras betoning på en mänskligt lidande Kristus samt betoning på Kristi delaktighet i 

skapelsen då han har existerat före all tid och är ett med Gud Fadern.
127

 

Både hos Merton och Berrigan skildras en upphöjd Kristus som är utanför tid och rum. 

Det är dock främst hos Berrigan som möjligheten att gå bortom tid och rum kommer till 
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uttryck genom att Adam upphäver Kristi plan för mänskligheten, varvid Kristi eviga natur 

understryks. Kristus beskrivs överlag som mer närvarande i olika händelser, vilket (som 

nämnts ovan) kan knytas till den franciskanska mystika idén om Kristi delaktighet i 

händelserna i kosmos. En anknytning till Duns Scotus idé om att Kristus hade behövts även 

om Adam inte hade syndat är dock inte tydligt uttalad hos Berrigan då han skriver att Adam 

gör Kristi verk ogjort genom sin synd.
128

 Snarare ska det ses som en betoning på Kristi eviga 

natur och förmåga att överskrida tidens och rummets begränsningar.  

Hos Merton är Kristus mer koncentrerad till den kristna liturgin och eukaristin. Detta 

stämmer väl överens med den syn som Merton hade på nattvarden som något centralt i den 

kristnes liv. Denna nattvardsorienterade Kristussyn faller väl inom ramen för konventionell 

katolsk teologi, men har tydliga uttryck i den mystika Kristustradition som Merton tog intryck 

av, däribland 1400-talsmystikern Thomas Kempis som starkt betonade kulten kring Kristus i 

nattvardens sakrament.
129

  

Berrigans teman kretsar mer kring bibliska motiv samt social kritik än det liturgiska 

livet. Undantaget hos Berrigan gäller möjligen beskrivningen av Kristus i en metafor som ”the 

risen bread”. Här skulle en viss koppling till eukarastin kunna göras genom en ordlek, där 

”risen” både kan syfta på jäst bröd samt den uppståndne Kristus som livets bröd. Eftersom 

den romersk-katolska kyrkan nästan uteslutande använder osyrat bröd i nattvarden syftar dock 

metaforen och ordleken snarare på evangeliernas metafor, där Jesus kallar sig ”livets bröd”. 

Samtidigt ligger metaforen i linje med Berrigans syn på nattvarden som något som skapar 

mänsklig gemenskap, eftersom dikten knyter an till kollektiv aktivism. 

Överlag är Kristus-titlar med förankring i bibeln tydligare hos Berrigan än hos Merton. 

En förklaring till detta är att han har velat återföra sina Kristusbilder till urkyrkan, medan 

Merton har tagit intryck av den mystika teologin.
130

 Samtidigt är Merton tydligt bibliskt 

insprerad i sina dramatiska skildringar av Kristus, där moderna metaforer blandas med ett 

bildspråk lånat från Uppenbarelseboken. Båda författarna laborerar på ett mycket innovativt 

och kreativt sätt med de bibliska metaforerna. I Mertons fall rör det sig främst om att blanda 

bibliskt bildspråk för att skapa ett närmast paradoxalt eller nonsensliknande bildspråk genom 

att tala om exempelvis Kristi ”lamb light”. I Berrigans fall blandas icke-bibliska och bibliska 

titlar. Kristi prästerliga roll, som är uttalad i evangelierna, framträder jämsides med mer 

heroiska och icke-bibliska titlar, som att Kristus exempelvis är en krigare eller en ”[M]agi[]” 
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– alltså en österländsk, icke-judisk präst. Den sistnämnda titeln ska dock kanske främst ses 

som uttryck för ett begränsat och mänskligt perspektiv, snarare än ett bildspråk ämnat att vara 

kontroversiellt. 

 

Slutsatser  

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras av de Kristusbilder som framträder hos Thomas 

Merton och Daniel Berrigan: Både Thomas Merton och Daniel Berrigan förankrar sina 

Kristusbilder i bibeln. Dock är bildspråket från Uppenbarelseboken tydligare hos Merton än 

hos Berrigan, och de bibliska Kristus-titlarna är tydligare hos Berrigan än hos Merton.  

Thomas Merton har dragit mer inspiration av de mystika bilderna av Kristus, där Kristi 

upphöjda och immanenta närvaro i nattvardens sakrament har central betydelse. Även Kristi 

immanens i denna världen understryks också i Mertons dikter. Daniel Berrigan har istället ett 

tydligare fokus på samhällskritiska teman i sina Kristusbilder, där Kristus blir en tydlig aktör 

mitt i den mänskliga vardagen. Detta kan tydligt kopplas till Berrigans sociala engagemang, 

medan Merton i högre grad fokuserade på det kontemplativa livet, varmed Kristus ofta 

framstår som mer frikopplad från socio-politiska händelser. Samtidigt är Kristus tydligt 

inblandad i moderna händelser i en av Mertons senare dikter på 1960-talet. Betoningen på en 

Kristus som lider som en människa i denna världen framträder dessutom tydligt i både 

Mertons och Berrigans dikter. 

Sammantaget frammanas Kristusbilder som är i allra högsta grad i samklang med 

konventionell katolsk teologi. Eftersom det är dikter blandar författarna ibland friskt både 

traditionella och moderna element i sina framställningar av Kristus för att skapa dramatiska 

eller suggestiva Kristusbilder. Bakom denna blandning framstår dock en Kristus som både är 

transcendent men samtidigt ständigt närvarande och, i alla fall till viss del, lidande i denna 

värld. Dikter reder sällan ut paradoxer och tvetydigheter – snarare förstärker de paradoxerna 

och tvetydigheterna. Samtidigt blir paradoxerna att Kristus är både Gud och människa, 

immanent och transcendent, något som ständigt får ett tydligt uttryck i Berrigans och Mertons 

dikter. Och det både Merton och Berrigan skriver om Kristus i sin prosa fördjupas därmed i 

dikten. 
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