
Filosofen i kyrkan 
 
Strasbourg är en gammal och vacker stad som sett mer av europeisk dårskap än 
de flesta andra. Det är därför Europaparlamentet ligger här. Krigets stad skulle 
bli den europeiska fredens, frihetens och välståndets. I förra årtusendets sista 
sekunder invigdes det jättelika, futuristiska huset, Frankrikes största 
byggnadsverk, som utmanar himlen och vill lova människan en ny jord. 

Europaparlamentet är en modern kyrka, helgad vår tids sekulära tro på 
framsteg, mänskliga rättigheter och mellanfolkligt samarbete. Men jag är denna 
gång i Strasbourg för att besöka en annan tid, en annan kyrka. Den gotiska 
katedralen som byggdes för 800 år sen. Också den är en fantastisk byggnad, 
mest känd för sin fasad fylld av pelare, bågar, pyramider, figurer, hela Bibeln 
berättad och huggen i sten.  

Katedralen tycks kräva underkastelse av sin besökare. Jag känner mig först 
mindre här än jag gjorde på Europaparlamentets innergård, där man står i en 
cirkel med ett jordklot i mitten och är omsluten av väggar i glas och betong. I 
katedralen signalerar allt Guds allmakt, och min maktlöshet. Proportionerna är 
enorma och vart jag vänder blicken finner jag skulpturer av kristendomens 
hjältar: Jungfru Maria, Jesus, apostlarna, påvar, munkar och nunnor, korsriddare 
och huvudlösa martyrer.  

Filosofen konstaterar kallt att det mesta i katedralen svär mot humanismens 
bud. Här är människan inte alltings mått, tvärtom. Här skall jag överlämna mitt 
öde i andras händer, ge upp mig själv, ödmjuka mig, erkänna min synd och 
litenhet. 

Men jag är uppväxt i en kyrka, haft några av mitt livs bestämmande 
upplevelser där. Religiös är jag knappast längre, men kyrkan är för mig 
fortfarande en helig plats. Det är därför jag sitter i tystnaden i katedralen i 
Strasbourg. Heliga platser är förtrollade, tvingar mig att tänka på liv och död. På 
heliga platser går det att le samtidigt som man fäller en tår.  

 Moderniteten sägs ofta ha lämnat ett värdetomrum efter sig. I det rationella 
samhället finns ingen plats för helighet, blott det välgrundade, kalkylerade och 
mätbara är värden värda att försvara. Denna modernitetens bortträngning av 
heligheten har den fått betala dyrt för, då alltför många sökt dess substitut på de 
farligaste av platser: i drömmar om den rena hembygden, i kvasivetenskap eller 
teknokrati, i urartad religiositet eller andra tokigheter som fått kompensera för 
meningsförlusten. 

Jag tänder ett ljus i kyrkan i Strasbourg. Framför det kan jag en stund stanna 
upp och bryta vardagens rutiner, vara i en kravlös meditation. Inget märkligt 
med det, men jag behöver det heliga rummet. En plats där jag får vara i fred, 
som är helgad, där man i stillhet och tystnad får le och tåras i enskildhet. Denna 
heliga plats är laddad av århundradens mänskliga erfarenheter och av alla de 
som suttit här före mig. Jag tror moderniteten behöver fler sådana platser. 

FN: s generalsekreterare Dag Hammarskjöld (1905-61) var en modernitetens 
man, en rationalistisk ekonom och en exceptionell tjänsteman som fick saker ur 
händerna och ting att förändras.  Efter sin tragiska död överraskade han vänner 



och omvärld med den religiöst mystiska dagbok Vägmärken han skrivit på under 
sitt liv.  

Jag skattar högre än den att Dag Hammarskjöld lät inreda ett meditationsrum i 
FN: s avantgardistiska högkvarter i New York, vackert utsmyckat av den 
svenske konstnären Bo Beskow (1906-89) och tillgängligt för alla med öppet 
sinnelag. Där kan man sitta en stund och fundera på varför man är till. Världen 
kanske blir lite bättre så, tänkte han. Jag hoppas att Europaparlamentet har ett 
helgat rum där man kan tända ett ljus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


