Frikänd
(Barabbas)
fri dramatisering av Pär Lagerkvists roman
av Christian Lanciai (2013)

Personerna:
Shlomo
Samael
Matias
Marta
Barabbas
Jakob
Simon (Petrus)
Thomas
Johannes
Bartolomeus
Andreas
Maria Magdalena
Simon (zeloten)
Jeshua
Pontius Pilatus
Kvirinius
Sahak, slav
uppsyningsman
kommendant
prokurator
Paulus
Lukas
en kapten
en soldat
romerska soldater
kristna
Handlingen utspelar sig i det heliga landet, Cypern och Rom
under den första kristna tiden.
------Se även vårt drama ”Det stora fiaskot” om kejsar Nero om samma tid.
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Akt I scen 1. Ett stökigt ställe av tvivelaktig karaktär.
Shlomo
Välkommen hem, broder! Du klarade det! Gratulerar!
Samael
Han verkar inte vidare glad för det.
Shlomo
Men vi är glada att se dig! Vi trodde aldrig vi skulle få se dig i livet mera.
Matias
Ge honom en drink. Det är vad han behöver.
Samael
Du ser ut som om du kom från dödsriket. Gaska upp dig! Du har ju
klarat dig!
Shlomo
Ge honom tid att hämta sig. Han har ju gått igenom helvetet.
Samael
Där har han levt i hela sitt liv. Han kommer aldrig ur det, och ingen av
oss andra heller.
Shlomo
Här är en som har väntat på dig! (en utmanande kvinna presenteras)
Ge honom en puss, Marta, så att han vaknar till liv!
Marta (slänger sig i Barabbas famn) Var har du varit så länge broder?
Barabbas (mörkt) Golgata.
Marta
Huvudskalleplatsen. Avrättningsplatsen. Vad i all världen gjorde du där?
Matias
Dit går ingen frivilligt utom för att avrättas.
Samael
Och då är det motvilligt. Vad gjorde du där, Barabbas?
Shlomo
Vad gör man där? Bevittnar avrättningar eller avrättas själv!
Barabbas
Ja, jag såg en avrättning. Två av mina bröder avrättades med en tredje.
Shlomo
Du behöver inte berätta mera, Barabbas. Det är över nu, och du har
klarat dig. Drick dig full, så klarar du dig ännu bättre!
Barabbas
Om det ändå vore så enkelt…
Matias
Han verkar störd.
Barabbas
Jag är inte störd. Jag har bara fått något att tänka på.
Samael
Det är farligt att tänka. Man kan bli där, som alla befängda rabbiner och
skriftlärda, som tittat för djupt i böckerna och förlorat sina själar där, när flaskorna är
så mycket hälsosammare.
Matias
Till kropp och själ.
Samael
Du sa det.
Barabbas (skjuter ifrån sig Marta och pokalerna på bordet, reser sig) Nåväl, jag har klarat
mig, och det vill ni fira, men det är ingenting att fira. Vad har vi väl för liv
egentligen? Vad har det varit annat än bara våld och orgier av alla slag?
Shlomo
Friheten, Barabbas! Vi har slagits för friheten!
Barabbas
Friheten är omöjlig. Vi blir aldrig fria. Det är lika bra att inse det genast.
Vad har alla våra lönnmord och överfall på romare kostat oss? Avrättningar och
mera avrättningar, hårdare förföljelser och skatter, djupare förtryck och ständigt
svårare repressalier. Så som vi håller på kommer romarna till sist att jämna vår stad
och vårt tempel med marken. Det lönar sig inte.
Samael
Vad lönar sig? Att krypa för dem?
Barabbas
Den tredje mannen som korsfästes med våra bröder vågade visa ett
alternativ.
Matias
Säg inte att du blivit kristen.
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Barabbas
Det är det sista jag blir. Jag föraktar de enfaldiga stackare som av ren
naivitet och dumhet hänger sig åt kulten av denna falska profet, en tillgjord Messias
bland alltför många andra, som nu liksom alla de andra avrättats, men saken är den
att han faktiskt var annorlunda. Han hade något annat att komma med än bara
svärmeri och fanatism och dumdristig hängivelse åt dåraktig upprorsanda. Han
avvisade allt våld och förkastade det och kom med visdom och välgärningar i stället,
som en läkare bättre än alla andra.
Matias
Likväl var han bara en falsk Messias som alla andra och korsfästes som
sådan som alla andra.
Barabbas
Det är bara det, att han tog min plats på korset. Det var jag som skulle ha
hängt där tillsammans med mina båda bröder och inte en oskyldig fredspredikant.
Samael
Har du dåligt samvete för att du överlevde?
Barabbas
Tvärtom, jag har ingenting emot det, men det är något som inte stämmer.
Matias
Vem var denna sista falska Messias egentligen? Är det någon som vet det?
Shlomo
Jag vet allt om honom. Han var oäkta son till en timmerman i Nasaret,
en änkling med ett antal barn tidigare, som gjorde sin sista minderåriga fru på
smällen innan de var gifta. Han började alltså som en horunge, och det var väl det
förhållandet som märkte honom från början, så att han till varje pris måste hävda sig.
Men han var begåvad och gick grundligt in i alla skrifterna, så att han redan som
barn blev något av ett underbarn hos de skriftlärda. Men han fick nog av vår trånga
förtryckta värld behärskad och ockuperad av den främmande krigsmakten och gav
sig ut på forskningsresor österut. Han studerade hos perserna men lärde sig mest
långt borta i Indien, där han blev i många år, tills han plötsligt kom tillbaka och
skulle genomföra Messiasdrömmen berusad av den storhetsvansinniga visionen att
han skulle kunna vinna hela världen för sin sak, som i och för sig var god och
uppbygglig: människokärlek, välgörenhet och pacifism. Men genom att han genast
fick farligt många anhängare, bland dem zeloter och rena upprorskrigare som vi
själva, måste han ändå stämplas av den romerska överheten som ett hot mot den
etablerade ordningen. Därför hamnade han hos Pilatus.
Matias
Du mötte honom där, Barabbas. Vad fick du för intryck av honom?
Barabbas
En ärlig och fullkomligt ofarlig man. Jag var övertygad om att Pilatus
hade exakt samma uppfattning. Jag kunde inte för mitt liv förstå varför han
jämställdes med mig. Jag tror att Pilatus tog för givet, att folket självklart skulle välja
honom framför mig, då jag var skyldig och han var oskyldig. Jag tror Pilatus ville
rädda hans liv men blev fullkomligt skräckslagen inför att folkets röst föredrog mig.
Matias
Folket känner dig. De vet vem du är. De vet att du står på deras sida mot
romarna. Men denne nasaré var en omöjlig utböling, som var svår att förstå och mest
vållade obehag och kontroverser.
Barabbas
Likväl var han oskyldig och hade inte kunnat vålla ett får något för när,
medan jag aldrig varit annat än en våldsman och mördare med många liv på mitt
samvete.
Matias
Säg inte samvete. De var väl romare allihop eller tjänare åt romarna.
Barabbas
Likväl var de alla människor.
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Samael
Men du lever, och han är död. Han förlorade, och du vann. Det är det
som gäller här idag.
Shlomo (lägger armen om honom) Så vad du behöver är vin, kvinnor och sång, så att du
kommer på bättre tankar än ohälsosamma impulser från Dödskalleplatsen. Häll i vin
åt honom, Marta, och hämta dina systrar.
Marta (häller i vin åt honom) Vi ska nog få dig till folk igen, Barabbas.
Samael
Sätt i gång och spela där borta, så att vi får lite muntration här! (Några
musikanter sätter i gång, och några utmanande damer börjar dansa.)
Shlomo
Drick nu djupt, Barabbas, och glöm den där nasarén. Det kommer andra
som blir korsfästa de med. (Festen och stämningen tilltar, Barabbas dricker och säger
ingenting mer, låter Marta göra sig till för honom och låter sig dränkas av festen.)

Scen 2. Ett läger utanför muren. Betryckta kristna.
Jakob
Sörj inte mera nu, Simon. Det är sorgligt nog ändå.
Simon
Det är mitt fel alltihop!
Jakob
Det är det inte alls.
Simon
Men jag förnekade honom!
Jakob
Det är ingenting att skryta med.
Simon
Det är det jag menar. Det var ett uselt förräderi!
Jakob
Nej, Simon, det var bara självbevarelsedrift.
Simon
Det var feghet!
Jakob
Sluta nu nån gång. Judas förräderi var värre.
Thomas
Han lär faktiskt ha sålt honom för pengar.
Simon
Det tror jag inte. Han gjorde bara vad han skulle. Det var ju Mästaren
själv som bad honom uträtta vad han skulle.
Thomas
Och så kom han med soldater och vapen och ett helt förband för att föra
honom inför rätta.
Simon
Han trodde det skulle bana vägen för Mästarens triumf!
Jakob
Det får vi väl veta om han någonsin kommer till rätta igen.
Simon
Här kommer Johannes. (reser sig) Något nytt, Johannes?
Johannes
Han kommer aldrig till rätta igen. Han har hängt sig.
Simon
Stackars människa! Det var inte hans fel. Han trodde aldrig det skulle gå
som det gick!
Johannes
Faktum är att han har hängt sig.
Jakob
Vad tror du om saken, Johannes?
Johannes Vad tror ni själva? Är det inte uppenbart? Han hade hand om vår kassa, som
alltid var knaper, och han höll hårt om den medan han själv lånade från den ibland.
Simon
Hur vet du det?
Johannes
Tror du inte att jag observerade honom? Han var alltid njugg och
protesterade när vår Mästare lät Maria Magdalena slösa sina dyra oljor på hans
fötter.
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Simon
Judas älskade Mästaren. Därför var han svartsjuk på Maria Magdalena.
Johannes
Det må vara. Men vad tror ni översteprästerna gav honom för att han
berättade för dem var han kunde hämtas? Trettio silverpenningar!
Jakob
Vad skulle han med så mycket pengar till?
Johannes
Efter att rättegången gått snett och vår Mästare inte alls triumferat utan
dömts till döden gick Judas till översteprästerna och kastade deras pengar i deras
ansikten och var alldeles ifrån sig.
Thomas
Och sedan gick han och hängde sig.
Johannes
Vi vet inte exakt när han gjorde det, men troligen när vår Mästare inte
längre gick att rädda, troligen efter att han gett upp andan på korset.
Thomas
Hur vet du allt detta?
Johannes
En broder visade mig platsen. Jag lät kalla på översteprästerna, som fick
skära ner honom själva.
Jakob
Någon vi känner?
Johannes
Han är här. (visar på Barabbas, som inte synts tidigare)
Bartolomeus Men det är ju…
Johannes
Döm honom inte. Han är redan frikänd.
Simon (kommer fram till Barabbas) Broder, vi stöter inte bort dig. Det var lika litet ditt
fel att vi förlorade vår Mästare som det var någon annans.
Jakob
Ändå är det väl djärvt att våga sig hit.
Barabbas
Det var något annat jag ville berätta för er.
Simon
Vad då?
Barabbas
Graven är tom.
Bartolomeus Redan! Har han uppstått redan!
Barabbas
Det kanske inte var någon uppståndelse. Någon har stulit hans kropp.
Simon
Vad säger du?
Barabbas
Jag tror inte han är död. Han blödde ju fortfarande när de tog ner honom
från korset, soldaterna slog inte sönder ett enda ben på honom, och Josef av Arimatea
tog genast hand om honom. Jag tror esséerna har hämtat honom och fört bort honom
för att återställa honom.
Thomas
Varför tror du det?
Barabbas
För att jag känner esséerna, och Jesus var en av dem. Han kände dem
också, liksom Johannes Döparen. Det är bara ni som inte känner esséerna.
Andreas Ett slutet sällskap, som alltid hållit sig utanför samhället och utom räckhåll
för romarna, men många av dem har till och från varit med zeloterna och deltagit i
deras sammansvärjningar och räder. Är det därför du känner dem, Barabbas?
Barabbas
Ja.
Bartolomeus Vad gör en sådan här hos oss? Det är han som borde ha blivit offrad och
inte vår Mästare! Varför fördriver vi honom inte? Han förnekar ju Mästarens död och
utesluter hans uppståndelse! Han är inte en av oss!
Simon
Här skall ingen fördrivas som frivilligt sökt upp oss. Låt oss i stället
sansa oss och närmare undersöka omständigheterna kring detta mysterium med
hans tomma grav och stackars Judas Iskariots ändalykt.
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Johannes
Barabbas är inte mindre jude än någon av oss, vilka våldsdåd han än har
förövat, som dock alltid riktat sig mot romarna.
Thomas
Just det. Låt oss gå till graven och undersöka saken.
Magdalena (har inte synts tidigare) Det behövs inte. Det är som Barabbas säger. Graven
är tom, ingen är där, och det finns inget spår efter vad som hänt, medan svepningen
ligger kvar, som om den inte behövdes längre.
Thomas
Esséerna!
Bartolomeus Jag tror inte ett ögonblick på Barabbas. Skall vi nu tro på en kvinna? Och
en sådan kvinna?
Johannes
Vår Mästare ärade henne, och det bör därför vi också göra.
Simon
Rätt så, Johannes.
Jakob
Till graven! Trösten är, att om han lever torde vi få se honom igen.
Simon
Just det! (bryter upp, och de andra följer med)
Visa oss platsen, Maria Magdalena. Du om någon hade hans förtroende.
(Alla går ut tillsammans.)

Scen 3. Som scen 1.
Shlomo
Nå, Barabbas, vad lärde du dig egentligen av de kristna?
Barabbas
Inte mycket. De är fullständigt förda bakom ljuset allihop, och nu kan
ingenting rädda dem längre.
Shlomo
Så de är inte att räkna med i vårt motstånd mot romarna?
Barabbas
Paradoxalt nog, käre Shlomo, kan just deras naiva tro bli vad som
slutligen lyckas vräka omkull den militära övermakten, just för att de tror så blint
och är så hängivet villiga att offra sig för sin tro.
Shlomo
Men är det inte ren dårskap de hänger sig åt?
Barabbas Fullständigt, men det inser de inte själva. Det är som en svärmisk besatthet.
De har nu en gång fått det i sig, den absurda idén, att Jesus dog på korset och sedan
uppstod från de döda, vilket de har apotheoserat till en egen mytologi, som de inte
fattar att är en direkt kopia och fortsättning på gamla mytologier, som den egyptiska
och babyloniska. Men deras största dårskap är tron på att Jesus var den ende gudens
son. Det vet både du och jag och alla som upplevde honom, att Jesus var av kött och
blod och inte det minsta gudomlig, vilka konster han än utförde.
Shlomo
Så han var bara en taskspelare som lyckades dupera publiken.
Barabbas
Ungefär så. Han tog på sig rollen av Messias och spelade den så väl, att
den inte hade kunnat genomföras bättre. Till rollen hörde uppfyllelserna av alla
profetiorna, och då Jesus kunde sina skrifter så väl missade han inte en enda. För
syns skull måste han ligga begravd i tre dagar, men det räckte med en för att effekten
skulle bli tillräcklig. Kort sagt, hans rollspel var perfekt.
Shlomo
Och det hade misslyckats om du blivit korsfäst i stället för honom.
Barabbas
Ödet hjälpte honom på traven. Ingen hade kunnat förutse att Pilatus
skulle försöka rädda hans liv med sin presentation av två fångar för frigivning, den
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ena misshandlad och oskyldig, den andra en självklar massmördare, varpå folket
förrådde sin låghet med att faktiskt föredra den våldsamma busen framför
fridsfursten. Pilatus blev ställd. Jesus vilja triumferade och han kunde genomföra sin
roll, medan jag dömdes till det orättvisa ödet att oförtjänt överleva.
Shlomo
Låt oss göra det bästa av saken. Man kan aldrig stämpla tillräckligt mot
Rom, och upproren och sabotagen kan aldrig bli för många.
Barabbas
Precis. Vi ska göra vad vi kan, men vi behöver inte de kristna, och de
behöver inte oss.
Shlomo
Vi är judar. Det är alldeles tillräckligt fördömt.
Barabbas
Vad världen måtte hata oss i evighet för vår envishet i att alltid bekämpa
allt som begränsar vår frihet!
Shlomo
En outtröttlig kamp i evighet.
Barabbas
Jag har alltid ansett att Job hade rätt gentemot Gud. Han blev slagen
med orättvisa och protesterade. Var det fel?
Shlomo
Nej, det var rätt. Gud gjorde orätt i att låta honom bli straffad för
ingenting.
Barabbas
Det är det jag menar. Guds auktoritet är en absurditet i sig. Överhet kan
bara innebära förtryck och maktmissbruk, och man är inte mänsklig om man inte
motsätter sig.
Shlomo
Precis.

Akt II scen 1.
Simon zeloten Vår vilde berömde broder utan namn är här på besök. Hur skall vi
behandla honom?
Jeshua
Försök hålla honom lugn, och försök hålla kvar honom.
Simon
Skall vi initiera honom?
Jeshua
Om det går.
Simon
Då kan vi inte ha några hemligheter för honom.
Jeshua
Var helt öppen, men säg inte mer än nödvändigt.
Simon
Det blir väl han som pratar mest.
Jeshua
Låt honom prata. Här kommer han. Jag går. (går när Barabbas kommer)
Simon
Välkommen, broder. Så du har inte åkt fast för romarna ännu.
Barabbas
Ingen risk. Jag tar inga risker.
Simon
Säger den som aldrig gjort annat i hela sitt liv.
Barabbas
Och överlevt.
Simon
Men du har åkt fast ibland.
Barabbas
Men alltid kommit undan.
Simon
Du har blivit berömd för ditt sista frikännande. En ökänd terrorist och
svuren fiende till romarna och världsordningen frikänns för att i stället en beskedlig
fredspredikant skulle korsfästas.
Barabbas
Avrättas, men han blev aldrig avrättad.
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Simon
Varför tror du det?
Barabbas
För att det var meningen att det bara skulle synas att han blev avrättad,
och därför frikändes jag genom översteprästernas och brödernas påtryckningar för
att det stora skådespelet skulle genomföras.
Simon
Hur mycket vet du?
Barabbas
Jag vet att han levde när de tog ner honom från korset utan att
ytterligare skada honom utom genom såret som blödde och bevisade att han levde.
Simon
Det skulle aldrig ha blivit känt. Josef av Arimatea hann inte i tid för att
hindra det. Meningen var att han verkligen skulle synas vara död.
Barabbas
Vad var meningen? Man tog honom ur graven nästan genast. Bara ni
kunde vara initierade nog att göra det. Var är han nu?
Simon
Du vet för mycket, och därför är det bäst att du får veta mera. Stanna hos
oss och kom med i vårt brödraskap, så får du veta allt.
Barabbas
Du är själv en ständig överlöpare mellan olika sekter och hörde både till
zeloterna och de kristna, som gick in för motsatt strategi. Du vet att man inte kan
binda sig till en enda grupp. För mig har friheten alltid varit mitt livs enda drivfjäder,
jag kommer alltid att slåss mot allt som försöker begränsa min frihet, men jag vet att
jag aldrig kommer att lyckas med att bryta mig ut ur alla bojor, där religionen kanske
är den värsta. Du vet att jag inte kan binda mig till ert brödraskap, lika litet som till
de kristna eller judarna eller något annat. Jag kan bara leva ensam.
Simon
Därför åker du förr eller senare fast och blir avrättad. Du är för vild och
okontrollerbar. Samtidigt är du oumbärlig för oss för ditt ryktes skull, dina
kunskaper och det faktum att du alltid klarat dig vidare utan att få din rätta identitet
avslöjad. För romarna och världen är du bara känd som Barabbas, ’sonen till en
fader’.
Barabbas
Jag hade aldrig någon fader.
Simon
Som agent och subversiv hade du inte kunnat ha ett bättre namn. Nåväl,
du skall få veta planen. Den är ännu i sin linda, och ingenting garanterar att den
kommer att lyckas, men vi ser den som vår enda möjlighet att omstörta romarriket.
Barabbas
Jag hör och tiger.
Simon
Zeloterna misslyckades och blev bara avrättade, liksom alla revolterande
rörelser som tog till våld, liksom alla som försökte göra sig till folkledare med
Messias som titel. Romarna bara krossade allt med våld. Det behövdes något annat.
Så kom Jesus tillbaka från Österlandet med en intressant utbildning i österländska
konster kombinerad med en naturlig begåvning för helandets konst, som han med
sina österländska kunskaper kunde magnifiera till att även synas åstadkomma
sensationella underverk. Han hade en plan, som han invigde sin kusin Johannes
Döparen i, som blev entusiastisk och avslöjade den för oss. Den gav oss en möjlighet.
Detta kunde vara formeln för att störta romarriket på lång sikt.
Barabbas Uppfyllandet av alla Messiasprofetior i skapandet av en ny världsreligion.
Simon
Fenomenet Lazarus var bara ett vådligt experiment och en förövning för
den tricksigaste biten – nödvändigheten att synas dö på korset för att kunna
genomföra en synbar uppståndelse från de döda som vore det definitiva seger- och
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triumfkortet för en oemotståndlig religion. Experimentet med den riskabelt
långvariga skendöden lyckades, och vi vågade satsa på genomförandet av
korsfästelsedramat. Vi var tveksamma och ville inte utsätta Jesus för ett sådant
lidande, men han insisterade själv och utnyttjade stackars Judas för sitt syfte utan att
Judas fick veta allt. Det var grymt men oundgängligt – romarna hade aldrig själva
skickat ut soldater för att infånga en sådan som Jesus. Han blev det första offret för
kristendomen, men det är oundvikligt att det blir många.
Barabbas Så ni tror att denna uppståndelsereligion skulle kunna ersätta romarriket?
Simon
Ta över det, pacificera det och på lång sikt åstadkomma en bättre värld,
helst utan våld och brutalitet.
Barabbas
Världens bästa avsikt men dömd att misslyckas då människan är som
hon är. Romarriket kommet att gå under på lång sikt ändå, och en etablerad
kristendom kommer inte att bli bättre, då allt etablerat är fördömt och måste frätas
sönder inifrån av korruption och maktmissbruk, ty sådan är makten. Det är en
naturlag. Ingenting kan bestå i längden. Den fria anden begränsas av allt som
försöker kontrollera den, mot vilket den alltid måste göra uppror och segra.
Simon
Vi har bara börjat, och det är värt ett försök.
Barabbas
Var är han nu?
Simon
I goda händer. Hans mor är med honom. Så fort han är tillräckligt stark
igen skickar vi honom tillbaka till Österlandet, där han trivdes och mådde bra.
Barabbas (reser sig) Det gläder mig att han mår väl. Då blev varken han eller jag
avrättad.
Simon
Du hjälpte till med att odödliggöra honom.
Barabbas
Det hade jag ingen aning om, och det var verkligen inte min avsikt.
Simon
Lev med livets välsignelse och hans.
Barabbas
Så länge det går.
Simon
Vad tänker du göra?
Barabbas
Fortsätta kampen på mitt sätt, som jag alltid har gjort.
Simon
Lycka till. Hoppas du fortsätter att klara dig.
Barabbas
Tack, broder. Jag hör av mig. (bryter upp)
Simon
Fullständigt självsvåldig och ett hopplöst fall, men han kan ännu gå långt.

Scen 2.
Pilatus
Så det är en gammal stamgäst vi har att försöka döma till döden om igen?
Kvirinius En av de allra värsta, kanske den mest hopplösa missdådaren i hela
Palestina.
Pilatus
Dra hans meritlista så att vi har något att gå efter.
Kvirinius Dråp redan som yngling, massmördare i tjugoårsåldern, deltog i minst
ett dussin banditgäng med överfall på karavaner som specialitet, medan hans
angrepp konsekvent uppvisar den röda tråden, att de alltid riktat sig mot Rom.
Pilatus
Och honom har jag en gång frikänt?

9

Kvirinius
I den ökända rättegången mot Jesus från Nasaret.
Pilatus
Som korsfästes i stället för honom på folkets önskan, en pinsamhet jag
ännu minns med fasa fastän jag hellre velat glömma den än något annat. Och nu har
vi honom igen?
Kvirinius För överfall på romersk karavan med tre dödade. Lyckligtvis kunde en
romersk patrull ingripa.
Pilatus
Då vet vi var vi har vår man. För in honom.
(Signalen går. Barabbas förs in i kedjor.)
Min vän, du är Palestinas värsta brottsling. Vad har du att säga till ditt försvar?
Barabbas
Ingenting.
Pilatus
Ingenting?
Barabbas
Vad kan jag säga? Ni har mig fast och gör ändå med mig vad ni vill. Vad
det än är måste jag acceptera det.
Pilatus
Du verkar oberörd och fullkomligt omedveten om din egen brottslighet.
Barabbas
Jag är jude, och ingen jude tycker om att ha er i vårt land. Jag är bara en
av många som försökt göra något åt saken. Så enkelt är det.
Pilatus
Din brottslighet har konsekvent gått över alla gränser och förtjänar ett
straff värre än döden, och det har du gjort dig förtjänt av.
Barabbas
Varför göra det svårt när det kan göras enkelt?
Pilatus
Därför att du om någon förtjänar det. Du döms härmed till livstids
straffarbete i koppargruvorna på Cypern.
Barabbas (förvånad) Dömer ni mig till livet?
Pilatus
Nej, till världens långsammaste och säkraste och mest plågsamma död.
Även om du överlever de första svåraste åren kommer så småningom dina lungor att
fyllas med ett koppardamm som ger dig tusen nålar inifrån som sakta men säkert
stinger dig till döds, medan varje ditt andetag blir mera plågsamt.
Barabbas
Ni gör det då besvärligt för er.
Pilatus
Gruvorna behöver slavarbetare, då manfallet är stort.
Barabbas
Jag har ingenting att tillägga.
Pilatus
Inte vi heller. För bort honom! (Barabbas föres ut.)
Klarar han ett år är han duktig. Klarar han två är han seg. Lever han efter tre kan
han bli farlig. Sänd mig årliga rapporter om honom.
Kvirinius
Ja, herr prolurator. (går ut efter de andra)
Pilatus
Och själv är jag kallad tillbaka till Rom efter att bara ha fått genomlida
omöjliga uppgifter här. Ämnar de ställa mig till svars för att jag har gjort så gott jag
har kunnat? Vem som helst hade gått hårdare fram än jag, och inte en enda av dem
jag dömde till döden förtjänade något mindre, allra minst den här siste. Likväl är han
förknippad med den enda dödsdom jag någonsin känt mig hågad att ångra. Men
ulvarna krävde det lammet, och inte ens hela Rom hade kunnat rädda det lammet.
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Akt III scen 1. Slavbaracken i slavarbetslägret.
Barabbas
Jag har iakttagit dig länge, Sahak. Du har en hemlighet.
Sahak
Vem har inte det?
Barabbas
Hur hamnade du här?
Sahak
Hur hamnade du själv här?
Barabbas
För mina gärningars lön. Jag hade begått så många mord att jag
bestraffades med vad som skulle vara värre än döden, men jag är en överlevare och
har överlevt. Det har du också gjort, men ingen borde överleva här. Det är ju därför
vi som har skickats hit har hamnat här.
Sahak
Har du också en hemlighet?
Barabbas
Låt oss utbyta hemligheter.
Sahak
Min hemlighet, som gör att jag överlever, är det här. (visar sin stenbricka
om halsen)
Barabbas (förfärad) Fiskens tecken!
Sahak
Ja, jag är kristen. Det är min hemlighet. Därför hamnade jag här, för att
jag skulle dö här, och därför har jag överlevt.
Barabbas
Fick du träffa honom?
Sahak
Nej, bara hans lärjungar.
Barabbas
Jag träffade honom. Det är min hemlighet.
Sahak
Är du också kristen?
Barabbas
Nej, långt därifrån, snarare motsatsen. Men hur har det hjälpt dig att
överleva?
Sahak
Trons kraft.
Barabbas
Alltså självsuggestion och inbillningssjuka.
Sahak
Nej, jag vet att han lever.
Barabbas
Det vet jag också, men det behöver jag inte tro för att veta.
Sahak
Tron på att han lever är tron på uppståndelsen och på det eviga livet.
Barabbas
Det vill jag helst inte tro på. När jag en gång äntligen dör så får det vara
nog med det. Jag vill helst inte se att jag ännu lever när jag en gång är död.
Sahak
Då har du mycket att lära dig.
Barabbas
Undervisa mig.
Sahak
Det är mycket enkelt. Man kan inte dö, lika litet som Jesus kunde det.
Livet fortsätter alltid efter döden, som i själva verket är en pånyttfödelse.
Barabbas
Du låter som en pythagoré.
Sahak
Jag var pythagoré innan jag blev kristen. Det är en utmärkt kombination.
Men berätta. Hur träffade du Mästaren?
Barabbas
Det var inte frivilligt. Jag vill helst inte tala om det.
Sahak
Botade han dig från någon sjukdom?
Barabbas
Snarare tvärtom. Jag har varit grubbelsjuk sedan dess.
Sahak
Fick du en uppenbarelse av honom som Paulus?
Barabbas
Vem är Paulus?
Sahak
Den främste missionären bland de kristna. Han ämnar kristna hela världen.
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Barabbas
Med tvång?
Sahak
Nej, med uppståndelsens frälsning som medel.
Barabbas
Så han påstår att Jesus uppstod från de döda?
Sahak
Ja.
Barabbas
Då har du gått på den lätte och missuppfattat hela saken. Han var inte
med, och vad han påstår är inget nytt. Det är den gamla Osirisläran i ny version.
Sahak
Men han har framgång med sig överallt och är romersk medborgare.
Barabbas
Så han tänker omvända hela Rom?
Sahak
Förvisso.
Barabbas
De kristna vilar då inte på sina lagrar. De har för skyndsamt. Det
kommer att sluta illa.
Sahak
Därför är jag här.
Barabbas
Hur länge tänker du hålla ut med att överleva det här helvetet och
framhärda i din blåögda kristendom?
Sahak
Tills jag överlevt dem alla.
Barabbas
Vilka alla?
Sahak
Hela etablissemanget. Den korrupte kejsaren och hans mördarstat. Hela
den romerska armén, som bara är självdestruktiv.
Barabbas
Varför tror du det?
Sahak
Det är alla soldater. Deras yrke är ju att döda soldater, alltså varandra.
Barabbas
Det är det all makt handlar om: att döda konkurrenter om makten och
livet. Någon blir alltid kvar till slut, och då dör han också.
Sahak
Men Kristus överlevde genom att dö.
Barabbas
Kanske det.
Sahak
Jag är glad att vi har funnit varandra, broder.
Barabbas
Jag önskar jag kunde ha en lika varm tro som du, men jag är förtappad.
Sahak
Ingen är förtappad. Får jag rista in fiskens tecken på din slavbricka
också, som en skyddsamulett?
Barabbas
Var så god, men jag tror inte på det.
Sahak
Ändå hade du träffat honom.
Barabbas
Ja, men på fel ställe.
Sahak
Vad kan det ha varit för ställe?
Barabbas
Mina vanliga tillhåll har brukat vara krogar och horhus, men honom
träffade jag i fängelset.
Sahak
Vad gjorde han där?
Barabbas
Han släppte ut mig och gav mig fri.
Sahak
Det ante mig!
Barabbas
Men nu är jag här ändå.
Sahak
Du ska se att vi en gång kommer ut härifrån. Slavuppror är trots allt
vanligare än vad Rom vill medge.
Barabbas
Är något på gång här?
Sahak
Det kan du ge dig den på. Det är det alltid. Ingen kan ju leva här.
Barabbas
Det är därför vi är här.
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Sahak
Jag vet.
Barabbas
Vår enda uppgift i livet är att dö.
Sahak
För att uppnå det eviga livet.
Barabbas
Nu är du där igen.
Sahak
Glöm aldrig att jag gjort dig till fosterbror och att du nu är kristen.
Barabbas
För att tillfredsställa dig och dina nycker.
Sahak
Den sanna tron skall frälsa alla.
Barabbas
Du kommer aldrig att finna en mera svårfrälst person än mig.
Sahak
Du är frälst redan.
Barabbas
Som du vill.
uppsyningsman (kommer in, ser sig om kring, får syn på dem) Hallå! Ni två där!
Sahak
Är det oss han menar?
uppsyningsman Ja, det är det, ditt pundhuvud, för bara ni två är vakna men sladdrar
som om ni ville väcka hela baracken.
Barabbas
Är det därför du är här, för att be oss hålla käften?
uppsyningsman Inte alls. Ni skall inför er herre i morgon.
Sahak
Skall vi avrättas?
uppsyningsman Nej, han vill tala med er.
Barabbas
Varför?
uppsyningsman Fråga inte mig. (skämtar grymt) Han kanske vill ge er fria.
Barabbas
Ingen risk. Det blir vi aldrig.
Sahak
För vi är fria redan.
uppsyningsman Ja, som slavar, för alltid fria från all frihet. Jag ville bara varna er, så
att ni inte väntar er något utom kanske det värsta.
Barabbas
Tack för varningen. Då slipper vi sova i natt.
uppsyningsman Det var meningen. Ni blir hämtade i morgon. Lycka till. (går)
Sahak
Vad tror du är meningen?
Barabbas
Ingenting har någon mening. Det är det enda jag vet.
Sahak
Jo, allting har en mening, som att vi skulle finna varandra här.
Barabbas
Sov nu. om du kan. Vi har sladdrat nog för idag.
Sahak
Imorgon är en annan dag.
Barabbas
Påminn mig inte om det. Var dag har sin egen pina.
Sahak
God natt. (De försöker sova.)

Scen 2.
uppsyningsmannen (uppträder inför kommendanten) Jag har kommit hit med
delinkventerna.
kommendanten Jag har alltid undrat hur sådana ser ut. De måste vara ena underliga
djur.
uppsyningsmannen På min ära.
kommendanten Det är bra. Hämta in dem. (uppsyningsmannen går)
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Vi trodde inte såna djur fanns, men här finns de och fortsätter överleva i åratal
fastän de borde ha dött för länge sen som alla andra. Är det något hat som håller dem
vid liv eller något annat? (uppsyningsmannen kommer in med Sahak och Barabbas)
uppsyningsmannen Här är de båda hopplösa originalen.
kommendanten Era oförbätterliga överlevare, vet ni vad ni är här för?
Barabbas
För att äntligen avrättas?
Sahak
Vi dör gärna för vår sak.
kommendanten Och vad är er sak?
Sahak
Att vi är så bra på att överleva att vi måste avrättas för den sakens skull.
kommendanten Det är inte alls därför ni är här. Ni vore inte här om ni inte hade
överlevt, men nu har ni överlevt och envisats med att fortsätta överleva i det
oändliga, vilket förorsakat oss statistiska problem. Hit skickas man nämligen inte för
att överleva utan för att dö. Vi är en konsumtionsindustri som lever på att
konsumera våra arbetare, men ni låter er inte konsumeras. Hit skickas bara
dödsdömt odugligt folk till en säker död för att Rom skall bli av med dem, som
obotliga upprorsmakare och kriminella, men er blir vi inte av med. Då är det lika bra
att vi utnyttjar er till något bättre. Vårt jordbruk på ön behöver starka krafter som
kan dra plogarna. Vi har inte dragdjur tillräckligt, men vi har slavarbetare. Ni förblir
fortfarande slavar men får ett friare och hälsosammare arbete, som samtidigt kräver
större krafter. Ni blir åtminstone av med era kedjor. Säg mig bara en sak. Varför har
ni överlevt? (Sahak visar fram sin slavbricka.) Vad är det?
Sahak
Fiskens tecken.
kommendanten Här har ni inte ätit fisk. Ni har ätit gröt och soppa, i bästa fall någon
urvattnad stuvning. Driver du med mig?
Sahak
Vi är kristna.
uppsyningsmannen Fiskens tecken är ett igenkänningstecken för de kristna.
kommendanten (till Barabbas) Du också? (Barabbas visar fram sin bricka.) Din fisk är
överkorsad. Vad betyder det?
Barabbas
Jag är inte en troende kristen.
kommendanten Driver du också med mig? Antingen är man väl troende som kristen
eller otroende och okristen?
Barabbas
Jag är bådadera och varken eller.
kommendanten (till uppsyningsmannen) Vad är det för idioter till pajasar du har grävt
fram ur din gruva?
uppsyningsmannen De kan arbeta.
kommendanten Ja, de kan arbeta, och bara därför får de arbeta vidare så länge de
arbetar. Men se för helvete till att de håller tyst om sin kristna idioti. Alla kristna är
subversiva parasiter. De kan bli Roms undergång med tiden om vi inte håller dem i
arbete.
uppsyningsmannen Era slavbrickor måste bytas ut mot andra utan fiskar.
Sahak
Då ristar vi in nya fiskar i dem.
kommendanten Tag för helvete bort dem innan jag ångrar mig! Och spänn dem
framför plogen genast!
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uppsyningsmannen (bugar sig och för ut fångarna)
kommendanten Det är bara därför de har överlevt. De är dårar.

Scen 3.
Barabbas
Kristus, varför förföljer du mig? Vad ont har jag gjort dig, eftersom du
aldrig lämnar mig i fred? Jag har försökt förstå dig och tro på dig men misslyckats
med båda. För mig kan du aldrig framstå som något annat än ett olycksaligt fiasko,
som redan dragit med sig alltför många andra i din egen undergång, vilket du lär
fortsätta med i en fatal och oöverskådlig framtid. Men varför bekymrar jag mig? Jag
har ingenting med dig att göra.
Sahak
Grubblar du nu igen?
Barabbas
Det är din Kristus fel. Det var han som fick mig att börja.
Sahak
Ty dig till honom, så blir allt bra.
Barabbas
Det kan du försöka inbilla någon annan. Jag går inte på lätta finter.
Sahak
Det är livets hemlighet.
Barabbas
Nej, det är förenklade lösningar av livets komplexitet som inte fungerar.
Sahak
Du gör det bara svårt för dig.
Barabbas
Nej, jag försöker vara realistisk. Det är det enda som någonsin har hjälpt
mig.
Sahak
Här kommer vår slavdrivare.
uppsyningsmannen Ni ska inför prokuratorn.
Sahak
Vad har vi nu gjort?
uppsyningsmannen Det vet ni bara själva.
Sahak (till Barabbas) Vad har vi gjort?
Barabbas
Fråga inte mig.
uppsyningsmannen Jag tror det har att göra med att prokuratorn ska flytta hem till
Rom. Han vill se vilka slavar han vill ta med sig.
Sahak (pustar ut) Puh! Hoppas jag får stanna kvar. Vi har det bra här.
Barabbas
Mig kvittar det.
uppsyningsmannen Så, nu vet ni det. Det är lika bra ni förbereder er på det värsta.
(går)
Sahak
Det säger han alltid. Vad tror du?
Barabbas
Ingenting.
Sahak
Vi kan varken få det bättre eller sämre.
Barabbas
Jo, man kan alltid få det ännu sämre.
Sahak
Du med din negativa realism! (går förargad)
Barabbas
Och du med din kristna blindhet, som gör att du går på vad som helst
utan att se någonting.
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Scen 4.
uppsyningsmannen Jag är här med de båda mönsterslavarna.
prokuratorn Gott. De har unika överlevnadsmeriter. Sådana har alltid intresserat mig.
(Sahak och Barabbas släpps in.)
En enda fråga: vad är det för en morot ni går efter som blindbocksåsnor runt
brunnen i ert tröstlösa slaveri?
Sahak
Min tro.
prokuratorn Din tro på vad?
Sahak
Jesus Kristus.
prokuratorn Vem är det?
Sahak
Den ende sanne guden.
prokuratorn Är han inte bara en människa?
Sahak
Nej, han är den ende levande gudens son.
prokuratorn Och honom lever du för?
Sahak
Ja. Jag tillhör honom.
prokuratorn Fel. Du tillhör Caesar, vars slav du är.
Sahak
Min herre är Jesus Kristus och ingen annan.
prokuratorn (till Barabbas) Delar du hans mening?
Barabbas
Inte alls.
Sahak
Fel. Han är också kristen.
prokuratorn (till Barabbas) Är du också kristen?
Barabbas
Nej, jag har försökt men misslyckats. Jag kan inte ha någon tro.
prokuratorn Betyder det att du inte tror på någon gud?
Barabbas
Jag tillhör Caesar, men någon gud har jag inte.
prokuratorn Ni har båda varit exemplariska jordbrukarslavar och har överlägsna
meriter, i synnerhet som ni presterat det omöjliga i att överleva koppargruvorna.
Emellertid måste jag vara säker på mina slavars lojalitet. Jag kan inte ha en slav som
menar sig ha en annan herre än Caesar.
Sahak
Jesus Kristus står över Caesar.
prokuratorn Det gör han inte alls. Kristendom är subversiv verksamhet och bedöms
som landsförräderi.
Sahak
Jag är inte romersk medborgare.
prokuratorn Men du är slav i Roms tjänst. Det är lika illa. Synd på en god slav. Jag
kan inte ta dig med till Rom.
Sahak
Betyder det att jag får stanna kvar här?
prokuratorn Tyvärr har jag ingen användning för slavar här längre eftersom jag drar
hem till Rom. Däremot har du bekänt dig som en kristen upprorsman. Därför måste
jag tyvärr låta korsfästa dig. Ta hand om honom.
uppsyningsmannen (tar hand om Sahak) Jag varnade dig!
Sahak
Lovad vare Jesus Kristus! (förs ut)
prokuratorn (till Barabbas) Du har visat bättre balans och förnuft, och du har
erfarenhet. Sådana har jag användning för i mitt hushåll i Rom. Du får följa med.
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Barabbas
Jag är redan en nästan gammal man.
prokuratorn Det hjälps inte. Du har krafter kvar och har visat pålitlighet. Så länge du
orkar arbeta har du en säker plats hos mig.
Barabbas
Ni befaller, och jag lyder.
prokuratorn Precis. Det är allt som gäller. Du kan reglerna och håller dem. Det
uppskattar jag. Du skall få ett lätt men ansvarsfullt arbete. (Barabbas bugar
underdånigt.) Du kan gå. Invänta order. (Barabbas går.)
Om ändå alla slavar var som han! Då skulle Rom vara osårbart.

Akt IV. Rom. Dunkel sammankomst.
Simon (Petrus) Vi möts här i mörkret för att inte synas och för att kunna ägna oss åt
vår dyrkan i fred, då hela Rom förföljer oss och vill oss illa. Vad har vi gjort för att
förtjäna detta? Svaret är enkelt. Ingenting. Vi är oskyldiga och rena, och därför
förföljs vi, precis som Jesus som den renaste av alla förföljdes till döds för ingenting
och gavs en brottslings död bara för att han var motsatsen. Vår kult handlar om
oskulden och renheten i motsats till den hårda maktvärldens korruption och
hänsynslöshet. Kan någon säga att vi har fel? Nej, och därför vänder sig hela världen
mot oss, just för att det är så självklart att vi har rätt, ty sådan är världen.
Paulus
Broder, jag önskar jag kunde predika lika bra som du.
Petrus
Välkommen, broder Paulus. Så även du har kommit ända till Rom till
slut för att finna ditt öde och undergång här.
Paulus
Så du känner till mitt öde.
Petrus
Jag är förvånad över att se dig här. Jag trodde du satt bakom lås och bom.
Paulus
Genom läkaren Lukas förmedling lyckades han utverka en liten kort
permission åt mig, så att jag åtminstone skulle få träffa dig en gång till innan det var
för sent.
Petrus
Då tackar vi för den äran. Var är han själv?
Paulus
Han borde vara här någonstans, men han kommer väl.
Johannes (försiktigt) Simon, en annan broder är här som verkar lömsk. Han kan vara
spion. Jag tycker att jag känner igen honom.
Petrus
Varifrån?
Johannes
Från länge sedan, jag tror ända från Jerusalem.
Petrus
Då är han intressant. Var är han?
Johannes (indikerar försiktigt) Han sitter där borta.
Petrus (reser sig genast och går bort till Barabbas) Broder, jag känner igen dig, men det
var länge sedan.
Barabbas
Ja, det var det.
Petrus
Vad gör du här?
Barabbas
Jag önskar jag visste. Någonting drog mig hit.
Petrus
Du har gått igenom mycket, och det har vi också.
Barabbas
Det värsta återstår.
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Petrus
Det gör det alltid. Vill du bli presenterad, eller vill du hålla dig undan?
Barabbas
Kristus har förföljt mig alla dagar sedan den där dagen. Jag blir aldrig av
med honom.
Petrus
Då är det inte meningen heller.
Barabbas
Men jag kan aldrig följa honom. Jag har försökt men misslyckats.
Petrus
Det var inte ditt fel att han korsfästes i ditt ställe.
Barabbas
Vems fel var det då?
Petrus
Ingens.
Barabbas
Fel. Det var hans eget. Han ville det själv.
Petrus
Som du vill. Det kanske var så. Huvudsaken är att det inte var ditt.
Barabbas
Jag kände Judas Iskariot, en hygglig prick. Han var ordentlig och en god
jude och gjorde mycket för de förtrycktas sak.
Petrus
Jag vet. Vi har förlåtit honom.
Barabbas
Han blev lurad. Han blev inbillad att tro att hans överlämnande av sin
rabbi till romarna skulle leda till hans triumf.
Petrus
Det gjorde det också.
Barabbas
Ja, på korset. Judas trodde det var hans fel och tog korsfästelsen på sig.
Han var kristendomens första offer. Hur många tänker ni låta offras för er naiva
övermodskult?
Petrus
Så många som romarna kräver. Vi offrar oss inte själva. Det är romarna
som offrar oss.
Barabbas
För att ni är så enfaldiga och sätter er upp mot staten och vägrar
samarbeta med överheten.
Petrus
Det gör du också. Vi är i samma båt. Vi är bara realistiska. Staten håller
inte med sin diktatur och hårdhet då den härskar genom brutalt våld. Där har du det
riktiga övermodet.
Barabbas
Jag blir ändå inte en av er.
Petrus
Du slipper.
Paulus
Vem är den här gynnaren?
Petrus
Det är Barabbas, sonen till en fader, missdådaren som Pontius Pilatus på
judarnas önskan frigav hellre än Jesus.
Paulus
Stackars människa! Och det har du levt med så här länge?
Barabbas
Det lär inte bli så värst länge till.
Johannes
Jag trodde först du var en spion.
Barabbas
Det är det sista jag är. Om det är något jag inte har gjort, så är det att jag
någonsin skulle ha förrått någon.
Lukas (kommer skyndsamt fram,) Där är du, Paulus. Vi måste tillbaka. Staden brinner.
Paulus
Brinner? Har kejsaren själv satt eld på den som han alltid önskat?
Lukas
Det må vara med den saken som det vill, men faktum är att Rom står i
brand, och man ger de kristna skulden. Ni måste alla sätta er i säkerhet.
Barabbas
Det har jag aldrig gjort och kan jag heller inte göra nu.
Lukas
Vill du bli korsfäst?
Barabbas
Varför inte? Det skulle jag ha blivit för länge sedan.
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Lukas
Vad är det för en tok ni har hittat?
Johannes
Det är Barabbas från Jerusalem.
Lukas
Den Barabbas?
Johannes
Ja.
Lukas
Vi hinner inte tveka. Romarna är här när som helst. Kom, Paulus. (för
med sig Paulus ut)
en röst
Soldater! En razzia!
(Tumult när soldater visar sig och försöker inringa församlingen.
Alla som kan flyr, Johannes och Petrus försvinner, Barabbas står kvar.)
kapten
Låt ingen komma undan! Det är de som har satt eld på stan!
Barabbas
Jag anmäler mig frivilligt.
kapten
Är du kristen?
Barabbas
Jag har inte kunnat leva som en kristen, men jag kan dö som en kristen.
kapten
Martyrdåre till självmordskandidat! – Ta hand om honom. Vi behöver så
många offer som möjligt.
soldat
Kejsaren har uttryckt sin önskan att få se alla kristna missdådare
korsfästa och brända på bål samtidigt.
kapten
Caesars vilja är vår lag. För bort dem! Vi har fler katakomber att rensa!
(Barabbas och andra kristna fängslas och förs bort.)

Akt V. Fängelset under Capitolium.
Petrus
Mina vänner, frukta intet ont. Döden är ingenting att vara rädd för och
allra minst martyrdöden, ty den garanterar ett evigt liv. Vi är i själva verket
privilegierade som får dö oskyldiga för en rättfärdig sak, medan de som slaktar oss
står inför romarrikets största dilemma. De har ingen framtid då de förstört den själva
med att offra rättvisan för godtyckets blinda brutalitet, som om ordning var viktigare
än rättvisa. Utan rättvisa är all världsordning omöjlig. Det är synd om dem, och vi
kan endast beklaga dem och säga till dem som inser justitiemordet som Jesus sade till
rövaren bredvid sig, att vi ses igen i paradiset i ett bättre liv.
(Barabbas kastas in av en romersk soldat.)
Här kommer en syndare till. Nu är vi fulltaliga. Hälsa den värsta syndaren av oss
alla välkommen, ty nu är även han med oss i paradiset.
en kristen Vem är han?
Petrus
Den massmördare som Pontius Pilatus frikände för att i stället korsfästa
den mest oskyldiga av alla.
någon (med bävan) Barabbas!
Barabbas
Ja, mina vänner, det är jag. Jag har aldrig haft något att dölja, jag har
alltid stått för mina brott, som alltid varit riktade mot den romerska
världsordningen, och jag har aldrig heller omfattat er kristendom, då alla mina
försök att göra det bara resulterade i större misstro och vägran att tro på någon gud
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över huvud taget. Ja, jag är snarare antikristen och står för det, men nu tycks ödet
ändå ordna det så att vi ska dö tillsammans. Finis malorum, säger jag bara.
Petrus
Jag har känt Barabbas sedan de ödesdigra dagarna i Jerusalem, då vi
faktiskt satt i samma båt men han kom högre upp än jag, ty jag förnekade ju faktiskt
vår herre och tre gånger dessutom. Trots alla sina brott gjorde Barabbas aldrig något
sådant, ty han är trots allt en hederlig karl, vilket jag går i god för. Vilken otur att du
skulle hamna här, Barabbas, bland de oskyldiga då du ju inte ens gjort dig skyldig till
någon kristendom.
Barabbas
Det kvittar. Jag dör hellre i förtid än blir gammal och vissen och oduglig.
Det var mitt anställningsvillkor hos min romerske chef. Jag fick leva så länge jag
kunde arbeta. Nu slipper jag arbeta mer, så jag kan lika gärna dö.
Petrus
Du dör i gott sällskap.
Barabbas
En död kan inte göras bättre.
Petrus
Kom, får vi språka. Jag hade gärna bytt plats med dig och låtit dig bli
frikänd om jag blev korsfäst i ditt ställe, men tyvärr har vi nu än en gång hamnat i
samma båt och kommer inte undan ett gemensamt skeppsbrott. Ändå känner jag
ungefär som du, att det kan kvitta, och att det är lika bra att få slut på eländet. Jag vet
faktiskt inte om vi har gjort rätt. Det är troligen oundvikligt på mycket lång sikt att
kristendomen lyckas få slut på romarriket, men frågan är om priset är värt det. Vi är
bara den första generationen som offras i en förföljelse som härmed bara inleds. Hur
många offer och hur många generationer efter oss kommer kristendomen att kräva
för att få dansa på ruinerna av det romerska imperiet? Ingen vet, men jag fruktar
oöverskådliga.
Barabbas
Frågan är om Jesus själv visste vad han egentligen startade.
Petrus
Hade han vetat vad det skulle leda till hade han troligen aldrig startat
det utan blivit harmlös timmerman som sin far.
Barabbas
Ångrar du ditt liv och verksamhet?
Petrus
Jag har blivit något av en kultgestalt och kan inte längre ta mig ur den
rollen. Mästaren själv gjorde mig till ledare för apostlarna, och inte kunde jag ju säga
nej till honom. Troligen valde han mig just för att jag hade obegränsade anlag för
blödighet och sentimentalitet, jag kunde tilltala människors känslor då jag var mera
känslosam än någon av de andra, och just sentimentalitet är vad romarna behöver
som motvikt till den hårda regerande militarismen. Men jag kan inte säga att jag är
nöjd med vad jag åstadkommit, och jag kommer inte att gå hädan utan att avlägga en
avskedsprotest.
Barabbas
Hur då?
Petrus
Korset har blivit en symbol för kristendomen. Jag kommer att vända det
upp och ner. Jag förstår din ateism och kan nästan dela den.
Barabbas (förstår inte) Upp och ner?
Petrus
När de korsfäster mig kommer jag att insistera på att de gör det upp och
ner, så att jag blir hängande i fötterna. Det blir som symbol ett alternativ och
motsatsen till det kristna korset.
Barabbas
Du är galen.

20

Petrus
Det är vi alla. Det är därför vi är här. Och Jesus var galnast av alla. Vi har
bara att följa hans exempel och bli om möjligt ännu galnare.
Barabbas
Du föregår med gott exempel.
Petrus
Jag gör så gott jag kan. Jag tror Mästaren hade tyckt om det.
Barabbas
Han kanske skrattar åt oss allihop.
Petrus
Det gör han säkert. Det gläder mig att vi blir korsfästa tillsammans.
Barabbas
Men du får stå för ditt upp-och-ner-vända kors ensam. Jag är ju inte ens
kristen.
Petrus
Gott. Så ses vi kanske igen i ett bättre liv.
Barabbas
Låt oss försöka sova lite grann nu, Petrus. Det är ju vår sista möjlighet, ty
vår arbetsdag i morgon blir kort men svår.
Petrus
Du har rätt. Har vi tur slipper vi vakna mer.
Barabbas
Stackars alla de som tror på det eviga livet. De får aldrig sova mer.
Petrus
God natt, broder. Alltså är varje minut av någon sömn ovärderlig.
Barabbas
Endast den som sover syndar inte.
(De ger varandra en broderlig klapp och lägger sig till rätta för att sova.)

Slut.

(Virhamn 7.6.2013)
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