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1.1 Inledning 

Olivier Messiaen (1908-1992) räknas som en av de viktigaste tonsättarprofilerna inom den 

västerländska konstmusiken under 1900-talet. Hans verksamhet som tonsättare spände över en 

lång rad repertoarområden såsom piano- och orgelmusik, sångcykler, kammarmusik, en 

mängd stora orkesterverk samt slutligen även opera. Messiaen var under många år professor 

vid Conservatoire de Paris (från 1942) där han själv tidigare hade studerat. Genom sin 

pedagogiska verksamhet kom han att influera en rad av 1900-talets viktigaste tonsättare, 

såsom Karlheinz Stockhausen och Pierre Boulez. Messiaen har en rad högst individuella 

kännetecken i sitt musikskapande som klart definierar honom även i förhållande till den 

närmaste musikaliska omgivningen. Det enskilt viktigaste draget kan sägas vara hans kristna 

tro och i synnerhet ambitionen att finna ett musikaliskt uttryckssätt med möjlighet att 

förmedla och kommunicera de teologiska övertygelser som inspirerar musiken. Detta influerar 

hela hans kompositionsteknik som till stor del kan sägas tjäna syftet att kommunicera hans 

världsåskådning. De enskilda verken är som regel förknippade med texter som indikerar det 

idémässiga stoff vilket inspirerat deras tillkomst och hjälper interpret och åhörare att förstå 

syftet med verken. I hans skapande har den estetiska och konstnärliga inspirationen förenats 

med en religiös och teologisk helhetssyn. Genom detta försök att integrera ett teologiskt och 

ett musikaliskt uttryckssätt förtjänar Messiaens verk att studeras inte bara från ett 

musikvetenskapligt perspektiv utan kan även analyseras utifrån teologiska synpunkter. I 

konstnärligt interpretatoriskt hänseende väcker Messiaens musik särskilda brännande frågor 

kring interpretationens syften och kriterier: Då utommusikaliska idéer förefaller spela en 

avgörande roll i verkens uppbyggnad och inspiration väcks frågan i hur hög utsträckning en 

framgångsrik interpretation bör ta hänsyn till detta idéstoff. I förlängningen berör denna fråga 

även hur konstens, och specifikt musikens, självständighet och autonoma form tolkas i dagens 

senmoderna samhällsklimat. 

1.2 Problem 

Denna uppsats behandlar Messiaens orgelcykel Les Corps Glorieux från år 1939. Titeln 

klargör att ämnet för kompositionen är de förhärligade kropparna, alltså den kropp som enligt 

den kristna uppståndelsetron väntar den frälsta människan i hennes paradisiska tillstånd. I 

tyskt språkbruk används begreppet Auferstehungsleib vilket i svenskt språkbruk motsvarar det 

något otympliga ordet uppståndelsekropp. Verket består av sju satser vilka alla förutom en 
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titel som indikerar deras teologiska innehåll även har givits en överskrift i form av en biblisk 

eller liturgisk text. Messiaen har även givit en kommentar till cykeln som helhet vilken 

förklarar dess idémässiga koherens.  

Den första uppgiften i denna uppsats är att utföra en analys av Les Corps Glorieux med 

utgångspunkt från de texter som tillhör verket. Målet är här att presentera och diskutera verket 

som ett teologiskt yttrande rörande den uppståndna människans tillvaro. Utgångspunkten är 

att se musiken som ett uttryck för en teologisk grundsyn. I uppsatsen kommer en introduktion 

till Messiaens teologiska tänkande ges och en annan del av uppsatsen kommer att presentera 

den teologihistoriska bakgrunden till de begrepp Messiaen använder sig av. Därigenom blir 

det möjligt att iaktta vad som är specifikt för Les Corps Glorieux i förhållande till den 

teologiska traditionen. I en avslutande del diskuteras möjliga interpretatoriska konsekvenser 

av den tidigare analysen.    

1.3 Metod  

I den här uppsatsen är de teologiskt tolkande texterna i Les Corps Glorieux som står i fokus. 

Analysen kommer därmed inte ske genom en detaljerad musikteoretisk analys av verket, 

vilket i och för sig också hade varit möjligt.1 En sådan metod förutsätter dock ett teoretiskt 

ramverk för hur relationen ser ut mellan de skilda uttryckssätten text och musik. Rent 

musikestetiskt är det en komplicerad fråga i hur hög utsträckning ett musikaliskt verk kan 

sägas rymma och förmedla ett idémässigt innehåll. Generellt sätt är det svårare att definiera 

vad som är musikalisk mening än litterär då den musikaliska ofta är mer abstrakt och öppen 

för mångskiftande tolkningar. I denna uppsats är det istället verkets texter och texter kring 

verket som står i centrum för analysen. I ett konstnärligt sammanhang är detta att betrakta 

som ett interdisciplinärt arbete där en teologisk analys av ett musikaliskt verk får bilda 

bakgrund till den senare diskussionen kring musikalisk interpretation.  

 

2. Olivier Messiaen 

Detta kapitel är tänkt att ge en kortfattad introduktion till Messiaen som person och tonsättare. 

Det första avsnittet följer den yttre kronologin i hans verksamhet och därefter avhandlas några 

aspekter av hans teologiska värld.  

 

                                                 
1 Siglind Bruhn har genom vad hon benämner ”hermeneutische Analyse” sökt definiera det utommusikaliska 
idéstoffet i två av Messiaens stora pianoverk, Bruhn 9-11.  
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2.1 Liv och gärning2 

Olivier Messiaen föddes 1908 i Avignon som son till poeten Cécile Sauvage och 

engelskläraren, litteraturforskaren och Shakespeare-översättaren Pierre Messiaen. Efter att 

som 11-åring ha inlett sina studier vid konservatoriet i Paris kom efterhand studierna i 

musikteori, komposition och piano även att kompletteras med orgelspel. 1931 erhöll han 

posten som organist i Sainte-Trinité i Paris, i vilken kyrka han sedan trofast kom att tjänstgöra 

i över sextio år, även sedan hans popularitet ledde till många resor för undervisning och 

konserter. Kontakterna med orgeln och den egna tjänstgöringen i Trinité ledde till det första 

orgelstycket, Le Banquet Céleste, sedan cykeln L’Ascension i fyra satser (ursprungligen ett 

orkesterverk) samt det stora verket La Nativité du Seigneur. Les Corps Glorieux med sina sju 

satser och en speltid kring 55 min. färdigställdes 1939 men kom inte att publiceras och 

framföras före 1942. Messiaen beskrev det senare som sitt sista avslutade verk som civilist 

innan krigstjänst kallade.3 Som krigsfånge i Görlitz komponerade och framförde han verket 

Quatour pour la fin du temps som blivit ett av hans mest berömda, kanske inte minst tack vare 

de speciella omständigheterna kring dess tillkomst. Från år 1941 var Messiaen professor vid 

Conservatoire de Paris och inledde en lång och legendarisk pedagogisk verksamhet med stort 

inflytande på en rad centrala tonsättare. 1943 tillkom det stora pianocykeln Vingt Regards sur 

l’enfant-Jésus komponerad för hustrun Yvonne Loriod. Ett omfattande projekt var trilogin 

inspirerad av Tristan-myten med den jordiska kärleken som tema, den omfattar sångcykeln 

Harawi, Turangalîla-symfonin samt körverket Cinq rechants. Under 1950- och 1960-talen 

växte Messiaens internationella rykte samtidigt som han ägnade stor uppmärksamhet åt 

ornitologi, nedtecknandet av fågelsång och inarbetandet av denna i hans kompositioner är ett 

av hans mest karaktäristiska drag. Bland de senare stora verken finns t.ex. Et exspecto 

resurrectionem mortuorum (komponerat till minne av de båda krigens offer), kör- och 

orkesterverket La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ samt den stora operan 

Saint-François d’Assise (1983). Det sista verket för orgel blev Livre du Saint Sacrement 

(1984). Olivier Messiaen avled 1992. 

2.2 Aspekter av Messiaens teologiska universum 

Messiaen upprepade vid ett flertal tillfällen sin övertygelse att vara född troende4, vare sig 

hans katolska tro eller musikalitet kunde ses som arv från föräldrahemmet. Bevarade texter av 

                                                 
2 Det följande avsnittet är som helhet baserat på Peter Hills och Nigel Simeones biografi Messiaen.  
3 Hill och Simeone, 85, 117-118. 
4 ”Je suis né croyant”, Hohlfeld-Ufer 9. 
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fadern Pierre Messiaen visar dock på hans intensiva intresse för både teologiska frågor och 

hur hans liv var format av katolsk tro.5 Det inflytande Olivier bejakat från familjen är en 

litterär och konstnärlig hållning om vilken han själv senare har sagt att den medförde en 

förkänsla för det underbara och sagolika. Särskilt har han betonat Shakespeares dramer med 

fokus på det gåtfulla och övernaturliga, för honom är steget från Shakespeare till den kristna 

trons mytologi mycket kort; den enda avgörande skillnaden ligger i att trons sagor är sanna till 

skillnad från litteraturens fiktion.6  

Även om Messiaen generellt sett gärna ville tala om sin teologiska hållning som relativt 

självständig i förhållande till andra människors påverkan finns en rad typiska drag vilka han 

delar med flera av de förnyelserörelser som påverkade det katolska livet i Frankrike under 

1900-talets första hälft. Den grupp av författare som utgjorde Le renouveau littéraire 

catholique, med Paul Claudel i spetsen, ville skapa en litteratur på trons grund och föra 

religionen till det konstnärliga skapandets centrum. Deras tro fokuserade på det 

hemlighetsfulla, det arketypiska och den personliga känslan. Följden blev en estetisk och 

idealistisk kristendom som delvis kom i konflikt med den rörelse som betonade socialt 

engagemang och en katolsk sociallära.7 Ytterligare en lekmannarörelse, le renouveau 

spirituel, samlades kring återupptäckten av den medeltida mystiken med särskild tonvikt på 

flamländska författare såsom Thomas a Kempis. Här kunde Messiaen inspireras av misstron 

mot teologisk spekulation, hängivenheten för en ödmjukt underordnad hållning och en längtan 

efter själens ljuva och extatiska förening med Gud.8 

Messiaen förefaller ha varit relativt ointresserad av den vilja till reform av kyrkan som kom 

till uttryck i den liturgiska rörelsen och (den i huvudsak franska) nouvelle théologie med 

kravet på ressourcement. Det finns inga belägg för att han skulle ha visat intresse för 

landsmännen Yves Congar, Henri de Lubac eller Jean Daniélou utan de moderna teologer han 

själv framhävde var Thomas Merton, Romano Guardini och ”den största av dem alla”; Hans 

Urs von Balthasar.9  

                                                 
5 Bruhn, 27-30. 
6 ”Jag har alltid haft en känsla för det underbara. Hela min tidiga barndom utspelade sig mellan min mors dikter 
och Shakespeares dramer, vilka endast ökade denna kärlek. Sin riktiga betesmark har den funnit i Verklighetens 
sanna sagor, Verkligheten med stort ”V”, den katolska tron”, min övers. efter Hohlfeld-Ufer 9. 
7 Bruhn 19-21. 
8 Messiaen nämnde Johannes av Korset, Katarina av Siena och Thomas a Kempis som viktiga inspirationskällor 
tillsammans med de främsta moderna företrädarna för le renouveau spirituel, Dom Columba Marmion, Ernest 
Hello och Maurice Maeterlinck, Bruhn 21-25. Maeterlinck var som källa till Claude Debussys opera Pelléas et 
Mélisande av central betydelse för Messiaen, han beskrev sin tidiga kontakt med verket som avgörande; Hill & 
Simeone 14-16.   
9 Bruhn 25-27. Messiaen förnekade influenser från Teilhard de Chardin, Rössler 30. 
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Messiaen mötte kritik från teologer som ansåg att han, påverkad inte minst av von Balthasars 

fokus på Guds skönhet och härlighet, bedrev en abstrakt theologia gloria utan att ta hänsyn 

till den moderna människans situation. Hans svar var att ”det inte var hans natur att begrava 

sig i synd” och inte heller i lidande. Istället är det för honom ett religiöst ideal att hålla fast vid 

den vision av extas och härlighet som Uppenbarelseboken ger och ständigt fästa blicken vid 

livet efter detta och glömma det nuvarande.10 Liksom det är ett ideal att lämna nutiden är det 

också för Messiaen ett ideal att söka gå utanför sitt eget jag för att för att söka sanningen.11 

Denna vilja att gå bortom det egna jaget och tiden är kanske de teologiska idéer som spelade 

den mest fundamentala rollen för hans kompositionsteknik. Messiaen sökte aktivt strategier 

för att lösa upp den västerländska musikens harmoniska och rytmiska ramar. Om musiken 

sedan renässansen handlat om människan och gjort det inom sina tidsmässiga och harmoniska 

förutsättningar vill Messiaen skapa en musik som talar om Gud. För honom förutsätter det en 

musik som söker röra sig i evighetens tidlöshet och därmed är illusionen av tidens 

avstannande i musiken en högst teologisk angelägenhet för honom.12 Förutom medeltidens 

gregorianska musik med dess obundenhet av musikalisk meter använde sig Messiaen av 

rytmiska mönster från grekiska och indiska traditioner. Även om han bejakar ett orientaliskt 

inflytande i sin musik hävdar Messiaen själv att han inte låtit sig påverkas av österländsk 

filosofi utan betonar sin bundenhet till det katolska dogmat.13 

Messiaens syn på sakral musik ger en inblick i hur han värderar olika delar av den teologiska 

erfarenheten. För honom finns det tre kategorier av sakral musik. Den första är den liturgiska 

musiken (den gregorianska sången är den enda musikform som kan benämnas sann liturgisk 

musik, enligt Messiaen) vilken är bunden till liturgin och enbart fyller en funktion i det 

liturgiska sammanhanget. Religiös musik är all musik som söker uttrycka det gudomliga och 

även om sådan musik framför allt härstammar från organister (då de lärt känna Uppenbarelsen 

bäst genom att ständigt tjänstgöra i liturgin) kan den religiösa musiken existera också utanför 

kyrkans ramar; i österländsk musik eller Sarastros bön i Mozarts Trollflöjten. Den högsta 

formen är den musik som skapar en extatisk upplevelse av färger och klanger. Upplevelser av 

starkt extatisk och överväldigande natur visar för Messiaen på Guds storhet och hans 

transcendens bortanför samtliga normala sinnesintryck. Sådan musik deltar i den himmelska 

                                                 
10 Rössler 51-53. 
11 ”To experience the truth is to grow above and beyond oneself and to rediscover one´s real Self which is above 
the ordinary self”, Rössler 35. 
12 Hill 4-6, Griffiths 17-18. 
13 Rössler 95-98. 
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lovsången.14 Messiaen söker stöd hos Thomas av Aquino som säger att Guds essens är ”bliss” 

och ”God dazzles us by excess of Truth”.15 Eftersom Gud själv är salighet och skönhet kan 

upplevelser av sådan natur inte skiljas från erfarenheten av Gud.   

 

3. Corps Glorieux i bibel och teologi 

För den kristna teologiska diskussionen kring uppståndelsehoppet är Paulus reflektion i 1 Kor 

15 av central betydelse. Liksom för den senare traditionen är för Paulus Kristi uppståndelse 

förebild och förutsättning för tron på människans uppståndelse. Om Kristus inte har uppstått 

är den kristna förkunnelsen utan innehåll och samtidigt finns det inget hopp om de dödas 

uppståndelse (1 Kor 15:12-19). Paulus bemöter vidare frågan hurdan kropp de uppståndna 

kommer få (Ποίω δε σώµατι έρχονται 15:35). Han förklarar dels hur djur och människor har 

olika kroppar och dessutom hur det finns två övergripande kategorier, himmelska kroppar 

(σώµατα επουράνια) och jordiska kroppar (σώµατα επίγεια). Alla kroppar har olika glans 

liksom olika stjärnor. Den mänskliga kroppen är i Paulus bildvärld ett frö som blir sått, dör 

och uppstår. Han beskriver det i antiteser där den döda kroppen kommer uppstå med 

oförgänglighet (αφθαρσία), härlighet (δόξα), kraft (δύναµις) och andlighet (πνευηατικός). För 

Paulus finns det en kronologi där den fysiska verkligheten är den primära och den andliga 

kommer därefter (15:39-46).  

Augustinus bearbetning av uppståndelsen bildar ram för den skolastiska debatten. För 

Augustinus är uppståndelsen ett återställande av den jordiska fysiska kroppen men med 

odödlighet som en påbyggnad.16 Han har ett flertal mycket detaljerade resonemang om exakt 

vilka av kroppens delar och funktioner som kommer finnas efter uppståndelsen men han har 

lämnat Paulus organiska metafor om frö och sådd. Fokus ligger på kroppens skönhet och 

avsaknaden av fysiska behov. Augustinus diskussion av kroppens tyngdlöshet, skönhet, 

avsaknad av lidande och oförgänglighet är bakgrunden till medeltidens fortsatta definitioner 

av den uppståndna kroppen.17    

                                                 
14 Rössler 57-65. 
15 Mellers 220-221, Rössler 64. 
16 Bynum, 94-97. 
17 ”Augustine´s various discussions of the weightlessness, beauty, impassibility, and incorruption we will gain in 
heaven form the background to the doctrine of the dowries of the glorified body developed in the high Middle 
Ages.”, Ibid. 100. 
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Under medeltiden ligger generellt sett fokus på att definiera uppståndelsekroppens fysiska och 

materiella kontinuitet samt likhet med den jordiska kroppen.18 Anselm av Canterbury hade i 

sin exeges av 1 Kor 15:44 förklarat att Gud skulle ge den uppståndna kroppen sju gåvor (jag 

citerar dem här från engelskan): ”beauty, swiftness, strength, liberty, health, pleasure and 

everlasting life”.19 Hugo av St Victor använde Anselms gåvor men flyttade fokus till den 

uppståndna kroppens avsaknad av förändring, den är ett återskapande av den jordiska kroppen 

men med skillnaden att dess mottagna egenskaper gör den immun mot splittring och 

förändring. Vid 1200-talets början, genom inflytandet från Petrus Lombardus Sentenser, hade 

dessa egenskaper preciserats till en lära om fyra gåvor (dotes): oförmåga att lida 

(impassibilitas)20, subtilitet (subtilitas), lättrörlighet (agilitas) och klarhet (claritas) eller 

skönhet.21 Thomas av Aquino är av uppfattningen att 1 Kor 15 diskuterar de två problemen 

hur den jordiska kroppen är relaterad till den himmelska samt vad den uppståndna tillförs som 

skiljer den från den jordiska. Genom Thomas definieras läran om de fyra dotes slutligen, de 

”spiller över” (abundantia) från själen till kroppen och befriar den från alla slags behov och 

passioner samt begränsningen från tid och rum.22  

I den teologiska miljö som mötte Olivier Messiaen i Paris under 1920-talen och 1930-talen 

var arvet från skolastiken i allmänhet och Thomas i synnerhet i högsta grad aktuellt och 

levande. När det gäller frågan om de uppståndnas kroppar definieras deras egenskaper enligt 

tradition med fyra gåvor och definitionen vilar på Thomas auktoritet som uttolkare av Paulus i 

1 Kor 15.23 Corps Glorieux är också det vedertagna franska begreppet för de förhärligade eller 

uppståndna kropparna. Som exempel på betydelsen av dessa egenskaper för den katolska 

uppståndelseteologin under början av 1900-talet kan även nämnas The Catholic Encyclopedia 

(1911) som ägnar nästan hälften av artikeln ”General Resurrection” åt dem.24 

 
                                                 
18 Ibid, 8. 
19 Ibid. 131. 
20 Av teologiska skäl ändrades terminologin från Paulus αφθαρσία, oförgänglighet, till impassibilitas, oförmåga 
att påverkas av lidande eller ”passioner”. För skolastikerna stod det nämligen klart att alla människor skulle 
uppstå till oförgänglighet men bara de som nådde paradiset skulle få en förhärligad kropp med impassibilitas. Se 
Maas.  
21 Bynum  8, 132, 232. 
22 Även Dante följer läran om fyra dotes i sin Divina Comedia, paradisets blommor har mottagit dem som 
hemgift. Ibid. 302. 
23 ”Les caractères propres aux corps glorieux sont, d`après saint Thomas, les memes qu`avait déjà indiqués 
l´apôtre saint Paul : l`impassibilité, la subtilité, l`agilité, la clarté, Collet, 1900. 
24  Se Maas. Det kan vara värt att notera att dessa bestämningar av uppståndelsekroppens egenskaper har fallit ur 
bruk under 1900-talet i takt med att banden till det skolastiska arvet minskat. Joseph Ratzinger ger 1957 i 
Lexikon für Theologie und Kirche en lista om sju egenskaper som delvis går utöver den skolastiska definitionen 
men förklarar samtidigt: ”Nähere Untersuchungen über seine [der auferstandene Leib] Existenzform müssen 
jedoch als nutzlos abgelehnt werden”, Ratzinger 1053. I nästa upplaga av samma lexikon (1993) hade 
uppslagsordet Auferstehungsleib helt utelämnats. 
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4. Messiaens Les Corps Glorieux 

Les Corps Glorieux är publicerat med en undertitel, Sept Visions Brèves de la Vie des 

Ressuscités, i min översättning: Sju korta visioner av de uppståndnas liv. Jag infogar här de 

enskilda satsernas titlar samt de tydande bibel- och liturgiska texter som hör till varje enskild 

sats.  

1. Subtilité des corps glorieux. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en 

kropp med ande (1 Kor 15:44). De skall vara rena som Guds änglar i himlen (Matt 22:30).  

2. Les Eaux de la Grâce. Ty Lammet som står mitt för tronen skall leda de utvalda till livets 

vattenkällor (Upp 7:17). (I notexemplet nedan kan särskilt de säregna 

registreringsanvisningarna noteras. Vid utförandet skapas en ytterst komplex och starkt 

centrerad klangkropp, där samtliga stämmor klingar tätt samman och därigenom döljer sin 

respektive tematik. För Messiaen är detta en visionär effekt att representera det paradisiska 

tillstånd där hela tillvaron bildar en enhet, genomströmmad av nådens flod.) 

           

 

3. L’Ange aux parfums. Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud 

tillsammans med de heligas böner (Upp 8:4). 

4. Combat de la mort et de la vie. Döden och livet gick ut i en förfärande kamp; Livets 

upphovsman lever och härskar efter döden; och han säger: Min Far, jag är uppstånden, jag är 

ständigt hos dig (Missale, Sekvens och Introitus för Påsken). (Satsens längd, tematik och 

kraftfulla karaktär påvisar musikaliskt och teologiskt hur Kristis uppståndelse är prototypen 

som möjliggör människans uppståndelseliv. Exemplet visar de desperata ackordropen vid Jesu 

död.)  
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5. Force et agilité des corps glorieux. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft (1 Kor 

15:43).   

6. Joie et clarté des corps glorieux. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike 

(Matt 13:43). 

7. Le Mystère de la sainte Trinité. O allsmäktige Fader som tillsammans med din ende Son 

och den helige Ande är en Gud! Inte i en enda persons enhet, utan i Treenigheten en enda 

substans (Missale, Förord till Helga Trefaldighet). 

I verkets undertitel finns en innehållslig spänning gentemot dess huvudtitel. Den skolastiska 

traditionens definitioner av människans förhärligade kropp var primärt inriktad på 
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förhållandet mellan den jordiska och den förhärligade kroppen. Läran om de fyra gåvorna 

utgick från den jordiska kroppen och ”adderade” sedan de egenskaper som skilde den 

uppståndna kroppen från den jordiska. Vad Messiaen gör med infogandet av verkets undertitel 

är att se de himmelska kropparna i ljuset av den eskatologiska tillvaron. De förhärligade 

kropparna förstås inte separat från de uppståndnas liv utan är en aspekt av de uppståndnas 

verklighet i det paradisiska tillståndet. Om den medeltida diskussionen utgick från den 

jordiska antropologin för att förstå uppståndelsens kroppslighet förefaller Messiaen utgå från 

en helhetsvision om livet i det eskatologiska tillståndet.  

Visioner om övernaturliga ting och kring verkligheten på andra sidan döden förefaller vara ett 

konstant drag hos Messiaen. Vid en intervju talade han om sin syn på döden och 

uppståndelsen som barn: ”För ett barn är döden inte hemsk. För ett barn är det helt naturligt 

att flyga som en fågel eller gå genom väggar. Shakespeares féer, spöken och häxor förvånade 

mig heller inte. På samma sätt senare, för att förstå de förklarade kropparna, deras 

tyngdlöshet, rörlighet, avsaknad av lidande och klarhet, behövde jag enbart övergå från 

föreställningar till verklighet. Om allt vore ”normalt” i den osynliga världen, vad vore då 

skillnaden mellan evighet och tid, mellan Gud och människorna, vad bleve då kvar att lära av 

evigheten?”25 Messiaen förefaller här vilja gå motsatt väg mot skolastikerna då det gäller att 

förstå uppståndelsekroppen. Om de hade utgått från kontinuiteten mellan jordiskt och 

himmelskt utgår han från det radikala gapet mellan tid och evighet och tycks högst angelägen 

att upprätthålla den radikalt annorlunda men ”verkliga” sagovärld som himmelen är för 

honom. De himmelska kropparnas egenskaper fogas i Messiaens tankevärld tillsammans med 

spöken och vålnader ur Shakespeares dramatik vilket onekligen visar på ett mycket 

egensinnigt sätt att använda den spekulativa teologins terminologi.  

I sin egen kommentar till Les Corps Glorieux återger Messiaen läran om de fyra egenskaperna 

samt sin egen förståelse av dem: Härlighet (motsv. claritas) innebär att kropparna är 

fullständigt lysande och är sitt eget ljus. Avsaknad av lidande betyder att de inte lider mer och 

att de förlorat möjligheten att lida. Smidighet eller rörlighet innebär att kunna gå genom 

hinder och blixtsnabbt kunna förflytta sig genom rummet. Finhet eller andlighet löser 

bundenheten till jordiska behov som sömn eller hunger, de är gjorda andliga och fullkomligt 

rena.26 Av verkets disposition står det klart att satserna 1, 5 och 6 är inspirerade av de fyra 

egenskaperna. Messiaen följer dock inte medeltidens definitioner bokstavligt utan använder 

                                                 
25 Min översättning efter Hohlfeld-Ufer, 10-11. 
26 Messiaens kommentar medföljer flera skivinspelningar av verket, jag har använt Éditions JADE CD-
inspelning (1995) med organisten Jon Gillock. Kommentaren återfinns även i Borum & Christensen 104-108. 
Översättningen är min egen. 
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sig av ett bredare spektrum av egenskaper. Egenskapen impassibilitas har inte blivit 

behandlad i verket. Subtilitas är ämne för den första satsen. Till agilitas har Messiaen fogat 

force vilket motsvarar en ordagrann läsning av 1 Kor 15:43. För den sjätte satsen har claritas 

fått sällskap av joie, kropparnas strålglans är en glädjefull sådan. Återigen betraktar han dessa 

egenskaper som en sorts sann saga: ”Those are really extraordinary qualities! The whole thing 

is a real ”fairy tale” and I`ve tried to plunge into the spiritual dimension and to communicate 

the ”fairy tale” from there”.27 Som helhet spelar alltså läran om de fyra dotes en central roll 

för verket men Messiaen förbehåller sig rätten att fritt låta sig inspireras av den. I sin 

skivkommentar har han även givit en egen beskrivning av de uppståndnas liv som ”fritt, rent, 

ljust och rikt på färg”.28  

 

 

Den första satsen som är tillägnad subtilitas anknyter tydligt till ämnet genom att vara en 

monodi, alltså en enda melodisk linje utan någon form av ackompanjemang. Det ger en finhet 

och tunnhet åt den musikaliska strukturen som direkt motsvarar egenskapen subtilitas. Det 

finns en tydlig likhet med gregorianik vilket Messiaen bejakar genom att förklara att satsen är 

baserad på Salve Regina, Maria är alla uppståndnas drottning.29  

Enligt Messiaen får de uppståndna sina himmelska egenskaper genom att bekräftas av nåden 

och därför berör den andra satsen nådens källa. Han beskriver nåden som en flod vilken 

strömmar genom den himmelska staden.30 Musiken uttrycker detta tydligt genom ett ständigt 

flöde av noter i samma notvärde. Att både denna och nästa sats är inspirerade av 

Uppenbarelseboken är ett typiskt drag i Messiaens bibelbruk. Det färgstarka, sagofulla och 

hinsides innehåll boken rymmer ligger mycket nära hans sätt att närma sig det teologiska 

stoffet. Hela verket Les Corps Glorieux skulle kunna ses som en betraktelse av uppståndelsen 

med sina rötter just i Uppenbarelsebokens föreställningsvärld.31 I den tredje satsen finns en 

                                                 
27 Rössler 29. 
28 Borum & Christensen 104.  
29 Ibid. 105. 
30 Ibid. 105. 
31 Messiaen beskriver sin kärlek för medeltida katedralers fönstermålningar i ljuset av Uppenbarelseboken: ”a 
feeling of being overwhelmed, which became deepened by reading the Apocalypse with its dazzling, fairy-tale 
colours, which are so much a symbol of the Divine Light. And I can´t forget that major figure in my life, that 
Angel, powerful and full of light, who heralds the “End of Time” and whose hair is just like the rainbow”, 
Rössler 44. 
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sensorisk vision av (rökelse-) doften som stiger från Uppenbarelsebokens ängel och 

symboliserar de uppståndnas böner. Messiaen beskriver deras liv som ett liv i trogen 

kontemplation och bön.32 (Exemplet visar ett kort utdrag av den bicinieliknande struktur som 

gestaltar dessa bönens rökelseslingor.) 

 

Kampen mellan liv och död som ligger till grund för verkets mittsats är dess cykelns centrum 

i flera aspekter.33 Speltiden för satsen motsvarar cirka en tredjedel av verkets totala speltid. 

Satsen är stort anlagt i två delar där den första är en våldsam och kraftig toccata medan den 

andra delen är ytterst lugn och högtidlig. Den första delen motsvarar självklart en strid, enligt 

Messiaen passionshistoriens lidanden och skrik, vilken slutar i döden. Segern över döden och 

livet därefter framställs dock inte jublande, Messiaens vision är här ytterst detaljerad: 

”Tvärtom, den är blid, fridfull, upphöjt lycklig. Det beror på att den framställer det högsta, det 

mest rörande, det hemligaste ögonblicket i Kristi liv. Detta ögonblick berättas det icke om i 

evangelierna – vi vet bara vad som blev följden: Jorden skälvde, ett plötsligt ljus, ängeln som 

rullade undan stenen, den uppståndne Jesus uppenbarade sig på flera platser”.34 Att placera 

den stora satsen med Kristi död och uppståndelse i centrum av verket skapar å ena sidan en 

musikalisk symmetri åt hela cykeln men visar samtidigt på hur central Kristi uppståndelse är 

som prototyp för hoppet om de utvaldas uppståndelse.35 

Den fjärde satsens egenskaper kraftfullhet och lättrörlighet symboliseras av rader med stolt 

upprepade toner resp. snabba grupper av noter. Messiaen kopplar samman satsen med ängeln i 

                                                 
32 Borum & Christensen 105. 
33 Griffiths analyserar cykelns symmetri formmässigt och harmoniskt och tydliggör hur den stora mittensatsen är 
verkets centrum. Symmetrin i verket som helhet och i de enskilda satserna visar enligt honom klart på ”the 
changelessness of the resurrected”, 65-66. 
34 Borum & Christensen 106. 
35 Jfr 1 Kor 15:12-20. Den text Messiaen hämtar från ett Introitus för påsken är ursprungligen Ps 139:18b. I hans 
exeges förebådar den uppståndelseögonblicket, Borum & Christensen 106. Han har givit en bild av just detta 
ögonblick i en beskrivning av Mathias Grünewalds (Mäster Mattias) målning av Kristi uppståndelse i altarskåpet 
i Iserheim: ”My father, I am resurrected, I am again with Thee! This cry of joy and of triumph is in the luminous 
majesty of the face, in the stasis of the arms contrasted to the flying movement of the feet and legs, in the 
extraordinary folds of the shroud, in the blowing wind and the starry night, but it is especially in the rainbow, in 
the blue-green, red and gold circle, which seems to flash around the Christ”, Rössler 63. För inflytandet av denna 
altartavla på Messiaen, se även Hill and Simeone 194 och 313, särskilt 194: ”Messiaen passionately admired 
Grünwald´s handling of Christ´s resurrection[…]The effect is stunning. I´ve often tried, in vain, to reproduce this 
in my music”. 
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tredje satsen eftersom han associerar satsens egenskaper med änglar.36 Den glädjefulla 

strålglansen som är tema för femte satsen är direkt associerat till 1 Kor 15:41 och dess 

beskrivning av hur alla synliga himlakroppar har olika typer av glans. I Messiaens musik 

demonstreras det genom ett växelspel mellan olika typer av glansfulla klangfärger hos 

orgeln.37  (Exemplet visar inledningen till fjärde satsens gestaltning av 

uppståndelsekropparnas styrka.) 

 

Verkets fullbordan är kontemplationen över Treenigheten. Messiaen beskriver själv hur i 

princip samtliga musikaliska element i satsen ska uttrycka en teologisk idé. För det första är 

stycket i tre delar (varje del är i sig indelad i tre avsnitt) och är genomgående komponerat 

trestämmigt. Detta motsvarar utförandet av ett niofaldigt Kyrie som varje gång avslutas med 

en återkommande refräng för eleison. Också verkets harmonik (tonalitet) är teologiskt tänkt 

och motsvarar Fadern, Sonen (stiger harmoniskt ned för att sedan vända tillbaka uppåt; 

inkarnation och himmelsfärd) och Anden (utgår från både Faderns och Sonens tonalitet). 

Valet av klangfärg för de tre olika stämmorna gör att mellanstämman (Sonen) framträder 

tydligast mot bakgrund av ytterstämmorna vilket skall motsvara tanken att endast Sonen har 

genom sin inkarnation framträtt tydligt i världen.38 Denna sista sats är den mest abstrakta i 

cykeln och den som i högst grad (och mest detaljerat) är ett uttryck för viljan att omsätta 

teologiskt material i klingande form. Hela verket avslutas med denna kontemplation över 

Treenigheten vilket för Messiaen också framstår som det mänskliga livets yttersta mål. 

Les Corps Glorieux visar på en rad aspekter typiska för Messiaens sätt att hantera det 

teologiska stoffet. Å ena sidan finns en intim koppling till den katolska dogmhistorien genom 

att läran om de fyra dotes får ge form åt cykeln samt genom att Treenighetsmysteriet är 

verkets fullbordan. I sin vision av Kristi lidande och uppståndelse inspireras Messiaen som 

ofta av den medeltida konsten. Verket präglas också av Messiaens förkärlek för visioner av 

mirakulösa och sagolika händelser samt Apokalypsens färgstarka bildspråk. I Messiaens 

                                                 
36 Borum & Christensen 106-107. 
37 Ibid. 107. 
38 Borum & Christensen 107-108. 
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kommentar till Les Corps Glorieux framträder en starkt upplevd och detaljerad realism i hans 

visioner vilket kan jämföras med det mystiska arv han var influerad av. 

5. Relationen mellan teologi och musik  

Messiaens stycken är i princip alltid baserade på ett utommusikaliskt eller ideologiskt 

innehåll, ofta som i Les Corps Glorieux med teologiska titlar och med bibliska eller liturgiska 

texter som tolkar titlarna. Det finns en spännvidd i synen på hur betydelsefulla de är för 

musiken och huruvida musiken kan förstås utan dem. Messiaen själv beskrev dem som 

oumbärliga: ”These quotations are of the greatest significance; I´d go so far as to say that, if 

that were not the case, I might just as well pack up, I wouldn´t compose any more music. 

These quotations are inseparable from the origins of my organ pieces”.39 Han har också 

beskrivit sin arbetsprocess. Den inleddes genom egen reflektion kring ett tema såsom 

uppståndelsen eller pingsten. I bibeln, hos kyrkofäderna och andra religiösa texter sökte han 

sedan efter lämpliga citat och försökte omsätta dem till noter och klangfärger. För den 

musiker som framför dem är det nödvändigt att studera tankarna bakom verken noga för att 

kunna förmedla dem till åhörarna, enligt Messiaen.40 John Milsom beskriver Messiaens musik 

som symbol för teologiska idéer och dessa symboler blir vaga och kanske helt omöjliga att 

förstå utan texterna. Tolkad genom texterna ville kompositören själv att musiken skulle leda 

till en djupare förståelse av de gudomliga mysterierna.41 Organisten Gillian Weir är av 

uppfattningen att verken måste kunna förstås rent musikaliskt utan att ”sekteristiskt” knytas 

till det katolska dogmat.42 Detta bygger på uppfattningen att Messiaens konstnärliga vision 

och religiösa tro är så personlig att den musik som skapas ur den inte kan rymmas i allmänna 

strukturerade trosuppfattningar. Messiaen själv betonade starkt behovet att överstiga det 

mänskliga egot just för att nå den allmängiltighet och objektivitet som garanterade den 

religiösa trons sanning för honom. Paul Griffiths beskriver problemet kärnfullt: ”The dilemma 

is central to Messiaen´s work: too theological to be purely musical, too musical to be 

theological”.43 Självklart är det möjligt att analysera Messiaens verk i strikt inom-musikaliska 

                                                 
39 Sagt av Messiaen vid en paneldebatt vid Düsseldorf Messiaen Festival 1968, Rössler 28. 
40 Ibid. 28. 
41 Milsom 51-52. 
42 Weir 388-389. Jfr ”It would be doing the music a disservice to suggest that it could not be understood, enjoyed 
or fully experienced on musical terms alone”, 388. Problemställningen får ytterligare en dimension med verket 
Méditations sur le mystère de la Saint Trinité (1969) där Messiaen fört in det teologiska budskapet i själva 
kompositionen och dess notbild genom att transkribera språkets bokstäver in i ett musikaliskt symbolsystem.  Se 
Griffiths 220-224. 
43 Griffiths 64. 
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kategorier men det kommer att leda till en förståelse som inte förmår omfatta den 

gränsöverskridande bredden i hans gärning.  

Ytterligare ett problem är hur den egensinnige och självständige konstnären Messiaens 

tänkande kan relateras till den definierade katolska troslära han ständigt ville leva inom. Som 

den här uppsatsen vill visa skapar Messiaen verk som Les Corps Glorieux genom att söka 

inspiration i den teologiska traditionen men utan att vilja ifrågasätta traditionen förhåller han 

sig självständigt till den och betonar mycket selektivt de delar av den som intresserar honom. 

Även om Messiaen bejakade sitt intresse för mystik och le renouveau spirituel var han 

mycket noga med påpekandet att hans musik var baserad på en allmän och historisk teologisk 

tradition så att hans personliga vision inte skulle förstås som separerad från traditionen utan 

som vuxen fram ur den.44 Det finns en uppenbar spänning här mellan den uttalade viljan att 

överskrida det mänskliga egot för att söka sanningen och en mycket individualistisk teologisk 

hållning.  

Den uttalade ambitionen att förmedla den katolska teologiska traditionen gör det rimligt att 

studera Messiaens verk mot bakgrund av denna tradition men också att granska hans egen 

teologi kritiskt. Målsättningen att förmedla kyrkans tro genom musiken istället för genom 

texter är djärv och har kanske inte drivits lika radikalt och målmedvetet av någon annan 

tonsättare av samma kvalitet som Messiaen. Att beskriva teologin som ”sanna sagor” kan i 

jämförelse med en systematisk-teologisk reflektion te sig som banalt och naivt och på samma 

sätt kan den teologi som kan skönjas i hans kompositioner framstå som otydligt definierad 

och oreflekterad. Denna naivitet är dock samtidigt en utmaning till den teologiska reflektionen 

då den visar på ett radikalt annorlunda sätt att nalkas erfarenhet av det gudomliga där estetik 

och personlig vision står i fokus.45 Här finns uppenbara beröringspunkter med den mystiska 

tradition Messiaen låtit sig påverkas av. Gudserfarenhet baserad på en starkt personlig vision 

kan framstå som naivt ur kunskapsteoretisk synvinkel men samtidigt utmanar en sådan 

hållning den systematisk-teologiska reflektionen genom att visa på en icke diskursiv väg att 

söka och förmedla kunskap om Gud. 

 

                                                 
44 Rössler 20-21. Griffiths är av uppfattningen att Messiaens tendens att betona teologisk tradition och 
objektivitet framför personlig vision starkt måste ifrågasättas och han betonar istället Messiaens egensinnighet 
och icke-rationella förhållningssätt till teologin, 69-70. 
45 Jfr Griffiths omdöme:”A faith that regards the Gospels and the Apocalypse as a sort of ultimate Hans Christan 
Andersen must appear lacking in adultness, and it is hardly enough to insist, as Messiaen has insisted, that the 
difference between Shakespeare and Christian belief is simply that between “a theatrical fiction” and “something 
true”. But such naïveté can only be admired: to question Messiaen´s sincerity and his motivation is as 
unprofitable as it is improper”, 22. 
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6. Messiaens teologi och konstnärlig interpretation 

I föregående avsnitt skymtar en principiell meningsskiljaktighet kring förståelsen av 

interpretens uppgift i relation till Messiaens musik. Denna avslutande del syftar till att 

fördjupa den diskussionen och leda den vidare till några konkreta interpretatoriska 

ställningstaganden vid framförandet av Les Corps Glorieux. I princip förutsätter denna 

diskussion en lång rad hermeneutiska och estetiska grundpositioner som i detta format endast 

kan diskuteras i mycket övergripande termer. 

Olivier Messiaen är på många sätt en svårhanterad tonsättare. För det första har han på ett 

exceptionellt tydligt sätt sökt definiera sin musiks innehållsliga betydelse och därmed knyta 

förståelsen av dem till sin egen grundhållning. I ett konstnärligt samtidsklimat som sedan 

decennier är starkt präglat av Heideggers och Gadamers hermeneutiska vändning till verkets 

primat framstår en sådan interpretatorisk ambition från dess upphovsman som ett otillbörligt 

försök att förminska verkets möjlighet att skapa nya meningar utifrån skiftande 

interpretatoriska förutsättningar. En samtida interpret bör i ljuset av detta undvika alla former 

av okritisk och ensidig imitation av Messiaens egna texter som enda tolkningsparadigm för 

verken. Samtidigt har historisk uppförandespraxis stärkt bilden av värdet att studera inte bara 

tonsättarens musikaliska omgivning utan också de kulturmiljöer som verken härstammar från. 

I fallet med Messiaen är den utommusikaliska inspiration så påtaglig och determinerande för 

musikens utformning att det framstår som en extrem ståndpunkt att som interpret inte söka 

förstå den skimrande och egensinniga tankevärld som Messiaen söker uttrycka musikaliskt. 

Spänningsfältet mellan partiturtrohet och musikalisk form å ena sidan och den 

utommusikaliska interpretationen å andra sidan blir förstärkt genom att Messiaens musik 

tematiserar närheten mellan musik och religion. Den konstnärliga hållning som Gillian Weir 

gör sig till talesperson för (se avsnitt 5) utgår från konstens allmängiltighet i ett sekulärt 

värdeneutralt samhälle där katolsk teologi förstås som ett ”sekteristiskt” särintresse. Det 

faktum att musikens autonomi blev möjlig först i ett sekulärt samhälle visar på en historia av 

problematiska drag i att relatera en teologisk helhetssyn till integriteten av musikalisk 

interpretation. Den interpret som bejakar Messiaens teologiska ambitioner men inte förmår 

gestalta partiturets (bitvis mycket intrikata) musikaliska och speltekniska anvisningar kan 

knappast sägas ha lyckats med sin uppgift. Det faktum att musiken så uppenbart pekar mot 

vissa värden och betydelser bör dock i någon mån fungera som mål för dess interpretation, 

även om ett delande av dess teologiska tolkning inte kan anses allmänt normerande för 
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framförandet. Här följer en identifikation av ett antal sådana utommusikaliska ideal som kan 

hävdas fungera normerande för en fullgod interpretation av Les Corps Glorieux.  

Ett återkommande tema i analysen av Les Corps Glorieux har varit verkets extatiska, 

visionära och sagoliknande aspekter, något som tydligt anknyter till Messiaens ”det 

underbaras poetik”.46 Messiaen pekar själv på hur de uppståndna kropparnas ”färgrikedom” 

återspeglas i valet av orgelns klangfärger, dvs. i verkets säregna och delvis starkt eklektiska 

registreringsanvisningar.47 Den extatiska och överväldigande upplevelsen av klangfärg 

(förstärkt och präglad genom Messiaens synestetiska förmåga) utgör för Messiaen musikens 

yttersta möjlighet att visa på Guds transcendenta verklighet. I musikalisk mening gör detta 

registreringskonsten till en central aspekt av Messiaeninterpretation, särskilt som hans egna 

anvisningar i verket vid få instrument kan realiseras bokstavligt.48 Detta gäller såväl i den 

andra satsen, där idealet är att klangligt skymma detaljerna (se exempel under avsnitt 4), 

såsom i sats nr. fem, Joie et Clarté des Corps Glorieux, där de noggrant föreskrivna klangerna 

försöker förmedla en maximal färgrikedom. 

   

Denna typ av frågeställningar visar hur det utommusikaliska materialet kan ge en starkare 

legitimering och förstärka betydelsen av anvisningar som i sig redan finns i partituret. Den 

efterfrågade starka koloriten pekar samtidigt på den generella svårigheten att realisera 

Messiaens musik även vid stora senromantiskt inspirerade instrument, i de fall då paletten av 

alikvoter och tydligt repeterande rörverk är alltför begränsad. 

Inom ramen för en cykel som Les Corps Glorieux bör också rent interpretatoriskt en gradvis 

skillnad kunna göras mellan satser som i högre och mindre utsträckning är beroende av det 

utommusikaliska materialet. I satser som Les Eaux de la Grâce, L’Ange aux parfums och 

första hälften av Combat de la Mort et de la Vie är det svårare att bevisa den faktiskt 

                                                 
46 Uttrycket är härstammar ytterst från från Brigitte Massins bok Olivier Messiaen – une poetique du 
merveilleux, Aix-en-Provence 1989. Här är det översatt från Massin 1998. 
47 Messiaen 1995, s. 5. 
48 Tonsättarens anvisningar måste här ses som visionära ideal, inte minst som han själv med största säkerhet 
aldrig lärde känna ett instrument där cykelns angivna registreringar kan direkt omsättas i praktiken. Se Ericsson, 
s. 121. 



20 
 

interpretatoriska relevansen av titlar och bildspråk. När väl andra satsens registrering är vald 

består utmaningen snarast i en behagfull övergripande frasering samt ett väl genomfört 

legatospel i högra handen. I tredje satsen och den stora kampscenen möter så stora 

speltekniska problem att ytterst få organister överhuvud har möjlighet att fokusera på andra 

aspekter än att de facto realisera notbilden i sig. Däremot väcker den andra delen av den stora 

fjärde satsen (Extrêmement lent) den teologiskt motiverade utmaningen att som interpret 

förmedla upplevelsen att tidens pulsation övergått i evighetens frid, en uppgift som kräver ett 

sömlöst och egaliserat legato samt djupgående förståelse för relationen mellan instrument, 

klang och rummets akustik. I detta fall kan alltså föreställningen om evighet sägas spela en 

avgörande roll för interpretationens mål.  

Generellt kan de teologiska föreställningarna spela störst roll i de abstrakta satser där 

Messiaen på säregna vis söker interpretera skolastisk och fundamentalteologisk terminologi. I 

den här aktuella cykeln gäller detta i stor utsträckning de tre satser (1, 5 och 6) som avhandlar 

uppståndelsekropparnas egenskaper, inte minst i Force et Agilité des Corps Glorieux där titeln 

kraftigt kan underlätta att förstå den musikens annars märkvärdiga karaktär. Mest abstrakt och 

uppenbart teologiskt motiverad är som tidigare sagts den sista satsens struktur (s. 15), dels 

genom sin harmoniska och stämföringsmässiga förankring i det trinitariska dogmat men också 

genom sin form och melodiska material som bygger på ett niofaldigt Kyrie med avslutande 

eleison-rop. Satsen kräver både en utsökt klangbehandling (legatospel), väl avvägd rubatering 

på mikronivå men också en känsla för hela satsens narrativa form. Att gestalta den sistnämnda 

utan att relatera till harmonikens relation till inkarnation och himmelsfärd och till frasernas 

förankring i kyriets princip av 3x3 framstår som på gränsen till en omöjlig uppgift. 
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