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tariserais såsonr1 en depressionstid, och forskiiingen har i-tedlage
rriycket arbete på att FörIdara orsakerna till detta förliåilandeMede]punliterl i Xordeii under follivandringstiden liar förlagts
till hlälarlaiidsltapen och i första hand Uppland. De stora gravliögariia vid Uppsala och Vendel ocli de rika f~lldei1i Upl?land,
f r ~ ~ ~de
l s trnårigahanda Iiostbara föreinålen i de berömda grayarna yid Uituria, vid Vendels liyrlra och i Tuns lla bl. as
använts som bevis för alt tiden fran 500-talet för Uppland varit
en ekonomisli och kulturell och väl avet1 politisk storhelstid.
Holins a\.hand]iiie; är agnad alt v ä c l i ~tvivel on1 det arl~eologislia materialet verkligen tillåter dessa och likartade slutsatser. i\Iyiitskatteriia vittna i första Iiand. endast 0111 krig och
Il~rjilingar. övriga slraltfynd vittna om detsaiiinla. Och grayfynden tillata icke heller alla de slutsatser tllan dragit ur dem.
De torftiga gravarna fran förroillersk tid visa icke eli~nonlislr
o& lcLllture]lnedgång; de väldiga gravliögai.na oc1-i rikt utstyrda
båtgravarna f r i n folkvandringstidens Upplanci visa icke heller
eiroiloini~Ii, liulturell eller politisli. storhetstid. De visa i
första Iialid endast olika gravskicli. De rika skatt- ~ c l gl r a y f ~ n deil i follnvaildriilgstidens Uppland lära, att laildslia~jetvarit
utsatt för krig ocli härjningar och att seden att rikt utstyra
gravarna levat livar här ännu S A sent sonil under tiden efter år
300. Därutöver hara de givetvis.vittnesbörd om att eilstalia män
i datidens UppIaild ägt riltedo~naroch värdeföremål. Men dessa
fynd säga intet om att Uppland intagit e11 framom andra land
0 ~ 1 1 lalidskap dominerande ställning i Sverige och KordenFredliga tider och andra, a r liristlig åskådning påuerliade gravskick lämna få eller inga fynd.
,411dl-a
som kräva en ngprövniiig, l i l l ~ t asig till
vikiI1gatidens historia. F r a n intet tidsskifte i Nordens och Norde ~ ~ r o p ahistoria
s
förefinnas iiiyntfynd i sådan mängd soin fran
vikiligatiden. De synpunkter, som Bolin i Sin avllandling anlagt p8 de rorllerslta inyntfyndeii, ge vid Iianden, att även innebordeil av vilrjngatideris inyntfynd i grund felbedömts. blen de
ställa saliltidigt i utsilit, att ett nytt värdefullt historiskt kallmaterial
att \.iiina för vikingatidens historia. Rlyntf~ndens
mängd sjqles utloya, att detta liallmaterial lian bliva av omyaluande betydelse.
(Juri \.Ireihiill.

(Tryckt febr. 1928).

Drottning Christinas övergang till katolicismen.
Den 31 oktober 1633 höll drottning Christina sitt intåg i
Innsbruck. Drottningen kom från de spailslca Nederländerna.
Hon var på väg till Rom.
Från Augsburg hade Christina tinderrättat ärkehertig
Ferdinand Iiar1 i Tyrolen, att hennes färd kom att ställas
genom hans land l. Men redan dessförinnan hade ärkehertigen fatt kunskap om hennes anltomst och börjat vidtaga
förhredelser för hennes genomresa och mottagande. pörberedelser voro av nöden. Christina var omgiyen av en svit
om icke mindre ä11 255 personer med 247 hästar. Vägarna
i landet blev0 reparerade, olika slags fornödenheter anskaffade% inkvartering ombesörjdes, silver för taffeln ]anades
f r i n de närliggande hoven i Trient, Brixen och Salzburg.
Ärlcellertigen Var en utfattig man. >len han
ingen
kostnad för att bereda den svenska drottningen ett storslaget
mottagande. Det gällde, för att begagna Ferdinand Karls
egna ord, ))bans höga ärkehertigliga reputation».
Christina stannade en vecka i Iniisbruck. Den fylldes
av militära upl~tåg,banketter, teaterföreställningar, konserter,
den ena pompösare a n den andra. Men allt var endast det
yttre sltalet för en annan och större händelse. Den praktlystne ärkehertigen hade uppgjort festprogrammet utan att
ha en .aning o m denna. Först tvenile dagar före Christinas
allkomst hade han n~ottagitden första ~ n d e r ~ ä t t ~ l I~ &) ~ .~
bragtes honom av Yatikanens bibliotekarie Lutas Holstenius,
soin oförmodat anlänt till Innsbr~lck. Det var då för sent,
Cliristina till arkellertig Ferdinand Karl. Augsbiirg
Iiualdo, Historia di Christina 73. Rom ~ ( j ; > ( j .

?o,,,,

1655. (;alenzzo

15

~

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

t
Curt Weibull.

efter tronavsägelsen plötsligt påkomnien
av en religiöst
indifierent kvinna, en nyck framst dikterad av hennes Iiriglaii
ati bosätta sig i Rom.
1 den katolska världen i t e r hälsades Cllristinas övergång
fil1 Iiatolicismen med Jubel. Man s i g i denna en händelse
utan like, efter alla nederlag och fösödnljLzkelser en den
];atolska kyrkans seger O C triumf.
~
Tryclspressarna förkunriade fra11 Rom, att Christinas övergång till katolicismen var
en handling av
religiös övertygelse 0 ~ 1 1 av långa förberedelser. Christina hade varit katolili redail som Sveriges
drotfnillg. Hon hade ofirat Sveriges krona för siil katol-

för att det redan fastställda festprogrammet skulle kunna andras. Lirliehertigen kunde endast franiföra sitt beklagande, att
han ic,ke tidigare agt kunskap om vad som skulle ske. Festliglieterna för Christina skulle annars l-ia fåtf icke profan, utan
lsyrklig karaktär l.
L~~~~ ~ ~ l s t e ~ ~ocliså
i u s , han en lutersk lioilvertit, liolll
från Rom. Han hade i påven Alexander T'II:s uppdrag
lämnat den heliga staden, sa snart underraitelsel1 aln
avresa fran de spanslia Nederländerna natt dit. Påvens
uppdrag var, att Lutas Holstenius i Innsbruck skulle emottaga Cliristinas offeeiitliga bekaniielse av den katolslia troll
Den 3 ilovember 1655 gick Christina för högaltaret i
Inrisbrucks slottsl<yrlra. Främst i hennes följe stodo represeritanter för Europas katolska stormakter: tvenne habsburp r e , kejsar perdinalid 11:s brorsöner, ärliehertigen al' Tyrolen
hans broder Sigmund samt den spanske konungens
ambassadör, Don Arifonio Pimentel. Christina avlade offeni]j@ dell 1;atolslia trosbekännelsen. Pukor och trumpeter upppsalmen »Jubilate I>eo omnis terra)): hela jorden
följde. Texten var psalmistens ord:
prisr ~ ~ Edn predikan
.
D ~ ö dotter
r
giv
ocll \ a n d ditt öra till: förgat ditt
folk och din faders hus, och Iionungen have sin lust till din
sliönhet, ty Han är din lierre och du sliall böja dig inför
Honom)).
Händelseil i Innsbrucks slottskyrka gjorde ett malitigt
m'

Redan i Christiilas samtid stod salunda uppfattning mot
u~llfatfning. I nyare vetenskapliga framsfälJningar ha de
gamla
jämkats, den gamla protestantiska helt
övergivits. hlen ännu skifta framställnillglirna sl;arpt 1. o c h
vänder nian sig f r i n de vetensltapliga fi-amställningarna till
den uppfattning, som hör hemma i allmän svensk föreställning, möter fortfarande tämligen oinskränkt den av vetensliapen övergivna, gamla protestantiska uppfattniilgen.
yäxlin&Firna i uppfattningen av Christinas övergång till
lcatolicisll1en ha ofta sin grund i människornas olika personliga läggning och olika religiösa övertygelse, Frågan om
Christinas övergåilg till Iiatolicismen kan $ n n ~
i \.ar tid sätta
passionerna i rörelse. Ilen växlingarria
ocliså sin grund
i arten av det källmaterial, med vill;et historieslirivniiigeri
arbetar. I(5llorna flyta rilit. De syenska källorna äro
emellertid så gott som inga. Allt vad vi veta Ilärrör utom
fr511 Chrislina sjalv från utliindslia källor.
dessa l<ä]lor
ar0 alla färgade. Christinas egna yttranden stamma frail en

Den ploiestantisl;a världen mottog nnderrsttelsen om
Christinas avfall med ett anskri av harm och bestörtning.
om ett stod mail enig: Christina, Gustaf Adolfs dotter, e*
Iivinna på höejden av sin tids upplysning och bildning, k ~ l n a e
icke av
övertygelse Ila övergivit I ~ i t e r d o n ~ eoch
n olmMan
~Ölite
yttre
och
tillfattat den påvlige .\ntilirists läror.
fann, att Christiilas handling var en forst
falliga
I ~~l~~~~~~ ~ ~ l Historia
d o , di Cliristina 86 ; Arnold B ~ s s o i lChristille
,
Sclln,eden iii Tirol. Innsbriicli 188.1.
~
l VII till ~~ u c a Holstenius.
s ~
~Rorn 10/io~ 1655. Galeazzo
d
G ~u d d o ,

Historia di Cliristina 98.

-

'

~

De grundlaggande arbetena ä r o : Leopold v. Ranlie, ~
i
g iiber
~
~
KÖni$iil Cliristine von Schweden i Die rörnisclien p i p s t e 111, 5 2 ; ~
~W. H., ~
Cllristilla, ICö~liginiivon Schweden IL-11, 1837-12; hlartiri lveibull, om $16moires de C l l a l l ~ ~it svensk Historisk tidslirift 1857-88;
hittills annu
'JLltllJ'ttjat material meddelar Boero, Conversioni alla fede cattolica di cristina,
regins di Svezia, di Carlo II, r e d'liighilterra, e di Federico ~ ~ gdiica~ ed~ t
elletore di Sassonia. ;\!odena 187.1.
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tid, d; iion sjaly sedan lange var katolik. Alla Ovriga skrifter
äro mer eller mindre tendensskrifter. E n del av dem äro
pamfletter, ofta av lagsta art, andra äro mer eller mindre

luterska ofördragsamheten i Sverige. Landsflykt ocl-i egendomsförlust drabbade den fader, förmyildare eller förvant,
som sände sin son eller släkting till »studium» på någon ort
i Polen eller rådde honom att begiva sig i något jesuitiskt
eller annat papistiskt kollegium. Biltoghet över Sveriges rike
och egendomsförlust var straffet för den som
eget bevåg
begåve sig till en dylik Iäroanstalt. Samma straff drabbade
(ie11, soin övergick till den papistiska ]aran, Och icke nog
härmed. Stadgan sökte aven satta en bom för all ]iatolsk
l'ropaganda och helt och hållet rensa riket från katolska trosbekällllare. Det stadgades, att den som hemligeri
bedraga och förföra ungdomen med falsk jesuitisk och papistisl<
lara skulle straflfas som en upprors- och tvedralrtsstiftare.
Och vid risk att straffas som förrädare utvisades
katoliker ur riket l. Religionsstadgans bestämmelser vor0 drako-

ärail av Christinas omvändelse.
källmaterialet för frågan Om Christinas
it ä r
övergång till katolicismeil ar av vansklig art. Endast med
slTårighet kan forskningen fri11 detta tränga fran1 till förhållalidena sådana som de verkligen voro-

~
~
~ Christinas
t
t religihsa
~
i
utveckling
~
~
~ ar i första
rummet att se mot bakgrunden av de kyrkliga och religiösa
förhållanden, i villca Ilon uppväxt och vilka städse omgå\'o
henne .i Sverige.
vid slutet av 1500-talet hade den katolska reaktionen
besegrats i Sverige. Sigismulid hade fördrivits; Karl IX hade
runnit Sveriges krona. JLen Karl I S Ilade vunnit Sveriges
krona i blodig kamp mot Sveriges legitime konilng, en konL,ng aven över ett av det Icatolska Europas mäktigaste
riken. ~~~l IX var i ELlropas ögoil en rebell, en llsurpalor.
sjal\r, Gustaf hdolf och Sveriges folk kande länge hotet
från Sveriges legitima konungaatt, avfallingarlla, de katolska
vasarna i ]l-'olell. Faran gjorde Sverige i Iiar1
och
Gustaf Akdolfsdagar till en luterdomens h~lh~udborg
i Europael1 g& mot den politiske och religiöse
befäste sig
fienden, mot polacken och papisten. De andliga
harniades från den tyska ortodoxiens rustkammare. aled
benhård teologisl< sl;olastili avgränsades den rätta evangeliska
tron niof papistiska ocll kätterska villfarelser. Luthers lära,
el1 gång frilletens, stelnade i trånga dogmer. Den hamilade
lilCsorn så många andra frilletslaror i ofhrdragsamhetens

I tidens politiska och religiösa strider gav detta styrka,
Sverige förrnsdde havda sin ~jälvstä.ndigh~t
mot de katolska
Vasarna och Polen. Det- räddade vid Brejtenfeld och ut^^^
protestantismen i Europa. Men enigheten och styrkan var
på det religiösa livets bekostnad. Renlärighet och
blind lydilad för kyrkans yttre ordningar hade blivit de allt
dominerande religiösa kraven; reformationstidens levande
religiositet krympte ihop till död tro på teologernas lärosatser.
Den själaspis, som den svenska luterdomen nu bjöd svenska
follcet, var mager. Det var en karv förkunnelse av den faststallda läran, eller när man nådde högst, en bister filkfan i
gammaltestamentlig anda, ett andlöst och långrandigt predikande, en oavbruten teologisk träta, ett hat utan gräns mot
annorledes tankande. Luthers lara var bliven ett förtorkat
Christinas ungdom föll i denna den triunlfel.ailde orto-

Förh~llalidena återspeglas i 1617 års religionsstadga.
Cnder trycket a r faran från Polen kodifierades i denna den

--

Stierllrnaii, Alla riksdagars

O C ~ I mötens

]leslut I, 708.
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dosiens tid. När riliets ständer fattade beslut om den unga
flickans uppfostran, skedde det i denna ortodoxis anda. VasaIionungarna hade - ilär de haft en religiös övertygelse gått sina egna vagar och andra vägar a n den orlodosa
svenska kyrkan. Johan III hade varit kryptopapist. Sigismund
och liela hans släktlinje blev0 öppet katolska. Karl I S hade i
ögon varit lialvinist och vaxlat bittra stridsskrifter med
den svenska ortodoxiens man. Gustaf Adolf själv skilde sig ut
från sitt prästerskap. Haii stod på bredare protestantisk griind
än detta. Ej uiiderligt, att rikets stäilder funno angeläget, att
CIiristiiias religiösa uppfostran leddes i den ratta religionens
banor. Alen ständerna Ilade också skarp blick för att det icke
var nog att inplanta det goda. Det onda måste också förtagas.
De funna i ett beslut av 1633 högnödigt, att drottningen icke
tillstaddes läsa ilagra onyttiga ä n n ~ i n d r eskadliga böcker och
skrifter eller höra och fatta några onda meningar ocli domar
i andliga eller ~ a r l d s l i g asaker; allt för att hon icke måtte
i Guds ord besmittas med påviska eller kalvinska villfa-

Johannes Durzeus. Samtidigt restes även frål1 andra håll
ute i Europa krav på religiös fördragsamhet och undanslijutande riv teologernas fanatiska strid om larosystemen
och dessas alla detaljer. Man höll fast vid den egna kyrkans
läror, men var fiende till allt kristligt preusseri. Som kyrkans
uppgift ställdes uppamniandet av el1 levande religiös fromhet,
en etisk kristen åskådning.
I den svenska kyrkan fanns i Gustaf Adolfs och Christinas
tid ingen jordmån för synliretism eller åskådningar av pietistisk art. Tidens friare och mera toleranta strayandell hade
knappast mera än en enda representant. Mannen var Joliannes Matthi=.
Efter långa utländska studieresor, som fört honom till
Tyskland, Holland, England och Frankrike, hade Johannes
Matthlze under 1620-talets senare å r skapat sig ett namn såsom
en lärd, tolerant teolog, en framstående, frisinnad pedagog l .
Ciider Gustaf Adolfs strävan alt bruta biskoparnas malitstallning genom öliat Ielrinannainflytande på kyrkans styrelse
var Johannes 3Iatthize en av de få praster, soiii ställde sig
på konungens sida. Gustaf Adolf fick sin uppmärlisanlhei
fast på hononi; 1629 gjorde lian honom till sin hofpredilia~it
och kallade honom att: följa sig i del tyska kriget.
Johannes Matthize vann snart i än högre grad konungens
förtroende. Gustaf Adolf var mot slutet a v sin bana icke
någon van av teologiskt gräl ocli trångsint bekannelsehah.
Nar han kort före siii död valde en lärare för sin dotter,
valde han denne icke bland den ortodoxa kyrl-ralls m i n .
Gustaf Adolf satte Johannes llattliire till Christinas lärare.

Ständernas läseförbud målar den dåtida svenska ortodosieii. Men h u r höga man än byggde skyddande murar,
imiurarna siiiille iclie skydda.
Den ortodoxa rilitningeii inom 1600-talets svenska k ~ r l i a
hade ute i Europa sin motsvarighet. &leii den hade dar som
sin lilotsats frainkallat en annan, en synkretistisB. Dennas
livsprincip var icke avgränsning mot annorledes troende, utan
utvidgriing asr gränserila. Deii tog sikte på det för de kristna
trossanifundeii gemensamma och satte som sitt mål förening
eller åtminstone förlikning inellan den luterska ocli kalvinska
och on1 illöjligt även den romersk-katolska B ~ r l i a ~ iGrund.
valen för denna förening trodde inan sig ha furinit i den
älsta kristna kyrkans lära och bekiinnelse. Det var deii
gamla drömmen återvänd; densamma som drömts före de
stora religionsstridernas utbrott under 1500:talet. Dess framste
barare voro nu den tyslie teologen Georg Calistiis och skotten

II.
Drottning Christina var född den S dece~nber1626. I
hennes ådror flöt blod fri11 två av Europas av naturen rikast
utrustade ätter. Hon var ett barn a~ Vasa och Hohenzollern,
.folkens kanske skarpast utpräglade härskarde --germanska
-

p

Holmq~iist, Hj., Jolianiies hlattliiz (iotlins ocli lians plats i Sveriges

~

Stieiiiman, Alla rilcsdagnrs ocli mötens beslut II, 928.
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ätter, var för sig utmärkta genom Igsande gåvor och karalttäreriias
ofta egensinniga självständighet. Christinas
begåvning sprang tidigt i dagen. »Vår unga drottning)), skrev
riksdrotsen Gabriel Giistafsson Oxenstierna till sin broder
rikslranslereil, »har 'ett extraordinarie ståteligt inffeniunl))Christina var, när detta skrevs, sju år. Tv5 ar senare fäller
rilisdrotsen orden: »Vår unga drottning tager traffeljgt till i
juditio o& förstånd; apprehenderar moderns fauter och esonl'oftast hos sina föstrogna dem beklagar; har en adel natur
och plane regius spiritus. Icomrner en rätt edukation därtill,
är inte till att tvivla att, så vitt sexus feminus det tillåter,
lärer hoil slakta på sin fader»
;'där Johannes R.latthiz tillträdde sitt ämbete som C h i stinas lärare, var hennes uppfostran i främsta rummet anförtrodd hennes moder, änkedrottning Maria E1eonoi.a. Men
för förmyndarregeringen var Christinas uppfostran en statsalan fann snart, att Maria Eleonora var ett
hinder för den unga drottningens rätta uppfostran. Hon
skildes redan 1636 från sin dotter och avlägsnades till sitt
iigeding. llodern fick icke befatta sig med sin dotters UPPi stallet åt Gustaf Adolfs syster,
fostran, Denna
pfalzgrevinnan Katarina. Redan två år senare avled emellertid pfalzgrevi1lnan. Nya hovmästarinnor tillsattes. I l e n
ingen av dessa fick något inflytande på Christina. Inflytandet
kon1 från Johannes Irlatthice.
Johannes Matthi2 förstod i sällsynt grad att vinna sin
kungliga ladunges karlek. Christina mötte många människor
under sitt liv. Hon såg kallt på människor, Ytterligt fa har
llon skänkt sitt erl<annande. Men Johannes il.latthi2 är en
av dessa. Annii på gamla dagar, nar Christina satt i Rom
sina memoirer, erinrade hon sig med tillgivenhet
och
sin lärare, »bJin lärare Mathias, och han ensam, var mil1
förtrogne; jag
honom alla mina små hemligheter
och sorger)), skrev hon. Johannes hlatthice kom mera än
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ilagon annan att träda i faders och moders stalle för den
unga drottningen. »Jag betraktade lionom ocll jag älskade
honom som en min andre fader)), sager C1lristina 1.
Gustaf Adolf hade befallt, att hans dotter skulle fi en
manlig ~lppfostran och lara allt vad en ung furste bellövde
för att regera ett land. Christinas förmyndare gjorde
allt för att förverkliga detta program. Christinas, den siste
Vasaättlingens, egenskap av kvinna stod för dem som er1
natiollell olycka. En rent manlig uppfostran blev därför den
enda ratta; endast därigenom kunde dell uppfattning av
kvinnans underlagsenl-iet, som var tidens och det svenska
folkets, övervinnas. Drottningens ilaturliga anlag kom dessa
önskningar till mötes.
Johannes R.lattlli= fullproppade
sir1 lärjunge med alla sorters vetande. Ocll det vetgiriga
barnet, som varken behövde sova eller äta lika mycliet som
andra människor, fann sitt högsta nöje i lärda stiidier och
syntes sakna gränser för sin förmåga att inhämta kunskaper.
x a r Johannes Matthiae lagt grunden, kom Asel Oxenstierna
sjalv och införde den unga Christina i det offentliga lirets
plikter. Och icke heller här sveko hennes krafter. »Hennes
I(ung1iga Jiajestat låter se specimina över sitt liörl och $Ider)),
uttrade Axel Oxenstierna i riksrådet om den 13-åriga drottling gen. Ett halvår senare, när Christina nyss fyllt 14 ar,
fallde han i samma församling de berömda orden: »Det vete
Gud, huru Iiart det är mig att se, att Hennes hiajestat icke
är som en kvinnsperson, utan behjärtad oc21 av ett gott förstånd, så att om Hennes Majestät icke blir korrumperad, ar
hon nu optimae spei»
Johannes Matthiz var CIiristinas larare aven i religion.
Hur har han fyllt denna uppgift?
Den narmaste eftervärlden tvekade ej om svaret på denila
fråga- I början av 1660:talet stod Johannes hIatthioe anltlagad
för synkretistiska villfarelser. Under processen mot Johanp
-

Histoire de la reine Cliristine, faite p a r elle-meme. ~ z z o ~ i I , o s a m ~ i n g e i i ~
~ ~ b osenstierna
~ i ~ l till Axel Oxenstierna. Stocl<liolm ",!Iz 163%
~~~l
Oxenstierllas
skrifter och hrevviixlirig II: 3, 315, 398.
16-36.
1

Sv. Kilisarliivet; jfr e t t brottstyclie av I,es mtmoiies de Cllristilie-Alexandrine,
tryckt a v Bildt, Christine de Suede et le carainal ~
~ 12.
~
? Svenska riksridets protokoll 1610, 126; 1641, 432.
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Drottning Cllristinas överging till katolicisineii.

nes ~ ~ t t yttrade
b i ~ riksdrotsen Per Brahe i rilisrådet: D~~l~~~~
ar uti den alllnanna misstanken av en kalvinianismo
och drottning Chriskines förledelse '. Ryktet nådde drottchristina. Hon tog sin avhållne lärares försvar. )lJoför stark böjelse för kalvinism)),
hannes Matthi=
&river lloil i sin levernesbeslirivning. »Jag vet icke om man
gjorde honom oratt; men ilog av, det är det enda fel, som nian
kLIiide förebra honom. För övrigt ar det av föga betydelse,
om han r a r Iialvinist eller luteran. Jag skulle bli varken
Joliannes Natthi= sjalv protestedet ena eller det andra»
full rätt. Chiistinas avfall var lians livs stora
radeo o c h
sorg.
hade
aldrig haft minsta böjelse för katolicism.
vi l;anna hans ulldervisning genom det program lian utarbetat för denna, genom de redogörelser han lämnat och
katekes haii sl<rivit för Christina. Johannes Matflii= religionsLln,jervisIiiug h a r varit renlärig. Och den kunde icke varit
ortodoxe hael Oxenstierna och riksradet
ngnot alinato
håll strängt över Christinas undervisning.
valcade
ullder den tid Christina stod under Johannes 31afthiz ledniii&
yara både god luteran och fulli medhon sig
oill deil betydelse enighet i religion hade för Sverige.
Rilcsrådet illhanitade 1642 drottningens menillg o m . ett
~
~ vacli( förslag
~
on1 giftermål
~
mellan
~ llellne ocll
d
kLlrfLlrster, Fredrik Wilhelin. )>Horskulle det till@)), svarade
den unga drattningell, ~ t u r f r i r s t e nar kalvinist, ocll det argL1llleiltet ar
an alla andra». Man förestallde henne,
att kurfursten kunde örei.g2 till den luterska läran. (;faristina
svarade: »deii mänllisl<a, som förnekar sin Gud, bör
sattas någon tro till av andra. Allt gick \'ä1 i Sverige, ti]]
dess iionung Johan tog sig en papistisl; drottning. sedan
gick det aldrig ~ ä 1 3».
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Johannes Matthi2 ar icke drottlling Christinas förledarea Men han har spelat en viktig roll i deil händelseutreclilillg, som fann sin avslutning i InnsbrLicliS Slottskyrka.
Hans luterdom, h u r renlärig den an varit, var dock innerst
inile el1 annan luterdoni an deil Christiila llörde fran de
svenska predilistolarna. I sin 1626 utgivna skrift Libellus
~ ~ l e r i l i sen
, lärobok i liristeildom för barn, karaktgriserar Johannes Natthi= sin egen tid: »ett förvarit århundrade, under vilket niåirga icke tala olii nigot annat än idej
teologiska tvister)); »ett århuildrade rikare än något föregåelide på lirda strider, men ocks$ mera blottat än nigot
P; frolnhet))l. Fördragsam mot annorledes tanliande sökte
Johannes Matthi= hålla detta teologislia gräl borta fi.åll sin
lindervisning och fostra Christina i sailn lutersk fromhet.
En annan arida besjälade den ortodosa svenska kyrlianm Maii
tog med grova haiider på religiösa ting. ~
~
l var ~
bitter; nlotståiidarna skoningslöst hemfallna åt evig fördömelse. Deil Glid, som man åkallade, var franlst det galnla
testamentets bistre och oblidkelige, straffal]de ocll fördömande
G~ld. Man alskade att i starka färger mala den yttersta
ocll de förtappades eviga pina. Johannes Matflii=
dröjde endast vid de frommas beloning i llinlleil, icke vid
~ det öde, son1
~ \.alltade bde förtappade.
~
~
Darav ~fiiins ingen tröst
a t t hämta för fromma sinnen, säger hail i siil fijr (;hristina
skrivna Iiatelies
Den inre motsatsen melIan Johannes Mattlli;y ocll dera
ortodosa svellslia Bgrlcan var skarp. Den bley fer Cllristina
av avgörande betydelse. De svenslia prasterlias llårda förli~[nilelseförskraclite den i mildaie fromhet fostrade, kgilsliga
flickail. Hon har sjalv berättat lläroln:
))El1 sak styrkte mig mer a n andra i
otro; deri
iiltraffade i mitt 6. eller 7. ar och synes mig värd att om1 svenska rilisridets protokoll Zgl4 1662.
Sv. Riksark.
Jag var efter vanligheten i kyrlian och det predilcades
2 ~
i ~ de tl a reine
~ i Christine,
~ ~ faite p a r e l l e - m h e . ~ z e o l i ~ i o s a m l i ~ ~ ~ f ~ ~ ~
om yttersta domen; det var första gingen jag hörde el1 presv. Riltsarl<. Arcl;enlioltz, hlcimoires d e Christine 111, 53.
dika11 ..daronl. Predikanten behandlade ined myclren överijrebro ?!Y 1642. Sv. fIilisar1'*
S Bke ~~~l~~~~ till Axel Oxenstierna.
,,fr ~

~ Horn~ till tAxel ~Oxeiistierna.
f

skrifter ocli brevväxling II: 8, 168.

i j r e l ~ r o"'Y

1612.

Axe1 Oxellstiernas

I ~ i b e l l u spuerilis : 11r:~fatio. O11oscula tlleologica.

s t r ä n g n ä s 16(;1.

AIattlii:c, I ~ l s t i t u t i ocatechetica i OpLiscula tlleologica 289.

~

~

i

l
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drift och salvelsefullhet denna slutliga katastrof; han satte
mig härigenom i en sådan förskräckelse, att jag trodde allt
förlorat. Jag förestallde mig, att jorden och hiinlen skulle
]<rossa mig, när de störtade samman. Jag började gråta
bittert; jag trodde, att det kunde ske vilket ögoilblick son1
helst. Tid utgången till kyrlian kallade jag på min lärare
och frågade honom:
'Far,
är (jetta? Varför har du icke talat med mig
om denna förskräckliga dag? Hur skall det gå för mig denna
dag? Slier det kanske redan i natt?'
Jlin lärare log at min barnslighet och svarade: 'Du
skall komma i paradiset. Men för att komma dit, måste
illan lyda sin lärare, bedja till Gud och läsa flitigt'.
Detta svar Iiom mig att göra reflektioner, som jag aldrig
roro över niin ålder och mitt förglömt, 0~11 som
Följande
år
hörde
jag predikan över satnma älllne;
starid.
jag blev väl upprörd, men mycket mindre ä n första gangen.
Jag grät inte mer och vid utgången från kyrkan frågade jag
min lärare: 'Nar kommer då denna domedag, som man talar
så mycket om?'
Han svarade: 'den kommer, den kommer. Bekymra
dig icke ona den; endast Gud vet, nar den liommer, men
man miste bereda sig till den'.
Jag var icke vidare nöjd med svaret och begynte tanka
på mitt eget sätt, tvifla ocli misstro niistan min lärare själv,
fast jag aktade och älskade honom mycket.
Men när jag tredje året fann, att man ännu ältade
samma test, brydde jag mig inte mer o111 det och trodde
inte mer på det. Jag började också tvivla om allt annat.
En dag under mina studier sade jag till min lärare: 'S5g
Illig en gång sanningen. Är inte allt, vad man berättar oss
om religionen, fabler likaval som yttersta domen?'
Men han gav mig en förfarlig tillrättavisning och sade,
att det var en förskraclilig synd och ogudaktighet blott att
lia en sådan tanke, och att om jag någonsin mera sade i~ågot
&dant, skulle han låta min guvernant ge mig aga. Denna
llotelse sårade mig och jag sade honom: 'Jag lovar att aldrig
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saga så mera, men jag vill inte, att I slån mig, ty 1 kornmen alla att ångra, om det sker.
Jag sade honom detta med så befallande min, att jag
liom honom att darra» l.
Den mästerliga lilla skildring av sin ungdonIs tvivel,
som Christirla, en av det 17. århundradets stora skriftställare,
här lämnat, a r icke den enda. Cllristina har på aldre dagar
upprepade gånger hävdat uppfattningen, att hon alltid stått
främmande för den luterska läran. ))Hon val- aldrig luteran», skrev Christina i marginalen, när hon läste det ryktbara porträtt, som den franske ambassadören Chanut te&riat av hellile i sina depescher till Paris
)»Jag trodde ingelltirlg av den religion, i vilken jag uppfostrades; allt vad
lnan sade mig, föreföll mig föga värdigt Dig», skriver hon i
sin Gud tillägnade levernesbeskrivning. »Jag trodde, att
manniskorria lato Dig tala på sitt sätt, och att de ville bedraga och skrämma mig, för att kunna leda mig efter sir1
vilja)) 3. Christina har samtidigt låtit de svenska prästerna
och deras predikningar helt eller delvis få bära skulden till
hennes avfall. »Jag hatade till döds dessa luterska prästers
många och långa predikningar)), säger hon i sin levernesbeslirivniilg, »men jag insåg, att man måste låta dem orera
och ha tålanlod, och att jag måste dölja mina tankar» -'.
Heniles gamle hovprediliant doktor Erik Emporagrius f r i gade henne en gång på 1660-talet, vad som gjort henne till

"

Les inérnoires de Christine-L~lexaiidrine.Bildt, Christine dii Suécie
et le eardinal Azzoliiio 12.
Martin II'eib~ill, Om hlémoires de Clianut i sretisk Historislt tidsltrift 1887, 69.
Histoire de la reine Christine, faite par elle-meme. Bildt, a. a., 23;
tricltt redaii av Arckeiiholtz, hférnoires de Christine I I I , 209 n, jfr Grallert,
Cliiistina, Iiöniginn von Schwedeii 11, 23; jfr aren eii marginalantecltniiig al7
Cliristina till ett ]>rev av liennes seltreterare Galdeiiblad av 1686. Arclieiiholtz,
a. a. IV, 130.
Bildt, Cliristiiie de Siiccle et le cardiiial Azzoliiio 2 3 ; rircltenlioltz,
a. a. III, 209 ii.

'
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Emporagrius fick svaret: Han själv och hans pre-

härröra fran en tid, då hon redan var katolik. Det a r darför möjligt, ja väl salcert, att Christina m e r eller mindre,
medvetet eller omedvetet låtit redan barnet h a den mogila
kivinilans uppfattning av den luterska läran. Christina var
ganska säkert annii luteran, n ä r h o n efter slutad skolgång
för Johannes bIatthice blev Sveriges regerande drottning.
Alen motsättningen mellan Johannes Blatthlz och den har&ande ortodoxien h a r 110s den intelligenta flickan väckt
tvivel på deii luterska läran.
Grunden var lagd för en rebellion mot det härskande
andliga trycket.

Der) S december 16-14 blev Christina myndig. Förmyndarstyrelsen upphörde. Christina själv »trädde till riksens
fullkomliga och ordentliga regering efter riksens avskeder,
beslut och sin alskelige Herr faders exempel)).
Christina var vid regeringstillträdet endast 18 år. Men
hon var f r i n sin barndom uppfostrad till regerande drottning.
Och förrnyndarregeringe1l hade nått det mål den satt sig.
Den brist m a n såg i Cllristirias egenskap av kvirina var Övervunnen. Anlag och uppfostran hade samverkat. Den faderoch moderlösa flickan hade från sin barndom, som hennes
histories]srivare Sforza Pallaviein0 sager, »intet av ett
barn ~ l t o mildern, intet av en kvinna utom könet» Christina
var vid 1s års ålder mogen att regera land och rike.
den unga drottningen regerade. »Begynnelsen ä r
god)), skrev Alel Orenstierna i januari 1645 till sin son l o hail 3. »Hennes Ii. 51:tt låter å sin sida intet fattas)), skrev
Arclrenholtz a. a. III, 283.
"forza
Pallavicino, Vita di A l e s s a i ~ d r oVII, 1, 341.
S Asel Oxeilstierira till Jolian Oxenstierna.
Stockholm
frin
Axel Oxenstierna till J o h a n Oxenstierna 1, 152.
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''11

1645. Brev

senare rilismarslsen Jakob de la Gardie; »ville bara var och
en så göra sin devoir, skulle näst Guds hjälp allting gå val
för sig» l. Snart nog visade sig även tecken till en maktförs1;jutning. Christina var en kall, skarp intelligens; hon
ägde en utpräglad känsla för att fylla sina åligganden, en
aldrig vilande energi, e n stundom hart n a r otrolig diplomatisli skicklighet. Dessa egenskaper gjorde sig gällande. Axel
Oxenstierna, sedan åratal Sveriges verltlige regent,' förlorade

väl aldrig helt sitt mäktiga inflytande. Christinas s t ä l l i ~ i ~ g
till Axel Oxenstierna h a r ingen likhet med en TTi]helm
till Bismarclt. >'len Axel Oxenstierna trängdes
sin allt dominerande stallning. Drottningen tog alltmer och
mer malsten. Riliskansleren blev åter rikskansler.

förelade hans bok för drottningen. »Då H. Ii. M:t Jäste
samma bok, sade hon» berättar Laurelius: »Menius måtte
vara en grof bofuer, man måste satta honom på ett skepp
och sända horionl åt Danzig)). Laurelius kom med en invändiiing o m fotiilianerna, en sekt, som var talrik i Polen
och Siebenburgen: 'Menius skulle strax slå sig till dem och
ställa en srnadesltrift hit tillbaka igen: ty h a n h a r skrivit ett
verk, som han kallar Pansophiam, det vill han ock låta
tryclia. Svarade drottningen: så är det bäst, att m a n låter
slå liofuidet av honom». Xågra månader senare föredrogs
Meni~is'sak i rilisrAdet. Riksdrotsen Per Rrahe föreslog, att
?denius sliulle åläggas skriftlig avbön och landsförvisas. DrottJakob d e la Gardie till Axel Oxexistierila. Stoclrholm
Oxenstieriias skrifter och brevväxling II: 5, 597.

'v311645.

Axel
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Men Christina lät varken landsförvisa
ningen
eller slå huvudet av 3Ienius. i n n u några månader -och )lenius släpptes fri mot återkallan av sina villfarelser.
I en &rivelse tackar han drottning Christina för sin frigivVid samma tid som 8Ienlus' process pågick, upprördes
sveilsl<a folket av ett långt celebrare r e l i g i o l l s ~ ~ l .
Christinas egen lärare Johannes hlatthi=, nr1 biskop i
Strängilas, hade 1641 utgivit ett utkast till ny kyrkoordning9
idea boni ordinis in ecclesia Christi. Skriften, i huv~ldsaken
översättning eller bearbetning av en de böhmiska brödernas
liyrkoordiling av 1616, väckte häftig och bitter strid. Från
ortodox sida angrep man, att Johannes Matthi= förkastat
vissa vid dopet brukliga ceremonier, korstecknet och exorcislxlen, såsom vidsl<epelse, och ett iittalande, i vilket han förmenades ha förile]<at nöddopets berättigande. ?;lan tillvitade
]loilom, att han förkastade Kristi ord, motsade den AugsbLlrgska bekännelsen och var en kalvinist '. Den teologiska
tratan drogs slutligen 1647 inför regering och riksdag. I riksrådet kom det till ett uppträde. ‘4xel Oxenstierna stallde
sig på de ortodoxes sida; han vädrade en farlig kalvinistisl;
villfarelse. Christina tog med iver parti för Johannes Matthi=.
förklarade, att hon funnit »intet vara att blanlera uti
halls bok»; hon bad rikskansleren icke framkasta beslcyllilingar inat dell9 eftersom Iion sjalf »hade intresse däruti)).
Asel Oxenstjerna a~lhöll, att drottningen »icke ville taga
Christina genmalte:
sig den salieil an, det vore nlj~ckei
»hon tog sig icke sahen a n ; den försvarade sig själv)) 3.
riksdagen 1647 måste drottningen s15 till reträtt inför prasierslcapets häftiga angrepp. Hon ville icke själv bli misstänkt för kalvinism. Johannes Ilatthi= maste göra av1 Nordström,
J,, Friedrich hIeiiiiis i Samlare11 1921, (i:{och Georg
~ t j ~ ~ ~CLSSSTT.
~ l ~ i eSrenslta
l ~ ~ riksrådets protoltoll 16-1-3, 157, 164, 179.
? Jolianiles
hiatthi%, Idea h o n i ordinis. Strängnäs 1611; S i c . Escl1illi,
sacrameiltis iii genere e t baptismo. 1,iiiltöping 1615; Joliaiines hfattl'i:c$
Querela de pr:el)ostero ciuor~indanijudicio etc. Sträilgnas 16-1-6.
8 ~
~ rilrsr&dets
~
I)rotokoll
~
164'7,
~
12;~jfr 1662,
l ",'r <Sv. Riltsark.
~

,
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böll och förpliktiga sig, att aldrig »någon Ideam \ridare låta
Drottllingeli och Johannes 31attl-iiae \.oro besegrade.
Det ortodoxa l~rastersliapet sökte vid riksdagen 1647 göra
siil Seger sa fullständig som möjligt. Ett värn mot den fara,
man såg hota, sökte man i konkordieboken, den benl1arda
tyska protestantismens främsta bekännelseskrift. In i minsta
detalj fastslog den i denna ingående konkordieformeln, vad
som var rätt luterdom och vad som var kättersk villfarelse.
Denna papperspåves erliännande som symbolisl< bok skulle
bli iliseglet på ortodosiens seger i den svensl.ia kyrkan, klavbinda allt friare teologiskt tänkande och göra sllit
alla
kalvinistiska och synkretistiska stämplingar. Johallnes Matthi= kämpade vid riksdagen 1647 i det langsta emot konkordiebokeil, men tvingades sl~itligeiitill underJ<aste]ses Christilla trotsade i denna fråga ett riara enhälligt prästestånds
0~11Axel h 2 n s t i e r n a s alla ansträngningar. Hennes bestämda
nej räddade Sverige från li~ilkordiebol<~n
2.
Ett annat ärende vid riksdagen 1647 belyser 211 slCarpare
Christinas ståndpunkt. Prästerskapet begärde förilyat förbud
mot kalvinistislia 0~11 papistiska konveiltiklar. I riksrådet
~1~1)lyste
~4r;eelOseilstierna, att prastersliapet syftade åt den
fra~lskeresidenten Cliailut, som i sitt hus 11~11katolsl< gudstjänst för öppna dörrar. Christina tog med skärpa parti mot
Chanut. Det ar »bäst låta förbjudaii)), sade hoil i riksradet.
Det skedde. Chanut protesterade energiskt. C1lristilia svarade Chanut: betrakta det hela som ett slags ceremoni, son1
jag icke kunnat neka det församlade prästerskapet; förbudet
skall icke racka längre ä n tills standerna åtskiljts. Chanlit
~'idhöll:lian ville icke förneka katoliker tillträde till sitt IiLIs.
Christina grep en annan utvag. De flesta, som besökte den
katolska mässan i Chanuts lius, vor0 i hennes egen ocll
-

Ase1 Oxenstierna till Joliaii Osenstieina. ~ t o ~ l ",'r,
~ l$;?,
l ~ ?ii2,
~ 2l0 2,~
164'7; Bese11 m. fl., Bidrag till svenska kyrkails Iiistorja I, 110.
"orlin,
T]].,Om j~rasteståiidetsantagailde av F o r m u l a coiicordiz såsom
simbolisli bok a r 1617, i Theologisk tidskrift VI, 1 ocli j Svens\ca kyrltalls
llistoria I: 2, 211 : Holm, R., Joannes Elai Terserus 1.1.3.
1G
l

''3,

'O,'&
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31agnlls Gabriel de la Gardies tjänst. H o n ville under hand
låta meddela dem att icke besöka den katolslia mässan under
riksdagen, sade hon till Chanut. Efter riksdagens slut sk~llle
hon ge dem samma frihet som tidigare att övervara illassan
i Chanuts Ilas. Kort tid därefter fick prästerskapet drottniilgens
p; sin begäran. Christina ville allvarligen
låta förbjuda alla frammande sekters konventiklar och saminantraden, stod det i denna l.
Christinas standpiinkt står klar. Hon var redan under
sina första regeringsår i full strid med den luterska ortodoxien och dess religiösa ofördragsamliet. Af en politiska
förhållandeil band hennes handlingsfrihet. hled 1 ~ 1 1beraki i h g spelade drottniilgen inför riksråd och prästerskap. ))Alla
siaveräner äro tvungna att icke uppreta de maktägande mot
sig; politiska fö~-h;llandeil tvinga mig att visa mig nitisk i
religiösa frågor», anförtrodde Christina Chanut
I)roitningen-diplo&en,
som kämpade mot den svenska
ortodosieii och mot Axel Oxenstierna, var 20 år.

Den intellektuellt brådmogna unga drottningen hade
efter sin tronbestigning fortsatt sina lärda studier. Samtiden
såg ,lågot ovanligt häri. Ryktet förde den lärda svenska
drottningens n a m n över världen. Vid det franska hovet
satte maii i denna tid Christiila i jämnbredd med antiliens
ryktbara kvinnor. Alla pennor skrevo till hennes ä r a ; m a n
sade, att vad nål och slända var för a n d r a kvinnor, var
veteiiskapen för henne. Orden iiro madame de Xlotteville's i
hennes berömda memoirer.
Christina trädde i l'örhiiidelse ined Europas lärde. Stocbholm blev för första gången en samlingsplats, och det kunde
icke undvikas, även en stridsplats för Europas stora vetenl Svenska riksråciets protolioll 1647, 3 7 ; Jikmoires de Chailut I, 1 0 3 ;
Stieriimaii, Alla riksdagars ocli mötens beslut II, 1101.
hlkmoires de Clianiit 1, 106.
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skapsmän. Salarna på Stocliholms slott, d ä r förr elIdast
krigare och diplomater rört sig, fylldes med Iiostbara nlailuskriptboksamlingar. E n ny värld, vitt skild från den,
i vilken hon tidigare levat, öppnade sig för Christina.
Christinas vetenskapliga intressen spände över &ilda
områden. Men i förgrunden stodo under hennes svenska
tid filologi, filosofi och religion. Bland de lärde, med vilka
Christina stod i förbindelse, fanns m ä n aTi skilda religiösa
bekännelser, katolilier och kalvinister likaväl som e n och
annan, vars religiösa åskådning knappast längre vilade på
kristlig grlind. F ö r Christinas filosofiska och religiösa intresseil Ila emellertid framför alla andra två m a n av hennes
nya omgivning ägt betydelse: Chanut och Descartess
Pierre Chanut, en av Frankrikes berömdaste diplomater
i det 17. århundradet, hade 1643 utnämnts till Franlcrilces
ininisterresident, fyra å r senare till dess ambassadör i Stockholm. Chanut var en m a n på höjden asr sin tids bildning
ocl1 kultur. Den franske diplomaten var e n lärd, väll och
lärjunge till Descartes. Det låg i Cl-ianuts ställnillg som
Franbrikes sändebud att söka vinna den svenska drottningens
bevågenhet. Haii lycliades. Illen Chanut blev samtidigt själv
betagen i den unga drottningens lysande begåvriing. >Ian
skämtade i Paris om att Chanut blivit förälskad i Christina.
»Det ä r sant)), svarade Chanut, ))inaii ilskas henne, men m a n
älskar henne, som m a n älskar det fullliomliga» l.
Chanut förmedlade redan 1646 förbindelseil mellan Christina och den store franske filosofen Rene Descartes. Chanut
talade med Christina o m Descartes och begärde av honom
hans »Méditations» för att förelägga dein för henne. Samtidigt
skildrade den franske ambassadören de la Thuillerie, son1 på
hemresa från Sverige sammanträffade med Descartes, Christinas
egenskaper som så framstående, att Descartes fann hennes egenskap av drottning vara en av de ininst väsentliga. Clianut
bekräftade detta och utbredde sig i nya lovord över Christinas
Chailut till de la Barde. Slockliolm
11. p. Adam et Taiiriery XII, 523 a.

" "616.

@:uvres

de Descartes

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

235

(lurt Weibull.

Drottiiiiig Cliristiiias örerging till katolicismen.

lysande begavning l. Ett samtal mellan Chanut och Christina
gav Chanut anledning att av Descartes utbedja sig hans
uppfattiiing om kärleken ocli hatet. Descartes, som sedan
några år tillbalia stod i litig filosofisk korrespondens iiled
en annan furstinna, prinsessan Elisabeth av Pfalz, svarade
med ett brev, vilket lraralrtäriserats som ett av hans förnänista filosofiska brev. Det innehåller in nuce de ideer, som
senare möta i hans Traite des passions. Brevet gjorde ett
starkt intryck pA den 20-åriga Christina. Hon föll i beundran.
Christinas intresse för Descartes var väckt. Hennes och
Chanuts samtal rörde sig under följande tid ofta om honoin.
Man underställde Descartes nya frågor. Drottningen hyste
tvivel om, huruvida Descartes' uppfattning, att världen var
oändlig, late förena sig med den kristna religionen. Honi
ville höra hans mening härom. Chanut själv ville l-ia reda
på filosofens uppfattning om vänskapen. Någon tid senare
åhörde Christina en disputation i Upsala om det högsta
goda. Christina fann disputationen ytlig. Hon bad Cliaiiut

inhämta Descartes' åsikter om samma ämne. Deseartes skyrldade sig att i långa brev besvara alla dessa frågor. Christinas
intresse för Descartes ökades. Under en måiiadslång resa

-

l hIade (!) de la Tuillerie ne r o u s a point trompé, lors c~u'elle(!) vous :l
dit mertieilles d e nostre Reine de Suede: sans mentir, vous seriez estoiink
de la force de son esprit. p o u r la conduite de ses affaires, non seulement
elle les connoist, mais elle en porte vigoureusement le poids, e t l e porteqiiasi
seule: a u lieu qu'en plusieurs a u t r e s cours on n e traite d'affaires qu'aiiec les
BIinistres, icy rious ii'auons L eii r e n d r e compte clu'L la Reine, et prencire les
responses d e sa bouclie; en quoy elle est si adroicte, cIue son aage et soii
peu d'experience ile d o ~ i n e n t aucun auantage P ceux c1ui i u ~ 'parlent, son
iiigeinent suppleant t o u t ce clui l u y petit inancIuer en l'usage des affaires.
i e me retiens s u r cela, et lie velix point faire u n eloge imparfait de cette
grande Princesse, doiit ie n e r o u s ay parlk, qiie poiir vous faire coiinoistre,
cl~i'elle vous coiiiioist p o u r tel q u e t o u t le monde vous doit connoistre, c(.
c1u'L mon iugemeiit elle enteiidroit aussg clairemcrit q u e persoiine d u monde
tous vos Principes, ayant le sentiment inerueilleuseinent detaclik de la seruitude des opinioiis populaires, si le farcleaii du. goiiveriiement d'iiii grarid Estat
Iny laissoit assez de temps pour en doniier i ces meditations. Dans les mo-

meiis c~u'elle peut retranclier d u soiii des affaires piiblic1iies, e t soiiiieiit apres
les audieiices qii'elle m'a doniiées pour les affaires ciu Roy, elle s'esgaye dalis
des entretiens, clui passeroieiit p o u r tiks serieux entre les scauans; et ie vous
asselire, clu'il faut parler deuant elle auec grande circoiispection. Cliaiiut till
Descartes. Stoclrliolm '/ia 1616. CEuvres de Descartes p. p .Adam et Tannery

till Falu koppargruva hösten 1648 grepo sig Christina och
Cliaiiut, efter att ha studerat Epilitet, Tacitus och Virgilius,
an med Descartes' Principes de la Philosophie. Boken var
l-rårdlast. Drottningens bibllotelrarie Joh. Freinsheim ficli i
uppdrag att sätta sig in i Descartes' Priiicipes så fullstandigt,
som det var honom möjligt, för att sedan biiiina bispringa

Christina. hleii även Freinsheim bellövde en medhjälpare
och bad därför Chanut att samtidigt läsa bolien. »På detta
sätt)), skrev Clianut till Descartes, »har det blivit en ämbetsplikt för Fraillirikes resident i Sverige att lasa och studera
Eder filosofi». bien aven för Chanut var Descartes' Priiicipes
en svår lektyr. Han anropade Descartes själv om biståild
ocl1 ficli aven a~ honom anvisningar om, att han kunde
lioppa över vissa partier, som många funna allt för svåra,
och andra, som ej voro nödvändiga för förståelsen av återstoden. Christina inbjöd slutligen filosofen själv till Stockholili. I böl-jan av oktober 6649 liom Descartes. Några
månader senare, deii 11 februari 1650 dog Descartes i StocbTTillren ståndpunkt hade Christina i religiösa frågor, när
hon mötte Chanut och Descartes? Hennes regeringshandlingar ha berörts i det föregående. I villren inre övertygelse
bottnade dessa? Svaret kan i någon mån givas.
I början asr 1648 skrev Chanut på order av Brienne,
den franske statssekreteraren för utrilresarendena, sitt berömda porträtt av Christina
Hans samtal med drottiiiiigen
hade vid denna tid ofta rört religiösa frågor. E n sali hade
frapperat llononi, och han framhäver den främst i sin karaktäristik av Christina: hennes giidsfruktan, hennes djupa känsla
för det religiösa ocli uppriktiga kristna övertygelse. »Hon
i Christinas, Cliannts ocli Descartes' brevväxling i U
+:uvres de Descartes
1). 1). Adam e t Taiiiiery IV, V, X , passim; jfr S I I , 511.
XIartiil Weibull, Om »,\lémoires de Chanut» i svei~slcHistorisk tidskrift
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gillar iclie)), fortsätter han, »att nian i vanliga vetenskapliga
överger den heliga uppenbarelsens sanningar för att
filosofera på hedniskt sätt; allt som icke övereilsstammer med
evangeliet a r för henne drömbilder)). Ett å r tidigare h a r
Chaii~ztä n skarpare framhävt detta drag 110s Christina. »Heniles religiösa övertygelse)), skrev han i ett brev till Descartes,
»tillåter icke minsta hypotes om fysiska ting, som lian rubba
kristendomens grundvalar)) l.
Annu en annan sak frapperade (;hanut: Christinas religiositet var parad riied tolerans. Hon behandlar alla religiösa
frågor med tolerans, berättar h a n : hon visar ingen bitterhet
i sin diskussion av skiljaktigheterna mellan de evangelislia
och katolikerna.
Chanut h a r utan tvivel träffat rätt i denna liaraktaristil*.
av den 21-åriga Cliristiila. Ingen samtida, som kant Cliristina närmare, har tveliat oiii hennes religiositet och kristna
övertygelse; lieiilies egna handlingar och skrifter bestyrka
dem. Christinas religiösa tolerans, så sällsynt i religionskrigens tidevarv och Sverige, var en frukt av Johannes
h i atthix. religionsundervisning.
Religiositet och tolerans hörde till grunddragen i den
unga Christinas fysiogriorni. Ett annat grunddrag slog stundom än skarpare Christinas samtid: liennes intellelituella lidelse för vetande och sanning. Chanut talar om Christinas
vetgirighet, som enligt hans uppfattning gick till överdrift,
hennes Iardorn och hennes klara, bindande raisonnement om
de svårigheter, som filosofers, hedningars och judars läror
ållad de liristendomen. Christina studerade pytagorismen,
Plato och Stoa likaväl sol11 de tidigare kristna filosoferna och
kyrkofäderna. Av dessa senare uppskattade hon särskilt
Lactantius, Clemens av Alexandria, Arnobius, Ifiiiucius Felix,
iiagra verk av Hieronymos och Cyprianos, men framför alla
andra Gregorius av Xazians. Iclie heller hennes egen samtids filosofi ocl1 teologi undgick henne. Vi ha redan sett,
h u r Chanut förmedlade hennes förbindelse med Descartes.
Clianiit till Descartes. Stocliliolrn
p. 11. Adam et Taniiery S, 6 2 0 .

Il':,

1647.
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,innu tidigare hade Johannes Mattliix. väckt hennes intresse
för Johannes Amos Comeiiius och dennes kyrkliga uniorissträvanden. Christinas belasenhet i teologi och filosofi var
vidsträckt. Den intygas av de båda lärda jesuiter, Alessaildro
Xfalines och Paolo Casati, soin hon 1631 kallat till Stockholni
för att förbereda sin övergång till Batolicismen. I m å ~ ~ a d e r
disliuterade dessa religion med Christina. De fiiilrio, att hon
i detalj genomforskat alla religioners och sekters läror l.
Det ä r en iclie ovanlig uppfattning, att Christinas vetenskapliga studier lett till en kollision mellan tro och vetande,
att Christina hamnat i ateism och u r ateismens och lättsinnets virvlar kastat sig i den romersk-katolska kyrkans arinar.
Denna uppfattning likaväl som det inyclina talet om Cliristinas religiösa indifferentism härrör f r i n pamflettlitteraturen
och dennas många eftersägare inom protestantiska kretsar.
Den har sin grund i det djupa förakt Christina i alla livets
skiften öppet visade för yttre religiösa' ceremonier, både
luterska och katolska, hur estetiskt tilltalande dessa ä n liunde
vara; Iiaiiske a n oftare bygger den på den sltarpa satir och
de vassa bon-mots, som Christina aldrig kunde hålla tillbaka, och med vilka hon skioningsIöst förföljde all slienlielighet ocl1 allt fromleri. I l e n alla historiska källor av någoi
varde visa, att det för Christina aldrig kom till någon egentlig
liollision mellan tro och vetande. Christinas filosofiska och
teologiska studier ha kanske ytterst framkallals av hennes
tvivel på den luterska religionen. De ha säkert stärlit dessa.
Men bibelns uppenbarelser voro, som tidigare framhållits,
för Cl-iristina likaväl som för flertalet av hennes samtida,
oantastbara sanningar. Christinas tvivel rörde icke dessa.
De rörde en annan, en för hela hennes samtid brännande
fråga. Frågan vas, vilken av de kristna religionsforilierna,
som var den sanna.
Sforza Pallaïicino berättar, att Ciiristina tagit starkt
Graiiert, W. H., Christina, Iiöniginn r o n Scliweden I, 2 5 3 , 372; Joliaii
Kordströni, Georg Stiernliielm I, CCVI; Alaliiies' ocli (:asatis berättelser i
Arcliivio della Soc. Rom. di storia patria 33, 253 ocli Ranke, Die römisclieii
I'äpste III, Aiialecte~i131; I'allaviciiio, Vita di Alessandro VII, 1, 342.
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och stridiga religionsformer kan endast en vara sann, inen
väl kunna alla vara falska l. Från sin barndom hade Christina
tvivlat på den Iliterska läran: hon l-iar med tiden allt mer
och mer stötts bort från den. Hon Itunde icke tåla kalvinismen; orsaken var predesti~iationslära~i
'. Den romerskliatolslta läran hade hon lärt känna i den form, som de
luterska prästerna givit den: ho11 hade från sin tidigaste
barndom insupit de starkaste fördomar mot den. Hon l-iyste
dessa fördomar ännu i början av 1648 3. För Christinas
förnuftmassiga syn på tingen föllo de kyrkliga dogmbyggnaderna sönder och samman. Hon stannade vid övertygelseil,
att alla de existerande kristna religionsformerna vor0 falska.
Men hon stod p5 den kristna uppenbarelsens grund och
under den liris, som hoil genomlevde, skapade hon sig en
11'
och egen religiori. Hon talade härom med Malines och
Casati. Hon mindes denna sin ungdoms religiösa ståndpunkt
al~llu,när hon på gamla dagar skrev sin levernesbeskrivning.
»När jag nått mogen åldern, säger Cl-iristina i denna, »skapade jag mig ett slags egen religion. Jag väntade på den,
som Du I-Ierre har ingivit mig, och för vilken jag hade era
så stark naturlig böjelse. Du Herre vet, huru måilga gånger
jag i ett språk, okänt för andra människor, har anropat dig
oin nåd att bliva upplyst av dig, och att jag avlade löftet
att lyda dig på bekostnad av min lycka, av mitt liv))'.
Pallaviciiio, T7ita di Alessandro V I I , I , 313.
Clianuts p o r t r ä t t av Cliristina, ,klartiii Weibull i srenslr Historislr
tidskrift 1887, G9.
"Förutom
Chaniits p o r t r ä t t a r Christina, Alartiii Tfreibiill i svensir
Historisl< tidslrrift 1887, G9 aven ett b r e r från Cliariut till Brienne. Stockholiil
Adam e t Saiinery S I I , 52-2.
" , I 16-28. E i i v r e s de Descartes p. p.
Malines' och Casatis berättelser i Arclii~lio della Soc. Kom. di storia
patria 33,253 och Ranke, Die römisclien Papste III, Aiialecten 131; Bildt, Christine
de Su6de et le cardinal Azzolino 23; Arclrenlioltz a. a. III, 209 n. - De
Iiistorislia lrälloriia tillata icke a t t iiarmare iiii skett liaraktiirisera Christinas
religiösa ståndpuiilrt. hlöjligeii lia de tidigare, av giekisli filosofi påverlrade
lrristna kyrlrofader, som Christina studerade, varit a r l~etgdelse för dcss
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Sådan var Christinas ståndpunkt i religiösa frågor, ilär
hon liom under Chai-iuts och Descartes' inflytande. Båda
dessa vor0 med Christina närbesläktade naturer; båda hade
samma toleranta laggning, bada samma intellektuella lidelse
för vetande och sanning. Men under det att Christina sakilade fast ankargrund i någon av de ltristna, positiva religionsformerna, voro Chanut och Descartes övertygade, rättrogna
katoliker. Och ett får aldrig glömnias. Hur glansande Cl1l-istinas begåvning än varit, hur rik hennes bildning, hoii var
endast något över 20 år. I förhållandet till Chanut och
Descartes, båda i livet prövade, överlägsna personer, var den
unga drottningen de11 mottagande parten.
Chanut kände i grund Christinas religiösa ståndpunkt.
I f e d profetisk blick skrev han redan 1645: »Iiände drottningen den katolska läran i dess renhet, är det troligt, att
hon lätt skulle inse, att sanningen ä r på vår sida i våra
kontroverser med luteranerna)). Chanut själv var den förste
att utnyttja denna Cliristinas disposition. I långa samtal'ocl-i
diskussioner underblåste han hennes tvivel på den lilterslia
läran och upplyste henne om den katolska. Han har själv
vid ett tillfälle låtit oss få veta, på vad sätt han därvid gått
till vaga. »Drottningen förebrådde mig stundom för de villfarelser, soni protestanter pläga tillvita katoliker)), berättar
lian: »hon blev förvåiiad, nar jag var ense med henne att
fördöma dem, då de i själva verket icke voro katolikernas)).
Christina erfor av Chanut, att den katolska läran var något
helt annat, an det de svenska prästerna utgivit för henne.
Hon häpnade. »Jag markte)), säger Chanut, »att hon var böjd
att tro, att katolikerna icke voro på dåliga vägar» l .
Descartes' vistelse i Stockholm varade fyra månader
Den franske filosofeil vantrivdes i Stockholm. »Mailiiiskornas
Chaiiuts p o r t r ä t t av Cliristina, hlartiii TVeibull i sveiislc Historisli
tidskrift 1887, 69; >l&moires de Chaiiut II, '286; jfr Kaisons et motifs de
la conrersion de la regne de Sukde i Kecueil des Haraiigues 178. Paris
Iiallorna om Cliristiria ocli Descartes samlade i G.iivres de 1)escartes
11. P. Adam et Taniiery I\', TT, X, XI, XII.
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lailkar synas frysa ilär om vintern likaväl som vattnen frysa)),
jlirev han till en av sina franska vanner. Ljiispiinkten var drottilingen, Deseartes har i sina fåtaliga brev fr511 Stoclcholmstiden i några leorta ord sagt mera om Cliristina a n världens
alla paileggril;er. Han hade rest till Stockholm uppfylld av
dessas
Han fann dem överträffade. Alla de
lovord, jag höit andra slösa på Christina äro laligt mindre
än dem l-ioil förtjänar, falla hans ord till en fransk van.
»Elle n5a pas moins de merite et a plus de rertu ilue la
reiiomm&e luy en attribuii)), skrev han till prinsessan Elisabeth
av pfalz; »auec la generosite et la maieste V i eclattent en
toutes ses actions, on jr voit une doceur et une Iiont6 V i
obligent tous eeux clui aiment la vertu et c~uiont l'honneur
d'aprocher d'elle, d'estre entieremlent devouez h Son S3ruicefi&len en sak belrymrade Descartes. Han hade två rivaler i
de berömda filologerna x i c o l a ~ i sHeinsius och I s a x VossiusDrottningen fördjupade sig tillsammans med dessa i studiet
av grehisl<a och i att
gamla böcker. rl)rottningen har
en utomordentljg böjelse för vittra studier)), sager nescartes;
och han var efter sirla två första audienser icke säker på,
om hon Ilade sinne och tid aven för hoilom och Ilans filoBelirmren vor0 onödiga. »Drottniiigeii visar
el1
hev~gei1llet9så stor som jag riniiigen kali önslia)), alerev hali
ilagot senare.
tre gånger i veckan lilockan feni om morgoJlen
Tv;
]<om Deseartes ullder siil senare Stoclcholmstid i Christinas
studerl;ammare, I Descartes lärde Christina känna en vetensl;apens storniaii, sol11 i allt sitt tankande skilde trolls område fran vetandets. Descartes visade henne genom sitt
exeinpel, lluru med det absollita tvivlet till u t g å n g s ~ ~ l n l c ~
iilom vetandets värld, hail dock inom trolls kullde vara
iclie blott liristen utan övertygad, from katolik. Det finnes
f; direlda uppgifter o m Christinas och Descartes' förbiridelse under dennes Stockholmstid. Men en av dessa talar
om de hemliga, små avhandlingar, som Descartes slirev för
Christina för att lara llenne leva lyciilig inför Gud och mänllislior. Och Cllristilla själlr har vid några tillfällen yttrat sig.
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En
på d d r e dagar fällde hon under ett samta] orden:
deil lätthet, med vilken jag övervann rnanga av de svårigheter, soin tidigare avlägsnat niig från l~atolicismen,har jag
samtalen med Descartes att tacka för. hIen av vikt är framför allt ett annat Christinas uttalande.
xäl. Descartes' vänner 1666 förde hans kvarlevor till
Paris för att begravas i Frankrilies jord, begärde de ett vittnesbörd av Christina om att Descartes varit en rattrogen
liatolik. Christina gav detta vittnesbörd. 1 den handskrivelse till den franske residenien i I(öpenhamn Alitoine de
Courtin, med arillien hon beledsagade det, skrev hon: ,)Ni
finner i vittnesbördet en hemlighet, som skulle blivit
för all världen, om Ni icke givit mig detta tillfälle att J.ppa
den; jag anser den så ärorik för \-år filosof, att jag iclre
förtiga den» l. Hemligheten gällde Christillas övergång till
katolicismen.
v i d den tid då Christina skrev on1 denna hemlighet,
hade redall på alla Europas stora språk tryckts s]<rifter on1
hennes övergång till katolicismen. Skrifterna hade
fran Rom. I dem alla framställdes Christinas omvändelse
som ett verk av främst den katolska kyrkans egna män. I
illge11 riäinndes Descartes' namn. Christina har
begagna
det tillfalle, S0111 e r b ~ ö dsig, att i denna punkt korrigera derl
uppfattnillg, som knäsatts av den liatolslca kyrkan. I sitt
vittnesbörd berättar Christina, att Ilon och ~
h en gång
~
~
~
förmått Ilescartes att komma till hennes
och att hon
använt så mJ'clieri tid, som hennes regeringsbestyr l<uiide
medgiva, till att av Descartes få något begrepp om filosofi
och matenlatik. ))Och betyga vi genom detta vittnesbörd)),
fortsatter Christina, »att Descartes mycket medverlCat till var
ärofulla omvändelse; Gud liar i siil försyn begagilat sig av
honom och hans berömde van, le sieur ~ l l a ~för
~ att
~ t här,
vid skänka OSS den första Itlarheten, 'les premieres ~ ~ ~ i e ~ ~
ocll få oss att omfatta den apostoliska, romei.sk-liatolsl;a

'

Arckenlioltz, Mérnoires <te Cliristiiie II',
SuecIe e t le cardiiial Azzolino 21.

20; jfr ~ i l d t ,(:liristiiie d e

~

~

'

,
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religioiieils sanriingar. Guds nåd och barmhärtighet har sedain
fullbordat verket)) l.
Descartes' inflytande har enligt Christinas egen utsago
varit av bestäinniande betydelse för hennes tro och livsAskådiiing. Alessandro hlalines har, så kyrkans iilan lian
var, i siii skildring av Christinas oinvändelse i en antydan
bestyrkt detta. Han talar om några katoliker ))di gran sapere e
boritk di vita)), vilka såsom ambassadörer eller i andra ärenden
kommit till Christinas liov och i icke ringa grad bidragit att
styrka Christiilas tillgivenhet för lratolicismen 2. Ocli ännu
den bok niled maximer, i vilken Christina under slutet av
siil levnad framlagt sin livsuppfattning och sin religiösa tro,
visar på många punkter en pitaglig inverkan av Descartes.
Chanut och Descartes ha uliplyst Cl-iristiiia o m den
katolslia läran. Den luterska läran hörde hon dagligen och
stundligen predikas av ett ortodoxt prästerskap, Den katolslia mötte hon 110s Descartes och Chanut i dess adlaste form.

I-ieiine p2 sin ambassadörs order och under sina muntliga
förliandlingar med ambassadören. Det förvåiiade denne, att
drottningens och hIacedos samtal voro något långa i förl~ållande både till vad han själv sade hIacedo och till vad Macedo såsom tolk återgav för honom. Macedo sade orsaken
vara, att drottningen insköt litterära och vetenskapliga fr{lgor i sina yttranden. Ambassadören lugnade sig. &len diskussionen mellan Christina och Macedo blev slutligen så
livlig, att han började misstänka, att 3Iacedo bedrog honom.
En dag i augusti 1631 rymde pater Macedo från den
portugisiske ambassadörens hus. Han efterspanades och
halitades i Hamburg. Förvåningen var stor, när det upptäcktes, att Macedo lnade pass och reskassa av deil syenska
drottningen. Alacedo lössläpptes omedelbart l.
31acedo reste i Christinas uppdrag. Hari hade rymt för
att kunna fullgöra detta, när den portugisiske ambassadören
vägrat honom att lämna Stockholm. Christina hade fattat
ett avgörande beslut. hlacedo reste till Rom. Han medförde ett Iiennes brev till jesuiterordeils general, pater Francesco Piccolomini. Yid Ilacedos framkoinst var Piccolomini
död, mein Macedo överlämnade Christinas brev till jesuiterordens tjänstförrättande general, pater Gosvin Nickel. Bre-

Några månader efter Descartes' död kom Christina i
förbindelse ined en jesuitpater.
På sommaren 1630 Ilade en portugisisk aliibassadör,
Joseph Pinto de Pereyra, anlänt till Stockholm. Portugisen
förstod endast portugisiska. Hans sekreterare och tolk insjuknade. E n kavaljer i hans följe kom på grund härav att
tjänstgöra som tolk vid lians underhandlingar med Christina.
Alen Christina upptäclite, att liavaljereii-tolken var en förklädd portugisisk jesuit, ambassadörens biktfader, pater Antonio Macedo. Ingen katolsk munk, och minst av allt en
siina begagnade det gynnsamma tillfället. Hon förde samtal
i religion med hlacedo både när denne inställde sig hos
E i i v r e s de Descartes p. p. Adam et Taiinery XII, 600.
Archivio della Soc. Rom. di storia patria 33, "53; .Jfr Pallaviciiio,
Vita di Alessandro VII, 1, 342.
l

?

»Den alitning, som jag med rätta hyser för den berömda orden, vars högt skattade överhuvud I haven äran vara,
har redan för flera å r sedan väckt min lifliga önskan att lära
känna Eder och betyga Eder den tillgivenhet, som förmar
mig att söka Eder vänskap. D i jag nu haft den stora lyclian få ett så gynnsamt tillfalle härtill genom min bekantskap
med pater Macedo, skulle jag anse det so111 en Skam för mig
sjalv, om jag ~ippskötlängre att förskaffa mig förmånen av
Eder bekantskap. Jag ber Eder därför, inin fader, att lyssna till
A. Jlacedo, Diri tiitelares Orbis Cliristiaiii 506; Fr. hlacedo, Hespoilsio ad notas iiobilis critici anniigrni in apologiam F. Sliomie hlazzre pro
Aiinio Viterbieiisi. Sreroiia 1671; ~Maliiies'berättelse i Arcliivio della Soc. Rom.
di storia patria 33, 2 3 3 ; Pallaricino, Vita di Alessandro VII, 1, 344; Mkmoires
<le Clianut, II, 283.
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vad pater 3Jacedo skall saga Eder A niina vägnar och satta
full tilltro till honom; jag ber Eder vara förvissad om, att
jag sliulle skatta mig Iyclilig, om jag genom någon av Eder
orden och Eder nation kunde få mottaga försäkran om, att I
ansen mig, fastän Eder obekant, vara värdig Eder vänskap
och Eder breyväxling. Jag har givit pater Macedo i uppdrag
:,tt försliaffa mig denna förmån och har bett lionom säga Eder
orsalierna, varför jag önskar den. Jag ber Eder enträget
att så fort soni möjligt låta mig veta, vad jag Iian llollpas
om I finneii de förslag lämpliga, Som nämnde
av Eder
pater 5 mina vägnar sliall göra Eder. Jag kommer alltid
att bliya Eder mycket tacksam, om 1 försliaffell mig den
tillfredsställelse, jag begär av Eder, och jag skall iclie försiimrna att vid de tillfalleii, som komma att yppa sig för
mig, visa Eder min sanna erkänsla. Eder tillgivna
Christina)) '.

selsatt med att utvälja de Iämplligaste patres 1. Valet föll på
Francesco Nalines, professor i teoIogi i Turin, och Paolo
Casati, professor i matematik och teologi vid Collegio Romano i Rom. Klädda som resande lekmän och under namneri D. Lucio Ronanni och D. Bonifacio Ponginibbio sl<ulle
de oförtövat begiva sig till Stocliholm. De fingo ltreditivbrev ii11 Christina av jesuiterordens general. Alla tänkbaiaa
försiktighetsmått vidtogos för att för världen fördölja deras
förehavanden
Den 20 november undertecknade Gosviii Nickel instruktionen för de båda jesuitfäderna. Andamålet med deras beskickning, heter det i denna, var att utbreda den katolska
religionen och främst att omvända den person, som tillkallat deril. Eesliicliningen var hemlig. Christina kallas i instruktionen Signor Teofilo, ett namn, som även skulle användas i all brerväxling; i jesuitfäderna inpräntas att iclre
för någon yppa varken vilka de voro eller i vad syfte de
kommo. De sliulle därigenom utsätta både sig själva och
Signor 'reofilo för fara. bled en lilarhet som iclie lärnnar
något övrigt att önska, insliarptes dessutom främst hos de
båda jesilitfaderna deras besliicknings natur och art. Denna
yar rent andlig. Jesuitfäderna skulle ha i minne storheteil
av det verk, som Gud anförtrott dem såsom sina rnedhjälilare och arbetare vid evangeliets utbredande; med orubblig
ödmjukhet, flitig bön och ständig späkning skulle de söka
bliva lämpliga verktyg för att befordra hans ära. De vilitigaste medlen för att vinna beskickningens ändamål borde
vara: ett fullständigt uppgivande av sig själva, da människan, som är stoft och aska, av sig själv iclie förmår göra
något gott; en fast förtröstan på Guds godhet, som latei- allt
uppväxa ur intet och ofta utser de svaga för att förödmjuka
de starka. I allt sliulle de båda fäderna halla fullständig
endralit och sämja sinsemellan och alltid besjalas av ömsesidig kärlek. De skulle vakta sig för att med den världsliga

>Iacedo utveclilade närmare muntligen för jesuiterordens general Christinas begäran och orsalterna till denna:
drottningen begärde, att tvii lärda, italienska
»den
patres a\. jesuiterorden skulle sandas till henne för att kollferera med henne i religiösa frågor; 11011 öiisliade omfatta
den katolsl<a läran och göra stora gärningar i Guds tjällst,
när hon i sitt inre vore övertygad o m sanningen)) 2.
cllristinas direlita hänvandelse till jesuiterordens general
ar ett av de märliligare steg en svensk monark tagit. Del1
Iiom som. en överraskning. Efter samråd med den påvlige
];ardinal Fabio Chigi, senare påveil Alexander
VII, bes\rarade generalen clen i ett brev till Christina av den
4 november 1651. Han loyade att med all möjlig skyndsamhet och omsorg utföra allt vad hon begärde; han var SYSI Christina till Francesco Piccoloniiiii. Odat. Boero, C o r i ~ e r s i o n ialla
fede cattolica di Cliristiiia, regina di Siiezia, di Carlo II, r e d'Inghilterra, e t di
Federico Angusto, diica e d elettore d i Sassonia 19. Alodena 1874.
2 Gosvin Nickel till G. G. Claveronio.
Horn "!ii 1651. Boero, a. a. 22.

Gosvin Siclie1 till Christina. R o m *lli 1651. Boero, a. a. 20.
Gosviii Nicliel till Giovanni Guglielmo Claveronio. R o m
1651;
d e n s a m m e till Fiaricescn hlalines. R o m
1651. Boero, a. a. 22, 2 5 .

-
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draliten lagga sig till med någon världslig frihet, utan eniga
i Gud söka leva som om de vore i sitt kollegium; sin tid
skulle de, så nlycliet de kunde, använda till bön och betraktelse och till prövning av sina samveten; de skulle noggraniit iakttaga hela ordensregeln i den mån ort och tid tilllato det. Genom gott exempel i sitt leverne skulle de söka
förrn; sin nästa till att älska dygden; och om de någonsin
råliade i diskussiori med heretici, skulle de icke glömma religiös hllgsamliet och alltid undvika buller och gräl. T'arldsliga förehavanden och ännu mycket mer politiska skulle de
båda jesuitfaderna darernot helt och hållet avhålla sig från,
va1 vetande h u r franimaiide dylika vore för deras orden.
De fingo icke under några förhållanden låta förleda sig
till dylika utan under aktgivande på sig själva och sin kateliisation endast och allenast inskränka sig till sin andliga
uppgift. I Stockholm skulle de i övrigt beniöda sig om att
foga sig efter Signor Teofilos vilja och sliapiyiine och icke
utan hans samtycke inlåta sig på andra omvändelser. De
båda jesuitfäderna erliöllo ytterligare ett råd. »Det berättas»,
heter det i deras instruktion, »att Signor Teofilo a r mycket
intresserad av att studera grekisk litteratur och antik filosofi. Det vore därför mycket bra, om de båda fäderna under resan drevo studier i grekiska och greltislr litteratur.
Dessutom böra de Ila de viktigaste teologiska kontroverserna
alituella, då diskussionen sannolikt kommer att röra sig om

dens general uppfattat Christina som en djupt religiös manniska med liöga tankar om den liatolska kyrkan och dess man.
De båda jesuitfaderna ha fått i uppdrag att uppträda och
handla på ett satt, som motsvarat Christinas religiösa ideal
och hennes förväntningar av den liatolslia liyrliaiis man.
Syftet har varit, att Christina i de bHda jesiiitfaderna liksom
tidigare i Descartes skulle möta den liatolslia religionen i
dess ädlaste form.
En dag i början av mars 1652 kommo två resande
italienslia adelsman till Stoclcholni. De hade liaft ressällskap
i Danmark med rilisrådet Scheriiig Rosenhane. Till Stoelcholm kommo de i sällskap med riksstallmästaren, general
TTTachtmeister. Christina hörde tillfalligtvis denne senare tala
om de båda italienarna. ))Ar det musikanter?» frågade hoii.
»Nej, det ar två adelsmän, som resa for att se landet)), svarade Waclitmeister, Christina misstänkte, att det kunde vara
jesuiterna, ocli förklarade, att hon för allt i lrarlden ville
göra dessa adelsmans belrantskap. De tillsades att följande
dag begiva sig till slottet. De mottogos här av drottningen
i hela hovets närvaro. hlen i ett obevakat ögonblick fragade
drottningen Casati med låg röst: »kanske haven I något brev
till ~iiig?)) Casati svarade utan att vanda sig: »ja». Drottningen lät sin liammartjanare Johan Holm hämta breuet
och mottog redan följande dag de båda jesuiterna i audiens
i »Fyrlianten». P5 fintligt satt visste hon att bliva ensam
med dem. Ingen i Stockholm anade, att de två italienarna
icke voro två vanliga, resande italienska adelsman. Christina
sade en gång helt kallblodigt till Schering Rosenhane: hon
visste icke, vad hoii skulle tanka 0111 dessa två italienare.
Han svarade: av dem vore intet att frulita; det'var utmärkta
och äIs1iviirda miinnislror l.

Instruktioner för en beskickning, vars uppgift ar att
omvända en person, kunna skrivas på många och skiftande
satt. Ii~strulrtionerna avse alltid att anvisa den ratta och
saliraste vägen att vinna niålet. De måste darför utformas
individuellt och med hänsyn till den person, so111 skall omvandas. Gosvin Nickel liar skrivit sin instriilrtion för de
båda jesuitfäder, som Christina tillkallat, med ~itgångspuiikt
från den liannedom hai; ägde och väl frainst fått av pater
Macedo om Christina. Iiistrulrtionen visar, att jesuiteror-

~

-

Iiistruzlone ai duc l'aclii da malidarsi riella Svezia.

13oero a. a. 28.

Casati's berättelse Iios Ranke, Die rörnischen P i i ~ s t e111, Arialecteii I:II.
Cnder slutet av 1651 och början av 1652 Iia iiven axidra jesuiter uppeliållit sig i Stocl~liolm,blaiid dem Gottfried Frankeii. Keholledo till Doii Pedro
di Castro, I(öpen1iamil ",'a 1656. Reholledo, Ocios 3398. Aiiitwerpeii 1660;
Arckerilioltz, hlémoires de Cliristiiie I, 465; jfr. Gigas, (;rev Beriiliardiiio
-

de Iiebolledo 191.

Dessa jesuiter lia emellertid Iiallits utanför fragaii om
1i
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Malines och Casati tia själva skildrat sin beskickning
Iios Christina. »Vi häpnade)), berättar Malines, »då vi mötte
en furstinna på 23 år, så f~illständigtfri från rnänsklig storhets fåfängligheter och med så riktig uppskattning av allt till
dess rätta värde, att hon syntes uppfödd med själva märgen
av inoralfilosofien.» Jesuitfäderna märkte Christinas fullkomliga böjelse för katolicismen, fastän hon till en början
sökte fördölja den. I sanitalen med Christina sökte de först
följa den vanliga ordningen i sin katekes. Men Christina
underställde dem helt andra fragor: om det fanns någon
skillnad på gott och ont eller allt komme an p i en handlings nytta eller skada; om det fanns en försyn; om manniskans själ verkligen var odödlig; om det icke var rådligast,
att i det yttre följa sitt lands religion och i övrigt leva efter
förnuftets lagar; om man borde åkalla och dyrka helgon,
bilder och reliker. Man kretsade i samtalen ständigt kring
satsen, att det måste finnas e n religion i världen, som var
sann. ))Vår huvudstravan var att bevisa)), säger Casati, »att
var heliga tros läror voro höjda över förnuftet, men ingalunda stredo mot förnuftet)). »Drottningen», fortsätter han,

»fattade med skarpsinne hela tyngden av vår argumentering,
annars hade vi behövt använda lång tid)) l.
Christina yppade snart nog utan omsvep sitt beslut för
de båda jesuitfäderna. Redan vid mitten av maj 1652 lämilade Casati Stocliholrn. Han reste till Rom. Christina hade

Ctiristiiias omrändelse och p å order a r jesuiterordens general 1652 avlägsnats
f r å l ~ t ~ c k h o l m Gosvin
.
Nickel till Christina. Dalla consueta abitatione ' " ' 7
1652. Boero, a. a. 42. - a r l 6 5 1 liar även deii franske bisliopeii Godeau
i ett brev till Christina uttalat en önskan o m hennes omvändelse till katolicisinen. Gliristina svarade lionom den 28 oktober 1631: »Les vaeux, que vous
faites pour ma conversion a la crbance q u e roiis enseigiike, n'ont pas fait les
memes impressions dans mon ame. Je lie pilis conseiitir, qile vaiis desiriez
et qiie vous espériez u n e chose q ~ i in e peut arriver. La priilcipale apl~licatio~i
de moii esprit a toujours ktk dans la recherche de la vbritb, et je n e pourrois
chaiiger sans m'bloigner d u hut, que je m e suis toujolirs propost. 11 y a
longtenips que je suis l ~ e r s i i a d t e qiie les clioses q u e je crois, sont celles qiie
~ ' O I I doit croire. Ce seroit plutôt a moi k soiihaiter q u e parmi t a n t de I~elles
liimieres dont votre áme est bclairée, r o u s eussiez encore celles que j'ai s u r
cette matibre)). drclienholtz, Mbmoires de Christine I, 215. Alan h a r stundom
tillmatt dessa Cliristiiias ord en större räckvidd a n d e äga. Hennes brev till
Godeau liuiide väntas bli offeiitliggjort, ocli Christinas o r d avse iippenbarligeii
a t t dementera de rykten om hennes katolska sympatier, som vid denna tid
började gå i Europa och som synas h a framliallat Godeaii's brer.

beslutat övergå till katolicismen.

VI.
Christinas övergang till katolicismen ä r icke ett verk av
katolska präster och jesuiter, långt mindre en plötsligt påkommen nyck av en religiöst indifferent kvinlia.
Vad som sliett hade börjat redan med barnets naiva
opposition. Denna hade utvecklat sig till en häftig reaktion
mot det protestantiska trostvång, som omgav henne. Under
tvivlet om vilken av de kristna religionsformerna, som var
den sanna, hade hon skapat sig en egen. Från denna till
katolicismen hade Christina, så mycket intryck utifrån kunnat
bidraga, förts av Chanut och Descartes, tankarna p i katolsk
grund. Hon har själv tagit initiativet till förbindelsen med
Rom, själv tillkallat jesuitfaderna och sanitidigt uttalat sin
önskan att övergå till katolicismen. Jesuitfäderna med sin
fina slutledningslionst, kanske starkare an hennes egen, ha
möjligen tillagt några felande länkar i kedjan. De ha slagit
kedjan fastare samman.
Sveriges drottning hade fallit ifrån den evangelislia till
den papistiska läran. Vad sade Sveriges lag?
Artikel 10 i 1617 års religionsstadga gällde realiter
ännu på 1650-talet. Den återspeglade det svenska folkets
rättsåskidning. Artikeln stadgade: ))Var ocli nägoil härtill
eller efter denna dag, han vare av vad stånd han vill, faller
ifrån vår ratta liristliga tro och evarigelii lara, som nu genom
Guds nåd lyser i vårt kara fädernesland, till den papistislia
läran, han skall aldrig hava *varken boning eller liemyist, ej
Malines' ocli Casati's berättelser i Archivio della Soc. Kom di storia
patria 33, 255 och Ranke; Die römisclien Papste III, 92, Bnalecteri 131; brev
f r i i i jesuiterorderis general till Christina ocli jesuitfäderna hos Boero, a. a. 34.

~
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heller njuta iiågot arv, ratt eller rattigliet inon1 Sveriges
gränser, utan aktas och hållas uti all arv och annan rattigliet
lika vid en död och vara biltog ö ~ e rallt Sverige)) '.
Cliristina var enligt Sveriges lag utan fosterland. Hon
tog lionsekvensen av sin religiösa övertygelse.
I april 1650 slirev Clianut i en depescli till Paris: m a n
kan tiH och med tänlia sig o m Christina, att det någon gång
fallit i hennes tankar att helt överlämna regeringen till
Dessa Chanuts ord äro det första vittnesbördet
Karl Gustaf!
om att Christina hyst taiiliar på en ironavsägelse 3. Den tidpunlit, då de skrevos, faller onledelbart efter deii, då Cliaiiut
själv och Descartes upplyst Cliristina o m den liatolska läran
och givit henne den första klarheten om dess sanning.
Tanken på tronavsägelsen mognade hos Christina sanitidigt med tanlien på trosförändringen. I kamp rnot den
svenslia högadelns aristokratiska, som Christina själv menade,
republikanska tendenser hade hon 1649 genomdrivit, att Iiarl
Gustaf på vissa villkor erkändes soni tronföljare, för deii
händelse hon avlede utan livsarvingar. I september 1630 gick:
Christina längre. Hon genomdrev, att Karl Gustaf och lians
äkta manliga bröstarvingar erkändes för Sveriges arvfurstar.
Ett å r senare var Christinas beslut fattat. Den 2 augusti 1651
hade Cliristina givit pater PIIacedo uppdraget att begiva sig
till Rom och till jes~literordens general framföra hennes
önskan ' a t t onifatta den liatolslia laraii. Fem dagar senare
Stiernmari, Alla rilrsdagars och möteiis hesliit I, 711.
Cliaiiut till blazariii. Stockholm "/r 1650. AISS.fraiicais l i 9 6 6 . Bibliot t q u e iiatioiiaie. Paris.
3 Vid olika tillfalleii Iiar christina själ\- uppgivit, a t t heiines tanke på
a t t avsaga sig lrroiiaii slrulle förskriva sig friii iiågot tidigare tid. Vid tronatrsägelseii 1651 uppgav hoii, a t t hoil gått med t a n k a r p å tronavsägelse i feiii
eller sex år. Sveiiska rilrsridets protokoll 16.51, 83. 1 brev till Chaiiut 1 6 5 1
uppgav 11011, a t t hoii täiikt på siii troilarsiigelse i e t t a år. Mtmoires de Cliaiiut
I I I 306. P i samma sätt h a r Christina r i d aiicira tillfallen förlagt sin övergåiig
till katolicismen till 1648. Pufeiidorf, De rebus gestis Friderici Willielmi 1;
V, cap. 26. Arcltenlioltz, Alémoires de Christine III, 209. Iiigeii a v dessa
uppgifter ager Iliigot vitsord. Ile h a clelvis upperibarli,neii tilll<ommit för a t t
förvilla världen.
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förklarade drottningen i det svenska rilisrådet, att det var
hennes bestämda beslut att avsäga sig kronan. Som de förnäinsta skälen angav hon rikets basta: att det till härskare
fick »en karl och eli capiten därhos)), som i krig kunde sätta
sig till häst och fäkta till dess försvar, därtill en livinilsperson
ä r incapabel; vidare arvfurstens, Iiar1 Gustafs, tryggande i
regementet och sin egen längtan efter ett lugnt liv. Därjäiilte
flinnos också andra sliäl. Men dessa, heter det i riksrådsprotoliollet, »sade H. Iioiigl. M:t sig ännu intet kunna riksens
råd upptäcka)) '. För Axel Oxenstierna och riksradet var
drottningens beslut en fullständig överraskning, något oförsl-åeligt. De inlade den kraftigaste gensaga ocli förmådde i
ögonblicket genom bevekande och allvarliga förestallningar
Christina att återkalla sin avsägelse.
Under trycket från Axel Oxenstierna och rilisrådet synes
Christina under någon tid ha tvekat. Hon h a r rnöjligen tänkt
sig att behalla kronan och endast i hemlighet leva som katolik.
1-1011 frågade de båda jesuitfäderna, Malines ocli Casati, om
påveii icke kunde giva henne tillstånd, att en gång o m året
taga nattvarden efter lutersk ritus. »Vi svarade: nej)), berättar
Casati. ))Då, sade Christina, gives ingen hjälp, det a r nödvändigt, att jag avsäger mig lironan))
I tre å r 1G51-1654 styrdes det protestantiska Sverige i
religionskrigens tidevarv av en katolsk drottning. Situationen
var så utomordentlig som gärna möjligt. En upptaclit av
Christinas katolicism och förbindelser med Ron1 sliulle kunnat
f5 oöversliådbara lionselioenser. Men ingen svensk m a n kände
under dessa tre ar, att Sveiiges drottning var katolik och stod
i ständig diplomatisk förbindelse med Rom.
Med en diplomatisk sliicltlighet och en kall förstallnirigskorist utan like förberedde Christina själv i hemlighet och med
hjälp endast av några utlandslia förtrogna sin tronavsägelse
och sitt mottagande i den liatolska världen. 1654 var allt
fiirdigt. Sveriges Z - a r i g a drottning genomtvingade mot riksl Svenslra riksriclets protokoll 1G5l: 82.
"aiilre,
Die röinisclieil Piipste 111, 9 3 ; I'alIaviciiio, Vita di iilessaiidr0
VII, l , 348.
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råd och riksdag sin tronavsägelse. Det talades om mångt
ocli mycket, om Iiarl Gustaf och sakrandet av arvriket, om
Cliristinas liarlek till ~ e t e n s l i a poch konst och hennes längtan
efter ett liv i deras tjänst. Cl~ristinatalade själv mest. Och
hon vann, vad hon åsyftade. Ingen i Sverige visste orsaken till
att hon avsade sig Sveriges krona. »Ratta orsaken.til1 detta)),
sade Christina i riksradet den 15 februari 1654, »skulle med tiden
bliva uppenbar nog; men Gud vet ratta grunden därtill)). Riksdrotsen Per Bralie inlade sin gensaga mot Christinas troiiavsagelse. Christina svarade: »Om riksråden visste hennes skal, dem
hon alldeles förteg, skuile de icke tycka det vara s i underligt)) '.
Christina hade vid sin övergang till katolicismen stallts
inför frågorna: Skulle hon böja sig under Sveriges Jag och
offra sin religiösa övertygelse för dess bud? Eller skulle hon
liävda sin personliga övertygelse och för den offra sin ställning som Sveriges drottning? Frågorna krävde oblidkeligt
ett avgörande. Efter långa, tvekande överväganden ocli
förberedelser hade avgörandet fallit. Christina hade offrat
sin ställning som drottning över ett av Europas mäktigaste
Den narmaste samtiden visste intet om de innersta orsakerna till Christinas tronavsägelse. Den stod överraskad och
spörjande. Den förlorade sig i allehanda gissningar och allmanna raisonnement. Christinas handling fann många eritusiastiska beundrare, men också många belackare. Eftervärlden
ville i religiös fanatism ofta intet veta. Den upprepade länge
endast samtidens gissningar och raisonnement och har alltid
funnit Christinas handling mer eller mindre oförståelig. Samtidigt ställde eftervärlden Christina inför historiens domstol.
Målet gällde, om Cliristina handlat ratt eller orätt. Historieskrivarna dömde ocli fördömde. Christina lovprisades; Christina
smädades. Målet lian aldrig avgöras. Men ett är säkert. Det
mål, som man rest mot Christina, faller utanför v e t e n ~ k a p e n ~
råmärken. För liistorisk vetenskap gäller frigan icke, om
1

Per Bralies tänkebok 83, 83.
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Christina handlat rätt eller orätt. Den frigan tillhör nioralisterna. Och fran sina skiftande principer komma dessa att
i alla t d e r fälla skiftande domar. Frågan för historis]< vetenskap a r endast att söka klarlägga de faktorer, som ytterst
bestämt Ciiristina själv, när hon löste konflikten mellan sin
personliga religiösa övertygelse och sin ställning som Sveriges
drottning. Svaret på denna fråga torde främst vara att söka
med ledning av Christinas uppfattning om vad som var det
högsta goda och därmed ocliså det ärorikaste i detta livet.
Det 17. århundradets moraliska förestiillningsvärld behärskades av »la vertu»begreppet. Christina levde och andades
i dess atmosfär. Clianut talar ofta därom. I sitt porträtt av drottningen från 1648 säger lian: nXäst efter gudsfriiktan har Christina ingen känsla, som beharsliar henne mera än 'l'amour incroyable d'une haute vertu'. I den finner hon sin glädje och
sina nöjen, och hon lever i tankarna p i de medel, geiiom .crillia
hon skall uppnå den». Enligt Chanuts uppfattning skilde Christina emellertid icke hiirifrån helt och hållet »le desir de la
gloire));efter vad han trodde, strävade hon efter »la vertu accompagnke del'honneur qui la mit». »C'est, Monseigneiir)), fortsätter
Chanut, »une chose rare de l'eiitendre quelque fois parler avec
ardeur h la stoicisme de cette eminence de la vertu qui fait nostre
souverain bonheur en cette vie. Elle est merveilleusemenl
forte sur ce siljet, et quand elle en parle avec des personnes,
qui luy sont farnilieres, et qu'elle entre sur l'estime veritable
clue l'on doit faire des choses liuinaines l : c'est ull plaisir
extrenie de luy voir mettre sa Couroiine sous les pieds "t
publier que la vertu est l'uriiclue bien ;oii tous les hommes
doivent s'attacher indispeiisablement sans tirer avantage de
leur conditions)) 3,
Elle ri'eii a jamais fait grand cas. Cliristinas egeiiliäiidiga raiidanmarkiiiiig i Mtmoires d e Clianut. hlartiii m'eibutl, Om hlc'.moires de <;tiaiiut i
svensk Historisk tidskrift 1887, 70.
Aiisi faite elle gloire d'avoir mis soiis ses pies ce clue le reste [des]
rois porte s u r leiirs testes. Cliristinas egenhändiga r a n d a ~ i m ä r k i i i ~ g .Martin
ItTeibull, a . a. 70.
Ce soiit ses veritables sentiments. Cliristinas ege~iliiindigaraiiclanmiirkning.
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Att leva för »la vertii)) -- för det som hon ansåg vara
det rätta, det fullkomliga - har redan 1648 varit en tanlie,
för villien Christina entusiasmerat sig. Descartes och Cliaiiut h a kanske ingivit, i varje fall stärkt henne i uppfattningen, att detta var det högsta goda i livet. S ä r Chanut beom Descartes' personlighet och liv och Christiila
läste lians brev, utbrast hon en ging: »Jag föredrager den
bclia, som monsieur Descartes njuter, fianiför alla jordens
l<rollor». Cliaiiut h a r nedskrivit dessa Christinas ord; Iian
erliäiicer, att liaii själv hade samma mening. » L t a n att
ljuga», säger han, »motsade jag i mitt hjärla iclie drottningen; el1 dag i lugn och meditation a r mera värd ä n de år,
soni vi ]eva i denna vardagslivets virvel av visiter och skriverier, som tråka ut oss» '. I sitt brev till Christina om det
högsta goda har Descartes iilsliärpt s a m m a livssyn. Det
kroppsligt och timligt goda avhänger på jntet sätt av oss
utvecklade lian h ä r för den unga drottningen: det
aildligt goda beror åter helt på att känna och vilja det goda.
&Ien liuilskapeil o m det goda överstiger ofta våra krafter och
det återstir sål~iiidaendast viljan, över vilken vi helt Iiunna
rada. ~ T o u t e sles vertus)) bestå diirför i en fast ocli orubblig beslutsanihet att i allo fullt och helt göra det m a n ansåg
vara det rätta och att använda alla sina själskrafter på att
lära känna vad soin ä r detta rätta. Endast detta förtjänade
eilligt Descartes' mening beröm ocli ä r a ; endast detta medförde beständigt den stora och varaktiga tillfredsstiillelsen i
livet. Hari bestode det Iiögsta goda. Descartes tillade, att
man ofta skalikte annat timligt gott heder och beröm, »men
då jag ä r förvissad om, att Eders Majestät sätter större
värde på sin 'vertu' än på sin krona, d r a r jag mig icke för
att h ä r säga, att efter iilin mening finnes det ingenting

litom denna 'vertu', som m a n liar rätt och skäl att berömina)) l.
Descartes säger, att h a n vågade lioppas, att dessa liaiis
tankar om det högsta goda icke skulle bliva utan frukt;
h a n tyckte sig av erfarenhet h a f ~ ~ n n i att
t , övervägandet
av dessa tankar stärkte själen i utövandet av »la vertu»
och mera än någonting annat i världen tjänade till att
göra inäniiiskorna lycltliga
Descartes' förhoppriing gicli i
uppfyllelse. Hans ord om »la vertu» och o m värdet av
denna och en konungalirona h a lilisom många andra liails
ord etsat sig djupt in i Christina. »Le nlerite vaut mieux
clue les trônes)), skrev Iion på ålderdonien korthugget i
sina »Pensees». Och orden ha i hennes ungdom burit
frukt. »La vertu», icke konungakronall, var för Christina
det högsta goda. Hon följde » d ~ g d e n s »väg. Hon offrade
sin Bonungakrona.
Ned den uppfattning om det högsta goda, som Cliristina ägde, blev troilavsagelsen för henne en plikt mot sig
själv. Och plikten mot sig själv kom att för Christina sarnmanfalla med plikten inot det a~lmärina,mot fäderneslandet.
Christina var uppfostrad till regerande drottning av
Axel Oxenstierna. Non hade av lioiiom lärt eil lionuiigs
ansvar och plikter. »Drottningen känner kronans ansvar)),
säger Chanut i sitt porträtt av Christina; »att väl fylla siil
uppgift ä r för henne det första steget på vägen mot la vertu» 3. Aven Descartes h a r i ett av de brev, soni h a n sänt
Cl-iristiria, inpräglat som en nyttig sanning, att man alltid,
o m ock med måtta, hade att föredraga det allinännas ;c11
laderneslandets intressen franiför sina egna persoilliga, Om
en mäiii-iislia haiiförde allt till sig själv, utvecklade Desc,artes, skulle hon icke draga sig för att tillfoga andra mäiini-
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1 CCliaiiut till M. de Saiiit-Romain.
Stocliliolin
j 1G47.
( E u ~ r e sde
Uescartes p. p. Adam e t Taniiery S I I , 522. I brev av samma dag till
Descartes iterger Cliaiiiit Cliristiiias yttrande med orden: hloiisielir Descartes, comme je le vois eil cette lettre, et comme voiis me le depeigilez, est le
plus Iieureux de toiis les liommes, et sa conditioii me semble digiie d'eiiuie.
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skor stor skada, nar hon därav trodde sig vinna någon liten
fördel; men om en människa betraktade sig som del au det
hela, fann hon ett nöje i att göra gott mot hela världen och
frukrtade icke ens att satta sitt liv p5 spel för att tjäna andra.
Här, framhöll Descartes, var kallan och grunden för alla
heroiska handlingar '.
Chanuts ord, att Christina kände Irronans ansvar äro
sanna. Man har menat, att Cliristina brast i åtskilligt som
regerande drottning. Men hon brast aldrig i ansvarslränsla.
1 en rad av år hade hon med aldrig svikande energi sökt
fylla och fyllt sin uppgift som regerande drottning. Den religiösa krisen kom. Christina blev övertygad katolik. I
denna situation stod det klart för henne, att hon icke längre
var i stånd att fylla sin uppgift som drottning av Sverige,
protestantismens liuvudland i Europa. Att under dessa nya
förhållandell bevara kronan korn för Christina att te sig
uteslutande som ett rent personligt intresse. Och utan tvivel
var detta - att bevara kronan - verkligen ett eminent
personligt intresse för Christina. Intet yttre hindrade henne.
Riksråd och folk sökte tvinga henne. Men Christina nedlade trots detta kronan. Hon brast i en lronungs ansvarsliansla mot sitt land, har man menat, Christina själv kände
annorlunda. Hon kande en konungs ansvar. Hon liandlade i övertygelsen, att det var hennes plikt att för det allmanna, för fäderneslandet offra sin egen ers on liga fördel.
Trona~~sägelsen
var för Christina en heroisk handling.
I Iiela sitt liv hävdade Christina själv, att hon offrat
allt för faderneslandet, föredragit dess räddning framför allt
annat, n ä r hon, katoliken, avsagt sig Sveriges krona. I hennes föreställning var detta en den ärorikaste handling. Men
Christina såg illusionslö~tpå människorna och världen. I
skarpt formulerade ord har hon vid tiden för sin övergång till katolicismen givit iittryclr åt, att lion var fullt med-

' Descartes till priiisessaii Elisabeth. Egmond "/i> 16.15. E u v r e s de
Descartes p. p. Adam et Saniiery IV, 293.
? Cliristiiia
till Fredrik a r Hessen. Stocl<holm mars 1652. Arckenlioltz, Mt5moires de Christine I, 21'7.
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vete11 0111 det hat, som följer en konvertit från lians gamla
trosfÖrvallter ocli om det förakt, med vjllret haai mottages
av sina llya tiosför~anter. Non var aven övertygad om att
elidast få skulle döma gynnsamt om 1lennes tronavsägelse.
Få - Ilon sade sjalv, endast Clianut och en arinall hennes
vall - kände hennes sliäl. Hon var beredd på att hennes
ocll övergång till katolicismen skulle ogillas;
Ilon själv srnädeskrivas.
Christina dömde ratt. Val ingen svensk - i varje fall
ingen
kvinna - liar någonsin av samtid och eftervärld
och smutskastats så ofta och så infamt soin ~ l ~ ~ i ~ t i ~ ~ .
Cllristina själv skänkte smädarna sitt förakt, Sin iippfattning
gav Ilon i orden: »blanniskorna %unna aldrig berindra, aldrig
gilla en handling, som de själva äro oförmögna att utföra)),

c121.fWeibull.
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