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AV BRITT-MARI NÄSSTRÖM
ROMS HELIGA JUNGFRUR

Det fanns två slag av heliga, orörda kvinnor i Rom under 300-talet, nämligen
vestalerna i gudinnan Vestas tjänst och kristendomens heliga jungfrur. Man
har gjort stor skillnad mellan dessa båda grupper i historieskrivningen. Vestalerna ansågs vara en relikt av en döende antik religiositet, som förde en tynande
tillvaro, medan de heliga kristna jungfrurna tillhörde den segrande kristendomen. Om dem har det sagts långt in i modern tid att de skapade ett nytt
perspektiv på sexualiteten i Europas historia, som till exempel hos Michel Foucault och Peter Brown, för att inte tala om Pius XII encyklika från 1954.
Sissel Undheim ifrågasätter i sin avhandling denna historieskrivning som
ensidigt uppehåller vid de kristna idealen, trots att vestalerna fortfarande var
dyrkade som heliga och okränkbara i det romerska samhället. För att undersöka båda grupperna ställer hon nya frågor till materialet, om deras status, betraktade som kvinnor och samtidigt könlösa. Hennes undersökning av båda
grupperna utgår också från att jämföra dem med varandra, något som inte tidigare gjorts hur underligt det kan förefalla.
Under 300-talet existerade den polyteistiska romerska religionen sida vid
sida med den kristna monoteistiska. Det förekom blandäktenskap mellan religionerna och det var en förhållandevis lugn period rent politiskt. Kristna författare som Ambrosius av Milano och Hieronymos uttryckte synpunkter på
den kristna jungfrudomens betydelse och nedvärderade samtidigt vestalernas
ställning.
Även de antika författarna skildrade vestalerna liv i olika skrifter, som visade bredden och variationerna inom den romerska religionen. Här kan också
epigrafik och lagtexter ge exempel på hur vestalernas liv kunde gestalta sig.
För båda grupperna fanns inga sociala data, som exempelvis statistik, men beskrivningarna räcker väl till för att en jämförelse skall kunna göras.
Det kan dock ställa sig svårare att definiera termen ”jungfrulighet” och
vem som skall räknas höra till denna kategori. Definitioner har förvisso inte
saknats, även i vår upplysta tid. Undheim löser svårigheten genom helt enkelt
att tolka ordet som ”en kulturell konstruktion av mångskiftande värderingar”
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som relaterar till stadier av ”fixity” och ”flexity”. Detta exemplifieras genom
begrepp som ”jungfrumartyrer”, ”jungfrufödsel” och ”jungfrugudinnor”, vilka
existerade sida vid sida under antiken, alla dock med olika betydelser.

FORSKNINGSLÄGET FRAM TILL DE SENASTE DECENNIERNA

Hur har den moderna forskningen egentligen behandlat kyrkofädernas beskrivningar av kristna och icke kristna jungfrur? Här kan Undheim konstatera
att man underlåtit att källkritiskt granska deras påståenden eller fästa något
avseende vid deras polemiska syften. Forskare har nästan ordagrant återgivit
Ambrosius ord om att vestalerna levde i en temporär jungfrulighet i 30 år till
skillnad från den heliga Agnes och andra kristna jungfrur vars åtaganden var
livslångt. Däremot har de kristna författarna Augustinus och Minucius Felix
fått ge exempel på vestalerna som giriga, eftersom de uppbar lön från staten.
De skulle också ha varit lättsinniga kvinnor och Minucius Felix förklarar rent
av att de inte ens hade varit jungfrur. Ingen verkar ha brytt sig om Hieronymus
avvikande uppfattning, som medger att de antika religionerna kunde uppvisa
både dygdiga och kyska kvinnogestalter.
Tolkningen låg i linje med en äldre uppfattning att kristendomen var den
religion som var överlägsen alla andra. Därmed kunde man påstå att vestalernas religiositet var baserat på cynism, och att de själva var fåfänga och ytliga,
till och med feta och lata som en modern expert på senantikens religioner påstår. I samma andan blev de kristna jungfrurna fulla av trosnit, blygsamma
och asketiska. Deras löften om jungfrulighet var äkta vara till skillnad från vestalernas.
Inte ens arkeologerna som skulle tolka sina utgrävningar av vestalernas
byggnader avvek från denna allmänna föreställning. I bästa fall skildrades vestalerna som en sorts hedniska nunnor, som hade en högre etisk kvalitet än
vad man kallade för ”orientaliska kulter”, det vill saga mysteriereligionerna.
Eftersom dessa liknade den tidiga kristendomen, blev de synnerligen svartmålade som bestialiska och oanständiga. Undheims analys av forskningsläget
under 1800-talets slut och 1900-talet bestraffande de heliga jungfrurna i Rom
är helt korrekt i vetenskapligt avseende. Hon har en god beläsenhet av den
klassiska litteraturen, liksom de moderna beskrivningarna över den romerska
religionen och den framväxande kristenheten.
Genom en övergripande jämförelse mellan de båda religionerna, som levde
sida vid sida i samma sociala och kulturella kontext kommer Undheim fram
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till helt andra resultat beträffande det material som hon undersöker, nämligen
de kvinnor som kallas för heliga jungfrur i 300-talets Rom. Förutom den komparativa metoden ser hon alltså begreppet ”jungfrulighet” som en social konstruktion. Detta hindrar inte att den medför problem.

DEN SVÅRTOLKADE JUNGFRULIGHETEN

Undheim löser problemet genom att sätta in begreppet i dess egna sociala och
kulturella kontext. Både grupperna utgjorde starka symboler inom de religiösa
grupper som de representerade. Deras orörda status troddes vara av särskilt
värde både för människor och för samhället. Eftersom de levde i en samexistens
i staden Rom, kan man studera deras roll i samhället med utgångspunkt från
deras sociala roll, anser Undheim.
Hon utgår därför i första hand från begreppet ”jungfru” som i båda religionerna är tätt sammanlänkat med ”brud”. Som brudar förväntades de unga
kvinnorna vara jungfrur vid bröllopet. Undheims andra utgångspunkt utgör
de heliga jungfrurnas sociala ställning. De hämtades uteslutande från de fribornas skara och nästan alltid från Roms aristokratiska släkter. I de kristna
martyrakterna finns exempel på kvinnliga tjänare och till och med slavar, men
dessa utgör undantag.
Undheims tredje faktor kallar hon för ”jungfrueffekten”, det vill saga uppfattningen att jungfrulighet skulle utgöra ett speciellt kraftfält, som verkade
välsignelsebringande för samhället. Den romerska religionen uppvisar en
mängd olika riter som krävde specialiserade jungfrur som genomförde dessa.
De vestaliska jungfrurna var dock de förnämsta. Deras främsta uppgift var att
sköta om elden på Vestas altare, som utgjorde Roms religiösa centrum tillsammans med den åldriga byggnadens Regia. Vidare skulle de vaka over de heliga
föremål, vilka utgjorde grunden för Roms existens. Bland dessa fanns Palladiet,
som sades komma från Troja och som skulle garantera stadens framtid. Även
skörd och fruktbarhet var beroende av deras evigt förblivande jungfrulighet.
I sin tjänst hos gudinnan Vesta utgjorde de en länk mellan det förflutna och
det kommande.
De unga kvinnor som vigde sina liv till Kristus uppvisade en liknande
”jungfrueffekt”. Det unga helgonet Agnes skulle kunna karaktärisera de övriga
kvinnorna som vigde sina liv till honom. Agnes blev för det kristna Rom dess
förnämsta beskyddarinna och hon troddes allt fragment valakt over stadens
välgång. Även jungfrur utan direkt helgonstatus ansågs sprida välsignelse
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omkring sig och varje kristet hushåll strävade efter att ha en sådan inom familjen. Detta innebar att föräldrar lovat bort sina döttrar till Kristus, vilket
innebar att de fortsättningsvis skulle leva som jungfrur. De ansågs vara befrämjande för lycka och fruktsamhet, men var också ett symbolisk offer till
Gud, enligt kyrkofädernas åsikt.

VIGD TILL JUNGFRU

Kyrkofädernas främsta argument för att nedvärdera de romerska vestalerna
var deras låga ålder när de blev vestaler. Ett barn på sex år kunde inte ha någon
egen åsikt, hävdade de med rätta. Men hade en ung kristen kvinna egentligen
något val, när hon lovades bort till Gud redan vid födelsen? Vilket val hade
hon när hon sattes i kloster som ett litet barn? Det var många flickor som lovades bort på detta sätt, framför allt de som hade få chanser att bli bortgifta.
Det var den kristna familjen – inte flickan själv – som bestämde hennes öde.
Det förekommer visserligen heliga legender om styvnackade unga kvinnor,
som exempelvis Thecla, som rymde hemifrån för att följa aposteln Paulus,
men detta är skönlitteratur, inte historiska fakta.
Ett annat argument som ursprungligen härstammar från kyrkofäderna var
att vestalerna återvände till det världsliga livet efter sin tjänst i Vestas templet.
Undheim har granskat vad de romerska källorna har att meddela i denna fråga.
Få av dem verkar ha lämnat tjänsten och ännu färre gifte sig. Enligt Plutarchos
och andra författare berodde detta på att ett äktenskap med en vestal innebar
olycka, både för henne och hennes familj. Man kan också tänka sig att vissa
vestaler drog sig för att mista sin status för att hamna under paria potentas,
det vill saga familjefaderns totala bestämmanderätt.
Slutsatsen av denna jämförelse som Undheim visar på ett övertygande sätt,
blir att de heliga jungfrur som förekom i Rom under senantiken hade mer gemensamt än vad man vanligen har förmodat. Kristna eller icke kristna var de
av aristokratisk börd och mer eller mindre frivilligt hade de vigt sina liv till
evig kyskhet. Till också deras yttre var likartat: de bara vita dräkterna med ett
purpurbräm och slöjor over håret.
Naturligtvis fanns det olikheter mellan vestaler och kristna jungfrur. En
av dessa var slående. Vestalerna framträdde i de officiella sammanhangen båda
när de officierade i högtidliga riter men också i mer profana sammanhang som
exempelvis fester och teaterföreställningar, där de hade de bästa platserna. För
kristna jungfrur fanns bara möjligheten att tiga, lyda och tjäna och visa sin
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blygsamhet vid gudstjänsterna. Trots detta fanns det så mycket gemensamt mellan de båda grupperna att vi snarare kunde tala om ett gemensamt romerskt
jungfruideal, än en utveckling från vestaliska jungfrur till Kristi brudar.

– FANNS DE?
Hur förhåller sig då genus till begreppet ”jungfru”? Vanligen förutsätter man
att ”jungfrur” var kvinnor och inte män. Skulle så en jungfru kunna förvandlas
till en man, och inte längre vara en kvinna, som ju under antiken betraktade
som en ofullgången man? Här framhåller Undheim att en jungfru oftast framställdes som en ytterst attraktiv kvinna. Till och med de kvinnliga martyrerna
var utlämnade sprit nakna till beskådande när de fördes fram på arenan för
att plågas till döds. De heliga jungfrurna skulle vara unga och vackra och väcka
åtrå på liknande sätt. Det verkar överhuvudtaget så att heliga jungfrur var mer
begärliga än andra jungfrur.
Den antika litteraturen uppvisar få manliga jungfrur. Man talar för övrigt
mer om deras kyskhet än deras jungfrulighet. Euripides drama om Hippolytos,
som avvisade Afrodite, later oss veta att huvudpersonen har ”en jungfrulig
själ” snarare än att ynglingen uppträder onaturligt. Latinet litterära exempel
talar mera om pojkar utan sexuell erfarenhet än benämner dem ”jungfrur”.
Under senantiken skulle författare och läkare rekommendera jungfrulighet
som befrämjande hälsan och styrkan. Därmed inte sagt att vi saknar exempel
på manliga jungfrur, men de är dock sällsynta i litteraturen.
Kyrkofäderna som Hieronymos fastslår att änglar saknar kön, samtidigt
som det fastslås att det kommer att finnas både män och kvinnor i den kommande evigheten, dock är sexuella handlingar otänkbara. Ambrosius av Milano nämner dock kvinnliga jungfrur, men endast de som dött i denna
skickelse. De kastrerade som nämns i Matt. 19:12 kallas för man av de kristna
författarna, aldrig för jungfrur.
Dock var ”manliga jungfrur” representerade av profeter som Elia, Elisa
och Jeremias i Gamla Testamentet och Johannes döparen, Jakob Herrens broder
och Johannes aposteln i Nya Testamentet. I Johannes Uppenbarelse talas om
144 000 manliga jungfrur (parthenoi) som skall strida, och som inte är befläckade av kvinnor. De flesta av kyrkofäderna kallar dem manliga änglar. Skillnaden mellan dem och de heliga jungfrurna är också fastslagen av dem. De
manliga änglarna är fullkomliga till sin natur, medan de kvinnliga jungfrurna
fortfarande bestämda av sitt kön och därför ofullkomliga.
MANLIGA JUNGFRUR
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Inte desto mindre beskrivs Jesus som en perfekt jungfru född utan lidande.
Bildspråket gav dock upphov till problem när kristenheten själv framställdes
som en brud och Jesus som brudgummen. Metaforerna blev därför i det närmaste obegripliga, när Jesus framställdes som en födande i Ambrosius skriften.
Det kristna symbolspråket rättade till sig när man kom överens om att det var
jungfru Maria som var gudaföderska.

CELIBATETS SEGER OCH DE FALLNA JUNGFRURNAS ÖDE

Vid den tiden hade de manliga hierarkierna segrat over de kvinnliga i den tidigare kristendomen. Undheim menar därför att celibatets idé var en reaktion
mot jungfrurnas upphöjda position. Biskoparna som kallade sig själva Kristi
brudar tidigare, men ordet jungfru gälle en kvinna; mannens ideal var att bli
en präst. Celibatet gav mannen en auktoritet som vida översteg de heliga jungfrurnas. Han blev förmedlaren av det heliga som inkarnerades i nattvarden,
genom att vara högre än män och kvinnor.
Vad skedde med de jungfrur som föll från sin heliga status och bevisligen
hade samlag med en man? Även här anfader Undheim sin komparativa metod
inom det givna rummet och den givna tiden, det vill saga Rom under 300talet. Hon kan här jämföra en anklagelseakt inlämnad till pontifex maximus,
den romerska religionens överhuvud, och en likartade skrivelse till påven. Båda
svarar på samma sätt: den skyldiga skall dö om hon varit okysk. I båda fallen
torde det ha varit svårt hart när omöjligt att avgöra om brottet har skett om
inte man har kunnat påvisa havandeskap. Medicinsk expertis gav däremot
inga bevis, utan man fick lita på omen och järtecken, vare sig det gällde skuld
eller oskuld. I bland tycks kyrkofäderna döma efter klädsel och uppförande.
En sann jungfru klär sig i slöja och för sig med blygsamhet.
Undheims slutsats blir att skillnaden emellan de romerska och de kristna
idéerna om jungfrulighet i det närmaste var obefintlig. De resultat som hon
framlägger i avhandlingen för forskningen om antikens religioner och kvinnornas roll framåt, samtidigt som den avvisar föråldrade och felaktiga påståenden som bitit sig fast. Det är min förhoppning att en bredare publik skall
få kunna ta del av hennes intressanta forskningsrön om Roms heliga jungfrur.
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