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SEDAN SIST 

Ärgång 46 

står det på detta nummer av vår tidskrift och därmed börjar vi på nytt igen. 
Vad årgången slutgiltigt kommer att bjuda är svårt att säga i skrivande stund. 
Redan i detta nummer erinrar vi om tioårsminnet av Paul Claudels död och 
senare uppmäriksammas Dante-jubileet. Dessutom hoppas vi kunna publicera 
kommentarer och material till 'konciliets tredje session. En av våra fasta med
arbetare har under den senaste hösten varit i Rom som teologisk rådgivare 
åt vår biskop och redaktionen arbetar för sin del med dekretet om ekume
niken. En redovisning av det torde komma i något av de närmaste numren. 

Som vanligt har vi för avsikt att delta i den allmänna debatten genom 
att försöka belysa aktuella frågor ur katolsk synpunkt; men vi gör detta en
dast i begränsad omfattning på ledarplats. Våra gamla läsare har säkerligen 
fötstått att vi ofta kommenterar och tar ställning till vad som sker inom och 
utom kyrkan genom mera allmänt hållna artiklar eller genom översikter un
der vår rubdk Katolska perspektiv. 

Vi hoppas att på ovan antytt sätt kunna presentera en omväxlande och 
innehållsrik årgång och därmed befästa det förtroende som läsekretsen tidi
gare visat vår tidskrift. 

Under den tredje konciliesessionen 

har fäderna definitivt funnit varandra. Då konciliet började år 1962 och 
ännu under 1963 års session tycktes antalet medlemmar vara så stort, att 
man inte var säker på om man skulle kunna smälta samman. Under den 
tredje sessionen däremot fanns inte någon deltagare, som inte på ett eller 
annat sätt drogs in i det delvis dramatiska skeendet. Inte ens auditores och 
auditrices - de lekmän som inbjudits till plenarsammanträdena - förblev 
helt utanför, fastän de minst av allt var förberedda att kunna följa vad som 
hände, vilket de också visade genom ivriga privata samtal även under viktiga 
inlägg. 

Rytmen var den här gången intensivare än under de två förra perioderna. 
Inte nog med att förhandlingstiderna för de dagliga generalkongregationerna 
- så lät den tekniska termen för plenarsammankomsterna - förlängts. Kon-
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ciliefäderna visade sin fasta vilja att själva sköta arbetet. De avböjde ett av
kortat tillvägagångssätt för ämnenas behandling. Vissa texter hade faktiskt 
strukits ned till korta principiella förklaringar, till »propositioner», och skulle 
enligt ledningens ide i plenum inte diskuteras utan endast framläggas för om
röstning. Fäderna gick inte med på detta. De visade sig ingalunda vara kon
cilströtta. De ville inte låta sig fråntagas tillfället att utbyta synpunkter med 
varandra och vara med om texternas slutgiltiga redaktion. 

Även i det avseendet skiljer sig 3:e sessionen från sina föregångare, att 
det förberedda programmet har avverkats. Tretton schemata har gått genom 
plenardiskussionens eldprov. Tre har vid avslutningen den 21 november 1964 
publicerats: konstitutionen om kyrkan, dekretet om ekumenismen och de
kretet om de österländska kyrkorna. Dessutom har schemat om de icke-ka
tolska religionerna slutbehandlats, men ännu inte utfärdats. Schemat om äk
tenskapet har överförts till den utomkonciliära arbetskommission, som för
bereder en ny tappning av den kanoniska rätten. De övriga texterna har -
med större eller smärre ändringskrav - gått tillbaka till kommissionerna, 
som nu håller på att omarbeta dem. Kommissionernas arbetstakt kommer att 
bestämma tidpunkten för den 4:e sessionen, ty denna skall bli den sista och 
måste därför var så förberedd, att arbetet verkligen kan fullbordas. Alla 
texter måste då slutbehandlas och de efterkonciliära organ skapas, som skall 
genomföra konciliefädernas beslut och verkställa deras avsikter. 

Med de tre ovan nämnda dokumenten har konciliet under sin tredje ses
sion åstadkommit viktiga resultat. Även observatörerna - representanterna 
för de icke-katolska kristna samfunden - var medvetna om detta och visade 
sig vara nöjda, delvis mydket nöjda. Från sin synvinkel tycks de haft särskilt 
lätt att se, i hur hög grad den katolska kyrkan har arbetat sig fram till något 
nytt. Det teologiska språket har uppluckrats, och framför allt har vissa hit
tills mindre observerade sidor i tron kommit i förgrunden. En jämförelse mel
lan de tidigare föreliggande te�tförslagen och de nu utfärdade textversio
nerna visar detta. Kyrkdkonstitutionen talar om kyrkan såsom Guds folk och 
avlägsnar sig därmed från en ensidig juridism, när det gäller att bestämma 
kyrkans natur. Konstitutionen talar om att inte endast präster och ordens
personer har sin kallelse, utan att varje kristen människa är kallad till sin 
personliga väg. Guds folk består sålunda långt ifrån bara av präster. Därför 
har även uppräkningen av lekmännens uppgifter fått en ny ordning. Medan 
man hittills inte sällan började med lekmännens plikt att stödja prästerna i 
deras prästerliga apostolat, sätter den nya konstitutionen Kristusrepresenta
tionen på första plats. Att vara en andra ,Kristus, detta framträder nu som 
lekmännens väsentliga uppgift - som även är prästernas, om än på ett 
artskilt sätt. 

Vad som under förhandlingarna i S:t Peter kom vågorna att gå högt, var 
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kollegialiteten, dvs. biskoparnas förhållande sinsemellan och till påven. Det 
gällde att komplettera första Vatikankonciliet, som framför allt accentuerat 
påvens primat. En av tyngdpunkterna i 2:a Vatikankonciliet är och förblir 
konstitutionen om kyvkan, som klart säger ifrån, att biskoparna med påven 
i spetsen framstår som efterföljarna av apostlarna med Petrus i spetsen. Det 
har nu blivit uppenbart, att en biskops regeringsfullmakt, hans herdefunktion 
eller åtminstone fröet därtill, beror på biskopsvigningen, inte ursprungligen 
av den jurisdiktionella befattning påven brukar giva åt en biskop. Därmed 
har auxiliarbiskoparna fått en högre värdering än vad de hittills haft. De har 
fått sig tillerkänd samhörigheten med biskopskollegiet helt enkelt på grund 
av sin vigning, vilket tidigare inte varit full klart. Man kan räkna med att den 
kanoniska rättens nya utformning - för närvarande under förberedelse -
skall taga hänsyn därtill genom att förklara auxiliarbiskoparna vara själv
skrivna medlemmar i ett allmänt koncilium. 

Flera detaljer skulle kunna uppräknas, t. ex. de andliga ordnarnas ekklesio
logiska funktion och mariologins ek:iklesiologiska innebörd. Ordnarna, fastän 
de inte omedelbart kan sättas i samband med :kyrkans hierarkiska författning, 
är dock såsom en antecipativ framställning av fulländningstillståndet oum
bärliga för kyrkan. Och Guds Moder framstår som kyrkans symbol och före
bild, vilket har understrukits genom att det ursprungligen fristående Maria
schemat införlivats som kapitel i kyrkokonstitutionen. 

Önskar man mer och vill man få grepp om konciliet som helhet - såsom 
det ter sig i sitt nuvarande skede - så låter sig tvärs igenom och bakom alla 
detaljer spåra en viss behärskande struktur. Begreppet komplettering kan stå 
som element till en sammanfattande syn. En komplettering föreligger i själva 
verket inte endast i fråga om kollegialiteten och lekmännen, utan även i en 
del andra sammanhang. 

Komplettering, detta betyder att någonting bibehålles och att samtidigt nå
got lägges fram. En komplettering är en förnyelse, som är äkta utan att dock 
vara total. Något redan givet berrkas utan att självt röjas undan. Så skedde på 
konciliet i åtskilliga fall. För att nämna enskilda punkter, så har kyrkokon
stitutionen, när det gällde medlemskapet i kyrkan, frångått en skenbar lik
ställning av de tre villkor, vilka kardinal Bellarmino vid 1600-talets början 
betonade och vilka konciliets dekret om de österländska kyrkorna uttryck
ligen håller fast vid, nämligen dopet, tron och erkännan:det av hierarkien; 
dopet har nu i konstitutionen om kyrkan skjutits i medelpunkten. Schemat 
om trons källor (som inte blev färdigt) talar inte längre uteslutande om Skrift 
och tradition, utan övergår till att ställa Kristus som den egentliga troskällan 
i centrum. En viss matreformatorisk inställning, närmare bestämt: restrik
tionen gentemot vissa delar av de reformatoriska bekännelserna, har i de
kretet om ekumenismen inte helt enkelt uppgivits, men kompletterats med 
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öppenhet gentemot reformatoriska bekännares ärliga övertygelse och icke-ka
tolska samfunds bevarade kristna arv. Tidigare yttranden av kyrkan angående 
sanningens orubblighet skall i deklarationen om religionsfriheten berikas med 
en hänvisning till individens oantastbara frihet. När det gällde äktenskaps
moralen) så visade fäderna sig angelägna om att inte uteslutande tala om äk
tenskapets naturliga inriktning på barnet utan dessutom framhäva den per
sonliga karaktären i de äikta makarnas samvaro och umgänge. 

Det aggiornamento) som avsågs, låg således inte i att någonting skulle 
bortopereras för att ersättas av något annat; fäderna 'Var inte benägna att 
amputera. Det gällde däremot att åstadkomma en växtprocess. För att taga ett 
mycket belysande exempel, så kan kyrkan inte tillerkänna människan den 
oinskränkta rätten att bekänna sig till vilken övertygelse som helst. I det 
avseendet gäller fortfarande Pius IX:s syllabus (den år 1864 utgivna förteck
ningen över viktiga dåtida misstag). Men samtidigt är kyrkan en dbönhörlig 
försvarare av samvetsfriheten (vilket framträtt i motståndet mot totalitära 
system). Den teologiska polariteten mellan det som bibehölls och det som 
tillades är invecklad. Därför gick den utöver vissa journalisters horisont, så att 
de med sina berättelser störtade sig på några yttre sammandrabbningar kon
ciliedeltagarna emellan utan att kunn:a belysa det hela utifrån den teologiska 
kontext konciliefäderna hade att brottas med. 

Konciliefäderna fär i själva verket inte förbigås, när det gäller att vinna 
en helhetssyn av konciliet. Var kompletteringen den grundläggande struk
turens teologiska element, så framstod de levande bärarna av koncilieskeen
det som dess personliga del. Visserligen gällde det att träffa avgörande i teo
logiska och pastorala sakfrågor, finna det rätta sättet att berika gammalt med 
nytt, bestämma den avsedda växtprocessens tempo och utsträckning, men ak
törerna för allt detta var levande personer; det var de konkreta konciliefä
derna med sina ibland isärgående åsikter. Det gällde alltså att finna den linje, 
som möjligen alla förmådde taga på sitt ansvar. Det gällde att bestämma sak
positioner i mötet och stundom i kampen personer emellan. Den särartade 
teologiska spänningen mellan gammalt och nytt speglades i så många hjär
nor som det fanns konciliemedlemmar, dvs. nära 2 500. Uppfattningarna om 
de bästa svaren på sakfrågorna 'Var å ena sidan inte från början helt fast
slagna, utan konciliefäderna lyssnade på 'Varandra för att pröva sig själva och 
eventuellt revidera sitt omdöme - för vilket imponerande exempel skulle 
kunna nämnas. Lösningen av de genomdiskuterade problemen förblev dock å 
andra sidan beroende av konciliefädernas konkreta tänkesätt och av deras per
sonliga inställning. Avgörandena träffades med röstsedlarna och framgick där
med ur den faktiska relativa samstämmigheten. 

Detta var koncilieskeendets struktur. Den är så mänsklig som någonting 
kan vara. 
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Vem vill då uppträda som domare över resultaten? I denna fråga kan om
dömet om konciliet klädas. Vem förfogar över ett kriterium för att kunna 
säga, om avgörandena föll på rätt sätt? Ett sådant kriterium finns inte till
gängligt, lika litet som man kan programmera en elektronhjärna för att på 
maskinell väg lösa de uppgifter, inför vilka konciliefäderna var ställda. Här 
var levande varelser sysselsatta med att vinna nytt land. Det rörde sig om en 
andlig livsprocess. Endast den rätta trosövertygelsen och den rätta fromheten 
kunde finna vägen, det är sant. Men en mänsklig måttstock för vilket som nu 
är rätt finns inte. Biskoparna är i sin egenskap av kyrkans representanter un
dandragna en rent mänsklig bedömning - på ett liknande sätt som varje 
kristen människa (jfr I Kor. 2: 15). Att taga ställning till konciliet, det kan 
således i sista hand endast bestå i att lita på den omdömesförmåga och den 
Gudsfruktan, vilka enligt Kristi löfte har den Helige Andes stöd och hjälp. 

Konciliefäderna själva kunde inte göra annat än sitt bästa. Vi har inte nå
gon garanti för att deras bästa alltid är det bästa möjliga. Men vi har inte 
heller lov att fälla ett omdöme på avstånd. Tvärtom får vi förtrösta på att vi 
inte är vilseledda, när vi tager emot konciliets frukter. 

FRÅN BEGÄR TILL GLÄDJE 

P
a u 1 C 1 a u  d e  1 dog den 23 februari 1955. Under de tio år, som för
flutit sedan hans död, har hans liv och verk gjorts till föremål för en 

omfattande omprövning och omvärdering. I Paris upprättades ett forsknings
centrum, Societe Clattdel, som under ledning av Claudels son Pierre offent
liggjort brev, dokument, dagböcker och fackartiklar författade av Claudel
specialister och publicerade i Cahiers d'Etttdes. Dessa vetenskapliga undersök
ningar syftade till att befria sanningen om Claudel från den myt som hade 
omgivit hans person. 

Claudels berömmelse uppnådde omedelbart efter hans död omätliga dimen
sioner, inte minst i kyrkliga kretsar. Just för dessa måste hela hans liv ha före
fallit som ett katolskt mönster. Efter att ha flackat och irrat omkring i Paris, 
återfann r8-åringen år 1886 sin kyrka och började några år därpå som diplo
mat i franska statens tjänst att färdas härs och tvärs i världen, från Boston 
till Shanghai, från Hamburg till Rio, från Köpenhamn till Tokyo och Wash-
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ington. Men statens ambassadör var samtidigt ännu mera lidelsefullt kyrkans 
budbärare. 

Medan hans stora dramer framför allt efter andra världskriget erövrade 
Europas stora scener, bekände den hyllade skalden bakom scenen sitt ska
kande öde. Den djupt splittrade familjen i lviarie bebådelse är levande och 
ärligt återgivna barndomsminnen. Hjältens död i Gttldhtwttd är ett direkt ut
slag av självmordsavsikter.1 Den med all önskvärd dramatisk lidelse och häf
tighet frambrytande kärleksupplevelsen i När dagen vänder är det direkta 
resultatet av hans anfall och uppror mot Gud. Don Rodrigues ord i Sidenskon 
att »efter så många år såret fortfarande är oläkt och inget kommer att hela 
det» (II 845)2 är darrande efterverkningar av Claudels missförstådda ordens
kallelse och den förbjudna kärlek som därav följde. 

Genom dessa ärliga medgivanden rycks Claudel ner ifrån olympiska höj
der, hela hans liv och verk träder i ett nytt, ett ovärderligt mera sympatiskt 
ljus, han verkar i sin mänskliga nöd och beträngdhet mera övertygande. Det 
han framhåller om sitt drama, kan i lika hög grad sägas om honom själv: 
»Det är inte helgon jag ville teckna, utan svaga varelser som nåden gripit 

1 tag i» (II 1298). Således måste även Andre Gide trots sitt bestämda avstånds
tagande från sin gamle vän bekänna om honom: » Det är den mest gripande 
röst jag någonsin hört. Nej, han förför inte . . .  , han övertygar - eller han 
engagerar.» 3 

Claudels verk och i synnerhet hans dramatik bärs upp av två grundläg
gande principer, som 'Sätter sin prägel på hela hans tänkesätt. 

Claudel är symbolist. Hans världsbild är transparent: » Världen är ett out
tömligt tecken»,4 ty »Gud har besått världen med sin likhet».5 Gud är inte 
den frånvarande, han är ett personligt väsen öppnat mot och synbart i värl
den. Världen är inte inlåst i sin egen mot Skaparen avskärmade och tätade 
lagenlighet. Världen rymme1· Guds hemlighetsfulla spår, »den gudomliga en
heten utövar på allt som finns till en verkan, som enar och upphöjen>.0 Denna 
Guds handlande underkastade världsbild behöver ingalunda uppvisa monis
tiska drag som man velat framhäva. Ingenstans i världslitteraturen har det 
sagts ett mera enhälligt, entydigt och oförbehållslöst ja till universum, inte 

1 » Jag ämnade begå självmord en gång. Jag var fast besluten till det. Jag var nära att 
utföra den ödesdigra gärningen» (Henri Guillemin i Rev11e de Paris, mai 1955, s. 93). 

2 Citaten ur Claudels dramer är hämtade från PLEIADE upplagan I och Il (1948). 
Citaten ur hans poetiska verk - även detta PLEIADE upplagan - betecknas med III. Ci
taten ur hans prosa härrör från GALLIMARD upplagorna. 

3 ]011r11al 1889-1939, Paris 1948, s. 189. 
• Introdttction att Livre de Rttth, s. 61. 
5 ]'aime la Bible, s. 26. 
0 Pdsence et Prophetie, s. 315. 
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för att där söka sanningens källa, utan vägen till den. Claudel upplever värl
den som nåd; »det som är verkligt i evigheten är oändligt mera verklighets
fyllt än det som finns på kartan» (II ro59). Det finns inte bara en philo
sophia perenni:s, utan även en poesis perennis, 7 som inte uppfinner sitt tema, 
utan före-finner det i skapelsen, som av diktaren dechiffreras och transfor
meras. Poesins objekt är givet, i dess centrum står människan, som med sin 
inbillningskraft må:ste komma underfund med de skapade tingens inre bety
delse. Vid ett besök hos Mallarme sade denne till Claudel: »Fråga inte: vad 
är det?, utan fråga: vad betyder det? » 

8 Denna inre insikt i tingens väsen 
väcker förmågan att ur sinnebilden ana och beskriva Guds spår, därför att 
varje synligt tecken rymmer och döljer en verklighet, vilken diktaren är i 
stånd att förnimma och avslöja. » För ett rent öga och en klar blick blir alla 
ting genomskinliga» (I 479). Han är kallad att »ovanför synbilden finna den 
frambrytande egentligheten» .9 Så har >>hela skapelsen genom en djup hem
lighet sitt bestånd i Gud» (Il 1216). Denna skapelseentusiasm har sin av
gjort kristna prägel. Claudel är »världslysten som före honom bara hedning
arna varit. Men ändå är Claudel världslysten, därför att han är kristen. Ingen 
kristen filosof, teolog, mystiker eller d�ktare före honom har upplevt världens 
horisont lika överväldigande.»1 

Claudels världs bild är inte bara symbolisk (-statisk), utan också dynamisk. 
»Allt i denna värld är rörelse och vittnar om skapelsens oförkränkta liv som 
alltjämt befinner sig i skapandets tillstånd.»2 Alla ting som tycks skilda åt, 
strävar obehindrat mot samstämmigheten (Il 794). Claudels tänkesätt är inte 
orsaksbestämt, utan teleologiskt, dvs. han ser i alla ting deras ändamålsenlig
het. Endast målet är av betydelse; världens ursprung, må det än vara dunkelt 
och ogenomskådligt, äger ingen relevans; »det viktiga är inte av vem vi är 
födda, utan för vem» (Il 403). Världen rör sig från tomhet och splittring 
mot enhet och meningsfyllt sammanhang. Allt skapat försiggår och flyter i 
tid; genom tiden blir det förflutna den växande, oavbrutet tilltagande sum
man av framtidens villkor; det är tiden,3 som mäter tingens flykt, rörelse, 
förändring, tillväxt, språng från ursprunget, inbjudan till döden. Men i män
niskans intellektuella föreställning växer allt samman till en inre bild, allt 
skapat får genom henne en inre glans och härlighet, som inte faller offer för 
tiden. Människan själv förverkligar sin tillvaro i materia, hon brinner och 

7 Claudel framställer sin lära om poesis perennis i Positions et Propositions, s. 165 ff. 
8 Cit. hos C. J. Burckhardt i: Paul Claudel, Gesammelte Werke IV, Einsiedeln 1960, 

s. 52 I .  
0 Discottrs et Remerciements, s .  46. 
1 H.-U. von Balthasar, epilog till översättningen av Le sottlier de satin, Salzburg 1939, 

s. 428. 
2 Correspondance Andre Sttares et P,111l Clattdel, s. 204. 
3 I Art poetiqtte 111 121 ff., där Claudel spekulerar om tid och tidlöshet, finns den filo, 

sofiska grundläggningen till hans världsåskådning. 
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glöder av en okuvlig längtan och 'nostalgie' efter att det synliga som sådant 
fortbestår. Människan är inte tillfredsställd av den brist, den tomhet och det 
förfall, som råder i hela världsalltet. »Eftersom alla skapade ting är ofullkom
liga, eftersom det i dem finns en viss brist, en viss till grunden gående tom
het, andas och lever och skiftar de och är i behov av Gud.» 4 Således är bris
terna vi ser i tingen för oss ej en källa till bedrövelse, utan till glädje. »Det 
är denna brist som är vår rikedom. Världsalltet saknar Gud, och Gud har ut- (\ 
lämnat sig åt var och en av oss för att vi skall ge honom åt världen.» 5 Endast 
sedan tiden är utrunnen (III 695), sedan universum trätt ut ur tid och rymd 
och på så sätt övervunnit intighetens skede, då Guds eskatologiska avsikter 
förverkligats, får världen sin inre förklaring och mening. 

* 

Dessa principiella premisser kännetecknar Claudels dramatik. Dramat är 
utan tvivel hans viktigaste och omfångsrikaste uttrycksmedel under huvud
delen av hans liv. Det är präglat av en genomtänkt struktur: »Mitt livs och 
min kallelses grundmotiv utgörs av en stor längtan efter och rörelse mot den 
gudomliga glädjen, och strävan att däri förena hela världen.» 6 Spänningen 
mellan förmågan till glädjen och dess besittning åstadkommer dramatiken. 
Denna förmåga kallas begär (desir). Begäret är en av Gud åt människan med
delad potentialitet, som strävar mot och framkallar glädje (joie). Vägen från 
begäret till glädjen heter offer och lidande (sacrifice, sottffrance, croix). Offret 
är begärets luttrande kris, som leder till glädjen. 

Claudels drama är väsentligen en sammandrabbning mellan den mänsk
liga energins begär och ambition efter den personliga lyckan och ett gudom
ligt imperativ, som begäret måste foga sig efter. När dessa krafter finner sig 
i opposition mot varandra, blir dramat till. Utan opposition ingen komposi
tion. Dessa två krafter är heliga (forces sacrees II 1306) . Men det finns hos 
Claudel ingen tragisk nödvändighet, människan hos honom är alltid fri. 
Caudels hjältar är troende människor. Det finns ingen rent mänsklig lagen
lighet som hos Shakespeare, inte heller något gudomligt tvingande öde som 
hos Sofokles. Det härskar en fri gudomlig planering och ett fritt mänskligt 
handlande, som jämkar sig efter Guds befriande frihet. Den gudomliga plane
ringen behåller initiativet, den gudomliga nåden leder en av begäret besatt 
människa genom korset till glädjen. 

Det konkreta fältet för människans handlande är historien. »Claudel ser 
historien sub specie aeternitatis. Den som inte delar Claudels tro, finner alltid 
anledning att anklaga honom för historisk förvrängning, därför att han har-

• Positions et Propositions I, s. 185 .  
• Emmaiis, s .  228. 
0 Accompagnements, s. 225 .  
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moniserar historiska fakta. Claudel är inte ensidig, han är enhetlig.» 7 Detta 
historiska fält skapar konflikterna. Claudel skyggar inte för att komplicera 
konflikterna, han framkallar medvetet förvecklingar och friktioner, det ka
tolska dramat är i behov av den mänskliga lidelsens försiktigt och planenligt 
valda element för att kunna bestå. » Varelserna inte blott alstrar, utan även 
utmanar varandra.»8 Den katolske dramaturgen blundar inte för kärlekens 
förtärande och otämda åtrå, för kampen mellan kött och ande, så att den 
totala samklang, som är ofrånkomlig (I 436), än mera slående förverkligas 
tvärs genom historiens täta vävnad. 

Paul Claudel skriver sitt första stora drama, när han är 2 1 år gammal. Han 
befinner sig trots den redan avgjorda, men ännu inte genomförda konver
sionen fortfarande i en identitetskris, som den intensiva läsningen av Rimbaud 
vållat honom. Hans första dramer är ett utbrott ur bestående sammanhang 
och ett inbrott i okända horisonter. Han revolterar och spränger det mate
rialistiska tänkandets bojor, som hållit honom fången. 

Redan i det tidigaste försöksdramat Den insomnade utropar han: »Här är 
berättelsen, som vaknar i mig som eldens låga i mitten av en vinternatt» 
(I 12). Men nu, i 21-åringens Guldhuv11d, väller ohejdbara krafter fram, som 
vittnar om en ursprunglig och våldsam urladdning: » Jag begär i mig själv 
att få gråta eller skrika eller skratta eller hoppa eller slå ut med mina armar! 
Vem är jag?»  (I 172) .  Cebes, som genom dessa ord avslöjar sin ihåliga till
varos förtvivlade intighet, drabbas av totalt sammanbrott och död. Han 
söker lyckan (I 180), men finner inte glädjen (I 2 18). Inget ofullkomligt 
kan vara tillräckligt för honom, »därför att jag är mig själv ej nog» (I 218), 
men hans begär är utan målsättning och utan dimensioner, han instänger 
sig i sin tillvaros slutna rum: » Jag begär ingenting» (I 179). Däremot ut
brister Guldhuvud mitt i Cebes dödskamp: »Det rovgiriga begäret drar och 
lyfter mig framåt förbi detta skräckfyllda ställe» (I 220). Han svär ifrån 
början att hålla sig upprätt (I 179). Efter Cebes' död dräper han en bräcklig 
och skröplig konung och finner ett förträffligt maktmedel i dennes arme, som 
han efter ett erövringståg till Kaukasus förlorar för att själv dö i ensamhet. 
När han ämnar röja den vanmäktige konungen ur vägen, ryter han: »Jag bär 
inom mig ett begär såsom den outsläckliga eldens förförelse» (I 238). Sedan 
han bemäktigat sig armen, öppnar han sitt innersta: »Genomsök mitt hjärta! 
Om ni däri finner något annat än ett oändligt begär, så kasta det på so
perna» (I 248). Och när på slagfältet hans livskraft är knäckt av ett sår, som 
leder till döden, utbrister han i en sista krampartad kraftansträngning: »Var-

7 Elisabeth Brock-Sulzer i: Paul Claudel, Gesammelte 117erke, Dramen II, Einsiedeln 1958, 
s. 798. 

• Fig1tres et Paraboles, s. r r8. 
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för detta glupska, envisa, omättliga begär . . .  o själ, för vilken intet för stort 
fanns till (I 280) . . .  jag har varit en människa fylld av begär (I 283) . . .  som 
en låga fräter i mitt bröst det stora begäret» (I 295) . 

Dessa begärets jämna jambiska slag dominerar inte bara »det jäsande kaos>>9 

i Gttldhuvud - man är omedelbart påmind om Goethes W erther - utan 
hör till den claudelska dramatikens grundläggande drag. Begärets begrepp 
är dess första grundpelare. Hur kunde annars spänningen mellan det obe
bodda, frågande och häpna hjärtat (I 422) och den glädje, mot vilken hjärtat 
är öppnat (I 441),  upprätthållas? Det är begäret, som utlöser den mänskliga 
naturens obändiga energi, ,som Claudel främst i de första dramerna begagnar 
sig av, där också språket i rungande fart och fallkraft stupar nerför en brant 
terräng som en otämd fjällbäck. 

I När dagen vänder börjar ett nytt begärets drama rulla fram, som ingen 
insikt, ingen vilja, inget förbud, ingen nöd och inte döden kan hejda. Mesa 
är »en människa fylld av begär, som i förtvivlan söker efter lyckan» (I 953). 
Han vet, att han är »skapad för glädjen» (I 933), men han vill mot Gud och 
hans bud rycka denna glädje, en förbjuden mänsklig kärlek, till sig, vilket 
blir hans fall. Detta förbund bär dödens insegel. Aldrig har Claudel djupare 
framhävt sanningen om omöjligheten av att två människor utan Gud, begä
rets och glädjens källa, är varandra tillräckliga. Mesas och Yses barn måste 
dö i den kinesiska minans explosion; det älskande parets oordnade lidelser 
alstrar bara död och förinte1se. Mesas höga visa i dramats sista skede kan anses 
vara vändpunkten i Claudels utveckling. Begäret blir luttrat, han förlåter och 
accepterar sitt lidande. 

I Claudels största drama, Sidenskon) ber jesuitpatern Gud om att lära 
Rodrigue, hans bror, en längtan, som bara är tillfredsställd, när han är begärd 
av Gud (II 570). Dona Prouheze är kallad att fördjupa Rodrigues begär. Hon 
kan inte ge honom himlen, men åtminstone rycka honom bort från jorden, 
»endast jag kan ge honom en otillräcklighet efter måttet av hans begär» 
(II 681). I hennes dialog med ängeln ,säger denne: »Det var gott, att du lärde 
honom begäret», ty »begäret söker det som finns till, illusionen det som är 
obefintligt» (II 721). Driven av begäret efter sann lycka och befrielse, som 
kväver förtvivlan (II 720), driven av sin egen otillräcklighet och världens 
begränsade värde, drar sig Rodrigue bort från den spanska stormaktens våld
samma sammanbrott, för att i ödmjukhet och ensamhet finna den sanna 
kristna friheten. Han kom för att vidga jorden (H 821), men bara genom att 
avstå från den kan han fira sin förlovning med friheten (II 844). 

* 
0 Sven Stolpe, Pa11l Clattdel, NoK Stockholm r959,  s. 48. Denna lilla bok är ingen ve-

tenskapligt analyserande avhandling, utan en deskriptiv och lättfattlig framställning av 
Claudels liv och verk. Den lämpar sig alldeles utmärkt för den, som vill göra närmare be
kantskap med Claudel. 
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I Claudels ungdomsdramer söker man förgäves efter en tematisk behand
ling av det mänskliga lidandet. Det förekommer endast sporadiskt och kort. 
Men sedan och i synnerhet efter När dagen vänder blir lidandet hans mäk
tigaste instrument i den dramatiska utläggningen av människans villkor. 

Aldrig tidigare har lidandet burits med större kraft och mera brinnande 
beredskap. Glädjen som begäret eftersträvar, är inte tänkbart utan lidandet. 
Glädjens delaktighet förutsätter lidandets anammande (Il 424). Claudel till
delar framför allt kvinnan den dramatiska rollen att lida och uppoffra sig. 
Kvinnan är »ett löfte, som ej kan infrias» (I 490). Fastän Prouheze redan är 
bunden till en annan man, drivs Rodrigue oemotståndligt till henne. Han 
älskar i henne det rena livet, det nakna varat (II 6o1), men hon kan inte 
vara den eviga stjärnan han åtrår (II 759) ; den totala förening av hans va
relse med hennes är omöjlig i detta liv (II 6o1) ; hon är svärdet tvärsigenom 
hans hjärta (II 612) ;  om hon dock inte kan vara hans paradis, kan hon åt
minstone vara hans kors (II 681). Deras ömsesidiga begär efter lyckan är så 
stort, att det inte kan tillfredsställas i detta liv. De avstår från varandra, men 
den andliga enheten dem emellan växer bara genom det fysiska avståndet, då 
hon i Afrika försvarar kristendomens yttersta stödpunkt och han som vice
konung i det västindiska väldet erövrar nya kontinenter för kyrkan. De älskar 
i dödens förtecken, vilket blir livets, det totala livets och den gränslösa kär
lekens förtecken, därför att de tack vare sin tro på Guds eskatologiska av
sikter i döden inte kan skönja bebådelsen av en steril destruktion som bara 
avslöjar förtvivlan. Nej, i dödens överhängande fara ser de en inbjudan till ett 
ime offer (II 760). 

Lidandet är nyckelbegreppet i Claudels älsklingsdrama, som rör hans 
innersta känslor (H 1324), nämligen Marie bebådelse. Han arbetade på 
detta verk i 56 år. 1948 kom den definitiva utformningen för scenen. Han 
hade en syster, Camille, en begåvad skulptris, som inte bara samarbetade 
med Rodin, utan även trängdes av en het kärlek till honom. Hon satte in 
alla sina krafter för att få honom på sin sida. Hon misslyckades och dömde 
sig själv till ensamhet och livets totala sammanbrott i en 30-årig sinnessjuk
dom.1 Violaine i Marie bebådelse går den motsatta vägen. Hon avstår från 
den möjliga kärleken till Jacques Hury, kysser i stället den pestsjuke Pierre 
de Craon och dömer sig därmed själv till de utstöttas grymma ensamhet, som 
emellertid blir fredens och lyckans källa för henne. Mitt i det fysiska för
fallet får hon förmågan av en mystisk fruktbarhet, som är i stånd att utplåna 
allt hat och läka varje sår. Hon uppväcker sin syster Maras och J acques döda 
barn. Lidandet blir mäktigt, om det är så frivilligt som döden (II 1272). 

Motsatsen till Violaines självuppoffring är Maras hatfyllda självhävdelse. 
Denna svarta panter (H 1327) är fylld av vild kraft, elakhet, svartsjuka och 

1 Henri Guillemin, Rev11e de Paris, mai I955, s. 28-29. 
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ilska. Inför sin syster skryter hon med sin lycka mitt i förtvivlan, som det 
döda barnet vållar henne. Och sedan hon fått det levande barnet tillbaka av 
Violaine, krossar hon henne helt. - Här blir sammandrabbningen mellan gott 
och ont fullständig, och därmed uppstår frågan efter var det onda har sitt 
ursprung. Mara i Marie bebådelse är bara den sistmöjliga tillspetsningen av 
Turelures roll i Arvet och Don Camilles i Sidenskon. Vad är det onda? 

Det onda måste tjäna det goda (II 7 2 1 ) ,  frilägga det godas fördolda möj
ligheter. Begäret efter det goda kan inte i sig självt vara ont (II 646), men 
utan begäret efter det goda finns inte det onda (II 1 306). Omedelbart efter 
konversionen börjar Claudel att brottas med det ondas problem.2 Han följer 
Augustinus' kamp mot pelagianerna : »Såsom han (den Allsmäktige) i förväg 
visste om det onda de (människorna) skulle göra, så visste han också att han 
själv skulle skapa det goda ur detta onda.»3 Ännu mera fördjupar sig Claudel 
i Thomas av Aquino, sedan hans biktfader tillrått honom denna lektyr. Han 
läser hos Thomas, att Guds försyn inte hindrar att det finns brister och ont 
i tingen, därför att Gud inte förhindrar handlingen i de underordnade orsa
kerna (operatio cattsarttm secttndartt1n), som uppvisar brister och ofullkom
ligheter. Ur möjligheten att svika och vända sig bort från det goda, följer det 
onda. Det finns mycket gott i tingen, som inte fanns där, om inte det onda 
fanns till, t. ex. de rättfärdigas tålamod utan förföljarnas ondska. »Om det 
onda undandrogs från vissa områden i världsalltet, skulle mycket av världs
alltets fulländning förtona, då dess skönhet framgår av den samordnade för
eningen av onda och goda ting, emedan de onda tingen uppstår av att de goda 
tingen saknas och att likväl vissa goda ting härrör från dem genom den Sty
randes försyn, såsom även ett tystnadsinlägg gör att melodin blir ljuvlig.»4 

Claudel har använt en annan bild : Ondskan i världen är som en slav som 
genom att snuna runt kvarnhjulet får vattnet att stiga (I 848). Det onda 
måste bidra till Guds avsikter med skapelsen; inte ens det kan tillåta något 
tvivel om den eskatologiska fullbordan. 

* 

Lidandet leder till glädjen, offret alstrar livet. Violaine ger Mara hennes och 
sitt (barnets svarta ögon har blivit blåa som Violaines, och på barnets läp
par syns en droppe mjölk) barn på juldagen, då all glädje är född (II 1 2 7 9) .  

Rodrigue avstår från Prouheze, men hennes barn, som hon får av Camille, 
bär Rodrigues drag. Bättre än något annat drama förmår den stora trilogin 
åskådliggöra Claudels tes, att lidande medför glädje. 

1 2  

I Arvet konfronteras det störtade kungliga Frankrike med revolutionens 

2 Jfr' Andre Espiau de La Maestre, Der Sinn 1md das Absmde, Salzburg 1961,  s. 161 ff. 
3 Sermo CCXIV, 3,' PL 38, ro67. 
• S11mma contra gentiles 111, 7 1 .  
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brutala nykomlingar. Sygne de Coufontaine gifter sig med revoltören Ture-
1ure för att rädda påvens och släktens liv. Denna kärlek innebär för henne 
lidandets kalk (II 188). De olika scenerna utvecklar sig vid foten av ett stort 
krucifix som symboliserar det kristna offret. Sedan Sygne fattat beslutet att 
lämna ut sig till Turelure, är hon i denna timma av yttersta ensamhet och 
.agoni assisterad av fader Badilon, som tröstar henne liksom ängeln styrkt 
Jesus i örtagården. Hon dör, dödad av sin egen släkt, med orden >>allt är slut» 

(II 2 10). Det är Långfredag. 
Hårda brödet är Claudels desperataste, bittraste och torraste pjäs. Det 

histna offret tycks vara lönlöst. Själva krucifixet är detroniserat (II 327); 
<let ka'Stas ur vägen tillsammans med gammalt skräp; det är en symbol för 
allt, som för en efterrevolutionär epok är gammaldags; det ersätts av arme, 
pengar och ära (II 361) .  Dramat kan jämföras med Kristi tre dagar i gravens 
fängelse. 

Om Långfredagen får sin förklaring genom Påskdagen, så ock Claudels 
trilogi genom den sista delen. Det kristna offret, vilket som ett helt litet frö 
lades ner i jorden, spricker och spirar upp. Sygne blir åter levande i Pensee, 
hennes barnbarn, som frågar : Vad är glädjen? och får till svar: Den börjar 
inte och den har ingen ände (II 427). Orian, som ger detta svar, får av på
ven uppdraget att förkunna för världen, att dess uppgift är att förmedla och 
äga glädjen, som är en bländande och brinnande verklighet (II 444). Korset 
viker för den allt överstrålande symboliken av det heliga Jerusalem sym
boliserat av Rom. 5 

Glädjen framstår i Claudels drama 'Som något utan jämförelse, la chose 
uniq11e (II 597); det är glädjen som förmedlar friden (II 6r1); där glädjen 
är större, är sanningen större (II 759); glädjen är den största makt som finns 
(IT 1 142) .  Glädjen i detta liv är begränsad, begäret efter gränslös glädje 
1rnn inte tillfredsställas här på jorden, men »den eviga glädjen är oss inte 
främmande. Den är inte en dröm eller en morbid längtan, den är ett orga
niskt och berättigat behov av människans natur; hennes mest väsentliga 
behov.» 6 

* 

Sedan Paul Claudel skrivit Sidenskon, drar han sig tillsammans med Don 
Rodrigue tillbaka från scenen. Fortsättningen av hans drama innebär att ordet 
uäder tillbaka, musiken framhävs mer och mer, teatern blir ett oratorium. 
Jeanne d'Arc är som en brinnande fackla rest över kyrkan och Frankrike 
(II 1 141) ,  Kristofer Kolumbus förenar hela jorden och gör därav en enda 
glob under korset (II 1058) . Kolumbus är Claudels hjälte par excellence. 

5 Denna symbolik återfinns hos Louis Barjon, Pattl Clattdel, Paris 1958, s. ro4 ff. 
°� Correspondance Andre Sttares et Pattl Clattdel, s. 206. 
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Claudels hjältar bär alla Kolumbus' drag, dvs. en okuvlig lidelse för uni
versum. 

Kolumbus förkroppsligar också den missionerande kyrkan. Claudel själv, 
som gått i Kolumbus' fotspår, »delar med den katolska kyrkan . . . denna li
delse för universum». 7 

Claudels bild av kyrkan uppvisar samma begärets, lidandets och glädjens 
grundläggande inslag som hans dramatik. 

»Kyrkan är omättlig i sitt begär efter Gud. Hon är omättlig i sin strävan 
efter att uppfylla Guds avsikt och vilja.»8 På grund av detta förtärande be
gär inskränker hon inte »sitt fält till själarna, det är vid skapelsens gränser 
som hon slagit ner sina tältpinnar. Intet som Gud skapat är för henne främ
mande.»9 Världen har dock inte givits kyrkan, »för att hon skulle erövra den 
med makt, utan för att omfatta den i kärlek».1 

Kyrkan har av sin Herre fått löfte om förföljelse och död, således är hon 
»som ett skepp, som bär på sin stormast den korsfästes tecken».2 Men samme 
Herre har lovat henne odödlighet. Redan här på jorden kan man i henne 
skönja det eviga Jerusalems konturer. Kyrkan är en »oändlig skatt av glädje 
och skönhet». 3 

* 

Paul Claudel står i slutet av en epok och i början av annan. Från Guld
httvttd till Kristofer Kolumbtts är han inspirerad av en enda tanke, upptäckten 
och erövringen av hela jorden. Detta är den moderna tidens epos, som ingen 
före Claudel skrivit och ingen kommer att skriva, därför att denna 'kairos' är 
förbi (I XXX). 

Alla hans heroer är besatta av oändlighetens okuvliga begär, de är plågade 
av en väsentlig otillräcklighet, en otillräcklighet, som driver historien och som 
finner sin tillfredsställelse endast i Gud, som är glädjen. 

7 L'Evangile d'Isaie, s. 290. 
8 Accompagnements, s. 144. 
0 Ibid., s. I 53 .  
1 Pattl Clattdel interroge le Cantiqtte des Cantiq11es, s. 249. 
2 Discottrs et Remerciements, s. 84. 
3 Correspondance Andre Snares et Panl C!attdel, s. 126. 
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KATOLSK FILOSOFI 

F
inns det en filosofi, som kan kallas katolsk? Det är väl knappast möjligt 
att tala om katolsk matematik, katolsk fotboll eller katolskt frimärkssam

lande. Vi utgår självfallet från att dessa vetenskaper, idrotter eller hobbies 
drivs utifrån sakliga synpunkter och utan hänsyn till förutfattade meningar 
av dogmatisk eller konfessionell art. En katolik skall som varje annan bagare 
baka gott bröd; det kräver vi av honom och ingenting annat. 

Naturligtvis finns det också katoliker, som ägnar sig åt filosofi, matematik, 
fotboll eller att samla frimärken. Men den omständigheten att de är katoliker 
får inte påverka deras metod. I det avseendet har begreppet katolsk filosofi 
ingen mening. En katolik, som till professionen eller av personligt intresse 
är filosof, filosoferar som alla sina kolleger: sakligt, nyktert, objektivt, i 
ständig kontakt med verkligheten. Han går inte med ett hemligt facit i fickan. 
Som varje annan filosof ställer han .frågor om sanningen. Hans utgångs
punkt är alltid en fråga. Nästan alla filosofiska undersökningar under medel
tiden inleddes med det betecknande ordet quaeritur; det frågas om något 
förhåller sig så eller så. 

Särskilt om han är metafysiker, dvs. om han sysselsätter sig med grund
vetenskap, vilken ligger före alla de enskilda vetenskaperna, får han inte förut
sätta någonting utöver tankeförmågan. Han kan endast börja med en fråga. 
Detta är den enda förutsättningen, ty människan är en varelse som ställer 
frågor. Och kanske leder honom denna fråga vidare till andra insikter. 

En helt annan sak är det, att varje filosof står i en bestämd tradition. Ingen 
börjar på nollpunkten. Naturligtvis kan den enskilde kritiskt ta ställning till 
sin tradition. Han kan acceptera den eller förkasta den, välja eller vraka -
men alltid utifrån saYkliga argument. En sådan filosofisk tradition finns också 
i den katolska världen. I snart tvåtusen år har man tänkt över sannings
frågan; betydande tänkare har lämnat sina bidrag till den; ständigt nya ge
nerationer tänkare har övertagit arvet från sina föregångare, kritiserat det, 
aktualiserat det och fört det vidare. Resultatet av denna månghundraåriga 
kritiska besinning i vetenskapens form är en rad teser, som man kan kalla 
katolsk filosofi, om man anlägger en historisk synpunkt. Det är viktigt att 
hålla fast, att man därmed inte blott menar ett bestämt sätt att filosofera, 
en metod, utan också resultaten av denna filosofiska metod. Den judisk-kristna 
traditionen har givit denna filosofi en ganska bestämd inriktning. Och det 
finns en rad fundamentala satser, som är alla katolska filosofers gemensamma 
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egendom, från Augustinus över Anselm av Canterbury, Abelard, Thomas av 
Aquino fram till vår tid. 

Inom denna krets av fundamentala satser, som är resultatet av två tusen 
års tankearbete, finns det återigen vitt skilda filosofiska riktningar, allt efter 
den enskilde filosofens eller den enskilda skolans utgångspunkt. Den katolska 
filosofin är på intet vis enhetlig eller uniformerad utan tvärtom rikt faset
terad. Varje skola eller riktning inom den universella katolicismen försöker 
att bygga in de fundamentala satser alla är eniga om i ett system och fram
lägga dem i en sammanhängande helhet. Dessa skolor står inte sällan i skarp 
motsättning till varandra, ja de bekämpar varandra, naturligtvis alltid inom 
den gemensamma ramen. Därför talar man inom den katolska filosofin t. ex. 
om augustinism, thomism, scotism, nominalism, personalism, existensialism 
osv. Ingen av dessa olika skolor eller riktningar kan naturligtvis göra anspråk 
på att representera hela den katolska filosofin. De har precis så stor auk
toritet som tyngden i deras argument - inte mer eller mindre. Den officiella 
kyrkan föredrar inte den ena filosofin framför den andra. Det är visserligen 
riktigt att man från officiellt håll omfattar Thomas av Aquinos stora filoso
fiska insats med en viss intellektuell vördnad; man önskar också att de unga 
teologie studerandena undervisas i hans metod, eftersom den alltjämt synes 
vara den för ändamålet mest lämpliga. Men katolsk filosofi är inte identisk 
med Thomas av Aquinos filosofi. Ännu mindre gäller detta om det bestämda, 
historiska system, som skapats av Thomas av Aquino. Den filosofiska skola 
som kallas thomismen är blott en av de många olika filosofiska skolorna. 
Varje filosof står fri gentemot detta system. Inom den katolska filosofin har 
thomismen många förespråkare men också en del motståndare. 

Den katolska filosofins allmänna kännetecken 

I varje fall sedan Thomas av Aquino genomförs i den katolska intellek
tuella världen en klar åtskillnad mellan filosofi och teologi. De två områ
dena är olika med avseende på föremål och kunskapsmedel. Teologins före
mål är de av Gud uppenbarade sanningarna, vilka principiellt är otillgäng
liga för förnuftet. Filosofins föremål är denna världens verklighet. Filo
sofins kunskapsmedel är förnuftet, oberoende av nåden och tron; teologins 
grundläggande kunskapsakt är tron. Men samtidigt hävdar katolicismen att 
det inte kan finnas en verklig motsättning mellan en teologins och en filo
sofins utsaga; det måste finnas harmoni mellan dem, då bägge går tillbaka till 
samme Gud som både har skapat världen och uppenbarat sig i Kristus. 

Vill man ge en kort, generell karakteristik av den katolska filosofin, sker 
det lämpligen i tre ord: den är intellektuell, systematisk och realistisk. 

Den är för det första i n t e  1 1  e k  t u  e 1 1. Som motto över hela den ka-
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tolska filosofin skulle man kunna sätta de ord, som Augustinus skrev till 
Consentius: Intellectum valde ama. Alla katolska tänkare från Augustinus 
på 400-talet intill vår tid är djupt övertygade om att förnuftet, intellektet, 
är människans främsta adelsmärke. Intellektet är - som de säger - en par
ticipatio, en delaktighet i Guds ljus. Det katolska tänkandet är motsatsen till 
känslosvall, poesi eller stämning. Dessa filosofer är som besatta av det som 
Franc;ois Mauriac en gång har kallat le demon de connaissance. Denna in
tellektualism, denna rena objektivitet, är särskilt i ögonen fallande hos de 
stora filosoferna, t. ex. Thomas av Aquino, Albertus Magnus eller Duns 
Scotus. De tränger till botten med problemen. De stannar inte förrän de har 
kommit till sakens kärna. Mot deras metod svarar deras filosofiska språk; 
det är genomskinligt och klart som kristall. Tanken drivs fram till sin yttersta 
konsekvens och formuleras i ett språk, som är 'precist och utmejslat som en 
staty. Men detta förtätade, klara och komprimerade språk ställer också krav 
på läsaren. 

Den katolska filosofin är för det andra s y s t e m a t i s k. Det är visst 
Hegel som har sagt att sanningen finns endast i system. De stora medeltida 
tänkarna hade en förvånansvärd systembyggande förmåga. De fördjupade sig 
visserligen i enskildheter men blev aldrig fackidioter. De förlorade aldrig 
helheten ur sikte. Man har ofta sagt om dessa medeltida system, att de liknar 
de stora medeltida katedralerna, där allt är proportionerat, där alla enskild
heter uppgår i en större enhet. Dessa filosofers tänkande är ett tänkande i 
helheter. Bäst kommer detta drag hos katolsk filosofi fram i de stora verk, 
som bär det betecknande namnet summa. Ordet betyder en samlad framställ
ning, en helhetssyn, där alla enskildheter ingår i en större enhet. Inom detta 
system har allt sin rätta plats, från atomen till den förnämsta ängeln. Allt är 
harmoni, allt är kosmos. Man förlorar sig inte i detaljer på ett sådant sätt att 
helheten går förlorad. Den ena delen motsäger inte den andra. Det är en 
tanke, en princip, som genomtränger det hela. 

Det tredje draget, som karakteriserar katolsk filosofi, är dess r e a  1 i s m. 
Detta kanske förvånar någon men det är riktigt. Det finns en djupgående 
motsättning mellan t. ex. den thomistiska filosofin och sovjetfilosofins dialek
tiska materialism. På en punkt stämmer de dock överens : de avvisar båda 
varje form av filosofisk idealism. Alltsedan den katolska filosofin under hög
medeltiden övervann Platon har den lagt stor vikt vid erfarenheten. En kritisk 
undersökning av de stora medeltida naturvetenskapsmännen Albertus Mag
nus, Roger Bacon och Nicolaus av Oresme och andra har klart visat detta. 
De byggde på erfarenheten. De använde experiment och den matematiska 
beräkningen i sitt vetenskapliga arbete. 

Men denna realism har en ännu djupare grund. Den bygger på själva 
kunskapsteorin. Högskolastiken avvisade med bestämdhet »de medfödda ide-
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erna». Vårt intellekt är som ett oskrivet blad, hävdade de med Aristoteles. 
Allt som kommer till vårt förnuft, måste passera genom sinnena. Det finns 
ingenting i vårt förnuft, som inte förut har varit i sinnena - det är en ofrån
komlig grundsats för denna filosofi. Sinneserfarenheten är utgångspunkt och 
fundament för all högre kunskap. Alla våra intellektuella begrepp är häm
tade från sinnevärlden. Och det är inte så att man till en början måste stödja 
sig på erfarenheten för att senare lösgöra sig från den. Sinneskunskapen sät
ter sin prägel på all kunskap. Till och med gudskunskapen, till och med i 
mystiken kan vi inte helt bortse från den. Man har med rätta uppmärksam

mat att t. ex. Thomas av Aquinos filosofi bygger på denna grund och att 
detta var det nya, som han gav. Det är alldeles riktigt, att auktoriteterna 
(t. ex. Aristoteles) åtnjuter stor respekt av dessa klassiska medeltida tänkare. 
Men erfarenheten väger alltid tyngre än en aldrig så ansedd auktoritet. Det 
visar inte minst Thomas av Aquino i sin uppgörelse med Platons kunskaps
teori. Eftersom man bygger på empirisk grund, gäller det att iakttaga verk
ligheten, fördjupa sig i naturen som omger oss, studera det mänskliga psyket, 
uppmärksamt iaktta människans beteende. All intellektuell kunskap står i 
förbindelse med sinneskunskapen. Och den sistnämnda är knuten till vår 
kropp, till tid och rum. Genom sinnena är den i kontakt med det föremål, 
som vi har kunskap om. Därför blir denna filosofi aldrig »färdig». Vår er
farenhet växer ständigt och gör ständigt nya landvinningar. Den klassiska ka
tolska filosofins empiriska grund är djupt förankrad i dess kunskapsteori, nå

got som man länge förbisett men som nyare undersökningar har bringat i 
dagen på nytt. 

Läran om kunskapen 

Läran om kunskapen börjar inte med Kant. Han ställer ett problem, 
som den katolska filosofin arbetade med redan under medeltiden. Han har 
visserligen givit problemet en lösning, som inte kan accepteras av den ka
tolska filosofin. Men utgångspunkten för hans filosofiska problemställning 
var känd redan under medeltiden. Den nedgångsperiod för filosofin, som 

följde i reformationens kölvatten, var orsaken till att han inte kände de lös
ningsförsök, som gjordes under högmedeltiden. Okunnigheten om medel
tidens filosofi är för övrigt påfallande i Norden än idag. I läroböckerna gör 
man ett långt hopp från de gamla sofisterna fram till Cartesius, som om hela 
medeltiden över huvud taget inte existerade. 

På kontinenten däremot är intresset för medeltidens filosofiska tänkande 
mycket levande och man är klar över att det finns an eternal philosophy 
som man inte ostraffat kan negligera. På senare tid har den ena kritiska ut
gåvan av medeltida filosofer efter den andra utgivits; man studerar deras 
problem och ser att det i grunden är samma problem som alltid är aktuella. 
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Man börjar ju inte med ett påstående, ty i filosofin kan man inte kräva tro. 
Men kan vårt förnuft komma till en säker kunskap eller är det hopplöst in
stängt i en skepsis, som ställer sig tvivlande gent emot varje möjlighet till 
säker kunskap? Måste vi slå oss till ro med en viss relativism, dvs. en åskåd
ning, som menar att allt måste ses i förhållande till det subjekt som har 
kunskap? 

Den katolska filosofin räknar med möjligheten av säker kunskap om verk
ligheten. Det säger sig självt att inte varje kunskap är säker kunskap. Men 
vårt förnuft kan inom ett begränsat område - det rör sig här om mänsk
lighetens fundamentala problem - komma till en begrundad, klar och säker 
kunskap. Detta är en tes, som vi inte kan gå in på närmare; bevisen skulle 
kräva en hel kunskapsteori, vartill det inte finns plats i en kort översikt. Det 
måste understrykas så starkt som möjligt att den katolska filosofin är objek
tivt inställd; den antar att vi kan komma i kontakt med verkligheten, att vi 
kan få kunskap inte blott om det varande utan även om varat. 

Vad menas då med en säker kunskap? Det är en sann kunskap om vars 
sanning jag är objektivt överbevisad. När en lärare i skolan ställer en fråga 
och en elev gissar sig till det riktiga svaret, ger han ett sant men inte ett 
säkert svar. Svaret är riktigt, men eleven vet inte att svaret är det. Han har 
ju bara gissat. 

Vi måste då fråga: Vad menas med sann kunskap? Hela den katolska 
filosofin håller fast vid den klassiska definitionen: Sanning är överensstäm
melse mellan vår kttnskap och verkligheten. Vårt förnuft är vid början av 
vår levnadsbana som ett oskrivet blad. Sedan skriver verkligheten på detta 
blad. Vi uppfattar verkligheten med våra sinnen och bearbetar den i en kom
plicerad process till begrepp. I denna tillägnelseprocess finns det möjligheter 
till missförstånd, förväxlingar, sammanblandningar. Men när mitt förnuft 
säger: så förhåller det sig - om något som i verkligheten förhåller sig på 
det sättet, eller: så förhåller det sig inte - om något som i verkligheten inte 
förhåller sig på det sättet, då har jag en sann kunskap. 

Vi har dock sett, att inte varje sann kunskap också är en säker kunskap. 
Ett nytt element måste komma till: jag måste vara medveten om att jag har 
sanningen; jag måste inse överensstämmelsen mellan mitt förnuft och verk
ligheten. I annat fall famlar jag i blindo. Augustinus och efter honom Tho
mas av Aquino har i subtila undersökningar uppmärksammat att det är det 
mänskliga förnuftets privilegium - i motsats till alla andra varelser, som 
står nedanför människan - att hon i den intellektuella akten vänder tillbaka 
till sig själv (De veritate I, 9). I en sann och säker kunskap griper vi inte bara 
tag om verkligheten; vi är även klara över att vi gör det. Detta gäller inte 
blott enskilda kunskaper utan även de principer, som vi använder i vårt tän
kande (de s. k. första principerna, t. ex. motsägelselagen, orsakslagen). Det 
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sista sanningskriteriet för dessa principer är evidensen. Man kan inte bevisa 
allt men man har förmågan att inse att dessa principer är sanna, vilket inte 
är detsamma som att postulera dem. 

Den medeltida kunskapsteorin tog sin utgångspunkt i en analys av språket. 
De mänskliga orden är tecken (modi significandi) som visar tillbaka på en 
kunskap (modi intelligendi) .  Denna kunskap återigen är en bild av själva 
verkligheten. 

Vad nu orden angår, skiljer man mellan en univok, en ekivok och en ana
log betydelse. En univok eller entydig betydelse föreligger när samma ord 
betyder samma sak varje gång det användes. En ekivok eller flertydig bety
delse föreligger, när samma ord användes för att beteckna helt olika ting, 
t. ex. lem = lucka, kroppsdel. En analog betydelse föreligger när samma ord 
betyder olika ting under en synpunkt. Modellexemplet är det latinska ordet 
sanus, sund. Ordet kan betyda hälsotillstånd hos en människa: en sund män
niska. Men vi talar även om en sund sport, dvs. om något som bidrager till 
sundhet. Eller vi talar om en sund ansiktsfärg, dvs. att ansi'ktsfärgen är tec
ken på sundhet eller en följd av den. Inom detta betydelsefält kan man sär
skilja följande: i en bestämd förbindelse är ordets betydelse helt förverk
ligad. Det gäller i vårt fall uttrycket »en sund människa». I de andra fallen 
användes ordet analogt, dvs. det täcker inte hela den egentliga betydelsen 
men har del i den och förstås utifrån den. Följaktligen är det trots allt en viss 
enhet mellan ord, som används analogt. 

Denna analys har den största betydelse för filosofin, t. ex. för förhållandet 
mellan Skaparen och skapelsen. Vi säger både att Skaparen är och att ska
pelsen är. Vi tillägger dem båda beteckningen vara. Men nu uppstår proble
met, om ordet eller begreppet vara användes univokt, ekivokt eller analogt. 
Säger vi att ordet eller begreppet vara användes om Skaparen och skapelsen 
univokt, dvs. betecknar i bägge fallen detsamma, då bortfaller skillnaden 
mellan Skaparen och skapelsen, och vi står inför panteism. Gud = naturen 
(Spinoza). Säger vi att ordet eller begreppet vara användes ekivokt, finns 
det ingen förbindelse mellan de två slagen av verklighet. Det kan inte slås 
någon bro mellan Skaparen och skapelsen. Gud är »der ganz Andere» (Karl 
Barth). Medeltidens tänkare sade och den katolska filosofin säger alltjämt att 
begreppet vara användes analogt om Skaparen och skapelsen, dvs. vi beteck
nar med ordet vara samma verklighet men på olika sätt. Gud är i kraft av sig 
själv (a se), skapelsen är genom avhängighet av Gud (ab alio) . 

Ingen kunskapsteori kan komma förbi problemet allmänbegrepp. När vi 
talar om trädet, menar vi inte ett bestämt träd, lärk-, bok- eller ekträd, utan 
trädet i allmänhet. Detsamma gäller när vi talar om människan. Med »män
niska» avser vi inte omedelbart herr Andersson eller herr Petterson utan varje 
människa. 
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Vi kan vidare tala om den gotiska människan, upplysningstidens män
niska, den marxistiska människan etc., men vad menar vi med dessa ord. Sagt 
på ett annat sätt: Vilken existensform har dessa allmäJibegrepp? 

Medeltidens filosofi gav tre svar på denna fråga. De platoniserande filoso
ferna menade, att dessa allmänbegrepp existerade i sig själva, att de fanns 
utanför de enskilda konkreta tingen. Denna åskådning tillbakavisades av de 
s. k. nominalisterna, som menade att allmänbegreppet endast var ord (no
mina) . De är bara etiketter, som vi sätter på verkligheten. Det är blott ett 
sätt varpå vi uttrycker en kunskap, som egentligen är otillfredsställande. Vi 
kan inte räkna upp alla människor och därför säger vi för enkelhetens skull 
»människa». Denna nominalism skulle komma att utöva ett ödesdigert in� 
flytande på reformationen. Thomas av Aquino och hela högmedeltiden gav 
ett annat svar, som ligger mitt emellan en ensidig nominalism och en ensidig 
platonism. Thomas säger med Aristoteles och mot Platon, att endast de en
skilda tingen existerar. Det finns inga existerande allmänbegrepp. Men i det 
enskilda, konkreta tinget finns en struktur, ett skelett, som så att säga kan 
röntgenfotograferas av vårt intellekt. Det är tingens inre form. Den enskilda 
människan är människa - och inte t. ex. djur - i kraft av sin mänskliga 
natur. Denna natur eller inre form, som finns i det enskilda tinget, löses nu 
av intellektet ut ur det konkreta och individuella sammanhanget. Förståndet 
abstraherar den inre formen och uttrycker den i allmänbegrepp. Vi möter 
tingen i sinneserfarenheten, eftersom all kunskap börjar i sinnena. Men denna 
sinneserfarenhet bearbetas av intellektet, som utkristalliserar det allmänna 
ur det genom sinnena givna varefter vi utsäger det med hjälp av språket; vi 
kan nämligen inte tala utan att använda allmänbegrepp. Samtidigt ger in
tellektet det sålunda vunna allmänbegreppet en viss universalitet, så att detta 
begrepp kan gälla alla de enskilda exemplar, som faller under detsamma. 
Intellektet ger dessutom allmänbegreppet en viss nödvändighet, så att t. ex. 
de matematiska och metafysiska utsagorna blir stringenta och nödvändiga. 
Intellektet ger slutligen allmänbegreppet en viss alltid giltig form; begreppen 
gäller alltid och för alla. Inte ens Gud kan förändra dem. 

Denna abstraktionsteori står i centrum för medeltidens kunskapsteori. Men 
man gör medeltiden orätt om man karakteriserar teorin som en spegelteori i 
den meningen att vårt intellekt endast avspeglar eller fotograferar verklig
heten. Medeltidens teori är långt mer komplicerad. Intellektet förhåller sig 
nämligen inte passivt utan är mycket aktivt. InteUecttts agens, det aktiva in
tellektet, spelar en stor roll. På vissa punkter tangerar Thomas av Aquinos 
lösning Kants senare lösning av samma problem. Skillnaden är dock den, att 
Kant lägger hela sitt kategorisystem som ett nätverk över verklighetens 
amorfa massa, under det att Thomas finner kategorierna i tingen, lösgör dem 
från tingen och framställer dem i form av allmänbegrepp. 
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Ontologin 

Ontologi betyder läran om varat. Härmed menas inte en upprä:kning av 
alla existerande ting, av allt det som är. Det är istället fråga om innebörden 
av begreppet vara. Före det logiska problemet, som vi har behandlat i före
gående avsnitt, finns nämligen ett ontiskt, problemet om varat, dvs. frågan 
om den reella enheten bakom de existerande tingen i deras mångfald, frågan 
om det som trots alla olikheter är gemensamt för alla ting, vilket är det att 
de är. Det var denna fråga, som satte det västeuropeiska tänkandet i rörelse: 
frågan om tingens grund. Den ställdes redan av de gamla joniska filosoferna 
och de tänkte då inte på något tidsmässigt, dvs. tingens början, utan på den 
urgrund, som bär alla existerande ting. Vad är det att vara till? Frågan kan 
förefalla banal. Vi menar allesammans att vi vet vad det är. Och dock är 
detta det mest vanskliga av allt. Redan Aristoteles sade att all filosofi börjar 
med att vi undrar över något, att man plötsligt stannar upp och säger till sig 
själv: det är dock märkligt att . . .  Det kan vara en sten, en blomma, ett barn 
eller en stjärna som är orsaken. Diktarna har denna förmåga att förundras. 
Men vi är alla djupast sett varelser, som har samma förmåga. Vi kan alle
sammans emellanåt bli förvånade över - inte den eller den ovanliga till
dragelsen - utan över det mest allmänna av allt, att något är till, att något 
existerar. 

Den katolska filosofin skiljer efter Aristoteles mellan det varande (ens) 
och varat (esse) . Med det varande (ens) menas de olika existerande tingen i 
deras brokiga mångfald, det som är; med varat (esse) förstås »det att vara», 
de existerande tingens bärande urgrund: det som konstituerar dem så att de 
är. Vi möter detta problem på ett alldeles bestämt ställe i vår kunskap, näm
ligen i omdömet. I omdömet konstateras vara eller icke-vara. Analyserar vi 
ett omdöme, finner vi att det har två funktioner. För det första finns i varje 
omdöme en logisk-syntetisk relation mellan två begrepp, som förbindas i om
dömet (A är B) , i det att predikatet träder till subjektet som dess bestäm
melse (Bordet är grönt, Alla människor äro dödliga). Om ett bestämt ting 
eller om bestämda ting utsägs där ett bestämt förhållande. Genom denna 
logisk-syntetiska relation skiljer sig ett omdöme från ett sammansatt begrepp 
(det gröna !bordet, alla dödliga människor) . Satsens kopula (är) uttrycker 
denna relation och åstadkommer enheten mellan de två begreppen. Den har 
alltså själv en logisk-syntetisk funktion. Denna funktion kallar Heidegger 
omdömets predikativa syntes. Men därmed är omdömets funktion inte ut
tömd. Utöver denna första funktion har omdömet tillika karaktären av en 
ontologisk-affirmativ position och skiljer sig därigenom från en sats i en ro
man eller ett påstående som säges på scenen. Heidegger kallar den för den 
veritativa syntesen. I varje omdöme hävdar vi något, påstår vi något, tager 
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vi ställning till något. Den tidigare omtalade enheten mellan subjekt och 
predikat hävdas med krav på objektiv giltighet. Om det på detta eller annat 
sätt bestämda subjektet utsäges att det faktiskt är på ett bestämt sätt, något 
som inte påstås i en roman. I omdömet uppenbarar sig varat i det varande. 
Omdömet visar oss sålunda skillnaden mellan det varande (ens) och varat 
(esse) . 

Men vi måste borra oss ännu djupare in i problemet. Vi måste kunna 
säga något mer om detta vara. Är det ett univokt, ett ekivokt eller ett ana
logt begrepp? Ett flertal av ting är metafysiskt inte möjligt med mindre att 
det finns en sista enhet. Ty skall mångfaldiga ting föras samman måste de 
på ett eller annat sätt ha något gemensamt. (Detta gemensamma kan vara att 
de är ting eller att de existerar eller att de är något eller att de är identiska 
med sig själva.) I annat fall kommer deras mångfald att upplösas i så många 
radikalt från varandra avskilda områden, att mångfalden upphäver sig själv 
och inte längre kan förstås som ett reellt flertal. På samma sätt är deras 
olikhet inte begriplig med mindre att den präglas av något gemensamt. Med 
andra ord: varats begrepp kan inte vara ett ekivokt begrepp. Det kan å andra 
sidan ej heller vara ett univokt begrepp. I så fall skulle man förneka till
varons graduation, dess uppbyggnad i skilda nivåer. Begreppet kan då endast 
vara ett analogt begrepp. Någon annan möjlighet finns inte. 

Därmed kommer vi till den katolska filosofins ordo-tanke. Denna tanke, 
vilken även betecknas som gradualism, är något mycket typiskt för den klas
siska medeltida filosofin. Men tanken är så komplicerad i sina olika aspekter 
att vi här måste gå förbi alla detaljer, som är nödvändiga för att inse dess 
inre byggnad; förhållandet är detsamma som när en fysiker skall förklara 
Einsteins relativitetsteori för en icke-matematiker. 

Varje enskilt ting har sin särskilda plats på rangskalan. Med undantag av 
de två ytterligheterna: Gud (esse pttrttm) och den formlösa materian (materia 
prima) har alla andra ting något över sig och något under sig. Och lyckan -
beatitttdo, ett älsklingsord under medeltiden - består i att delen är på den 
plats i helheten, där den till följd av sin bestämmelse skall vara. Hela me
deltidens etik, politik, konst och vetenskap bygger på denna ordo-tanke. Att 
upprätta ordningen eller att återupprätta den är den vises förnämsta uppgift. 
Sapientis est ordinare, den vises uppgift är att ordna, säger Thomas av Aquino. 
I alla skapade ting finns en skillnad mellan det varande och varat. Alla ska
pade ting har vara men inget av dem är vara. Deras vara är inskränkt till, 
begränsat till deras väsen (essentia) . Endast Gud är sitt eget vara. I honom 
sammanfaller vara och väsen. De är identiska. 

Förutom denna vertikala skillnad finns även en horisontal: Med undantag 
av Gud och de intellektuella substanserna är alla ting sammansatta av ett for
mellt och ett materiellt element. Och människans plats är där de båda lin-
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jerna möts »quasi quidam horizon et confinium corporeorum et incorpo
reorum», liksom en gränslinje och ett gränsland mellan de kroppsliga . och 
de andliga varelserna (Contra Gentiles II, 68). Människan har en central ställ
ning i denna helhet. Hennes plats är där varest linjerna ovanifrån och lin
jerna nedifrån skär varandra. Människan är därför den enda varelse som kan 
ställa frågor. För djuret är existensen något, som det inte reflekterar över. 
Djuret frågar inte efter sitt eget vara. Djuret är ej heller förvånat. Det kan 
inte undra, vilket beror på bristande intelligens. Änglarna och Gud frågar 
inte heller och är ej heller förvånade över något. De genomskådar allt. Det 
beror på deras i förhållande till människan överlägsna intelligens. Endast 
människan frågar. Martin Heidegger har därför med rätta sagt: människan 
är en varelse som ställer frågor. Människan är den enda varelse, som kan 
ställa frågan om sin egen existens, om det som är, för så vitt det existerar. 
I människan öppnas varats horisont. 

I den nordiska litteraturen har Paludan-Miiller uppmärksammat problemet. 
I Adam Homo frågat· pojken sin mor: 

0 moder ! sig mig, hvad det er, att vmre? 
Slet intet jeg af ordet kan forstå, 
Og dog vil fa'er, jeg det tilgavns skal lrere, 
Min lektie nu jeg kan til punkt og prikke, 
Men hvad det er att vmre, ved jeg ikke. 

Och pojkens mor förklarar det svåra ordet för honom: 
At synge, flyve, deres unger nrere, 
Det, Adam, kalde fuglene at vmre. 

Om träden säger hon: 
At vmre, er at stå i grpnne lunde, 
Og skyde blomsterknopper par ved par, 
Og slynge grene ud som !ange arme, 
Og have nok af regn og nok af varme. 

Och om sin egen tillvaro säger modern: 
Når dig, min lille dreng, jeg har på armen, 
Og beder i den samme stund en bpn 
For dig og for mig selv og mine bere, 
Da bedst jeg fpler, hvad det er, at vmre. 

Detta är diktning, inte filosofi. Men varats-analogin kommer här klart till 
uttryck. Denna anala gia entis är den katolska filosofins innersta kärna.1 

H. Roos SJ 

1 I denna artikel har inte berörts vad katolsk filosofi har att säga om människan och om 
Gud. Dessa frågor kommer att behandlas i en särskild artikel. 

Red. 



KEVELAER 

evelaer ligger nära holländska gränsen i gammal kristen kulturmiljö 
med minnen från förkonstantinsk tid; katedralen i Xanten har till och 

med gravmonument över kristna romerska legionärer. Men Kevelaer är trots 
detta själv en relativt ung stad, ett barn av nöden under 30-åriga kriget. Dess 
födelse mitt i förvirring och elände gav det katolska stiftet Munster en be
tydande, alltjämt levande vallfartsort. 

Det hela började ganska egendomligt. Ar 1635 plundrades och utplå
nades praktiskt taget hela den lilla byn Kevelaer av en hord kroater, som 
tillhörde en av de stridande armeerna. Men bara några år senare väcktes 
platsen till liv igen. Enligt ett protokoll från synoden i Venlo den r 3 februari 
1 647 berättade Henrick Busman i närvaro av många lärda teologer och me
dicinare härom följande: 

»Jag är gift med Mechel Schrouse, som är ungefär femtio år gammal. Vi försörjer 
oss på en liten affärsrörelse och den tvingar mig att ofta vara ute på resor i trakten. 
Så kom jag i Herrens år 1641 vid jultiden från Weeze på vägen vid Kevelaer. På 
den tiden stod där ett kors och när jag passerade hörde jag en röst som sade: 'Här 
skall du bygga ett kapell åt mig.' Jag blev förvånad och såg mig omkring åt alla sidor 
men kunde inte upptäcka en enda människa. Jag for vidare och brydde mig för den 
här gången inte mera om rösten. Sju eller åtta dagar senare kom jag samma väg och 
hörde på samma ställe för andra gången den tidigare omtalade rösten som sade samma 
sak. Jag hörde orden klart och tydligt; de kom från det håll där korset stod. Jag blev 
mycket bekymrad, när jag övervägde mina små tillgångar och de omständigheter, var
under jag levde, och tänkte att min hustru aldrig skulle gå med på att bygga kapellet. 
Men jag kunde trots allt inte komma ifrån befallningen och därför ville jag dagligen 
lägga undan 2-3 styver av min lilla förtjänst för att spara ihop hundra gulden och 
använda dem till kapellet. Några dagar senare kom jag samma väg igen. På samma 
ställe hörde jag samma röst säga samma ord. Nu blev jag rädd och stod länge stilla 
för att se om det kunde vara något bedrägeri med i spelet. Men då jag ingenting 
märkte beslöt jag mig för att fortsätta med sparandet. 

En månad före pingst samma vår hände det att min hustru Mechel i en syn om 
natten såg ett stort ljus och ett litet kapell, där det fanns en bild av Guds moder. Hon 
kände igen bilden därför att hon sett två likadana hos ett par hessiska soldater. Det 
var två pappersbilder av Guds moder i Luxemburg, som de hade köpt för att över
lämna åt löjtnanten vid Mackewitz kompani. 

Min hustru berättade om synen, eftersom jag inte hade sett den. Jag trodde knappast 
på den förrän två soldater i grannskapet, som patrullerade nattetid, talade om att de 
sett ljus i mitt hus. De frågade mig vad det var för ett ljus jag hade i huset så sent 
på natten, trots att vi hade gått till sängs tidigt och släckt överallt. Därigenom kom 
jag att sätta mer tilltro till vad min hustru berättat och skickade henne att skaffa de 
båda bilderna av Guds moder . . .  » 

Med hjälp av sin hustru fick Henrick Busman tag i en av de båda bil
derna. Han byggde också det lilla kapellet - två meter högt, sjuttio centi-
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meter brett och en halv meter djupt. Så hade hans hustru sett det i sin syn; 
det var med andra ord av den typ som man finner vid vägkanten här och var 
i Sydtyskland. Han klistrade upp bilden på en träskiva och den ställdes in i 
kapellet. Där finns den alltjämt och utgör vallfartsortens medelpunkt. 

Bilden ifråga är ett litet kopparstick på 7 ,5 X r r cm, av allt att döma till
verkat i Amsterdam. Det saknar inte konstnärligt värde och är en andakts
bild, som ursprungligen gjordes för att hedra Guds moder i Luxemburg, be
römd och ärad inte minst under 30-åriga kriget, Man ser Maria med barnet 
på vänster arm och en kortfattad text, som bl. a. berättar, att hon är de sör
jandes trösterska. 

På senare tid har bilden fått en påkostad inramning i drivet silver och 
ädla stenar. Den finns alltjämt i Henrick Busmans kapell, som numera är 
inbyggt i det större s. k. Gnadenkapelle, i vars bakre vägg man gjort en stor 
öppning. Därigenom kan man se bilden av Guds moder utifrån. Ett typiskt 
inslag i vallfarten är också att människorna står på planen utanför kapellet 
och förrättar sin andakt. På så sätt har man bevarat den ursprungliga iden -
Maria i sitt lilla kapell vid vägen, där den förbipasserande kan stanna. 

Gnadenkapelle ligger nu som medelpunkten i en krans av byggnader på 
Kevelaers torg. Kerzenkapelle är den egentliga vallfartskyrkan, där mässor 
firas från tidigt på morgonen; den har sitt namn av de stora ljus, som för
samlingar i stiftet bringar Guds moder som ett offer. Ett f. d. kloster på andra 
sidan, som ursprungligen tillhört oratorianerna, är numera bostad för de Cani
siusbröder och präster, som svarar för kyrkorna och själavården i Kevelaer, 
men där finns också ett stort gästhem för reträtter och ett biktkapell med ett 
tjugotal biktstolar. Vid sidan därom ligger basilikan, som tas i anspråk bland 
annat för de allra största vallfarterna. 

Hur nära och självklar Guds moder i Kevelaer är för människorna som 
lever där eller kommer som pilgrimer, blir den besökande främlingen mycket 
snart påmind om. När jag av en händelse berättade för en ung man att jag 
skulle åka till Kevelaer, svarade han: »Hälsa Guds moder.» Tonfallet var 
som om han sagt: »Hälsa mor där hemma.» 

Just den atmosfären slår emot en i Kevelaer. Maria finns där som en 
respektfullt älskad mor. Hon ger värme, mjukhet och innerlighet åt det reli
giösa livet och håller det därigenom rent från sentimentalitet. Även sträva 
westfaliska bönder och skarpskurna intellektualister böjer knä inför henne 
såsom inför den äkta moderligheten. 

Typisk är följande lilla scen, som jag såg tidigt en lördagsmorgon, då jag 
stod i porten till det gamla klostret och just skulle gå ut på torget. En skol
pojke kommer cyklande. Han bromsar in vid trottoarkanten ett stycke från 
kapellet, där man skymtar Mariabildens silverglänsande inramning mellan 
träden. Pojken får ner ena foten på trottoaren. Med högra benet över ramen 
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balanserar han cykeln medan han gör ett minimalt korstecken för att inte 
tappa skolböckerna, som han håller i famnen. Så blir det stilla omkring ho
nom ett par minuter. Han beder, en pojke i den begynnande puberteten, som 
man på goda grunder kan misstänka vara högerback i klassens fotbollslag. 

En kvinna kommer med en kasse i handen på väg till morgonens uppköp, 
ett brudpar lämnar Kerzenkapelle efter vigseln, en busslass församlingsbor 
från trakten av W esel stannar utanför basilikan. Folk från Holland i pitto
reska dräkter, arbetare från industriområdena i Westfalen, män, kvinnor, 
gamla, unga, skolor, föreningar, sångkörer och brödraskap - alla stannar 
de inför Guds moder i Kevelaer. Hon är mjuk och vänlig. Hennes bild är 
oansenlig men hennes hjärta är stort och generöst. Det räcker för alla. 

Det skulle föra alldeles för långt att berätta om hur Henrick Busmans 
lilla kapell blev vallfartsorten Kevelaer. Den yttre historien saknar inte sin 
dramatik. Franska revolutionen, Napoleonkrigen, kulturkampen under 1 800-
talet (man kan ännu se sigillen på några av de dörrar, som förseglades 1876), 
nazistregimen och de båda världskrigen gick förödande fram över Kevelaer 
som vallfartsort. Men dess Gnadenkapelle har visat sig starkt nog att över
leva och leva vidare - dock inte som kulturhistoriskt eller konsthistoriskt 
kuriosum; i det avseendet har Kevelaer knappast något att erbjuda. Kevelaer 
lever tack vare den roll som vallfarten spelar för ett otal människor. 

Vilken är då denna roll? 
Första gången jag hörde talas om Kevelaer reagerade jag mycket kritiskt. 

Henrick Busmans berättelse i protokollet vid synoden i Venlo tycktes inte 
sakna sina kuriösa drag och hela episoden föreföll mera höra hemma i bak
vattnet av 30-åriga kriget än i det religiösa livet. Kommer man så till Keve
laer och går från mässan i vallfartskyrkan Kerzenkapelle till Gnadenkapelle 
råkar man ut för en antiklimax som är så påtaglig att man nästan skulle 
vilja skratta: en liten halvt utplånad bild, inte ens så stor som ett vanligt 
vykort. Kring den samlas enligt uppgift årligen sjuhundratusen människor. 
Man frågar sig själv om detta inte är ett exempel på s. k. primitiv katolsk 
folkreligiositet; sannolikt vet de flesta människor som kommer till Kevelaer 
mycket litet om den katolska mariologins teologiska finesser. 

Naturligtvis kan jag inte få något definitivt svar på min fråga, eftersom 
jag inte vet vad som rör sig i människornas sinnen. Men efter ett par dagar i 
Kevelaer tycker man att mönstret klarnar; misstron besegras av fakta, av det 
man ser, hör och iakttar. 

Till fakta hör pojken som stannade med sin cykel vid trottoarkanten lik
som alla andra människor, som använder en weekend, en veckoledighet eller 
semestertid för att komma hit och bedja. Det är naturligtvis inte ett litet 
stycke papper med några knappt skönjbara linjer de söker; bilden är en sym
bol för Maria själv. Till fakta hör vidare alla människor, som har det svårt -
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krigsinvalider, obotligt sjuka, sörjande osv. -, som inte tigger om ett under i 
Kevelaer men som återvänder härifrån med nya krafter och nya möjligheter 
att härda ut. Guds moder i Kevelaer gör verkligen skäl för namnet trösterska. 

Till fakta hör slutligen de människor, som via Kevelaer finner vägen till
baka till kyrkan. Jag frågade en av de bröder, som vårdar kapellen, om det 
händer några under i Kevelaer. Frågan var föranledd av ett par kryckor, som 
hänger i Kerzenkapelle; de hade inte behövts för hemfärden. Lekbrodern 
svarade ja på min fråga och då jag ville veta närmare, skakade på huvudet: 
»Det går inte. Undren sker i biktstolen.» Den är ju som bekant skyddad för 
insyn men småningom fick jag i alla fall en liten förklaring till vad han 
menade. Bland dem som kommer till Kevelaer är också sådana, som upphört 
att praktisera sin tro. Här får de hjälp att passera den tröskel av skamkänsla, 
oförlåtna synder, 'blygsel eller vanlig oföretagsamhet, som håller dem tillbaka 
från att börja på nytt. 

Men trots allt är även Guds moder i Kevelaer endast en tjänarinna. Det 
är visserligen hon som leder människorna till denna plats, där hon hyllas på 
många sätt. Men inte ens i Kevelaers Gnadenkapelle står hon själv i medel
punkten. Vallfarten har sina höjdpunkter inför Kristus. Den börjar och slutar 
vid tabernaklet och den tar ofta vägen över de fjorton korsstationerna. Marias 
uppgift är att visa vägen till biktstolen, tabernaklet och kommunionbänken 
och att stå som symbol för ett liv i lydnad och förtröstan. Denna hennes roll 
som tjänarinna accentueras inte minst av det anspråkslösa kopparsticket. In
satt i sitt sammanhang är det inte alls en antiklimax utan som symbol sann 
och äkta. 

Och till slut Henrick Busman. Sedan han byggt kapellet och gett det sin 
Maria:bild försvinner han och hans hustru ur historien. Ingen vet när de dog 
eller var de ligger begravna. På sitt sätt är även det symboliskt. 

Den principfaste skeptikern är sannolikt benägen att avfärda Henrick Bus
man som ett enfaldigt offer får fromt självbedrägeri. Men med synodproto
kollet som källa kan vi inte frånkänna honom en äkta kärlek till Guds mo
der - vad kunde annars ha förmått honom att lyda hennes röst. Och efter 
några dagar i vallfartsmiljön verkar teorin om självbedrägeri egendomligt 
konstlad och blodfattig, som så ofta är fallet med »förklaringar» som egent
ligen bara är förnekelse. 

Henrick Busmans anspråkslösa lydnad, i mycket lik Marias egen, har verk
ligen blivit till stor välsignelse. 

Stig Lindholm 



KATOLSKA PERSPEKTIV 

Evangelierna och historien 

Efter ett dröjsmål, som antyder att do
kumentet ifråga varit föremål för över
väganden även efter påvens godkännande, 
publicerade Osservatore Romano den 14 
maj 1964 Instmctio de  historica Evan
geliomm veritate, dvs. Instruktion om 
historiciteten i evangelierna. Kardinal 
Bea, som otvivelaktigt har medverkat vid 
instruktionens tillkomst, kommenterade 
den omedelbart genom två artiklar i Ci
vilta Cattolica (41 7-436, 526-545). Vi 
refererar här jesuitpatern Nobert Loh
finks presentation av instruktionen och 
kardinalens kommentar ur Stimmen der 
Zeit (aug. 1964). 

I n n e h å l l e t 

Inledningsvis talas om nödvändigheten 
av en vetenskaplig exeges; exegeternas 
arbete bör mötas med kärleksfull förstå
else; all polemik måste undvikas. Vidare 
får vi veta orsaken till instruktionens till
komst: idag publiceras mycket, som 
ifrågasätter sanningshalten i evangelier
nas utsagor; i ett sådant läge måste den 
påvliga bibelkommissionen ange riktlin
jer. 

I. Till ev(llfl,gelietttläggningens metodik 

Efter en kortfattad anmärkning om 
värdet av kontinuitet i tolkningshistorien 
talas det omedelbart om »exegetikens 
nya hjälpmedel», den historiska metoden. 
Idag kan man kritiskt ställa frågan om 
arten och värdet av de historiska källorna 
och därvid utnyttja textkdtik, litterär
kritik och lingvistik som hjälpmedel. Men 
framför allt måste man undersöka de 
historiskt givna formerna för talet och de 
litterära s. k. Gattungen. Slutligen gäller 

rent principiellt: »Man skall använda alla 
de hjälpmedel varigenom man får en 
bättre inblick i det evangeliska vittnesbör
dets egenart, i den äldsta kristna kyrkans 
liv och i den apostoliska traditionens 
värde. 

Gäller detta även den s. k. formhisto
riska metoden, som Bultman och Dibe
lius introducerade på 1920-talet och kring 
vilken det har stått en intensiv debatt på 
katolskt område? 

Instruktionen undviker inte den kon
kreta frågan utan ger ett i princip posi
tivt men i enskildheter differentierat 
svar. Där så erfordras kan bibelforskaren 
försöka att utnyttja de »sunda elementen» 
i metoden för att öppna evangeliet. Han 
måste bara akta sig för att samtidigt ac
ceptera metodens filosofiska och teolo
giska förutsättningar, vilka ofta fördärvar 
den: förnekandet av en övernaturlig ord
ning, av en uppenbarelse i ordets egent
liga mening, dvs. av Guds framträdande 
i historien genom sitt ord och sin fräls
ningsgärning - man förnekar nämligen 
att under och profetia är möjliga; upp
ställandet av ett trosbegrepp som grun
dar tron inte på historiska fakta utan en
bart på subjektiva upplevelser; ett prin
cipiellt förnekande av att de bibliska 
texterna innehåller historiskt godtagbara 
utsagor; nedvärdering av ögonvittnenas 
betydelse och en övervärdering av urför
samlingens skapande förmåga. »Allt detta 
inte blott står i motsättning till den ka
tolska läran utan saknar dessutom veten
skapligt underlag och har ingenting att 
göra med den historiska metodens äkta 
principer.» 

Detta i grunden positiva men i enskild
heter kritiska accepterande av den form
historiska metoden praktiseras idag av 
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den katolska bibelvetenskapen. Dess håll
ning betingas därav, att metoden inte ut
vecklas på ett ur vetenskaplig synpunkt 
förutsättningslöst sätt. 1i. ven utanför de 
katolska exegeternas krets har metoden 
blivit kritiskt belyst och vidareutvecklad. 

2. De tre stadi-erna i evangeliernas till
komst 

I denna del av instruktionen ges en 
översikt över evangeliernas tillkomst i en
lighet med den nutida vetenskapliga upp
fattningen. Texten lyder i sin helhet: 

»Kristus, Herren, kallade sina lär
jungar, som följde honom ända från bör
jan av hans verksamhet, såg vad han 
gjorde och tog vara på hans ord. Där
igenom kunde de vara ögonvittnen om 
hans liv och hans lära. När Herren munt
ligen förkunnade sin lära, använde han 
sig av de på hans tid vanliga f01'merna 
för tänkandet och den muntliga framställ
ningen. Han anpassade sig till åhörarnas 
mentalitet och uppnådde på det sättet att 
hans lärjungar lärde sig vad han sagt i 
sin undervisning och bevarade det i min
net. Lärjungarna uppfattade också alldeles 
riktigt Jesu under och annat i Jesu liv 
såsom något faktiskt vilket hade blivit 
gjort för att leda människor till tro på 
Kristus och hans lära. 

Apostlarna förkunnade framför allt 
Jesu död och uppståndelse i och med att 
de avlade vittnesbörd om Jesus och tro
get traderade hur han levat och vad han 
sagt. Förkunnelsen anpassades med avse
ende på sin form till åhörarna. Efter Jesu 
uppståndelse från de döda och i och med 
den klarnade insikten om hans gudom
lighet suddade inte tron ut minnet av de 
händelser, som ägt rum under Jesu jorde
liv. Tvärtom förstärktes minnet av dem, 
eftersom tron ju byggde på vad Jesus 
sagt och gjort. li.nnu mindre blev Jesus 
på grund av den kult, i vilken lärjung
arna vördade honom såsom Kyrios och 
Guds son, en 'mystisk' gestalt; ej heller 
ändrades hans lära. Däremot finns det 
inget skäl att förneka, att apostlarna präg-

lade Jesu ord och gärning med den högre 
insikt som de besatt tack vare Kristi för
härligande och Andens ljus, och att de 
förde budskapet vidare i den sålunda 
präglade formen. Liksom Jesus själv efter 
sin uppståndelse för apostlarna 'utlade' 
både ord ur Gamla testamentet och vad han 
själv ddigare sagt, så har också de allt
efter åhörarnas behov utlagt Jesu ord och 
gärningar. 'Hängivna Ordets tjänst', har 
de predikat och därvid utnyttjat de mest 
skiftande former av tal. Dessa former 
måste man ge akt på: katekeser, berät
telser, testimonier, hymner, doxologier, 
böner och andra litterära former av den 
art, som den Heliga Skrift och dåtidens 
människor över huvud taget brukade an
vända. 

De bibliska författarna har nu samlat 
detta först muntliga, senare skriftligt fixe
rade material i de fyra evangelierna - ty 
mycket snart försökte många att författa 
en berättelse om vad som hänt - till gagn 
för kyrkan, och apostlarna gjorde det på 
ett sätt som motsvarade behovet. Ur mäng
den av traderat material har de valt, dra
git samman eller vidareutvecklat med 
hänsyn till förhållandena i deras kyrkor. 
På allt sätt försökte de hjälpa läsaren att 
inse tillförlitligheten hos de ord, vari han 
undervisades. De bibliska författarna valde 
ur det som de själva hade mottagit. De 
valde framför allt sådant som utifrån de 
troendes skiftande situation motsvarade 
deras behov och de berättade det som de 
valt på ett sätt som situationen och be
hovet krävde. Då innebörden i en utsaga 
även bestäms av den ordning i vilken 
den berättas, tolkade evangelisterna Jesu 
ord och gärningar till läsarens tjänst i 
och med att den ene evangelisten satte in 
dem i en ordningsföljd, den andre i en 
annan. Därför måste exegeten även un
dersöka vilken avsikt evangelisten hade 
när han satte in ett ord eller en händelse 
på ett visst sätt och i ett visst samman
hang.» 

I instruktionen följer sedan ett längre 
citat av den helige Augustinus, vilket vi-
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sar att redan kyrkofäderna godtagit 
många av den moderna evangelieutlägg
ningens teser. Därefter kommer en viktig 
sats: »Om en exeget inte beaktar alla för
hållanden, som är relevanta för evange
liernas ursprung och utformning, och inte 
sorgfälligt prövar alla den nyare forsk
ningens riktiga resultat, då fyller han inte 
sin uppgift: att utforska vad de bibliska 
författarna ville säga och hur de sade 
det.» Ur den katolska kyrkans synpunkt 
är det således inte bibelutläggarens en
sak om han vill arbeta fundamentalistiskt 
eller utnyttja modern vetenskaplig me
todik. Exegeten har att gå den senare 
vägen. Han måste ta hänsyn till alla mo
ment i den komplicerade tillblivelsepro
cessen - den långa vägen från Jesu liv 
över urkyrkans muntliga förkunnelse, vi
dare över de första uppteckningarna av 
evangeliestoffet ända fram till de slutgil
tiga evangelierna, vilka - framför allt 
gäller det Johannesevangeliet - inte 
blott för vidare den gamla Jesus-tradi
tionen utan dessutom tolkar den teolo
giskt för sin tids kyrkliga behov. Kyr
kan ser i detta den moderna exegetikens 
arbetssätt ingen fara utan rent av en 
vinst. Så antyds det i varje fall på föl
jande sätt i instruktionen: »Då den mo
derna forskningens resultat visar att Jesu 
lära och liv inte enbart traderats som min
nesstoff utan i sin egenskap av grundval 
för kyrkans tro och liv 'förkunnades', är 
exegeten i stånd att dels uppvisa evange
liernas bestående teologiska värde dels 
klargöra nödvändigheten och betydelsen 
av kyrkans interpretation.» Därmed me
nas väl att redan evangeliernas tillkomst 
inom kyrkan och för kyrkan gör det tyd
ligt, att uppenbarelsetron inom kyrkans 
ram alltid måste föras vidare. Det har ju 
faktiskt blivit så att just den moderna 
evangelieforskningen inom den evange
liska teologin har väckt en ny förståelse 
för kyrkans och den levande traditionens 
betydelse. 

En hänvisning till det ömsesidiga för
hållandet mellan exegeternas arbete och 

kyrkans läroämbete kommer som en 
lämplig avslutning. Ett längre citat från 
den helige Ireneus avrundar detta av
snitt av instruktionen. 

3. Den bibelvetenskapliga evangeliettt
läggningen i de kyrkliga läroanstalterna 

Här gör instruktionen uppmärksam på 
att exegetikföreläsningarna inte får bli en
bart historisk och litterär analys utan 
måste gå vidare så att de blivande präs
terna erbjuds biblisk teologi. Denna för
maning är verkligen aktuell. Den mo
derna exegetikens ytterst komplicerade 
metodik förleder lätt till att stanna på 
halva vägen och förlora sig i virrvarret 
av inledningsfrågor. Det är väl riktigt att 
man måste avstå från att i de allmänna 
föreläsningarna visa upp forskningsarbe
tets gång. Så viktigt det än vore måste 
man inskrän'ka detta till att gälla vissa 
enskilda texter. I övrigt kan man använda 
seminarier och specialföreläsningar till att 
göra studenterna förtrogna med den exe
getiska metodikens enskildheter. 

4. Predikan och popttlära framställningar 

Det överraskar en smula att Bibelkom
missionen i detta sammanhang nästan inte 
alls går in på de problem som hänger 
samman med de stora massmedia: vecko
press, film, radio och TV. Då det just 
inom en nära framtid planeras en stor
produktion av bibliska filmer och då hit
hörande frågor snabbt blir aktuella i ra
dions och TV:ns bildningsprogram skulle 
man ha önskat några klara grnndsatser i 
detta avseende. Här skulle man då även 
ha tagit hänsyn till det förhållandet att 
denna produktion ofta inte sker på ka
tolskt område. I samband därmed anmä
ler sig helt nya frågor: inställningen hos 
andra kyrkor vilka t. ex. ser fundamenta
listiskt eller står i ett mera sorglöst för
hållande till Bibeln än den katolska 
kyrkan. 

Den pastorala, avslutande delen av in
struktionen är med andra ord inte helt 
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tillfredsställande. Men då huvudvikten 
faller på den bibelteologiska är detta för
hållande inte så betydelsefullt. 

A g g i o r n a m e n t o  

Instruktionen kan måhända ge präster 
och lekmän intrycket att kyrkan står i be
grepp att kasta sig i armarna på några 
aktuella modeideer och därmed att ge 
upp sin tro. Jag formulerar detta så till
spetsat emedan jag tror, att man kan 
komma åt den omotiverade känslan en
dast om man uttrycker den så klart som 
möjligt. 

Så egendomligt det än låter: sakligt sett 
innebär Bibelkommissionens instruktion 
ingenting nytt. Det framgår redan av dess 
form. En instruktion vill endast ge för
klaringar och kommentarer till redan 
föreliggande kyrkliga dokument, i detta 
fall Pius XII:s encyklika Divino afflante 

Spirittt av den 30 september 1 943 (på 
svenska i Bibelk1tnskap. I .  Stockholm 
1944, Kat. Bokförlaget. Credo 1944: 3 3-
36). 

Denna encyklika innebär i själva ver
ket en vändpunkt i kyrkans hållning till 
bibelvetenskapen - däremot inget upp
givande av äkta trosvärden. Alksedan de 
första ansatserna till en modern bibel
vetenskap undertrycktes - framförallt 
genom Bossuets ingripande mot ora
torianern Richard Simon på 1600-talet -
har den utvecklats på utomkatolskt om
råde, medan den katolska kyrkan delvis 
varit avvisande mot densamma. Motsätt
ningarna skärptes genom kyrkliga åtgär
der under moderniststriden i början av 
detta århundrade. I samband därmed 
grundades Bibelkommissionen och den 
avlät en rad dekret, som visserligen var 
återhållsamma i sak men som faktiskt 
starkt hämmade den katolska bibelveten
•skapens utveckling. Trots detta började 
samtidigt en utveckling i positiv riktning. 
Till den av dominikanerna i Jerusalem 
ledda Ecole Biblique kom 1909 det av 
Pius X grundade och jesuitorden anför-
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trodda påvliga Bibelinstitutet i Rom. Vid 
dessa institut och självklart även på 
många andra håll växte det i all stillhet 
fram en allt livskraftigare bibelvetenskap, 
som sågs med tilltagande välvilja av kyr
kan. Samtidigt inriktade •sig den utom
katolska bibelvetenskapen alltmer på de 
centrala teologiska problemen och kom 
att återvända till mera traditionella posi
tioner när det gällde frågor av historisk 
art. Därmed blev den en godtagbar ja till 
och med en angenäm ,samtalspartner för 
den katolska bibelvetenskapen, som verk
ligen skulle vara vetenskaplig i modern 
mening utan att därför tro sig vara 
tvingad att ge upp den katolska trosbe
känndsen. När så i Italien en italiensk 
präst systematiskt började misstänklig
göra det påvliga Bibelinstitutet och den 
katolska bibelvetenskapen över huvud ta
get, reagerade kyrkan helt annorlunda än 
några årtionden tidigare. Pius XII ställde 
·sig som beskyddare av den katolska bibel
vetenskapen dels i en rundskrivelse till 
det italienska episkopatet av den 20 au
gusti 1941 dels i den ovan nämnda en
cyklikan från september 1943. I denna 
encyklika framlade han de principer efter 
vilka den katolska bibelvetenskapen skulle 
arbeta. I dessa principer finns strängt ta
get allt det ·som den påvliga Bibelkom
missionens instruktion nu konkret anvi
sar för evangelieforskningen. 

Därför åberopar sig instruktionen vid 
flera tillfällen på Divino afflante Spiritu. 
Framför allt den första, metodologiska 
delen kan anknyta till encyklikan och in
struktionen citerar följande sats: »Exe
geten skall undersöka vad formen eller 
den l itterära 'Gattung', som den bibliske 
författaren använt sig av, ger •som bidrag 
till en rätt utläggning av innehållet; exe
geten må vara övertygad om att han inte 
utan ,skada för den katolska exegesen kan 
förbise den delen av sin uppgift.» En
cyklikan talar här visserligen inte om 
evangelieutläggning utan om bibelutlägg
ning över huvud taget. Men det torde inte 
behöva diskuteras att metoden ifråga na-
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turligtvis skall användas även på evange
lierna. 

Varför var under sådana omständig
heter Bibelkommissionens instruktion 20 
år senare nödvändig? 

Redan under Pius XII:s livstid och 
framför allt efter hans död försökte vissa 
grupper att återföra kyrkan och hennes 
syn på bibelvetenskapen till läget före Di
vino a/flante Spirittt. Det är meningslöst 
att här i detalj följa den delvis oange
näma debatten. Framför allt i olika ita
lienska tidskrifter angrep professorerna 
Spadafora och Romeo åren 1 960 och 
1 9 6 1  enskilda professorer vid Bibelinsti
tutet liksom Bibelinstitutet såsom sådant. 
Till och med i Osservatore Romano, 24 
augusti 1 9 6 1 ,  publicerades en artikel av 
kardinal Ruffini där denne med anspel
ning på en formulering i Divino a/flante 
Spirittt skrev: Det är kyrkans uppgift att 
vara moder och läromästarinna och att 
döma över Skriftens sanna mening . . .  
Men hur kan vi då tro att kyrkan ge
nom nitton århundraden har delgett sina 
barn den heliga skriftens rätta innehåll 
när hon tidigare inte har känt den litte
rära form, som ju skall vara nyckeln till 
en mera preciserad tolkning? Det absurda 
i detta påstående framstår än tydligare 
när man gör klart för sig följande: Åt
skilliga av de hyperkritiska bibelforskarna 
inte bara föreslår att använda teorin om 
litterära »Gattungen» på ett nytt sätt; de 
hänvisar dessutom frågans slutgiltiga lös
ning till framtiden. Lösningen blir enligt 
deras uppfattning först då möjlig, när 
man med hjälp av historien, arkeologin, 
etnologin och andra vetenskaper bättre 
lär känna det sätt att berätta och skriva, 
som var typiskt särskilt i Orienten. 

Ett av Sanctum Officium utfärdat mo
nitttm av den 20 juni 1 9 6 1 ,  som för öv
rigt var helt objektivt till innehållet, om 
nödvändigheten av pastoral klokhet vid 
behandlingen av historiska frågor i Nya 
testamentet och särskilt då evangelierna, 
interpreterades av den moderna bibel
vetenskapens motståndare på dera:s sätt 
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och användes som vapen. Ar 1 9 6 1  och 
1 962 måste en rad delvis framstående ka
tolska exegeter i Italien, Tyskland och 
USA lämna sina befattningar. Mest känd 
blev åtgärden mot två professorer vid det 
påvliga Bibelinstitutet, Lyonnet och Zer
wick; förbudet att undervisa upphävdes 
för deras del först 1 964. På hösten 1 962 
hoppades man att under den första kon
ciliesessionen med hjälp av schemat »Om 
uppenbarelsens källor» kunde nå målet: 
en desavuering av encyklikan Divino 
aff lante Spirittt. 

Som bekant skedde det rakt motsatta. 
Omröstningen den 20 november 1 962 vi
sade att majoriteten var emot det då före
liggande utkastet till schema och påven 
Johannes XXIII föranstaltade en grundlig 
omarbetning av detsamma. Möjligen kom
mer även i framtiden mindre angrepp på 
den katolska bibelvetenskapen. Men efter 
den nya instruktionen borde det vara 
klart, vilken ståndpunkt kyrkan intar. 

P. Mario von Galli om 
»Aggiornamento» 

Vid avslutningen av den 80:e Katho
likentag i Stuttgart 1 964 höll pater Mario 
von Galli SJ ett temperamentsfullt an
förande om kyrkans förnyelse. Det finns 
inget manuskript till det utan endast en 
privat upptagning på ljudband. 

Anförandet väckte stor uppmärksam
het och Frankfttrter Allgemeine Zeitttng 
skrev i sin kommentar att det bättre än 
många »abgezirkelte Verlautbarungen» 
ger en bild av vad de s. k. progressivis
terna inom katolska kyrkan vill. Anfö
randet är därför ett tidsdokument. 

Utan anspråk på att kunna träffa an
förandets charmfulla tonfall återges det 
väsentliga av dess innehåll här nedan. 

* 

»Förvandlen eder genom edert sinnes 
förnyelse.» Det hör vi ofta och det är 
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mottot för denna Katholikentag. Det är 
så vi tillämpar och utvecklar det som 
sker på konciliet. Påven Johannes XXIII 
kallade samma sak för aggiornamento. 

Vad menas då med förvandling? När
mast detta att tiden förändras. Det är för
visso sant. Människor säger att levnads
förhållandena och livsrytmen aldrig i 
historien har ändrat sig som i våra da
gar. Vad som för närvarande sker kan 
bara jämföras med en sak: när nomader 
blir bofasta. 

Förvandlingen får alla möjliga namn: 
den industriella revolutionen, atomtids
åldern, det planetariska samhället eller 
rent av det kosmiska. Man säger att värl
den har smält samman till en stor enhet. 
På en enda gång har människor blivit 
ett. Man säger också att de yttre förhål
landena, de som beror på tekniken, på
verkar människans inre - hennes sätt att 
tänka, känna, vilja, hennes livsrytm och 
livsstil, ja till slut även det som vi kallar 
den allmänna opinionen. 

Döm inte för snabbt 

Jag är inte benägen att utan vidare 
kalla det här en dålig förvandling. Jag vet 
att man ofta beklagar sig över tiden. Man 
säger: Från att ha varit bofasta har vi 
övergått till något slags nomadliv. Alla 
reser. Kyrkor och rådhus är inte längre 
centralpunkterna i våra städer, det är 
järnvägsstationen och flygplatsen. Kanske. 
Men är det utan vidare att beklaga? Jag 
skulle vilja säga: Döm inte vår tid för 
snabbt. Säg inte att människor är rot
lösa. Har man bevisat att de är mera rot
lösa idag än förr? 

Eller: Varför återvände vi till de ut
bombade städerna, om städer ger oss en 
så eländig tillvaro och producerar en så 
förfärlig masskultur? Nej, döm inte vår 
tid. Säg inte som vi så ofta gör, att detta 
är massmänniskans födelsetid. 

Det är sant. Idag når man med sina 
ord många fler människor än förr tack 
vare radio och TV. Men mångfald är inte 
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detsamma som massa. Och att människor 
låter sig hypnotiseras av andra - så har 
det alltid varit. Jag tror inte att män
niskor är mera massmänniskor nu än 
förr. Och slutligen skall vi inte fortsätta 
att säga - det som vi så ofta säger och 
så ofta klagar över - att vår tid är mera 
materialistisk än andra, emedan vi gärna 
åker bil och motorcykel, emedan vi vill 
ha kylskåp och TV. Vet man då inte hur 
mycket av ande, som är investerat i allt 
detta? Ande i materia, ja förvisso - men 
ande i materia det är människan. 

Var inte för ,snabb med att säga: Vi 
är mera ointresserade av Gud nu för ti
den. Det är kanske inte sant. Kanske har 
vi inte samma förnimmelse av Guds när
het som tidigare. Kanske har också den 
stora massan av människor fått mera an
språk på sina föreställningar om Gud. 
Men är det något fel? Anspråksfullare i 
och med att vi idag inte anar Gud bakom 
varje vinddrag genom trädkronorna. Vi 
ser honom inte lysa till i åskans blixtar. 
Vi säger att allt detta är lagar i naturen. 
De lagarna känner vi och vi kommer att 
kunna behärska dem bättre och bättre. Är 
det fel? Eller är vi inte mer sanningsen
liga än tidigare generationer, som trodde, 
att Guds makt omedelbart framträdde i 
allt detta? 

Httr vi måste säga det? 

Förr i tiden sade man t. ex. att där 
ovan molnen tronar Gud med sina him
melska härskaror. Säg det till en modern 
människa och hon skrattar och går vi
dare. Förr sade vi: Djupt nere i j orden, 
där elden finns, är de förlorades boning. 
Om du säger det idag till en människa, 
skrattar hon och går vidare. 

Men om vi säger en människa att jor
den krymper och människorna växer 
samman och att en allt starkare känsla av 
solidaritet håller på att växa fram! Om 
vi säger att genom mycken strid och 
kanske också genom många tvister och 
uppgörelser och många svåra kval och 
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plågor världen trots allt växer samman till 
en enhet, som behöver växa utöver sig 
själv om den inte skall utsläcka den 
mänskliga personligheten! Ett skri - ef
ter vad? Efter Gud över världen. Efter 
Jesus Kristus, om ni vill, vilken vi inte 
kan tilltvinga oss. Vilken lever i oss som 
en längtan som vi inte kan bli kvitt. Säg 
människorna det och alla lyssnar på dig. 
Och alla säger: Ja, det må så vara. 

Säg människorna: Gud är Herren. 
Hans auktoritet råder över jorden efter 
hans gottfinnande; du har ingenting an
nat att göra än att följa. Säg det och 
människan ser på dig, skakar på huvudet 
och går förbi. Men säg istället: I denna 
värld finns ett väldigt samspel av ett 
oändligt antal krafter och människor, och 
egentligen har alla sin plats i det, hög 
som låg, här eller där, i detta land eller 
på denna kontinent - alla har ansvar för 
helheten. Då förstår alla. Och om du sä
ger: Ansvar betyder ju att du till slut 
måste ge svar på frågan hur du har ut
fört ditt bidrag till helheten. Den som 
begär svaret, honom kallar jag Gud. Och 
alla svarar dig åtminstone: Det är i varje 
fall värt att överväga. 

Säg inte att dagens människor inte har 
tillgång till Gud. Det är inte sant. Vi 
måste bara visa dem till Honom på ett 
annat sätt. Om du beskriver kyrkan som 
en stor politisk makt, vilken kallar till 
korståg med svärd, kanoner eller atom
bomber - om du framställer kyrkan med 
stor prakt och härlighet i bysantinsk glans 
och med allt tingel-tangel, som hör dit. 
Gör det och världen kommer att hata 
kyrkan - verkligen hata henne. Men 
teckna kyrkan som den vilken hjälper 
varje människa, som den vilken räcker 
handen till förbund med all god vilja och 
strävan på jorden. Skildra henne som den 
vilken över huvud taget inte vill något 
annat än hjälpa och som, där hon inte 
kan ge hjälp, till och med är beredd att 
i sina företrädare stiga ner till de hjälp
lösa för att dela deras öde och överleva 
med dem till dess de kanske en gång kan 

stiga upp igen - bara för att betyga att 
kyrkan tar de hjälplösa på allvar, upp
skattar dem och hyser aktning för dem. 

En sådan kyrka kommer världen inte 
att avvisa, en kyrka således som inte miss
tycker att människor har det bra och får 
det bättre, en kyrka som hjälper män
niskor att finna sig till rätta i vår tid. 

Det väsentliga, det ·som utmärker oss 
allesammans, är detta: Människorna har 
aldrig förr levat i ett sådant överflöd -
överflöd på både materiella och andliga 
värden - ett överflöd av oändlig mång
fald. Aldrig förr har människor såsom nu 
vetat om hur mycket de har att välja på. 
Och aldrig har de varit mera okunniga 
om hur de skall välja. 

En ·sann kristen är just en människa 
som kan välja. Den typen har inte alltid 
varit målet för vår uppfostran. Men idag 
måste han eller hon bli det. Vi skall inte 
alltid säga: Du måste, du skall, du får 
inte, det där förstår du inte, håll tyst. 
Istället måste vi säga: Bedöm, se, välj, 
lär dig att välja. Om kyrkan gör det, då 
kommer man inte att betrakta henne som 
en relikt ur det förgångna. 

Godhet istället för hårdhet 

Ni har alla varit med om det. Där är 
den unge mannen, som har en brud. Hon 
är, liksom han, klädd som vanligt. Men 
en dag får bruden en ide, eftersom hon 
älskar den unge mannen. Hon lägger hå
ret på ett nytt sätt. Det blir vackert, myc
ket vackert. Han kommer, han ser henne, 
tittar noga på henne och utropar: Män
niska, Karin lilla, du har blivit helt an
norlunda. Jag ser nu sådant hos dig som 
jag aldrig har sett förr. 

Vår brud det är kyrkan. Helt plöts
ligt upptäcker vi hos henne saker och 
ting, som alltid funnits där! Nu ser vi 
dem plötsligt och utropar: Människa, 
kyrka, vad du är vacker! Jag trodde att 
du var vördnadsbjudande med ett förand
ligat ansikte, men urgammal. Nu upp
täcker jag din ungdom. Jag ser skalken 
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i dina ögon. Jag ser också att de är goda 
- jag som trodde att de var så hårda. 

Kyrkan som sådan är densamma. Men 
i en tid, som befinner sig i rörelse, måste 
man ha fantasi - även kyrkan, själa
vården och allt sådant. Och när katoli
kerna skall vara bland de andra behöver 
de också fantasi. Kyrkan är densamma, 
men idag behöver hon fantasi mer än nå
gonsin. 

Kyrkan av idag säger: Jag är en kyrka 
på väg. Därför är jag aldrig färdig. Jag 
har till och med gjort fel, jag, kyrkan -
inte i de stora sanningarna, inte i de ting, 
där Gud beskyddar mig men väl i det 
andra, även i mina försök med god av
sikt att gestalta världen. Jag har inte bara 
begått fel. Jag har till och med syndat. 

Det här har vi alltid vetat men tidi
gare sade vi: -Det är tabu och det får man 
inte tala om. Idag, då man sätter värde 
på att kyrkan utvecklas och inte bara står 
där ·som en ikon - i dag säger vi: Låt 
oss lugnt erkänna att vi har våra fel. Så 
får de andra andas ut. De säger: Aha, nu 
kan man kanske tala med er. 

Det är detta, som Johannes XXIII av
ser med aggiornamento. Att vara lite mo
dig. 

Varför inkallade han konciliet egent
ligen? Jo, helt enkelt därför att han hade 
en känsla att vi med denna vår kyrka 
blir isolerade i världen. Ensamstående. 
Människor går förbi, ser på oss och sä
ger: Hon var en gång storartad. Men idag 
är hon passe. Inte någonting för fram
tiden, så har man sagt oss. Detta anade 
Johannes XXIII och sade: Det måste bli 
en ändring, ty det är kristendomens vä
sen att inte bara äga skatter utan att dela 
ut dem. 

Man säger att om inte pengarna rullar 
så går näringslivet under. Jag skulle vilja 
säga: När kristendomen inte är i rörelse, 
då är den förlorad. Detta visste påven. 
Därför sade han: Jag kallar samman ett 
koncilium för att vi skall ändra oss och 
åter komma i rörelse - in i världen, till 
människorna så att de känner att vi är 

deras, så att de på nytt tar oss på allvar 
som en kyrka i vår tid. 

Vi skall inte bara åberopa oss på vårt 
stolta förflutna, våra vackra domkyrkor. 
-De är storartade och vi skall inte riva 
ner dem; det vore skandal. Men vi måste 
skapa något nytt. Vi får inte bli stående. 
Vi får inte förbli sittande heller. Vi får 
framför allt inte utgå ifrån att allt är i 
sin ordning. Ha mod att inte vara rädda. 
Kyrkan är klippan, den orubbliga. Men 
inte bara det. Hon är också ett skepp och 
i ett skepp rullar det. I ett skepp är det 
ångest och nöd. Där hör man till och med 
skrin. 

Kristus har inte stiftat kyrkan för att 
vi inte skulle känna ångest. Kristus har 
inte stiftat kyrkan för att vi i förväg 
skulle veta alla svar. Kristus har inte stif
tat kyrkan som ett slags sovkudde, där 
vi kan vila medan de andra arbetar. 

Precis som alla andra måste vi göra 
vårt. Men vi behöver inte - •som de 
andra - förtvivla. Ty Han är i båten 
och så länge Han är det kan den inte gå 
under. Till och med när Han tycks sova. 
Bara den omständigheten att Han är där 
skulle ge oss anledning nog att säga: 
Herre, jag tror. 

Se till att ni inte träffas av hans an
klagelse - den enda som han åter och 
åter riktar mot oss: klenmodiga. 

Tag inte bort korset ttr världen 

Vad betyder då detta - världen? Värl
den är den i ,sig själv inkrökta, den 
krampaktiga, egoistiska världen. Och vad 
säger den helige Paulus? Vari består sin
nesförnyelsen? Inte i att utveckla sig 
själv utan i självutgivelse. 

Låt inte lura er - det måste sägas 
med allt eftertryck idag mitt upp i all 
förvandling. Så underbar världen än är 
och så mycket det tilltalar mig att tek
niken förbättrar den så att människorna 
blir stora och starka: med tekniken fräl
sar vi aldrig människan. 

Så sant det än är att vi vill vara posi
tiva till framstegen och förändringarna i 
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tiden och att vi måste anpassa vår själa
vård och vårt arbete: på det sättet räddar 
vi inte världen. Aldrig. 

Hur går det till? Paulus säger: Genom 
Guds barmhärtighet - och Guds barm
härtighet är synlig, gripbar i en gestalt, 
Kristus på korset, 

Tag inte bort korset ur världen, ty i 
·så fall skapar ni tempel som blir er för
bannelse. 

Vi måste vara nyktra. Nåväl, låt oss 
vara det. Ar 1935  talade jag i Eberhard
kyrkan här i Stuttgart. Vad sade jag? Om 
ni fortsätter med er stolthet - då var 
det nationalstoltheten och rasstoltheten -
om ni alltså fortsätter med den, då kom
mer en dag himlen att bli svart och er 
vackra stad att ligga i aska. Ar 1935  blev 
jag utvisad men tio år senare fick jag 
rätt. 

Tror ni idag, att vi kan frälsa oss med 
hjälp av våra stora framsteg och vårt helt 
annorlunda beskaffade sinnelag? 

Vi kan förlänga livet på människan. 
Det gläder oss. Men döden kan vi inte 
avskaffa. Vi kan besegra många sjuk
domar. Det är bra och det skall vi göra. 
Allt detta visar att människan längtar, att 
hon inte är skapad till döden utan till 
livet. Ja, även ni måste erkänna det. Men 
denna längtan är som ett hån i denna 
värld. Den frälsar oss inte. Aldrig. Det 
gör bara Guds barmhärtighet. 

Därmed är vi inne på kyrkans domän. 
Det som ni aldrig kommer att kunna i 
världen, det som ni aldrig kommer att 
kunna med all er insats och all er tek
nik, det måste ni göra: använda lidandet 
och döden - jag säger inte upphäva -
som en genomgång till uppståndelsen. 

Men det kan bara Guds barmhärtighet, 
Kristi kors och de som följer honom -
genom att inte söka sig själva utan ge
nom att hänge sig. »Förvandla eder ge
nom edert ·sinnes förnyelse.» Det måste 
alltid göras på nytt, ty vi är alltid på nytt 
egoister. 

Ge er hän i korsets efterföljd. Endast 
det frälsar. 

Ekonomisk villfarelse 

I Pax Romana (4/ 1964) publicerar 
J o h n  F. M a x w e l l, Southwark, Eng
land, en artikel om den ekonomiska li
beralismen, där han bl. a. skriver följande. 

Det har nyligen sagts att idag finns 
det varken villfarelser eller heresier att 
utrota i den romersk-katolska kyrkan. 
Följaktligen skulle det andra Vatikankon
ciliet helt kunna ägna sig åt överlägg
ningar om pastorala och ekumeniska frå
gor sedan man genomfört vissa reformer 
bl. a. av liturgin. 

·Slutsatsen må vara sann men premis
sen är tvivelaktig. Termen villfarelse täc
ker varje felaktigt uppfattad moralisk 
doktrin och varje orättfärdig praxis, som 
uttryckligen har blivit fördömd av den 
katolska kyrkan. Olyckligtvis finns det 
fortfarande åtminstone en sådan villfa
relse, som till och med i god tro accep
teras och praktiseras av stora grupper ka
toliker i många länder, trots att villfa
relsen ifråga vid upprepade tillfällen bli
vit fördömd av åtskilliga påvar och många 
biskopar. Vad som här åsyftas är den eko
nomiska liberalismen, dvs. laissez f aire
kapitalismen i teori och praktik, vilken 
alltjämt återfinnes i många länders lag
stiftning; detta gäller särskilt de länder, 
som tidigare tillhörde det spanska väldet. 

Vad ovan sagts förvånar måhända 
många protestanter och icke-kristna lik
som alla de katoliker, vilka betraktat den 
katolska kyrkan som en av kapitalismens 
bastioner. Faktum är att många katolska 
biskopar i en rad länder har fördömt 
laissez faire-kapitalismen, men att detta 
har ignorerats av ett stort antal katoliker 
i dessa länder. 

Ett exempel. I november 1925 utfär
dade kardinal Piffl, ärkebiskop av Wien, 
tillsammans med alla österrikiska bisko
par ett herdabrev, där han utan omsvep 
fördömde laissez faire-kapitalismens falska 
principer. Han påpekade hur lätt det var 
för kommunismen att under 1 800-talet 
och i början av 1 900-talet finna gen-
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svar bland arbetarna; deras naturliga 
mänskliga rättigheter liksom deras mänsk
liga värdighet hade blivit grovt kränkta 
av en stark och besutten minoritet som 
hade omsatt den ekonomiska liberalis
mens teorier i praktiken. Kardinalen sade 
vidare att under en period av snabb ut
veckling förvisades kyrkan från det of
fentliga livet och behandlades med för
akt; detta var anledningen till att kapita
lismen hade kommit till makten även i 
katolska länder. Kardinalen beskrev slut
ligen i detalj hur den ekonomiska libera
lismen hade givit upphov till kommunis
men och dess ekonomiska diktatur. 

I sitt julbudskap år 1954 underströk 
påven Pius XII att både kapitalismen och 
kommunismen hade bevittnat en våldsam 
ekonomisk utveckling. Men av betydelse 
för det mänskliga samhället som helhet 
är inte enbart omfattningen av den eko
nomiska utvecklingen utan framför allt 
under vilka omständigheter, på vilket sätt 
och till vilkas för- eller nackdel en så
dan utveckling sker. Det är inte ekono
misk frihet som sådan eller ekonomisk 
kontroll som sådan utan lydnaden för 
moralens lagar, som skapat fred mellan 
nationerna. 

* 

Det är detta århundrades biskopar som 
fördömt de villfarelser vilka uppstod på 
1 700- och 1 800-talen. Vid mitten av 
förra århundradet iakttog biskoparna i de 
då nyligen industrialiserade delarna av 
Europa en anmärkningsvärd tystnad in
för den upprörande exploateringen av 
män, kvinnor och barn i de nya, växande 
industrierna. Därmed försummade bisko
parna att vara de fattigas och förtrycktas 
talesmän. Och som en följd av den för
summelsen finns det i många länder och 
på många platser en hög mur av misstro, 
som skiljer vissa delar av arbetarklassen 
från deras herdar. Den andliga nöden 
bland stora massor av människor, som 
har fjärmat sig från kristenheten, har 
dock gjort att många av 1 900-talets bis-

kapar talar mera rakt på sak om mora
liska aspekter på ekonomiska och sociala 
frågor än deras företrädare. Men det kom
mer att kosta mer än herdabrev och de
klarationer i konciliet att bryta ned den 
nyss nämnda barriären. Biskoparna gjorde 
sig inte enbart skyldiga till en moralisk 
försummelse när de inte värnade om rätt
visans och kärlekens krav. Det var sam
tidigt fråga om en dogmatisk försum• 
melse. På hösten 1 962 framhöll kardinal 
Lercaro i konciliet att ett av kyrkans au· 
tentiska kännetecken är fattigdomen, ty 
kyrkans fattigdom är Kristi fattigdom; 
kardinalen .fick starka applåder för sitt 
yttrande. När en del av 1 800-talets bis
kopar underlät att fördöma den ekona• 
miska liberalismen placerade de kyrkan 
synbarligen på de rika egendomsägarnas, 
arbetsgivarnas och industrimännens sida; 
i och med detta förnekade de en av kyr
kans autentiska kännemärken. Det var 
svek mot den katolska tron och det sve
ket är säkerligen orsaken till att så många 
fattiga avföll .från en kyrka, som tycktes 
varken känna igen eller älska dem. 

Idag lever två tredjedelar av världens 
befolkning i fattigdom; och den ekono
miska liberalismen, som inte fördömdes 
vid mitten av 1800-talet och som numera 
är konserverad i många staters lagstift
ning, har stor del i skulden att välstån
det är så illa fördelat på denna sida om 
järnridån. Det är oförfalskat skrymteri 
om kristna blir chockerade när de hör att 
miljoner människor har dött av hunger 
bakom järnridån under ett kommunistiskt 
system, medan de samtidigt förblir obe
rörda när de får veta, att upp till 20-30 
milj. helt nyligen dog varje år av under
näring och hunger på deras egen sida om 
järnridån och detta till följd av ett libe
ral-ekonomiskt kapitalistiskt system. 

* 

Om ett möte eller en »dialog» mellan 
kapitalismens och den marxistiska socia
lismens företrädare någonsin skall bli 
fruktbärande, måste den börja med ett 
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uppriktigt mea culpa från båda sidor -
men framför allt från kapitalismens. En 
sådan dialog, har påven Johannes XXIII 
framhållit, skulle kunna ske med den na
turliga morallagen som grund. 

Man behöver inga specialkunskaper i 
psykologi för att kunna inse, hur tre 
grundläggande villfarelser i den ekono
miska liberalismen är den direkta orsaken 
till tre motsvarande villfarelser i den 
marxistiska kommunismen. 

r .  Kommunismen uppstod som en re
aktion i hat och förtvivlan mot de orätt
visor, som en klass av människor utsattes 
för av en annan samhällsklass. Sålunda 
var klassorättvisor på den ena sidan an
ledning till att man på den andra prokla
merade den revolutionära läran om klass
kampen - istället för den kristna läran 
om solidaritet klasserna emellan. Det var, 
som kardinal Lercaro har framhållit, just 
denna solidaritet mellan klasserna, som 
krossades av den ekonomiska liberalis
men. 

2. Kommunismen uppstod som en blas
femisk reaktion hos kristna arbetare mot 
det högljudda hyckleriet och mot grym
heten hos de rika företagare, vilka punkt
ligt besökte kyrkan på sön- och helg
dagar men hjärtlöst kränkte sina arbe
tares mänskliga värdighet på vardagarna 
och detta i kraft av den ekonomiska li
beralismen, den absoluta okränkbarheten 
hos äganderätten och helgden i det fria 
initiativet. Följaktligen blev arbetsgivar
nas skrymteri samt deras missbruk av auk
toriteten och äganderätten den direkta or
saken till att ar betarna anslöt sig till den 
revolutionära läran om den gudlösa sta
ten, statstyranniet och statsocialismen -
istället för den kristna läran om samvets
frihet, ekonomisk frihet begränsad genom 
laglig kontroll och rättvist bruk av 
äganderätten. Redan 19 3 7 framhöll Pius 
XI att det finns element av rättvisa i 
några av kommunismens mål ehuru me
toderna att nå målen är felaktiga; vidare 
sade han, att det finns inslag av sanning 
i några av dess läror. 

3. Kommunismen uppstod som en lön
tagarnas reaktion mot de teser, som den 
ekonomiska liberalismens teoretiker häv
dade. Fysiokraternas teorier i Frankrike 
liksom Adam Smiths, Cobdens och Brights 
i England var synnerligen angenäma för 
giriga företagare och industrimän. En av 
den ekonomiska liberalismens teser var 
att ägare och arbetsgivare hade rätt att en
samma njuta hela vinsten av den ekono
miska utvecklingen, som följde på den 
industriella revolutionen. Den liberala 
teorin var i själva verket endast en kom
plicerad rationalisering av girigheten. 
Men den fick till följd att löntagarna å 
sin sida accepterade en lika felaktig och 
ännu mera komplicerad rationalisering av 
samma girighet, nämligen den som utfor
mats av Karl Marx i hans teori om ar
betet. Enligt denna teori är det lönta
garna, som ensamma har rätt att odelat 
njuta frukterna av den ekonomiska ut
vecklingen. 

I själva verket berodde den våld
samma ekonomiska utvecklingen inte på 
någon särskild förtjänst vare sig hos ar
betsgivare eller löntagare utan på ett in
telligent utnyttjande av vetenskap och 
teknologi i industri och jordbruk. Varken 
laissez faire-kapitalismen eller kommu
nismen kan göra anspråk på att vara det 
sesam, som skapar ekonomisk utveckling. 
En mycket påtaglig sådan, i vissa fall 
större i andra fall mindre, skulle ha ägt 
rum i varje ekonomiskt system, där man 
på ett fritt och intelligent sätt utnyttjar 
vetenskapen och teknologin. Men kristen
domen lär att en ökning av produktionen 
liksom kapitaltillväxten måste vara un
derkastade den naturliga morallagen, om 
de skall bli en verklig vinning för hela 
människan och hela samhället. Olyckligt
vis underlät de katolska biskoparna i 
Europa att vid tiden för den indu
striella revolutionen tillämpa moralteo
logins principer på den nya situationen; 
därigenom bidrog de till att den ekono
miska liberalismen och marxismen blev 
det fundament på vilket man byggde två 
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materialistiska och felkonstruerade civi
lisationer. 

I encyklikan Mater et magistra under
stryker Johannes XXIII vikten av att slå 
in på en medelväg mellan å ena sidan ka
pitalismens »no control» och å den andra 
kommunismens statliga kontroll av alla 
ekonomiska aktiviteter. Här ligger fältet 
öppet för kristna lagstiftare och statsmän 
i många av våra dagars länder. Vad som 
behövs är en radikal revision av bolags
lagen så att avkastningen av den ekono
miska utvecklingen fördelas rättvist på 
hela befolkningen och inte blott tillfaller 
en liten del av den; därmed skulle det 
inte behövas någon omfördelning genom 
beskattning eller en till ytterlighet driven 
social service från statens sida. 

Denna radikala revision återstår som 
ett av de grundläggande moraliska, so
ciala och juridiska problemen i många 
stater, ett problem som konsekvent har 
negligerats i hundra år. Om de alltjämt 
rådande förhållandena fortsätter är det 
inte osannolikt att man på vissa håll för
söker följa Kubas exempel och bygger 
upp ett agrart och ekonomiskt system med 
Sovjet som förebild i förhoppning att 
säkra en mera rättvis fördelning av den 
ekonomiska utvecklingens frukter. 

Liten läsövning 

Tidskriften America (jan. 1 964) teck
nar en liten framtidsbild och skriver bl. a. 
följande: 

I Amerika diskuterades evtanasin li
delsefullt under år 2004. Euthanasia 
League hade byggt så många sovhimlar -
så kallas deras centraler för barmhärtig
hetsdödande - att pengarna tagit slut. 
Tiden var nu mogen, sade man, att sta
ten övertog himlarna och finansierade dem 
med allmänna medel. 

Kravet fick starkt stöd i opinionen. 
Skattebetalarna såg en chans att nedbringa 
kostnaderna för pensionärshemmen. Ett 
TV-program hävdade människans rätt att 

dö när han eller hon ville. En del mera 
progressiva medborgare menade, att det 
var samhället, som kunde och borde av
göra när gamla och obotligt sjuka skulle 
avlivas och önskade ett antal psykologiskt 
utbildade konsulenter. För övrigt, tillade 
ma,n, ti1låter inte vår snabbt växande be
folkning något alternativ. 

Såsom man kunde frukta försökte dock 
vissa grupper stoppa utvecklingen. De ka
tolska biskoparna sade bestämt nej och 
stöddes av reaktionära protestantiska 
grupper liksom de ortodoxa judarna. Men 
den allmänna tendensen i den kristna 
opinionen var att evtanasin måste upp
fattas som en akt av kristen barmhärtig
het. Ledande protestantiska teologer fram
höll sålunda att det inte finns en rad 
i Skriften mot barmhärtighetsdödandet. 
Däremot uppmanar oss kärleksbudet att 
göra det som är gott för gemenskapen 
människor emellan. Kärleken tillåter, ja 
ibland rent av bjuder oss att hjälpa andra 
in i den eviga sömnen. 

En katolsk dam spred ett stencilerat 
papper, där hon ifrågasatte om den natur
liga lagen kunde tjäna som argument mot 
evtanasin. Vad, frågade hon, är mera na
turligt än att dö? Och om döden är na
turlig, varför kan vi då inte stödja den? 
Evtanasin, sade damen sammanfattnings
vis, var så långt ifrån en synd mot na
turen att den tvärtom kunde uppfattas 
som dess största triumf. 

Kommentarerna var naturligtvis mera 
sofistikerade i Europa. En engelsk vecko
tidning skrev att den moderna människan 
inte vill bindas av judiskt-kristna tabun; 
hon kände sig mera dragen till den pd
mitiva realismen hos folk som eskimå
erna, vilka hade den berömvärda vanan 
att kasta ut sina mor- och farföräldrar och 
låta dem frysa ihjäl, när de inte längre 
kunde bidra till familjens uppehälle. En 
London-tidning rapporterar att en besö
kare i Sverige knappast sett någon som 
var mer än 7 5 år gammal och ytterst få 
under fem. Enligt besökaren var Sverige 
en mycket lycklig nation emedan den 
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hade mod att leva på ett modernt, ratio
neLlt sätt. The New Statesman stödde gi
vetvis evtanasin men var oroad över att 
den skulle visa sig mycket inkomstbring
ande för den privata företagsamheten och 
därmed bli ett hinder för socialiseringen. 

Katolska intellektuella i Amerika väd
jade till det andra Vatikankonciliets 43 :e 
session; man önskade en definition med 
lydelsen att kyrkan inte hade och aldrig 
hade haft något emot evtanasin. Frågan 
blev även aktuell under det presidentval, 
som ägde rum samma år. Båda kandida
terna framhöll med skärpa, att hur de än 
tänkte lösa evtanasi-problemet skulle de 

endast ha nationens bästa för ögonen. 
Till sist sade U. S. Sttpreme Cottrt sitt av 
försynens vishet mättade ord. Domstolen 
förklarade att den konstitutionella rätten 
1lill liv, rätt förstådd inkluderar rätten att 
dö . .Alla lagar som förhindrade evtanasin 
var med andra ord emot konstitutionen. 

Nåväl, ingen vill hindra någon att få 
del av sina konstitutionella rättigheter. 
Följaktligen upphörde det katolska mot
ståndet omedelbart. Sociologer rapporte
rar, att katolska mor- och farföräldrar dör 
numera lika snabbt som den äldre genera
tionen bland de från oss skilda bröderna. 

Euthanasien är den stilla, lätta döden. I och för sig vore den alltså något eftersträ
vansvärt, ty vi önskar för alla och även för oss själva en stilla och lätt död. Men 
denna kan uppnås på två sätt. För det första genom att dödsplågorna mildras. Det är 
läkarens plikt att hjälpa i detta avseende. Han är till för det och skall därvid begagna 
alla tillåtna medel. Men det finns också en annan form av euthanasi. Den stilla, lätta 
döden kan också ges på ett våldsamt sätt. Det är den egentliga »dödshjälpen», det 
direkta dödandet av den obotligt sjuke. Man tar bort hans plågor genom att döda 
honom. Är nu detta tillåtet? Det är frågan. 

Vem kunde fordra dödshjälpen? Det kunde vara den sjuke själv. Hans liv har 
blivit honom en last. Plågorna synes honom alltför svåra. Han vill dö »i skönhet». 
Därför ber han en annan att ge honom döden. I själva verket är detta detsamma som 
självmord, blott att dödandet sker genom en annan. Vad säger den naturliga moral
lagen och Guds positiva lag härom? 

Den nattrrliga morallagen, som står skriven i varje människas själ, säger oss, att 
människan inte själv givit sig livet, därför får hon heller inte ta det själv. Inte män
niskan är herre över sitt liv utan Gud allena. Människan får blott bruka livet men 
inte förstöra det . . .  

Det som står fast genom den naturliga sedelagen, har Gud på nytt inskärpt genom 
positiva bttd, så att intet tvivel kan råda, så att vi är bättre skyddade mot alla fres
telser , . .  Det är alltså klart, att en kristen människa varken får döda sig själv eller 
önska, än mindre kräva »dödshjälpen» för sig själv. Men då är det heller inte tillåtet 
för läkaren att tillmötesgå en sådan önskan eller ett sådant krav . . .  

Det gör nu detsamma, om denna »dödshjälp» begäres av den sjuke eller av hans 
närmaste eller av staten: i alla fall är det moraliskt sett ett mord. (Credo 1942: 87 ff.) 
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Heliga män och lärde 

D a v i d  K n o w 1 e s: Saints and Schalars. Cambridge University 
Press. 

S t. E i l f  r e d  o f R i e v  a u  '1 x :  Mirror of Charity. Övers. Geoffrey 
Webb-Adrian Walker. Mowbrays. 

Den anglvkanska 'kyrkouppfattningen har, som både katoliker och protestanter er
känner, varit ett avledande element inom den engelska debatten om landets religiösa 
historia genom att den så att säga gjorde den tresidig. Men den har fått ett gott stöd 
av sådana välbalanserade och ekumeniskt försonliga katolska historiker som D a v i d  
K n o w 1 e ,s, professor i modern historia vid Cambridges universitet och författare 
till vägande verk om klosterväsendet och ordenslivet i Storbritannien under medel
tiden. Knowles är en av engelsk essaystiks bästa pennor med en bred humanism i 
omdömet och en fin säkerhet i stilen som gör honom sympatisk både som personlig
het, konstnär och lärd. 

Han har 1 962 utgett ett urval porträtt och karaktärsskisser, Saints and Schalars, 
delvis baserade på hans föregående arbeten men också innehållande en del essayer 
ursprungligen avsedda för B. B. C. Den procession han presenterar sträcker sig över 
ungefär ettusen år från det Benedikt av Nursia grundade den »familia de St. Bene
dikt», som •innehåller cistercienser, kartusianer och flera andra av de berömda ord
narna under de århundraden man brukar kalla de benediktinska, fram till den tid då 
kung Henry VIII: s  krav på kungamaktens överhöghet över kyrkan skapade den stora 
skara martyrer, vilken efter att ha varit förgäten i flera hundra år återigen levt upp 
i ,sina landsmäns hågkomst. - En av dem har svenska anknytningar, prästen Richard 
Reynolds från Syon Abbey, det stora engelska kloster, som under medverkan av präster 
och nunnor från birgittinerklostret i Vadstena reste sig år 14 1 5  nära London och, 
fast på annan plats, alltjämt existerar (jfr Credo 195 5 :  83 ff.). 

Avsikten med sfrt urval anger professor Knowles helt anspråkslöst vara hoppet att 
läsare, vilka kanske blivit avskräckta av hans större verks vetenskapliga apparat, skall 
våga sig på denna populära lilla bak och i den skaffa sig mera kunskap om den s. k. 
mörka medeltiden, vilken den ,stora publiken ännu ofta ser som ett enda blodigt och 
mörkt skådespel, iscensatt av idel hårda och dogmatiska fanatiker. 

Hans första kapitel om Benedikts regel är ett litet mästerverk av lärd och levande 
koncentration i sin skildring av dess långsiktiga inflytande genom århundraden, inte 
blott på den kanoniska och sekulära lagstiftningen utan även på massornas tanke- och 
känsloliv via kungarnas rådgivare och via skribenter, filosofer och prelater, nästan 
alla munkar, vilka under sina mest formbara år genomsyrats av dess tankegångar, 
som de hört läsas dag efter dag, år efter år, sekel efter sekel i sina kloster tills de 
mer eller mindre införlivats med deras eget innersta och de bästa bland dem blivit 
ett med ordens »spiritus lenitatis», den anda av varm och human medbroderlighet 
man ännu i dag finner hos vissa av »den helige Benedikts glada söner» .  

Från denna den medeltida universalismens tid, då kristendomen i sig själv var det 
gemensamma fosterlandet, möter man så efter inledningen själva processionen av 
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representanter för många olika nationaliteter: engelsmän som Beda Venerabilis, lom
barder likt Lanfranc, Vilhelm Erövrarens vän och den förste ärkebiskopen av Canter
bury efter kungens seger, eller ,italienare som hans efterföljare, Ansdm av Canterbury; 
medlemmar av de många olika ordnar vilka förde det benediktinska arvet vidare men 
därmed, som kanske särskilt augustinerna - den orden efter vilken birgittinerna är 
bildade - ·också lät den klassiska tidens vin gjutas in i nya läglar. Men framför allt 
möter man också i flera fall människor, vilka författaren genom glimtar från gamla 
krönikor men främst genom sin säkra stilkonst gjort levande och åskådliga för 
läsaren. 

David Knowles är själv benediktin, men då turen kommer till tiggareordnarna 
visar han full förståelse för stiftarnas revolutionära dynamism, vars krav på för
nyad gudskärlek och tjänande enkelhet skulle ligga som ett frö till oerhörda kom
mande händelser. Hans franciskanska gestalter, som t. ex. skildringen av den gamle 
krönikören Thomas Eccleston, men framför allt hans korta essay om den helige Frans 
själv, blommar av den tidiga franciskanska andan av nåd och grace - även i all
männare betydelse - och ger i essayn om Eccleston för en utlänning helt nya glimtar 
av en undangömd värld av engelsk fromhet. Mest är dock författaren naturligtvis 
hemmastadd med de gestalter vilka tillhör hans egen »familia» och det är från deras 
krets han skänker oss de flesta av de snabba ögonblicksbilder, vilka plötsligt sätter 
dessa fjärran liv så nära oss. Vi ser Anselm av Canterbury liksom lyft direkt ur krö
nikan då han böjer sig ned över en gammal ordensbroder, matande honom med dru
vor som han krossar i handen för att ge den sjuke, som inte vill ta näring från någon 
annan än sin abbot. Eller hur den majestätiske gamle ärkebiskopen reser sig från sitt 
dödsläger med bara ben under tagelskjortan och mödosamt knäböjer på golvet för att 
ta emot den sista kommunionen som vägkost. »'Denne man» , skriver Knowles, »som 
var mycket mer fader, tänkare och vägledare än reformator och politiker.» 

* 

Cisterciensabboten S : t  E i 1 r e d s  verk Spect1lttm Charitatis har utkommit i ny
översättning till modern engelska och därmed gjorts tillgänglig för alla, som vill 
stifta bekantskap med en av medeltidens älskligaste och heligaste män. Om honom 
kan man säga vad en av hans krönikörer berättar att han själv yttrat om en av sina 
bröder i klostret: »Honom må man kalla vänskapens barn. Han känner ingenting 
högre än att älska och bli älskad.» Kärleken till vännerna, så stark i hans ungdom 
att den återkallar Augustini bekännelser om hans lidelsefulla tillgivenhet för sina ti
diga vänner, blev för den gamle cisterciensabboten längre fram till den gyllene trappa, 
vilken förde honom upp till höga mystiska höjder. Eller med hans egna ord: »Plöts
ligt, liksom omedvetet förändrar kärleken sitt föremål och eftersom den är så nära 
Kristus rör den vid hans ljuvlighet och begynner smaka hur oändlig den är. Sålunda, 
resande sig från en helig kärlek, som når fram till vännen, når hon till den allra 
heligaste kärleken som når Kristus . . .  , och vill han gjuta denna vänskap över alla 
och ge den tillbaka till Gud, då Gud skall bli allt för alla.» Man ser den gamle 
mannen sitta som medelpunkt i kretsen av lyssnande och utfrågande lärjungar likt 
Augustinus i Cassiciacum, inbegripen i ett av dessa halvt platonska, halvt skolastiska 
samtal som i århundraden framåt ,skulle absorbera västerländsk kristendoms bästa in
tellektuella krafter. Men man skall inte tro att de väldiga skaror, vilka drogs till hans 
kloster, utgjordes av idel sådana män. Tvärtom, som hans främste samtida biograf, 
Walter Daniels skriver: 'Blev någonsin en munk, även om kroppsligt eller andligt 
aldrig så svag, någonsin tillbakavisad från Rievaulx? '  Därför strömmade också dit 
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skaror av munkar, vilka behövde broderlig barmhärtighet och medömkan. Och där 
fann de frid och helighet, utan vilka ingen kan skåda Gud. Ja, även de, som ingen 
frid funnit någonstädes annars på jorden och vilka til1bakavisats från många andra 
heliga hus, fann då de kom till Rievaulx portarna dit vidöppna och trädde jublande 
in till barmhärtighetens moder.» 

* 

I Knowles urval finns emellertid inte bara helgon och ordensstiftare utan också 
män av en världsligare, mera j ordisk typ; krigare, politiker och kyrkofurstar som 
t. ex. den franske prinsen Henri av Blois, som blev abbot i Winchester och för sina 
många nepoters, ·sin stora praktlystnad och sina ,ideliga politiska intrigers skull skarpt 
räfsades av cisterciensernas talesman, Bernhard av Clairvaux, vilken tillade honom epi
tetet »den stora skökan i Winchester» .  

En annan aristokratisk prelat var den blåblodige Thomas de la Mare, abbot av 
St. Albans vid slutet av 1 300-talet, den siste och kanske störste av de stora abboter 
som under monasticismens högsta maktperiod byggde de stora cistercienskyrkor, vilkas 
ruiner än i dag tycks fylla luften med sina stumma böner av sten. Han var lika out
tröttlig som byggherre och som konstsamlare - men detta sista framförallt för att 
smycka sina kyrkor, medan hans eget liv var strängt asketiskt. Knowles säger om 
honom att »hade många levat som han, lika fromt och strängt skulle hans orden inte 
ha försvunnit och förtjänat att försvinna så fort ooh lätt från Englands liv». 

En annan av dessa figurer i halvljus är Roger Bacon, som bekant ansedd som kru
tets uppfinnare - en gåtfull gestalt, vilken företer en sorts blandning av svart och 
vit magi. Senare tider har dragit fram honom i ljuset som en martyr för den fria 
tanken och en förebådare av den förening av teologi och vetenskap, vilken om ut
vecklingen fått fullfölja den, kanske skulle gjort reformationen onödig. Knowles be
tvivlar detta, men medger att om andra och mera balanserade tänkare fullfölj t  hans 
väg hade måhända medeltidens filosofi bättre förmått bibehålla kontakten med kon
kret verklighet och därigenom undgått den sterilitet, som blev följden av den rena 
spekulationens isolering från livet och människan. 

Till munklivets kritiker i denna bok har Knowles lagt den föga sympatiska figu
ren Gerald av Wales, som i början av 1200-talet utsatte särskilt svartbröderna för en 
mördande attack. Han rasade även mot de vita munkarna men, tycks Knowles anse, 
av mindre vackra bevekelsegrunder, framför allt avundsjuka på deras rikedom. De var 
också under denna period av hausse för landets agrikulturella liv dess duktigaste jord
brukare; författaren ger i detta sammanhang en fängslande skildring av ett medel
tida klosters ekonomiska förhållanden kring den skicklige lantbrukaren abbot Henry 
av Eastry - vars konterfej kunde varit av vilken storföretagare som helst! Men med 
den växande rikedomen följde faran att munkordnarna för sina många världsliga om
sorgers skull vårdslösade det andliga livet. Bredvid en sådan kritiker av detta, som 
Gerald av Wales, har författaren ställt en mera imponerande man, John Wyclif, som 
i mitten av I 300-talet lät ljuda den första alarmsignalen till den storm lollarderna 
skulle resa mot Kyrkans andliga vanmakt på höjden av dess världsliga triumf. 

I essayerna om munklivets kritiker visar Knowles en välgörande objektivitet, en 
förmåga att »särskilja andarna» som inger förtroende. Allt som allt är denna bok 
med dess klara luft av lärdom och andaktsfull fromhet ett verk, som ger varaktig be
hållning, förutom att den hos oss vanliga läsare ökar kunskapen om och förståelsen 
av religiösa gestalter fjärran från svenska allfarstigar. 

Anna Lenah Elgström 
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Andakts böcker 

Bruket av andaktsböcker har i vårt 
land gamla anor. Postillorna intar väl den 
främsta platsen men även andaktslittera
tur i striktare mening, bönböcker, me
ditationsböcker, har haft sin givna åt
gång. Sålunda översattes Thomas a Kem
pis De Imitatione Christi redan 1 663 åt 
Magnus Gabriel de la Gardie. Sedan dess 
har den översatts ett 20-tal gånger, men 
inte förrän på 1920-talet utkom den utan 
att först ha purgerats för protestantiskt 
bruk. Detta är en imponerande tradition 
och i dess efterföljd försvarar Dick He
landers Bönbok, Stora bedjares böner väl 
sin plats, en bok där fromma protestan
ters och katolska helgons böner förekom
mer ,sida vid sida. Men för övrigt tycks 
standarden vara i sjunkande och böcker 
av typen » ord på vägen» eller moderna 
psykologiserande dominerar utgivningen. 
Varken protestantiska eller katolska för
lag tycks förmå följa upp traditionen från 
Om Kristi efterföljelse. 

Vill man skaffa sig goda andakts
böcker tvingas man därför vända sig till 
uulandet, där man fortfarande tycks för
stå att andaktsböcker alltid är säljbara, 
om också sällan bestsellers. Kösel-Verlag 
har utgivit Gebete ttnd Betrachttmgen der 
Kirchenväter ,sammanställda av Birgit 
Weiss (Mlinchen 1963 .  DM 8 :  50-
10 :  50). Boken gör skäl för sin titel. De 
större fäderna finns alla med bland för
fattarna, men där möter även några för 
til<lkallad patristiker okända namn. Y m
nigast förekommer Augustinus som bidrar 
med över sextio böner. Ett femtiotal är 
hämtade ur olika grekiska liturgier och 
bland dem som i övrigt givit de flesta 
bidragen finner man helt naturligt Leo 
den •store, Ambrosius, Ireneus, Tertul
lianus och Johannes Damascenus. Bönerna 
och betraktelserna är ordnade i fyra hu
vudavdelningar: I. Der betende Mensch. 
Den bedjande människan, Guds avbild, 
ehuru ,syndfull och i frestelse, under själv
rannsakan och bot, på väg mot Gud, i 

käJJlek till honom och till nästan, i he
lighet, inför döden, uppståndelsen och do
men. På de 1 5 0  första sidorna ges denna 
ingående framställning av den bedjandes 
situation. Därefter följer IL Der ange
betete Gott, III. Die Gnadengaben, IV. 
Das Gebet des Alltags. Dispositionen är 
nästan förödande fullständig. Det enda 
som saknas är en lista med några få bio
grafiska data om författarna, som ju inte 
alltid är så allmänt kända. Det torde fin
nas läsare, som inte är alldeles säkra på, 
när Tertullianus levde. Boken har ett trev
ligt fickformat - duades - och är syn
nerligen ,smakfullt uppställd. 

Ett helt annat format - kvarta - har 
Irmgard Trosiener, Bildmeditationen im 
Kirchenjahr (Freiburg 1963, Herder. DM 
34: 50). Den omfattar tiden från Påsk
dagen till kvatemberlördagen i septem
ber och innehåller fyrtioåtta reproduk
tioner varav åtta i färg, avsedda för me
ditationer för den enskilde eller i familje
kretsen. Texten är knuten till de olika 
dagarna i kyrkoåret. Ett kort stycke ur 
propriet, ofta ett utdrag ur evangeliet, 
episteln, någon bön, introitus eller dylikt 
får bilda underlaget till det bilden il
lustrerar. Dessutom ger utgivaren en sak
lig redogörelse för symbolerna i bilden 
och meddelar för meditationen nödvän
diga konsthistodska, liturgiska, bibliska 
och tolkningshistoriska notiser. Det är 
uppenbart att författarinnan inte avser 
att servera en färdig meditation utan en
dast att ge stoffet. För undvikande av 
varje missförstånd i den vägen har boken 
även försetts med bruksanvisning. 

Bilderna är huvudsakligen hämtade 
från tidig medeltid, benediktinsk bokil
lustrationskonst från ottonsk tid, något 
romanskt, ännu mindre gotik samt en stor 
del modern kyrkokonst: Matare, Karl 
Rissler, Gottfried von Stockhausen. En 
konsthistorisk expose eftersträvas således 
inte alls, och det torde väl vara alldeles 
uppenbart, att det subjektiva drag, som i 
konsten börjar mer och mer framträda 
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från och med höggotiken för att kulmi
nera på 1 800-talet och det begynnande 
1 900-talet, är orsaken till att konstalster 
från denna långa tid icke medtagits i sam-
1ingen som underlag för meditationer 
över Gud och Guds handlande med män
niskosläktet. Meditation är självverksam
het, koncentration och inlevelse, och den 
störs givetvis, om den tvingas in i en an
nan människas uppfattning mer eller 
mindre fotografiskt återgiven. Sedan män
niskan satts i centrum i stället för Gud, 
ger således konsten mindre möjlighet till 
meditation. Hur konstmedvetna vi än är, 
har vi kanske blivit allvarligt skadade av 
de bilder våra kyrkor illustrerats med, 
och som anses särskilt lämpade för barn. 
Har vi kanske förlorat förmågan till in
levelse och meditation, därför att bil
derna av den Korsfäste så exakt återger 
Kristi mänskLiga natur, därför att skulp
turerna av den Heliga Jungfrun förlänats 
nationella särdrag. Den naturtrogna fram
ställningen ger bara ett jaså till svar från 
vår sida, icke det umgänge som är medita
tionens innebörd. 

Man tillvitar gärna det teologiska sym
bolspråket i konsten ett schablonmässigt 
drag, kanske därför att konstförståsig
påare egentligen inte vet vad teologi och 
symbol är. V,isst är ansiktsuttrycken i den 
tidiga medeltida konsten ofta Lika var
andra och har få personliga särdrag, visst 
kan man på glorian genast urskilja den 
Heliga Jungfrun i lärjungakretsen medan 
könet icke är så starkt markerat. Men 
detta är förenkling, koncentration. Det är 
ju inte det personliga, mänskliga dessa 
bilder vill illustrera utan en handling, 
Guds handlande med oss. Det schablon
mässiga är och förblir människan själv. 
Hon är sig alltid olik, när hon avbildas 
som människa, även om hon hänger på 
ett kors och föreställer Kristus. Det är 
till synes svala bilder, dessa tidiga medel
tida, men de förmedlar en dramatisk in
tensitet, som ligger utanför det mänsk
liga. Efter en lång parentes möts här ot
tonsk konstuppfattning och 1900-talets. 

Alfons Heilman är en känd tysk präst 
och skriftställare, som .i nära femtfo år 
medverkat i större katolska tidskrifter. 
Hans bok Meditationen grosser Gottes
frett1ide (Freiburg 1963, Herder. DM 
18 :  50) är tydligen ämnad att vara kro
nan på ett långt livsverk, eftersom den 
utgivits till hans So-årsdag. Säkert har 
det behövts många år till att samla alfa 
de 365 korta meditationerna. Det har 
gällt att finna väl avgränsade stycken 
med en enligt förlagsreklamen garante
rad lästid om två till tre minuter. Avsik
ten är att ge den jäktade nutidsmänniskan 
tillfälle att ösa ur kyrkans rika skatt av 
vittnesbörd om den form av gudsum
gänge, som förunnats de stora mysti
kerna. Boken utgör ett tvärsnitt genom 
denna litteratur från Mäster Eckehart till 
Fenelon. Ingen av de större saknas vid 
en genombläddring. Deras bidrag är ord
nade i tolv temakretsar avpassade efter 
månaderna men inte uppbyggda direkt 
kyrkoårsmässigt. Den första kretsen, som 
är meditationer över ämnet »Om Guds 
härlighet i himmelen och på jorden», är 
avsedd för januari månad och har tyd
Hg julkaraktär, medan de två följande av
snitten, som ägnas alltings förgänglighet 
samt vägen och målet för vår pilgrims
färd, är lämpade för fastan. Det mesta 
behandlas och tyngdpunkten läggs på det 
kristliga livet, för att klinga ut i det tolfte 
advenMbetonade avsnittet: om en salig 
hädanfärd. 

I den ,inledningsvis antydda fattigdo
men på god katolsk andaktslitteratur fyl
ler böcker som msgr Heilmans, Irmgard 
Trosieners och kyrkofädersamlingen ett 
tomrum. Deras enda allvarliga fel är, att 
de inte är översatta till svenska, så att de 
kunde användas av en större läsekrets. 
När det gäller det kristna livet och för
djupande a,v närheten till Gud, är kon
fessionsgränserna ovanligt litet marke
rade, vilket omvittnas av succeboken Om 
Kristi efterföljelse, ,som ju egentligen är 
en mycket katolsk bok. Mys�iken och 
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mystikerna är något lockande. De får leva 
på ett sätt, som är få förunnat, men det 
rätta ·sättet att lära känna dem och för.stå 
dem är säkert inte ett intresserat studium 
utifrån eller uppifrån utan ett inträng
ande genom läsning kanske bara två till 
tre minuter varje dag - 365 gånger om 
året, skottdagen undantagen. 

Böcker av detta slag kan uppfattas myc
ket olika. Många har en utpräglad aver
sion mot antologier. Det är sådana, som 
vill och har möjlighet att välja själva, 
och som hellre läser en författare åt 
gången. För dessa finns andra böcker, 
men utgivarnas mening är att ge ett slags 
service åt sådana, som har ont om tid 
men ändå vill leva som goda kristna. Ur 
den synpunkten försvarar böckerna väl 
sin plats. 

För aristokrater med fullständighets
lidelse kan J. Heyrman, Allein mit Gott, 
Band I (Wien 1964, Herder. S 148 :  -, 
DM 24: -) med fördel rekommenderas. 
Det är ett originalverk. Pater Heyrman 
är jesuit och har tagit sig före att skriva 
en betrnktelse för varje dag och dessutom 
för de större helgondagarna - ett i och 
för sig beundransvärt företag. Inför en så
dan homiletisk störtflod undgår man inte, 
att självibevarelsedriften börjar fungera. 
Det är då lugnande att notera, att förfat
taren i själva verket är flamländare, och 
att hans bok översatts även till engelska. 

Verket •skall omfatta tre delar. Än så 
länge föreligger endast Band I om 400 si
dor, som behandlar tiden från Advent till 
Påsklördagen. Det är korta betraktelser 
om ca två sidor, uppdelade i tre avsnitt 
efter känt homiletiskt mönster. Kyrkoåret 
följs troget och författaren tillvaratar det 
mesta av vad det har att ge. Men han blir 
ald1:1ig slav under sitt schema. I stället ges 
en texttrogen och central framställning. 
Dispositionen av det rika stoffet är enkel 
och klar, systematisk och pedagogiskt ele
gant. Särskilt fint är det naturliga inlem
mandet av den Heliga Jungfrun i raden 
av betraktelser. 

Författaren träder själv i bakgrunden. 
Betraktelserna har en tjänande uppgift. 
Avsikten är att läsaren skall uppfostra sig 
till att inte längre behöva gå omvägen 
över en bok av detta slag. Det är alltså 
själaspis för mogna kristna till efterföl
jelse av Kristus, till självständighet, en
samma inför Gud. 

Medan vi väntar på Band II och III 
av pater Heyrmans utmärkta bok, kan vi 
kanske våga hoppas på ett och annat 
svenskt försök. Var och en som läst 
Theeuwes fina biografi över Teresa av 
A vila ( Credo 5 / 6 3) känner väl en stor 
längtan att få lära känna denna under
,bara person litet närmare. Det kan knap
past vara anmälarens sak att förelägga 
·karmelitersystrarna i Glumslöv uppgifter, 
men nog vore en utgivning på svenska av 
Teresas skrifter en välgärning, som icke 
kan överskattas. 

Bengt Thorell 

Blaise Pascal, urval och översättning 
av J e a n  P a i l l a r d. Stockholm 1964, 
Bokförlaget Piccolo AB. Kr. 6: 90. 

Inget är väl mer välkommet för 
svensk katolicism - och svensk kul
tur - än europeiska klassiker i en så
dan översättning som pater Paillards ut
gåva av Pascal. Vi möter den i en liten 
( 1 2  x 8 cm), smakfullt utstyrd, röd och 
vit volym om endast ett So-tal sidor, 
utomordentligt väl avpassad för Pascals 
Tankar över religionen. Hans eleganta 
aforismer fordrar inget stort format. En 
kommentar för den vetgirige tillåter väl 
inte utrymmet vid sidan av den 28 sidor 
långa inledningen med biografiska data 
författad av utgivaren. Att i detta knappa 
utrymme pressa in en personlighet av 
Pascals format och den kontroversiella 
tid han levde i kan knappast ge ett an
nat resultat än den livfulla och drama
tiska bild vi får. 

Bengt Thorell 
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Herders Volkslexikon farbig. Freiburg 
1963, Herder. DM 19 :  So. 

Det är en imponerande rad uppslags
ve11k inom vitt skilda områden, som Her
ders förlag ger ut. När man får i sin 
hand Herders Volkslexikon väntar man 
sig finna en biprodukt av god kvalitet och 
man blir inte besviken. På 1024 sidor i 
oktav behandlas 45 ooo uppslagsord. No
tiserna är givetvis knappa men ger vä
sentliga uppgifter. Precisionen är hög, 
Trycket är klart och lättläsligt. Sedan för
laget till sitt 1 50-årsjubileum år 19 50 
gav ut detta verk i svartvitt, har 27  upp
lagor eller 660 ooo exemplar lämnat 
trycket. Den nu föreliggande upplagan 
har försetts med utsökta illustrationer ,j 
färg av konstverk, arkitektur, kartor m. m. 
Den presenteras som ett helt nytt verk. 
Med denna förnämliga utstyrsel borde 
succen inte bli mindre denna gång. Det 
lilla formatet och 'knappheten i uttrycket 
till trots har boken en ovanlig förmåga 
att sporra till studier i större verk. Och 
allt detta för ca 25  kr.! 

När man bläddrar i ett uppslagsverk 
från ett annat land är det lätt att frestas 
till det suspekta sökandet efter folkkarak
tärer. Nog 'kan boken betraktas som ty
pisk tysk, men det är ju bara en fördel, 
när det gäller uppslagsverk. Söker man 
efter svensk kultur däremot blir man på 
ett nyttigt sätt satt på plats. Man finner 
Lagerkvist och Lagerlöf med porträtt och 
Strindberg utan. Under Bergman redo
visas endast Ingrid! Några Nobelprista
gare omnämns men ingen statsminister. 
Vi får försöka trösta oss med att mid
nattssolen är avbildad och att vi har Ki
runa, jordens största stad - »flächen
mässig», 

Bengt Thorell 

G u n n e I V a 1 1  q u i s t: Re
formation i V atikanen? Dagbok 
från Rom del II. Stockholm 1964, 
Bonniers. Kr. 28 :  50. 

Gunnel Vallquist fortsätter oförtrutet 
att informera svensk publik om skeen
dena på Vaticanum II - en hart när 
omöjlig uppgift. Omöjlig därför att vad 
som där sägs knappast kan framstå i sin 
rätta dager utan vidlyftiga kommenta
rer - i varje fall inte för en oinitierad 
pubHk. Från denna synpunkt är dagboks
formen en lycklig lösning. Luncher och 
kafebesök tillsammans med präster och 
teologer hjälper författarinnan att för
klara motiv och sammanhang som kan 
vara svårfångade när diskussionerna i 
koncilieaulan isoleras. 

Om det av det ovanstående framgått 
att denna andra del av Romdagboken har 
samma obestridliga förtjänster som den 
första måste det dock tilläggas att det blir 
ganska tröttande att följa varje dag av 
konciliet. »Det blir lite prövande så små
ningom med detta dagHga omtröskande 
av argument för och emot . . .  », skriver 
Gunnel Vallquist själv på tal om debat
terna mellan biskoparna. Det är just 
denna kritik man med fog kan rikta mot 
hennes bok. En av konciliets ambitioner 
är ju att .Jåta så många röster som möjligt 
komma till tals. Man frågar ,sig emeller
tid om Gunnel VaUquist nödvändigtvis 
måste redovisa även de »mindre intres
santa» dagarna. En sovring hoppas vi få 
i nästa (?) dagbok! Det är ju dock av en 
svensk lekmannapublik boken främst 
kommer att läsas. 

Vad som i stor utsträckning balanserar 
den slagsida boken onekligen får genom 
»fullständighetsnitet» är Gunnel Vall
quists ärliga engagemang. Detta är ju för 
övrigt något utmärkande för hela hennes 
produktion. Det är välbekant var hon har 
sina sympatier, men även de som inte är 
»progressiva» måste nog erkänna att hon 
i varje fall försöker teckna en någorlunda 
rättvis bild av »motståndarna». Att här 
tala om »Opposition med påvligt sam
tycke» och blanda in begrepp som »Der 
Fiihrer denkt för uns» - som någon 
recensent gjort - är en helt ogrundad 
beskyllning. Om någon dementerar den 
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vanliga fördomen att en katolik inte kan 
tänka själv är det Gunnel Vallquist. På 
det området gör hon säkerligen sin kyrka 
den allra största tjänst i detta land! 

Gunnel Vallquist arbetar som journa
list vid konciliet. Hon fångar de spon
tana ögonbHcksreaktionerna och förmed
lar mycket av andan under konciliet -
en anda som är uppmuntrande både för 
katoliker och protestanter. Hennes dag
böcker gör det också lättare för oss ka
toliker i Skandinavien att känna den ome
de1bara samhörigheten med världskyrkan. 
Inte minst av denna anledning är de en 
tillgång. 

Birgitta W inbäck 

A r  n e P a l m  q v i  s t: De ak
tttella kyrkobegreppen i Sverige. 
Acta Univ. Ups. Studia Hist.-Eccl. 
Ups. 7 .  Uppsala 1 964. Kr. 30 :  -. 

Att på mindre än 300 sidor åstad
komma en rättvis översikt av de olika 
kyrkobegreppen i Sverige och deras rela
tion till staten är inget lätt uppgift. Doc. 
Palmqvist har gripit sig an uppgiften med 
sedvanlig flit och noggrannhet, och man 
måste erkänna att han lyckats mycket bra. 

Materialet har delats upp enligt sche
mat frikyrkor - svenska kyrkan - andra 
kyrkor med en bihang om kristendoms
kritikernas ställningstagande. Det myokna 
materialet redovisas löpande i fotnoter 
med utförliga citat och hänvisningar som 
gör framställningen levande. Utred
ningen har blivit en välskriven och in
tressant bok, som ger en utmärkt inblick 
i nutidens kyrkliga problem i landet. 

Författaren är mycket objektiv, men 
givetvis lyser hans intressen fram på olika 
sätt. Pingströrelsen får en rätt styvmoder
lig behandling, även om utvecklingen 
med KDS kom efter det manuskriptet 
blev färdigt. Trycket mot puritanismen 
under Elisabeth och Laud är värt att nämna 
(s. 7), medan liknande tendenser här to
nas ned. »En sådan händelse som att den 

förste baptistpredikanten i Sverige blev 
landsförvisad 1 8  5 r bidrog helt naturligt 
att försvåra en positiv syn på stat och 
ky11ka» (s. 20). När Brattgård skriver om 
den katolska och Sjögren om den refor
merta faran i julboken 1956 innebär det 
dock inte att »det ekumeniska draget hade 
minskat» (s. 1 73) .  

Andra delen - om svenska kyrkan -
behandlar låg-, folk-, gammal- och hög
kyrklighet. Man saknar kanske något om 
liberalteologins inflytande på de två 
första riktningarna. Folkkyrkligheten är 
väl behandlad och det är intressant att se 
hur begreppet »statskyrka» varierat i po
pularitet. Söderblom tvekade inte att an
vända det men man undrar litet över hans 
optimism. Statskyrkoformen »hindrar kot
terivasen och maktfullkomlighet och 
främjar verklighetssinnet och den hälso
samma kontakten med kulturlivet» 
(s. ror) .  Så kunde man säga år 1 9 1 8. 
Optimistiskt kan det även låta 1964 -
Palmqvists korta avsnitt om kyJ.1kan ur 
servicesynpunkt låter väl folkihemskt. 

Socialetiken får en bra behandling. In
tressant är intresset för den franska ut
vecklingen, men det tog ett brått slut när 
Karl-Manfred Ohson blev en ledande ex
ponent (s. 1 57 ,  n. 4). 

Högkyrkligheten blir något ensidigt 
framställd. De mer aggressiva utlåtan
dena citeras medan djupare motivering 
ej kommer fram lika bra. Så hänvisas 
det visserligen till bibelsynens betydelse 
(s. 204), men det leder bara till uttalandet 
att »en del exegeter har ansetts spela en 
viss roll» (s. 2 r 8). 

Ur katolsk synpunkt finns en hel del 
av intresse. Staxäng varnar 1 956 för skils
mässa mellan stat och kyrka. Där så skett 
har den katolska kyrkan, »en internatio
nellt politiskt betonad kyrka, snabbt tagit 
ledningen hland samfunden» (is. 193) .  
Avsnittet om den katolska kyrkans syn är 
utförligt och välskrivet, som var att vänta 
av den expert som doc. Palmqvist är. Han 
bemödar sig alltid förebildligt om att gå 
till källorna och sedan intervjua katolska 
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sakkunniga om resultaten (se fotnoterna). 
Även här indelas inte orimligt i olika 
läger. Men de anförda citaten kanske 
,skulle mana oss till å:terhållsamhet i våra 
utlåtanden om vad »kyrkan» eller »kato
likerna» anser. 

Vi vill varmt rekommendera utred
ningen som en handbok över nutida 
svensk kyrkosyn. Men den kanske passar 
bättre som nr 7 i serien Studia historico
ecclesiatica Upsaliensia än som riksdags
lektyr. Vad skall gemene dksdagsman 
föreställa sig när det talas om att »EFS 
präglades av ecclesiolismens pietistiska 
universalism»?  (s. 66). 

Men det är verkligen beklagligt att 
det inte finns ett personregister till bo
ken. Här finns inte bara en sammanhäng
ande fram\5tällning utan en enastående 
materialsamling, som borde vara mer till
gänglig än som nu är fallet. Det är synd 
att man sparar på dylikt. Då hade det va
rit bättre att låta bibliografin falla bort -
den är ju redan redovisad i fotnoterna. 

Lars Rooth SJ 

B o r i s  S i m o n: Abbe Pierre. 
Stockholm 1964, SKDB. Kr. 
1 2 : -. 

F r i t h i o f  D a h l h y: Sym
boler och tecken. Stockholm I 964. 
SKDB. Kr. 8 : -, n :  50. 

P a u l B a u  e r: Den 
vidskepelsen. Stockholm 
SKDB. Kr. 1 1 :  -. 

D r i  e s v a n  C o i 1 1  i e: Det 
röda Kina. Stockholm 1 964, 
SKDB. Kr. 5 :  7 5 .  

W e r n e r  K l a s e: Hitler. 
Stockholm 1964, SKDB. Kr. 
1 3 :  50. 

W e r n e r  K e l l e r: Men Bi
beln hade rätt. Stockholm 1964, 
SKDB. Kr. 1 8 :  50, 2 3 :  -. 

De böcker som har sammanställts här 
finns alla i den av Diakonistyrelsens bok-
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förlag utgivna Verb11m-serien, där man 
till ett förhållandevis billigt pris kan få 
god, ibland mycket god läsning. De för
hoppningar, som seriens första nummer 
ingav, har hittills infriat\5 och det lovar 
gott för framtiden. 

Werner Kellers bok Men Bibeln hade 
rätt har länge funnits tillgänglig på 
svenska men är numera utgången ur bok
handeln. Det är värdefullt att den åter
kommer på detta sätt. Visserligen har bo
ken sina brister inte minst tack vare en 
del a'.J:)ologetiska övertramp men den har 
även charm och den som nöjer sig med 
journalisdsk bibelforskning får stor be
hållning av samvaron med Keller, som 
kan åtskilligt och skriver flyhänt. 

En gammal bekant är även Dahlbys 
Symboler och tecken, en variant på för
fattarens välkända De heliga tecknens 
hemlighet. Den berättar på ett populärt 
och njutbart sätt om vad som i vidare 
mening brukar kallas kristna l'iymboler. 

De övriga här förtecknade volymerna 
däremot föreligger nu för första gången 
tillgängliga på svenska. Dries van Coillie 
är känd från en tidigare bok i serien 
med snarlikt tema, Fånge hos Mao Tse
t11ng, där han bl. a. skildrade sina erfa
renheter av den kinesiska hjärntvätten. 
Det förtroende som författaren då vann 
kvarstår efter läsningen av den nya vo
lymen. 

Werner Klose är historielärare i Tysk
land och hans bok Hitler har enligt upp
gift använts i skolundervisningen där. 
Det innebär att boken är klart och le
digt skriven. Den ger en nyttig repeti
tion av händelser ooh sammanhang, som 
för inte så länge sedan höll hela Europa 
i spänning. 

Slutligen påkallar boken om Abbe 
Pierre uppmärksamhet. Det är den för15ta 
mera fullständiga presentationen på 
svenska av den franske prästens märkliga 
insatser. Bokens titel täcker inte utan vi
dare innehållet, eftersom den mera hand
lar om Emmaus än om abbe Pierre själv. 
Författaren har uppenbarligen levat med 
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i arbetet. Skildringen har en omedelbar 
friskhet, som 15nabbt besegrar läsaren och 
lockar honom att fortsätta till slutet in
nan han släpper boken. 

»Vi är medvetna om att vi letts ge
nom denna fantastiska, svåra och tragiska 
historia. Vi vet mycket väl att vi varken 
är annorlunda eller bättre än förut. Vi 
har bara haft lyckan att som av en storm
vind kastas rakt in i händelsernas cen
trum, till den källa för allt sant liv som 
människornas lidande utgör. Inför det li
dandet sluter man sig samman för att inte 
gå till botten, och på så sätt räddar man 
sig själv och andra. Måtte din bok få 
väcka till liv kallelsen hos andra. Måtte 
den få ruska om i människornas samveten 
och väcka deras vilja till handling.» 

Orden är abbe Pierres egna i ett brev 
till bokens författare. Ske alltså. 

SL 

H e r  m a n  och S v e n  S t o  1 p e: 
Svenska bokförläggare i närbild. 
En bak om litterär affärsverk
samhet. Uddevalla 1 964, Zinder
mans. Kr. 18 :  50. 

Två begåvade bröder slår sig ihop och 
skriver en bok om svenska bokförläggare. 
Den ene har under en rad år tillhört den 
lilla gruppen herrar, som suae dignitatis 
memor dirigerar landets bokutgivning. 
Den andre har ,studerat samma herrar ur 
författarens perspektiv på understolen. 

Resultatet har blivit en på intet vis 
tyngande men desto mera underhållande 
bok. Sven Stolpe tecknar en rad roliga 
och eleganta porträtt: Johan Hansson, 
Folke Lars Hökerberg, familjen Bonnier 
och Sven Thulin passerar revy i säkert 
gjorda snabbskisser. Herman Stolpe ser 
på delvis samma herrar plus åtskilliga 
andra från sin utsiktspunkt och ger en 
del informationer om förlagsverksam
heten, som har sitt givna intresse för de 
flesta bokläsare. 

SL 

G e o r g e s A u z o u: Als Gott 
ztt 1tnseren V ätern sprach. Ge
schichte der heiligen Schriften des 
Gottesvolkes. Freiburg 1964, Her
der. DM 27 :  50. 

Till bibelrenässansen inom kyrkan hör 
med nödvändighet läsbara och vederhäf
tiga böcker om den Heliga Skrift. Det 
förutsätter i sin tur fackmän, som skriver 
för en större fä.sekrets än specialisterna. 

Till dessa fackmän hör den franske 
exegeten Georges Auzou, som med den 
här föreliggande boken har givit ett 
värdefullt bidrag till studiet av Bibeln. 
För en gångs skull gör sig förlagsrekla
men inte skyldig till någon överdrift när 
den säger: »Arbetet bygger på den mo
derna forskningens resultat vad det gäller 
biblisk historia och bibelteologi men för
fattaren syftar till levande åskådlighet och 
läsbarhet med sin framställning.» 

Var och en som läser Bibeln och då 
främst Gamla testamentet upptäcker gång 
på gång att man inte förstår vad man 
läser om innehållet isoleras från sin 
miljö, med andra ord från Israels histo
ria och den gammalorientaliska kulturen 
med dess speciella litteraturformer. Detta 
har författaren tagit fasta på och presen
terar en litteraturhistoria, som ligger in
bäddad i israelitiskt liv - från den äldsta 
tiden i Mesopotamien fram till första år
hundradet e.fter Kristus. 

En balanserad, klar och överskådlig 
bok, som särskilt kan rekommenderas för 
lärare. 

SL 

H u b e r  t H e n z: Lehrb1tch 
der systematischen Pädagogik. All
gemeine 1md diff erentielle Brzie
hungswissenschaft. Binfuhmng in 
die pädagogischen Forschungs
methoden. Freiburg 1964, Herder. 
DM 25 :  So, Studentenausgabe 
19 :  So. 

Författaren är professor i pedagogik 
vid den pedagogiska högskolan i Eich-
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stätt oah hans arbete har vuxit fram ur 
den av allt att döma kvalificerade under
visning, som han meddelar där. Såsom 
framgår redan av bokens titel består den 
av tre huvuddelar. Den första ger en över
sikt över frågor i den allmänna peda
gogiken och innehåller bl. a. analyser av 
de grundläggande begreppen, de grund
läggande värdena, människobilden, me
toder och den pedagogiska akten. Den 
andra delen kallas differentiell pedagogik 
och där behandlas bl. a. vanan, anpass
ning, ordning, känslo- och samvets
fostran, omdöme, karaktär och vilja, re
ligiös uppfostran, social och individuell 
uppfostran. Den tredje delen slutligen 
redov,isar for,skningsmetoderna i ämnet. 

Redan denna ytterst summariska inne
hållsöversikt ger vid handen, att Henz' 
bok har katolsk grundstruktur. Författa
ren bygger på den pedagogiska tradition, 
som burits upp bl. a. av J. Göttler, F. 
Schneider, F. X. Eggersdorfer, E. Spranger 
och G. Siewetth. Vad som i den förvir
rande mångfalden av pedagogisk littera
tur gör denna bok speciellt intressant är 
att se hur katolsk människosyn och ka
tolska uppfostringsideal integreras i en 
stramt vetenskaplig översikt över pedago
gikens grundfrågor. 

För den som vill komma i kontakt med 
det mest betydande alternativet till det 
svenska skolsystemet och samtidigt vill 
studera en modern handbok, vars inne
håll filtrerats fram ur stor kringsyn i den 
aktuella litteraturen, läser med behållning 
Hubert Henz' bok. 

SL 
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F r i e d  r ·i c h S c h  n e i d er: 
B11ch det' Samml11ng. Besinn11ng 
flit" Pädagogen. Frei'burg 1 964, 
Herder. DM 2 3 :  50. 

Författaren till denna bok, själv en 
känd skolman, utgår ifrån att varje lä
rare gång på gång måste rannsaka sig 
själv och besinna sig på sitt eget arbete. 
På så sätt skyddar han sig mot monotoni 
och slentrian och blir lyhörd inför det 
väsentliga i gärningen: mötet »mit dem 
Du im Kind». 

Som hjälp till denna nödvändiga själv
rannsakan har Friedrich Schneider sam
manställt femtio stycken »betraktelser», 
vilka behandlar lärarkallet och lärarin
satsen ur en mångfald väsentliga syn
punkter: uthållighet i den dagliga ruti
nen, pedagogisk takt, kärleken till ele
verna, läraren såsom förebild osv. 

Det här är med andra ord en ovanlig 
bok, men att den kommer ut just nu före
faller inte vara någon tillfällighet. Man 
läser den som en reaktion i ett läge, då 
diskussionen om skolan, skolans organisa
tion och uppgifter, skolreform och lärar
utbildning osv. alltför ensidigt är inrik
tad på den yttre formen, det tekniska; och 
då man nästan helt håller på att glömma 
de värden, som främst genom Pestalozzis 
insats varit en ovärderlig tillgång inte 
minst i folkundervisningen tidigare under 
detta århundrade. 

SL 
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PETER MEINHOLD: Die Kirchen auf neuen 
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