
KATOLSK 

TIDSKRIFT 

NR 1965 

INNEHÅLL 

53 Sedan sist: Dekretet om ekumeniken 
Den katolska skolan 

57 Katolsk filosofi 
63 Levande och döda (Birgitta Trotzig) 
69 Herdar utan får 
75 Jonas Petri Axberg. Johan III:s sekreterare 
82 Litteratur 

Jean Paillard: Ingemar Leckius och Ingemar Guutafson 

Dekretet om ekumeniken 

ÅRGÅNG 46 

Het'tzrich Roas 
Jean Paillard 

Per Beslww 
Beth Akerhielm 

PRIS KR. 5:-



PÅ SVENSKA 

föreligger nu följande betydande katolska dokument: 

PAULUS VI: 

ENCYKLIKAN »ECCLESIAM SUAM>> 

Särtryck ur Credo, Kr. 5: -

DET ANDRA VATIKANKONCILIETS 

KONSTITUTION M DEN HELIGA 

LITURGIN 

Ljuskopierad upplaga. Pris kr. 6: -
Kan även rekvireras genom postgirokonto 61 8741,' Ka
tolsk Informationstjänst, Jönköping 

MATER ET MAGISTRA 

Pris kr. 10: -
Encyklikan är försedd med en fyllig introduktion av den 
framstående socialetikern professor E. Welty, som ger 
en för svenska läsare bearbetad översikt över den katolska 
sociallärans utveckling sedan år 1891. 

PACEM IN TERRIS 

Särtryck ur Credo - katolsk tidskrift. Pris kr. 8: -

ominikanernas Bokhandel 
LINNE GATAN 79, STOCKHOLM, TEL, 62 38 63 

1 Katolska Bokförlaget 
NORRA SMEDJEGATAN 24, STOCKHOLM, TEL, 2I 33 05 



SEDAN SIST 

Dekretet om ekttmeniken 

som konciliet utfärdade den 24 november 1964, presenteras i svensk över
sättning som bilaga till detta nummer. I gengäld har vår avdelning »Katol
ska perspektiv» fått stå över av utrymmesskäl. 

Dekretet är i högsta grad välkommet och förtjänar att studeras eftersom 
det ger vad som länge varit av nöden - väl avvägda formuleringar för kyr
kans ekumeniska program såsom vägledning för de troende i deras konkreta 
handlande på skilda nivåer. 

Den katolska skolan 

i Stockholm skall äntligen byggas ut och få nya lokaler. Alla som sett under 
vilka förhållanden skolsystrarna arbetar kan inte annat än ,lyckönska dem 
och samtidigt hoppas att de får energiskt stöd från så många som möjligt i 
den nya uppgiften. Men skolbygget har också stor principiell betydelse. Det 
är ett tungt vägande inlägg från katolsk sida i debatten om vi överhuvud
taget skall ha katolska skolor i Sverige. 

Nu och då ställs den frågan till katoliker, varför de inte utan vidare vill 
sända sina barn till den obligatoriska skolan och samtidigt låta barnen delta 
i dess religionsundervisning. Denna undervisning är ju, framhåller man, 
objektiv och borde därmed vara möjlig att acceptera även ur katolsk syn
punkt. Resonemanget har otvivelaktigt påverkat enskilda katoliker och det 
har fått ett visst stöd i det förhållandet att katolska föräldrar i de allra flesta 
fall inte har något val; det finns ingen katolsk skola att tillgå och det är 
svårt för kyrkan att nå alla barn, som bor kringspridda i landet. 

Man har till förmån för den obligatoriska skolan även anfört att de katolska 
barnen, särskilt de som har sina rötter i en främmande miljö, bör växa in 
i det svenska samhället och det sker bäst om de lever tillsammans med »van
liga» svenska barn på ett naturligt sätt. Synpunkten är värd beaktande. At
skilliga katoliker är emigranter som har för avsikt att stanna här och det är 
givetvis angeläget att de rotar sig i vårt samhälle och fungerar som svenska 
katoliker och svenska medborgare. Allt bör göras för att underfätta deras 
integration - och detta kan i viss utsträckning gälla även svenska katoliker, 
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som ofta har anledning att känna sig som kuriositeter i Sverige. Men integra
tionen måste ske på ett rätt sätt och den kräver en insats även av samhället. 
Vad skall t. ex. den dag heta, då katolicismen inte längre betraktas som något 
främmande, någonting som möjligen hör samman med italienare och span
jorer men inte med svenska medborgare. Man talar t. ex. om svenska trossam
fund - vari bl. a. inräknas den engelska metodismen med hundra år i Sve
rige och den amerikanska pingströrelsen med femtio - medan den katolska 
kyrkan ställs utanför den svenska kyrkogeografin, detta i ett land, som varit 
katolskt i fyrahundrafemtio år och som alltjämt har levande katolska minnen. 

Dessa egenartade förhållanden är naturligtvis ingenting att förvånas över. 
De är historiskt betingade. Abstrakt rättvisa är en sak, det konkreta sociala 
livet en annan. Ur katolsk synpunkt återstår bara att hoppas på en bättre 
tingens ordning och det kan man också göra med en viss tillförsikt i ett sam
hälle som vårt där man med sådant patos hävdar tolerans och religionsfrihet 
som bärande principer; detta patos förutsätter ju förståelse för olikartade 
gruppers rätt att leva i samhället på lika villkor och med samma förmåner 
utan skyldighet att konformera sig med majoriteten. 

Om vi som katoliker trots allt föredrar den katolska skolan framför andra 
skolformer beror det inte på missaktning för de insatser som de andra sko
lorna gör; anledningen är överväganden av helt annan art eller närmare be
stämt auktoritativa uttalanden av kyrkans ledare och en mycket lång prak
tisk erfarenhet. I motsats till protestantismen har den katolska kyrkan ett 
klart utformat skolprogram, vari allt det är integrerat som är karakteristiskt 
för katolsk syn på fostran till personlig kristen tro samt ansvarstagande i sam
hälls- och kulturliv. Denna fostran omfattar praktiskt taget allt det som en 
sekulariserad skola kan erbjuda: social fostran med respekt för de demokra
tiska grundvärdena, kunskaper och färdigheter, en bra start i livet genom 
en god grundläggande utbildning, utveckling av barnets individuella anlag 
och möjligheter. Men samtidigt är det självklart att skolan i alla sina struk
turer skall vara genomlyst av föräldrarnas kristna tro, samhälls- och kultur
syn, som också barnen erbjuds och fostras in i på ett för dem avpassat och 
värdigt sätt. I det avseendet är skolan ett led i förMdrarnas fostran och kyr
kans pastoralvård. 

Här skiljer sig i princip den katolska skolan från det obligatoriska svenska 
skolväsendet. Det sistnämnda kunde under en period av sin historia kallas 
kristet och hade stark anknytning till Svenska kyrkan, men så är numera inte 
fallet. Avsikten med den stora skolreformen har ju varit att skapa en demo
kratisk skola. En inte närmare preciserad demokrati är dess bärande grund, 
och den skaU eleverna fostras in i; men i övrigt skall skolan vara neutral, 
objektiv. I vissa avseenden har det lyckats att skapa en sådan skola, men i 
andra återstår det mycket att göra innan målet är nått; en del av målsätt-

54 



Sedan sist 

ningen - den objektiva undervisningen - är rent illusorisk. Om allt detta 
påminns vi ständigt genom skoldebatten, och inte minst den kroniska oron 
kring religionsundervisningen borde vara en tankeställare. Denna oro har två 
orsaker, som den uppmärksamme iakttagaren lätt upptäcker: dels har man 
negligerat den rättighet, som föräldrarna måste ha, nämligen att välja skola 
för sina barn, dels håller man fast vid den s. k. objektiva kristendomsunder
visningen, som är en orealistisk skrivbordsprodukt. 

Många föräldrar anser det vara tillfredsställande att deras barn får en 
smula kunskap om Bibeln även om de säkerligen inte kan ge skäl för sin 
uppfattning; den gruppen har knappast något att invända mot den nuvarande 
ordningen. Men det finns ateister som är engagerade i sina barns uppfostran 
och som med all rätt reagerar häftigt inför diktatet att deras barn skaH delta 
i någon form av religionsundervisning. Och eftersom diktatet inte tillåter 
befrielse kräver dessa föräldrar att alla ståndpunkter både för och emot kris
tendomen redovisas och att allt det elimineras som ger kristendomen en sär
ställning. 

Därtill kommer gruppen av övertygade kristna föräldrar, som i många fall 
klarsynt nog har insett att den s. k. objektiva religionsundervisningen inte 
alls är objektiv; den omfattar ju huvudsakligen ett högst godtyckligt urval av 
bibeltexter och likaså godtyckligt valda ögonblicksbilder ur kristenhetens 
historia, vilket aHt kommenteras på många olika sätt. Dessa föräldrar har 
också personligen erfarit, att vissa kursmoment t. ex. den ytterst suddiga, all
mänprotestantiska sammanfattningen av den kristna tros- och livsåskådningen 
i sista gymnasieklassen, närmast torde verka sekulariserande på många elever. 

Det är dessa båda grupper - de övertygade ateisterna och de övertygade 
kristna - som kommer att fortsätta debatten om religionsundervisningen och 
därmed oroa kompromissande kyrkomän och politiker. Landets katoliker har 
ingen anledning att bidra till oron. Rent principiellt är vår ståndpunkt klar. 
Redan genom vår håUning - att så vitt möjligt själva svara för våra barns 
religionsundervisning och att efter måttet av våra krafter hålla egna skolor -
har vi visat vad vi tänker. Och vi tvivlar inte ett ögonblick på att vår håll
ning är realistisk. 

Men otvivelaktigt föreligger här ett problem av stor räckvidd inte minst 
ur demokratisk synpunkt och problemet kan enklast uttryckas i en fråga: 
är vårt skolväsen egentligen demokratiskt? Svaret är ganska klart. Det är 
demokratiskt i den meningen att det ger alfa i stort sett samma möjligheter 
oavsett bostadsort, föräldrar osv., men det är odemokratiskt i det avseendet 
att det kränker samveten genom att negligera två för en demokrati väsent
liga relaliteter: tolerans och religionsfrihet. Föräldrar har stora möjligheter 
att välja 11tbildning för sina barn men måste utan vidare acceptera den posi
tivistiska och naturalistiska livsåskådning som omedvetet eller klart uttalad 
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ligger i botten på det svenska skolväsendet. Ett monolitiskt enhetsskolesystem 
av vår typ borde anses vara oförenligt med vår pluralistiska demokrati. Det 
förutsätter en enhetlighet i livsuppfattningen som endast finns i diktatur
staterna med en officiell statsideologi, som alla är förpliktade att bekänna 
sig till. 

För religionsundervisningens del kan noteras att varken Svenska kyrkan 
eller de frikyrkliga samfunden på allvar reagerat mot enhetsskolan som skol
typ med dess s. k. objektiva religionsundervisning. Sannolikt har man utgått 
ifrån att skolan skulle komma att meddela en till sin allmänna struktur pro
testantisk undervisning som även i sin s. k. objektiva form kunde vara en 
tillgång för de protestantiska samfunden; Svenska kyrkan är i varje fall allt
jämt beroende av denna undervisning för att kunna upprätthålla sin barn
dopspraxis. Samtidigt har man visat ett ganska svalt intresse för att stödja 
kraven på en vidgad religionsfrihet i skolan; när någon frågat varför t. ex. 
ateisternas barn skulle behöva delta i religionsundervisningen har man ofta 
hänvisat till dess bildningsvärde och objektivitet. Inom en snar framtid torde 
vi få tillfälle att i praktiken studera de slutliga konsekvenserna uv detta skol
program. Det skulle inte förvåna om man vidareutvecklar vad som redan 
påbörjats i grundskolan och vi på fackskole- och gymnasienivå får en reli
gionsundervisning, som i objektivitetens namn är så konstruerad att den prak
tiskt taget inte har något gemensamt med vad som traditionellt förknippats 
med ämnet, utan snarast bygger på positivismens sekulariserade sätt att närma 
sig religionen. 

Givetvis har man inte skapat vårt skolsystem med ond avsikt. Det har 
länge funnits en målmedveten strävan att sekularisera skolan och denna strä
van är naturligtvis legitim utifrån en ateistisk-positivistisk ståndpunkt. Vad 
vi nu upplever är helt enkelt att de krafter, som stöder den ståndpunkten, är 
starkare än de kristna och därför har vunnit kampen om skolan. Men samti
digt är det uppenbart att det svenska skolsystemet avslöjar alldeles tydliga 
avigsidor: bristen på realistiska principer och övertron på möjligheterna att 
lösa livsåskådningskonflikter med hjälp av politiska kompromisser. Vi måste 
hoppas att förnuftiga människor upptäcker dessa avigsidor, reagerar på situa
tionen och hjälper till att göra vårt skolväsen mera smidigt med utrymme 
för valmöjligheter på lika villkor med varianter av t. ex. konfessionell art. 
Från evangelisk sida har som följd av det pressade läget de första rösterna 
höjts för att man måste skapa en kristen skola vid sidan av de statliga. Det 
är ett hälsotecken. 

En utveckling i den riktningen skulle, kan man förmoda, förbättra den 
egendomliga situation vari vi katoliker befinner oss: att dels via skattsedeln 
stödja det obligatoriska skolväsendet och dels betala för våra egna skolor 
som saknar statsbidrag, trots att de ger samma undervisning som de statliga. 
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Även om åtskilliga exempel ur historien liksom den aktuella svenska situa
tionen visar att det offret är värt att göra, menar vi det vara en gärd av 
enkel rättvisa att frågan om statsbidrag till de katolska skolorna blir anstän
digt löst. Om så skedde skulle vi - för att travestera en engelsk författare -
vara »extravagantely grateful for something, which we claim as a right». 
Och tacksamheten skulle ha två orsaker: dels är utgifterna tör våra skolor 
betungande, dels skulle vi i en åtgärd av ovan antytt slag kunna avläsa att 
den svenska demokratin har mognat och förverkligat mera av demokratisk 
målsättning än vad den nu gör genom att livsåskådningsmässigt likrikta 
landets ungdom efter av Kungl. Maj:t utfärdade mallar. 

I<ATOLSK FILOSOFI 

II 

Läran om människan 

Vi skall här inte syssla med den biologiska antropologin, dvs. frågan om 
människans biologiska härstamning.1 Det är ett naturvetenskapligt, inte ett 
metafysiskt problem. Den metafysiska antropologin däremot ställer frågan: 
Vad är människan? Analogia entis betyder, att inte allt existerar på samma 
sätt och med samma intensitet. Ett hål t. ex. kan närmast betecknas som icke
vara. Den minsta formen av vara har tankarna. En tanke är så lätt som en 
vindpust. Större betydelse har de utanför oss existerande tingen, ehuru även 
de har olika täthet. Ett ljud eller en färg är ju egentligen endast vågor, som 
påverkar våra sinnen. De materiella tingen är kompakta på ett helt annat 
sätt; men ej heller de är likställda eller ligger på samma plan. De bildar en 
slags pyramid. Och ju mera ett väsens aktivitet försiggår i dess eget inre, 
desto högre nivå befinner det sig på. De döda tingen är lägst ned på pyra
miden och utvecklar sin aktivitet endast som påverkan från det ena till det 
andra, ungefär som den ena biljardbollen sätter den andra i rörelse. På 
nästa nivå har vi växterna. De representerar den lägsta formen av liv: att 
leva betyder att påverkas, sättas i rörelse inifrån. Växtens livsyttringar börjar 

1 En tidigare artikel om Katolsk filosofi var införd i nr r/1965: 15 ff. 
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inifrån, men resultatet förblir inte i växten utan löser sig från den och är 
till sist helt utanför. Ovanför växtriket kommer djurriket. Den för djuret 
karakteristiska aktiviteten börjar helt visst utanför djuret men den slutar i 
dess inre. De yttre materiella tingen påverkar djurets sinnen och sinnesför
nimmelsen sätter igång djurets aktivitet. Men ej heller här har vi en fullstän
dig enhet, ty processens början och slut är skilda åt. På det högsta och mest 
fullkomliga planet står andens liv; anden kan reflektera över sig själv och 
vinna kunskap om sig själv. Hela processen försiggår i människans inre, både 
dess början och dess slut, och är därför en verklig enhet. 

Enligt den katolska filosofin består människan i sin metafysiska uppbygg
nad av två delar: dels ett biologiskt, organiskt substrat, som människan har 
gemensamt med de högre däggdjmen, dels en andlig form, som i brist på 
något bättre kallas själ. Själen uppfattas av hela den katolska filosofiska tra
ditionen som ett i sig självt existerande väsen (substans), vilket inte består 
av materiella delar. Dess immaterialitet uttrycks med ordet ande. Själens 
immaterialitet och substantialitet kan bevisas av vårt förnuft. Kärnpunkten 
i detta inte alldeles så lättfattiga bevis är själens andliga aktivitet, dvs. att den 
kan få kunskap om ett föremål som inte är bestämt av tid och rum, med andra 
ord är immateriellt. Av själens immateriella struktur följer logiskt dess 
odödlighet. Människan har alltså i den klassiska katolska filosofin en privi
legierad ställning. Hon är kung över den del av universum som ligger för 
hennes fötter. Men människan lir också hela universums »förmedlare», ty 
genom henne förbinds de väsen, som är utan liv och utan intelligens, med 
Gud. Människan har liksom J anus två ansikten: ett som är vänt mot jorden 
och ett som är vänt mot himlen. Hon är gränslandet mellan materia och 
ande. 

Men kropp och själ ligger inte vid sidan av varandra. Anden står på ett 
högre plan än materian. Det betyder inte att människan består av två vå
ningar. Den katolska filosofin antar - i anslutning till Aristoteles - att 
människan är en väsensenhet. De två beståndsdelarna är skilda till sitt väsen 
men bildar tillsammans en enhet. Kroppen är en besjälad kropp och själen 
är den form, den struktur, som präglar kroppen. Av materia och ande upp
står som Aristoteles säger något tredje: den mänskliga personen. 

Alltsedan Boethius (t 541 e. Kr.) har man i den katolska filosofin spe
kulerat över personlighetsbegreppet. Person är inte detsamma som »person
lighet». Med personlighet menar vi en kvalificerad person: en karaktärsfast, 
individuellt präglad person. Med person menas ett med intelligens utrustat 
väsen (animal rationale). Begreppet person betecknar föreningen av intel
lekt, vilja och andlig energi i en form, som inte finns hos något annat väsen: 
ett jag som tänker, väljer under eget ansvar, en frihet som skapar sin egen 
natur. 

58 



Katolsk filosofi 

Därav följer tre ting: 
r. Människan är ett 1 sig självt relativt avslutat väsen. Som person är 

hon ett mål i sig själv och kan aldrig bli ett medel till något annat. Män
niskan äger en viss suveränitet, som varken något samfund eller någon annan 
människa kan sätta sig över. Ja, till och med Gud respekterar den självstän
dighet, som han har givit människan. 

2. Människan är som person skild från alla andra. Varje människa är en 
individuell skapelse; hon finns bara en gång. Däri ligger hennes storhet men 
också hennes gränslösa ensamhet, som endast Gud kan fylla. Människan 
lever och dör ensam. Ingen kan taga ansvaret från henne. Hon är en individ. 

3. Människan är som person ett handlande centrum, som utvecklar sig 
med sin egen aktivitet. En sten är vad den är. En människa däremot är ett 
väsen, som kan bli det som hon egentligen är. Inte ens ett djur kan bli till 
något mer än vad dess drifter och instinkter berättigar det till, även om 
djuret dresseras. Men i begreppet människa ligger en förnimmelse av att 
hon är en möjlighet, som ännu inte blivit infriad eller uppfylld. Det står i 
vår makt att mer eller mindre förverkliga denna möjlighet. »Vi kan», säger_ 
Chesterton, »tala om en manlig man men inte om en hajig haj.» Det bety
der: människan kan närma sig eller avlägsna sig från det som hon skulle 
vara. Ett djur lever i sin bestämmelse vad det än gör. Här ligger skillnaden 
mellan en människa, som pinar en fågel, och en katt som gör det. Chesterton 
fortsätter: »Om du vill förmå en man att avstå från att dricka sin tionde 
whisky, klappar du honom på skuldran och säger: Var nu en man. Men 
ingen som ser en krokodil sysselsatt med att sluka sin tionde upptäckts
resande klappar honom på ryggen och säger: Var en krokodil. Vi har näm
ligen ingen föreställning om en fullkomlig krokodil. Däremot har vi alla 
en aning om vad en fullkomlig människa kan vara.» I vår omedelbara upp
fattning om människan som per,son ligger med andra ord två ting: Föreställ
ningen om det mänskliga som en inneboende kallelse till fullkomlighet, och 
föreställningen om vår frihet att välja för eller emot denna bestämmelse, 
detta kall. 

Därmed är också sagt att människan - inom ett begränsat område -
är ett fritt väsen. Den katolska filosofin hävdar den fria viljan. Och i för
längningen av samma tanke ligger också möjligheten att bygga upp en na
turlig, dvs. en av uppenbarelsen oberoende moral. Människans andliga akti
vitet har en dubbel riktning: intelligensen är en mottagande förmåga. Tingen 
rör sig in mot människan och människan upptar dem i sig och de blir en 
del av hennes väsen. Intelligensen har riktningen: utifrån och inåt. Viljan 
däremot är en andlig rörelse varmed människan sträcker sig ut efter något, 
griper efter något, vill fatta om något. Det rör sig här om riktningen: inifrån 
och utåt. Det som vi griper efter när vi vill ha något, är det goda (bonttm) 
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i vidaste mening. Viljan strävar efter något som ligger utanför densamma. 
Till viljan hör längtan, där denna utåtriktade rörelse kommer klarast till 
uttryck. Thomas av Aquino klargör denna dubbla och motsatta rörelse mel
lan intellektet och viljan på ett slående sätt när han säger: Veritas est in in
tellectu, bom1m est in re (sanningen är i intellektet, men det goda som vår 
vilja strävar efter, finns i tingen). Det högsta goda är Gud. Därför finns i 
all vår strävan efter det goda till sist en längtan efter Gud. 

Läran om Gud 

Läran om Gud är den katolska filosofins höjdpunkt. För en modern män
niska kan det vara svårt att förstå att läran om Gud hör hemma i filosofin. 
Är frågan om Gud inte i högsta grad teologisk, ett trosspörsmål? 

Här måste vi återvända till den tidigare påpekade skillnaden mellan 
filosofi och teologi eller mellan tro och vetande. Det är riktigt att en del 
av gudsproblemet i sträng mening hör till teologin. Allt det som Gud har 
uppenbarat om sitt innersta väsen och sitt liv (t. ex. treenigheten) kan vi 
endast fatta när vi i tron accepterar Guds ord. Men Guds existens och hans 
därav följande egenskaper är oavhängiga av uppenbarelsen och tron. Ja, 
denna kunskap förutsättes av tron, ty jag kan inte tro på Guds ord, om jag 
inte vet att Gud existerar. Kunskapen om Gud är en nödvändig förutsättning 
för tron på Guds ord; i annat fall skulle man röra sig med ett cirkelbevis. 
Läran om Guds existens hör därför med till filosofin, för så vitt den under
söker den verklighet som omger oss. Ty man kan inte förstå denna värld om 
man inte är klar över att den är beroende av ett högsta väsen, som är dess 
orsak och bärande grund. Det är en av alla katolska filosofiska skolor en
stämmigt accepterad tes att man kan få kunskap om Gud, alltings upphov 
och mål, med hjälp av det naturliga mänskliga förnuftet. 

Denna tes kräver en närmare förklaring. För det första sägs att det mänsk
liga förnuftet kan få kunskap om Guds existens, men det innebär inte att 
alla kan få det utan vidare. Särskilt i sin vetenskapliga form är bevisen inte 
så lätta att förstå; de kräver »begreppets ansträngning» samt en viss filoso
fisk och teologisk skolning. Men tesen hävdar den principiella möjligheten 
och förkastar därmed varje form av agnosticism och ensidig fideism. För det 
andra får man inte vara så naiv att man menar att dessa bevis byggs upp 
utifrån en filosofisk ståndpunkt, som i tiden ligger före Kant. Tesen hävdas 
i medvetande om de invändningar, som Kant och en del filosofer efter honom 
intill våra dagar har dragit fram. Den katolska filosofin går inte förbi 
moderna former av tänkande. Tvärtom känner man dem och tar upp diskus
sionen om dem. Med fullt medvetande hävdar den katolska filosofin möjlig
heten av ett rationellt gudsbevis. Den vet sig för övrigt vara i gott sällskap, ty 
Platon, Aristoteles, Leibniz och Bergson avvisar inte ett naturligt gudsbevis. 
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Anselm av Canterbury var den förste som försökte bevisa Guds existens 
utifrån själva gudsbegreppet. Detta s. k. ontologiska gttdsbevis avvisades av 
Kant men han var inte den förste; redan Thomas av Aquino och efter honom 
de flesta katolska filosofer ansåg det ohållbart. Det är Thomas som har givit 
gudsbevisen deras kortaste formulering i de s. k. »fem vägarna». De tar sin 
utgångspunkt inte i en logisk ide utan i något som kan kontrolleras av er
farenheten. De påvisar därefter tingens kontingens ( = deras tillfällighet, icke
nödvändighet) och sluter med hjälp av kattsalitetsprincipen till en av värl
den oavhängig Gud, som är denna världs första orsak. Således sluter det 
teleologiska beviset utifrån tingens finalitet till en ordnande hand, ty den ord
nande principen finns varken i de enskilda tingen eller i världen som helhet, 
varför vi tvingas att anta en högsta »ordnare», som är världen överlägsen. 
Rörelsebeviset utgår ifrån att tolka rörelsen såsom förverkligandet av något 
möjligt. Aktualiseringen av någonting möjligt - t. ex. en utveckling - är 
endast tänkbar såsom beroende av en realitet, i vilken den i utveckling ny
tillkomna verkligheten redan är aktualiserad. Denna reflexion framkallar i 
sista hand tanken om den »renodlade verkligheten» (acttts Pttrns) såsom den 
yttersta principen för all »rörelse». Det kosmologiska beviset sluter utifrån 
det faktum, att tingen uppstår och försvinner, förändras och är begränsade 
till sin kontingens, och visar att hela världen har sin orsak i en skapare, som 
är oavhängig av världen. Mest avancerat men samtidigt svårast är det bevis, 
som utgår från de olika nivåerna i tillvaron. Det påvisar att de olika grader 
av fullkomlighet, som finns i de existerande tingen, inte nödvändigtvis hör 
med till dem men pekar på en första orsak, som är varat i sig. På liknande 
sätt sluter det henologiska beviset utifrån olika grader av fullkomlighet i 
exemplar av samma art, dvs. utifrån deras » mer eller mindre», till ett väsen 
som samlar alla fullkomligheter i sig. 

Det är naturligtvis omöjligt att ge en vetenskapligt försvarlig framställ
ning ens av ett enda gudsbevis i denna summariska redogörelse för katolsk 
filosofi; det skulle kräva minst en hel bok. Men tanken som ligger bakom 
alla bevisen är denna: Om vi använder vårt sunda förnuft, vår logik, kan vi 
inte komma ifrån nödvändigheten att anta ett väsen, som är orsak till den 
värld vi känner och till hela verkligheten. Med andra ord: Det är för en 
klart tänkande människa mera logiskt att anta ett högsta väsen, som är verk
lighetens orsak, än att anta det motsatta. Motsatsen lider nämligen av brist 
i det logiska resonemanget. Utan Gud som alltings upphov och ändamål 
hänger hela verkligheten i luften och är inte logiskt underbyggd. Guds 
existens krävs ur logisk synpunkt som hela världens bärande grund. 

I januari 1948 kunde man i BBC:s Third programme höra ett samtal 
mellan den kände katolske filosofen C. F. Copleston och Lord Bertrand Russell. 
Det rörde sig om Guds existens. Copleston börjar med en preliminär defini-
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tion av begreppet Gud. » Jag antar, att vi menar ett högsta, personligt väsen, 
skilt från världen och skapare av världen.» Russell accepterar denna defini
tion. Därefter framlägger Copleston ett metafysiskt argument, som är hämtat 
från Leibniz men som i allt väsentligt sammanfaller med Thomas av Aquinos 
kosmologiska bevis. Copleston: »I klarhetens intresse vill jag dela upp tanke
gången i två delar. För det första vet vi, att det finns enskilda väsen i denna 
värld, som inte är orsaken till sin egen existens. Jag själv t. ex. har som orsak 
mina föräldrar, luft, mat osv. För det andra är världen den verkliga eller 
inbillade summan av enskilda objekt och inget av dem är orsaken tiH sin 
existens . . .  Därför vill jag säga följande: Eftersom ting eller fenomen existe
rar och eftersom erfarenhetsmässigt inget av dem har grunden till sin existens 
i sig självt, måste denna totalitet av fenomen ha sin grund utanför sig själv. 
Denna grund måste vara ett existerande väsen och detta väsen är antingen 
i sig självt grunden till sin existens eller ej. I första faHet är saken ganska 
enkel. I det senare fallet måste vi gå vidare. Men om vi fortsätter på detta 
sätt i det oändliga, finns det över huvud taget ingen grund för att någonting 
existerar. Med andra ord: om vi vill förklara att någonting är till, måste 
vi komma fram till ett väsen, som i sig självt är grunden till sin existens -
det vill säga: ett väsen som inte kan icke-existera.» 

Tankegången kan också åskådliggöras på ett annat sätt. Undersöker man 
tingen i denna värld, upptäcker man mycket snabbt deras kontingens: de 
existerar inte med nödvändighet, dvs. de kan existera eller inte existera, men 
givetvis inte båda delarna samtidigt. Då det kontingenta på grund av sitt 
väsen är indifferent gent emot varat och icke-varat, kan det inte existera i 
kraft av sitt eget väsen. Vara hör inte med till, är ej en egenskap hos he
greppet kontingent; det kan ej heller ge sig självt vara, ty då skulle det fram
bringa sig självt genom sin verksamhet. För varje verksamhet förutsättes, att 
det verkande existerar. Det kontingenta existerar således inte genom sig 
självt. Populärt uttryckt måste det hjälplöst invänta att existens kommer till 
det utifrån. Varifrån i så fall? Är det möjligt att svara: inte från någonting? 
Nej, ty » intet» är och förblir »intet» , när det är överlämnat åt sig självt. 
Endast någonting annat kan ge det kontingenta existens, som det inte har av 
sig självt. Detta gäller också världen som helhet. Ganska säkert, säger Thomas 
av Aquino, kan vårt förnuft inte bevisa världens början i tiden. Men världen 
måste ha en början. Annars måste vi ge upp hela vår fogik. 

Gudsbevisen kräver med logisk nödvändighet Guds existens. Gud existerar 
inte kontingent utan med nödvändighet. Han är till i kraft av sig själv. Han 
bär grunden till sin egen existens i sig själv. Det vill säga: Han är oändlig, 
inte begränsad. Därmed följer hans evighet, hans immaterialitet, hans per
sonlighet och allmakt. Också hans personalitet följer logiskt av samma tanke
gång. Orsaken innehåller alltid mer än sin verkan. Men Gud är orsaken 
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till de intelligensbegåvade väsen, som vi kallar personer. Alltså måste han 
själv vara en person. 

Avslutningsvis skall endast två tankar tillfogas. Guds bevisen kan förefalla 
chockerande i sin bastanta realitet. Det är riktigt. Likväl måste vi hålla fast 
vid att vi inte har en direkt och omedelbar kunskap om Gud utan en indi
rekt. Vi ser inte Gud ansikte mot ansikte. Vi griper inte direkt om honom i 
den filosofiska kunskapen. Vårt vetande om hans existens och väsen är för
medlat genom de skapade tingen. Filosofiskt sett leder vägen till honom 
genom ett 'logiskt resonemang. Detta gäller ännu mer om hans egenskaper. 
Thomas av Aquino säger mycket slående: »Vår kunskap om Gud är delvis 
negativ kunskap. Vi vet mera vad Gud inte är än vad han är.» Den filoso
fiska kunskapen om honom är öppen mot en högre kunskap om honom, som 
skänks oss genom uppenbarelsen. 

Men kunskapen om Gud är också i högsta grad ett existensiellt problem. 
Att förkasta denna kunskap kan ske på logiska men också på andra omed
vetna grunder. Paulus har i första kapitlet av romarbrevet sagt intressanta 
saker om denna gudskunskapens personliga relevans. Redan han visste att 
man kunde »hålla sanningen nere med hjälp av orättfärdighet». Därför är 
filosofins avslutande problem också - men inte uteslutande - ett moraliskt 
problem. 

H. Roas SJ 

LEV ANDE OCH DÖDA 

B i r g i t t a  T r o t z i g: Levande och döda. Stockholm I 964. 

Bonniers. Kr. 24: 50/ 29: 50. 

Våra kvinnliga katolska författare har på sistone varit ovanligt produk
tiva. Inte mindre än sju böcker förelåg i höstas: Eva Alexandersson Fyrtio 
dagar i öknen (Bonniers), Astrid Forsberg Handen med lågan (Gummes
sons), Ella , Hillbäck Det tvåfaldiga livet (Bonniers), Birgitta Stenberg De 
frånvända (Norstedts), Gusti Stridsberg Målat på glas (Raben och Sjögren), 
Birgit Tengroth Snedresa (Raben och Sjögren) och till sist Birgitta Trotzig 
Levande och döda (Bonniers). 

Den olikhet som råder mellan dem alla i fråga om stil, ton, ämnesval 
m. m. kan gälla som tankeställare för de utomstående som i god tro ofta anser 
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att ett kyrkosamfund med fasta läropunkter nödvändigtvis måste utplåna 
personligheten och nivellera individuella drag. Man kan knappast föreställa 
sig en brokigare samling och ändå delar dessa författare en och samma tro. 
Man kan bara glädja sig över en så slående illustration av enhet i mång
falden. 

Ingen av dem bör ta illa upp om man säger att Birgitta Trotzig lämnar 
sina medsystrar långt bakom sig. Sedan flera år har hon skaffat sig en sär
ställning inom hela den svenska litteraturen, och hon har säkert aldrig skrivit 
så vackert som nu. Hon bemästrar suveränt romanens teknik. Mer än så. 
Språket, hennes rytmiska prosa andas, lever ett eget liv. Pulsen är så stark, 
djupet så djupt att det nästan skrämmer. 

De tre berättelserna som ingår i Levande och döda är mörka. I lika hög 
grad som författarinnans tidigare böcker är de fria från naivt idylliska in
slag. Tvärtom rymmer de ohyggligt grymma människoöden. Följden kan bli 
att många läsare kanhända knappast kan uthärda skildringen utan reagerar 
lika ambivalent som förr med en blandning av beundran och betänksamhet. 

Ateisterna sätter allt oftare -likhetstecken mellan hennes dystra värld och 
vad de anser vara kristendomen: en osund dödsmystik. Deras uppenbara miss
tolkning har sina orsaker och ursäkter. De saknar djupare religiös erfaren
het, betraktar allt utifrån och liknar mer eller mindre blinda som talar om 
färger. 

Ar det en tillfäHighet att även kristna läsare, och de mest engagerade av 
dem, de insiktsfullaste, som dessutom förstår -litteratur och har förmåga att 
läsa en text också blir betänksamma och på ett eller annat sätt till sist säger 
samma sak: både konstnärligt och religiöst finns det ändå något som inte 
stämmer helt? 

Eller är det så, att Birgitta Trotzig med sin egenartade klarsynthet har 
rätt mot alla, i sin egenskap av ett slags mystiker och andlig reformator? (I 
novellen Barbara skriver hon om prästen herr Abraham: »däremellan ar
betar han på predikan och får inte störas, det är allvarligt och svårt och 
kanske har han inte heller så lätt för att tänka, hellre läte han saker vara 
det som deras yta tycks säga att de är».) Frågan må förbli obesvarad. Likaså 
frågan om inte det mörka i hennes böcker, det som ofta anses vara sadistiskt, 
eller masochistiskt, har sin grund ;i personliga konflikter. (Hon anser ju själv 
att »diktaren har den eminent sociala uppgiften att avlasta ett samhälles un
dermedvetna, att besvärja mardrömmar genom att formulera dem». ELM 
1963/8.) Spörsmålet hör inte hit. Vad som bör bedömas är resultatet, verket 
och endast det. Jag skaH här begränsa mig praktiskt taget till den första 
novellen Barbara, som också är den mest enhetliga, den bäst utformade: lik
som de övriga handlar den om både död och liv, om både hat och kärl�k. 
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Den sjuttonåriga flicka som heter Barbara är änkeprästen Abraham 
Noreus' andra hustru - både föremål och offer för hans kärlek. Människo
kärleken utgör huvudtemat i alla tre novellerna : en kärlek som än kvävs, 
avskärs eller tvärtom befrias, blommar upp, fastän ofta för sent. Den äkten
skapliga kärleken framträder här med hela sin gåtfullhet, så t. ex. när flickan 
betraktar sin mor, som åldrats i förtid, utsugen av alltför många barnsängar: 
»och flickan såg på sin far med undran, det kom en skräck, det kom också 
en förvirring i hennes sinne - hur kunde livgivaren på samma gång vara 
dödsbringare? hur kunde kärlek och förstörelse vara samma sak?» 

När a'llt kommer omkring rymmer Levande och döda ändå många ljusa 
sidor. Det förekommer i varje novell varma scener, fulla av gripande ömhet : 
minnesbilder från en trolovningstid, den första förälskelsen mellan två unga 
eller ett möte mellan två livsskadade äldre människor (Viktor och polskan 
i Drottningen). Också det första äktenskapet i prästen Noreus' liv skildras 
i en ljus dager : 

Och med henne vände sig lyckan mot honom; . . .  och hans liv blev ett vanligt 
riktigt liv. Ar för år läkte hans liv alltmer ihop sig, i det han tog sig för hade han 
vanlig lycka som vanliga människor med sig, år för år blev det alltmer naturligt för 
honom att han numera hade lyckan med sig, det var ingenting att grubbla över 
längre . . .  Abraham Noreus första äktenskap hade varit ett gott val: Maria Christina, 
jämnårig med honom själv, hade varit en omtänksam och trofast livsledsagerska och 
också en älskogskamrat, en stark och redbar vän i det ljuva och i det svåra. Tjugotre 
år tillsammans - har man rätt att begära mer av tröst i ett människoliv? 

Så förflöt hennes liv, så blev också hennes död. Vid fyrtionio års ålder drog 
hon sin sista suck »och ingick i sin Herres glädje». Allt ter sig naturligt. 
Denna glädje är besläktad med hennes jordiska 1lycka, fastän av högre digni
tet. I detta perspektiv kan det kristna hoppet och dess uppfyllelse bli en för
längning av våra jordiska förhoppningar. 

»Det hade varit ett gott äktenskap, ett gott liv.» Likväl upptäcker prästen 
med förfäran, när han ser på sin döda hustru, att det var som om deras gemen
samma liv aldrig hade vidrört honom på djupet: 

Det hade varit ett gott äktenskap, ett gott liv: var och en förvaltade sin uppgift, 
prästen sin, prästfrun sin, mannen sin, kvinnan sin - var och en hade sitt kall. Och 
dessa slutna världar behövde icke vidröra varandra. Och de vidrörde icke varandra. 
De kunde så leva tillsammans ett gott liv utan att vidröra varandra. 

Och varför? 
Kanske tålde icke människan att vidröras av en annan människa? Kanske kunde 

icke människor någonsin leva samman annat än skyddade av dessa roller och masker 
de steg in i - en utförde mannen, en annan kvinnan, en utförde prästen, en annan 
prästfrun. Lika skal bemålade med tecken. Rörde sig knyckligt runt, drev varandra 
ryckigt och knyckligt runt - likt de grovt eller fint utskurna hugghjulen i ett ur: 
en tandning hugger tag i en annan tandning. Så drivs det stora döda verket runt. 
Och det liknar liv. Länge kan man tro att det är liv. 
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Felet med det liv prästen Noreus dittills hade fört var att det var för ordent
ligt utstakat, planerat, alltför omsorgsfullt skyddat mot det oväntade, det 
annorlunda, och därför också alltför mekaniskt. Men han är knappast med
veten om detta, utom möjligen i några få ögonblick, och han tänker fortsätta, 
nu som förr: 

Herr Abraham beredde sig nu att inträda i sitt andra äktenskap. Och skalet han 
hade, skalet hade ju också sina vanor. Med vissa saker var det noga med herr Abra
ham - noga utmätt, noga uppdelat, var sak på sin plats. (Om inte, skavde skalet, 
något hotade brista.) Saker och ting skulle vara på sin plats - också invärtes, också 
i själen. En plikttrogen ärbar hustru hade han haft, och en sådan förväntade han 
sig också nu. Inte mindre, inte mer. Var sak på sin plats (så talade han till flickan 
när han uppbyggde henne om hennes kommande plikter) .  Och inför överdrifter i 
älskogshänseende stelnade han till - plötsligt liknade han en skugga. 

Vid enstaka tillfällen upplever han dock en viss oro, ja, en skräck inför 
sin blivande maka: 

Han tänkte att den lilla smulan osäkerhet, den lilla fina sprickan - icke kan 
den räcka att spränga en hel livsbyggnad? Men en gång ute i det osäkra -. Och 
detta var osäkerhet: än mer: det var så utanför allt han egentligen vant sig att vara, 
att hans vanliga sinnen vägrade att fatta vad han tagit sig för. Verkligen: han kunde 
inte komma överens med sig själv om hur det egentligen gått till att denna äkten
skapshandel blivit beslutad. Nej, han fattade det inte. Men en dag stod han där och 
det var så. 

Småningom tycks den »städade» prästen ana att något är i annalkande, 
något som han inte kan rå på: »Måhända var all denna död och de stela 
djurmaskerna ett skydd. Måhända skulle människorna om de verkligen 
möttes (ordningen bröts sönder, lagen föll samman till aska) - om de verk
ligen möttes flamma upp och på ett ögonblick förbrännas.» 

Det tragiska med honom är att han ryggar tillbaka inför det obekanta, 
det oförutsebara, det som inte går att bemästra. Han $käms för sina glädje
tårar. Han stålsätter sig, tränger sin kärlek tillbaka. Rädslan för kärleken, 
för en vällust som hör själen till, inte bara lemmarna, rädslan för nödvän
digheten att helt överlämna sig driver honom till att småningom äga sin 
unga hustru själlöst, utan att verkligen vara personligt närvarande, med hela 
sitt jag. I detta består hans verkliga svaghet, hans brott, hans synd - hans 
vägran att vara sig själv, att kasta masken, att förlora sin värdighet. Han 
vill skydda sig till varje pris. »Han vill inte känna sig glida så, inåt, inåt något 
oöverskådligt.» Därvid skadar han Barbara oåterkalleligt. En kvinna tål myc
ket, men inte att bli liksom våldtagen. Dittills hade den unga prästfrun varit 
levande. Hädanefter sjunker hon gradvis ned i desperation, i hat. I den 
återstående delen av novellen berättas om hur mannen, genom sin skygghet, 
sin självpåtvingade köld, driver henne in i sinnessjukdom och till sist i döden. 
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Visserligen dör hon för egen hand, men det är han som har mördat henne: 
»Goda människor, vänner» , säger han när han står bredvid den öppna gra
ven, » jag är en dråpare lika väl som hade jag dräpt henne lekamligen med 
mina egna händer.» 

* 

Så slutar den första av de 
1

tre mörka berättelserna. Ingen läsare kan undgå 
att undra varför de alla, obönhörligt, slutar illa, varför så ':många olyckor, 
nederlag och missöden måste hopas i dem så tätt inpå varandra. Kanske 
uppehåller sig Birgitta Trotzig så enträget vid olika. former av isolering, 
bristande gemenskap, känsloförtvining just på grund av den upphöjda upp
fattning hon har om kärleken, just därför att hon, med en nästan skräm
mande intensitet, inser hur kärleken borde vara, så som det exempelvis 
framgår i den tredje berättelsen, när Viktor, skadad under en demonstration 
av arbetslösa, tas om hand av en okänd kvinna: 

Det var en besynnerlig och främmande mildhet i detta: och med ens lät han huvu
det tungt falla ner mot hennes bröst och hon höll hans huvud i sina armar. Så satt de. 

Och så hade de kunnat förbli sittande - i all evighet. 
Ty det kändes på något sätt som om det var så här allting borde vara - i all 

evighet. Så här var sakernas rätta tillstånd; det var enkelt. Värmen: den andra krop
pens värme. Tystnaden, den levande genom den andres hjärtslag. Mer invecklat var 
det inte, längre bort behövde man inte söka, det var så här allting borde vara. 

Ja, kanske. Men döden? Varför måste Birgitta Trotzig så enträget uppe
hålla sig vid dödstanken? 

Om ett enda oskyldigt barns tårar räcker för att ifrågasätta meningsfull
heten av hela universum, varför skulle inte en enda människas död stå som 
en ständig tankeställare? En människas död? Vi dör ju alla. Och så länge 
vår egen döds mysterium, vår egen och ingen annans, inte är uppklarat, kan 
vi inte fatta meningen med vårt liv. Birgitta Trotzig känner instinktivt be
hovet av att betrakta döden, både i dess omedelbara sammanhang ( ofta som 
resultat av andra människors försummelser, deras bristande närvaro : är man 
inte älskad, så dör man) och i dess eviga perspektiv. 

Det har sagts att Gud är så gott som frånvarande i denna novellsamling. 
Det är inte så säkert. Nu som tidigare nöjer sig författarinnan med få, diskreta 
antydningar. Uppståndelsetanken omnämns vid olika tillfällen, bl. a. de två 
gånger Abraham Noreus, med några års avstånd, låter hugga en gravhäll åt 
sin avlidna hustru : Må HERren forlaena henne en gladelig Up-ståndelse. 
THl en början kan detta förefalla vara endast ett ord, en tanke, en ritual. 
Kanske en tro, en övertygelse. Vid närmare betraktande är det mer än så. 
Tonen, belysningen i Trotzigs alster säger lika mycket, om inte mer än de 
klara formuleringarna. Hon skildrar människor som förtvinar långsamt, utan 
att ge dem den minsta chans att klara sig. (Har vi själva större chans,e.r'? 
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Slutar våra egna liv med något annat än just ett slut, döden?) Men hon av
porträtterar dem med en sådan värme, en sådan presence, en sådan moder
lighet - ordet medkänsla är för svagt och intetsägande - att det är som 
om deras liv, trots allt, redan nu var fyllt av en överjordisk närvaro och där
med fick en mening. Redan på bokens a:llra första sida möter ett blint, 
kväljande dunkel, dunkel och villrådighet, skräck: 

I slutet av januari fann prästfrun i Sandby, Barbara Gontzelia, att det måste vara 
så att hon var havande . . .  Då var det som om inne i henne ett mörker sänkte sig . . .  
Och hon förstod icke var mörkret i henne kom ifrån. Men det var där. 

Men kort efteråt möter en kontrapunktisk bild, ljusare, varmare: 
- gråvit dimma inhöljer allt, den stiger i nästan orörliga ödsliga vågor, det är 

som allt liv befann sig på så oändligt avstånd att det inte längre är mödan, värt att 
ens försöka röra sig för att nå tillbaka till det levande. Men plötsligt när dimmans 
tystnad är så djup att det tycks som om allt hade gått förlorat, som om det grå och 
tystnaden var utan återvändo, då hörs ändå mitt inne i det fuktiga isande mjuka 
döda något röra sig. Hovslag mot grästorven. Barnet som har gått vilse i dimman vet 
inte från vilket håll hästen kommer, men plötsligt är den bara tätt inpå henne, stor, 
brun,, varm, ångande med sin stora milda mule mot hennes axel och blåser varm 
gräsdoftande andedräkt och några skumflagor i ansiktet på henne. 

Det är säkert ingen tillfällighet att denna bild står i början av de tre upp
rivande berättelserna. Och man undrar om inte varje ljus sida i boken bör 
anknytas till detta möte i dimman, till denna varma uppenbarelse mitt i en
samheten, bortom mörkret, bortom döden. 

Må så vara. Måste man ändå inte tolka denna uppståndelsetro som en 
lättköpt tröst, ja, som en förolämpning mot de människor som fått utstå så 
mycket lidande? 

För att besvara denna sista fråga måste man återgå till fallet Trotzig. Det 
är välkänt inom vissa kretsar att hennes store läromästare är Johannes av 
Korset, att denne spanske mystiker genomgick tre stadier i sitt andliga liv: 
ett ljust, ett mörkt och ett ljusare, ljusast. Det är också välkänt att Birgitta 
Trotzig för närvarande befinner sig i det andra stadiet, just mellan det stadium 
som karakteriseras av aningslös optimism, av halvsanningar och halvlögner 
och det sista stadiet - bortom långfredagen, bortom döden; inne i påsk
ljuset, inne i den nya världen, inne i det kristna, realistiska, omprövade 
hoppet. 

Vet man detta, så förstår man varför mörkret intar en så framträdande 
plats i hennes böcker, varför hon måste uppehålla sig vid det eländiga i 
människolivet, varför hon måste värja både sig själv och oss mot ett för
hastat segerrop, mot en bedräglig trygghet, som om kristendomen vore en 
lyx och tron på uppståndelsen tillhörde det överflödiga. 

Tillsvidare saknar man i hennes böcker det som är grundtonen i forn-
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kristendomen: segerkänslan, en allestädes närvarande och starkt pulserande 
glädje. Det kan inte hjälpas. För den vanlige läsaren som inte förmår sätta 
in Trotzigs nuvarande fas i hennes dynamiska utveckling är hennes böcker, 
trots deras oerhört djupa rikedom ändå skadliga. Detta konstaterar man så 
gott som dagligen. De stöter bort en del människor, som lurade av hennes 
ihållande ensidighet, inleds i frestelse att förväxla kristendomen med en 
sjuklig dödsmystik. 

Jean P aillard O P 

HERDAR UTAN FÅR 

P e t e r  A n s  o n: Bishops at Large. London 1964, 
Faber & Faber, 70 s. 

Då professor Gunnar Aspelin i sitt stora verk T ankelinjer och trosf orm er 
tecknar huvudlinjerna i det senaste århundradets idehistoria, ägnar han ett 
av kapitlen åt ämnet »Mellan katolicism och protestantism» .  Ämnesvalet bör 
ha förvånat en del svenska läsare. I vårt land liksom i de övriga nordiska 
länderna har ju gränsen mellan katolsk och protestantisk åskådning alltsedan 
reformationen dragits mycket skarp. Men om vi vänder blicken till konti
nenten, till England och USA, blir bilden en annan. Under de senaste hundra 
åren har det i dessa länder uppstått en rad mellanformer mellan katolicism 
och protestantism, som givetvis inte har varit accepterade på någondera hållet. 
Oftast har de varit numerärt obetydliga, men de viktigaste företrädarna har 
ibland spelat en viss roll i tidens religiösa debatt. 

Drömmen om en katolicism utan Rom hör till de många religiösa utopier, 
som präglade det utgående 1800-talet. Hos många icke-katoliker förenades 
en svärmisk beundran för medeltiden, för gotiken, liturgien och mystiken 
med en lika stark avsky för den katolska kyrkans anspråk och krav på lyd
nad. Dogmen om påvens ofelbarhet blev för många protestanter det avgö
rande hindret från att övergå till kyrkan. 

Denna dragning mot den katolska kyrkan var som bekant mest märkbar 
i England. Oxfordrörelsen hade medfört en våg av entusiasm för allt katolskt 
inom en stor del av den anglikanska kyrkans prästerskap - kanske i mindre 
grad bland lekmännen. Konversionerna var många. För åtskilliga anglikaner 
hägrade återföreningen av den engelska kyrkan med Rom som ett inte sär-
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skilt avlägset mål, och man gjorde upp omfattande planer för hur denna 
korporativa återförening skulle gå till. Men en betydande del av den angli
kanska högkyrkligheten ville varken följa Newman på hans väg till indi
viduell konversion eller Lord Halifax i hans projekt för corporate rettnion. 
Man ville se den anglikanska kyrkan inte som en förlorad son på väg till
baka till fadershuset utan som en legitim gren av den katolska kyrkan med 
giltiga biskopsvigningar och giltiga sakrament. Önskan att vara katolik utan 
att behöva vara romersk katolik återfanns på många håll inom anglikansk 
högkyrklighet, och denna » branch theory>> spridde sig till motsvarande hög
kyrkliga rörelser inom andra protestantiska samfund med en sådan fram
gång, att den numera måste anses höra till de väsentliga beståndsdelarna i en 
åskådning, som man vill kalla högkyrklig. 

Samtidigt som den anglikanska kyrkan drogs allt närmare den katolska, 
hotades den katolska kyrkan på kontinenten av upprorstendenser på skilda 
håll. Liberala och nationella strömningar tog form i mer eller mindre here
tiska utbrytningar. Den »tysk-katolska kyrkan» på 1 840-talet drog med sig 
tiotusentals katoliker på vägen mot en »frisinnad katolicism», som snart ledde 
till ren rationalism. Det första Vatikankonciliets dekret om påvens ofelbar
het resulterade i en ny våg av opposition, som visserligen inte fick den om
fattning, som ledarna hade väntat, men som ledde till bildandet av s. k. gam
malkatolska kyrkor i förbindelse med den äldre, jansenistiska kyrkan i Utrecht. 
Föreningen av nationella och modernistiska intressen drev fram nya sam
fundsbildningar, på Filippinerna vid sekelskiftet, i Tjeckoslovakien efter första 
världskriget. 

Hos åtskilliga högkyrkliga protestanter och katolska modernister väckte 
alla dessa tendenser förhoppningar om en ny sorts katolicism vid sidan av 
den romersk-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan. Den fanns som ide 
och dröm. Konsten var bara att förverkliga den. Den anglikanska ärkebis
kopen av Canterbury, dr. William Temple har en gång givit ett patetiskt 
uttryck för denna längtan: »Jag tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk 
kyrka, och jag beklagar djupt att den inte existerar för närvarande.» 

Den ideala katolicismen utan Rom har ännu inte manifesterats i sinne
världen. Anglikanismen hör alltjämt övervägande hemma inom �protestantis
men. Gammalkatolicismen består av försvinnande små minoriteter och visar 
inga tecken på vidare expansion. Andra rörelser har glidit ut i unitarism och 
rationalism och uppvisar inte längre några drag, som kan kallas katolska. Som 
en arvtagare till tanken på en universell katolicism utanför den katolska 
kyrkan kan man kanske räkna Kyrkornas Världsråd, men i denna försam
ling med en åsiktsvariation från grekisk-ortodoxa till kväkare har begreppet 
»katolicitet» med nödvändighet en annan innebörd än i de samfund, som vill 
kalla sig katolska. 
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Men optimister har alltid funnits inom kristenheten, och många har sett 
sig kallade att på egen hand realisera den sanna katolska kyrkan (i motsats 
till den »romerska»,  vars anspråk man i allmänhet avvisar med emfas) . I sin 
omfångsrika och rikt illustrerade bok Bishops at Large har P e t e r  A n s  q n 
lämnat beskrivningar på inte mindre än ca 150 ( ! )  mer eller mindre miss
lyckade recept på att åstadkomma en katolsk kyrka utan att ta påvens existens 
med i beräkningen. 

Peter Anson är bättre skickad än de flesta att ta itu med den svåra upp
giften att kartlägga »den icke-romerska katolicismens» irrvägar. Han till
hörde till en början den extrema anglokatolicismen och inträdde som ung i 
Aelred Carlyles anglikanska benediktinkloster på ön Caldey. Isolerade på en 
dimhöljd ö med sparsamma kommunikationer förrättade munkarna mässa 
och tidegärd efter romersk rit och lyckades för det mesta glömma bort det 
pinsamma förhållandet, att de lydde under Canterbury och inte under Rom. 
Under några hektiska år lyckades man uppehålla illusionen. Så gick det inte 
längre. Med abbot Aelred i spetsen övergick munkarna samfällt till den ka
tolska kyrkan, som de länge känt sin egentliga samhörighet med. Endast några 
av dem fortsatte emellertid sitt monastiska liv inom den katolska kyrkan. 
Anson återvände till världen, och trots ett stort intresse för ordensliv har han 
aldrig funnit en sådan kallelse, att han har fått någon slutlig hemort i ett ka
tolskt kloster. I sina många böcker har han ständigt återvänt till ungdomens 
problematik och har bl. a. utgivit det bästa existerande arbetet om de angli
kanska klosterordnarna, The Call of the Cloister. 

Anson har framför allt inriktat sig på att samla uppgifter om de många 
små och okända samfund, som kallar sig »katolska» . De mera betydande kon
kurrenterna till den katolska kyrkan är ju ofta beskrivna i den tidigare lit
teraturen. Här får de helt naturligt en mera summarisk behandling, och för
fattaren kommer kanske inte med så mycket nytt. 

Gränsdragningen måste med nödvändighet bli en smula godtycklig. Anson 
har valt att endast i förbigående nämna de »auktoriserade» gammalkatolska 
kyrkorna, som står i förbindelse med Utrecht. Han gör emellertid undantag 
för den polska nationalkyrkan i USA, som tt;ots sin officiella gammalkatolska 
anslutning har egna och avvikande ideer av typiskt modernistiskt och nationa
listiskt slag - man firar polska nationalhjältar som helgon och förnekar 
bl. a. de eviga straffen. Samfundet är intressant framför allt genom �in rela, 
tivt stora numerär: över 60 % av världens gammalkatoliker torde tillhöra den 
polska nationalkyrkan. 

Två andra modernistiska utbrytningar från den katolska kyrkan har allt
jämt en viss utbredning. Den filippinska nationalkyrkan står numera i nära 
förbindelse med den protestantiska episkopalkyrkan i Amerika och har där� 
igenom övervunnit sina tidigare unitaristiska ideer. Den tjeckoslovakiska 
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kyrkan är alltjämt utpräglat unitarisk. Eftersom den sedan länge har avskaf
fat biskopsämbetet, behandlas den endast i förbigående av Anson, som in
skränker sin framställning till episkopalt styrda samfund. Numerärt obetyd
liga är de spanska och portugisiska episkopalkyrkorna, som en gång startades 
från anglikanskt lågkyrkligt håll, men som numera intar en mellanställning 
mellan anglikanism och gammalkatolicism. 

Men författarens huvudintresse är nu inte dessa kyrkor, som kan sägas vara 
små och kuriösa, men som ändå verkligen fungerar. Framför allt ger han sig 
in i »the ecclesiastical underworld»,  det ingenmansland som finns mellan den 
katolska kyrkan och protestantismen, och som föraktas av alla respektabla 
samfund. Här finner man katolska präster, som har brutit sina celibatslöften, 
men som ändå inte kan släppa tanken på att få utöva prästämbetet, misslyc
kade seminarister med ambitioner, högkyrkliga protestanter som har kastat 
loss från sin tidigare religiösa hemort men av olika skäl - teologiska, mora
liska eller ekonomiska - är ur stånd att finna vägen in i den katolska kyr
kan. I dessa miljöer kläcks det 'ständigt fram nya projekt att förverkliga ett 
»katolskt» ideal utan att behöva få Roms stränghet och konsekvens på köpet. 

Patentlösningen för alla heter apostolisk succession. Det är det sesam, som 
öppnar alla möjligheter för den som vill starta en katolsk kyrka i egen regi. 
En besynnerlig missuppfattning av kyrkans väsende, av allt att döma här
rörande från anglikansk högkyrklighet, gör i dessa kretsar den giltiga biskops
vigningen till en garanti för innehavaren att få komponera kyrkolära, kano
nisk rätt och liturgi efter eget skön. De flesta i dessa sammanhang bär där
för titeln biskop (eller däröver), medan prästerna är få och lekmännen när
mast obefintliga. Personerna ifråga brukar därför vanligen betecknas som 
episcopi vagantes, en term som inte är alldeles lyckligt vald och som Anson 
helt undviker. 

Den succession, som är villkoret för dessa » kyrkors» existens, har på olika 
vägar läckt ut från den katolska kyrkan eller från någon av de gamla östtr
ländska kyrkorna. De viktigaste förmedlarna är biskoparna Mathew och 
Vilatte, som båda verkade under 1900-talets första årtionden, den ene en 
schismatisk gammalkatolsk biskQp, den andre en kyrklig äventyrare, som un
der en resa i Indien hade lyckats förvärva jakobitisk biskopsvigning. Från 
dessa herrar, som båda visade en fullkomligt monumental ansvarslöshet inför 
det ämbete de ansåg sig besitta, härrör ett myller av minimala samfund, som 
i likhet med lägre organismer oavbrutet förökar sig genom delning. Den flo
rerande kommersen i biskopsvigningar har vi - på ett par olyckliga undan
tag när - blivit förskonade från i vårt land, men i Centraleuropa, i Amerika 
och inte minst i Afrika har den blivit ett allvarligt problem för både kato
Hker och protestanter. En komprimerad men belysande framställning har ti
digare gjorts av den anglikanske prästen H. R. T. Brandreth (Episcopi Va-
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gantes anq, the Anglican Chmch, 2 : a  uppl. 1961) .  Ansons bok är emellertid 
ofantligt mycket fylligare - han betecknar den själv som »kött på Brandreths 
torra ben» - och till bokens förtjänster hör framför allt att författaren ser 
problemet mot en idehistorisk och social bakgrund, som ger ämnet ett större 
intresse än man tidigare har trott det äga. Det är dessutom en ovanligt rolig 
bok, som förenar vetenskaplig exakthet med en besk humor. 

En stor del av framställningen måste med nödvändighet röra sig om pytte
små samfund, som just ingen tidigare har hört talas om, och som ofta existerar 
bara i stiftarens fantasi. Många uppgifter om vem som har biskopsvigt vem 
och varför är i sig själva ganska ointressanta, men de ger en inblick i en 
egendomlig värld, där storslagna drömmar och småaktiga intriger hör till det 
dagliga livet. En okritisk välvilja mot nya adepter i samfundet leder ständigt 
till nya biskopsvigningar, som konsekratorn snart får ångra. Den lilla grup
pens typiska svårighet att hålla sams inbördes leder lika säkert till schismer 
och exkommunikationer. Visst roas man ofta av de pittoreska detaljerna i de 
kortlivade »kyrkornas» historia - Anson försummar aldrig en poäng - men 
slutintrycket blir ändå övervägande tragiskt. 

De inblandade personerna utgör också en brokig skara: idealister med ringa 
verklighetsförankring, psykopater av olika slag och kriminella, som har upp
täckt möjligheten att utnyttja också den kyrkliga marknaden för svarta börs
affärer. Ett gemensamt drag är förkärleken för långa och klingande titlar. 
För många tycks drivkraften vara behovet av social självhävdelse av samma 
slag som andra tillfredsställer genom att bli dignitärer i sällskapsordnar eller 
doktorer vid suspekta universitet. Utdelning av imaginära doktorstitlar är f. ö. 
en lönande bisysselsättning för en del av episcopi vagantes. Det är s jälvklart 
att dessa möjligheter till socialt och kyrkligt avancemang är ett ständigt 
problem i sekternas Afrika. 

En stor del av Ansons bok har snarare psykologiskt än kyrkohistoriskt in
tresse. Om 'läsaren är uppmärksam, kan han emellertid finna många intres
santa uppgifter om de ideer, som utgör rörelsernas bakgrund. I hög grad in
tressant är det kapitel, som behandlar de högkyrkliga anglikanernas försök 
till korporativ förening med Rom vid mitten av 1800-talet. En olycklig roll 
spelades i detta sammanhang av den mysteriöse dr. Lee, en anglikansk präst, 
som hade förvärvat en »säker» biskopsvigning (varifrån är alltjämt okänt) , 
och som villigt delade med sig genom den hemliga organisationen »Order of 
Corporate Reunion». Denna orden lär alltjämt ha en underjordisk tillvaro 
och torde som tidigare ägna sig åt att smygviga anglikanska präster, som 
tvivlar på sin egen kyrkas ordination och önskar en succession av säkrare 
validitet. 

En annan viktig linje utgörs av den katolska modernismen, som tillsam
mans med nationella tendenser kom att bli ett viktigt ferment i åtskilliga 
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kyrkobildningar. Den apostaserade Pere Hyacinthe Loyson fungerade länge 
som kontaktman mellan katolska modernister och gammalkatoliker. Ånnu 
betydelsefullare i detta sammanhang är den ännu verksamme Friedrich Heiler, 
den ende av episcopi vagantes, som har förvärvat internationellt teologiskt an
seende. Framför allt genom sina förbindelser med Nathan Söderblom kom 
han att bidraga till den ekumeniska rörelsens framväxt och förtjänar otvivel
aktigt en plats i 1900-talets kyrkohistoria. 

En tredje strömning utgörs av de teosofiska och ockulta ideer, som flore
rade i vissa kretsar vid seklets början, och som bl. a. har gett upphov tiH de 
också i Sverige förekommande »Liberala katolska kyrkan» och »Kristet sam
fund». Inslaget av synkretistiska och klart icke-kristna föreställningar är på
fallande stort i många pseudokatolska samfundsbildningar. 

Många av de kyrkor, som Anson förtecknar, har uppstått som biprodukter 
av tidens ekumeniska ·strävanden. Försöken att ena den anglikanska kyrkan 
med Rom har gett upphov till flera samfund, som varken är anglikanska eller 
katolska. Många vagantbiskopar vill se sin uppgift i att brygga över motsätt
ningarna mellan kyrkorna. Felet är bara att deras strävanden inte leder till 
något resultat. Både de själva och deras kyrkor är för obetydliga för att kunna 
spela den minsta roll i sammanhanget. Genom att uppträda med anspråk på 
kyrkligt ämbete avgränsar man sig bara ytterligare från dem man skulle vilja 
ha kontakt med. Det är ur denna synpunkt verkligt tacknämligt, att en eku
menisk organisation som brödraskapet i Taize har avstått från alla försök att 
skaffa sig apostolisk succession. Men där finner man ju också en helt annan 
kvalitet och kristen autenticitet än hos de övriga organisationer vi här ta
lar om. 

Vad är det då man inte finner i Ansons arbete? Den otroligt detaljrika 
och väldokumenterade framställningen lämnar verkligen inte mycket övrigt 
att önska. Vill man veta mer än Anson om världens alla små »katolska» 
kyrkor, måste man ägna sig åt egna forskningar. Men visst finns det alltjämt 
rara blomster oplockade. Anson nämner inte en viss Pere Alexandre, som i 
borgarkungadömets Frankrike grundade en Eglise Cathotiqtte Primitive 
d'Orient (med byzantinsk rit). Recensenten kan ur egen fatabur bidraga med 
ännu ett exemplar. En vänlig dam, tillfällig medpassagerare på en tågresa i 
Tyskland 1954, anförtrodde recensenten, att hon tillhörde en ny-irvingiansk 
kyrka med syro-antiokensk succession och säte i Bochum. Men detta var för
stås för tio år sedan och sedan dess har samfundet sannolikt upphört eller 
delat sig i flera nya! 

Fastän författaren själv är katolik, tar han inte upp frågan om den ka
tolska kyrkans inställning till de irreguljära biskopsvigningarna. Man kan 
emellertid utgå från att kyrkan betraktar de flesta av bokens många vig
ningar som ogiltiga eller i varje fall högst tvivelaktiga. Ett förbiseende av 
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författaren är att han inte har fått med den intressanta episod, då en brasi
liansk vagantbiskop för några år sedan upptogs i kyrkan av påven Johan
nes XXIII själv och samtidigt accepterades som katolsk biskop. Det bör näm
nas, att detta fall var betydligt mindre komplicerat än de flesta som Anson 
beskriver. Problemet är f. n. av rätt teoretiskt slag. Mycket få av dem som 
har valt att vara katolska biskopar på egen hand, torde komma att så små
ningom finna vägen tillbaka till kyrkan. 

Per Beskow 

J ONAS PETRI AX BERG, 
JOHAN III: s SEKRETERARE 

I 
det brev från pater William Good, som undertecknades på Drottningholm 
i februari 1580 och som publicerades i denna tidskrift 1963:  r r9-1 30, 

skriver Good att den påvlige nuntien i Sverige, pater Possevino, sommaren 
1579 ville skicka ut ännu några elever till seminarier i utlandet.1 Good 
syftar på de unga män, som åren 1578  och 1579 skickats till jesuitsemina
riet i Rom för utbildning till tjänst i hemlandet. De som inte blev prästvigda 
för katolsk mission i Sverige, sökte sig till kungliga kansliet därstädes eller 
åtog sig diplomatiska uppdrag utomlands. En medlem av den första gruppen 
kom att spela en viktig roll under de bittra striderna mellan kungabrodern, 
hertig Karl, och dennes brorson Sigismund, regent i Polen. Efter sin kröning i 
Sverige försökte Sigismund förgäves rycka makten från hertigen och åter
föra landet till Rom. 

Jonas Petri, sedermera adlad Axberg, var en av de sex unga män, som 
sommaren 1577  lämnade Sverige för att inskrivas vid Collegium Germa
nicum.2 Han och hans kamrater hade inte valts ut på måfå. Det var av be
tydelse att de hade relationer till framstående släkter med inflytande under 
katolska tiden förr i världen. Gruppens ledare var Petrus Brask av samma 
släkt som den bekante biskop Hans Brask i Linköping och brorson till den 
duglige och betrodde sekreteraren m. m. Nils Brask i Johan III : s  tjänst. Ut
rymmet tillåter inte här att närmare gå in på de övrigas familjeförhållanden, 

1 Brev från W. Good t. ordensgeneralen, s. 282 v. 
2 Tidskriften Samlaren 1 883, årg. 4, s. 17. 
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fastän ämnet är ytterst intressant. Om den sextonårige Jonas Petri måste 
dock här nämnas att han sannolikt räknat släkt med ingen mindre än Sve
riges siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, och hans berömde broder, 
kulturhistorikern Olaus, båda döda i landsflykt i Rom. De härstammade från 
Linköping liksom Jonas Petri. Det vapen, som Olaus Magnus förde, tilldelades 
också Jonas Petri vid adlandet 1594.3 

Jonas Petri var yngst av alla sina kamrater. Han måste alltså trots sin 
ungdom varit mogen för denna långa resa och ansetts i stånd att tillgodo
göra sig undervisningen vid Germanicum. Just när sextonåringen förberedde 
sitt uppbrott från hemmet, hade hans far, Petrus Arwidi, drabbats av kung
lig onåd. Han var vid denna tidpunkt skolmästare och predikant vid det av 
Johan III grundade kollegiet på Riddarholmen i Stockholm. Franciskanerna 
hade förr haft sin tillvaro där och gett platsen namnet Gråmunkeholmen. 
Petrus Arwidi hade från en anspråkslös plats i landsorten förflyttats till 
Stockholm och utnämnts till penitentiar vid Storkyrkan.4 Därefter blev han 
skolmästare vid kollegiet på Gråmunkeholmen. Orsaken till hans förflytt
ning till Stockholm måste vara att han anslutit sig till Johans orientering mot 
Rom. Allt gick väl, tills kungens kyrkliga reformprogram kom ut av trycket 
och en skarp strid uppstod, när det lutherska prästerskapet skulle godtaga 
den nya mässordningen eller Röda Boken. Till och med Petrus Arwidi, som 
hittills visat sig medgörlig, opponerade sig, och Johan tålde inga motsägelser. 
Han lät genast förvisa de motspänstiga långt ut på landsbygden. Arwidi pla
cerade han ända ute på det ödsliga Aland som kyrkoherde i Jomala socken, 
där han fick stanna till sin död. Det berättas att Arwidi gjort sina barn arv
lösa, därför att de svikit den evangelisk-lutherska läran.5 Under dessa för 
familjen mycket oroliga månader, togs Jonas Petri om hand av faderns efter
trädare i skolmästaretjänster vid kollegiet i Stockholm, pater Laurentius Nor
wegus, som av folket kallades Klosterlasse. Denne hade haft sin bostad i 
samma hus som föräldrarna och delat kök med dem. 6 

Kardinal Fusban berättar i sitt stora arbete Historia Collegii Germanici, 
som i handskrift förvaras i kollegiets arkiv i Rom, att Jonas' föräldrar gjort 
allt för att motarbeta pater Laurentius' inflytande över sonen och om de 
svåra slitningar inom familjen som blev följden därav. Fusban sammanfat
tar sitt omdöme om den unge Jonas att han var »en yngling, som ingav stora 
förhoppningar» . 7 

Den r 3 juli r 5 77 lämnade de sex unga resenärerna Sverige. Efter en resa 
full av strapatser måste de göra halt i Dillingen, nordväst om Augsburg. 

" Schlegel o. Klingspor: Attartavlor, s. 139. 
4 Ohlsson: Abraham Angermanntts, s. 46 ff. 
" Ramsay: Jully: Frälsesläkter i Finland, s. 307 (om J. Axberg) . 
0 Ohlsson: Abraham Anger111annt1s, s. 47,  n. 10. 
7 Fusban: Rist. Collegii Germanici III. 19. Skolans arkiv i Rom. 
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Man vågade inte fortsätta till Rom för pestens skull. Först när vinterkylan 
satt in, ansågs faran mindre hotande. Den 24 januari 1578 inskrevs nykom
lingarna vid Germanicum. Jonas Petri uppges i matrikeln ha lämnat skolan 
i september 1 581 efter fullbordade humanistiska studier.8 När han kom till
baka till Sverige, hade pater Possevino redan föregående år lämnat landet 
och tagit med sig sina närmaste medarbetare: Laurentius Norwegus och Wil
liam Good. Orsaken var en definitiv brytning med kungen. 

De kunskaper vår vän Jonas Petri förvärvat kom nu väl till pass i kung
liga kansliet i Stockholm. Bland kungens alla svenska och tyska sekreterare i 
kansliet fanns också gamla bekanta från Germanicum: Petrus Brask och Jo
hannes Bultius. Senare fick Jonas Petri en ny kamrat i Johan Bure, seder
mera känd som vår förste fornforskare och uttolkare av Sveriges runrist
ningar. Fastän Bure ej var katolik, synes ett nära vänskapsförhållande ha rått 
mellan de två ämbetsbröderna. När Bure år 1 591 gifte sig, tycks Jonas Petri 
redan ha inträtt i det äkta ståndet. Hans fru, Wendela v. Cöllen, var betrodd 
med det viktiga uppdraget att vara » brudfrämma», det vill säga att kläda 
bruden, ett åliggande som bara tillkom någon närstående person. Bure har 
själv antecknat de inbjudna vid bröllopet.9 Wendela v. Cöllen förefaller ha 
varit av välsituerad borgarfamilj. På långt håll räknade hon släkt med kung 
Sigismund.10 

När Johan III slutat sina dagar 1 592, visste alla att en kraftmätning före
stod mellan hans son Sigismund i Polen och hertig Karl. Dennes ivriga anti
katolska verksamhet resulterade våren 159 3 i Uppsala mötes beslut, genom 
vilket man ville stabilisera den lutherska kyrkans ställning i landet och för
visa alla andra trosbekännare därifrån. Men nu återstod den nye konungens 
godkännande av beslutet före kröningen i Uppsala. Efter en ovanligt svår 
seglats ankrade Sigismunds ståtliga eskader på Stockholms ström den 28 
september 159 3 .11 Av ämbetsmännen betraktades han redan som landets lag
lige regent, till vilken de var skyldiga att avlägga trohetsed. Att de katolska 
sekreterarna i hans fars kansli välkomnade honom utan förbehåll, är själv
fallet. Sedan Johan III bisatts i Uppsala domkyrka, skedde kröningen där
städes med pomp och ståt den tionde februari efter att ha föregåtts av långa 
underhandlingar. Jonas Petri samt alla de övriga sekreterarna i kansliet var 
självfallet närvarande. Han hade kungens löfte om en högtidsdräkt för den 
stora dagen, men presenten blev bortglömd.12 Han fick trösta sig med ett 
adelsbrev i april samma år, då »doktor Jonas Petri» adlades med namnet Ax-

8 Samma arbete, s. 65 .  Jonas Petri nr. 360 i elevförteckningen. 
0 Tidskriften Samlaren 1883, årg. 4, s. 13. 
10 Wendela v. Cöllen härstammande gen. sin mor, Iliana Olofsdotter (dotter t. Olof 

Trottesson) från Gustav Wasas morbror, Trotte Månsson t. Eka. 
11 Calendaria Caroli IX, utg. av A. Lewenhaupt, s. 92. 
12 Sigismunds egenhändiga brev, KA. 
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berg och tilldelades en sköld med tre förgyllda ax och tre försilvrade berg 
på blått fält. Samma vapen återfinnes på Carta Marina, som ingår i Olaus' 
Magnus' stora verk De nordiska folkens historia. 

Med adelskapet följde förläning av godset Bergshamra i Länna socken i 
Uppland.13 Det är beläget vid en vik av Östersjön väster om Furusunds
leden. Hur ofta Jonas Petri Axberg vistats där, är svårt att avgöra. En lant
egendom betydde framför allt tryggad ekonomi under osäkra och krigiska 
förhållanden. 

Sigismund hade kommit till Sverige med ett stort följe av främlingar. Den 
mest framträdande var påvlige legaten Malaspina. Alla dessa nykomlingar 
och deras okända språk ökade irritationen i Stockholm, som redan förut var 
påfallande. Polackerna, som i sina fantasifulla dräkter stack av mot de enkelt 
klädda svenskarna, blev genast igenkända och bevakade av misstänksamma 
ögon. 

Omedelbart efter sin ankomst lät Sigismund hålla mässa både på Drott
ningholms slott och i klosterkyrkan på Gråmunkeholmen. Det dröjde inte 
länge förrän oroligheter uppstod just på den platsen, medan mässan pågick. 
Redan Johan III hade insett risken av att hålla den i klosterkyrkan. Fram
stående lutherska familjer hade sina gravar därinne. Jordfästningar förekom 
ofta och det var oundvikligt att de båda parterna då skulle störa varandra. 
Ett svårt uppträde ägde mycket riktigt rum i november 1593, när en avliden 
skulle jordfästas enligt katolsk ritual. Vi möter då vår vän Jonas Petri, som 
ännu inte fått namnet Axberg. Stockholms Tänkeböcker ger oss en bild av 
den blodiga sammanstötningen inne i kyrkan genom två rättegångsprotokoll. 
Utanför kyrkans norra dörr hade Jonas Petri fattat posto tillsammans med en 
borgare i staden, Tideman Corneliusson, för att hejda de flyende. De två 
vännerna hade tillsammans »skakat en djäkne». Och Tideman hade sagt 
om bataljen inne i kyrkan att »det tog som det skulle».14 

På våren inträffade nya uppträden och skottlossning på gatorna nattetid. 
Natten före Kristi Lekamens högtid, som detta år inföll den 9 juni, blev en 
man i kungens följe, som bar polsk dräkt, ihjälslagen när folket lämnade 
kyrkan efter vespergudstjänsten. Det var svenskar, som ville ta hämnd för 
ett mord under föregående natt. Men för sent upptäcktes det att det hela var 
ett misstag. Mannen i den polska dräkten var själv svensk. I alla händelser 
var striden genast i full gång. Under tumultet råkade riksrådet Gustav Baner 
i livsfara.15 Rykten började sprida sig om att krigsfolk drogs samman i Söder
manland på hertigens område. 

Sigismund ansåg sig nu böra lämna landet för att någon tid avvakta hän-

rn Förläningsregistret 17-23 KA. 
14 Om Tid. Corneliusson se Ohlsson: Abraham Anger1nann11s, s. 192, n. 9. 
'" Almquist: H. Sigismttnds resor t. Sverige, s. 88 ff. 
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delsernas vidare utveckling. Den 24 juli avseglade han med sin ståtliga flotta 
om 57  skepp till Polen. Flera kungatrogna i Sverige, både lutheraner och 
katoliker, slöt sig samman till skydd mot hertig Karls politiska verksamhet. 
Intressant är att följa den lutherske ärkebiskopen Abraham Angermannus' 
ställningstagande i kungafrågan.16 Denne ansåg sig obrottsligt böra hålla fast 
vid landets krönte monark, trots olikheten i trosbekännelse. Under de föl
jande åren kom han därför i alltmer spänt förhållande till hertigen. Hans 
kungatrohet kostade honom småningom livet: han avled i fängelse på Grips
holms slott. Sedan hertig Karl definitivt brutit med riksråden fann flera 
av dem för gott att försvinna utomlands tillsammans med personer ur 
deras närmaste krets. Riksrådet Erik Sparre flydde på våren 1 597 till Dan
mark, och det är troligt att Jonas Petri Axberg då följde honom. När herti
gen gav sig ner till Västergötland för underhandlingar med adeln därstädes, 
skyndade sig flera av dem att fly in på danskt område. Hertigen vände sig 
då mot det viktiga Älvsborgs slott, som ännu hölls av ståthållaren i Väster
götland, Erik Stenbock. Men när hertigen närmade sig, räddade sig Stenbock 
båtledes till Danmark. På hösten samma år var Erik Sparre tillsammans med 
Jonas Axberg ute i norra Tyskland i Sigismunds ärenden.17 På nyåret 1 598 
var de båda legaterna i samma uppdrag i Köpenhamn hos regenten Kristian 
IV. Men Kristian ställde sig tveksam till förslaget om uppslutning på Polens 
sida mot Sverige. Danmark var rival till Polen om handeln i Östersjön. Dess
utom ville det protestantiska Danmark inte gärna se Sverige rekatoliserat. 
Sparre och Axberg kunde inte notera några diplomatiska framgångar, bara 
en vänskapsfullt avvaktande hållning till förslaget.18 

Medan de två ännu var kvar i Köpenhamn, infann sig där den polske 
legaten Samuel Laski, som var på väg till Sverige. Spänningen tycktes ha nått 
sin kulmen. Sigismund hade begärt att få svenska flottan till sitt förfogande, 
varpå hertig Karl naturligtvis svarat obevekligt nej. Men man förstod att så 
snart Östersjön var isfri igen, skulle en operation i varje fall företas från 
polsk sida. Laski fortsatte resan till Sverige och var febrilt verksam där under 
närmaste tiden. Han hade ju sin regerings instruktioner att fullfölja. Han 
skickade ut manifest till befolkningen, han hade överläggningar med herti
gen och med ärkebiskopen utan resultat. Hertigen stödde sig på det enkla 
folket, Laski däremot hölls om ryggen av riksråden och övriga kungliga 
ämbetsmän, som alla befann sig i en stämning av yttersta osäkerhet.19 Möj
ligt är att Jonas Axberg vågat sig tillbaka till Sverige igen och uppehöll sig 
på sitt Bergshamra. I Uppland höll man troget fast vid den urgamla kunga
tanken och avvisade hertigens alla påtryckningar. Dessutom hade ju Jonas 

10 Ohlsson: Abraham Angermanmts. 
17 Tunberg: Sigimmnd och Sverige, I, s. 47 . 
18 Samma arbete s. 87.  
1 0  Ohlsson: Abraham Angermam111s, s. 330 ff. 
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Axberg hustru och barn att föra i säkerhet. Kalmar slott var ännu i Sigis
munds händer, Småland likaså och Östergötland, där Vadstenatraditionen 
hölls levande. Den 30 juli ankrade en polsk eskader utanför Kalmar. Med 
den följde främmande legotrupper. Bland Sigismunds utländska följeslagare 
fanns också en engelsk legat, Georg Carew, som i egenskap av neutralt om
bud skulle försöka medla mellan kungen och hertigen. Jonas Axberg blev 
av honom ombedd att vara närvarande, när han bröt hertigens brev till 
brorsonen Sigismund.20 En sammandrabbning kunde dock inte undvikas. Den 
8 september var första kraftmätningen vid Stegeborgs slott vid Slätbaken, 
varvid Sigismund fick övertaget. Det hela var bara en förpostfäktning med 
ett mindre antal stupade. Men Sigismund som ville undvika vidare blodsut
gjutelse skickade ett brev till sin farbror och föreslog fientligheternas instäl
lande en tid framåt. Detta viktiga brev anförtroddes åt Jonas Axberg att 
överlämna.21 Hertigen lät dock inte påverka sig och drog sig avvaktande 
västerut mot Linköping. Där stod den 25 september den avgörande striden 
om de två broarna över Stångån, som förde in till staden och gav segraren 
möjlighet att behärska hela slättbygden runtomkring. Nu var det hertigens 
tur att ta hem spelet. Han överrumplade sin motståndare tack vare en tät 
dimma och dessutom med hjälp av röken från några brinnande hus i när
heten, som förstärkte verkan av dimridån. Som första fredsvillkor fordrade 
nu hertigen att de fyra av riksråden, som befann sig bakom de polska lin
jerna, genast skulle utlämnas till honom. Därmed var deras öde avgjort lik
som alla andras i landet, som stått på Sigismunds sida. Hovfolk, ämbetsmän, 
lärda doktorer, borgare och köpmän, som ansåg sig ha något att frukta, 
lämnade allt de ägde och flydde för sitt liv. En ström av flyktingar följde 
efter den avseglande polska flottan, när den lyfte ankar i Kalmar den 22 
oktober. Vår vän Jonas Axberg var en av de första som räddade sig. Han 
kom visserligen inte med på något av de avseglande krigsskeppen i tid, men 
man vet att han strax efter deras avfärd var i säkerhet på danskt område i 
Blekinge. Från Avaskär, där nuv. Kristianopel nu ligger, har han avsänt brev 
till en dansk myndighetsperson den 27 oktober.22 

Utan tvivel fick Axberg i Polen en framskjuten ställning i det kungliga 
kansliet i Krak6w. En svensk, som senare blev avrättad i Sverige av hertig 
Karl, uppgav under förhöret att han fått sitt pass utskrivet av kungliga sekre
teraren Jonas Axberg i Krak6w år 1599.23 

På en lista i Riksarkivet över »de papister i Polen», som hade fastigheter 
i Stockholm, förekommer »Johan Axberg v(on) Stockholm».24 En annan 

So 

20 Tunberg: Sigismttnd och Sverige II, s. I I7 .  
21 Samma arbete Il, s. 1 2 5 .  
22 Samma arbete Il, s. 187. 
'" PHT. 1 9 1 2 ,  s. 3 5 .  
2

' Strödda Hist. Hand!. 1 9 .  RA. 
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upplysning lämnas oss i pamfletten Hertig Carls Slaktare-Bänk, publicerad 
1617 efter Linköpings blodbad. Bland flyktingar i Polen nämnes Jonas Ax
berg, kunglig sekreterare. 

Om Axbergs familj får man vissa upplysningar i kardinal Steinhubers 
stora arbete Geschichte des Kollegittm Germanikttm. Där finnas namnen 
Henryk [Erik?] och Sigmund Axberg »aus der Diözese Uppsala, wie es 
scheint, Söhne des Secretärs des König Sigmund».25 Båda bröderna hade alltså 
tillhört Uppsala ärkestift, där ju faderns egendom, Bergshamra, låg. Deras 
sammanlagda studietid vid Germanicum omfattar åren 1608-1620. De 
skulle då kunna vara födda i början av 1590-talet, vilket är rimligt, då vi 
vet att fadern var gift vid Johan Bures bröliop 1591. 

Ännu en notis om den Axbergska släkten i Polen låter oss veta att »kung
lig sekreterare Erik Axberg» år 163 1  var gift med en polsk dam och att han 
och denna hans maka samma år avyttrade sina andelar i några lantegen
domar i Polen.20 

Det vore intressant att få veta något om Jonas Petri Axbergs ättlingar 
ute i Polen. Kanske har de upplevt samma öden som han själv en gång i 
tiden: varit tvungna att fly från fosterlandet på grund av krig och religions
förföljelse, söka sig asyl på annat håll och börja en ny tillvaro under främ
mande förhållanden. 

Beth Äkerhielm 
20 Steinhuber: Geschichte des Kollegittm Germaniktt1n I, Schweden, s. 353  ff. 
2

' Boniecki: Herbars Polski, Tom. I, s. 57, KB. 
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Ingemar Leckius och Ingemar Gustafson 

I n g e m a r  L e  c k i u s: Lasams bröder, Stockholm r 964, Bon
niers. Kr. r r :  50. 

Det slående i I n g e m a r  L e c k i u s' senaste diktsamling är en stark känsla av 
närvaro. Här framträder någon som står för vad han säger, n�gon som engagerar 
sig, en man som vill se världen sådan den är utan att blunda för de olika former 
av nöd som drabbar mänskligheten, och som identifierar sig med de vanlottade. »O 
poet, du har bosatt dig / i de andras hemlöshet. / Gå in i din värkande tystnad ! / 
Närmare kommer du aldrig / de elända.» Och denne enstöring, som till varje pris vill 
vara-med, förfogar över fyndiga ord och bilder för att spänna en bro över till läsarna. 
Han skänker dem enkla, fullt »begripliga» poem, burna av känslor som är sublima 
och personligt upplevda. 

Men räcker detta för att skapa god litteratur, dvs. en litteratur som står på samma 
nivå som den Ingemar Gustafson tidigare förmådde uppnå? Varifrån kommer den 
vaga känsla av otillfredsställelse som vi upplever vid sidan av vår beundran för hans 
tekniska kunnande? När är denna känsla starkast? Inför vilka dikter? Varför lämnar 
oss helheten, om inte kalla och oengagerade, så dock inte så engagerade som vi anar 
att vi borde vara med tanke på stoffets livsviktighet och författarens obestridliga ord
fyndighet? 

Kanske borde man här skilja på två slags dikter, som schematiskt kan kallas de 
besk1·ivande och de förmanande, eller också de rent mänskliga och de religiösa, för 
att inte säga dogmatiska. 

Till de beskrivande hör t. ex. den utomordentligt fina cykeln om Pattl Kke, eller 
Stad i karantän (Berlin). Till samma grupp hör några andra som överflödar av lek
full värme, så dedikationsdikten Till Mikaela. Dessa poem hör kanske till de bästa. 
De engagerar läsaren omedelbart, helt. 

Däremot är det så att flera av de förmanande eller religiöst mediterande lämnar 
oss betänksamma. Varför? 

Det vore en alltför lättvindig förklaring att säga att diktaren irriterar »den för
frusne» inom oss för att han kommer till oss med ett »du måste» som hotar vår 
dvala. Titeln Lasams bräde?" syftar både på dem som liknar den fattige Lasarus lig
gande utanför den rike mannens port - alltså alla de oanpassade, svältmänniskan i 
vår värld, och på dem som, i likhet med Kristi vän är begravna i förtid, inmurade 
i sin bekvämlighet eller i »förtvivlans gamla irrgångar», och väntar på Kristi Ve11i 
foras! Att plötsligt bli väckt, även för att befrias ur mörkrets välde, låter obekvämt. 
Och ingen ärlig läsare kan bli förargad på diktaren för att denne kallar honom »ut 
ur graven, ut ur natten». Tvärtom, man kan bara vara honom tacksam för det. 

Varifrån kommer då vår känsla av otillfredsställelse? 
Skillnaden mellan de båda slagen av dikter tycks vara den att de förra, de allmänt 

mänskliga, de konstaterande verkar helt spontana, sprungna ur källan, medan de 
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senare förefaller en aning alltför avsiktliga. Därför saknar man hos dem den inre 
spänning som skulle ha gjort dem mera levande. Det är säkert överdrivet att påstå 
att »denna poesi stämmer på pricken, stämmer för väl». Det är utan tvivel orättvist 
att i det här fallet tala om »programmerad dikt». Likväl förefaller dessa dikter vara 
alltför medvetna, som om Leckius styrde sina känslor och ideer i alltför hög grad. 
Han för dem framför sig, målmedvetet, såsom en herde driver sin hjord, i stället för 
att följa dem i blindo. Vart tog den Ingemar Gustafson vägen som helt kunde över
lämna sig åt sin daimon, åt de halvmedvetna och svårkontrollerbara makterna inom 
sig? 

Felet är inte att diktaren förmedlar sig alltför tydligt, alltför omedelbart (som om 
man måste vara kryptisk för att kunna vara djup och levande). Det svaga i dessa 
dikter är kanske att de är för rika. Det blir för mycket på en gång, för mycken kun
skap, för mycket budskap, förmedlat med ord som inte alltid räcker till, ja med ord 
som ibland är alltför direkt besläktade med den gängse kristna terminologin. 

Kanske måste en konvertit känna samvetskval inför tanken att fortsätta med att 
ta upp rent »profana» motiv (om nu sådana existerar)? Kanske har han för bråttom 
att ta upp religiösa ämnen till behandling? I så fall må Rouault ge en tankeställare. 
Denne målare, en av vår tids djupast religiösa, väntade i flera decennier innan han 
vågade avbilda annat än clowner, domare och gatflickor. 

Ingemar Leckius efterträder Ingemar Gustafson. Måste absolut den sistnämnde för
intas och liksom upplösas? Den tidige Ingemar skrev med större styrka, ja ibland med 
en absurdistisk vildhet. Han har lugnat sig. Bara för en tid får man hoppas. 

Att som han har gjort övergå till ett kyrkosamfund i vilket han äntligen känner 
sig hemma, att som han komma fram till något som man är övertygad om är san
ningen kan lätt medföra ett tillfälligt stillestånd, en tid av vila och frid i en värld 
där varje sak har sin givna plats. Det kan också förorsaka en provisorisk slutenhet. 
Det plågsamma sökandet efterträds av en mera avspänd meditation. I en sådan situa
tion behövs verkligen en period av stilla besittningstagande. 

Men Skriften rymmer tillräckligt många antydningar om Guds (nästan nyckfulla) 
skaparglädje - Visdomen som leker inför Herrens anlete -, tillräckligt många 
starka bilder - salt, eld och storm - och tillräckligt många mysterier, dvs. oavgrän
sade, omätliga domäner, för att kunna inspirera en skald av Leckius' kvalitet, hjälpa 
honom att förbli öppen, rik på humoristiska infall och än en gång framträda med den 
oemotståndliga vildhet som varit hans. Det gäller bara för Leckius att återfinna sig 
själv. 

P ä r L a g  e r k v i s t: Det he
liga landet. Stockholm I 964, 
Bonniers. Kr. 16 :  50, 2 I :  50.  

Det finns ingenting nytt att säga om 
Pär Lagerkvists berättarkonst. Den är sig 
lik. Nu som tidigare skriver han måle
riskt, med knappa medel, framför allt 
utan att göra några kommentarer, och 
det känns skönt att för en gångs skull 
slippa en författare som vet allt om sina 

Jean P aillard O P 

gestalter. Lagerkvist berättar sakligt, på 
en klar och lättfattlig prosa, avbruten av 
korta samtal, några fåordiga repliker som 
knappast bryter tystnaden i det märkliga 
Arkadien där pilgrimen Tobias till sist 
landsättes. Allt detta, förenat med be
rättelsens lugna, långsamma tempo och 
dess fasta rytm (i synnerhet i romanens 
senare del), samverkar till att det hela 
förmedlar en känsla av objektivitet. La
gerkvists konstnärliga styrka, liksom Gi-
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des, ligger i denna till synes oengage
rade ton. 

Författarens motiv är sedan gammalt 
väl kända. De dyker upp igen också här: 
guden med litet g som kanske är död; 
guden som kanske hämnas; den tomma 
medaljongen som förekom i Pilgrim på 
havet. Vad man också känner igen är 
grubblarens dubbeltydiga svar, hans skick
liga, alltför skickliga pareringsförmåga. I 
synnerhet i de scener i vilka Lagerkvist 
omdiktar bibliska episoder förefaller han 
att ge med den ena handen och ta till
baka med den andra. Han pendlar stän
digt mellan hädelse och religiös extas. In 
summa: man bevittnar här en kurra
gömmalek som kan fascinera eller irri
tera, tolkas som påkostande sökande efter 
sanningen eller som en inkomstbringande 
lek, beroende på läsarens läggning eller 
tillfälliga sinnesstämning. 

Slutintrycket är ändå att Lagerkvist be
rövar de bibliska orden och bilderna de
ras historiska halt och i stället infogar 
något halvt mytiskt. Det gör den sista 
delen av trilogin särskild svårtolkad på 
grund av symbolernas mångfald och allt
för stora täthet. Därför ligger det nära 
till hands att tolka romanen i dess hel
het som en trosbekännelse i skepticism. 
De »hädiska» partierna, de väl kamou
flerade men ändå igenkännliga angrep
pen på en grovt karikerad kristendom 
överväger. 

Kanske frestas därför den troende lä
saren att avfärda Det heliga landet som 
irrelevant. Likväl löper den som reage
rar så risken att gå miste om något vä
sentligt som också återfinns i de tidigare 
böckerna i trilogin. 

Visserligen möter man här som förr 
en och annan replik som åtminstone till 
sin formulering låter litet snusförnuftig: 
»Det finns mycket som inte kan förkla
ras, som bara är så.» Men boken rymmer 
en annan passus som sannolikt utgör dess 
kärna och som är värd vår uppmärksam
het: 

»Den ende som mente så var Giovanni, 

han som inte trodde på några gudar alls 
eller åtminstone inte ville det. Han sade 
att gud, om han fanns, mycket väl också 
kunde ha denna onda nattsida, inte bara 
vara det ljusa och goda och vänliga som 
människorna förstås helst ville tro. Att 
det gudomliga, ifall det fanns, måste vara 
något mycket mera omfattande och för
grenat än människan förmår föreställa 
sig och på så sätt mera sant. För det 
enkla och enhetliga är inte sant, kan 
inte gärna vara det. Bara det sammansatta 
kan möjligen tänkas vara det» (s. 42-43) .  

En övertygad kristen som är väl för
trogen med Skriften måste läsa denna 
text med blandade känslor. Vad som lig
ger bakom formuleringen är Lagerkvists 
och varje vaken människas erfarenhet av 
det onda i världen - det onda som åt
minstone tillåts av Gud. Frågan uppstår: 
varför är det onda nödvändigt, varför 
ingrep inte Gud från början för att för
hindra det, även på bekostnad av män
niskans frihet, varför finns det inte någon 
tillfredsställande förklaring på det mänsk
liga lidandet? Varken Job eller psalmis
ten eller andra visa författare från Gamla 
testamentet har förmått komma fram till 
någon helt uttömmande tolkning. Därför 
vänder sig många sökare av i dag till 
andra ideologier, andra spekulationer, 
t. ex. själavandringen, eller återkommer 
till nya former av katarismen, med dess 
dualistiska uppdelning i en god gud som 
skulle ha skapat den andliga världen, och 
en ond gud som skulle ha skapat den 
materiella. I ljuset av Kristi lära och liv 
vet vi, kristna, att Gud i detta samman
hang i stället för en förklaring kommer 
med sin egen närvaro. Kristus kom för 
att dela vårt öde, för att vara-med, och 
därvid har han indirekt skänkt vår olycka 
en mening, Kristus led och dog, men 
återuppstod och gav oss därigenom segern 
över det onda, över vår värsta fiende, 
döden. Lagerkvist åter fantiserar om en 
gud som visserligen är ljus men som 
»mycket väl också kunde ha denna onda 
nattsida». 
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En sådan gudsuppfattning är ofören
lig med den traditionellt kristna. Men vi 
kan mycket väl acceptera den senare de
len av citatet: »Att det gudomliga, ifall 
det fanns, måste vara något mycket mera 
omfattande och förgrenat än människan 
förmår föreställa sig och på så sätt mera 
sant.» Här mötet· en reaktion mot en 
alltför grund gudsuppfattning, ett för
kastande av våra inte sällan naiva guds
bilder som förekommet· allt oftare i den 
moderna litteraturen, både här i Sverige 
och utomlands. Med andra ord en del 
utomstående författare reagerar med större 
eller mindre aggressivitet mot något som 
helt enkelt kan kallas de troendes bristan
de sinne för Guds mysterium, för hans 
transcendens. 

På bibelns språk hette det: 
»Se, mina tankar äro icke edra tankar, 

och edra vägar äro icke mina vägar, sä
ger Herren. Nej, så mycket som himme
len är högre än jorden, så mycket äro 
ock mina vägar högre än edra vägar, och 
mina tankar högre än edra tankar» (Jes. 
5 5 :  8 f). 

På våra samtida författares språk he
ter det att vi kristna borde göra rent hus 
med våra portativa jesusar och alltför be
kväma husgudar. Denna ide, denna väd
jan förefaller ligga Lagerkvist om hjär
tat, att döma av ett annat nyckelcitat, i 
Ahasvertts död - ett citat som vi kan 
förbehållslöst skriva under: 

»Bortom gudarna, bortom allt som för
falskar och förråar den heliga världen, 
bortom all lögn och förvirring, alla för
vridna gudaväsen och människoinbill
ningens alla foster, måste det finnas nå
gonting oerhört som är så oåtkomligt 
för oss. Som genom alla våra fåfänga för
sök att infånga det visar hur oåtkomligt 
det är för oss. Bortom all helig bråte 
måste det heliga självt finnas, trots allt. 
Det tror jag, ja, det är jag förvissad om.» 

Jean Paillard OP 

6 - 652835 Credo. 46:e årg. Nr 2. 1965 

B r u n  o G r a b i n s  k i: Be
weise am dem Jenseits. Begeg
nungen mit Abgeschiedenen. 
W iesbaden r 964, Credo-Verlag. 
DM 1 2 :20, 1 3 :  80. 

Den parapsykologiska vetenskapen har 
aldrig blivit särskilt uppmuntrad av den 
katolska kyrkan, trots att den sysselsätter 
sig med livets gränsfrågor. Ofta brukar 
man ju uppfatta detta som ett sundhets
tecken hos kyrkan. Genom sin konsekvent 
avvisande hållning kunde den rida spärr 
mot den våg av obskurantism, som under 
r 800-talet och början av r 900-talet gick 
över västerlandet och särskilt de anglo
saxiska länderna. Medan man i spiritis
tiska kretsar ville tolka alla oförklarliga 
fenomen som manifestationer av avlid
nas andar, blev den gängse katolska för
klaringen, att det i stället var onda andar 
som drev sitt spel. Som bekant är det 
alltjämt förbjudet för katoliker att del
taga i seanser och liknande förehavanden 
utan särskilt tillstånd. 

Ännu har ju parapsykologien svårt att 
hävda sig som vetenskap. Fenomenens 
tillfälliga och egendomliga art, svårighe
ten att kontrollera fakta och risken för 
medvetet bedrägeri gör att många psy
kologer av förklarliga skäl vägrar att be
fatta sig med den. Men ändå har mycket 
hänt sedan sekelskiftet. På många håll i 
världen har forskare försökt att göra 
parapsykologien till ep förutsättningslös 
vetenskap med experimentell metod. Fö
reställningen att parapsykologi och spiri
tism är ungefär detsamma, kan idag en
dast bottna i okunnighet. Man är därför 
rätt förundrad, att Grabinski, katolsk för
fattare till ett tjugutal böcker i ockulta 
ämnen, i sin senaste bok gång på gång 
identifierar dessa båda med varandra. Det 
är en påminnelse om att man i allmän
het på katolskt håll inte har följt med i 
parapsykologiens utveckling från ande
besvärjelser till experimentell psykolo
gisk vetenskap. 

Det finns idag endast en katolsk 
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parapsykolog av format, nämligen schwei
zaren Dr. Gebhard Frei SMB. övriga ka
tolska auktoriteter, som Grabinski anför, 
visar sig vara påfallande godtrogna och 
helt bundna vid de spiritistiska och de
monologiska hypoteserna. 

Titeln på Grabinskis bok är rätt av
slöjande. Det gäller inte för honom att 
samla uppgifter om en viss sorts feno
men och sedan dra försiktiga slutsatser 
ur materialet. Slutresultatet är från bör
jan givet: uppenbarelser från andra si
dan graven bevisar att själen överlever 
kroppens död. Trots hans vällovliga kri
tik av spiritismen (även där den förekom
mer i katolska kretsar) har han ändå 
samma utgångspunkt som den och samma 
optimistiska tro på dokumentationens be
visvärde. 

Låt oss se på några exempel. Förf. po
lemiserar med rätta mot en katolsk teo
log, som okritiskt har deltagit i det danska 
mediet Einer Nielsens seanser. Men han 
avvisar den spiritistiska tolkningen bara 
för att sedan själv på lösa grunder anföra 
den demonologiska förklaringen. För den 
som har följt med den skandinaviska lit
teraturen på området, ligger en mera 
banal förklaring närmare till hands. Niel
sen hör till de medier, som ofta har av
slöjats som bedragare. 

Tilltron till förf:s kritiska förmåga blir 
inte större då man såsom pl. 1 finner ett 
av de mest miserabla andefotografier, som 
har skådats i en bok av detta slag. 

På s. 103  ff. berättas om hur avlidna 
har uppenbarat sig i drömmen för en viss 
tysk dam och berättat för henne om för
hållandena i skärselden. Damen ifråga be
rättar själv hur intensivt hon har syssel
satt sina tankar med de arma själarna, 
och drömmarna innehåller heller ingen
ting, som inte kan härröra ur hennes eget 
fantasiliv. Namn- och adressuppgifter 
från de avlidna har inte visat sig leda 
till några resultat. Inför denna typ av 
manifestationer frågar man sig varför 
protestanter aldrig får uppenbarelser av 
sina anhöriga i skärselden. Kan detta inte 
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tänkas bero på att de tolkar sina even
tuella parapsykologiska erfarenheter ut
ifrån ett annat referenssystem? Hela den
na problematik, som i Sverige har aktua
liserats av Hjalmar Sunden i Religionen 
och rnllerna, lyser helt med sin frånvaro 
hos Grabinski. 

Bokens mest intressanta avsnitt be
handlar de tillfällen, då själar ur skärs
elden säges ha bränt in hand- och finger
avtryck i mässböcker och bönböcker. De 
märkta föremålen - från olika delar av 
Europa och härrörande från 1 600-1 So o
talet - har till största delen samman
förts till ett »skärseldsmuseum» i Rom, 
och boken innehåller en mängd fotogra
fier av dem. 

Inför dessa besynnerligheter känner 
man sig mera förundrad än övertygad. 
Men en tanke tränger sig framför allt 
på. Skulle det inte nu vara tid för kyr
kan att ompröva sin inställning till para
psykologien och ge större utrymme åt en 
l idelsefri behandling av supranormala 
fenomen? Inte minst skulle kyrkan på 
så sätt kunna hindra, att godtrogenhet 
och obskurantism tränger sig in på kyr
kans bakgårdar. 

Per Beskow 

E d w i n  M. M o s e l e y: Psett
donyms af Christ in the Modem 
Navel. Pittsburgh 1 962, Univer
sity of Pittsburgh Press. $4: 9 5 .  

Som titeln anger, söker författaren till 
denna bok, litteraturprofessor i Skidmore 
College, att finna olika exempel på med
veten och omedveten Kristussymbolik i 
ett antal anglosaxiska, kontinentaleuro
peiska och ryska romaner från 1 800, 
och 1 900-talen. Moseley uppfattar Kris
tussymbolen som det l itterära uttrycket 
för ett reaktionsmönster, som utgör en 
integrerande del av den västerländska 
människans psyke. Under den moderna 
fasaden finns alltid frälsningsbehovet, 
och det senaste århundradets omvälv
ningar har endast intensifierat det. I den 
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nutida romankonsten kan man skönja 
olika aspekter av lidandets och fräls
ningens mysterium, även om författarna 
själva oftast tagit avstånd från den offi
ciella kristendomen. 

I Joseph Conrads Lord Jim flyr hjäl
ten till en avlägsen ö för att sona ett 
halvt ofrivilligt begånget brott och dör 
slutligen ett slags martyrdöd bland in
födingarna. I Remarques På Västfronten 
Intet Nytt uppträder Kristus som den 
till förtidig död dömde ynglingen. I Ca
mus' romaner bär han den existentia
listiske Antikrists drag. Hos D. H. Law
rence uppträder han som artist och so
cial reformator, vilket särskilt starkt 
kommer till synes i den självbiografiska 
romanen Sons and Loven 

Givetvis föreligger i en analys av 
detta slag risk för generaliseringar och 
överdrifter. Att ta Lawrences The Man 
Who Died som uttryck för omedveten 
kristendom är väl att gå litet långt, kan
ske just därför att efterapningen här 
skett medvetet och med viss udd mot 
evangeliernas uppståndelseberättelser. För
fattaren låter i denna skildring den åter
uppväckte (ej uppståndne) Kristus in
leda ett förhållande med en Isisprästinna. 
Sexuallivets emancipation är nu fullbor
dad och Kristus kan lugnt dö, sedan han 
försatt prästinnan i grossess. (I samman
hanget bör dock nämnas, att Lawrences 
erotiska evangelium måste ses mot bak · 
grunden av det puritanska pryderi han 
vuxit upp i och sökt frigöra sig från.) 

Professor Moseley söker med en mängd 
paralleller visa, hur Kristus är närva
rande i alla människor, även dem som 
inte känner honom. Som översikt över 
det gångna seklets litterära problematik 
är denna bok ovärderlig, och dess slutord 
förtjänar att citeras i sin helhet: 

»Varje människas problem är som 
fram- eller baksidan på Kristi mynt. Ge
nom att använda Kristus som en central 
eller återkommande symbol kan konst
nären uttrycka sig, finna en allmängil
tig referensram, komma till tals med tids-

andan, och nå alla läsare i alla tider. 
Vare sig de åstadkommer förändringar i 
omgivningen eller ej, är de konstgrepp 
som har Kristus som dramatiskt centrum 
oändliga i sin estetiska visdom. Deras 
vädjan till läsaren är evig.» 

John Leje 

0 s w a l d L o r e t z. Gotteswort 
1tnd menschliche Erfahrm1g. Frei
burg 1 963, Herder. DM 1 5 :  80. 

Katolsk exegetik frigör sig idag i all
mänhet från att okritiskt tillämpa den 
sedan gammalt omtyckta allegoriska tolk
ningsmetoden, i synnerhet från det up
penbara, men ofta förekommande miss
bruket att begagna denna metod utan 
tillbörlig hänsyn till textens bokstavliga 
mening. Men någon gång kan den mo
derne exegeten också synas gå till över
drift åt motsatta hållet, som måhända 
författaren till föreliggande tolkning av 
fyra gammaltestamentliga skrifter: Jona, 
Rut, Höga Visan och Qohelet (Predika
ren). Den rent bokstavliga tolkning, som 
författaren här anser vara den enda rik
tiga och tillåtliga, gäller nämligen i det 
här fallet texter, vilkas allegoriska eller 
överförda betydelse uppenbarligen har 
varit anledningen till att den judiska -
och senare den kristna - traditionen 
fogade dem till de skrifter som räknas 
till Bibeln. Men här skall inte under
sökas hur det kan förhålla sig med denna 
fråga. Vi vill endast konstatera att för
fattarens originella grepp att samman
föra dessa så olikartade skrifter i en enda 
bok har sin särskilda charm och att han 
skiljer sig på ett både kunnigt och till
talande sätt från sin uppgift att tolka 
dem för moderna läsare med anspråk på 
vetenskaplig textkritik och vederhäftig 
interpretation. Författaren visar åskådligt 
att dessa skrifters » världliga» karaktär 
inte behövde vara ett hinder för deras 
infogande i Bibelns »heliga» samman-
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hang, att de fastmer utgör ypperliga 
exempel på Guds nådefulla beslut »att 
tala med de sina på deras eget språk». 

TG 

A n t o n  i G o 1 u b i  e w: Briefe 

an Frem1d Jan toenn mcm beten 

will. Mi.inchen 1 963, Ars sacra. 
DM 14 :  20. 

Uppbyggelse riskerar ständigt att bli 
verklighetsfrämmande. Den halkar lätt in 
i schabloner och rör sig med livslägen, 
som på en modern läsare verkar anakro
nistiska. Därför är uppbyggelseböcker 
ofta prövande. 

Men det händer någon enstaka gång 
att man läser en bok, som man vill kalla 
en av de nödvändiga, en som inte för
svinner i bokhyllan; en bok som man är 
glad att äga därför att den tycks ha di
mensioner nog att ge tröst även i livets 
svåra och bittra ögonblick. 

Det här är en sådan bok. Den inne
håller en rad brev till en fingerad vän 
och breven bildar tillsammans en utlägg
ning av de tre första bönerna i Fader vår. 
Författaren är en polsk lekman, konstnär 
och filosof, och hans samling av brev till 
vfonen Jan har redan blivit kallad en 
modern »Kristi efterföljdse». En sådan 
karakteristik kan naturligtvis diskuteras 
men i varje fall är det uppenbart att 
Golubiew skrivit en sällsynt ren, äkta och 
Iivsnära bok, som kan rekommenderas på 
det allra varmaste. 

Ytterligare en sak gläder läsaren - att 
den har publicerats i Polen. 
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SL 

E r w i n  B r a s m u s  K o c h: 
Rotchina ist anders. Herder-Bi.i
cherei 1 78. Freiburg 1 964, Her
der. DM 3 :  80. 

Kampen mellan Peking och Moskva 
har övertygat världen om att folkrepubli
ken Kina inte tänker vara satellit till 
Sovjet. Peking vill spela en förstaplans
roll och är på god väg dit. 

Det visar Koch i ,sin bok, där han i 
en stort upplagd översikt skildrar vad det 
är som har hänt i Kina under de senaste 
femton åren sedan Mao Tse-tung övertog 
makten. Det är berättelsen om den 
snabba marschen från vattenhjulet till den 
elektriska turbinen, om målmedveten gul 
imperialism och om ytterligare en stor
makt, som snart kan spela med kärn
vapen. 

Kina har naturligtvis stora svårigheter 
att kämpa med; det var inte så länge se
dan landet systematiskt utplundrades av 
kolonialister och tycktes prisgivet åt för
lamning och undergång. Men när landets 
nya ledare försäkrar, att de med eller utan 
byxor och med eller utan vattensoppa 
kommer att genomföra industrialise
ringen, så tror man dem. Man tror också 
att den gula imperialismen inte ändrar 
uppfattning om hur gränserna i Asien 
skall gå; en karta över folkrepubliken 
Kinas territoriella anspråk har raderat ut 
många stater men den ger samtidigt vid 
handen att drömmarna redan har övergått 
i konkreta planer. 

Sina iakttagelser kompletterar Koch 
med ett omfattande källmaterial. Boken 
har även en stor dokumentsamling, vilken 
ytterligare höjer dess värde som informa
tion om världens största men samtidigt 
kanske mest svårtillgängliga stat. 

Av allt att döma vill Koch sakligt och 
sensationslöst redovisa sanningen om 
Kina. Den är ur västerländsk synpunkt 
kuslig. Peking torde komma att ge värl
dens statsmän - inklusive dem i Moskva 
- det största bekymret under detta år
hundrade. 

SL 



PAU L  B I S KO P  

Guds tjänares tjänare tillsammans med fäderna 

i det heliga konciliet till evig åminnelse 

D E KRET O M  E KU M E N I KEN 

F Ö R O RD 

1 .  Att verka för återställandet av enheten bland de kristna är en av de viktigaste 
frågor, som förelagts det heliga ekumeniska konciliet Vaticanum Secundum. En och 
endast en Kyrka grundades av Kristus, vår Herre. Men ett flertal kristna samfund 
framträder inför människorna som Kristi sanna arvedel. Alla förklarar sig vara Her
rens lärjungar, men både deras åsikter och deras vägar är åtskilda, som om Kristus 
vore delad.1 Denna splittring är i sanning helt mot Kristi vilja. Den är en stötesten 
för världen och ett hinder i det heliga verk som förkunnelsen av evangelium för hela 
skapelsen utgör. 

Men tidernas härskare, som med vishet och tålamod erbjuder sina nådegåvor åt 
oss syndare, har i dessa dagar börjat utgjuta besinningens ande bland de splittrade 
kristna och väcka en allt starkare längtan efter enhet. På många håll har ett stort 
antal människor rörts av denna nåd, och genom den Helige Andes verkan har det 
även bland de från oss skilda bröderna vuxit fram en rörelse med uppgift att åter
ställa alla kristnas enhet. I denna enhetssträvan, vilken kallas ekumenisk rörelse, del
tar de som åkallar den treenige Guden och bekänner sin ti'O på Jesus, Herren och 
Frälsaren, inte blott som enskilda individer utan även såsom grupper, i vilka de hör 
evangelium förkunnas och som de kallar både sin och Guds Kyrka. Men nästan allas 
fromma önskan är - om än på olika sätt - att se Guds Kyrka förverkligad som 
en, synlig, sant universell och sänd till hela världen för att världen skall omvändas 
till evangeliet och frälsas till Guds ära. 

Denna heliga synod fastställde detta med glädje redan när den förkunnade läran 
om Kyrkan. Men uppfyllda av längtan att se enheten återställd bland alla Kristi lär
jungar, vill vi visa alla katoliker de hjälpmedel och tillvägagångssätt, som kan 
vara dem till nytta när de svarar på den gudomliga kallelsen och nåden. 

KAPITEL I 

KATO L S KA P RI N C I P E R  F Ö R  E KU M EN I KE N  

2 .  Guds kärlek har blivit uppenbarad bland oss därigenom att Fadern sände sin en
födde Son i världen. Han blev människa för att frälsa människosläktet, ge det ett 

1 Jfr r Kor. 1: 13 .  
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nytt liv och församla det i en enhet.2 Innan han frambar sig själv som ett obefläckat 
offer på korsets al,are, bad han för de troende och sade: »Att de alla må vara ett, och 
att såsom du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vai'a ett i oss, för att värl
den skall tro att du har sänt mig» (Joh. 1 7 :  2 1 ) .  Han instiftade i sin Kyrka evkaristiens 
underbara sakrament, som både symboliserar och förverkligar Kyrkans enhet. Han gav 
sina lärjungar ett nytt bud om ömsesidig kärlek3 och lovade dem Tröstaren Anden,4 
Herren och livgivaren, som skulle förbli hos dem intill tidens ände. 

Upphöjd på korset och förhärligad utgöt Herren Jesus sin Ande, genom vilken 
det Nya Förbundets folk, som är Kyrkan, kallas och samlas till enhet i tro, hopp och 
kärlek, som Aposteln säger: »En kropp och en Ande, liksom I ock bleven kallade 
till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse. En Herre, en tro, ett 
dop» (Ef. 4: 4 f.) .  »Ty I alla som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder 
Kristus . . .  Alla ären I ett i Kristus Jesus» (Gal. 3 :  27 f.) .  Den Helige Ande, som har 
sin boning i de troende och uppfyller och leder hela Kyrkan, förverkligar de troendes 
samfund på ett underbart sätt och binder alla så nära samman i Kristus, att han är 
ursprunget till Kyrkans enhet. Han fördelar verksamt olika gåvor och tjänster5 och 
skänker olika ämbeten åt Jesu Kristi Kyrka för att »göra de heliga skickliga till att 
utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp» (Ef. 4: 1 2) . 

För att befästa sin heliga Kyrka över hela jordens krets intill tidens ände, anför
trodde Kristus henne åt de tolv.6 Bland dem utvalde han Petrus och förkunnade, 
sedan denne avlagt sin trosbekännelse, att på honom skulle Kyrkan byggas. At honom 
utlovades himmelrikets nycklar7 och sedan Petrus betygat sin kärlek till Herren, fick 
han uppdraget att styrka alla lammen i tron8 och vårda dem i en fullkomlig enhet,0 

medan Kristus själv förblir den stora hörnstenen1 och våra själars herde2 intill tider
nas ände. Genom Apostlarna och deras efterföljare, dvs. biskoparna med Petri efter
trädare som huvud, genom evangeliets trogna förkunnelse och sakramentens förvalt
ning, genom en ledning i kärlek, allt i kraft av den Helige Ande, vill Jesus Kristus 
att hans folk skall växa och föra sin gemenskap till en enhet, som består däri att en 
enda tro förkunnas, de heliga riterna firas gemensamt och Guds familj lever i bro
derlig endräkt. 

Så är Kyrkan Guds enda hjord, upphöjd till ett tecken bland folken.3 Hon för
kunnar det glada budskapet för hela människosläktet4 under sin vandring mot det 
mål, som är hennes hopp, det eviga fäderneslandet.5 

Detta är det heliga mysteriet i Kyrkans enhet: i Kristus och genom Kristus, där 
den Helige Ande verkar gåvornas mångfald. Detta mysteriums högsta förebild och 
källa är den enhet som Treenighetens personer utgör, Fadern och Sonen i den Helige 
Ande. 

2 Jfr 1 Joh. 4: 9; Kol. 1: 1 8-20; Joh. r r :  52.  
3 Jfr Joh. 1 3 :  34.  
• Jfr Joh. 16: 7 .  
5 Jfr 1 Kor. 1 2 :  4-r r .  
0 Jfr Matt. 2 8 :  1 8-20 tillsammans med Joh. 2 0 :  2 1-2 3 .  
7 Jfr Matt. 1 6 :  1 8  tillsammans med Matt. 1 8 :  1 8 .  
8 Jfr Luk. 2 2 :  3 2 .  
0 Jfr Joh. 2 1 :  1 5-18. 
1 Jfr Ef. 2 :  20. 
2 Jfr 1 Petr. 2 :  25; Conc. Vaticanum I, Sess. IV ( 1 870), Constitutio Pastor Aetern11S: 

Coll. Lac. 7 :  482 a. 
3 Jfr Jes. 1 1 : 10--12.  
• Jfr Ef. 2 :  1 7-18 tillsammans med Mark. r6: 1 5 .  
0 Jfr 1 Petr. 1 :  3-9. 
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3. I denna ena och enda Kyrka uppstod redan i början vissa söndringar,6 vilka 
aposteln allvarligt klandrar som något förkastligt.7 I senare tid har mera omfattande 
meningsskiljaktigheter uppstått och stora samfund skilt sig från den fulla gemen
skapen med den katolska Kyrkan, inte alltid utan mänsklig skuld på bägge sidor. De 
som nu föds i ett sådant samfund och där lär sig tron på Kristus, kan inte hållas per
sonligt ansvariga för att ha skilt sig från enheten, och den katolska Kyrkan omfattar 
dem därför med broderlig vördnad och kärlek. Alla dessa som tror på Kristus och 
blivit giltigt döpta har också fått delaktighet i den katolska Kyrkans gemenskap, 
även om det är på ett ofullständigt sätt. En rad skiljaktigheter finns ju mellan dem 
och den katolska Kyrkan såväl i frågor om kristen tro och kristet liv som i synen på 
Kyrkans struktur. Allt detta utgör ibland allvarliga hinder för en full kyrklig gemen
skap och det är dessa hinder, som den ekumeniska rörelsen vill övervinna. Inte dess 
mindre inlemmas de i Kristus, rättfärdiggjorda av tro i dopet,8 och tillkommer där
för rätteligen äran att bära en kristens namn; och den katolska Kyrkans söner ser 
i dem med rätta sina bröder i Herren.0 

Av de beståndsdelar eller värden, som tagna tillsammans utgör den uppbyggda och 
levande Kyrkan, kan det finnas många och väsentliga, som vårdas riktigt utanför den 
synliga katolska Kyrkan, såsom Guds skrivna Ord, nådens liv, tro, hopp och kärlek, 
den Helige Andes inre gåvor samt en del yttre faktorer. Allt detta, som kommer från 
Kristus och leder till honom, hör i sanning till Kristi enda Kyrka. 

De från oss skilda bröderna fullgör ej så få av den kristna religionens heliga 
handlingar, vilka på olika sätt enligt deras Kyrkors eller Samfunds egenart utan 
tvivel kan vara nådens verksamma medel och som därför lämpligtvis kan sägas vara 
vägar till delaktighet i frälsningens gemenskap. Så kan man säga, att även om dessa 
från oss skilda Kyrkor1 och Samfund lider av vissa brister, saknar de ingalunda be
tydelse och tyngd i fråga om frälsningens mysterium. Kristi Ande vägrar inte att an
vända dem som frälsningsvägar, ty deras kraft kommer från den nådens och san
ningens fullhet, som anförtrotts den katolska Kyrkan. 

Men de från oss skilda bröderna åtnjuter i sin egenskap av personer, Samfund 
eller Kyrkor inte den slags enhet som Jesus Kristus vill skänka åt alla som han på
nyttfött och gjort levande i en kropp till ett nytt liv - så som den Heliga Sraift 
och Kyrkans tradition förkunnar. Ty endast genom Kristi allmänneliga Kyrka, som 
är den universella hjälpen till frälsning, kan man få del av frälsningens fullhet. Vi 
tror nämligen att Herren anförtrott alla det Nya förbundets gåvor åt det apostoliska 
kollegiet, vilket Petrus förestår, för att sålunda skapa en enda Kristi kropp här på 
jorden, i vilken alla de som redan på något sätt tillhör Guds folk skall inlemmas. 
Detta folk är visserligen under sin jordiska pilgrimsfärd utsatt för lemmarnas syn
der, men växer i Kristus och leds med mildhet av Gud enligt hans outgrundliga 
rådslut, till dess det i glädje uppnår den eviga härlighetens fullhet i det himmelska 
Jerusalem. 

4. Vi ser att i olika delar av världen med hjälp av den Helige Andes nåd görs många 
ansatser för att genom bön, ord och gärning nå fram till den fulla enhet, som Jesus 

0 Jfr 1 Kor. u: 18-19; Gal. r: 6-9; r Joh. 2: 18-19. 
7 Jfr l Kor. 1 :  ll ff.; I I :  22 .  
8 Jfr Conc. Florentinum, Sess. VIII (1439), Decretum Exttltate Deo: Mansi 3 1 ,  105 5A. 
0 Jfr S. Augustinus, In Ps. 32, Enarr. Il, 29: PL 36, 299. 
1 Jfr Conc. Lateranense IV ( 121 5),  Constitutio IV: Mansi 22, 990; Conc. Lugdunense Il 

( 1274), Professio fidei Michaelis Palaeologi: Mansi 24, 7 1E; Conc. Florentinum, Sess. VI 
( 1439), Definitio Laetentm caeli: Mansi 3 1 :  ro26E. 
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Kristus önskade. Denna heliga Synod manar därför alla katoliker att ge akt på dessa 
tidens tecken och ivrigt deltaga i det ekumeniska arbetet. 

Med »ekumenisk rörelse» förstår vi alla aktioner och försök att allt efter Kyrkans 
olika behov och möjligheter uppamma och stärka det som befordrar de kristnas en
het, såsom: 

a) All strävan att avskaffa ord, åsikter eller handlingar angående de från oss 
skilda bröderna och deras situation, som inte är i överensstämmelse med rättvisa 
och sanning. 

b) En »dialog» ledd av experter vid sammankomster mellan kristna från olika 
Kyrkor och Samfund, där var och en i rätt anda närmare förklarat· sitt Samfunds 
lära och framlägger dess speciella kännemärken. Genom en sådan dialog kommer 
man fram till en sannare insikt om Samfundens lära och liv och alla röner en rätt
vis uppskattning. På samma gång lär sig Samfunden lättare att dels göra en insats 
inom ramen för den allmänna välfärden, vilket varje kristet samvete manar till, och 
dels där så är lämpligt samlas till endräktig bön. 

c) Slutligen bör alla rannsaka sin trohet mot Kristi vilja angående Kyrkan och 
om så är påkallat energiskt ta itu med att förnya och reformera henne. 

När nu katoliker gör detta i vishet och tålamod under herdarnas översyn, skapas 
rättvisa och sanning, samförstånd och samarbete, broderlighet och enhet. Ett dylikt 
tillvägagångssätt kan komma att gradvis övervinna de hinder som står i vägen för en 
fullkomlig kyrklig gemenskap, där alla kristna kan samlas till att foa evkaristi i den 
enhet, som Kristus från början skänkt sin Kyrka - vilken enhet vi tror vara en 
oförytterlig del av den katolska Kyrkan och vilken vi hoppas skall växa till mer och 
mer intill tidens slut. 

Det är emellertid klart, att det är en helt annan sak att förbereda och mottaga de 
enskilda personer, som vill bli delaktiga av den katolska gemenskapens fullhet. Men 
det finns ingen motsats mellan detta och ekumeniken; de härrör båda från Guds 
underbara rådslut. 

I sin ekumeniska gärning skall katolska troende helt naturligt beflita sig om de 
från oss skilda bröderna, be för dem, samtala med dem om Kyrkan, ta det första ste
get. Men likväl är det deras första plikt att uppriktigt och lyhört undersöka vad som 
behöver förnyas och förbättras inom den katolska Familjens krets för att dess liv på 
ett mera äkta och klart sätt skall bära vittnesbörd om den lära och de ordningar som 
genom Apostlarna ärvts från Kristus. Ty även om den katolska Kyrkan har fått hela 
den uppenbarade sanningen och alla nådemedlen av Gud, så kommer detta inte all
tid så som det borde till levande uttryck i alla hennes lemmar. Därav följer, att Kyr
kans ansikte inte har sin fulla lyskraft inför de från oss skilda bröderna och inför 
hela världen, och Guds rikes tillväxt hämmas. Därför bör alla katoliker sträva efter 
den kristna fullkomligheten2 och så mycket som möjligt anstränga sig för att Kyrkan 
i sin kropp skall bära märken av Jesu ödmjukhet och död (hmnilitatem et mortifica

tionem fem in corpore s110 portans3) (jfr 2 Kor. 4 :  ro och Fil. 2 :  5-8), samt från 
dag till dag renas och förnyas till dess Kristus själv ställer henne framför sig i här
lighet, utan fläck och skrydka.4 

Bevara enheten i det väsentliga. Men allt efter deras uppgift må alla i Kyrkan ha 
den rätta friheten vad det gäller de olika formerna för det andliga livet eller de yttre 
ordningarna, mångfalden i de liturgiska uttrycksmedlen eller det sätt varpå den teo-
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3 Jfr 2 Kor. 4: ro; Fil. 2: 5-8. 
' Jfr Ef. 5: 27 .  
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logiska sanningen utformas. Vinnlägg eder dock i allt om kärleken. Om man går till 
väga på det sättet så skall det bli allt mer uppenbart vad Kyrkans äkta katolicitet 
och apostolicitet innebär. 

A andra sidan är det nödvändigt för katolikerna att med glädje inse och upp
skatta de sant kristna värden, som kommer från det gemensamma kristna arvet och 
som finns hos de från oss skilda bröderna. Det är riktigt och nyttigt att erkänna 
Kristi rikedom och dygdernas verk i de andras liv, vilka bär vittne om Kristus, ibland 
med livet som insats - Gud är underbar och beundransvärd i sina verk. 

Ej heller får vi förbigå det faktum att allt som den Helige Andes nåd verkar bland 
de från oss skilda bröderna även kan tjäna till vår uppbyggelse. Det som är sant 
kristet kan aldrig vara mot den äkta tron utan är snarare en väg att mera fullkomligt 
förstå hemligheten om Kristus och hans Kyrka. De kristnas splittring är dock ett 
hinder för Kyrkan att utveckla sin katolicitet i dess fullhet gentemot de söner som 
tillhör henne (appositi sttnt) genom dopet men skilts (seittncti) från den fulla gemen
skapen. Under sådana omständigheter är det svårt för Kyrkan själv att i alla avseen
den förverkliga katoliciteten i sitt eget liv. 

Denna heliga Synod iakttar med glädje hur de katolska kristna allt mer deltar i 
den ekumeniska gärningen och uppmanar alla biskopar att enträget befordra den 
och leda den med klokhet. 

KAPITEL II 

PRAKTI S K  E K U M E N IK 

5. Hela Kyrkan skall ha omsorg om arbetet för enheten, såväl de troende som 
herdarna, och den berör var och en inom hans område, vare sig det nu gäller det 
dagliga livet eller teologiska och historiska forskningar. Denna omsorg åskådliggör 
något av den broderliga samhörighet som redan finns mellan alla kristna och som 
leder till hel och full enhet enligt Guds godhets vilja. 

6. Eftersom varje Kyrkans förnyelse5 väsentligen består i ökad trohet gentemot hen
nes kallelse, så är förnyelsen utan tvivel en orsak till att rörelsen leder till enhet. 
Kyrkan kallas av Kristus att på sin pilgrimsfärd ständigt reformera sig själv - något 
som varje mänsklig och jordisk institution alltid behöver. Man måste därför vid 
lämpligt tillfälle och på rätt och tillbörligt sätt återställa det som kanske försummats 
eller på grund av olika omständigheter blivit tillagt, det må nu gälla seder och kyrk
liga bruk, ja t. o. m. det sätt varpå läran förkunnas (vilket man måste skilja från 
själva uppenbarelsens innehåll) . 

Denna förnyelse har en speciell betydelse för ekumeniken, och på en rad olika 
sätt sker redan förnyelsen i Kyrkans liv. Vi tänker på bibelrörelsen och den liturgiska 
rörelsen, på Guds Ords förkunnelse och katekesen, lekmannaapostolatet, nya former 
för ordensliv, äktenskapets spiritualitet, Kyrkans lära och insats i sociala frågor. Vi 
ser i detta en underpant och ett förebud som ger löften om vidare framsteg i eku
meniken. 

7. Ekumenik som är värd sitt namn finns ej utan inre omvändelse. Genom förnyel
sens ande,6 genom försakelse och genom att frikostigt skänka sig själv i kärlek, växer 
och mognar längtan efter enhet. Vi måste därför be Guds helige Ande om nåden 

5 Jfr Conc. Lateranense V, Sess. XII ( 1 5 17),  Constitutio Co11stit11ti: Mansi 32, 988 B-C. 
0 Jfr Ef. 4: 24. 

93 



Paul VI 

att uppriktigt vilja försaka, vara ödmjuka och saktmodiga i vårt tjänande och att 
vilja uppfyllas av broderlig storsinthet mot andra. »Så förmanar jag nu eder», säger 
hednafolkens apostel, »att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven und
fått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod så att I haven fördrag med 
varandra i kärlek och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens 
band» (Ef. 4: 1 ). Denna uppmaning gäller framför allt dem som fått mottaga vig
ningen för att fortsätta Kristi sändning - hans, som kom »icke för att låta tjäna sig 
utan för att tjäna» (Matt. 2 0 :  28).  

Aposteln Johannes ord gäller även om de försyndelser som begås mot enheten: 
»Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare och hans ord 
är icke i oss» ( 1  Joh. 1 :  r o) .  Låt oss därför i all ödmjukhet be både Gud och de 
från oss skilda bröderna om förlåtelse, liksom också vi förlåta dem oss skyldiga äro. 
Alla kristtrogna må komma ihåg att de stöder, ja utövar enheten bland de kristna 
desto bättre ju mera helhjärtat de beflitar sig om ett rent liv enligt evangeliet. Ju 
mera vi är förenade i nära gemenskap med Fadern, Ordet och Anden, desto mera äkta 
kan den ömsesidiga broderligheten bli. 

8. Denna hjärtats omvändelse samt en helig livsföring - tillsammans med enskilda 
och allmänna böner för de kristnas enhet - kan anses som den ekumeniska rörel
sens själ och med rätta kallas för den andliga ekumeniken. Det är en helig plikt för 
katoliker att ofta bedja den bön för Kyrkans enhet, som Frälsaren själv bad till 
Fadern kvällen innan han dog: »Att de alla må vara ett» (Joh. 1 7 :  2 1 ). 

Vid vissa särskilda tillfällen, då bön'er »för enheten» bedes vid ekumeniska sam
mankomster, är det tillåtet, ja önskvärt att katoliker samlas till bön med de från oss 
skilda bröderna. Dylika gemensamma böner är i sanning ett ytterst verksamt medel 
att nedkalla enhetens nåd och är ett äkta tecken på de band som fortfarande binder 
katoliker vid de från oss skilda bröderna. »Ty var två eller tre äro församlade i mitt 
namn, där är jag mitt ibland dem» (Matt. 1 8 :  20).  

Gemensamma gudstjänster kan dock inte utan vidare anses som ett medel för att 
återställa enheten bland de kristna. Två olika synpunkter är väsentliga i detta sam
manhang: I vilken mån är gudstjänsterna uttryck för Kyrkans enhet och i vilken 
mån innebär de ett konkret deltagande i nådemedlen? Det faktum att de är ett så 
uttryckligt tecken på enheten talar of.ta mot gudstjänstgemenskapen. Men som ett 
nådemedel rekommenderar sig denna väg ibland. Hur man skall gå tillväga i det 
enskilda fallet beror på de föreliggande omständigheterna, när och var och med 
vilka deltagare det hela sker. Den lokala biskopliga myndigheten må avgöra saken 
med klokhet, såvida inte biskopskonferensen i enlighet med sina stadgar eller den 
Heliga Stolen fastställt särskilda normer. 

9. Det är viktigt att veta vad de från oss skilda bröderna tänker. Därtill behövs stu
dier, vid vilka man leds både av sanningsetos och öppen välvilja. Det är nödvändigt 
att katoliker på lämpligt sätt lär sig att bättre förstå den lära och den historia, det 
andliga liv och det gudstjänstliv, den' religiösa och kulturella psykologi, som är 
brödernas egen. Det är då till stor hjälp om man från bägge sidor träffas för att 
behandla framför allt frågor, där man på jämställd fot kan tala med varandra. 
Det skall vara verkliga experter som gör detta och det hela skall ske under de över
ordnades insyn. Ur en dylik dialog framträder allt tydligare det som kännetecknar den 
sanna katolska Kyrkan. På detta sätt får vi bättre förståelse för de från oss skilda 
brödernas inställning och deras tro blir bättre förklarad för oss. 

1 o. Kurserna i den heliga teologien och andra, framför allt historiska ämnen måste 
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också ta hänsyn till den ekumeniska aspekten så att kurserna bättre motsvarar det 
sanna sakförhållandet. Det är mycket viktigt att blivande herdar och präster får lära 
sig en teologi, som framställs i denna anda och inte i ·en polemisk, särskilt vad det 
gäller den katolska kyrkans förhållande till de från oss skilda bröderna. Ty präster
nas utbildning kommer med nödvändighet att vara av stor betydelse för det sätt 
varpå troende och ordensfolk formas i sitt andliga liv. Även de katoliker, som ägnar 
sig åt missionsverksamhet i länder där det finns andra kristna, borde i dagens läge 
känna till de från oss skilda brödernas situation och de frukter, som en ekumenisk 
hållning i apostolatet ger. 

r I .  Att förklara vår katolska tro på rätt sätt och med riktiga argument borde inte 
på något vis vara ett hinder för dialogen med bröderna. Läran skall utan förbehåll 
framläggas klart och i sin helhet. Det finns ingenting som är så fjärran från ekume
nik som den falska irenism, vilken är beredd att göra avkall på den katolska lärans 
renhet och fördunkla dess sanna och säkra mening. Den katolska tron skall beskrivas 
så att både dess djup och sanning framträder klarare än tidigare, och i ordalag som 
gör att den kan förstås på ett rätt sätt av de från oss skilda bröderna. 

I den ekumeniska dialogen bör de katolska teologerna givetvis hålla sig helt till 
Kyrkans lära, men tillsammans med de från oss skilda bröderna utforska de gudomliga 
hemligheterna i en vänlig anda, i kärlek (amor et caritas) och i ödmjukhet. När de 
jämför sina respektive läror skall de komma ihåg att det finns en rangordning eller 
en »hierarki» i den katolska sanningen alltefter den enskilda lärans relation till 
själva grundvalen för den kristna tron. Gemensamma broderliga ansträngningar banar 
så väg för alla till en djupare insikt om Kristi outrannsakliga rikedomar7 som 
också kommer att framstå i ett klarare ljus. 

1 2 .  Alla kristna skall inför hela världen bekänna sin tro på den ene och treenige 
Guden, på Guds människoblivne Son, vår Herre och Frälsare, och gemensamt bemöda 
sig om att den ömsesidiga vördnaden bär vittne om vårt hopp, som inte skall komma 
på skam. I dessa dagar blir samarbete i sociala frågor allt vanligare. Alla människor 
är kallade till det gemensamma arbetet. Det gäller i än högre grad de som tror på 
Gud och mest alla kristna som ju har fått hedern att bära Kristi namn. En kristen 
samverkan är ett levande uHryck för de kristnas gemenskap och får Kristi, Tjänarens, 
ansikte att lysa klarare. Ett dylikt samarbete har redan börjat i en rad länder och bör 
ivrigt understödjas, framför allt i de områden som står i den sociala och tekniska 
utvecklingens tecken. Det kan gälla en rä:tt aktning för den mänskliga personens 
värdighet, att befrämja freden, att omsätta evangeliets budskap i samhället, att stärka 
en kristen anda i vetenskap och konst - det kan gälla alla slags åtgärder mot vår tids 
plågor som t. ex. hunger och naturkatastrofer, analfabetism och arbetslöshet, bostads
brist och orättvis fördelning av jordens tillgångar. Genom detta samarbete kan alla 
som tror på Kristus lätt inse hur man här lär känna och uppskatta varandra bättre 
och så banas på ännu ett sätt vägen för de kristnas enhet. 

7 Jfr Ef. 3: 8. 
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KAPITEL III 

O M  KYRKOR O CH KYRKLI GA SAM F UN D  S O M  AR 

S KILDA FRAN DEN AP O STOLI S KA STOLEN I ROM 

1 3 .  Vi vill fästa uppmärksamheten p å  två slag av splittring eller revor i Kristi 
mantel, som är utan söm. 

Den första typen uppstod i Östern; dess orsaker var dels vissa dogmatiska formu
leringar, som antogs på kyrkomötena i Efesus och Chalcedon, dels - vid en senare 
tidpunkt - brytningen av den kyrkliga gemenskapen mellan de österländska patriar
katen och den romerska Stolen. 

Mer än fyra sekler senare uppkom i Västern en annan typ av splittring genom 
den händelse som vanligen kallas Reformationen. En rad nationella eller konfessio
nella gemenskaper skilde sig från Rom. Katolsk tradition och struktur bibehölls 
ibland delvis, och i det avseendet intar den anglikanska gemenskapen en särställning. 

Dessa olika splittringar skiljer sig från varandra inte bara genom tid och rum 
eller genom sina orsaker, utan framför allt genom den form och den vikt som frå
gorna angående tron och den kyrkliga strukturen fått hos dem. Utan att vilja neg
ligera särdragen hos de olika kristna grupperna eller glömma bort de band som fort
farande existerar mellan dem, framlägger denna heliga Synod följande allmänna 
synpunkter till att övervägas av dem som vill utöva ekumenisk gärning på ett klokt 
sätt. 

r .  De österländska kyrkomas särställning 

I4.  Under en rad sekler levde Österlandets och Västerlandets Kyrkor sitt eget liv 
men i broderlig gemenskap i tro och sakrament. Man var ense om att det var den 
romerska Stolens uppgift att medla (moderante) när några meningsskiljaktigheter i 
tro eller seder uppstod mellan dem. Denna heliga Synod vill gärna påminn,i. om och 
framhäva att det finns en rad levande enskilda eller lokala Kyrkor i Östern, bland 
vilka patriarkatens Kyrkor intar främsta rangen och av vilka flera har äran att ha 
blivit grundade av Apostlarna själva. Följaktligen har man i Östern både tidigare och 
nu varit mycket angelägen om att bevara de intima förbindelser i trons och kärle
kens gemenskap, som bör finnas mellan systerkyrkor. 

Likaledes har de österländska Kyrkorna från äldsta tid haft ett rikt arv ur vilket 
den västerländska Kyrkan har hämtat mycket - både för liturgin, den andliga tra
ditionen och för den rättsliga strukturen. Det är också högst väsentligt att erinra 
om att de grundläggande dogmerna om Treenigheten och om Guds Ord som blev 
människa av Jungfrun Maria definierades vid allmänna koncilier i Östern. Dessa 
Kyrkor har genom sin trohet mot detta fått lida mycket, både förr och nu. 

Men det som dessa Kyrkor fick av Apostlarna, mottogs i olika former och på 
olika sätt och det färgades från början av lokal sed och kultur. När därtill kom att 
det förutom andra yttre orsaker ibland brast i ömsesidig förståelse och kärlek, fanns 
redan här ett frö till splittring. 

Denna heliga Synod manar därför alla och särskilt dem som har för avsikt att ägna 
sig åt arbetet att återställa den efterlängtade fulla gemenskapen mellan de österländska 
Kyrkorna och den katolska Kyrkan att ta vederbörlig hänsyn till de speciella förhål
landen som fanns mellan dem och den romerska Stolen innan schismen, så att de 
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har ett rätt omdöme om allt detta. Ty på så sätt blir också den önskade dialogen 
så mycket mera fruktbärande. 

1 5 . Alla må vara medvetna om med vilken stor kärlek de österländska kristna firar 
liturgin, särskilt den heliga Evkaristien, den källa ur vilken Kyrkan hämtar liv och 
får en underpant på den kommande härligheten. Här är de troende förenade med sin 
biskop och får tillträde till Gud Fadern genom det människovordna Ordet, Sonen 
som led och blev förhärligad. Genom den Helige Andes utgjutande får de gemen
skap med den heliga Treenigheten och blir »delaktiga av den gudomliga naturen» 
(2 Petr. 1 :  4). Genom firandet av Herrens Evkaristi i dessa olika Kyrkor, uppbyggs 
och tillväxer Guds Kyrka,8 och deras koncelebration är ett vackert uttryck för gemen
skapen. 

I sin liturgiska kult lovar de österländska kristna i härliga hymner Jungfrun 
Maria och många andra helgon, bland dem de kyrkofäder som är gemensamma för 
den universella Kyrkan. Det var också vid det allmänna kyrkomötet i Efesus som 
Maria högtidligen förklarades som den heliga Guds Moder (gudaföderskan) för att 
Kristus i sanning och med rätta skulle erkännas som Guds Son och Människosonen. 

Dessa Kyrkor är visserligen skilda från oss, men de har sanna sakrament, särskilt 
prästadöme och Evkaristien och allt detta genom apostolisk succession. Därigenom 
är vi redan förbundna i en intim gemenskap, som är grunden för en slags guds
tjänstgemenskap, vilken under gynnsamma omständigheter och med de kyrkliga myn
digheternas approbation inte bara är möjlig utan även tillrådlig. 

I Östern finner vi också det andliga livets rika arv, som kommer till uttryck i det 
monastiska livet. Sedan kyrkofädernas ärorika dagar blomstrar här en monastisk spi
ritualitet, som överfördes till Västerlandet för att där bli den källa ur vilken det 
latinska ordensväsendet vuxit fram och ur vilken det senare har hämtat ny kraft. Vi 
uppmanar därför alla katoliker enträget att ta del av dessa de österländska Fädernas 
andliga rikedomar som lyfter hela människan upp till den gudomliga kontempla
tionen. 

Att lära känna det överflödande rika liturgiska och andliga arv som finns i Östern, 
att vörda, bevara och beflita sig om det, är något som är av största betydelse för att 
bevara den kristna traditionens fullhet, och det bidrar även till att försona de öster
ländska och de västerländska kristna med varandra. 

16 .  Från äldsta tid har de heliga Fäderna och Synoderna, även de allmänna, tiller
känt de österländska Kyrkorna en egen ordning. Då det inte innebär något hinder för 
enheten utan snarare ökar dess glans, och då det är av stor vikt för fullföljandet av 
Kyrkans sändning att det finns en viss sedernas och brukens mångfald, så förklarar 
denna heliga Synod - för att undanröja alla tvivel - följande: de orientaliska 
Kyrkorna skall visserligen beflita sig om det som är nödvändigt för Kyrkans enhet 
men de äger rätt att styra sig själva enligt sina egna lagar, som är anpassade efter 
deras troende och så bättre inriktade på själarnas bästa. Denna traditionella syn har 
inte alltid beaktats men en strikt observans av den hör till det som först måste upp
fyllas för att enheten skall kunna återställas. 

1 7 .  Vad som ovan sagts om en rättmätig mångfald gäller även för de olika sätten 
att formulera (emmtiare) den teologiska läran. De metoder som använts för att ut
forska den uppenbarade sanningen och komma till insikt om och bekänna det gudom
liga, har varit olika i Östern och Västern. Det är därför inte egendomligt att än den 
ena än den andra parten lyckats fatta och belysa vissa sidor av de uppenbarade 

8 Jfr S. Johannes Krysostomos, In Ioannem Homelia XLVI, PG 59, 260-62.  
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hemligheterna mera adekvat. Olika teologiska formler kan därför ofta sägas kom
plettera varandra, snarare än uttrycka någon motsats. Vad de äldsta teologiska tradi
tionerna i Östern angår, måste man vara medveten om att de i högsta grad har sin 
rot i den heliga Skrift. De odlas och får sitt nedslag i det litmgiska livet; de närs av 
den levande apostoliska traditionen, av de österländska Fäderna och av den andliga 
litteraturen och de leder till en rätt inriktning av livet, ja till en fullödig betraktelse 
av den kristna sanningen. 

Denna heliga Synod tackar Gud för de österländska Kyrkornas många katolska 
söner, som bevarar detta fadersarv och vill leva det på ett rent och fullt sätt i en 
fullkomlig gemenskap med bröderna. Vi förklarar att hela detta arv, andligt, liturgiskt 
samt teologiskt och de tillhörande ordningsfrågorna, i hela sin traditionens mångfald 
tillhör Kyrkans fulla katolicitet och apostolicitet. 

18 .  Med allt detta i åtanke upprepar denna heliga Synod det som tidigare kyrko
möten och romerska biskopar förklarat, nämligen att man inte »må pålägga någon 
ytterligare börda» utöver det nödvändiga (Apg. 1 5 :  28) när det gäller att återställa 
eller bevara gemenskapen och enheten. Det är vår innerliga önskan att alla ansatser 
för enheten tar sikte på Kyrkans olika ordningar och livsformer och att de sker fram
för allt i bön och i broderlig dialog om läran och om de själavårdsbehov, som är mest 
trängande i vår tid. At den katolska Kyrkans herdar och troende vill vi anbefalla ett 
personligt förhållande till dem som inte längre bor i Östern utan lever långt från sitt 
hemland. Det broderliga samarbetet med dem må växa till i kärlekens anda och vara 
helt fritt från påstridighet eller missriktad iver. Om detta verk sker i rätt anda vågar 
denna heliga Synod hoppas att skiljemuren mellan den österländska och den väster
ländska Kyrkan skall falla och de båda bli en enda byggnad, vars fasta hörnsten är 
Kristus Jesus som gör de båda till ett.9 

2. De från oss skilda Kyrkoma och kyrkliga Samf1mden i Västerlandet 
1 9. I den svåra brytningstid, som uppstod vid slutet av medeltiden, men också vid 
senare tidpunkter har en rad Kyrkor och kyrkliga Samfund skilt sig från den aposto
liska romerska Stolen. De är dock förbundna med den katolska Kyrkan på ett spe
ciellt och intimt sätt emedan de kristna folken under tidigare århundraden tillhört 
Kyrkans gemenskap. 

Dessa Kyrkor och kyrkliga Samfund skiljer sig i sitt ursprung, sin lära och sitt 
andliga liv inte blott från oss utan även sinsemellan. Det är därför ytterst svårt att 
beskriva dem på ett rättvist sätt och vi tänker inte försöka oss på det här. 

Den ekumeniska rörelsen och längtan efter fred med den katolska Kyrkan har 
visserligen inte ännu fått överhand överallt, men det är v&r förhoppning att den 
ekumeniska andan och en ömsesidig aktning skall bli starkare hos alla. 

Det finns alltså olikheter av större vikt mellan dessa Kyrkor och kyrkliga Sam
fund å ena sidan och den katolska Kyrkan å den andra. Det gäller inte bara de 
historiska, sociologiska, psykologiska och kulturella aspekterna utan framför allt tolk
ningen av den uppenbarade sanningen. För att en ekumenisk dialog skall kunna på
börjas trots dessa skiljaktigheter, vill vi här framlägga vad som kan och bör vara 
en grundval och en sporre för en dylik dialog. 

20. Vi tänker främst på de kristna som till den ende Gudens, Faderns, Sonens och 
den Helige Andes ära, öppet bekänner sin tro på Jesus Kristus som Gud och Herren 
och som den ende medlaren mellan Gud och människor. Vi vet att det finns rätt 

0 Jfr Conc. Florentinum, Sess. VI (1439) , Definitio Laetent11r caeli: Mansi 3 1, ro2 6E. 
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väsentliga skiljaktigheter mellan dessa kristnas uppfattning och den katolska Kyrkans 
lära om Kristus, Guds människoblivna Ord, och frälsningsverket; vidare om Kyrkans 
inre väsen (mysterimn) och ämbeten samt Marias roll i frälsningen. Men vi gläder oss 
åt att de från oss skilda bröderna ser på Kristus som den kyrkliga gemenskapens 
källa och medelpunkt. Rörda av längtan efter gemenskap med Kristus kommer de 
också att vara nödgade att mer och mer söka enheten, inte minst för att kunna bära 
ut vittnesbördet om sin tro till den icke-kristna världen. 

2 r. Kärlek till och vördnad, ja nästan andakt för den Heliga Skrift leder våra brö
der till att ständigt och med stor iver studera Bibeln. Evangelium är »en Guds kraft 
till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken» 
(Rom. r :  1 6) .  

Under åkallan av den Helige Ande söker de i Den heliga skrift Gud såsom han 
talar till dem i Kristus, den av profeterna förebådade, det Guds Ord som blev 
kött för oss. Där betraktar de Kristi liv och det som den gudomlige Mästaren lär 
och gör för människornas frälsning, framför allt hans döds och uppståndelses hem
ligheter. 

Men även om dessa från oss skilda kristna bejakar Bibelns gudomliga auktoritet, 
så har de en annan uppfattning både gentemot oss och sinsemellan om förhållandet 
mellan Skriften och Kyrkan, i vilken enligt den katolska läran det rättmätiga läro
ämbetet har en speciell funktion vid tolkningen och förkunnelsen av Guds skrivna 
Ord. 

Icke desto mindre är de heliga Skrifterna vid själva dialogen märkliga instrument 
i den allsmäktige Guds hand för att ernå den enhet, som vår Frälsare erbjuder alla 
människor. 

2 2 .  När Dopets sakrament förvaltas enligt Herrens instiftelse och mottages i rätt 
anda, inlemmas människan i Kristus, den korsfäste och uppståndne, och föds till del
aktighet i det gudomliga livet, enligt Apostelns ord: »I haven ju med honom blivit 
begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på 
Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda» (Kol. 2 :  1 2).1 

Dopet skapar alltså enhetens sakramentala band, vilka består mellan , alla som så 
har fötts på nytt. Men dopet är dock i sig självt endast en första början och skall 
enligt sitt väsen leda till ett fulltonigt liv i Kristus. Dopet är alltså inriktat mot en 
bekännelse till hela den kristna tron och skall byggas in i frälsningens hela samman
hang, så som Kristus själv ville det; slutligen skall den troende bli delaktig av den 
evkaristiska gemenskapen. 

De kyrkliga Samfund, som är skilda från oss har inte den fulla enhet med oss 
som skulle vara en följd av dopet, och vi anser inte att de har bevarat det evkaris
tiska mysteriets ursprungliga och fullständiga väsen (sttbstantia) - detta huvudsakligen 
på grund av brister i prästvigningens sakrament. När de å andra sidan i den heliga 
Nattvarden firar Herrens döds och uppståndelses åminnelse, förkunnar de att livet 
innebär en gemenskap med Kristus och de bidar hans ärorika återkomst. Läran om 
Herrens Nattvard, om de andra sakramenten, gudstjänsten och Kyrkans ämbeten 
bör vara ämnen för dialogen. 

23 .  Dessa bröders kristna liv får sin näring av tron på Kristus och tillväxer genom 
dopets nåd och hörandet av Guds Ord. Det kommer till uttryck i enskild bön, i bib
liska betraktelser, i ett kristet familjeliv och i den gemensamma gudstjänst, där man 
samlas för att lovprisa Gud. Inte sällan bär gudstjänsten spår av den tidigare gemen-

1 Jfr Rom 6: 4. 
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samma liturgin. Den på Kristus inriktade tron visar sig i lovprisning och tacksägelse 
för de gåvor Gud givit; den ger slutligen dessa kristna en levande känsla för rätt
visa och uppriktig kärlek till nästan. Der,na verksamma tro har skapat många insti
tutioner för att hjälpa i andlig och materiell nöd, för att fostra ungdom, göra levnads
förhållandena på jorden mera mänskliga och stärka världsfreden. 

A ven om det finns många kristna, som inte alltid delar katolikernas uppfattning 
om Evangeliets bud för morallivet eller accepterar deras lösning på svårare aktuella 
samhällsproblem, så vill dock dessa kristna hålla sig till Kristi ord som de kristna 
dygdernas källa och lyda det apostoliska budet: »Allt, vadhelst I företagen eder i ord 
eller gärning, gören det allt i Herrens Jesu namn, och tacken Gud, Fadern, genom 
Honom» (Kol. 3 :  r 7) .  Här finns en utgångspunkt för den ekumeniska dialogen om 
hur Evangeliet skall användas i moralfrågor. 

24. Efter denna korta expose om de villkor under vilka en ekumenisk gärning kan 
ske och de grundtankar som bör leda den, riktar vi vår uppmärksamhet mot fram
tiden och gör det med förhoppning. Denna heliga Synod manar de troende att av
hålla sig från all obetänksamhet och från oklok iver, som kan vara till skada för en
hetens sanna framsteg. Deras ekumeniska gärning kan inte vara annat än helt och upp
riktigt katolsk, dvs. i trohet mot den sanning som vi fått av Apostlarna och Fäderna 
och som står i samklang med den tro, som den katolska Kyrkan alltid förkunnat, 
medan de på samma gång sträcker sig mot den fullhet, som Herren vill skänka och 
ge åt sin Kropp. 

Denna heliga Synod önskat' enträget att de ansatser som Kyrkans söner gör skall 
förenas med de från oss skilda brödernas ansatser och så utvecklas utan att några 
hinder läggs i vägen för Guds försyn och utan förutfattade meningar om hur den 
Helige Ande kan komma att inspirera oss i framtiden. Vi förklarar oss också vara 
medvetna om att detta heliga förehavande att återförena och försona alla kristna i en 
enda Kristi Kyrkas enhet överstiger mänsklig kraft och förmåga. Vi sätter därför vårt 
hopp till Kristi bön för Kyrkan, till Faderns godhet mot oss och till den Helige 
Andes kraft: »Hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten 
våra hjärtan genom den Helige Ande, vilken har blivit oss given» (Rom 5 :  5 ). 

Till detta dekret i dess helhet liksom i dess enskildheter gåva Fäderna sitt bifall,· 
och Vi, i kraft av den apostoliska f1tllmakt, vilken Kristtts överantvardat åt Oss, till
sammans med de Vördade Fäderna, godkänna, förordna och stadfästa detsamma i den 
Helige Ande och bj11da härmed att det som stadfästs i den heliga Synoden blive k11-n
gjort till Gttds ära. 

1 00 

Rom, vid S:t Petrt;s, den 2I  november år I964 
(undertecknat av påven Paul VI och alla konciliefäderna) 
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1 .  Advent bis Dreijaltigkeitsonntag. Herder
Bilcherei. Freiburg 1965, DM 19: 80. 
ROGER ScHuTz: Leva Guds idag, Stockholm 
1965, SKDB. Kr. 12: 50, 18: -. 
Arm DAHLBERG: Kyrko-, Bibel-, Troskun
skap. Lärobok i kristendomskunskap för 
grundskolans högstadium. Del 2, årskurs 9. 
Stockholm 1 964, SKDB. Kr. 7: 30. 
Handbuch der Sozialerziehung. Herausg. 
Ernst Bornemann und Gustav v. Mann
Tiechler, Bd Il Praxis der Sozialerziehung 
im geordneten sozialen Feld. Bd III  Praxis 
der Sozialerzielumg bei gestifrten sozialen 
Beziehungen. Freiburg 1 964, Herder. DM 
39: 80 resp. 42: -. 
FRANZ XAVER SEPPELT-GEORG SCHWAIGER: 
Geschichte der Päpste. Von den Anfänge11 bis 
zur Gegemvart, Milnchen 1 964, Kösel. DM 
44:-. 

Glöm icke 

PrnRo DAMIANI: La spiritualitet di Santa 
Brigida di Svezia. Firenze 1964, Libreria 
ed, fiorentina, L. r ooo. 
SVEN KJÖLLERSTRÖM: Kräkla och mitra. 
En undersökning om biskopsvigningarna i 
Sverige under reformationstidevarvet, Lund 
1 965, Gleerups. Kr. 20: -. 
SVEN STOLPE: Dag Hammarskjölds andliga 
väg. Stockholm 1965, Tiden. Kr. 18: 50. 

SVEN STOLPE: Dag Hammarskjölds geistiger 
Weg. Frankfurt M. 1 965, Knecht. 2 :a uppi. 
DM 7: 80. 
ALBERT 0HLMEYER OSB: Reichtum der Psal
men. Erschlossen von Heiligen aller christ
lichen Zeiten, 1 Bd. Frankfurt M. 1965,  
Knecht. DM 7: 50,  
PETER HENRICI SJ: Der Mensch im Gebet. 
Frankfurt M. 1 965, Knecht. DM 7: 80. 
PETERHENRICI SJ: Vomrechten Beten. Frank
furt M. 1 965, Knecht. DM 7: 80. 
NoRBERT LoHFINK SJ: Das Siegeslied am 
Schilfmeer, Christliche Auseinanderset
zungen mit dem Alten Testament. Frank
furt M. 1965, Knecht. DM 16: 80. 
JACQUES et MARIE-LOUISE DEFOSSA: A toi [a 
louange! Lectures et prieres pour les familles 
et le peuple chretien. Bruxelles 1 965, Ed. de 
Lumen Vitae, 
HEINZ ScHilRMANN: Geistliches Tun. Frei
burg 1 965, Herder, DM 9: 80, 
A. D. SERTILLANGES: Im Tode vom Lebeu 
umfangen. Freiburg 1 965, Herder. DM 10:80. 
EuGEN WALTER: Das Paschamysterium. Der 
österliche Ursprung der Eucharistiefeier. Frei
burg 1 965, Herder, DM 9: 80. 
KARL RAHNER: Betrachtzmgen zum ignatia
nischen Exerzitienbuch. Milnchen 1965, 
Kösel. DM 25 :-. 
J. HENRY DuNANT: Minnen från Solferino. 
Övers. Monica Rennerfelt. Förord Henrik 
Beer. Ini. Alf Aberg, Kr. 1 5 :�. 
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