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SEDÄN SIST

Bishopen

har inlett det nya året med ett rundbrev i anslutning till konciliets dekret om
lekmannaapostolatet; strax därefter utsände han, tillsammans med de övriga
nordiska biskoparna, sitt fasteherdabrev om den liturgiska förnyelsen.

Vi kan lätt konstatera att sekulariseringen frätt igenom på snart sagt alla
områden av det mänskliga livet i detta land. Därmed har det blivit allt svå-
rare för den enskilde att fungera som kristen i äktenskap, familj, yrke och
sociala uppgifter av olika slag. Även om vi inte direkt möter en militant
ateism eller lever under trycket av en totalitär diktatur pressas den kristne
inte så sällan av både okristna och omänskliga principer och aktiviteter i
vårt samhälle. Allt detta kräver som svar från hans sida, att han är vaken
i sitt samvete och säker i omdömet, tänker och lever med kyrkan.

Det äi mot denna bakgrund, som man bör studera biskopens kommentar
till dekretet om lekmannaapostolatet. Biskopen klagar givewis inte över pro-
blem och svårigheter. Tvärtom visar han på uppgifter och inbjuder stiftets
lekmän till medarbetarskap i konciliets anda för att lösa dem. Varje kristen
skall vara med om an bygga upp kytkan mitt i den moderna världen och
genomsyra världen med sin och hennes tro, inte bara ta emot av henne och
samtidigt leva som en anonym kristen.

Kyrkans vägledning för sina troende i dagens sekulariserade samhälle be-
står således inte i en reduktion av de klassiska kristna kraven eller i löftet
att få överleva på ett religiöst minimum. Enligt sin praxis erbjuder kyrkan
istället de troende att möta en svår situation med tillförsikt och inre trygghet:
Lev på ett vitalt och mångsidigt sätt i kyrkan. Sträva efter den kristna full-
komligheten. Drastiskt uttryckt: lev för att bli ett helgon med ett helgons
f&mäga att gestalta och prägla sin miljö. Även för lekmannen innebär det
kristna livet ett förbehållslöst: att efterfölja Kristus. Kärnpunkten i fattig-
domslöftet, dvs. den inre friheten, att inte vara beroende av tingen, inte
betrakta dem som mål utan som medel, liksom airginitas cord,is x.h den av
fri vilja givna lydnaden mot Kristus gä'ller alla kristna, ogifta och gif.ta, fat-
tiga och tika, gamla och unga.

Dessa grundläggande bibliska sanningar har konciliet givit ny aktualitet;
samtidigt vädjar konciliet till lekmännen att ta dem till sig på ett personligt
sätt. Därför står vi idag inför möjligheten till en radikal reform av livet i
lryrkan. Hur denna nya lekmannaspiritualitet konkret och i detalj kommer att
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Sedan iltt

se ut är väl svårt att aygöra, bara wå år efter konciliet. Men en sak av yt-
tersta vikt understryker biskopen: en ny lekmannaspiritualitet måste byggas
på liturgin. I den träder nämligen >Kristus i gemenskap med oss och leder
oss så, att vi blir lämpliga redskap i hans frälsande kärleks tjänst i vårt för-
hållande till varandra och till världen>. Det är dessutom uppenbart - och

det ligger i förlängningen av vad biskopen säger - att en realistisk lek-
mannaspiritualitet i konciliets anda inte kan teoretiseras fram vid skrivbordet;
den måste levas och prövas fram i konfrontation mot vardagen. Detta kan
bara lekmännen själva göra.

Birghta Trotzig

har glädjande nog fått Stora romanpriset och man kägar sig, hur det egent-
ligen varit möjligt. Som författare bedöms hon >>såsom en outsider i vårt
andliga klimat, en främmande otidsenlig röst> mitt i vår kulturradikala kon-
formism. Sådana brukar inte gynnas av svenska prisnämnder.

Birgitta Trctzig är utan wekan en stor diktare, kanske en av de få som

kommer att överleva alla dagsländor i vår moderna litteratur. Men hennes

väg har inte varit lätt. Hon har arbetat sig fram ensam och i kraft av sitt
konstnärskap. Ja, hon har lyckats med det till synes omöjliga: att någon gång
slå hål på den sekulariserade aningslösheten hos svenska kritiker. Med förvå-
ning läser man hur de rent av behandlar religiösa problem seriöst i hennes
sällskap. För den insatsen är vi henne tacksamma. Den bidrar dll att hjälpa
fram en dialog med en motpart, som hittills varit ganska summarisk när det
gällt att behandla religiösa ftägor.

heter en antologi redigerad av Per Olov Enquist som innehåller artiklar av
Torsten Ekbom, Göran O. Erikson, Lars-Olof Fnnzön, Lars Gustafsson, Björn
Håkanson, Bengt Höglund, Karl Erik Lagerlöf, Leif Nyl6n, Göran Palm och
Leif. Zern.L Som synes är en god del av det litterära sällskap representerat
som dominerar den ledande stockholmspressens kultursidor och de litterära
magasinen.

Ett bekvämt sätt att få en uppfattning om bokens litterära föreställnings-
värld är att studera dess register över behandlade f&f.attare. Det ar ftamför
allt tre kategorier av namn som man satr<nar: r) förfaaare före nittonhundra-
talet (tre undantag) z) litteraturhistoriker (ett undantag) e) de störsra sam-
tida författarna (nägra undantag). Istället finner man att sällskapet ymnigt
refererar till och utsätter varandra for lika djupsinniga som svådästa analyser.
Inte mindre än 3o hänvisningar i registret korsar sig emellan dessa kritiker

1 Sextioalsktitik. Stockholm 1966. Norstedts. Kt z9: -



Sedan sist

och sex avser hela artiklar. Man tycker i förstone att det billigaste och bästa

sättet att bedriva sådan litteraturkritik vore att skriva ut artiklar med ge-

nomslag på karbonpapper och låta Kungl. Poswerket distribuera resultatet.

Men det finns en tanke hos Bengt Höglund som kanske inte är så ointres-

sant: >Bland dagens unga litteratur gror en rik undervegetation av identi-

tetsproblem och kunskapsteoretiska och vätdeteoretiska uassligheter ... Poli-

tikerna borde avlyssna problemartikulationen och lösningsförsöken.>

Höglund talar med all rått om undervegetation. Litteraturintresset är ofta
minimalt, men istället breder en väldig macchia av identitetsproblem ut sig.

Många i sällskapet vet inte om de är medvetna eller omedvetna, om de lever

i en diktatur eller i en demokrati, om de är svenskar eller nordvietnameser,

om de diskuterar eller om de bara artikulerar, om de är konsekventa eller tro-
lösa. Och Bengt Höglund har så rätt när han säger att politikerna bör spetsa

öronen. Här finns nämligen en hel klase habila och produktiva skribenter,

som har visat sig mer än villiga att sälja sitt engagement och sin >öppenhet>

för statliga >författadöner> och den radikala dagspressens arvoden. Dessa kri-
tiker som har en oändlig språklig uppfinningsrikedom när det gäller att
maskera en pinsam osäkerhet i litterära och estetiska spörsmåI, som >mödo-

samt söker framkomliga vägar>, >reviderar sina positionern, ,rförkastar alla
tolkningsförsök>, >försöker acceptera kaos utan förenklande attityder>, har
inga svårigheter att i politiska, religiösa och moraliska ting ta ställning med

bravur, så snart det finns en radikal och gångbar auktoritet att följa.
Sextiotalshritik är inte i första hand en bok om litteratur utan en mycket

symptomatisk prwkarta på fladdrande själar som fångats i den största flaskan
med den största sockerbiten för dagen.

Påsknattens ballelaja

som först trevande men sedan allt mera trosvisst svarar på det glada bud-
skapet om Herrens uppståndelse, ger den rätta tolkningen av livets och dö-

dens mysterium: >Döden och Livet i undransvärd wekamp möttes; Livets

hövding, fast dödad, till livets triumf återföddes> (påsksekvensen). 
'Genom

sin död har Kristus tillintetgjort vår död och genom sin uppståndelse åter-
givit oss livet" (prefationen).

Livet och döden ter sig som oförenliga motsatser. Död betyder ju begrepps-

mässigt icke-liv. Men i den verklighet vi lever, står liv och död i ett nära

samband med varandra: Liv fortsätter på grund av att det som lever dör.

Detta gäller obetingat - så vitt vi utifrån vår erfarenhet kan döma -för det liv som både till sin uppkomst och sin funktion är helt beroende av

förbindelsen med materien, det vegetativa och sensitiva livet hos växter och

djur - 
ja även hos människan om hon endast utgör en gradvis stegring'av
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dessa livsformer och inte når in i dimensioner, där livets uppkomst och funk-
tion är oberoende av materien.

Biologin känner bara till det liv, där de levande är hänvisade till att med

varandra dela den inte obegränsade materien. De lever >av varandra> och

det betyder oftast att de måste ta livet av andra, att döda andra för att själva

övedeva. Individen måste dö för att arten och arterna skall kunna fortsätta
att leva och utvecklas. Det är inte främst den enskilda individens bästa som

är livsuwecklingens måI. Individen fyller sin uppgift och gör sin största in-
sats i livet framför allt genom att medverka till >fortplantningen>, genom

aa till kommande släktled förmedla det biologiska arv, den själv mottagit
och kanske vidare urvecklat.

Detta skulle även gälla för människan om hon enbart var en variant av

dessa helt till materien bundna varelser - en variant givewis som till efter-
världen kan övedämna resultaten av sin psykiskt-tekniska förmåga, resultat
som även bär individens prägel. Det skulle då kunna anses som en verklig-
hetsnära och ädel resignation att som individ ge sig tillfreds med en sådan

>opersonlig> odödlighet.
Men just här framträder den gräns där människan wekar. Hon uppfattar

sig själv som sig själv, försöker på allt sätt att göra sig själv gillande som
någon och inte bara som någonting, som enbart en länk i en uteslutande ma-

teriellt betingad livsuweckling, där det individuella livet slutar i en död, ge-

nom vilken individen upphör att existera. Vi vet strängt taget inte, om eller
i vilken utsträckning djuret är medvetet om srg självt som individ. Människan
är det i högsta grad; hon är medveten om sig själv som sig själv, hon vet
med sig själv, hon är hos sig själv, hon äger sig själv och vill vara sig själv

- hon är inte bara individ, hon är person.

Hur mycket man än försöker tolka bort denna medvetna >randliga> verk-
lighet i människan, så finns den kvar; ja, den ger sig till känna i detta bort-
tolkande - i den ångest försöket gör upphov till. Människan kan i längden
inte slutgiltigt försona sig med tanken - 

just tanken - att hon, sedan hon
fyllt sin biologiska och tekniska uppgifq skulle upphöra att själv finnas till.
Människan kan - och måste i viss mån - försona sig med tanken att ,off-
ras> som individ och hon kan göra en stor insats genom att gå med på detta
offer. Men just i detta of.f.er dr hon medveten om att varje människa är per-
son med ett eget, evigt, omistligt värde.

Det är naturligwis vanskligt att genom reflexivt, filosofiskt tänkande söka

sig fram till en sädan precisering av skillnaden mellan det materiella och im-
materiella eller andliga, att man kan dra ovedersägliga slutsatser om den
mänskliga andens odödlighet. All andlig funktion hos människan hör ju så

nära samman med kroppen och dess funktioner, att vi inte kan beskriva den
andliga verkligheten utifrån en rent andlig intuition. Men just av samma

s6



Sedan sist

skal ar det omöjligt att med slutgiltig visshet påstå, att den biologiska dcjden

även medför den mänskliga personens utplånande.

Lika vanskligt är det för en religion, som enbart bygger på människans

egen insikt och erfarenhet, att utesluta möjligheten av att hela människan

förintas eller att den mänskliga >själen> övergår till en skuggornas värld el-

ler att hennes personliga ande uppgår i ett panteistiskt nirvana. Och till slut:

även om människans ande överlever, så övedever därmed inte människan.

Det tycks alltså förbli sant, att månniskan är utlämnad åt döden.

Döden är ett faktum, som gör den mänskliga tillvaron till en olöslig gåta,

så länge inte ljuset från Guds uppenbarelse hjälper oss fram till tron på att
både liv och död är ett mysterium, en verklighet som når ned i det djop -eller upp till den höid - där Guds eget väsen har sin tillvaro. Andra Vati-
kankonciliet preciserar i artikel r8 av sin konstitution Gaud'i*m et Spes om
nKyrkan i vår egen tidu kort innebörden av den mänskliga tillvarons myste-

rium sådant det ter sig för den kristna tron:
>'Inför döden blir den mänskliga tillvarons gäta som svårast. Människan

pinas inte bara av lidande och kroppens framskridande förfall utan även, ia
än mer, av fruktan för evigt utslocknande. Men hon trdffar rätt i sin innersta

instinkq när hon ryggar. tillbaka för och visar ifrån sig en total förintelse och

ett slutgiltigt upphörande av sin persofl. Det evighetens frö, som hon bär
inom sig och som inte låter sig reduceras till något rent materiellg revolterar
mot döden. Teknikens alla resurser, de må vata ån så nyttiga, förmår inte
ta bort människans ångest: även ett mer förlängt biologiskt liv kan inte till-
fredsställa den längtan efter fortsatt liv, som oövervinneligt bor i människans
inre.

Inför döden gfu alla illusioner sönder. Men Kyrkan bekänner likväl -på grundval av Guds uppenbarelse - att människan har skapats av Gud
för ett saligt mål bortom det jordiska eländet. Den kristna tron lär dessutom

att den kroppsliga doden, från vilken människan, om hon inte hade syndat,

skulle ha undand'ragits (Vish. r: 13, 2:23-24; Rom. 5: zr,6:4; Jak.r: r)),
kommer att ksegras, när människan av den allsmäktige och barmhärtige
Frälsaren återinsättes i det frälsningstillstånd, som hon hade forlorat genom

egen skuld. Gud har nämligen kallat och kallar människan till att med hela

sin varelse hålla sig intill honom i en evig gemenskap i det oförstörbara
gudomliga livet. Denna seger vann Kristus, då han befriade människan ftån
döden genom sin död, g€nom sin uppståndelse till livet (r Kor. 15: >6-Sl).
Ät vale människa, som tänker efter, erbjuder sålunda tron, när den fram-
lägges med solida argument, ett svar på hennes ångest inför hennes framtida
öde; på samma gång visar tron möjligheten till att vi kan ha gemenskap i
Kristus med de kära avlidna briiderna, genom att tron inger oss hopp om att
de har nått fram till det sanna livet hos Gud.>
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Herrens uppståndelse är för den kristna tron inseglet på sanningen i hans
ord: >Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva,
om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig
någonsin dö> (Joh. rv z5-26). Vi är med S:t Paulus fullt medvetna om,
vilka konsekvenser som denna tro har: >Om Krisrus icke har uppstått, då är
vår predikan fäfång, då är också eder tro fäfäng ... Om vi i detta livet i
Kristus har haft vårt hopp, och därav intet bliver, då är vi de mest ömkans-
vdrda av alla människor. - Men nu har Kristus uppstått från de döda, så-

som förstlingen av de avsomnade> (r Kor. 15: r7-zo).
Vår tro på människans fortsatta liv som människa även efter döden grun-

dar sig på verkligheten i Kristi uppståndelse, men inte som etc isolerat fak-
tum utan som fulländningen av Guds frälsningsverk, varom Gamla och Nya
testamentets uppenbarelse viftnar och som fram till tidernas ände är nåwa-
rande och verksam i oss i och genom den verklighet som Kristi kyrka och
kristendomen är - >allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed
han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och
satte honom på sin högra sida i den himmelska världen> (Ef. r: r8-zo).

REFORM ELLER AGGIORNÄMENTO

i är vana vid att utan större åtskillnad använda begreppen reform och
aggiornamento för att beskriva vad det andra vatikankonciliet har ut-

löst inom kyrkan. Utan tvivel närmade Johannes XXIII de båda begreppen
till varandra, och måhända är det så att detta närmande betecknar det nya,
intressanta och dramatiska i vad som händer idag.

Ått tillämpa begreppet aggiornammro på kyrkan innebär rent av en sensa-

tionell nyhet; det betyder ju ett erkännande av att kyrkan inte i alla avs€en-

den är i takt med tiden, att hon i mångt och mycket är föråldrad och behöver
förnyas och anpassas till ntret. Begreppet refmm dziremot kände man må-

Hans Urs v. Balthasar är född i Luzem Lt r9o5. Han torde kunna räknas till de
ledande bland den katolska kristenhetens s. k. progressiva teologer. Ur den tyska original-
artikeln, föt vars översättning Credos tedaktion svarar, har ett kortare avsnitt om >Entmytho-
logisierung> uteslutits, men detta föriindrar på intet sätt artikelns allmiinna tendens och syfte.

Red.
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hända redan under medeltiden, men sedan r5oo-talet är det mycket fr'aim-

mande för katolska öron, dvs. efter den protestantiska >reformationen>. Man

kan t. ex. erinra om de svårigheter som mötte P. C-ongars bok med den om-
sorgsfullt formulerade titeln Vraie et fausse Räfornte d.e l'Eglise. Senare har

konciliets kyrkokonstirution sanl<tionerat saken (I 8); konciliet säger att kyr-

kan är >ständigt i behov av rening (puöicand'a), vafiör hon åter och åter

måste gå botens och förnyelsens väg (poenitmtia'rt, et renouationent)>. De-
kretet om ekumeniken däremot talar uttryckligen om att kyrkan måste refor-
meras (II6).

När vi i den först anförda texten ser orden bot ach f i)rnyelse ställda bred-

vid varandra, inställer sig frågan huruvida den förnyelse, som här avses är

identisk med aggiornamento, dvs. med möjligheten att >hämta in> vad som

försummats för att komma i nivå med vår egen tid. Svaret är inte så lätt
aft ge. Å ena sidan känner man avståndet mellan de båda begreppen - var-
for skulle t. ex. den nya inställningen till massmedia behtiva förbindas med

rening och bot; ä andra sidan inser vi, att begreppen hänger samman både

sakligt och i de senaste påvarnas samt konciliets utttalanden; kyrkan kan inte
fullgöra sin kallelse i världen annat än genom en inre conversio, som inte
kan ske utan hrärtats rening och bot.

Vi bör lämpligen göra så, att vi först smderar de bada begreppen var för
sig för att därefter knyta dem samman på den punkt, dar detta kan ske på

en riktigr sätt

Särskiljand.e

Vi fastslår utan svårighet följande: När kyrkan talar om aggiornamento,

studerar hon nuet och finner att hon måste ändra åtskilligt i sitt beteende,

sin inställning och sina .uttrycksformer för att vara i nivå med tiden. Ur det

förgångna ser hon in i nueq ja in i den 'rredan 
påbörjade framtiden> inte

bara för att nätt och izimt komma i kapp tiden utan för att vara rustad till
morgondagen. Detta torde kosta henne, den wåtusenltiga, en viss ansträng-

ning; hon vill bevisa att hennes ålder inte har gjom henne sinneslö, att hon

kan avläsa tidens tecken och dess struktur 'utan glasögon; hon vill se vad

hon idag är och i morgon skall vara för att nå människorna idag och i mor-
gon med sin verklighet och sitt budskap. Det primän tu här att så nyktert
och sakligt som möjligt studera världen runt omkring. När lryrkan gör detta,

är hon utan wivel trogen mot sig själv och det uppdrag, hon hat fi.tt av

Kristus: Gå ut i hela världen och lår alla folk, nämligen på ett sådant sritt

att de förstår och kan ta emot det budskap som ni 'har att frambära. Det
får m. a. o. inte uttryckas i begrepp, som hör hemma i gängna. tider och

passerade kulturer - begrepp som ni missionärer själva förstår men som
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bara väcker löje och hamkallar axelryckningar hos dem, till vilka ni vänder
er. Tvärtom måste budskapet ges en sådan form, aft en av nåden understödd
god vilja hos åhöraren kan öppna sig för det ni sagt och pekat på. Det må
yara att människor tycker budskapet såsom sådant klingar strävt och år f.&-
argelseväckande. Det viktig är nu, att ni inte genom egen skuld eller genom
undedåtenhet skapar nya, rent mänskliga hinder för dem som skall ta emot
budskapet - ungefär så som farisder och skrifdärde maskerade Sinai-lagens
och profeternas budskap till oigenkännlighet och gjorde det obegripligt och
tillkrånglat. För att något sådant inte skall ske, är det nodvändigtatt sakligt
ta hänsyn till nutidsmänniskan, som skall lyssna och helst ta emot budskapet.

Men det är naturligwis självklart att denna "blick framåt> inte får an-
tasta det kristna budskapet, dess väsen och egenart. Fortsättningen av Jesu
ord lyder ju sålunda: >... och lär dem att hålla allt som jag har befallt
eder.> Alltså inte ett urval av satser som den moderna människan kan accep-

tera utan betydande hämningar och irritation, eller allmännare uttryckt: Inte
ett urval som passar den här eller den där kulturen, den här eller den där
rasen eller ideologin, utan allt. Innehållet i det budskap som skall förkunnas
kan allmänt sett inte alls avlä,sas ur nuers struktur, så framt innehållet är det
för hela världen avsedda, oföränderliga skeendet i Guds övernarurliga fräls-
ningsuppenbarelse genom Jesus Kristus (plus uppenbarelsens förhistoria i
Gamla testamentet). Lika litet som judarna av Gud fick hora det som de
ville höra eller det som talade till deras förmån utan istället måste lyssna till
raka motsatsen; lika litet som Jesus tillfredsställde apostlarnas naturliga och
messianska ambitioner utan tvärtom gjorde dem djupt besvikna, så att de
måste överge sina egna ideologier fcj,r att till slut låra sig förstå vad som
egentligen var meningen med uppenbarelsen; lika litet som Paulus på Areo-
pagen - sedan han i länga, förberedande satser hade uwecklar den filoso-
fiskt-religiösa grund, som han och åhörarna hade gemensam - kunde under-
läta att tala om det för grekerna ytterst förargelseväckande, n2imligen Jesu
uppståndelse, lika litet kan Kristus förkunnas i vår moderna, religiöst ur-
vattnade och indifferenta värld utan at väcka anstöt. Men anstöten får inte
väckas på felaktigt sätt, och darfclr krävs aggiornamento. För att den i sin
tur skall blomma ut i sin ursprungliga friskher och kraft är det ncidvändig
med reform, med bot och rening. Reformen kan således bara ske på så sätt
att man har kristendomens upphov, uppenbarelsens urfaktum för ögonen.
Reformen kräver nu som alltid en kyrkans och hennes lemma,rs conversio
till en ursprunglig Kristus-kärlek, en conversio som sedd ur yttre, historisk
synpunkt innebär, att man gfu bakät i tiden till 'ursprunget, även om djupast
sett Kristus-skeendet är övertidsligt närvarande nu och här genom uppståo-
delsen, eukaristin och den Heliga Skrift. Men allt deta kan dock inte lösas

från sitt historiska ursprung.
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Det är därför meningslöst att försöka göra plågan i denna conversio lät-
tare genom att man, såsom numera of.ta sker, beskriver den såsom >att hålla
uppsikt mot framtiden>, mot den eskatologiskt återvändande Kristus. Det
kristna hoppet har ju sin grund i tron på det historiska faktum, som heter
människoblivande, kors och uppståndelse; bara genom att allt. mer fördjupa
sig i vad som har hänt, kan, får och måste vi göra oss en föreställning om
vad som kristet sett kommer att hända oss och hela världen. Kyrkan är den
genom Guds kraft förblivande nårvaron här och nu av det som hänt i och
genom Kristus; hon kan bara förstå sig själv, sitt väsen och sitt därav givna
uppdrag om hon tolkar det utifrån sitt ursp'rung, ständigt vänder åter till
detta ursprung i bot och rening, f.ör att uppfylld av Honom, ja såsom >hans

fullhetu (Ef. r: 4) fylla världen med budskapet om hans frälsningshemlig-
het. Och om redan Kristus inte ville lämna ))ett jota) i Mose lag ouppfylld,
hur mycket mer måste då inte kyrkan sträva efter att inte obetänksamt lämna
nägot av Kristi ord, ande och garningar ouppfyllt med avseende på dess

bredd och längd, höjd och djup (Ef. 3: r8).
Det finns således inte någon annan kyrkans sanna insikt om sig själv än

den som hon vinner genom att se på den oavkortade Kristus-verkligheten,
varav hon ju bara är en funktion. För att konstatera att denna grundtanke
i all reform varit levande för konciliefäderna, behöver man bara läsa första
satsen i det viktigaste konciliedokumentet, den dogmatiska konstitutionen om
kyrkan. Den lyder sålunda: Emedan Kristus är folkens ljus, är denna i Helig
Ande församlade synod fylld av brinnande längtan efter att alla människor
blir upplysta av Kristi härlighet, som återspeglas på kyrkans anlete (claritate
eius saper faciem ecclesiae resplendente). Konciliet är emellertid medvetet
om att det enligt nytestamentlig, ja till och med enligt johanneisk åskådning
inte finns någon annan Kristi härlighet än hans kors, och att ,uppståndelsen

inte är något annat än den gudomliga bekräftelsen på att den wiga ka'rleken
har kungjort sin slutliga härlighet genom den yttersta självutgivelsen i kor-
sets natt och i nedstigandet till dödsriket. Därför ville inte Paulus, att >talet
om korsetn skulle berövas sin kraft, denna >Guds svaghet> som är >tstarkare

än människorn, ffh därför ville han i församlingen inte veta av något annat
än Jesus Kristus och honom såsom korsfrist (r Kor. r-z). Men det är inte
Aara ftäga om att tala utan även om att inför världen gestalta (>återspegla>

säger konciliet) smäleken, dårskapen, svagheten, utblottningen, hemlösheten,
förbannelsen för Kristi skull (r Kor. 4: 9-ry), ty >kraften fullkomnas i
bvaghet; nar jag är wag, dä ar jag stark> (z Kor. rz: ro). I och med att
kyrkan troget håller >hans bud om kärleken, ödmjukheten och försakelsen
får hon uppdraget att förkunna Guds och Kristi rike och upprätta det bland
alla folk, (Konstirutionen om kyrkan I 5). På annat sätt kan hon inte illust-
rera det hon förkunnar, inte göra det trovärdigt och därmed inte uppbygga.
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Detta är i själva verket elementära sanningar, som i varje epok av kyrkohisto-
rien har varit grundvalen för allt äkta återvändande till ursprungst, men som

idag måste inskärpas emedan många tenderar att förv'zixla eller sätta likhets-
tecken mellan reform och aggiornamento. Det är därför tid att negativt och
positivt konfrontera de båda begreppen med varandra.

Negatiut.

Situationen i vädden och rnänskligheten är förvisso giltig anledning till
att pä nytt tänka igenom hur budskapet skall förkunnas, däremot aldrig an-

ledning att förändra eller göra ett urval ur det. Emedan innehållet i uppen-
barelsen är Guds självmeddelelse med världen, kan uppenbarelsen inte be-
röras av tidens växlingar. >Avståndet> mellan natur och över-natur är alltid
detsamma; och även om det är sant, att övernaturen var först på plats
(ty människan är skapad i nåden såsom Guds barn och genom synden för-
lorar hon vanken sin bestämmelse till barnaskap hos Gud eller drog sig den
levande Guden undan henne), så är den gudomliga nåden inte underkastad
evolutionens eller den naturliga uwecklingens lagar. Och om Gud i Kristus
har sagt det yttersta om sig själv, alltså något som inte kan överträffas, då
bör världen efter Kristus vissedigen anstranga sig för att få en allt djupa,re
insikt i Krisnrs-mysteriet, men denna ins&t kommer aldrig att leda bort från
korsets och uppståndelsens mysterier (t. ex. i riktning rnot en naturalistiskt
orienterad humanism) utan tvärtom leda allt djupare in i Kristus-mysteriet.

Med stort eftertryck måste vi här erinra om art Andra vatikankonciliet
inte alls ville förkunna en för moderna människor tillrättalagd dogmatik
om de kristna grundsannin garna. I dokument från högst skiftande områden
och av olika räckvidd förutsättes de centrala sanningarna, och de lyser ige-
nom överallt. Vad saken gäller, är det sätt varpå de idag bör framställas och
användas, eller hur man skapar de nödvändiga praktiska förutsättningarna för
att de skall komma till sin rätt.

Ingenting vore mera dåraktigt ån att göra en katekes för vår tid av kon-
ciliedokumenten. Man skulle då, för att använda en bild, visserligen f.ä mänga
anvisningar om och tabeller över hur man exponerar och belyser vid foto
grafering, men man hade varken apparat eller objektiv. I slutet av konstitu.
tionen om kyrkan tecknar konciliet inte en utforlig mariologi; däremot anges
dess plats i och värde för helheten. Konstitutionen Dei Verbum innehåller
inte någon lära om uppenbarelsen, Skriften och traditionen utan endast en
översikt över dessa storheters fOrhållande till varandra, varvid det framför
allt rör sig om att bestämma innebörden i och betydelsen av traditionen. De
centrala traktaten - läran om Guds trinitet, den teologiska låran om skapel-
sen, inkarnationen, försoningen genom Kristi död på korset och nedstigande
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till dodsrikeq om köttets uppståndelse men även om sakramenten och den

kristnes liv i kyrkan, om dtrden och det eviga livet - alla dessa traktater

behövde inte behandlas. Dels fann konciliet inget behov föreligga att accen-

tuera eller ytterligare precisera vissa aspekter på dessa lärosatser, dels -
och det var ännu väsentligare - var det inte konciliets avsikt att ändra nå'
got på deras inre struktur (med 'undantag av det nyssnämnda traktatet om
mariologin samt ecclesiologin, där vissa aspekter fick en ny accent och en

dem tillkommande plats i helheten). Man mfute hålla i minnet att koncilie-
dokumenten sysslade med kristna attityder, vilka vissedigen har sin grund i
och är uppbyggda på dogmatiken men långt mera förutsätter än 'utlägger

dogmats objektiva innehåll.
Om man alltså, t. ex. i predikan och katekes, ställer konciliets anvisningar

i centrum, betyder det inte ban att man utarmar det kristna kerygmat utan

att man totalt missförstått avsikten med hela konciliet. Endast den kyrka, som

i varje predikan centralt och oavkortat förkunnar Kristusmysteriet i dess

oförstörbara kraft och utan varje modern urvattning, kan varu säker på an
>Kristi härlighet avspeglar sig på hennes anlete>.

Positiat samband

Vädden av idag sådan den är, ger ingen måttstock åt förkunnelsen men

väl kyrkan anledning till conversio, till bot och rening. Är hon säker på att
hon inte till stor del är ansvarig för situationen i världen? Var inte hennes

politiserande under medeltiden, hennes triumfalism under harocken, hennes

elfenbenstornsmentalit$ under rSoo- och rgoo-talen skuld till mycket?

Upptäcker hon inte i ljuset av den moderna tiden, att evangeliet egentligen

var tänkt till något annat än det många människor under långa tider trodde

på grund av kyrkans sätt att handha det? Å ena sidan mycket mera iidmjukt,
mera berett till tjänst, f.attigare, maktlösare - å andra sidan mycket mera

öppet för världen, universellt. Så var det väl nödvändigt med denna kyrkans
yttre maktlöshet för att via facti hjälpa henne till en nyupptickt av de

kristna grundvärdena. Hon måste förstå sin uppgift att vara tjänstekvinna;
att htirska är såsom hos Kristus reserverat för evigheten. Hon skall hjälpa
människor på samma sätt, i samma sinnesinriktning och med samma sinnelag

som Kristus. Och Guds frälsningsplan är oändligt mycket större och mera

universell än man under ett och ett halvt årtusende har velat se.

Världen i dess helhet är objekt för frälsningen och kyrkan är det rum,
varifrån Kristi nåd vill verka ut, ett ljus som inte skall lysa för sig själv
utan för världen. Kytkan är en dynamisk storhet, det synliga uttrycket för
det universella, osynligt växande Gudsriket. Här har vår tid med våld brutit
upp en länge stängd dörr med nedrostade riglar och mycken frisk luft tränger
in i rummet.
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Men där det finns människor förmänskligas mycket och den i skam och

nesa fördrivna gamla triumfalismen kan snart slinka in i ny gestalt. Man
kastar ut barnet med badvattnet: Kyrkan som väddens tjänstekvinna - be-

tyder inte det, att nådens ordning blir tjänarinna åt skapelsmrdningen; Kris-
tus ferment och hjälp åt ett förgudligat kosmos? När kyrkan inte längre kan
triumfera över världen med egna resurser, då kan hon åtminstone med hjälp
av väddens evolution i triumf rida mot ett totalt Kristus-kosmos. Och kyr-
kan kan genom sin >>totala humanism> - som består i att jag skall älska

min nästa såsom mig själv, ja än mer: att jag i honom eller henne skall
se och älska Gud själv - ställa sig i spetsen f.ör alla partiella humanismer.

Sådana idder spökar i många hjärnor. Därför är det nördvändigt att hälla
wå ting i minnet: dels har Kristus genomfört väddens frälsning genom att
ställföreträdande bära synden i den yttersta smälek, förkastelse och gudsöver-

givenhet, dels har han för sin kyrkas del förutsagt sarnma iile så länge hon
är honom trogen. Lärjungen är inte förmer än sin mästare, tjänaren inte för-
mer än sin herre; lärjungen måste vara tillfreds om det går med honom som

med hans Mästare (Matt. ro: z5). Förföljelser är alltså normaltillståndet för
kyrkan i världen. Men den som i hemlighet deformerar sin Kristusförkun-
nelse så att anstöten förwinner, flyr f.rän Kristus och har ingen rätt att bära
hans namn.

Den specifikt kristna insatsen för vädden, som endast den är fruktbarande
på djupet, består i eft reservationslöst accepterande av Guds vilja, i lydnad
intill dijden, vari den äkta kristna friheten och myndigheten finns. Världen
har ingen nytta av att kyrkan ger den goda råd om hur den skall lösa sina

problem; dem kan världen själv klara. Det gagnar ej heller vädden, att
kyrkan till dess filosofiska och vetenskapliga framtidsperspektiv lägger ett
teologiskt. DPåremot gagnar det vädden om det bedes för den, avstås, offras,

om kristna människor genom ea liv i de evangeliska rådens anda helt ställer
sig till Guds förfogande - det mest fruktbärande liv som finns - om på

andra sidan allt världsligt och ändamålsenligt det skenbart meningslösa full-
göres: ren tillbedjan av den eviga kärleken.

Detta skall också sägas i samvetet pä vära liturgiska purister och aktivis
ter, vilka tar den principiellt så riktiga och nödvändiga liturgireformen till
anledning för en ny triumfalistisk klerikalism och dirigerar runt med för-
samlingarna som i en manege. I stort setc är kyrkans bön så mycket värd
som den strömmar fram ur hjärtats äkta, existentiella tillbedjan inför Gud,
ur självprövning och omvändelse, ur ett den gudomliga sann'ingens inträng-
ande i själen genom kontemplation (rosenkransandakter och tillbedjan inför
tabernaklet har hos kyrkfolket bidragit mycket mera till detta än dessa up-
to-date-shows i pseudolitu,rgiska gudstjänster). Liturgi är inte självändamål,

den är vägen på vilken de kristna såsom församling lever sig in i, växer
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in i den korsfästes anda för att i den tillbedjans anda som är hans gå till
Fadern och så i samma tillbedjan mottaga honom åter såsom Faderns för-
nämsta gengäva. Predikan är församlingens gemensamma kontemplativa in-
troduktion i denna anda, invigningen i mysteriet om G,uds dåralctiga vishet
(jfr r Kor. r: 23, 3: r9). Ofta nog får de forlagna lekmännen en känsla av
att mänga präster själva inte längre vet vad bön egentligen är eller
de vet det - inte känner sig wingade att visa det för församlingen. När det
gäller alla dessa de mest intima kristna forhållningssätten finns det inget
aggiornamento,bara reform genom bot och rening, genom ett återvändande
till urkällan Kristus. Ållt annat vore ormar istället för fisk, skorpioner istället
för dgg, stenar i stället för bröd (Luk. rr: rr-rz); precis på samma sätt som

en reduktion av kristendomen till någon slags humanism 
- 

f.ör att lågga
den tillrätta åt världen - 

hara skulle innebåra en katastrofal utarmning av

kristenheten och därmed även indirekt av världen.

Facit

Världen av idag som anledning för de kristna att tanka över och besinna
sig på den kristna tron; det rir innebörden i konciliets ansträngningar. Men
med denna formel kan vi också uttrycka innebörden i begreppet dialog! Att
låta sig beröras och oroas på ea rätt sdtt och reagera kristligt. Att utan in-
skränkning se och erkänna varje medmänniskas mänskliga värdighet och
därmed rätt till religionsfrihet. Uppriktigt se och erkänna de gudomliga
sanningar som finns hos de icke-katolska kristna, hos judarna mh i olika
omfanning i alla icke-kristna religioner. Att erkänna den i hårda insatser ar-

betande mänsklighetens lydnad mot skapelsen åven om insatserna alkjä,mt
kan vara förbundna med annan olydnad och storhetsvansinne. Att .framför-

allt intressera sig för detta emedan ingen vet hur mycket förborgad Guds
nåd som är verksam överallt utanför den synliga kyrkan. Inte bara hanske

atan med, all såkerbet. Och nu det svåra: Att trots äkta dialog inte relativi-
sera Kristi absoluthet, hans ord, hans kors. Den kristne har ingen rätt till det.
Hans uppdrag är inte relativt utan absolut, även om han alltid fullgör det
bristfullt, relativt. Det är inte utan avsikt som konciliet har inskärpt alla
kristnas plikt till martyriet (om det begärs) (Konstitutionen om kyrkan Y 4z):
här * dialogen slut och människan blir en funktion av Guds absoluta ord.
Men den kristne har inte bara att avlågga vittnesbörd i martyriets desparata
situation. Vad som krävs i det tillspetsade läget skall bara göra klart och
tydligt, vilka kvaliteter varie kristen vardagsinsats måste ha.

Hans Urs aon Balthdsar
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S:tA ELISÄBETS GRÅ SYSTRÄR -
roo ÅR I SVERIGE

Hösten 1966 kunde S:ta Elisabets Grå Systrar fira hundraårs-
jubileum här i Sverige. Vid detta tillfälle höll P. R. !7'ehner ett
tal, vilket vi publicerar i något förkonad form siisom vår hyll-
ning till systrarna för deras betydande insas i landet.

Redaktionen

T f iil man kartlägga katolska Kyrkans återkomst till Skandinavien efter re-

V formationen, bör wå ordenssamfund tydligt markeras: S:t Josefssystrarna
från Chamb€ry och S:ta Elisabets Grå Systrar från staden Neisse. Lagen mot
främmande trosbekännare var sträng. Först fr.o.m. 186o fick en svensk

medborgare konvertera, men munk- och nunneordnar var fortfarande för-
bjudna och inrättandet av kloster tilläts inte. Som så mänga gänger senare

var dock på sina håll atmosfären gynnsammare än lagtexten, men hårt tyng-
des missionen alltid av inre svårigheter.

Mot denna bakgrund kom Josefssystrarna 186r och fem år senare Elisabet-
systrarna till Stockholm. Andra systrar kom också men stannade inte. De
wå niimnda kongregationerna stannade och har nu i roo år i S:ta Birgittas
land burit hennes kulturarv vidare, gjort sitt brista och nått ,resultat. Det är
inte bara så att de här och var i Skandinavien äger en imponerande rad av
stora, allmännyttiga fastigheter - systrarfla bidrog mycket till att i Sverige
och Norge möjliggöra de isolerade missionsprästernas existens och själavårds-
arbete. Vad skulle missionen än i dag göra utan systrarnas systematiska in-
sats!

För hundra år sedan fanns i Sverige bara en enda katolsk kyrka, S:ta
Eugenia kyrka, och ett enda kapell - | p61sa flygeln av biskopshuset på

Sider. Där behövde pastor Johan Georg Huber hjälp för sitt pojkhem. Ge-
nom biskop Studachs och pastor Eduard Miillers i Berlin förmedling fick han
wå Elisabetsystrar. I mitten av april 1866 anlände de till Stockholms dåva-
rande huvudbangård på Sörder. De kom en dag tidigare ån vantat, varför
ingen mötte dem vid tåget. Med hjälp av en droska kunde de hitta fram till
Götgatan 46, na 58. Inom z9 ät hann kongregationen med att successivt ut-
vidga sin verksamhet över Sverige, Norge och Danmark. Sjuk- och barna-
vård, undervisning och allt slags församlingsarbete var deras arbetsfält.
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S:ta Elisabets Grå Systra.r - roo år i Soerige

Närmast uppmärksammar vi i wå etapper de bärande grunderna för
Elisabetsystrarnas roo-åriga arbete i Norden. Mer än allmänheten har sig

bekant finns iddhistorisk relief på kongregationens rika uweckling - bäst

markerad hos stiftaren Clara lfolffs nyskapande, karismatiska begåvning.

Utan en blick på henne är det inte möjligt att förstå Elisabetsystrarnas roo-
årsjubileum. Hon var fcidd r8o5 i enkla men inte fattiga forhållanden. Ty-
vdrt år ingenting känt om hennes uppviixtår. De knapphändiga dokumenten
visa,r en mycket distingerad profil, illusionsfri, klarsynt och öppen för sin

omvärld. Hon hade ordet i sin makt både vid försvarstal inför myndigheter
och i sina brev. Det enda bevarade verkar som en slipad kristall, det vittnar
om hennes uppskattning av den heliga mässan och om hennes krav på redig
förvaltning av mdsstiftelsekapitalet. - Hon blev franciskantertiär men till
nunna i vanlig mening dög hon inte. Hon prövade sig nämligen fram hos

olika kongregationer, blev missräknad och kom så långsamt till klarhet om

sin egen kallelse: att besöka och vårda övergivna, fattiga sjuka, inte på sjuk-
husen utan i deras hem och familjer; där var nclden störst och hjälpen mest

nördvändig. Ett livsverk inte av rent humanitära skäl utan, som hon själv
sade, ,för att. viltda såren på Kristi lekamen>. Detta hennes ord är en äkta
pärla med biblisk strålkraft. Det talar om tjänandets mystik i vardagslivets

krångligheter - om liturgisk aktion utanför templets murar - om ett
förvaltande av det allmänna prästadömet till ära för Kristi lekamen hos

hans minsta bröder, enligt den Yttersta dagens evangelium. Med mindre
kunde stiftaren inte nöja sig.

Den sammanslutning, som Clara ITolff grundade den z7 september r84z
tillsammans med tre likasinnade flickor, liknar ett sekularinstitut för sjuk-

sköterskor: ett intensivt kine- och trosliv men inga löften, ingen klausur och

för aktionen mitt bland människorna den enklaste dräkt. Därför bestii"mde

Clara \Zolff namnet Grå Systar. Slöjan? De kom uttryckligen överens om
att behålla sitt hår och att bära en huvudbonad som inte skulle skrämma de

sjuka. Katoliker intill hjärteroten tänkte de redan då överkonfessionellt-eku-

meniskt: de ville nämligen vfuda fattiga och sjuka belt oaosett uilken kon-

fession eller religion de tillbörda. De ville således hjälpa människan och

byggde därvid, som Clara Volffs ord visar, på inkarnationsläran; efter Guds
Sons människoblivande möter oss Gud i varje människa.

Nu en illustration från Sverige. Oar-.a föregriper jag nägotuwecklingens
gång, både för att underlätta uppmärksamheten och för att belysa ett väsent-

ligt drag i mitt tema. På Srider hjalpte Elisabetsystrarna mycket till med un-

dervisningen i skolan, men i Stockholm Norr, Gävle och Göteborg bestod

under årtionden systrarnas verksamhet uteslutande i att uppfylla sin stiftares
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ursprungliga plan: I de nämnda städerna och dithörande länen vårdade de

övergivna sjuka i deras hem, oavsett konfession eller religion. Enbart i Göte-

borg disponerades 8 systrar för det. De utposterades i svårt sjukas tjänst, ofta
långt borta från medsystrar, församlingskyrka, mässa och kommunion, vilket
enligt min sagesman, moder Philothera, kändes tyngst på söndagarna. Först

efter en månad fick de tura om. För den andliga kontaktens skull måste de

varje vecka skriva till sin föreståndailnna och fick varje vecka svar, oftast
med maningen att troget efterfölja Kristi fattigd Att systrarna sam-

tidigt växte in i svenskt samhällsliv och där åstadkom en katolsk klimatför-
bättring, bevisas av de många vänner och kontakter de fick, också bland
affärsfolk. Två detaljer: på Bergslagsbanan Göteborg-Falun fick Elisabet-

systrarna alltid aka gratis. En gång ville också en Josefssyster åka samma

sträcka, hon bytte sin slöja för en dag, tog på sig Elisabetsystrarnas spets-

briimade mössa och fick åka gratis även hon. - Under andra vrirldskriget
behövde ett hushåll i Stockholm en hel uppsättning nya lakan men det var
omöjligt att uppbringa dem. Då sade jag till vederbörande: "Om någon

människa i världen kan skaffa nya lakan, är det Elisabetsystern Antima i
Gävlen. Han ringde till henne, och om någon vecka kom leveransen. Narur-
ligtvis gjorde systrarna mycket mer än så - genom sin ambulerande över-
konfessionella sjukvård var de, utan att tala om dogmer, under decennier ett
gärna sett katolskt tecken, och murade så Kyrkans framtida uweckling i
Sverige. Mänga gånger kunde jag i samtal med systrarna konstatera att de

ännu i dag år fullt medvetna om sin sändning till övergivna sjuka utan hän-
syn till deras religion. Med evangeliet tfu vi säga: lampan hålles brinnande

- också i den fast organiserade kongregationen. Därmed kommer vi till-
baka till vårt ämnes andra etapp, den karismatiska gåvans väg genorn den
hårda verkligheten. Vi upptäcker igen, hur nyskapande och kraftig den rö
relse var som möjliggjorde en hundraårig, blomstrande verksamhet i det
skandinaviska Norden. 

*

Den lilla gruppen av är r84z arbetade och växte, till stor glädje för
många sjuka och deras familjer. Men snart kom intriger, förtal och fc;rfollel-
ser utifrån, närmast genom en avfallen katolsk pr?isq den i kyrkohistorien
beryktade men mycket inflytelserike Johannes Ronge. Den världslbu -yn-
digheten måste ta ställning, naturligwis också den kyrkliga. Kardinal von
Diepenbrock krävde en fastare religiös organisation, till att börja med: novi-
siat hos Borromeersystrarna i Prag. Clara S7olff med sin väninna Maria
Merkert lydde order men lämnade efter några månader novisiatet igen, utan
bitterhet mot någon och utan att påverka sin väninna att filja henne. Hennes
kallelse tålde inte instängdhet i klausuren. Det var för litet kontakt med de
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nödljdande i församlingarna, för litet av hjälp i hem och familjer - upp-
gifter som hon i sitt innersta var sammanvuxen med. Hon återvände till
Neisse. När prästerskapet där hårdhänt - systrarna vägrades 5alqsansnlsn -ånyo krävde sammansmältningen med Borromeersystrarna, skedde wå ting:
Clara \folff flyttade till en annan stad, Habelschwerdt, och fortsatte med

nägra fä Grå systrar att hjälpa övergivna sjuka. Det andra var: kardinal
Diepenbrock, Claras biskop, en mycket klok och andligt mogen kyrkofurste,
dämpade prästernas iver och godkande i sin skrivelse till dem uttryckligt
Ifolffs utträde ur novisiatet. Kardinalen förstod att den nya rörelsen var för
stark. Direkt av behovet pakallad var Grå systrarnas plan att systematiskt
avhjälpa ett då förbisett socialt nödläge - att sätta in sina krafter, där inga
ordenssystrar brukade sättas in.

Snan dog Clara nflolff. Hon stupade som soldat i fält. En kall vinterdag
i december r85z var hon på väg till en sjuk. Olyckan var framme, en trafik-
olycka vid dåligt våglag. Hon sårades svårt och dog efter 4 veckor den 4
januari 1853, 48 är gammal. En Golgata-märkt död. Ett livsverk var full-
bordat, dess organisation låg i goda händer. Hennes minne hör till den inre
gl(ilen i Elisabetsystrarnas jubileumsfirande. Nu kom hennes kongeniala
väninna Maria Merkert in i bilden. Även hon är stiftare men i andra hand.
Den nya livsvåg som utgick frän Clara Volff leddes genom Maria Merkert
in i en fastare fåra. Hon uwidgade den ambulerande sjukvården med flera
andra karitativa uppgifter, valde S:ta Elisabeth till skyddshelgon och organi-
serade den nuvarande kongregationen S:ta Elisabeths Grå Systrar, 1859 med
biskoplig, r87r med påvlig apptobation, an&a pävliga approbationer friljde
1887 och 1898. Ännu i dag nämns i kongregationens konstitutioner kapi-
tel r som en av Grå Systrarnas främsta uppgifter att vårda sjuka i deras egna

bostäder.

I kongregationens äldsta annaler finns också dokumenr med den preussiska

regeringens gynnsamma ställningstagande samt anteckningar om kejsar \fil-
helm I:s och framför allt kejsarinnan Augustas personliga protektion, huvud-
sakligen vid Bismarcks hårda framfart mot katolska ordnar och kongrega-
tioner. Grå Systrarna var också vid det kejserliga hovet välkända för sin
tappra sociala gärning utåt, och detta inte minst i fältlasaretten under krigen
fi64, Å66 och r87o/7r.

Betecknande är att systrarna vid kongregationens organisarion kämpade
för att få slippa en komplicerad nunnedräkt - att få behålla sin enkla grå
dräkt med den spetsbrämade mössan i stället för slöja, detta för att så obe-

märkt som möjligt kunna nå ut till folk så långt som möjligt. Härvid fick
de medhåll hos biskoparna, som i en inlaga skrev: uDen enkla dräkten läm-
par slg bast för verksamheten bland folket, i diasporan bland protestanterna

och främjar systrarnas ödmjukhet." Vid en överblick över dessa två etapper
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möter vi alltså något paradoxalt: å ena sid.an, Clara \7olff själv var aldrig
ordenssyster, aldrig Elisabetsyster. Hennes ideal täcks inte heller av ordet
sjukskötercka eller hemsyster - hon tänkte på en sammanslutning av celiba-
tdra kvinnor som med ett maximum av Kristusgemenskap förenar ett maxi-
rmm av utåwändhet till de ncidställda, enligt Herrens ord på den Yttersta
domen om kädeken till hans minsta brrder; å andra sid.an, hon var den
starka kvinnan, vars karismatiska inspiration och initiativ gav upphov till en
ny gren på Kyrkans ordensliv, med kraftiga skott i Tyskland, Polen, Litauen,
Tjeckoslovakien, Sverige, Norge, Danmark, Italien, Jordanien, Israel och
Nordamerika, med i dag 398 filialer och något över 4 ooo systrar. Också i
denna vitt spridda kongregation lever fortfarande den goda spänningen mel-
lan karisma och organisation.

Det var alltså denna livsvåg som 1866 nådde fram till Stockholm och
som nu har arbetat här i Norden i roo år.

,h

Nu igen nägra namn och minnesbilder utöver dem som redan ndmnts.
Ärtal för de äldre stationerna: Stockholm Söder 1866, stiftelsen Josefinahem-
met 1873, Malmö 1874, stiftelsen Oskar I:s minne och Stockholm Norr
Å76, Gavle r89u, Göteborg fi94. Norge Hammerfest r88o, Trondheim
1887, Kristiania-Oslo r89r, längre fram Tromsö och Tönsberg. Danmark
Köpenhamn 1895. Alla dessa stationer och de som senare kom till kan kallas
andliga vägmärken. Biskop Laurentius Studach skriver i en rapport till Rom:
>Elisabetsystrarnas verksamhet känns mycket välgörande och är särskilt l?imp-
lig inte ban f.ör att fuämja det katolska livet i allmänhs1 - de hjälper myc-
ket till att undanröja de otaliga fördomarna i det protestantiska Sverige och
bereder vägen för riktigare uppfattningar>. - Änkedrottning Josefina: ge-
nom systrarnas äldsta Stockholmskrönika som jag fick läsa lyser påfallande
starkt hennes ädla gestalt, en svensk furstinna efter Guds hjärta. Tack vare
henne kunde systrarna mycket snabbt börja med tre nya filialer i Sörders

fattigkvarter. Om de tre systrarna i Josefinahemmet sade hon: >De är de
tre gudomliga dygdernar'. Ett kungligt sant ord. Men nu skall ingenting
idealiseras. Kongregationen upplevde också sina bakslag i Sverige, miss-
lyckanden och inre wårigheter. Sådant förekommer i alla ordnar och kongre-
gationer. Det minskar inte summan av deras värde, kanske ffäftom med
tanke på livets dynamik. - Elisabetsystrarna fick vårda drottningen under
hennes sista sjukdom. De ordnade också - ingen annan fick tillträde - lit
de parade enligt katolsk sed och vakade dag och natt vid hennes bår på
Stockholms slott. Samma tjänsr hade de tre år tidigare visat biskop Studach.
Hos otaliga katoliker och protestanter var systrarna hemhjälpen, de tog hand
om barnen - och bistod som en god ängel i dcjdens sista stund. Prästens be-
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sök förmedlades och det blev för katolikerna en hädangång med Kyrkans
sakrament En lång lista kunde här fuamläggas med systrarnas meriter i
deras mångförgrenade roo-åriga arbete i vårt land och för vårt land, hur de

med sina outtröttliga arbetshänder hållit det förnämsta budet genom att ut-
föra de kristliga barmhärtighetsverken bland katoliker och protestanter, hur
de tq>resenterade Kyrkan och visade hennes modediga sida. Ställningen i
dagr i Sverige arbetar nu på olika områden j9 systrar, fördelade över Malmö,
Norrköping, Stockholm, Stäket och Gävle. I Danmark har de 4, i Norge 8
ordenshus.

Nu utan kommentar wå id€historiska paralleller från Sverige av i dag.
Birgitta Trotzigs nya roman Sueket kulminerar i bokens allrasista mening:
>Gud, sade han - de nederstas Gud>. - I Bergmans film Persona blir
sjuksköterskan i huvudrollen till foljd av sitt arbete själsligt sjuk. I vårt fall
är det glädjande nog omvänt, i den karitativa arbetsprocess som vi i kväll
talar om danar tjänandet personen, på dogmatiskt kristen grund. Och på
den grunden danas också, om jag får uttrycka det så, kollektivpersoner som
hjälper tusentals andra att stå rakryggade i livets elände. En sådan stark per-
son var Clara ITolff. Perspektiven vidgas, hon står nu här för oräkneliga
goda människor, män och kvinnor, som med eller utan slöja, med eller utan
ordenslöften hjälper Guds Son i hans minsta brörder.

Stiftaren hör till Guds enkla folk som enligr z:a Vatikankonciliets upp-
repade uttalanden har en skapande betydelse för Kyrkans teologi och för-
kunnelse. Mitt i sin karismatiska gärning var hon i nivå med konciliets mis-
sionsteologi. Kom ihåg hennes överrygelse om nijdvändigheten av överkon-
fessionell, ekumenisk kärleksverksamhet i den pluralistiska världen, intuitivt
anade hon det. Och så hennes syn på kristen gärning, att den inte bara får
vara etiskt korrekt laglydnad mot bud, ordensregler och konstitutioner utan
medveten förankring i det sociala Kristusmysteriet; ledstjärnan för den
första gruppen av år r84z var ju hennes ord: >Vi vårdar så'ren på Kristi
Iekamenr'. Och ordenslöftet om fattigdomen! Enligt konciliet tas detta löfte
här och var för abstrakt och overkligt, det är inte något tecken långre. Clara
ITolff talade inte om fattigdomslöftet, men levde själv fattig, gick fattigt
klädd och identifierade sig med de sämst ställda i samhället, med botten-
skiktet, för att så förkunna evangeliet om >Gud - de nederstas Gud>.

I detta samband mellan livet och Vatikankonciliets missionsteologi kul-
minerar nu vår historiska översikt. I den offervilliga karleken till medmän-
niskan ligger enligt konciliet en ordets diakoni, vilken även den enligt
Paul VI:s 'uttryckliga försäkran förmedlar nåd och skänker en ny Herrens
närvaro människor emellan. En oumbärlig gåirningens förkunnelse i vårt väl-
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färdssamhälle, där staten står för den sociala vården och viljan att med per-
sonliga uppoffringar tjdna andra avtar på ett skrämmande sätt. Det gäller att
med moderna, tidsenliga arbetsmetoder följa gängna tiders förebilder - att
öva den uppsökande kärleken - för Kristi lekamens skull och att därmed
på den punkten rädda kristen substans.

Så har jag med S:ta Elisabets Grå Systrar som exempel belyst en något
förbisedd men aktuell teologisk linje, och därmed på jubileumsdagen visat
nägot av det stora missionsteologiska värdet i S:ta Elisabets Grå Sysuars
roo-äÅga tjänande i vårt land. Detta är min tacksamhetsgärd till jubilaren.

Richad. lVebner SJ

JEÄN PAILLARD OCH PÄULUS

Jean Paillard: Närmare Pa*lu, del r.
Serien Andliga ledare. Stockholm 1966, Natur och Kultur.
Kr. 37: -.

m man slår upp en vanlig svensk bibelutgåva, finner man att Paulus
från Tarsus svarar för drygt en fjärdedel av innehållet i Nya testamen-

tet eller omkring hundra av de totalt knappt fyrahundra sidorna.
Dessa sidor innehåller väddshistoriens utan tvekan mest lästa brevsam-

ling; man kanske också kan tillägga: mest odesdigra. Det var ju Paulus, som
gav Luther råmaterialet till hans teologi. Det var om Romarbrever, som
Luther formulerade den expressiva överdriften: >Detta brev är skriften fram-
för andra i Nya testamentet>, och tillade att det ensamt är tillräckligt för att
belysa hela Bibeln.

Att det verkligen är fräga om brev, faller inte omedelbart i ögonen i en
svensk bibelutgåva 

- 
med undantag för samlingens kortaste nummer, den

utsdkt formulerade hälsningen till Filemon om den förrymde slaven Onesi-
mus. Å andra sidan märker man ofta, att vad man läser hör hemma i en

brevsituation. Det finns bestämda adressater. Det är akuta problem, som skall
lösas, frågor som besvaras, förmaning och tröst som ges. Men framför allt
möter man en brevskrivare, ett geni av osedvanlig vitalitet, skolad i judisk
skriftlärdom men dessutom begåvad med en obandig tankekraft, som inte
lät sig bindas i den givna traditionen utan sökte sig ut på nya vågar. }{an

72



Jean Paillard. och Paalus

började sitt liv pä allva4 när han i en korg smugglades över stadsmuren i
Damaskus. Han slutade det som martyr i Rom, halshuggen är 67. Hans
tankevärld, hans intellektuella spännvidd och hans personliga upplevelser

kunde verkligen ge stoff till brev, som alltjämt är läsvärda.

Lästa har de också blivit, granskade bit för biq analyserade, diskuteradg
sönderslitna, ibland studerade till uppbyggelse och andlig vägledning. Paulus

själv skulle säkerligen ha blivit ytterst förvånad, om han vetat aft breven

givit upphov till en litteratur, som är så omfattande att ingen av kvinna född

längre kan överblicka densa^mma.

Ännu är det säkerligen inte färdigskrivet om honom. Paulus är iu inte
bara en yppedig brevskrivare, hans brev har blivit kanon, rättesnöre. En för-
fattare, som svarar för en fjärdedel av Nya testamentets innehåll kan inte
ignoreras. Men var och en som försökt att låsa honom utan speciella fcirkun-
skaper vet att Paulus från Tarsus är svår att komma in på livet. Han förut-
sätter en kommentator.

Jean Paillard har läst Paulus och gjort det grundligt utifrån en speciell
infallsvinkel. Tidigare har han med framgång skildrat de fyra evangelisterna
och introducerade därmed i den allvailiga svenska teologin något så sällsynt
som en rolig bok med en rad angenäma läsupplevelser. Nu har Paillard fort-
satt med Paulus på ungefär samma yått: att ttånga bakom texterna in till
människan i hennes konkreta miljö. Paulus är onekligen stimulerande fcir
ett sådant försök. Men samtidigt il han krävande. Evangelierna speglar ju
i stort sett bara det judiskt-gammaltestamentliga Palestina. Paulus arbetar
med hela vädden som bakgrund. Han är inte endast gammaltestamentlig
exeget av rar.g utan känner även de antika filosoferna. Han håller sig inte
kvar på vägarna mellan Kapernaum och Jerusalem. Han är ute för att er-
övra hela världen: Det självmedvetna Atdn med dess filosofi och gudar,
Efesus med den berömda Diana, Korint med dess lastbarhet, ja till och med
Rom och kejsaren.

Paillards metod att utnyttia brevsamlingen är lika enkel som sund och na-

turlig. Han renodlar inte satserna i breven till teologiska utszrgor i lufttomt
rum, behandlar dem inte som teser i ett dogmatiskt kompendium utan flätar
in dem i sina naturliga sammanhang. Apostlagärningarnas skildring av Pauli
verksamhet ger mycket stöd på den punkten. Företrädare för äldre och nyare
paulusforskning skymtar här och var med sina namn men spåras framför allt
i framställningen. Den tidshistoriska ramen är fyllig och initierat gjord.

Men Närmarc Paulus handlar inte bara om Paulus utan även om Jean
Paillard. Visserligen citerar han Stendhal på försättsbladet som eft slags ur-
säkt - Att jag säger jag beror inte på självupptagenhet utan på att det är
enda sättet att berätta fort - men jag-formen är inte bara ett stilmedel, ett
sätt att göra boken om Paulus behaglig och lättläst. Paillard år länga stycken
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mycket personlig och han umgås med Paulus ibland på gränsen till respekt-

löshet, kan det förefalla. Det har sina risker. Men Paulus själv har dimen-

sioner nog för att inte behöva stöttas upp av högtidlighet och i stort sett har
stilgreppet lyckats. Blir man någon gång irriterad över vad Jean Paillard
tycker, förlåter man honom strax för det sätt, varpå han dessemellan för-
medlar kontakten med Paulus och vad denne velat, tänkt och sagt. Sällsynt

levande stiger aposteln fram ur Paillards bok: När läsningen är över har
man inte bara ett porträtt utan förvånansvärt mycket av Paulus tankevädd,
ja av hela antiken, där den unga kyrkan skulle slå rot och växa som liknel-
sens senapskorn.

Paillards bok ar ett bländande kalejdoskop av infall, ögonblicksbilder, re-
flexioner, scenväxlingar, kommentarer; den är oberäknelig, oroande. Som

helhet är den styvt gjord, en skicklig och elegant transponering av den lärda
PaulusJitteraturen till läsbar nivå. Om man inte blir sä trollbunden av bo-
ken att man läser de 389 sidorna i ett sträck genom dagar och nätter, beror
det måhända pä ett visst överspel här och var. Författare kan bli för spiri-
tuella.

Men denna bok ar märklig även ur andra synpunkter. Jean Paillard är
dominikan och har inte svenska som modersmåI. Han har lärt sig att be-

härska vårt språk intill stilistisk medvetenhet och det är han, en katolik, som

i det lutherska Sverige med dess faiblesse för Paulus, har skrivit den första

verkligt läsbara boken om aposteln för en bildad läsekrets med krav på in-
tektuell nivå men utan teologiska fackkunskaper.

En prestation som är imponerande.

Stig Lind.holm

JOHANNES JORGENSEN - roo ÄR

J ohurrrr", Jlrgensen fiiddes 1866 och lagom till hundraårsjubileet har Gyl-

J dendals förlag utgivit två antologier. En prosaantologi, De lange VanÅ-
ringer, med utdrag ur självbiografier, resebckker, helgonbiografier och no-

veller och Taarnet, som presenterar de viktigaste dikter och artiklar som

publicerades i tidningen med samma namn 1893-94. Den som betänker att

Jlrgensen btirjade publicera sig redan 1887, gav ut sin sista bok 1948 och
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levde till 1956, inser att det rör sig om etr synnerligen omfattande förtattar
skap. Och den som vet atr han större delen av sitt liv var bosatt på konti-
nenten - längsta tiden i Assisi men också en tid som professor i Louvain -förstår att det också finns täckning för antologititeln De knge Vandringer.

För katoliker i Norden är det väl mest helgonbiografierna (Den hellige
Frans av Åssisi r9o7, Den hellige Katerina af Siena r9r5 och Den hellige
Birgitta af Vadstena r94r-4) som är välkända. I Danmark vilar hans be-

römmelse på andra mh helt litterära grunder. För en poesiläsande allmänhet
är han fortfarande ett aktuellt namn, för litteraturhistoriker är han intimt
f<;rknippad med brottet mellan naruralism och symbolism och för katoli-
kerna är han den förste kämpande apologeten.

Som sig bör debuterade prgensen *rn Oön"*amsbohem i brtrderna Bran-
des folje. Men den lärjunge som de radikala kretsarna hade hoppats så myc-
ket av kom snart i annat sällskap. Viggo Stuckenberg, Sophus Clausen och
Oscar Madsen - också de med ett naruralistiskt förflutet - kom atr md
hänförelse ta del av utländska strömningar inom poesin och startade, med

J6rgensen i spetsen, tidskriften Taarnet 1893. I en presentation av tidskriften
i Tilskuerm angav Jgrgensen som ledstjärnor för den nya diktningen för-
fattare som Poe, Verlaine, Mallarmd och Huysmans. Och för att riktigt
undetstryka brytningen med den förhärskande litterära skolan skrev han
om dessa diktare att de utgjorde en >Menneskeaandens Protest mod Tiden
og Verden ... Det, de forkynder, er en aandelig Revolterr. Och om Huys-
mans fick man veta att hans verk ,rbaeres af en braendende Langesel efter
det Oversansehge, det Hinsides, det Uendlige>.

Så långt hade man alltså gått redan innan tidskriftens första nummer hade

utkommit. Och det är den spännande fortsättningen av denna kamp mellan
det naturalistiska lägret med Georg Brandes i spetsen och det symbolistiska
språkröret med Jprgensen som redaktör vi fär följa genom att läsa denna

antologi. Den rymmer den välbekanta debatten med Brandes om >>Natu-

ralisme och Klerikalisme>, men också utmärkta exempel på den nya genera-

tionens prosa och lyrik samt översättningar av de tidigare nämnda >led-
stjärnorna>. Dessutom kan man glådja sig åt ett sådant kuriosum som en
tidig symbolistisk dikt av Martin Andersen Nexö.

Men hur stimulerande det än kan vara att fOlja en ny litterär skolas kamp
för erkdnnande och dess första verk, år det, åtminstone för Jprgensens del,
mer givande att se varthän den rraandlige Revolution> förde. I debatren om
klerikalism och naturalism hade J/rgensen definierat klerikalismen som >Troen
på en anden Verden, paa et Hinsides, paa en hgjre TiLverelse, som giver
dette förvirrede Jordeliv en Mening>. Naturligwis var det ingenting annat
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än symbolismens dogmatiska överbyggnad som han refererade till: >Ett
Billedsprog, som i jordiske Hieroglyfer vil udsige det Evige>. Eller för att
gå till källan, Baudelaires Correspondances:

La Nature est un temple oir de vivant piliers
Laissent parfois sortit de confuses patoles.

Detta var en poetisk väg, men den kunde också bli en religiös. Och när denna
väg läg öppen kom impulsen frän en ung judisk konstnär, som också medarbe-
tade i Taarnet, Mogens Ballin, som något år tidigare hade konverterat. Jlrgensen
visade sig mycket mottaglig för dennes inflytande men levde fortfarande kvar
i ett synnerligen dekadent bohemliv, som pekade hän mot symbolismens
andra motpol. Men snaft nog inträdde en förändring hos J/rgensen och hans

tidning. I början av t894 hade Ballin en mycket from helsidesteckning in-
förd, en nunna med en kyrka i bakgrunden och underrubriken rnitis et

bumilis corde. Detta, liksom följande inte mindre fromma nummer, ställde
till ett våldsamt rabalder. De radikala fick vatten på sin kvarn och man
borjade skymta en splittring i redaktionen. Viggo Stuckenberg var direkt
ogillande och Sophus Clausen i varje fall oförstående. Inför trycket från
båda lägren, som nu i Taarnet såg ett katolskt propagandablad, flydde Jpr-
gensen, först till sin hemstad Svendborg sedan till Sydtyskland och ltalien,
där han under Ballins ledning upptogs i katolska kyrkan t894 pä hösten.

Under sina flyktmånader hade han bidragit med artiklar och dikter till
Taarnet, men i och med konversionen upphörde tidskriften, dels p. g. a.

oenighet i redaktionen dels p. g. a. ekonomiska svårigheter.
Men det finns ytterligare en stor gestalt, som av antologien att döma

har verkat bestdmmande f* J6rgensens väg, Chades Baudelaire. Han finns
representerad med citat över översättningar i mängd. Det märkliga dr att

Jlrgensen redan tidigt - t. o. m. innan han läst Baudelaires dagbocker -anat den kristna dimensionen hos den store franske symbolisten som T. S.

Eliot r93o skulle analysera i Introduction to Baud.elaire's lntimate Joarnals.
r89r skriver nämligen Jlrgensen: >Der fpres jo i os alle den sarnma Kamp,
som Baudelaire gav Udtryck i sin Poesi - Kampen mellem de to Sjale,
hvoraf den ene 'klamrer sig till St/yets lyst' medens den anden 'gger h{jre
Egne'.> Denna tanke, och förståelsen för det genuint kristna hos Baudelaire,
ivrigt påspädd genom förnyat läsande och översättande, skulle folja Jprgensen
på hans långa vandringar och fördjupa både hans poesi och hans livsåskåd-
ning.

De lange Vand,ringerär en bok uo*unnun karaktdr,en prosaantologi som

emellertid ger en övervägande lyrisk läsupplevelse. Jlrgensen argumenterar

76



lohannes llrgensen - too år

inte, han beskriver inte heller, han betraktar och omsmälter sin upplevelse i
ett skimrande, färgrikt och melodiskt språk.

Vandringarna b&jar i Svendborg, men kommer snart att omfatta hela
Europa. Men J/rgensen varken reser eller turistar i vanlig mening. Det
är snarare fågan om vallfärder, än till orter som är förknippade med hans

favorithelgon, än till andra där Goethe och Heine står levande för hans

medvetande. Även om en modern läsare knappast känner sig frestad att
komma efter till sanuna ställen, önskar han i alla fall att han kunde ha
denna entusiasm och denna receptivitet i bagaget vid sina egna resor.

Men det är också i denna bok de litterära sidorna som fascinerar mest; Baude-

laire finns också här i en reflexion på Ludvig den heliges ö. Men det finns
också ett långt kapitel om Viggo Sruckenberg. Jgrgensen citerar ymnigt ur
deras vidlyftiga korrespondens. Dessa wå diktare, som var förenade i en lång
och intim vänskap, i likartade temperament och litteratur'uppfattningar,
skiljde sig åt bara på en väsentlig punkt - Stuckenberg förblev ateist. Och
det är denna skiljemur som blir så intressant belyst från två håll, i vänskap-
ligt gräl och tafatta försök att förstå. Vänskapen höll endast skenbart inför
denna påfrestning, deras korrespondens avstannade och de sågs alltmer sällan.
Men de många åren tillsammans hade gjor at Jlrgensen i sin långa drids-
runa över vännen r9o5 med tacksamhet och fin förståelse kunde teckna hans
porträtt

Man märker också i detta urval i hur hög grad, J6gensen har litterära in-
fallsvinklar även på de helgon han skildrat. Frändskapen med Franciskus be-
står i naturupplevelsen. Det är solsångens diktare som först har fascinerat

Jdrgensen, och först sedan har han sett de andra sidorna hos denna rika
helgonpersonlighet öppna sig. Och om Katarina av Sienna kan han - poeta
de poeta - utbrista: >Isaer besad hun den centrale digteriske dsyng -Aevnen til at skabe det fuldkomne Billede, den Lignelse, der, ligesom i en
kemisk eller matematisk Formel og samtidigt med fuld sanselig Syndlighed,
siger just det, der skal siges, hverken tillhgjre eller til vensrre for det riktige.>

lgrgensen levde först och främst i poesiens värld. Genom poesin öppnades
hans väg till kyrkan och genom poesin lärde han känna och älska nägra av
kyrkans största personligheter.

De lange Vand.ringer år i mänga avseenden en tankeväckande bok, men
framför allt år det en utmärkt introduktion till Jprgensens liv och person
liksom Ta.arnet är det för hans, och den symbolistiska generadonens, f.örfattav
skap.

Lars Melin
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Buddhism och katolicism i
Sydvietnam

En av medlemmarna i redaktionen för
Die katholiscben Missionen, L. I7ieden-
mann, redovisar i Stitnmen d,er Zeit
(n f ry66) en undersökning om de reli-
giösa förhållandena i Sydvietnam. Hans
väl awägda analys följer här nedan.

Allaedan Ngo Dinh Diem blev "ka-
tolsk> president i Sydvietnam har nyhe-
terna ddrifån talat om motsättningar
mellan katoliker och buddhister. Men den
uppmärksamme läsaren har för länge se-
dan kunnat konstatera att motsättningarna
inte gäller religiösa utan politiska pro-
blem. Buddhister och katoliker tar ställ-
ning till kriget och kommunismen, till
det amerikanska understödet och till va-
len. Buddhister och katoliker har redan
stöftat flera regeringar.

Nästan alla inflytelserika organisatio-
ner i Sydvietnam bygger på religiös
grund, katolsk eller buddhistisk. Det finns
€tt katolskt kampförbund, ett katolskt
medborgarblock, en förenad buddhist-
kyrka, ea buddhistiskt institut för världs-
liga angelägenheter osv. Inrikespolitiken
görs inte av politiska paftier utan av
religiösa grupper och militären. Allt deaa
verkar förvirrande på en västerländsk
betraktare och det är inte lätt för honom
att hitta vägen genom den religiöst-poli-
tiska labyrinten.

För att förstå situationen i Sydvietnam
måste man börja med en analys av den
historiska bakgrunden.

En kyrha blir till
Den katolska kristendomen infördes i

Sydvietnam vid början av r6oo-talet av
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jesuitmissionärer, sorn fördrivits frän Ja-
pan. Upptakten var framgångsrik. Bara
efter några årtionden fanos det 3oo ooo
katoliker, fördelade på alla samhällsklas-
ser. Ådigen döptes mellan ro ooo och
20 OOO personef.

Men denna period av lugn uweckling
tog snalt slut. Vid mitten av r6oo-talet
började en rad förföljelser, vilka med
korta avbrott varade i omkring z5o är.
Dessa förföljelser var ohyggligt grymma.
Biskopar, präster och troende blev offer
för dem utan åtskillnad. De hängdes,
halshöggs, styckades sönder eller marte-
rades. Man uppskattar antalet martyrer
under dessa zjo är ttll i runt tal roo ooo.

Förföljelserna har på ett avgörande
sätt präglat den vietnamesiska kyrkan. De
kristna wingades att ständigt leva i mot-
sättning till staten och dess myndigheter
och till de härskande religionerna, kon-
fucianism och buddhism. Fromheten fick
en stark hinsidesprägel, Det konstanta
trycket utifrån svetsade szrmman försam-
lingarr,a och gjotde dem s.a.s. till för-
svarsgemenskaper.

Därtill kom följande: Jesuiterna, som
till en början hade missionerat i portugi-
sisk regi, avlöstes av missionärer från ett
Paris-sällskap. Därav följde att nästan
alla missionärer i framtiden var frans-
män och dessutom inte fransmän som
var medlemmar i ett internationellt säll-
skap som t.ex. jesuitorden utan fransmän
från ett rent franskt missionssällskap. Fa-
ran för nationalism bland dessa missionä-
rer var natudigwis stor. Dessutom gick
missionärernas alla förbindelser bakåt
bara till ett enda land 

- 
Frankrike. De

kristna i Vietnam kunde därför lätt miss-
tänkas för att vata partisaner åt frans-
männen. Fruktan för att så skulle vara
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fallet är ett inte ovdsentligt motiv i föt-
följelserna.

Den nära förbindelsen mellan Frank-
rike och den vietnamesiska kyrkan ledde till
att Frankrike vid upprepade tillfällen po-
litiskt och militän intervenerade för för-
följda franska missionärer och slutligen

- 
på uppmaning av en fransk missions-

biskop 
- 

skickade en expedition till
Vietnam. Detta blev inledningen till det
franska kolonialväldet i Indokina.

Därmed var brytningen mellan natio-
nalister och kristna ett faktum. Nationa-
listerna betraktade de kristna som mot-
ståndare till och förrädare mot den n4-
tionella självständigheten. De ktistna un-
der franskt beskydd kände läanad över
att var^ fiia frän det statliga trycket.

Ytterligare eo sak är utmärkande för
den vietnamesiska kyrkan. I grannlandet
Kina hade jesuitmissionen fönökt bygga
upp en äkta, kinesisk kyrka genom att
bevara alla de inhemska kulturella och
religiösa värden som var förenliga med
kristendomen. På så sätt skulle kyrkan
åtminstone inte uppleva sig som en kul-
turell fremdkörper i landet. Försöket var
av alln att döma framgångsrikt ända till
dess att den s. k. kinesiska ritstriden ut-
bröt, I den segrade de konservativa kraf-
terna. Rom förbjöd våsentliga punkter i
jesuiternas arbetsprogram och wang kyr-
kan i Kina att kulturellt sett uwandra.
Paris-sällskapet, som övertog missionen i
Vietnam, ställde sig redan från början
på de konservativas sida. Missionärerna
sysslade inte med landets kultur, och de-
ras konservativa hållning övertogs av den
vietnamesiska kyrkan.

Liturgi, trosundervisning, teologi 
-allt präglades av traditioneilt västerländ-

ska former. Samtidigt intog man en av-
visande hållning till alla icke-kristna re-
ligiösa tankar och uttryclsformer. Man
gjorde stora ansträngningar för att be-
vara romersk tro och romerska traditioner
i de kristna församlingarna. Kyrkan blev
därigenom kulturellt och religiöst en
första rangens fremdkörper i det vietna-

mesiska samhället. Ba:a f& ett par år se-

dan skrev några icke-kristna vietnameser
i ett öppet brev till det amerikanska sän-
debudet i Saigon: De kristna är mestiser,
de är alltföt bisarra för det vietnamesiska
samhället, de är till och med sktattre-
tande för det vietnamesiska tänkandet.

Slutligen måste man beakta följande:
Missionssällskapet, som arbetade i Viet-
nam, hade till uppgift att utbilda in-
hemska prdstet och att såsmåningom
överlämna ledningen av missionen till
vietnamesiska biskopar. Det fanns snart
flera inhemska präster än utländska mis-
sionärer, en omständighet som owivelak-
tigt är förklaringen till att den vietna-
mesiska kyrkan har räddat sig igenom
förföljelserna.

Men uots detta var läger problema-
tiskt. Prästkandidaterna fick en helt och
hållet våsterländsk seminarieutbildning
och detta var olyckligt. Prästerna blev
över huvud taget inte rustade för att reli-
giöst och intellektuellt möta sin egen in-
hemska kultur. Då de dessutom inte be-
hätskade den latinska teologin lika bra
som sina franska kolleger avancerade de
i allmänhet inte längre än till hjälppriis-
ter. Den förste vietnamesiske biskopen
vigdes först &r 1933.

Det övervägande flertalet troende var
enkla bönder och därför gick det mycket
enkelt och okomplicerat till i den vietna-
mesiska kyrkan; den leddes patriarkaliskt
av de utländska missionärerna. Miljön
dög knappast som grogrund för dyna-
miska, moderna eller revolutionerande
element i de katolska församlingarna.

Måhända kan man sammanfatta resul-
tatet av den historiska analysen sålunda:
I den vietnamesiska kyrkan har den ver-
tikala dimensionen i klisssnd6rnen 

-tron, troheten, lydnaden, fs66hg1sn 
-utvecklats så att den blivit för trång och

ensidig. Den horisontala dimensionen
däremot 

- 
anpassningen, solidariteten,

känslan av ansvar för det hela, den so-
ciala tjänsten 

- 
har varit underuweck-

lad. Kyrkan levde i ett ghetto med ut-
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ländskt tungomål. Hon föreföll vara ett
brohuvud för främmande makter.

Allt detta gjorde kristendomen till
oTa Daon, till en >pervers religionu i det
officiella Vietnams ögon, Under en av
de senaste förföljelserna brändes också
dessa tecken in på de kristnas vänsra
kind. Den moderna politiska national-
buddhismens chefsideolog i Vietnam,
Thich Td Quang, har på olika sätt för-
sökt visa att det är buddhismen som är
det vietnamesiska folkea nationalreligion.
Ett av de skäl som han anför är att
buddhismen aldrig har gjort det vietna-
mesiska folket någon orätt, framför allt
har den >för det första aldrig förrått fol-
kets nationella traditioner, för det andra
aldrig föraktat andra religioner, för det
tredje aldrig försökt att bli allenarådande
och för det fjärde ald,rig fönätt nationen
och folket åt en främmande makts in-
tressen). Samtliga dessa punkter är up-
penbarligen avsedda att rrata indirekta
anklagelser mot kristendomen. Att man
inte visar anhängare till en sådan reli-
gion någon sympati är förståeligt. Som
den genomförda analysen visar är an-
klagelserna inte helt gripna ur luften.

Katoli k ernat s ärställning

I skuggan av det franska kolonialväl-
det hade kyrkan äntligen fått lugn. I den
sydliga delen av Vietnam moftog kyrkan
till och med finansiellt stöd av franska
staten, som i hemlandet inte alls var
kyrkovänlig. Ny missionspersonal kom.
Vid sidan av den egentliga missionsverk-
samheten uwecklade kyrkan sitt skolvä-
sen och sin karitativa verksamhet. Nya
apostoliska vikariat upprättades. Antalet
katoliker, som i början av r8oo-talet var
omkring 4oo ooo, hade mot slutet av år-
hundradet stigit till 7oo ooo. När det
franska kolonialväldet awecklades var
kyrkan inte längre en katakombkyrka
utan en stor och inflytelserik organisation
med r,5 mill. anhängare. Men hennes
struktur var oförändrad.

En medlem av kyrkan, Ngo Dingh

8o

Diem, blev den förste presidenten i det
t954 nybildade Sydvietnam. Den ka-
tolska pressen undedät inte att uttrycka
sin stolthet över att en katolik blivit pre-
sident i ett asiatiskt land. Det är därför
inte förvånande att motståndarsidan för-
klarade Diems fel och brister bero på
att han var katolik.

Den katolska kyrkans ställning ändra-
des inte i det nya, oavhängiga Sydviet-
nam. Tvärtom erkändes kyrkan såsom en
korporation i offentlig-rättslig mening,
medan buddhisternas sammanslutningar
endast klassificerades som allmännyttiga
föreningar. Därtill kom den prestige, som
kristendomen åtnjöt i egenskap av presi-
dentens religion och som ökades därige-
nom att ärkebiskopen av Hue var presi-
dentens bror.

Kyrkans särställning markerades ytter-
ligare därigenom att katoliker privilegie-
rades i det politiska livet. När Vietnam
delades flydde 65o ooo katoliker från
Nord- till Sydvietnam för att undgå
kommunistförföljelserna. Dessa flyktingar
var fanatiska antikommunister. Vad var
naturligare än att presidenten, då han
ville genomföra sitt antikommunistiska
program, f.ramför allt stödde sig på dessa

sina trosfränder. I ett av kommunistiska
partisaner härjat land trodde han sig vara
tryggast bland dem. Följaktligen besattes

nyckelpositionerna inom förvaltningen
med katoliker.

Katolikerna utnyttjade sin särställning.
Det var inte särskilt kristligt gjort men
på något sätt förståeligt, ftamf.ör allt när
de gäller de flyktingar som kom från
Nordvietnam. Sedan de sluppit undan en
årslång kommunistisk terror levde de änt-
ligen i eri stat som gav dem full frihet
och vars president till och med var en
av dem.

Från katolsk sida hade sammanblaod-
ningen av religion och politik, av kyrka
och stat börjat. Det faons vissedigen be-
sinningsfulla katoliker, som varnade för
denna utveckling, men de saknade till-
råckligt inflytande. De kunde inte för-
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hindra den allmänna trenden. Några fick
till och med betala sin oppositionella
hållning med fängelse.

I det ur kyrkans synpunkt gynnsamma
klimatet gjorde missionen påtagliga fram-
steg. Kyrkan växte oavlåtligt, även om
inte alla konversioner hade rent religiösa
motiv. Från icke-kristen synpunkt såg det
ut som om katolicismen hade blivit do-
minerande i Sydvietnam, en religion som
för många inte var något annat än de
förra kolonialisternas )perversa) religion.
De icke-kristna religiösa krafterna måste
re getu mot detta. Reaktionen kom från
buddhismen.

Bud.d.hism ocb oietnameisk
folkreligion

Den nationalbuddhistiska rörelsen, som
tog ledningen för oppositionen mot den
>katolske" presidenten Diem, framhåller
ständigt att buddhismen är Vietnams na-
tionalreligion. Detta påstående är för-
ståeligt utifrån starkt antikatolska resen-
timent. Men sakligr seft är det felaktigt.
H. Langerhans har helt nyligen påpekat

^tt 
m n kan läsa framställningar pä frck-

nivå om det moderna Vietnam, i vilka
man knappast nämner, att det finns en
vietnamesisk buddhism.

Den vietnamesiska folkreligionen, som
{ramföt allt praktiseras av bönderna, är
en blandreligion som ursprungligen kom-
mer från Kina. Den består av anfäders-
och andekult men känner även vördna-
den för ett högsta väsen, ,Himmelens
herreo. Därtill kommer magiska och po-
lyteistiska element från den enklare tao-
ismen och inslag från den religiöst be-
grundade konfucianska familje-, sam-
hälls- och statsetiken. Buddhismen, vil-
ken såsom Mahayana-buddhism kom till
Vietnam genom kinesiska munkar på
r oo-talet efter Kristus, fann allt detta
på plats. Buddhismens lära om karma
och själavandringen, om den frälsande
Buddha och om boddisatwas infogades
som ett sista element i den synkretistiska
folkreligionen. Om detta räcker för att

kalla någon buddhist 
- 

och från buddhis-
tisk synpunkt finns det goda grunder
för det 

- 
då är majoriteten av det viet-

namesiska folket buddhister. Men när
man trråstår något sådant, måste man sam-
tidigt hålla i sikte den religiösa situatio-
nen som en helhet, framföt allt om man
nämner Vietnam i samma andetag som
Burma, Thailand och Ceylon, där be-
folkningens hela liv långt mera djup-
gående är ptägIat av buddhismen.

Buddhismens officiella status i Viet-
nam har skiftat mycket. Den har alltid
vari,t nira förknippad med det buddhis-
tiska munkvä5sndgg 

- 
det enda organi-

serade elementet i buddhismen. Från
rooo-talet fram till r2oo-talet ltat
buddhismen hov- och staareligion. Då
denna period sammanfaller med Viet-
nams första nationella glansperiod, har
något av glansen därifrån också fallit på
buddhismen, och dåtidens inflytelserika
munkar är idealet för dem, som leder
buddhismeo idag.

Pä r4oo-talet trängde konfucianismen
undan buddhismen som statsreligion.
Dess ställning blev nu beroende av en-
skilda härskare. En del tolererade bud-
dhismen, andra understödde den. Sedan
r6oo-talet var kristendomen en rival
med stigande inflytande, som munkarna
mer än en gång försökte tillintetgöra
med hjälp av kejsedigt bistånd.

Under det franska kolonialväldet bi-
drog inre och yttre orsaker till ett starkt
förfall inom buddhismen. Vid början av
rgoo-talet var kloster och pagoder av-
folkade. Munkarna sakoade bildning och
deras inflytande på folket hade gått starkt
tillbaka. Det var vid denna tidpunkt som
den katolska kyrkan började expandera
under franskt beskydd.

Sålunda genomgick buddhismen en ut-
veckling, rakt motsatt katolicismen. Me-
dan katolicismen från att ha varit under-
tryckt ou fick understöd, sjönk buddhis-
men från sin privilegierade ställning ned
i förfall eller åtminstone betydelselöshet.
Detta var inte wå uwecklingslinjer, som

8r
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löpte oberoende av vatandra, det var
wärtom h&ga om ett och samma ske-
ende: att ena parten understöddes var
samtidigt anledning till att den andra
undertrycktes eller förföll. Om man där-
för bara håller i sikte, vilka politiska
makter det var som stödde respektive
undertryckte, hat man redan nyckeln till
den senare politiskt-religiösa konflikten
mellan katoliker och buddhister i Syd-
vietnam.

Bad.d.bistis A rmässant

Även i andra asiatiska länder, t. ex.
Ceylon, hade buddhismen råkat ut för
ödet aa förfiaLla under det västliga kolo-
nialherraväldet. Det kan diskuteras, om
buddhismen någonsin skulle ha repat sig
om inte den överallt vaknande nationa-
lismen hade lett till att man besinnade
sig på det egna kulturella och religiösa
arvet. Som en följd därav upplevde
buddhismen pä nägra årtionden ett oaoat
uppsving. Sedan mitten av vårt århund-
tade är den internationellt en religiös
stormakt.

Ett par data g& det hela mera över-
skådligt. År rgjo ägde den första
buddhistiska väddskonferensen rum på
Ceylon. Ar t95z grundades det buddhis-
tiska världsförbundet The lVorld. Fellow-
sbip of Bud.d.histt. Detta är ett slags eku-
meniskt råd som skall bidra till den
buddhistiska enheten inåt och stödja den
buddhistiska missionen utåt. År r954,
då den buddhistiska vädden fitade z 5oo-
årsjubileet av Buddhas ingående i Nir-
vana, öppnades therevadabuddhisternas 6.
koncilium i Rangoon, varvid 2 5oo >kon-
ciliefäderu från hela vädden deltog. Pa-
rallellt med detta koncilium avhölls den

3. buddhistiska världskonferensen.
Den internationella buddhistiska för-

nyelsen påverkade även den vietname-
siska buddhismen. Munkar deltog i de in-
ternationella konferenserna. Det gällde
t. ex. Thich Tri Quang, den moderna na-
tionalbuddhismens ledare i Vietnam.

Höjdpunkten i denna uweckling in-

8z

föll under Ngo Dinh Diems regering.
Buddhajubileet, buddhist-konciliets öpp-
nande och den stora konferensen i Ran-
goon å ena sidan, Genävebeslutet, Sydviet-
nams grundande och Diems utnämning
till ptesident å den andra 

- 
allt inträf-

fade samma är, 1954. På grund av Diems
förbindelser med katolikerna på det sätt
och av de skäl som ovan klarlagts, måste
det komma till en konflikt med buddhis-
men.

Jämförelsen med de buddhistiska grann-
staterna och den buddhistiska världsrörel-
sen gjorde de buddhistiska munkarna i
Vietnam smärtsamt medvetna om hur
maktlösa de var. Därtill kom minnet av
buddhismens storhetstid i det förflutna.
Vidare var det buddhistiska munkväsen-
det den enda grupp inom den gamla in-
hemska folkreligionen, som vid sidan av
kristendomen var organiserad. Konfucia-
nismen hade förlorat sin hierarkiska udd
i och med kejsardömets avskaffande och
de konfucianskt bildade ämbetsmännen
hade inget inflytande i den moderna för-
valtningen. De övriga grupperna inom
folkreligionen hade aldrig varit organi-
serade. De buddhistiska munkarna kände
sig som folkreligionens legitima företrä-
dare och talesmän. Slutligen var de
buddhistiska pagoderna och klostren de
enda platser där ett motstånd kunde or-
ganiseras mot Diems regim. Bara där
var man skyddad mot angrepp från stats-
polisens sida. Allt dena måste man hålla
i minnet för att förstå den buddhistiska
motståndsrörelsen mot Diem.

Målet för denna rörelse var klart: att
skjuta Diem och därmed det ,katolska>
herraväldet åt sidan och att skapa ett
buddhistiskt Vietnam.

B a d.d. h is t f ör t' ö li eh er ?

Ar ry63 talade väddspressen i måna-
der om förföljelser mot buddhister. Vad
står sig för en saklig granskning?

Ett är utan vidare säkert: I Vietnam
har katolikerna aldrig förföljt buddhis-
terna. Man skulle möjligen kunna säga
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aa buddhister förföljts av den rkatolske" 
- 

Institutet för väddsliga angelägenhe-
presidenten Diem. Men även detta kräver ter), vidare en buddhistisk ungdoms- och
en precisering. studentorganisation med säte i Hue och

Diem visade personligen inga sympa- slutligen de först år ry66 grundade
tier för buddhisterna. Det kunde bero buddhistiska ukampenheterna,.
antingen på hans katolska eller hans kon- I den nya situationen efter Diems fall
fucianska familjetradition. Han har ej försökte buddhisterna utnyttja läget där-
heller haft särskilt bråttom att förbättra hän au buddhismen skulle erkännas som
buddhisternas offentligt-rättsliga ställning. statsreligion. Man demonstrerade pä ga-

Och det har säkerligen inte känts särskilt torna och stöftade den ena regeringen
svårt för honom att politiskt stödja sig på efter den andra, om den inte böjde sig
katolikerna, även om han främst gjort för de önskemä som ,buddhistkyrkanu
detta av säkerhetsskäI. framförde.

Å andra sidan kan inte bestridas att
under Diems regeringstid z 5oo buddhis-
tiska kloster och pagoder aotingen repa-
rerats eller nybygga och detta med avse-

vårda xatliga bidrag. Vidare genomför-
des hela den buddhistiska renässansen.

Slutligen var det stora flertalet medlem-
mar i Diems kabinea och arm6 inte ka-
toliker.

övergreppen mot buddhister, som
förekom och som ökade under konflik-
tens gång, hängde alla samman med
Diems antikommunistiska politik. Han
ansåg all opposition vara kommunistiskt
infiltrerad och undertryckte den hänsyns-
löst. Det var svagheten och tragiken i
Diems politik. Då den ovan tecknade
buddhistiska motståndsrörelsen alltid op-
ponerade öppet mot Diem, blev den un-
dertryckt. Orsakerna till buddhistförföl-
jelserna var således inte religiösa utan
rent politiska.

Politisk bad.d.bism ocb polititk katolicisrn

Diems fall utlöste stort jubel bland
de buddhistiska ledarna. De blev plöts-
ligt medvetna om sitt inflytande och sin
makt. De slöt samman sina politiska re-
surser allt starkare. I januari t964 grun-
dades Förenad'e bud.d.histkyrkan, en fede-
ration till vilken elva av fjorton buddhis-
tiska sekter hör. Generalsekreterare är
Thich Tri Quang. Mest betydande aktions-
enheter för denna nya >kyrka" är Vien
Hoa Dao i Saigon ,(Institutet för trons
utbredande eller 

- 
som det även kallas

Man skulle även göra upp den gamla
räkningen med katolikerna och man äg-
nade sig åt aotikatolska excesser. Katolska
byar brändes och de värnlösa invånarna
mördades eller pinades. Särskilt radikal
var den buddhistiska ungdoms- och stu-
dentorganisationen. Den gav r964 ut ett
manifest som innehåller detaljerade an-
visningar för ett antikatolskt fälttåg. Kon-
flikten, som fram till 1963 hade varit
en konflikt mellan buddhisterna och
Diems regering, kom nu att gälla
buddhister och katoliker.

För flertalet katoliker blev Diems fall
ett svårt slag. De anklagade natudigwis
buddhisterna för att i allians med kom-
munisterna ha mördat uderaso president.
På grund av de buddhistiska radikalernas
alltmera agressiva angrepp ansåg de att
nya förfölielser stod för dörren.

De flyktingar från Nordviedram, sofil
från Vietminh-terrorns dagar hade en
viss erfarenhet av självförsvar, ombildade
sina flyktingorganisationer till ett >ka-

tolskt kampförbund, under ledning av en
katolsk präst från Nordvietnam, Hoang
Qayanb. Man förberedde sig för an gå
under jorden i händelse av ett kommu-
nistiskt maktövertagande, byggde upp en
hemlig organisation, lade upp vapenla-
ger osv. De katolska ungdomsgrupperna
i detta kampförbund demonstrerade också
pä gatorna och kom i bråk med den
buddhistiska ungdomen. Man arbetade
entusiastiskt för kriget och amerikanarna
och komprometterade på så vis kristen-
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domen än en gång som partigängare ät
udändska makter.

Det katolska kampförbundet, vilket
hade uppstått som en organisation för
självförsvar, uwecklade sig snabbt till ett
politiskt kampinstrument, vilket framför
allt bars upp av katoliker från Nordviet-
nam. Det blev en motsvarighet till För-
enal.e bud.d.histhyrkan. Båda övade tryck
på regeringen och det offentliga livet.
Även det katolska kampförbundet lycka-
des att en gång störta en regering, vilket
enligt kampförbundets mening gick
buddhisterna dll mötes för mycket. När
världspressen talade om katolikerna och
buddhisteraa var det dessa kampotgani-
sationer och deras hjälptrupper, som av-

sågs.

Mot frumtid'en
Tragiken i den buddhistisk-katolska

antagonismen ligger däri, att den finns
i em land som är invecklat i en kamp
på liv och död. För att kunna övedeva
skulle Vietnam behöva den samlade in-
satsen av alla sina ktafter och då fram-
för allt av de krafter, som är religiöst in-
spirerade. Det förefaller som om just

splittringen av och antagonismen mellan
dessa krafter förhindrar en positiv lös-
ning av Vietnamkonflikten.

Det är utan wivel så att kärnan i Viet-
namkonflikten är kommunismens försök
att ta heraväldet över Sydvietnam. Den
för kampen under förklädnad och för-
klädnaden är Vietcong, som rekryterar
sina medlemmar ur oppositionen mot
Diem och amerikanarna. Kommunister-
nas kamp förefaller sålunda både i det
egna landet och inför världsopinionen

- 
framför allt i Asien 

- 
v^ra en kamp

för den nationella oavhängigheten mot
en från utlandet stödd regering.

Konflikten kan inte lösas enbart med
militära medel. Tvärtom är det så att ju
längre kriget rasar dess mera förhärjande
demoraliserar det befolkningen. Även
bland antikommunistiskt inställda perso-

ner finns det somliga som meoar att en
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kommunistisk regim är ett mindre ont
än de nuvarande förhållandena. En verk-
lig lösning av konflikten är bara möjlig
inifrån, genom en av både kommunister
och amerikanate oavhångig nationell rö-
relse, som rycker undan matken för den

kommunistiska attacken.
En tid föreföll det som om den buddhis-

tiska rörelsen skulle kunna överta och

lösa denna uppgift. Men efter sin uppgö-
relse med regeringen Ky är den försva-
gad och splittrad. Det visade även sep-

tembervalen rq66. Buddhisternas uppma-
ning till befolkningen att bojkotta valen
nonchalerades av det stora flertalet.

Möjligen leder den kriseo till rening
och avradikalisering av den buddhistiska
rörelsen. Om man lyckades förena övriga
religiösa krafter i landet med buddhis-
men, vilken ju har djupa rötter i folket,
då kunde det 

- 
i motsats till Vietcongs

skenfront 
- 

skapas en nationell befriel-
sefront som vore i stånd att rulla upp
vietnamkonflikten inifrån och föra den
fram till en lösning med hjälp av en klok
militär deskalation.

Konkret skulle dec förutsäaa att kato-
liker och buddhister enades. De religiöst-
politiska organisationerna på båda sidor
måste i så fall reducera sin radikalism
och sin uklerikalism".

Det beror i stor utsträckning på kato-
likerna om det blir något samarbete.
Deras sätt att uppträda kommer att på-

verka buddhisterna. Att dessa verkligen
önskar ett samarbete har öppet uttalats
av en av de ledande bonzerna vid dennes
besök hos påven Paul VI i juli 1966.
Thich Nhat Hanh bad påven säga ett
ord till de vietnamesiska katolikerna för
att uppmuntra dem till samarbete. Då
kunde de med förenade krafter sätta en
gräns för våldet.

Det finns tecken som tyder på att sam-
arbetet är pä vdg. Hur långvarigt det
kommer att bli och i vilken utsträckning
det överhuvud ta3et ät möjligt att futad-
komma eft gemensamt uppbyggnadsar-
bete med sikte på att skapa en livskraftig
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statsbildning beror på hur buddhisterna
bestämmer sin slutgiltiga målsättning och
hur katolikerna ställer sig till den.
Buddhisterna önskar ge den vietnamesiska
folkreligionen en ställning i staten som
motsvarar dess faktiska betydelse; de har
då förhållandena i andra sydasiatiska län-
der som modell och förebild. För den
katolska kyrkans del skulle det innebära
att deo fick nöja sig med rollen som
minoritet. Efter det andra vatikankonci-
liet borde det inte vara alldeles omöiligt
att ta den rollen. Det har för övrigt kyr-
kan på Ceylon redan visat.

För huvudparten av Vietnams katoli-
ker skulle det innebära en radikal om-
ställning. Här ligger det problem som
kyrkan i Vietnam har att lösa. Dess egen
framtid och landets framtid är i stor ut-
sträckning beroende av hurudan lös-
ningen blir.

Kafka och religionen

I livstiden känd endast av sina vän-
trer, sffax efter sin åöd, ry24 uppskattad
av framstående skriftställare som H.
Hesse, under de följande tre årtiondena
pä" vitg mot världsrykte 

- 
först i Frank-

rike och Förenta statertra, efter kriget i
Tyskland och slutligen i kommunistlän-
derna, det är Fnnz Kafka, vars verL
kommenterats och analyserats i en om-
fattning som endast kommit Thomas
Mann och Brecht till del. Måste man,
sktiver ril(. H. Auden, näm,na en förfat-
tare, vars betydelse för vår tid närmar sig
vad Dante, Shakespeare och Goethe be-
tydde för sin: Kafka vore den förste.

Som judisk förf.attate och skapare av
s. k. entartete Kunst blev Kafka förbju-
den i Tyskland. Utgåvan av hans arbe-
ten, som den sionistiske Berlin-förläg-
garen Salman Schocken påbörjade 1935,
fortsatte i Prag. Emigrerade skribenter
spred Kafkas arbeten till USA. Därifrån
slog I(afka-vägen rillbaka till Europa
efter kriget. Från Princeton skrev H.
Broch år t947: 'För ögonblicket är

6-6z2sss Credo.48:eårg, Nrz, 1967

Kafka det stora modenamnet men sanno-
likt har ingen enda av aIIa kritiker-gos-
sarna verkligen förstått Kafkas sanoa
storhet.> Kafkas narnn var, liksom Gides
och Picassos, ett av de lösenord ,genom
vilket unga skönandat från Cambridge
till Kaito, från Salzburg till San Fransisco
gav sig tillkänna" anmärker Klaus Mann
i sin självbiografi. Han beklagade att
uppskattningen av Kafka hade blivit en
modesak och menade, arc man >nästan
måste skämmas över att älska en dik-
tare, som prisas av så många snobbar som
kanske inte ens har läst honomr.

Kafka-literaturen är mycket omfat-
tande och tolkningsförsöken mänga.
Bland de tyskspråkiga diktama i detta
fuhundrade är Kafka den dunklaste. För-
utom litteraturhistoriker har filosofer och
psykiatriker, teologer och kulturkritiker,
sociologer 'och nationalister, borgare och
marxister deltagit i tolkningen av hans
verk. Många annekrerar gärna Kafka för
sina egna syfteo, ser sina egna stånd-
punkter bekräftade av diktaren och ar-
gumenterar med hans hjdlp.

P. K. Kurz S ! har i Stimmen der
Zeit (a166) gjort en översikt över mera
betydande Kafka-tolkningar och hans dis-
position ger en god bild av hur olika
utgångspunkteroa varit när det gällt att
f.änga in den särpräglade diktaren.

Religiösa tolkningar.
Surrsalistiska och existentialistiska

tolkningar.
National-tjeckiska och biografiska tolk-

ningar.
Psykoanalytiska och psykologiska tolk-

nlngan
Sociologiaka och kulturkritiska tolk-

ningar.
Marxistisk tolkning.
Inom var och en av dessa grupper

finns sedan helt naturligt betydande dif-
ferenser i uppfattningen.

Några religiöv tolAningar

Kafkas gode vän Max Brod (Franz
Kafka: Eine Biographie. Beilin r9t4)
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ger inte utrymme för något tvivel om
hur han vill tolka Kafka. nVad jas vill
betona och vad, som jag hoppas, skiljer
rnin framställning av Kafka från andras

är det förhållandet, 
^tt 

jag anser det
positiva, livsbejakande och det i me-
ningen av ett rätt uppfyllt liv religiösa
vara det avgörande för honom, inte livs-
frånvändhet, förtvivlan, den uagiska po-
sitionen.> I Frunz KafAas Glaaben *nd
Lebre, en utvidgning av biografin, skiljer
Brod uttryckligen mellan den Kafka som
möter i aforismerna (dagbcickerna) och
Kafka i de beräaande skrifterna, oDen
Kafka som skrivit aforismerna har er-
känt det oförstörbara i människan, han
har en toende positiv inställning till
världens metafysiska kärna. Han är en

religiös hjälte med tlng av profet ...
i allt vdsentligt övertygad om himme-
Ien och om det transcendenta .. . Kafka
som skrivit romaoerna och novellerna
visar oss den vilsna människan i all hen-
nes skräck, hennes övergivenhet, män-
niskan som förlorat sammanhanget just
med det oförstörbara."

Brods Kafka-tolkning är den mest
positiva av alla i meningen positivt iu-
diskt-religiöst. Enligt Brod tillhör Kafka
)raden av den judiska trons förnyarer.
>Hans monoteism var oförfalskad och
tillkämpad i ärlig samvetsprövning; han
levde verkligen det som Kierkegaard be-
skriver som ett'durchsichtig-sich-auf-
Gott-Griinden' med alla de faror och
lidanden som uppstår ur en så paradoxal
kontinuitet mellan det ändliga och det
oändliga., Brod var angelägen att skapa
en Kafka efter sin egen avbild, en sio-
nistisk Kafka, därom är de flesta liuera-
rurhistoriker eniga idag.

Judiskt-religiöst men med negatiw för-
tecken tolkar H. J. Schoeps Kafka.
(Theologische Motiae in d.er Dicbtang
Franz Kafhas, in: Die Neue Rundschau
r95r). Schoeps menar att det hos Kafka
fu fräga om ett religiöst avfall, ja just
om eo >Theologie des Åbgefallenseins>,
om förbannelse och hopplöshet, ur vilken
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man förtvivlat söker frälsningen. Schoeps
betraktar Kafkas verk som en "källskrifttill en negativ religionr, ehuru det i
Kafkas personliga liv finns en r,messias-

förhoppning". På katolskt håll försökte
fransmannen Rochefort (Kafäa ou
I'lröd.actibl'e Espoh, 1947) göra. en lik-
nande tolkning. Rochefort talar om en
>förnekelsens religiositet> mot bakgrund
av judisk-messiansk tradition. Mot sin
egen vilja och )trots överoänskliga an-
strängningar har Kafka inte nått sitt
mål: det absoluta i förnekelsen. Han
kunde inte leda i bevis att världen är
fientlig och kall, himmelen tom, att la-
gen inte är för handen och att allt är
absurt. Han kan inte bli fri från det
hopp, som plågar frronom och gör honom
bitter . .. utan måste erkänna att det finns
något oförstörbart i människanr.

En ståndpunkt, inte på samma linje,
men mellan Brods positiva och Schoeps

negativ^ intar Martin Bvber (Zutei
Glaabensweiten, rgjo, senate i: Werke I,
Schriften zur Philosophie, 196z). ,Jv
den", skriver Buber, 'är skyddad, såvida
han inte är skiid från sitt ursprung; det
gäller även den mest .blottställde, dvs.
Kafka. Allt händer honom, men ingen-
ting kan hända honom, även om han inte
längre kan gömrna sig 'under dina vingars
skugga' (Psalt. 6r:5), ty för den tid i
vilken han lever, döljer Gud sig och där-
med alltså för honom själv.r Buber me-
nar fent av att i Kafka kunna känna igen
en "paulinism utan Kristusr, dvs. en
Paulus som förblivit jude, som håller ut
i upplevelsen av tidens dem,oni och Guds
frånvaro utan att, såsom den kristne
Paulus, klamra sig fast vid den nådeos
fullhet som Frälsaren ger. I denna tolk-
ning av Kafka har Buber lagt i en stor
del av sin egen religiösa grundstäm-
ning.

En teologisk interpretation av helt an-
nan aft vill placera Kafka i linje med
>Theologie der Kriseu, dvs. i riktning
mot Kierkegaard (,som Kafka läste r9r3
samt r9r7/r8), och betrakta honom som
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eo parallellföreteelse till den protes-
tantiska dialektiska teologin. Bland de
katolska litterarurhistorikerna anslöt sig
\7'. G r e n z tD an l'.'(De*tsche Dicbt*ng
der Gegenwad, rgjj) i stort till deona
tolkni,ng. Mot detta försök vände sig T h.
Ado r to (Au.fzeicbrlwngen zt Kafka, i:
Die Neue Rundschau, rg:a) och det med
rätta. "Försöket dr dömt att misslyckas,
emedan hos Kafka .mångtydigheten och
obegripligheten inte bara tillskrivs den
radikalt Ånnorlunda liksom i fruktan
och bävan utan även i lika hög grad
människan och hennes förhållanden. Just
den oändlig stora kvalitativa skillna-
den mellan Gud och människa, som
Banh lär i aaslutniog till Kierkegaard,
år utjämnad.r

Till skillnad från de anförda tolk-
ningarna försöker G. An ders (Kafka
pro and contra, 1965) visa Kafkas an-
knytning till en kalvinistisk syn på värl-
den. ,Om det finns ett historiskt Credoo,
skriver Anders, )som Kafkas Credo eller
Dubito på,rninner om, så är det inte det
judiska utan (bortsett från gnosticismen)
det kalvinistiska, som i vi,ss ,mening .just
är ett Dubito ... I kalvinismen liksom
hos Kafka har människan ingen möjlig-
het att veta om hon är accepterad eller
awisad, benådad eller fördömd; hon har
ej heller f.örmiga att förbereda sig på att
bli mottagen. Vad som hos Calvin heter
askes, h€ter friimlingskap hos Kafka.,

Förklaringen till denna parallell på
det andliga livets område finner Ånders
i det förhållandet att i kalvinismen rär
tron redan, som hos Kafka, religiös
agnosticism, religiös skepsiso. Men när
man försöker fixera Kafkas position på
detta sätt finns det dock vissa saker, som
måste tas med i beräkningen. För det
första är Kafka ingen direkt, ja inte ens

en avlägsen ätttring till Calvin. Det rör
sig möjligen om en parallellföreteelse i
det zo. fuhundradet. För det andra avi-
seras Gud hos Kafka, varken i hans dikt
eller i hans dagboksanteckningar, pä
samma uttryckliga sätt och med samma

våldsamma avsikt som hos Calvin. Där-
till kommet att makterna hos Kafka skif-
tar fårg. De är inte blott i mindre ut-
sträckning person utan visar drag från
olika värde- och existensområden. Med
det teologiska blandas historiskt-sociolo-
giska, psykiskt betingade och extremt
antropomorfa element i föreställningen
om Livsmakten-Gud.

Man har även diskuterat ftägan om
Kafkas anknytning till den gnostiska
världstolkaingen. >Det samlade materia-
let till frågan om det Onda mh djävu-
len i Kafkas aforismer väcker frägan
huruvida han i sin förnekelse av värl-
den närmar sig gnosticismens läror, de-
ras radikalism och dualism." G. Anders
pekar på Marcion som i den judiske gu-
den ser demiurgen, vilken ät skulden till
det onda. E, Heller betonar närheten
till den senare manikeismen. En likhet
med den gnostiska tolkningen av världen
kan knappau förnekas.

N ågra kriti*a anmärkningar

I stort sett alla hät nämnda religiosa
tolkningar, sammanfattar Kurz, 6ätter
Kafka på en för entydig formel eller
placerar honom alltför prononcerat och
ensidigt i ett religiöst sammanhang. De
räknar för li'tet med de komplexa in-
trycken av psykologisk och sociologisk
art, som tråff.ar Kafkas seende öga, ej hel-
ler med det från början störda förhållan-
det till familjen och rnedmänniokorna,
till sig själv och till det gudomliga.
E m r i c h har sett alldeles rätt när han
såger att Kafka i princip awiker från
den judisk-kristna religionen men sarD-
tidigt på ett avgörande sätt rör vid den:
För honom finns det ingen transcendent
Gud, som möter människorna såsom ett
,,trelt annotlunda" högsta väsen. Å andra
sidan är även för Kafka odet oförstör-
bara" i människan, ,das Sein des Men-
schen' en sfär som ouppnåelig undan-
drar sig det timliga medvetandet, käoslan
och viljan och som all,tså framstår som
något transcendent, som inte kan ingå
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i någon människans psykiska, andliga
eller rnaturliga" föreställningskrets och
därför ständigt blir fördold för henne.

Som de flesta uttolkare förumätter även

\f. Muschg (Tragirche Literatarge-
schicbte, r9t7) implicite att det hos

Kafka handlar om vår judiskt-kristna
västerländska Gud, om en alknänfattlig
Gud, om ett f.ör aLla begripligt ,på andra
sidan" och en allmänfattlig tro, när han
sktiver: >Yåget till den andra sidan, till
vissheten om ftälsningen är spärrad (dvs.

fci,t Kafka). Gud tronar i ett ouppnåeligt
Ijarcan, underrä'ttelserna om honom är
tvivelaktiga oå obegripliga. Tron låter
sig bara förnimmas som fötwivlan.>

Man måste först ställa den metodiska
hägan, vad de nämnda begreppen och
vad andra nyckelord som synd, djävul,
sanning, rättfdrdighet, lag osv. betyder
i Kafkas uppteckningar och i vilka ge-

stalter de möter i hans dikt. Först i en

andra etapp får man sä'na Kafkas utsagor
i relation till den egna föreställnings-
världen. Diirvid rnåste man akta sig för
au vilja göra det bekvämt för sig ge-

nom att binda Kafka vid hans bilder
och bildallusioner, när han i själva ver-
ket suddar ut gränsen mot det obekanta,
mångtydiga och anonyrna och medvetet
slår igenom alla sedvanliga fixeringar.

Den holländska katekesen

För drygt tio år sedan utkom den stora
tyska katekesen, utgiven av de tyska bis-
koparna med förord av katdinal Frings.

Boken var resultatet av ett mångårigt,
delvis banbrytande atbete och mottogs
som e$ stort framsteg. Katekesen ifråg4
som skapats av Tysklands främsta exper-
ter, översattes snabbt till en mångfald
språk. Idag är boken givewis föråldrad,
främst metodiskt-kateketiskt men även
innehållsligt.

I oktober 1966 utkom i Holland en
katekes på omkring 6oo sidor, som tycks
bli något av samrna succ6 som sin tyska

f.öregäag*e. Utgivarna lär ha wekat om
de skulle väga trycka to ooo ex., men
på kort tid var den såld i 4oo ooo. För
närvarande översätts den till tyska, eng-
elska, franska, spanska, italienska och
portugisiska. Vad som bl. a. intresserar är
att man klart och tydligt sagt ifrån att
katekesen är avsedd för vuxna; barn bör
med aodra ord undervisas på annat sätt.
Boken har också fått en sober språklig
utformning och präglas över huvud av
modern undervisningsmetodik.

Framgången torde dock främst bero på,

att denna katekes låt vara den första mera
betydande i konciliets anda. Framtiden
får uwisa, om den har tillräcklig inre
balans eller är märkt av den postkonci-
liäta yrat. Det finns kritiker, som menar
det sistnämnda och som med bekymmer
ser på denna kateketiska best seller. Giss-
ningsvis kan mao förmoda, att kritiken
inte är alldeles obefogad. Nederländerna
på r96o-talet förefaller inte vara någon
riktigt idealisk miljö för att göra en kate-
kes med de speciella krav som ställs på
en sådan bok.
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Sveket

Birgitta Trotzig: Saeket. Stockholm 1966, Bonniers. Kr.
23" 50'

När man läst några sidor in på Birgitta Trotzigs nya roman Sueäet och blivit pre-
senterad för den ödesmärkte Tobit, hemmansägare i Tosteberga socken, och de lugubra
och förtorkade individer som kotsar hans bana, blir man litet betänksam. Kan verk-
iigen Birgitta Trotzig skriva ännu en bok inom denna snäva rarn som utgörs av
sydsvenskt bondesamhdlle och människor som vandrar på den smala remsan mellan
andlig och kroppslig död utan att i kärleken kunna återfinna sig själva och kontakten
med andra?

Men det har lyckats, dels därför att denna roman trots allt innebär något nya i
Trotzigs författarskap, dels därför att den kraft och dynamik som alltid funnits i
hennes språk på intet sätt maftats.

Tobit föds på en enslig gärd av gamla föräldrar. Han växer upp syskonlös och
ensam. Hans första och enda kontakt med kädeken blir en sjaskig historia med en
flicka från byns slödderhus, en källek som bara föder besvikelser och som aldrig får
eller kan uweckla sig vidare. De hinner nätt och jämt fä ec barn, en flicka, innan
modern dör. Och det är om faderns förhållande till doaern som huvuddelen av roma-
nen handlar. Detta blir alltmer komplicerat. Samtidigt som han älskar sitt barn kan
han inte undgå att se att något av modern alltmer bryter igenom hos den unga flickan.
Kädeken börjar ta sig ett enda uttryck, en krampaktig strävan att rena dottern, rädda
henne från modersarvet, och slutligen, totalt äga och styra henne. Dottetn revolterar,
fadern födorar besinningen. Efter denna våldsamma kollision finns mellan dem bara
hat och ånger, misstro och självhävdelsebegär.

Historien har berättats på ett nyansrikt och kraftmättat språk, som med otrolig
skärpa tecknat personerna och deras inbördes förhållanden, och som med ett rikt
register undertoner låter oss ana deras reaktioner och bevekelsegrunder. Deras liv
och handling ställs framför oss med en hänsynslös konktetion. Och här, liksom i
tidigate böcker, visar författarionan sin perfekta känsla för att låta olika generationer
speglas i vanndra.

Men det har kommit något nytt i Trotzigs sätt att berätta, något som man inte
riktigt känner igen. I och med De utsat a vande man sig vid att förknippa Birgitta
Trotzig med en korthuggen stil, där varje mening hade ett oändligt djup och en
mörk kraftfull utsrålning. En berättelse från ka$en hade mycket av denna lapidarska
stil. Nästan alla personerna i den rornanens myller nitades fast vid verkligheten i
någon rung, oåterkallelig formulering, och den ödesskugga, som så tungt vilade över
den romanen, gjorde det naturligt an använda ett språk med nästan magisk makt.
Novellsamlingen Leaande ocb döda var på många sätt mer konventionell i sin stil,
men det vilade fortfarande en tyngd och ett mörker som sällan skingrades över de
tre berättelserna. Men i denna bok har ljuset äntligen fått upplysa större områden.

89



Liueratur

Hela det avsnitt som berättar om faderns osjälviska kädek till dottern är måIat i
ljusa, lekande och lätta penndrag. Satserna, meningarna, bilderna, allt tar en ny
fart, och allt det komprimerade och svårgenomträngliga tycls vara bonblåst.

Men på det hela taget utgör denna belysning i mitten bara en kontrastverkan.
Boken både börjar och slutar i djupa, mörka fdrger och människorna bär sina onda
ödesbördor synliga boken igenom, även om kdrleken, hur ofullkomlig den än dr,
stundtals lyfter av dem. Birgitta Ttotzig har ingalunda släppt sina litterära intentio-
ner att nå ned till det primitivaste hos människorna, att pejla ondskans djupaste
hålor, dit nådens ljus når endast giimwis. Och slutintrycket av denna roman blir
skakande och renande på samma sätt som hennes tidigare, ja kanske i ännu högre
grad, ddrför att deo relativa lyckan och den lätta stilen i mitten liksom för händel-
serna närmare det vanliga livet, närmare oss själva. Och när vi kommer till bokens
sista sida har vi genom berättelsens suggestivitet och stilens konkretion sugits in i
berättelsen och bilden:

>Han saft bland sina grayat. Slätten låg tom, mörk, fattig runtomkring.
Gud, sade han 

- 
de nederstas Gud."

Iarc Melin

Kjell Strömberg: Ftån
Anatole Frunce till Sam*el
Beckett. Modern fransk litteratur
i grupp- och närbild. Stockholm
r965, Natur och Kulrur. Kr.
35i -'

Kjell Strömberg är en man som gjort
sig uppmärksam,mad under de senaste

åren genom en rad synnerligen initie-
rade understreckare om fransk lineratur
i Soenska Dagblalet. I själva verket är
han mycket gammal i gården som litte-
raturkritiker. Och ovanpå de första läro-
åren i gamet har han som ambassadråd i
Paris kunnat iaktta både li.tteraturen och
dess författare i närbild.

Den föreliggande boken Från Anatole
Frmt.ce till Sam*el Beckett är en grund-
ligt omarbetad och utvidgad upplaga av
författarens Modern fransk litteratar,
1928. }Ian har i båda bckkerna valt att
börja vid r8oo-talets slut, då naturalis-
men gav vika för det mångskiftande
mönster av skolor, id6er och -ismer som
fortfarande är litteraturens svåröverskåd-
liga grogrund. Detta id6fyrverkeri slår ut
vid Dreyfusprocessen, gät vla rörelser som

9o

Action frangais och existentialismen fram
till vära dagars engagerade litteratur
contra Nouveau Romans debattrötthet,
Och vid sidan av detta löper de rent lit-
terära strömningarna från Ånatole Fran-
ces flanörtomaner till de sista skotten på
den absurda teaterns månggrenade träd.

Det är en ganska lång och framförallt
innehållsspäckad period som Kjell Ström-
berg har tagit sig för att reda ut och pre-
sentera, och han har gjort det med den
intima kännedomens goda omdöme. Bo-
ken varvas med gruppbilder 

- 
presenta-

tioner av skolor och iddriktningar 
- 

och
närbilder 

- 
enskilda förfauare och de-

ras verk. Dessutom förstår författaretr att
på ett utmdrkt sätt utvinna kontrastver-
kan genom att ställa liirnpliga kandidater
mot varandra. Så har skett med t. ex. Du-
hamel och Jules Romains, och den gan-
ska omaka kvartetten Andr6 Malraux,
Saint-Exupdry, Carnus och J.-P. Sartre
får belysa varandra i egenskap av tvä ge-

nerationers andliga ledare. Metoden har
medfört ökad klarhet och många tack-
samt noterade poänger.

Denna klarhet i framställningssättet
kommer också enskilda författare till del.
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Ja, t. o. m. två ofta så tillgrötade förfat-
tare som Claudel och Val6ry har gjorts
begripliga, rent av pätagliga på ett tiotal
sidor. Framförallt har den förres lika
komplexa som översvallande tempera-
ment låtit sig väl fångas i ett stycke prosa

med lika delar Einfiihlung och analys, eller
vad sägs om det magistrala slutomdömet:
rClaudels ktistna Gud har cesariska drag
och kan stundom förefalla grymmare än

de antika religionernas Nemesis i sitt
handhavande av nådens ordning. Men
på denna konsekventa svartsyn, med kor-
set som ouppnåelig ledstjärna i ett mys-

tiskt fiärran, har han byggt sin bisarra
skönhetsvärld. Hans dikt är, när han når
som högst, ett fullt ackotd på Skapelsens
hela oktav, ett Magnificat, avsett att hö-
ras ic,ke av människor, utan av Gud
allena,,

Sam,ma behandling har kommit många
av dem som haft undediga vågar att
vandra genom idåernas djungel till del 

-t. ex. Gide 
- 

men även mer statiska tem-
perament som Mauriac blir skickligt pre-
senterade och placerade på sin rättmätiga
plats i fransk och europeisk vitterhet,

Av de s. k. gtuppbilderna känns det
angeläget att rekommendera den över
existentialismen. Strömberg har gått till
rätta med den 'mer eller mindre hagio-
grafiskau litteraturen om rörelsens höv-
ding, J.-P. Sartre, och gör 

- 
för en gångs

skull 
- 

dennes ofilosofiskar litteratur
skäligen enkel i sina måI, syften och ut-
trycksmedel. Företaget att presentera
Sartre som en mycket god dra,mati-
ker, filosofisk nolla och medelgod
prosaist rhar redan gett eko i Dagens
NStheter, sorn karakteriserat denna bok
som 'en skandal". Till denna skandal i-
drar kanske också att Strömberg är begä-
vad med en i kritikerkretsar så ovanlig
egenskap som humor, något som gjort
det ganska lätt för honom att förstå den
absurda dramatiken, Detta har ju som
bekant valit en nästan övermänskligt tryc-
kande och tung uppgift för mer wagner-
ska temperament som Bengt Holmqvist.

Denna skandal är emellertid ett sdr-
deles lyckat försök att pres€ntera ect halv-
sekels litteratur i överskådlig for.m, på ett
begripliSt sätt, i väl awägda proportio-
ner 

- 
och omdörmen. Till läsarens nöje

är skriften avfatrad på ert spänstigt och
rörligt språk, som väl förmår träffa både
personer och företeelser av såväl ordinä-
raste som extraordinäraste slag och be-
vara dem i läsarens minne. Boken är vdr-
defull både för xt Lära känna fransk lit-
teratur i cruppbild och för att på egen
hand närma sig de många pärlor rom
göms där.

Litteraturhistoriestuderande kan sak-
löst rekommenderas att läsa denna bok
i stället för de ryvärr litet tunglästa fran-
soserna Boisdeffre, Simon, Lalou och vad
de heter.

LM

Graham Green e: Kome-
dianterna. Stockholm 1966, Nor-
sredt & Sönet. Kr. 2gi jo.

Tre personer: Jones, Smith och Brown,
träffas ombord på ett fattyg destinerat
till Haiti, Dessa passagerare är kome-
dianterna i Graham Greenes ,senaste ro-
man, de som skall spela en roll, fylla
sina alldagliga, utbytbara och intetsä-
gande namn med innehåll. Och rollför-
delningen är: Jones - 

officer och stor-
bedragare, Smith 

- 
fanatisk profet för

vegetarianismen, Brown 
- 

Haitisk ho-
tellägare.

Scenen för detta spel är Haiti och
Dominikanska repuibliken, två stater allt-
igenom präglade av fattigdom, primitiv
diktatur och hänsynslös korrumption,
med andra ord verkligheten när den är
som hårdast mh påtagligast. Denna scen

bjuder ett hårt motstånd mot rolltolk-
ningarna. Komedianterna hamras mot
verkligheten och det år slutligen bara det
äkta och genuina som finos kvar. Smin-
ket, gesterna, replikerna, de självpåtagna
rollerna faller av och olutligen finns bara
människorna kvar på sce[en 

- 
en död

och wå levande.
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Som synes har Greene återvänt till
milj<ier, som han tidigare mästerligt be-

handlat, de underutvecklade, ekonomiskt
och politiskt vacklande länderna, där allt
kan hända. Den religiösa situationen i
Haiti beskrivs exempelvis sålunda: "Stats-
religionen är den katolska kyrkan 

- 
är-

kebiskopen är i exil, den påvlige nuntien
är i Rom och presidenten är exkommu-
nicerad. Den folkliga religionen är voo-
doo, som nästan utrotats genom beskatt-
ning.u Ett liknande konglomerat av mot-
stridiga religionsfragment präglar i hög
grad bokens berättare, Brown. Denne
uppfostrades i en jesuitskola i Monte
Carlo, men blev relegerad med bravur.
Sedan åan upptäckt att hans kallelse inte
var så alldeles äkta, blev nämligen hans

första åtgärd att för en kväll rymma till
kasinot, vinna en rejäl summa pengar,
ge sig in i ett svårförglömligt amoröst
äventyr och sedan, dagen därpå, med en
generös gest Lågga en roulettejeton i
kollekten. Hans vidare äventyr infriade
vad början lovade.

Jones, en man som lärt sig att leva på

idel lögner, ibland av uppenbaraste slag,

spelar ungefär samma roll som översten
i Strindbergs Spökonaten. Han får med
sina smärtsamrna erfaren,heter visa hur
mycket en människa kan födora av sin
hemsnickrade identitet. Hans roll i ro-
manen förefaller nästan pinsamt enkel 

-ända tills han blir den som får ge utlös-
ning åt slutakten och där återerövra i
verkligheten det som han ägt och varit
i lögnen.

Smith, vegetarianen, och Brown, som

bäda ILr överleva berättelsen, når aldrig
några definitiva avgöranden i sina liv.
De slipas mot verkligrheten, de tvingas att
inse sina verkliga roller. Och framförallt,
de wingas att spela dem 

- 
att handla.

Boken mynnar också ut i ett krav på
ställningstagande och handling. "Jag vill
hellre ha blod på rnina händer än vatten
som Pilatus> är en väsentlig replik på en
av de sista sidorna i boken. Samma tanke
utvecklas också i en predikan vid en

92

requiemmässa över några döda revolu-
tionärer: ,Ky,rkan fördömer våld, men
den fördömer likgiltighet hårdare. Våld
kan vara ett uttryck för kärlek, likgiltig-
het aldrig. Det ena är ofullkomlig kär-
lek, det andra är fullkomlig egoism.,

,Smith reviderade sin roll och hand-
lade. Jones fyllde sin roll med handling.
Brown, som redan tidigt kastat sin till-
sammans med en roulettejeton, finner sig
stående på scenen utan roll. Hans magi-
56314 

- 
och i vårt land synnerligen läs-

värda 
- 

slutreplik lyder:
>Vi är de trolösa; vi beundrar de hän-

givna, människor som doktor Magio och
mr Smith för deras mod ooh deras inte-
gritet, för deras trohet mot en sak, men
på grund av feghet, eller brist på till-
räckligt nit, finner vi oss vara de enda
verkligt bundna 

- 
bundna vid hela värl-

den på ont och gott, vid de visa och vid
de dåraktiga, vid de liknöjda och vid de
missriktade. Vi har intet valt utom att
fortsätta att leva, 'r,ullande runt i Jordens
dagliga bana, Med klippor och stenar och
räd'.>

LM

Nelly Sachs: Gläbend'e
Rärsel. Ein Zyklus Gedichte.

Gunnar Ekelö f: Glöd.ande
gåtot En diktcykel i svensk tolk-
ning. Stockholm 1966, Bonniers.
Kr. 16:5o.

Denna diktcykel om trettio nummer
skrev Nelly Sacbs under en sjukhusvis-
telse t96z och den trycktes första
gången följande Lr i Aasgeutählte Ge-
d,icbte, Det nya i denna volym är så-

ledes Gunnar Ekelöfs tolkningar till
svenska.

Vissedigen bör Nelly Sachs, som all
dikt, helst läsas i original men i detta
fall kan man med förtroende gö:,a

ett undantag. Gunnar Ekelöfs översätt-
r;iingar är både uaökt fina och sam-
stämda med sina förebilder. De har sin
egen skönhet att erbjuda läsaren samti-
digt som de blit en kommentar och en
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introdukdon tilt Nelly Sachs inte sär-
skilt lättillgängliga små mästerstycken.
En i detta sammanhang inressant upp-
gift lämnar Ekelöf i en efterskrift: Nelly
Sachs har själv givit hjälp vid tolk-
ningen av vissa dunkla textställen.

SL

E I s a G r av e: Medan tti låg och
roa. Stockholm 1966, Notdstedts.
Kr. z3: -.

Elsa Graves bok Medan ti låg ocb soa
talar om det onda i det lilla som det
universellt onda.

Miljön och människorna känner vi
igen från hennes tidigare romaner och
diktsamlingar, men här är huvudtemat
inte i första hand generationsmotsätt-
ningarna, utan ett främlingsskap, en
krigsprovokation, som börjar hemma och
som existerar bland människor under ett
och samma tak. Krigsptovokationerna
böriar långt borta och nära och med-
vetenheten om avståndet och närheten
innebär krig mot sig själv och andra.
Frontkriget märker man här endast ge-

nom mörkläggning, himlens uppflam-
mande och flygplansbulle!, rnen det ac-

kompanjerar endast det krig som finns
i familjen, mellan människor. Kriget bör-
jar hemma, där man bor tillsammans
med dem som man trots allt älskar med
en kärlek som inte är kapabel att ut-
trycka sig, emedan man ät främling för
sig själv.

Representerar rfarmorr någon annan
än en åderförkalkad och virrig kärring,
som man måste ta hand om och som är
till besvär för sin omgivaing? 

- 
f{qn

har ingen identitet, känner inte ens igeo
sio egeo spegelbild och inte heller de
mänoiskor, som dagligen tar hand om
henne. Främlingskapet är dubbelt. Hon
vill hem, men var ligger det, var får man
tag i medlet att ge sig hem? 

- 
Hon re-

presenterar den modärna människan, hon
vet inte vem hon är, var hon hör hemma,
vad hon vill.

Elisa söker det perfekta, det oklander-
liga. Hon blir den person som skarpast
uttrycker tomheten, ondskan i ord och
handling. Eftertanken och kärleken kan
dock glimta till, men utsläckes lika
snabbt som den blivit medveten. Hon
driver sin ondska mot alla. Hennes ond-
ska kräver något perfekt för att förintas.
Men det finns inget perfekt i hennes
vädd. Allt föder för henne hat och tve-
dräkt.

Där främlingskapet parad med bristen
på kädek bor under sarnma tak blir det
krig, ett allas krig mot alla.

Du fåt inte bli ea skåp, utan måste
såsom trädet leva. Trädet blir ett skåp
deo dag det dör. Elsa Grave talar ofta
om träd. Är det det fornnordiska Ygg-
drasil eller vinträdet eller det trä på vil-
ket Han blev upphängd för att kunna ge
liv? 

- 
Det träd där Livia mötte ,kär-

lekenu var en alm; det var namngivet
och därmed begränsat. Bortsett f.tät att
det rent tekniskt verkar besvädigt att ha
samlag i etc träd, så var det dock ett för-
sök att nå ett slags träd, ty ju närmare
Trädet man kommer desto närmare den
vetkliga kädeken kommer man. Men
denna kärlek 

- 
i almen 

- 'lar från be-
gynnelsen dömd aa förflyktigas och den
fötsvann genom eo kidnappning.

Den kärlek som är den äkta är det
bara ,obildade baptister och vridna kato-
liker> som känner den? Är det dessa
grupper som sover, medan världen lider
och glömmer sin identitet, sitt ursprung
och sin bestämmelse i jakten efter det
oklandediga?

Att tolka Elsa Grave kan ha sina svå-
righeter, men att säg att hon är schab-
lonmässig, är en stark överdrift, som inte
ens står i linje med sanningen. Bakom
orden finns en sensivitet och djupdimen-
sion, som kanske är svår för vfu tid att
förstå, då vi glömt eller tappat ett sym-
boltänkande bland alla maskiner, robotar
och atombomber.

Margaretba Sjöd.in
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Gabrielle Bj örnstrand:
Min elefant och and.ra diäter.
Bonniers Nya Lyrikserien ry66.
Kr. 7: 5o.

Gabrielle Björnsuand är en av de
mänga, nya, unga diktarna, som Bonniers
på löpande band producerar i Nya lyrik-
serien, som med denna volym är uppe i
or 37. Hon tillhöt också den nya gtupp
som ansef dikt som en vardagsvara, nå-
got som inte gärna får sräcka sig till
sublimare höjder, utan bör vara ett en-
kelt redskap för den nära, konkreta verk-
lighetskontakten. Så har också fröken
Björnstrands dikter blivit typiska stor-
stadsdikter, skrivna på storstadens typiska
språk. Gator i olika belysning, T-bane-
stationer, kaf6er och krogar har blivit den
självklara miljön för reflexioner och fun-
deringar, iakttagelser och upplevelser.

För den recensent som själv bor mitt i
gyttret är det på szrmma gång stimule-
tande att se vardagslivet i sta'n med andra
och yngre ögon och en smula enerverande
med den begränsning som detta miljö-
och stilval medför. Den senare känslan
förstärks snarare av den skvätt U-lands-
engagemang och Vietnam-patos, som för-
fattarinnan pliktskyldigast stoppat in.
Men detta, litsom det stundtals påtag-
liga intresset för exkrementer och andra
osmakligheter på modet, får väl skrivas
på den relativa omognadens och den rå-
dande litteraturkonjunkturens konto. Den
däremot, som har tillräckligt kvar av sin
barndoms analhumor för att tolerera
detta, kan ha gott utbyte av att titta när-
mare på det i dikterna som uran gensä-
gelse vittnar om en personlighet och en
diktarbegåvning 

- 
och det är inte så

litet. Man ser ofta en blixsnabb träff-
säkerhet i iakttagelser och en inte oäven
förmåga att rolla fram en komplex och
underfundig känslostämning.

Även om man måste säga att dessa wå
starka sidor hos författarinnan passar den
nyenkla poesin, känner man den verk-
liga läsglädjen först när man kommer ut
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på sådana poetiska ängder, som den av-
slutande dikten om Kungsträdgården, där
ett friskt leklynne fogar sig till hennes
övriga talanger.

LM

Alf Ählberg: Trcend.e
iltan tto. Religiösa sökare i vår
tid. Stockholm 1966, Natur och
Kultur. Kr. zr: 

-, 
z6:-.

Den svenska livsåskådningsdebatten
förs ofta av ursinniga renlärighetsivrare
och aggressiva ateister. Båda parter spot-
tar ut sig åsikter, ingendera lyssnar; de
utalar" förbi vatandn istället för med
varand,ta.

Ett strålande undantag utgör Ålf Ahl-
berg, som i sitt verk Troend.e tttan tro
ger en sansad och informativ analys av
sex ,troende utan tro).

Den första delen behandlar tre tyska
tänkare. Paul Tillich ffu en homogen
presentation, något som inte är lätt, då
Tillich är en mycket komplex filosof.
Hans verk är svåröverskådligt, dels be-
roende på hans enorma produktivitet
och dels på hans svfuåtkomliga termino-
logi. Ahlberg tar upp Tillich's lära om
restrangement> (alienation; främling-
skap), som ger upphov till en tredubbel
åogest och vars lösning han ser i kris-
tendomen. Men det är inte vilken kris-
tendom som helst, utan den som i sig
har en levande dynamism, som vågar,
har modet att ändra sina symboler så,

att de blir kommunikationsmedel för nu-
tidens människor på samma sätt som
fisken, trädet och korset var talande sym-
boler för Jesu samtid. Det ligger må-
hända en fara för relativisering av kris-
tendomen i det Tillich säger, men det
blir genom Ahlberg något positivt, sam-
tidigt som han ger en utmärkt introduk-
tion till Tillich's tänkande, något som är
mycket mer än det Robinson lyckades
åstadkomma med sin Honest to God..

Uppsatsen om Martin Blberc Scbrit'-
,em z*n Cbasidismas skulle kunna ut-
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göra ett belysande frirord till en svensk
översättning. Den för rakt in i den ju-
diska mystikeDs tänkande, en mystik som
är lika djup och allomfattande som nå-
gonsin den indiska eller kristna. Det
sägs ibland från ktistet häI, att juden-
domen har gått ifrån sin tjänande upp-
gift såsom Guds utkorade folk och blivit
en lrs, som med alla medel söket värna
sin integritet. Hur falsk en sådan före-
ställning är kommer tydligt fram hos

Buber liksorn i Ählbergs tolkning.
Kad Jaspers teistiska existentialism är

i sig något fängslande och här får den
en kristallklar skärpa. Vetenskapsvidske-
pelsen (\Tissenschaftsaberglaube) har hos
oss modema människor ersatt häxorna.
Det är detta, som håller nere religions-
debatten på ett plan, där man endast
fäktat om >tro och vetandeD. Man skil-
jer inte mellan filosofisk tro och uppen-
barad.

Andra delen behandlat tre svenska
tänkare:

Heidenstam, som från skoltiden fått
tråkighetens etikett, får genom Ahlberg
plötsligt liv, blir dagsaktuell. De tankar
och problem, som han brottades med,
tycks vara signifikativa även för dagens
kulturdebattanter. Tiil någon gudstro,
som passade in i någon fålla, kom han
väl aldrig, men han lärde sig med åren
att utao aggressivitet respektera oliktän-
kande.

Pär Lagerkvists ,gudsro, har varit ett
kärt analysämne för många. Alltför
många orimliga tolkningar har gjorts, för
att man icke utan mod skall väga göta
ytterligare efl. Ählbergs tolkning år
kanske inte unik, men den är väsentlig
och undviker alltför extrema ytterlighe-
ter. Vilka spår )mysteriet med den för-
svunne guden lämnat efter sig> är svårt
att sia om, men suddiga är de.

Hans Larsson, sekelskiftets väldige
lundafilosof, får på sin höjd en vänlig
klapp på axeln av sextiotalets religions-
debattörer. Gör man däremot som Ahl-
berg, tar honom pä allvat, skulle vi

kanske få en mera givande debar, dvs.
en debatt som blir ett samtal. Hans Lars-
sorr postuma yerk Portrcriptan innehäl-
ler ett antal uppsatser, som man skulle
kunna kalla >Hans Larsson i ett nötskal>.
Några väsentliga tankegängar där tar
Ahlberg upp: synen på humanismen,
konsten att lyssna, önskan att finna det
värdefulla i alit och respekten.

Det sätt på vilket Alf Ahlberg här
behandlar sex stota tänkare, kan karak-
teriseras som kunnighet, respekt och öd-
mjukhet. Han är här själv, vad han
önskar att andra skall vara. Han blir
själv ett exempel på, hur man utan reo-
lärighetsiver och aggressivitet kan åstad-
komma något positivt. Kan vi komma en
bit på den vägen, har vi funnit något
vätdefullt.

Marga.retba Sjöd.in

Äugustin Bea: Der lVeg zar
Einhei, nacb d.em Konzil. Frei-
brrg 1966, Herder. DM z9:5o.

Att kardinal Bea fick dela den tyska
bokhandelns fredspris 1966 med Kyrkor-
nas Världsråds förre generalsekreterare
Visser't Hooft visar den ställning och
aktning, som tillkommer den gamle kar-
dinalen i dagens ekumeniska läge. Om
dagens situation, som det heter i förelig-
gande arbete, kännetecknas av en rekume-
nisk explosion>, så har detta sin grund
inte minst i kardinalens egna entusias-
merande insatser både före, under och
efter det andra Vatikankonciliet. Som
ledare för Sekretariatet för de kristnas en-
het kan han tala med en särskild aukto-
ritet, när han nu träder fram för att ge

vägledning och inspiration för det fort-
satta ekumeniska verket. Den bok, som
här föreligger, skulle man kunna karak-
tärisera som ett sannskyldigt ekumeniskt
manuale. Den innehåller nämligen den
oavkortade texten till tre av de för det
ekumeniska arbetet viktigaste koncilie-
dokumenten (dekretet om ekumeniken,
den dogmatiska konstitutionen om den

95



Litteratur

gudomliga uppenbarelsen samt deklara-
tionen om religionsfriheten); vidare cite-
ras utförligt ur de övriga, särskilt ur den
dogmatiska konstitutionen om kyrkan. Så

ges redogörelser för alla dessa dokumens
tillkomst och kommentarer till deras dog-
matiska innehåll och ekumeniska räck-
vidd. Härmed vill Bea inskärpa, att det
fortsatta ekumeniska arbetet från katolsk
sida måste ske i den anda och med den
kädekens inriktning, som var konciliets
egen.

Kardinalen är tillräckligt erfaren i de
problemkomplex han behandlar för att
inte förbise de stora svårigheter av både
teologisk och psykologisk art, som ligger
i vägen vid vaodringen mot der ekume-
niska arbetets mål: att alla mä vara ett i
trons, sakramentens och ämbetets gemen-
skap. Att ens söka antyda rikedomen i
vad Bea har att säga är omöjligt inom
ramen för denna anmälan. Yar och en
som något följt hans verksamhet under
de senare åren vet, att han f.örtaller vat-
ken till slapp eftergivenhet åt vänster
eller till dömande självtillräcklighet åt
höger. Man måste, säger han, >vaka över,
att tron på den fulla sanningen förblir
oantastad, och man måste bemöda sig
om att göra allt vad den katolska tron
lär. Men man måste göra detta i kädek,
dvs. med all möjlig hänsyn till nästan.>
Att detta är en princip, som är lättare
att formulera än att tillämpa i praktikens
alla detaljer, vet kardinal Bea själv bättre
än de flesta. Ett typexempel på vad kar-
dinalen menar med en sann, realistisk
och kärleksfull dialog ger han i sin fram-
ställning av konciliets behandling av
mariologien (s. zr5-zz9). Att denna av
konciliet kom att behandlas i samband
med läran om kyrkan, anser han lata ay
providentiell betydelse. Därmed har ma-
riologien inte endast fått sin Åtta Sitz
in Leben; den har också integrerats i
det lärokomplex, som han med många
andra anser vara ekumenikens cenffala,
nämligen läran om kyrkan.

Alf Härd.elin

s6

Karl Rah ner Vom Sinn
d.es kirchliclten Amtes. Freiburg
1966, Herder. DM 4:8o.

Karl Rahner ger i denna lilla skrift

- 
ursprungligen ett föredrag 

- 
ingen

fullständig och systematisk framställning
av det kyrkliga ämbetets berydelse och
innebiird. Förf. ger i stället ett prov på
sin speciella nådegåva: att awinna till
synes banala och utdiskuterade ämnen
nya och oväntade aspekter, att förvandla
det rsjälvklarau till det för tron ange-
lägna. Rahner vill tyda >tidens tecken',
inte för att åstadkomma en falsk anpass-
ning, utan för att göra syndarnas kyrka
trovärdig för det gudomliga mysteriums
skull, som hon bär i sitt sköte, och som
hon är satt för att uppenbara för världen.

Om nu kyrkan inte längre som förr
i våra länder är en folkkyrka, utan en
troende diaspora i ett pluralistiskt sam-
hälle, så kräver detta en ny besinning
också över ämbetets andliga narur och
frälsningshistoriska funktion. Det hierar-
kiska ämbetet är en tjänare åt tron, hop-
pet och kärleken, men inte exklusivt den
ende tjänaren. Även om det hierarkiska
ämbetet har sina bestämda och nödvän-
diga funktioner i kyrkan, så är det lik-
väl inte Andens enda redskap. Andens
fria verk i världen, det hierarkiska äm-
betet och de karismatiska gåvorna sam-
spelar vid uppbyggandet av Guds rike.
Änsvaret för att Kristus blir känd och
hans evangelium mottaget vilar pä alla
troende. Det finns därför inte bara en
falsk klerikalisrn, utan också en falsk lai-
cism. Rahner saknar förvisso inte ett kon-
kret undedag, när han säger: >Och idag,
när man så mycket talar om 'myndiga
lekmän', är det mindre än någonsin på
sin plats att lasta enbart kleresiet för allt
det i kyrkan, som uppfordrar till kritik
och oto.,

Alf Hård.elin
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H. K. Sch j el derup: Prfo-
logi. Den moderna Psykologins
grandd.rag ocb tillämpnizg. Sthlm
1966, !(aV-serien. Kr. 13: 5o.

En inledning till den moderna psyko-
login måste nödvändigtvis bli fragmen-
tarisk. I vära dagar är dess område för
stort och för differentierat. Man bör
också slå in på en väg, som beaktar så-

väl vetenskaplig exakthet som allmänför-
ståelighet.

Om man tar hänsyn till dessa svårig-
heter kan man vara glad över att den
framstående norske psykologen professor
H. K. Schjelderups bok Prykologi har
presenterab för svensk publik.

Just för den intresserade lekmannen
är boken lättläst: språket är lättfattligt
och levande, avsnitten korta och över-
skådliga. Bra uwalda och framställda är
också de många exempel, klassiska och
mindre kända, som han tar upp. Man
läser dem gärna.

Som huvudområden behandlas 
- 

på
litet mer ät zoo sidor 

- 
allmän psyko-

logi, differentiell psykologi, uwecklings-
psykologi, socialpsykologi och psykoana-
lys. Med en så koncentrerad framställ-
ning kan man natudigtvis bara ge en
överblick och väcka ldsarens intresse till
vidarestudier genom skickligt uwalda
forskningsresultat, inbakade i texten.

Med glädje ser rnan att psykoanalysen
inte styvmoderligt undanträngts till en
marginalanmärkning, utan att dea fått
samma värdering som på kontinenten och
i USA. (Men varför talas det bara om
Freud och freudianerna?!)

Å andra sidan inskränks med rätta in-
lärningspsykologins roll. Detta är ett sym-
tom på Schjelderups grundavsikt: att geot-
emot en ravhumanisering> (s. 17) påvisa
sor.spelet mellan biologi och kultur, vil-
ket bildar människan som helhet. rMän-
niskan uwecklar sina reaktionsmönster i
en växelverkan mellan den biologiska
grundvalen för beteendet och inflytel-

serna från det samhälle hon växer upp ir
(s. r+).

Som något positivt kan vidare påpe-

kas, att det finns klara gränser för psyko-
logins verksamhetsområden: hänvisningar
till kunskapsteoretiska och religionsfilo-
sofiska ftägor (jfr inledningen eller av-
snittet om rmystik)) ställer människan i
ett större sammanhang. Oclså därmed
sätter han sig emot att psykologin upp-
ställs som den enda och absoluta bete-
endevetenskapen. Utan att sammanblanda
den empiriska psykologin med filosofi,
betraktas den inom den större ramen av
individens helheaexistens. Denna realism
är en av bokens många förtjänster.

Omslagsbilden visar ett uppstyckat
människohuvud. Efter läsningen tycker
man srarare att Schjelderup här har gjort
ett försök 

^tt 
äter sammanfoga vad som

genom olika psykologier syns vara upp-
löst i skilda delar: människan som hel-
het' Kbus Dietz SI

George Äpplet.on Den
åttalaldiga aägen.En bok om nu-
tida buddhism. Stockholm 1966,
SKDB. Kr. 14:5o.

Buddhismen har ju snabbt blivit en
faktor att räkna med och vi påminns
ständigt om dess existens. Behovet av in-
formation om den är stort, framför allt
pålitlig information. Appleton begränsar
sig till vissa väsentliga aspekter. Såsom

redan titeln anger, behandlar han den
moderna, aktuella buddhismen - 

vilket
naturligtvis inte kan ske utan att man
först återvänder till Buddha själv 

- 
och

han studerar mötet mellan kristendom
och buddhism.

Författaren, som själv är kristen, skri-
ver i en anda av positiv uppskattning 

-boken har tydligen tillkommit i nära
kontakt med ledande buddhister. Fram-
ställningen är lättläst och bör inte be-
rcda nägta störe svårigheter. En utmärkt
ordlista med förklaringar bidrar till an-
vändbarheten. ,L
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Georg Schurhammer SJ:
Gesammebe Srrdien. Herausge-
geben zum 8o. Geburtstag des

Verfassers. Bibliotheca Instituti
Historici S.J. Vol. XX-XXIII.
F.om 196z-65.

Till pater Georg Schurhammers 8o-
årsdag beslöt hans medarbetare vid Jesu
Sällskaps historiska institut i Rom att
föranstalta en ny utgåva av alla de ota-
liga publikationer av den lärde histori-
kern som till stor del nu är utsålda eller
spridda i olika tidskrifter.

Bd I Die zeitgenössicben Quellen zar
Geschicbte Portagiesiscb-Atiens and' sei-
ner Nacbbailäniler zur Zeit d.es Hl. Franz
Xaaer (1538-1552), ett verk som inne-
Iattar länderna östafrika, Åbessinien,
Arabien, Persien, Främre och Bortre In-
dien, Malaiska arkipelagen, Filippinerna,
Kina och Japan och som är en grund-
läggande och oumbärlig källa för forsk-
ningen på detta område. I det väsentliga
utgörs bandet av en på mekanisk väg
framställd reproduktion av första upp-
lagan, som utkommit ry32 i Leipzig och
vars restupplaga förstörts under kriget.
Därtill kommer ett utfödigt supplement
(intill tg6z) med korrekturer och hän-
visningar till eventuella utgåvor av käll-
skrifter i tryck och till nya källor. En ut-
förlig, omfångsrik och mycket detaljerad
index undedättar användningen av det
värdefulla källmaterialet.

De tre följande volymerna presenteras

i ett förord av chefen för Bibliotheca In-
stituti Historici S. J., pater Miquel Batt-
loni:

Bd II Orientalia ger som orientering
först en fullständig bibliografi över pater
Schurhammers verk, sammanställd av pa-

ter L. Polgär 
- 

en imponerande lista på

343 publikationer. Sedan återges
främst under medverkan av Läszl6 Szilas
SJ 

- 
ett omfattande källmaterial som

belyser Franciskus Xaviers person och
vetk, den tid och den omvädd han levde
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i, hans samtida samt hans omedelbara
efterträdare och efterföljare.

Bd III Xateriana sammanställer för-
fattare och verk som sysslar med den
store aposteln Franciskus Xavier själv,
hans personlighet, hans skrifter, hans
spiritualitet, hans resor och apostoliska
gärning.

Bd IY Va.ria omfattar wä delar: I An-
hånge och 1l Besprecbungen and, Ind,ex

- 
allägg och komplement som låter pa-

ter Schurhammers outtröfiliga forskare-
gärning och omfattande litterära livsverk
framstå i ännu klarare ljus.

1G

Franziskus M. Straat-
mann OP: In d.er Verbannang

- Tagebilcbet r94o bis t947.
Frankfurt/Main 1962, Europä-
iche Verlagsanstalt. DM 16: 

-.
Franziskus Straatmann blev dominikan

r9o5 och studentpräst i Bedin r9r4.
Det första väddskriget blev till en så

skakande upplevelse för honom att han
från och med r9r8 aktivt arbetade för
den katolska fredsrörelsen. Framför andra
publikationer var det lfilhelm Foersters

bok lVehkrieg and' lYebgewissen som
inspirerade honom till egen aktivitet på
detta område. Foerster framställer på
övertygande sätt att Kristi frälsningslära
gäller även med avseende på de mellan-
folkliga relationerna. Därtill anslöt sig
även Straatmann. Han skriver i förelig-
gande bok (s. z5): ,Detta borde inte
vara något nytt för en katolik och allra-
minst för en katolsk präst. Men faktu-
är att denna sanning uäder helt tillbaka
i den vanliga förkunnelsen. Kristus fram-
ställs där som en Lånre för den enskilda
själen, för familjegemenskapen, för det
ekonomiska livet, men haos dominerande
betydelse även för de internationella rela-
tionerna och den internationella moralen
fönigs. Verkligheten står så skarpt mot
detta ideal att man inte vågar predika
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därom eller åtminstone kräver att män-
niskorna strävar därefter. Också bland
de kristna härskar främst nationellt-ego-
istiska känslor och först i andra hand
övernationellt-altruistiska, som det mot-
svarar Kristi anda. Senare (dvs. efter
r9r4) förkunnade Benedikt XV och
Pius XI outtröttligen den katolska fräls-
ningsläran även beträffande detta område
och jag har i första rummet lagt deras
utsagor till grund för mitt eget arbete.
Så skrev jag min bok l[/eltkircbe *nd'
lYeht'ried,e inom kort tid ... Boken
gjorde starkt intryck både i Tyskland
och i utlandet.>

Pater Straatmann kom redan t933 i
koncentrationsläger och fick där gä ige-
nom all den förnedting och parodi på
räaskipning som kännetecknar denna in-
rättning. Han släpptes fri på försök efter
nägra mänad,et men övervakades med
hjälp av angivare. Han lyckades fly och
kom först till Rom och sedan till Hol-
land. När han r938 ville förnya sitt
tyska pass fick han veta att hans tyska
medborgarskap hade tagits ifrån honom.
Han fick uppehållstillstånd av de hol-
ländska myndigheterna och undangömd
i ea holländskt kloster kunde han komma
undan gestapo-bödlarna.

Pater Straatmann har utgivit andra,
delvis omfattande böcker, som är läs-
värda, bl. a. Die Heiligen und, d.er Staat
(j band, Frankfurt/Main, Josef Knecht),
Krieg und. Cbrfutenturn beure (Trier,
Paulinus), Betbanien pred.igt (Luzern,

Räber). Pater Straatmanns böcker har bli-
vit översatta till engelska, franska, ponu-
gisiska och holländska.

Herrnann Scbalze

Josef Scharbert: Dat Sach-
bacb zu Bibel. Aschaffenburg
1965, Pattloch.

Konciliet uppmanar >enträget och ef-
tertryckligt alla kristtrogna ... att göra
skriftläsningen till en helig vana ...

Gärna må de därför gå till själva den
heliga texten, antingen i liturgien som är
mättad av gudomliga ord, eller genom
from läsning, genom liimpliga kurser och
andra hjälpmedel, som med samtycke
och på initiativ av kyrkans herdar i dag
överallt berömligt tillhandahålles> (Dei
Verbam, m z5). Ett av de många hjälp-
medlen för bibelstudium som konstitutio-
nen om den gudomliga uppenbarelsen
talar om, är utan wivel Scharberts Sacb-
bach zar Bibel, särsktk lämplig f.ör alla
som undervisar.

Vi vet alla hur pass många nötter Bi-
beln ger oss att knäcka. Josef Scharbert,
professor i Gamla testamentet och bib-
liskt-orientaliska språk vid den filoso-
fisk-teologiska högskolan i Miinchen-
Freising, ger här svar på mänga av
dessa frågor. Knappt, men ändå tillräck-
ligt utfödigt, bjuder författaren på en
mängd viktiga informationer. Hans stil
är klar, och till och med svåra problem
behandlas så, att de blir förståeliga för
icke-fackmannen.

Denna Sachbuch ger först en introduk-
tion till den historiska process som ledde
till Bibelns uppkomst och en överblick
över de olika bibliska böckerna och deras

f.örf.attare. Sen behandlas kanonhistorien,
inspirationen och relationen mellan Bibel
och kyrkans läroämbete. Vi blir dessutom
fönrogna med Bibelns språk och dess

skriftformer samt med textkritikens pro-
blem. Till det ansluter författaren en kort
redogörelse för de väsentliga frågor som
rör Bibelns tolkning.

Beträffande inspirationen uwecklar
Scharbert ett dynamiskt inspirationsbe-
grepp, som tar häosyn till det faktum att
såväl Gud som olika människor sa--
verkat vid Bibelns tillkomst. Han talar
utförligt om hur enligt de olika yttran-
dena från läroämbetets sida relationen
mellan Gud som autor och den mänsk-
liga fiörfattaren endast kan tänkas 

- 
till

sist är det ju ett mysterium.
Scharbert sammanfattar sitt inspira-

tionsbegrepp på följande sätt: Inspiration
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är den Helige Andes direkta, övernarur-
liga inflytande på de bibliska böckernas
uppkomst, varigenom människor 

- 
fria

i fräga om val av ämne och framställ-
ningsmedel 

- 
skrev ned det som den

Helige Ånde ville, när han ville och på

ett sätt som han ville. Det är detta in-
spirationsbegrepp, som låter förena sig
med alla fakta, den moderna bibelveten-
skapen har hållit fram och som av Andra
Vatikankonciliets konstitution Dei Ver-
barn f.ät sin bekräftelse: rTill att författa
dessa heliga böcker uwalde Gud män-
niskor och använde sig av deras duglig-
het och atlag f.ör att de såsom verkliga
författare skriftligt skulle uppteckna allt
och endast det som Herren själv, verk-
sam i och genom dem, ville ha nedskri-
vit" (nr rr).

Sjätte delen av sin bok ägnar Schar-
bert ett mycket viktigt område, som han
kallar "Sinn der Bibeb. Hela ftågan om-
skrivs av Dei Verbrnz som en uppgift

- 
som förresten är ett omedelbart re-

sultat av kyrkans nyss återgivna inspira-
tionsbegrepp. Konstitutionen säger: oEf-
tersom Gud i den Heliga skrift talar ge-

nom människor på människovis, bör den
som förklarar den Heliga skrift för att
få klarhet över vad han velat ge oss,

noga utforska vad, hagiogtaferna i verk-
ligheten velat säga och vad Gud genom
deras ord behagat uppenbara" (nr rz).
Hela konsten att tolka Skriften består
alltså i att Iä ftaa, vad författaren har
velat säga. Först och främst måste bibel-
tolkningen därför utgå från de olika
skrifternas litterära genre, historiska, pro-
fetiska, poetiska och andra. Hagiogra-
fens förutsättningar, hans tidevarvs kul-
rurella läge, hans sa-tids vanor att tänka
och känna, tala och berätta samt de seder

och bruk som då rådde i umgänge, måste
utforskas för aa man skall komma un-
derfund med, vad Gud genom honom
har velat säga (jfr Dei Verbun nr rz).
Åt detta ägnar Scharbert som sagt ett
helt mycket värdefullt kapitel.

Texter av viktiga urkunder och
dokument, register, kartor och skriftprov
i bihang s,rmt en mängd bildmaterial
gör det lättare att använda boken.

I ett land med en stark protestantisk
tradition att tolka Guds ord och leva
med det är förfanarens hänsyn till pro-
testantismens syn på Bibeln och dess sätt
att tolka den för läsaren av särskild be-
tydelse.

Dat Sacbbucb zar Bibel är allaå ea
utmärkt hjälpmedel för alla som i den
Heliga skrift söker okunskapen om Jesus
Kristusr (Fil. l:8).

H. lY, Feassner SJ

Gottet rcicbe Gaben. 
- 

Eine
Text-Äusgabe. Miinchen ry66,
Ars Sacra. DM. ro:8o.

Boken innehäler uwalda delar ur alla
de böcker som födaget Ärs Saca utgivit
under de senaste fyrtio åren, Sjuttio för-
fatrare frän olika länder och tider be-
skriver tillsammans från olika synpunk-
ter den kristnes inre liv, sådant det ge-
staltar sig under den gudomlige Andens
ledning. Det rör sig om uwalda vittnes-
börd för aodlig levnadsvishet: meditatio-
ner, böner, brev, dikter, sentenser, som
sammanbindes av ledmotivet: ur ffon
kärlek, ur kädek glädje. På sarnma gång
är boken ett vittnesbörd om den bety-
dande insats som förlaget Ärs Sacra gör
på den andliga litteraturens område.
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