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SEDÄN SIST

I en upqrörd tid

ser CREDO:s 5o:e ärgilrg dagens ljus
med detta nummer. Medan dagligen tu-
sentals människor svälter ihjä1, tävlar
stormakter med sagolika ekonomiska in-
satsef om att erövra den yttre rymden.
Medan vetenskapsmännen å ena sidan
sätter en ära i att avhåÅla sig från alla
slag av värderingar, har å andra sidan
deras arbete kommit att tjåf,a stormak-
ternas avgjon värdebetonade målsätt-
ningar. Till och med >gubben i månen"
måste räkna med att förlora sin åskådar-
roll under miljontals år och dras in i
kampen. Medan alla former av lydnad
och underordning påstås strida mot män-
niskwärdet och äventyra individens
ohämmade uweckling, står vi samtidigt
inför ett hänsynslcist totalitärt förrryck.
Raffinerade system av våld håller sig inte
längre inom sina geografiska gränser och
lyckas på s,rmma gång locka folk att lik-
som kasta sig i deras armar för att slippa
m<jdan att vara sig själva. Medan natur-
vetenskapen hjälper oss art manipulera
med naturen utanför och inom oss själva,
har samma forskning fört till att makter,
lika anonyma som ansvarslösa, kan på-

verka den offentliga opiniooen och styra
samhället. Och vad värte är, medan tek-
niken har befriat oss från hotande faror
och avsevärt utvidgat våra livsmöjlighe-
ter, har glädjen inte ökat i samma takt.
Många av vära samtida tycks ha tappat

bort sig själva och kan inte längre finna
någon bärkraftig mening i tillvaron.

Är det en fiende som 
- 

enligt Matt.
r3'. z8 

- 
sått ogras bland vetet?

Även den kristna förkunnelsen har
hamnat i ett krisläge. Kontakten med li-
vet har försvagats. Ännu har inte allt
registrerats som rör sig i tiden. De exakta
vetenskaperna uppmärksammar ju sina

r -682836 Credo. 5o:e årg. Nr r, 1969

metoders 'begränsade räckvidd. Poeter och
konstnärer, seismiskt känsliga för vad
som händer på den inre fronten, pinas av
människans vanmakt. Dagens filosofer
talar öppet om rnänniskans beroende av
åtskilligt som hon ,inte har makt över 

-att hon åt "fördömd till friheten>,

"slängd ut i intet>. Trots allt detta stir-
rar kristna förkunnare fortfarande på
r8oo-taiets självgoda framstegssalighet.
Pessimisterna bland dem resignerar och
finner att dagens människor är oför-
mögna att lyfta blicken över empirins
horisont. Åktivisterna försöker däremot
att på något sätt stå på h,uvudet för att
falla folk i smaken. Medan världen läng-
tar efter enrydig vägledning, är kristen-
heten alltjämt splirtrad. Ja, språk- och
åsiktsförbistringen har trängt in i själva
kyrkan. Inte minst avslöjar debatten om
Humanae aitae d.et. Guds folk får alltså
inte längre uppleva den ofta så högljutt
prisade tryggheten. Just sådana som uo-
get har hållit sig rill ett länge beprövat
livsmönster ser sig övergivna. Ordet sam-
vetsfrihet har råkat in i den rådande
språkinflationen. I stället för att hävda
människans oförytterliga fötmäga att er-
känna moraliska normer åsyftar alet om
samvetsfrihet nu inte sällan en åtmin-
stone partiell normlöshet. Eller mera pre-
ciserat, i stället för att tala om szrmvets-
frihet när det gäller att beskriva rela-
tionen mellan människan och en i förväg
given moralisk ordning använder man nu
samma ord även i sådana fall där vissa
normer skall avslöjas som endast för-
menta.

Har fienden verkligen under natten

sått ogräs bland vetet?
Frägan * nog omöjlig att besvara.

Händelserna rymmer i sig själva inga



Sed.an sist

kriterier vatif.rän de med säkerhet skulle marwuxna på grund av gemensamma in-
kunna bedömas. Den institutionella kyr- rr€ssen och överensstämmande värde-
kans funktion har ikä.guatts. Så återstår ringsprinciper, håller på atr bli medvetna
endast att frukten visar, vad som var gott om sig själva och att göra sig gällande
och vad som var av ondo. Under vänte- inom den etablerade institutionen. Hän-
tiden måste vi stå ut med osäkerheten. delseförloppet står inte isolerat. Tvärtom

Har vi något att låta av situationen så vittnar historien om en dissociation mel-
skulle det !^ra att var och en står för lan statsmakt och samhälle i de vdster-
sig själv. Ingen grupptillhörighet, inte ländska kulturlä'nderna som huvudsak-
heller medlemskapet i kyrkan, kan ta ligen ägde rum under rToo- och r8oo-
ifrån oss vårt personliga ansvar. Även om talen. I kyrkan är nu något liknande un-
vi är kristna undgrår vi inte att vackla der uppsegling. Även andra tecken tyder
mellan hopp och fruktan. Ja, just så- därpå.
som kristna kan vi inte slå oss till ro och CREDO:s 5o.e ärgäng börjar i en krä-
känna oss lyckligt förtöjda i den säkra vande dd. Men hur stressande situationen
hamnen. Fastän vi i tron är förvissade än må synas, meningsfull är den av allt
om att andliga krafter fyller och styr oss, am döma i hög grad. Den saknar varken
blir deras verkan dock endast gripbar i historisk bakgrund eller samband med
vära egna beslut. Vad som på nya fram- dagens nya rön. Den ställer uppgifter vi
träder är att kristendomen inte är någon kan ta itu med.
väg för svaga och livsuötta. Hör det till
vårt sekels speciella upptäckter att den en-
skilda människan oavsett sin sociala ställ-
ning, sin rastilihörighet, sin livssyn be- Kat4ttMt Dea aattaen

tyder någonting så tycks det aktuella hi- Den 16 november 1968 tidigt före gry-
storiska ögonblicket framwinga en ny ningen dog Augustinus Bea i Rom efter
klarhet om kyrkans plats i den enskilda en konvarig siukdom i en ålder av 87
kristna människans liv. Det är visserligen år. Det första man kommer ihåg när man
från och med reformationen som det tänker på honom är hans insatser för
ktistna trosmedvetandet kretsar kring frå- ekumeniken. I själva verket har på ka-
gorna om kyrkan, men under de senaste tolskt håll ingen förkämpe för de krist-
decennierna har den ekklesiologiska växt- nas återTörening under de senaste åren
processen intensifierats. Den har fått sin betytt så mycket som Bea. Han är en av
profana motsvarighet i sociologins seger- upphovsmännen till den ekumeniska is-
tåg. Tycks världen vata fängslaÅ, ja, helt lossning som det gängna årtiondet fick
enkelt förrollad av den återupptäckten bevittna. Han var den förste presidenten
att människan endast förekommer som för det av påven Johannes XXIII ny-
gruppvarelse, så lyder trosmedvetandets bildade ,sekretariatet för främjande av
mest brännande fräga i dag: Vad bety- de kristnas enhetu. Äv samme påve år
der det att tillhöra Kristi kyrka? Vilket 1959 utnämnd till kardinal förmådde
förhållande råder i kristna sammanhang han bidra till att konciliet fick en av-
mellan individ och grupp? Kyrkan kan gjort ekumenisk prägel. Urformningen av
med sin världsomspännande organisation konciliedekreten om ekumeniken och om
uppenbarligen inte längre vara ensam om de dsterländska kyrkorna var i stor ut-
att fulla vån medfödda och i :vära dagar sträckning hans verk. Även deklarationen
tilltagande behov av gemenskap. Den om kyrkans förhållande till de icke-
inom kyrkan så att säga nedifrån växaode kristna religionerna och konstitutionen
gruppbiidningen kommer framdeles inte om den gudomliga uppenbarelsen visar
att förbli rent privat. vänkretsar, sam- sig påverkade av Beas tankevärld. I den
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töna föttjänat judekapitlet speciell upp-
märksamhet 

- 
av Bea ursprungligen

tänkt som självständ,ig text! 
- 

i den
senare fick förhållandet mellan Skrift och
tradition en behandling som gladde
många icke-katoliker. Kardinal Beas sak-

kunnighet i förbindelse med ålderdomens
mildhet och en medfödd skicklighet att
umgås med alla slags människor förde
till en rad nya kontakter mellan katoliker
och andra kristna samfunds representan-
ter. En ekumenisk klimatförändring blw
resultatet. Det är för ddiet att fci'rs<i,ka

sig på ett definidvt omdöme om den av-

lidne kyrkomannen. Men en sak får inte
glömmas bort. Bea var långt ifrån ute-
slutande ekumen. En minst lika viktig
insats gjorde han som bibelfotskare. Ja,
man'tlr inte ens en tätt uppfattning om
hans ekumeniska insats, om man inte läg-
ger märke till att den gick ut ifrån Bi-
beln. Här ligger dess genomslagskraft
och dess begränsning. Augu.stinus Bea var
professor i exegetik, först vid jesuithög-

skolan i Vatrkenburg (Holland), senare
vid det pävliga Bibelinstitutet i Rom,
vars tektor han var under många år. I
samband därmed blev han påven Pius
XII:s främste tädgivare, när denne år
1943 utgav sin bibelencyklika Diaino af.

flante. Encyklikan berydde eft genom-

brott. Vad exegeterna sedan länge längtat
6f1gs 

- 
att fä begagtta sig w moderna

historiska och kritiska metoder 
- 

fick i
nämnda encyklika klanecken ifrån äm-
betskyrkan. Encyklikan uttalade vad kon-
ciliekonstitutionen om den gudomliga
uppenbarelsen fu ry65 förde till dess

fulla mognad, att nämligen tolkningen
av en biblisk text alltid först och främst
kräver att man skaffar sig klarhet om
dess [tterära karaktär. Vilken mening
exempelvis Jobs bok i Gamla Testamen-
tet har, beror väsentligt på om den är
historisk eller om dess författare har klätt
en id6 i formen av en berättelse 

- 
om

han alltså har velat skriva etr slags ro-
man.

Beas lärdom avkastade även praktiska

tesultat. Det var nämligen han som med
sitt Bibelinstitut stod bakom den nya la-
tinska iiversättning av Psaltaren som Pius
XII 

- 
oberoende av invanda for,mer som

han var 
- 

publicerade samma är ry43.
En lärd kyrkofader, den helige H,ierony-
mus (omkr 347-419), hade på sin tid
redigerat Vr.lgata, den latinska ö;ersätt-
ning av Bibeln som länge betraktades
som sakrosankt. Nu hade en av vår tids
lärda, Äugustinus Bea, tillsammans med
en grupp medarbetare på påvens uppdrag
utarbetat en visserligen språkligt mindre
högstämd, dock filologiskt bättre version
av den del av Bibeln som har den största
baydelsen för liturgin.

Sammanfattningsvis kan sägas, att Au-
gustinus Bea blev ekumen såsom bibel-
forskare. Ekumenisk teologi i hela sin
bredd kan inte inskränka sig til bib€l-
ku,nskap. Men all sund ekumenik bör ha
Bibeln som grundval. Alla ktistna erkän-
ner den ju såsom Guds Ord. Här är alla
eniga. För övrigt verkade bibelvetenska-
pen redan enande långt innan er mål-
medveten ekumenik kom i gång. rToo-
och rSoo-talens liberala an'grepp på kris-
tendomens historiska fundament var ju
en utmaniog till alla kristna. De fram-
tvang en ny sorts bibelvetenskap. De blev
den utlösande otsaken till forskningar,
som alla kristna oavsett sin speciella be-

kännelse är angelägna att få odla. I den
meningen är exegetiken förelöpare till
ekumeniken. Och i samma mening är
Beas levnadsbana tidstypisk.

Under sin tid som rektor vid Bibel-
institutet tog Bea, då ännu en enkel je-

suitpater, en dag emot en icke-katolsk
kollega. Med sitt rypiska leende sade han
att han ville visa ett väl utrustat exege-
tiskt bibliotek för gasten och förde så in
honom i institutets bibliotek. Denne fick
med växande tillfredsställelse konstatera,
att långt mer än hälften av bokmateria-
let härstammade frän protestantisAa för-
fattare. Han smålog som Bea och fann
att vidsyntheten inte ens i Rom helt ly-
ser med sin frånvaro.
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r968 års nobelPris
i litteratur har i år tilldelats en japan,

Yasunari Kautabata, Genom tre fomaner
som tidigare översatts till svenska har
han redan hunnit få en l,iten läsekrets i
Sverige, men för de flesta var väl namnet
okänt. Nyheten blev alltså en nyttig på-
minnelse om att det faktiskt skrivs lit-
teratur även bortom den europeiska hori-
sonton.

Med full förståelse för det absurda i
detta världsmästerskap i litteratur ILr
man väl sdga att till nobelprisets väsent-

liga funktioner hör att lyfta fram ur det
regionala dunklet författare som både är
typiska för sina länder och fristående per-
sonligheter. Kawabata är en sådan för-
fattarc 

- 
det kan .man ännu spåra ge-

nom dubbla översättningar. Personlighe-
som vi möter den i hans böcker

- 
är idel sinnen och vidöppna sinnen.

Och förvåoansvärt direkt överför han
sina känsior och upplevelser på läsaren.
Men Kawabata är en mycket lugn man
och hans storhet framträder först när
man besinnar vilken kraft till och med
moderationen får, hur tydliga nyanserrra

blir och hur konkret den för oss främ-
mande miljön tecknas. Denna miljö, det
moderna Japan, som varken kan be-
hålla eller bli kvitt det gamla, keisar-
tidens Japan, skulle utmärkt väl för
oss kunna vara ett egenvärde, men hans

romaner nöjer sig med att reflektera mot-
sättningarna. Både människor och miliö
är fyllda av dem, men huvudsaken blir
något annat: värmen och intensiteten i
sinnliga upplevelser, människors känslo-
värld och karaktär.

För oss många som tidigare inte varit
i tillfälle att Låsa Kawabatas romaner in-
nebär årets nobelpris en geografisk upp-
täckt. Den vita fläcken långt i öster har
fått någon färg. Kawabatas romaner är
en värdig och lockande inkörsport mot
en spännande ny litterär värld.

D en t o : e Lambet h- konl ere6 en

öppnades i London ror år efter den
första, just den dag då Paulus VI utgav
encyklikan Humanae vitae, den z5 juli
1968. Bakom låg inte någon planlagd
synkronisering, men sammanträffandet
påverkade i all sin slumpaktighet accent-

fördelningen i konferensens arbete. Re-
dan den föregående Larnbeth-konferen-
sen, år 1958, hade förklarat sig vara vil-
lig att under vissa villkor tillåta pre-
ventivmedel. I slutresolutionen från 1968
års konferens sägs nu: Konlerensen ha.r

appmärkvmmat Hant Helighet påaen

Paulas VI:s n5,ligen utgiana enryh,lika
Hurnanae aitae och uttalar sin upgkatt-
ning au påaens d,iuQa omtorg om åktm-
säapet som institation ocb orn d'et äkten-
skapliga lioets integritet. lcke desto mind.re
rcr konferensen ig ur $ånd att samtycka
med. påaens rlutsdrr att, för$orn aubåll-
santbet ocb aal au ofruktvmnta period.er,

alla metod.er du föd.elsekontroll strid.er
>mo, d'en au Gud upprättade ordningen".
Konferensen bekräftade alltså den före-
gående konfetensens ställningstagande
och hävdade därmed sitt avståndstagande
från Rom i fÅga om familjeplanering.

Har sålunda encyklikan medfört ett
bakslag för ekumeniken? Sociologiskt
sett: ja! Men ekumenik är förmer än so-
ciologi. Den syftar till något utöver
skilda kristna samfunds organisatoriska
återförening. Ekumenikens mäl fu att aLIa
skall erkänna Kristi förkunnelse sådan
den från början var menad 

- 
en enig-

het om bekännelsen hos alla om dess
grundval, uon. Enhet kan inte uppnås
annat än på basis av enighet. Ekume-
nikens tyngdpunkt iigger alltså på över-
tygelsens plan. Nu kan en överrygelse en-
dast gälla något som man kommit under-
fund med är sant. Påven skulle alltså för-
tjäna klander från ekumenerna, om han
med sitt nej till artificiell födelsekontroll
aviägsnat sig från sanningen. Har han
däremot rätt, så har hans ord rensat luf-
ten och i så måtto främiat ekumeniken i
stället.
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l\ /f onte Cassinlklostrets basilika förstördes under andra världskriget men

IVIn". byggt, upp igen. Med anledning av dess invigning den z4 oktober

ry64 forklarade påven Paulus VI den helige Benedikt, som på berget Cas-

sino gav sin regel dess slutliga lydelse, för Europas skyddspatron' Dessutom

förordnade han den 4 mars t965, ar helgonets fest den r r juli, som dittills
firats blott inom benediktinorden, skulle utsträckas till att ornfatta hela kyr-

kan. Händelsen ger mången redan tidigare använd äretitel en ny betydelse,

såsom då man mttrycksfullt kallade honom >rVästerlandets abbotr, eller då

Pius XII 1947 prisade honom som >Europas fader> eller när han under hög-

skolveckorna i Salzburg 1959 räknades bland >Europas diktare, tänkare och

skapare>r och nämndes tillsammans med Åugustinus, Tomas ab Aquino, Fran-

ciskus av Assisi och andra.

Med sina ord och genom att införa festen har påven Paulus klargjort,
att det här inte rör sig om det förflutna utan om vår egen tid, som med

smärta kämpar f.ör att omforma Europa. Benedikt skall framstå för dagens

kristna icke blott som munkarnas patriark och fader eller som grundare och

utformare av de europeiska kärnländernas andliga och kulturella historia.

Paulus VI hoppas snarare, att i den period av efterkonciliär förnyelse, under

vilken kyrkan lämnar mycket av det som hon f.ätt av Monte Cassinos helige,

skall andra drivkrafter i hans ande börja verka, som kyrkan behöver för sin

förnyelse och som kunde vara till hjälp för nutidens Europa.

För de skandinaviska ländernas kristna är denna blick på nutiden så myc-

ket viktigare som den helige Benedikts verk t ex. i Sverige inte på långt
när spelat sarruna roll som i Frankrike, England och Tyskland eller i Polen

och Sydeuropa. Ansgars lärjunge Rimberts dil 888 etydde icke bara att
missionsarbetet avbröts, den fördröjde också att kloster grundades, något som

dessutom i hög grad försvårades av de oroliga krigstiderna. Endast fem kloster
känner vi namnen på, och dessa låg inte alla inom Sveriges nuvarande

gränser: Munkeboda, Munktorp, Bosjökloster, St Lars och Ållhelgonaklostret
i Lund. De har alla engelska munkar under inflytande från Cluny att tacka

för sin tillkomst. Även om i senare cisterciensiska kloster ännu levde kvar
något av sankt Benedikts anda, så upplevde hans kloster dock aldrig en sådan

blomning som den i Mellaneuropa fram till mitten av rroo-talet. Så myc-

ket uppmärksammare bör därför dagens skandinaviska kristna av alla deno-

minationer försöka utröna om Europas skyddshelgon har något att säga dem;
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så mycket mer rrråste alla katolska kristna och särskilt de munkar som be-
känner sig till honom som sin fader akta sig för att ha,ls över huvud kasta
sig ut i gamla eller nya ideologier och göra klicheer till förebilder när de
talar om den helige mannen.

För Paulus VI var det lika klart som fc;r Pius XII, vilken i en encyklika
1947 ännu en gång prisade benediktinordens historiska insatser, att benedikti-
nerna i vår tid, bortsett från ett fåtal undantag på missionsfälten, icke har
någon legitim sändning art t ex. röja skog, torflågga sumpmarker, meddela
antik bildning eller specialisera sig i historiska hjälpvetenskaper och andra
discipliner. Därför ,har man gärna sett benediktinernas kallelse i regelns >hu-
manum> och hänvisat till att Benedikt strävat efter frid och visat männi-
skorna hur deras hjårtan skall kunna leva i frid. Mitt i den radikala vädds-
förnekelsens eller den måttlösa livsbejakelsens ytterlighercr ldr oss hans regel
att häLla måtta och att skilja mellan andarna och värdena. Slutligen - och
detta är det högsta och nördvändigaste - visar hans levnadsordning männi-
skan, som nu för tiden så ofta forwivlar om livet och dess mening, vägen
till Guds pris och Skaparens lov, så att hon finner sig själv och ser sin
framtid i ljuset av Guds löfte att låta människan skåda honom och få allt
lidande förvandlat i glädje.

Men vartill behöver det återvunna människovärdet, sådant regeln beskriver
det, en munk som skyddspatron? Behöver en så allmän och allmänt kristen
livstydning en beskyddare ur klostrens >slutna värld"? Denna fÅga år för-
visso benittigad inför Kristi evangelium, men det är också berättigat att fräga,
om inte vissa grundmotiv, enligt vilka Europas skyddshelgon ville inrätta sina
munkars liv, kan hjälpa den moderna europdn att återfinna grundvalarna för
evangelium, vilka idag förefaller rubbade av filosofiska och teologiska upp-
görelser pä alla kontinenter och i alla kyrkor.

Ett första grundmotiv nämnes i regelns prolog: människans återgång till
Gud, som hon en gång >i olydnadens rroghet lämnatu. Satsen ger i få ord
en lära om rnänniskan. Innehållet har inte blott bibliska paralleller. Det ger
en bild av människan, som i den tekniska och automatiserade industriella
tidsåldern vida omkring är hotad: människan som tackar Gud för sin till-
varo, som kommer från Gud och är kallad av honom, som strävar mot honom
och svarar den kallande guden med tack och lovprisning. Det ger en bild
av Gud, sådan som Gud själv har tecknat i den heliga Skrift och som av
människan förstörs i förblindad självförgudning.

Benediktinerna har alltid frestars och frestas fortfarande att begränsa gil-
tigheten av denna knapphändiga lära om människan till klostrets trånga
värld, men detta år felaktigt. Uppgiften att gestalta livet som en färd hem
till Gud och &irmed i sanning och verklighet vittna om Skaparen och Åter-
lösaren föreläggs alla människor. Klosterlivet är bara ett bland många för-
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sök. Vi skulle illa försd Benedikt som >Europas skyddshelgonr', om vi trodde
att vi genom hans ord och exem,pel kunde säkra återlösningens gåva i en
institution eller i historiskt givna former. Den gåvan måste människan finna
i öppenhet för Gud, för sin ndsta och för sig själv. Benedikts försök var
historiskt betingat, men dess verkan och livskraft var berydande. Han visar
oss det alltid giltiga, för att vi i vår tid skall pröva det på nytt med den
hjälp vi kristna kan hoppas på från våra brö,Cer och systrar som redan nått
målet mh är hemma.

Visserligen är det så, att den kristne av i dag i likhet med de flesta'
människor lutar åt att se på sig själv som en likaberättigad och medbestdm-
mande Guds medarbetare. Men den helige Benedika syn på saken borde inte
gå förlorad för honom. Kanske kan Europas skyddspatron bevara honom däri-
från, både här i Europa och på andra sidan haven. Det är inte bara en from
önskan, det är en livsfråga för kristendomens förverkligande över huvud
taget.

Den som idag talar om Benedikt har också skäl att tänka på det

bidrag hans munkar givit till den liturgiska och bibliska förnyelsen. Deras

insats har varit historiskt orienterad och vetenskapligt underbyggd och har
på sistone väckt till liv önskemål för framtiden. Kyrkans bibliska och li-
turgiska förnyelse är icke mera enskilda gruppers intresseområde; de anses

som en väsentlig del av den allmänkyrkliga förnyelsen. Med rätta f.rägar man
sig, om inte Benedikts munkar, när deras fader blivit Europas skyddspatron,

borde anse sig själva i första hand inbjudna att skapa nya liturgier på folk-
språken. Många benediktiner bejakar detta utan vidare för missionerna, men
tvekar i fräga om Europa. Alltfcir stora förluster syns vara förenade med
sådana försök, och det vore svårt att vinna samförstånd med de kyrkliga auk-
toriteterna. Likväl visar ett andra grundmotiv i regeln på nödvändigheten av
en sådan möda, ett motiv man stundom förbiser för ett annat, romantiskt
belyst och sakligt illa tolkat ord, som ofta tas ur sitt sammanhang: >Ingen-

ting får sättas före gudstjänsten.> Den helige mannen har också i enkla ord
manat sina munkar att sjunga psalmerna så >att värt hjårta är i samklang
med våra ord>.

Dessa ord hjälper i hans själs stora nrjd den moderne europdn som i stor
utsträckning lever som en människa utan identitet. Lämnad åt sina egna

krafter, utan svar på det ord som har kallat honom till liv, kan han blott
i samklang med detta ord komma till sig själv och finna sig själv. Denna
människas problem att nå fram till en identifikation mellan sin erfarenhets
vär,ld och den värld som kyrkans gudstjänst ,bjuder kan icke lösas utan att
Guds levande tilltal hjalper henne. Klingar hennes hjärta samman med Guds
ord, så vågar hon hoppas att småningom förlika det med sin nutida erfaren-
hets vädd.
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För dagens ,benediktiner måste detta ofta betyda ett avsked till den lik-
formiga, statiska och hieratiska liturgin. Om klostren enligt Andra Vatikan-
konciliets önskan skall bli ,rplantskolor för det kristna folkem uppbyggelse>
(Ordensdekretet nr 9), då måste också deras liturgi vara dynamisk, formrik
och anpassad till uppgiften. Den klosterliga gemenskapens intimitet kvarstår,
men den måste ändå vara sä öppen, att liturgin, som är klostedivets medel-
punkt, drar in kyrkobesökarna däri och låter dem uppleva hur munkar och
nunnor lever och arbetar.

När det gäller avskildhet från världen, ett törbrgat klosterliv, medeltida
vanor, så skall man för deras bibehållande icke åberopa sig på Europas
skyddspatron! Hans verk på 5oo-talet bestod i att anpassa det egyptiska och
mindreasiatiska munkväsendets gamla värden till sin egen tid. Må han hjälpa
oss att anpassa hans regels värden till vårt århundrade. De måste utan atr
väsentligen förvanskas göras fruktban br vår tids människor i deras kamp
om en ny ordning.

För en sådan anpassning bjuder den oegennytta och rena avsikt, som ut-
märker Benedikt i hans tredje grundmotiv, qila.erere Deum, sökandet efter
Gud, alla möjligheter men också alla risker. Den nutida munken får i sitt
sökande efter Gud inte >gå världen förbin, och den kristne får inte gå
förbi sina bröder. När Basilius och efter honom Benedikt rättade det mo-
nastiska idealet genom att draga det bort från eremiternas ensamhet in i kyr-
kan för att dtu förverkligas, så ,fick det ett element som kännetecknar allt
kristet munkväsen över huvud. En jämforelse med utomkristna monasdska
livsformer visar detta. Om de kristna munkarna vill vara kyrkliga när de

söker Gud, så måste de även om de lever i en klostedig gemenskap vara
till för andra, så som kyrkan själv. För dagens människor måste man för-
klara meningen med att söka Gud mitt ibland den automatiserade världens
mekanismer och tvång och dess mängfaldiga, ofta kristet kamouflerade för-
tryck. Munken äter f.fu i sitt sökande efter Gud inte glörnma, att hans kallel-
ses nådegåva, liksom alla nädegävor i kyrkan, är given för att den kyrkliga
gemenskapen må uppbyggas, och detta på ett sådant sätt som har beviskraft
inför hela mänskligheten, för att Gud, hans kallelse och uppgiften att söka
honom också i dagens värld må vara nårvarande och synliga.

Naturligwis finns det i Benedikts regel också andra motiv som man borde
nämna inför människans ncjd i vår tid. Vårt urval mä råcka för att visa,
hur det allmänt kristna för inder de troende i världen och i klostren på ett
sådant sätt, att det blir till hjälp f& bäd,a parter och därmed också för alla
människor. Det ser ut som om benediktinerna själva i första hand skulle
behöva sin faders beskydd för att kunna svara mot de mänskliga, andliga
och sociala krav som konciliet ställer på dem. Men om de inser kraven och
Gud ger dem kraft att fylla dem, så blir Benedikts upphöjelse till Europas
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skyddshelgon icke en farlig frestelse att drtija vid stora insatser i det för-
flutna - lät van i tacksam&ret. Den inger också hopp om att den kristne
i Europa kan vinna en position som tillåter honom att bestå i dagens värld
på det enda möjliga sättet: i Kristi efterföljelse, för människornas skull.

Em.manuel uon Seuerus OSB

TESERNA SPIKADES ALDRIG

Har franlagger Erain fserlob, profestor i kykohistoria aid aniaer:i-
letet i Mdrcter, en nmmaqfaltning aa itt appmärktammade arbete >>Der

Tbetenanscblagfand nicltt statt> (Miinster, z:a uppl. t967).

an behöver inte vara särskilt förtrogen med Lutherforskningen för att
känna til,l att den under senare år mer och mer behärskats av ett

intresse för den unge Luther 
- 

såväl uden katolske Luther> som det egent-
ligen reformatoriska hos honom. Intresset kretsar kring tiden efter tornupp-
levelsen och om vad den innebar för honom och det har ju Luther själv
ofta ,berättat om. Det rör sig då om något mycket mer än bara ett olöst
problem i Luthers liv. Här avgörs nämligen til syvende og sist om Luthers

nya teologiska position har lett fram till avlatsstriden eller om konflikten
med kyrkan och påvedömet först. har givit impulsen till Luthers reforma-
toriska tankar. Här avgörs även om Joseph Lortz har rått i att Luther skulle
ha blivit reformator under kampen med en otillräcklig framställning av den
katolska kyrkans ldra och om han med sin reformation kanske har upptäckt
något urkatolskt på nyft.1 Det som Luther anger som sin reformatoriska insikt
nämligen uppfattningen av Guds rättfärdighet såsom en rättfärdighet, genom

vilken han av nåd gör oss rättfärdiga, behöver inte vara kyrkoskiljande men
det måste med nödvändighet leda till protest mot Tetzels avlatspredikningar.
Det är i detta sammanhang ett speciellt intresse upp,står för en omstridd fråga
under senare år: spikade Luther verkligen sina teser på slottskyrkans port
är r5r7 och vad är den egentliga orsaken till den larmande högljuddheten?

Vi är vana vid att reformationsfesten den 3 r oktober firar rninnet av att
Luther spikade sina 95 avlatsteser på slottskyrkans port i $/ittenberg. På

1 Joseph Lortz: Die Rdotmation als religiöses Änliegen heute, Triet ry48, 136 f .
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rSoo-talet menade man något patetiskt att reformatorn med sina hammar-
slag skakade hela den medeltida kyrkan. Varken Luther själv eller de talrika
berättelserna om avlatsstriden från både protestantisk och gammalkyrklig
sida ända fram till Luthers död G>q6) innehåller någonting om
ea spikande av teser. Först Melanchthon berättar om spikandet i ett förord
till Luthers verk av fu ry46 som evangeliska {orskare som Boehmer2 och
Volz3 betraktar som >ohållbar legend> på grund av en rad andra oriktigheter.
Men varför gör vi då undantag för Melanchthons berättelse om spikandet av
teserna? Det är ju inte bara sä att källorna Iöre ry46 tiger om hammarslagen,
klara och upprepade utsagor av Luther själv utesluter dem.

Luther fick som själasörjare att göra med Tetzels avlatspredikningar. I
\Tittenberg hade kurfursten förbjudit avlatspredikan. Därför gick man från
S7ittenberg över till Jiiter og på Brandenburgskt område. Där köpte man
avlatsbrev och kom till Luther med dem i biktstolen. Här fick hanlara känna
de farliga föreställningar som avlatspredikningarna hade väckt. Luther var
i början benägen att äterf.öra överdrifterna och förvrängningarna till predi-

kanternas försäljarknep, tills han fick se >>Instructio summaria>r utfärdad av
ärkebiskopen Älbrecht av Magdeburg'Mainz för avlatspredikanterna. Då
blev han på det klara med att deras predikningar hade officiella anvisningar
som grund och vände sig till sin lokale biskop Hieronymus Schulz av Bran-
denburg och till ärkebiskop Albrecht som den ansvarige påvlige avlatskom-

missarien. Brevet till den senare har vi fått se. Det är daterat den 3 r oktober
r5r7. Dår ber Luther ärkebiskopen att indraga Instructio summaria och ge

andra anvisningar till avlatspredikanterna samt benäget ta del av bifogade
disputationsteser (det vill säga de 95 avlatsteserna). Då skulle han inse hur
nödvändigt det var att läran om avlaten fick en teologisk utläggning.

Of.ta talar Luther sedan om sitt ibrev till de ansvariga ' iskoparna. Han
framställer alltid händelserna så att han har givit ut sina avlatsteser först
när biskoparna inte svarade. Och detta utesluter spikandet den 3 r oktober,
samma dag som brevet till ärkebiskopen är daterat. Både i brevet till påven

Leo X i maj r5r8 och i brevet till Frederik den Vise den er novernber r5r8
beskriver han förloppet så. I det senare brevet skriver han: >Om min avsikt
att disputera var det ingen som visste något, inte ens mina bästa vänner,
endast den högvördigste herr ärkebiskopen av Magdeburg och herr biskopen
Hieronymus av Brandeoburg; ty eftersom det måste vara angeläget för dem
att avvårja sådana orimligheter,har jag i privatbrev - och detta innan jag

offentliggjorde disputationsteserna - i ödmjuk och vördnadsfull form upp-
manat dem att skydda Kristi får mot dess vargar . .. Mitt brev, som under

s Heinrich Boehmer: Luthers Romfaht (rlro/rr), Leipzlg t9r4,8.
sHans Volz: Martin Luthers Thesenanschlag und dessen Vorgeschichte, rJfeimar ryjg, t7,
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tiden kom i händerna på många människor, finns kvar och bekräftar dessa

fakta.,
Denna framställning har Luther hållit fast vid ända till slutet av sitt liv.

I skriften "Wider Hans Iflorst> rr4r heter det: >Då skrev iag ett brev med
teserna (propositionibus) till biskopen i Magdeburg, fcirmanade honom och

bad, att han skulle stoppa Teuel och fö$juda honom att predika dylika
ovederhäftiga saker. . . Detta brev kan jag än idag lägga fram. Men jag fick
inget svar . . . Så fick mina teser om Teael gå ut > I förordet till första
bandet av sina latinska verk från ry45 fnmstå'ller Luther vid en återblick
på sitt liv händelserna på fc;ljande sätt: >Sedermera skrev jag wä brev, det
ena till ärkebiskop Ålbrecht av Mainz..., det andra till den så kallade Ordi-
narius loci, nämligen till Brandenburgs biskop Hieronymus med en bön om
att sätta stopp för de skamlösa bedrifter och det avskyvärda tal som avlats-
predikanterna höll på med; men den stackars munken tog man ingen hänsyn
till överhuvudtaget När jag blev så missaktad gav jag ut disputationste-
serna.> Detta skrev Luther 1545, når inte längre några diplomatiska hänsyns-

taganden har kunnat förmå honom att manipulera med sanningen. Dessutom
kunde hans påstående kontrolleras; i det band dar förordet står, finns även
brevet till ärkebiskopen, det som var bifogat teserna och som Luther åbe-

ropar. Brevet finns bevarat i original i riksarkivet i Stockholm, daterat den

3r oktober r5r7.4
Hade Luther däremot spikat teserna den 3r oktober på slottskyrkan i ITit-

tenberg som det står i våra böcker och som man vid reformationsfirandet vill
tvåvda såsom något självlcIan, dä skulle han inte ha'lämnat biskoparna någon
tid alls att svara, vilket han ju så ofta har bedyrat att de fick. Han skulle
då omedelbart efter händelsen ha ljugit för påven och Frederik den Vise när
det ännu inte var tänkbart att minnet skulle bedra honom. Han skulle dess-

utom till slutet av sitt liv ha upprätthållit denna förfalskade bild av händel-
serna. Ingenting wingar oss, ja, ingenting berättigar oss ens att beskylla
Luther för en sådan felaktig framställning och att dessutom hålla fast vid
att han spikade teserna den 3r oktober r5r7. Luther talar vid alla tillfällen
endast om att han skrivit om avlaten eller att han givit ur teserna.

Någon disputation har faktiskt inte heller ägt rum, och överskriften ti,ll
de tryckta teserna som innehålller en begäran om ett eventuellt skriftligt
svar, för närmast tanken til,l att teserna skickats och ger oss knappast in-
tryck av en disputation i \Tittenberg. I överensstämmelse härmed har Luther
den r r novem,ber sänt teserna till sin vän priorn Johannes Lang i Erfurt,
med bön om aft han och ordensbrijderna skulle säga sin mening om dem
och peka på eventuella villfarelser. Teserna om den skolastiska teologin från

a Btevet åtetges i reptoduktion i Kyrkohistorisk Årssktift, r8 (r9r7), sid. XXXIV f.
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september r5r7 fick Johannes Lang omgående. Sedan väntade Luther nästan
t4 dagar. Under denna tid kunde han ha fått svar från ärkebiskop Albrecht
i Halle, som endast ligger 7z kilometer från \Tittenberg.

I ett bordssamtal berättar Luther, att han under en promenad efter All-
helgonafesten skrämt sin vän professor Hieronymus Schurff när han sade,

att han tänkte sktiva mot avlaten. Detta utesluter aft teserna spikades före
Allhelgonafesten och bekräftar Luthers påstående, att inte ens hans närmaste
vänner visste något om att han tänkte disputera.

Vidare skriver Luther i ett brev till hovkaplanen Georg Spalatin, aft han
inte ville att hans teser skulle hamna i händerna på kurfursten Frederik den
Vise eller någon av hovets män, innan de män fått teserna som kunde känna
sig kritiserade av tesernas innehåll. Dessa män var enligt Luthers brev till
Frederik den Vise ärkebiskopen Albrecht och biskop Hieronymus, som alltså
före hans bästa vänner fick veta att han tänkte disputera. Men hur skulle
Luther ha kunnat tänka sig att ingen >aulicus>, ingen man,från hovet, skulle
få kunskap om teserna, om han spikat dem på kyrkporten före Allhelgona-
dagen, slotckyrkans titularfest? Under dessa dagar brukade ju mycket folk
komma dit.

Detta och mycket annat leder oss fram till slutsatsen: Teserna spikades

aldrig. Den 3 r oktober är reformationens fcjdelsestund, därför att Luther
denna dag skickade avlatsteserna till berörda kyrkofurstar med begäran om
att de skulle sätta stopp ftir avlatspredikanternas skamlösa bedrifter. När
biskoparna inte reagerade övedämnade han teserna under hand till andra.

De spreds sedan mycket snabbt och trycktes i Leipzig, Niirnberg och Basel.

De fick i Tyskland och världen över ett gensvar, som reformatorn inte hade

avsett och inte kunnat förutse. Efter detta offentliggörande i bokform kunde
Luther i februari r5r8 och s€nare skriva, att han öppet (publice, ante fores)
hade inbjudit till disputation.

Nu säger kanske någon: det gör väl detsamma, om teserna verkligen
spikades eller inte.

Svaret kan bara bli nej. Om Luther hade spikat teserna den 3r oktober
rtrT samma dag som han skickade teserna till ärkebiskopen av Mainz, då

skulle han hela sitt återstående liv mot,b,ättre vetande ha framstäl,It händelse-

förloppet på ett felaktigt sätt. Har teserna däremot inte spikats blir det ännu
tydligare att Luther inte forcerat fram en brytning med kyrkan. Utan egen

avsikt skulle han ha blivit reformator. Förvisso drabbas då de bexirda bis-

koparna av än större skuld. Luther har nämligen givit dem tid aft reagera-

Han kan alltså ha menat allvar med sin begäran till ärkebiskopen, att sätta

stopp för skandalen, innan stor skam skulle komma över honom och hela
kyrkan. Vidare fanns det en chans att vända Luthers utmaning, som nu ledde

till brytning med kyrkan, till reform.
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Vi har sett att Luther på nytt har upptäckt hur Gud av nåd förbarmar
sig över syndaren och gör honom råttfaÅig men att detta ,rnyan är något

urkatolskt som strider mot den teologi och det frornhealiv som hörde hans

tid till. Enligt katolsk lära blir människan nämligen inte rättfärdiggjord ge-

nom sina gärningar, utan därigenom att hon håller sig till Kristus i den tro
som kommer av nåden och att Kristus meddelar henne sin rättfärdighet.
Mdssans böner 'berygar på ett uttrycksfullt sätt, att >vi inte föditar oss på

vår rättfärdigheo (z:a bekännaremässan), utan att >vi stöder oss allenast på

hoppet om himmelsk nåd> (5:e söndagen efter epifania). Enligt detta skulle
Luther ha blivit reformator i kamp mot en otillräcklig framställning av kyr-
kans lära. Hans lära om rättfärdiggörelsen behöver idag inte skilja kyrkorna
från varandra. Vad detta innebär, måste bli klart för oss, så snart vi tänker
pä att Luttrer ansåg att artikeln om rättfärdiggörelsen är den artikel med
vilken kyrkan står eller faller. Ännu i sin stora kommentar till Galaterbrevet
r53r skriver han: >I fa,ll vi fåt samtycka till att Gud allena av ren nåd

räftfärdiggör genom Kristus, så vill vi inte endast bära påven på händerna,

utan vi vill till och med kyssa hans fötter.r,

När det gäller rättfärdiggörelsen skulle alltså evangeliska och katolska
kristna kunna mötas, utan att någon behöver överge något som tillhör ho-
nom. Dessutom skulle man kunna visa, att teserna om avlaten 

- 
alldeles

frånsett att de som disputationsteser är formulerade på ett tillspetsat sätt

- 
inte har stått i motsats till den lära som på Luthers tid var bindande

fcir kyrkan. Men orn teserna i sig själva inte ännu betyder ett brott med
kyrkan, så blir frägan viktig, om Luther har spikat teserna på kyrkodörren
till Allhelgonakyrkan och detta när det var vallfärd med mycket folk eller
om han inte gjorde det, det vill säga om han iscensatt stor uppståndelse
eller om han endast har skickat teserna till biskoparna och nägralårda herrar

- 
till biskoparna för att de skulle sätta stopp för missbruk och till de lärda

för att de skulle klara upp de ännu öppna teologiska frägorna.
Men har det år r5r7 eller r5r8 ännu funnits en äkta möjlighet att binda

munken från \Tittenberg som ivrade for Guds ära och för själarnas räddning
till kyrkan och göra hans tankar fruktbärande för kyrkan, så drabbas bis-

koparna och påven av desto större skuld för att de inte bemötte Luther med
mera andlig kraft, prästerligt allvar och pastoralt själasorjaransvar.

Den katolska delen av skulden till reformationens utbrott måste alltid
bekännas, när man klagar över att Luther inte kunnat uppbringa meta täla-
mod, mera beredvillighet till tjänande lydnad.

Erutin lserloh
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ndast en sak vore verkligt sorglig och det vore om de finge rätt som

anser att Paulus VI:s senaste encyklika Humanae uitae betecknar grav-
stenen över inomkyrkliga samtal. Det skulle vara sorgligt inte bara för dem
som helt eller delvis är missnöjda med denna encyklika utan också för dern

som spontant instämmer med påven i hans uttalande. Och detta därf<ir att
om redan drån början allt samtal är omöjliggjort blir ju därmed också möjlig-
heten till ett fritt instämmande i vidare bemärkelse omöjliggjord.

Orsaken tili att ett samtal upphör kan emel,lertid vara inte bara påtryck-
ning uppifrån. Det kan också bero på tryck underifrån. Ett samtal är döds-

dömt när man har kommit darhan att man inte längre hör på varann. Att
lyssna är grundförutsättningen för allt samtalande, och endast den hör bra
som hör helt och hållet. Att höra helt och hållet innebär emellertid inte bara
att höra allt det som sägs och även uppfatta det så som det är menat, det
innebär också att man samtidigt överväger det sagda. Ty det finns inte bara
den risken att mången i förtjusning över encyklikan bortser från den all-
varliga fråga och den samvetsnöd den kan medföra för andra. Nej, verkligt
betänkligt är att mänga bara hör ett par sa6€r ur encyklikan och sedan inte
gör rättvisa varken åt dess tankar eller dess ärende och fr.amför allt inte gör
rätwisa mot honom, som verkligen inte har gjort det lätt för sig då han skrev
den, och som förvisso inte har känslolöst bortsett från den samvetsnö,C som

han visste den skulle föra med sig ftir många.
Det är också betänkligt att många hör med så olika mått; kanske tiger

de ädelmodigt när andra ord ur andra encyklikor 
- 

till exempel Populorum
progressio 

- 
,angrips, medan de hakar upp sig på ett frågande ord i några

satser ur Huntanae ai.tae dt tycker sig i dem upptäcka en frirbrytelse mot
kyrkan, ja, man kan få höra talas om påvliga dråpslag gentemor samvets-

friheten... Påven skulle alltså bara ha skrivit en encykltka och i den endast

ett otd, ett ord som inte ens uftalas, förbudet mot pillret.
Lyd.nad. och samaete. Den första tjänst som man i ,närvarande stund är

skyldig göra encyklikan, påvens anseende, det kyrkliga läroämbetet och kyr-
kan själv är att inom kristenheten och även inom vädden i dess helhet hålla
dörrarna öppna för samtal. Dårnäst skulle det vara en bra sak om man i fort-
sättningen helst ville avstå från all sakdiskussion beträffande innehållet i den
sista encyklikan och i stället fräga efter vilken auktoritet som bör tillmätas
det kyrkliga läroämbetets ord när det gäller kyrkliga samtal.

Men går något sådant över huvud taget an i fåga om denna encyklika?
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Väntar den sig inte att dess ord willkorligen skall bli åtlytt. (Jämföt fiam'
för allt art. nr 28.) lo, natudigwis gör den det. Och likväl skall den som

uppmärksamt ,läser encyklikan i dess helhet finna i själva dess text en antydan

om atr ytterligare samtal förutsättes. Så till exempel i appellen till veten-

skapsmännen (nr z4) odr även i den till läkana (nr z7). Man kommer att

invända att det samtal som här avses inskränker sig till frågor som har med

den själavårdande tillämpningen av encyklikans föreskrifter att gön och dess-

utom med sökandet efter nya >tillåtna> metoder för att utöva kontroll över

koncipieringen. Vad emellertid principerna för en viss metods tillåtenhet be-

tr,äffa4 så utesluter här encyklikans entydiga språk all möjlighet till vidare

samtal.
Men här skulle man kunna ställa en motfråga: kan inte lydnad i kristen

mening betraktas sfuom utgörande i sig själv en sorts form av samtal? Lydnad

är ju ingen reatktion utan ett svar. Men som svar kan endast den fria tolk-
ningen i egna ord av det uppfattade betraktas. När det fu f.räga om lydnad

blir ju waret samma ord, men dock ett ord som i viss mening blivit >nytt>

och rikare genom att det upptagia och övervägts i ett individuellt och fritt
medvetande. Och natudigwis kommer man i detta samtal mellan lydnaden

och läroämbetet inte bara in pa själva den sak som påbjudits och anbefallts

utan också på grunderna härför.
Och detta gäller i största allmänhet, också på sådana områden där ett

nsista ordu ans€s vara sagt. Inte ens en dogm utgör bara ett slut utan alltid
på samma gång en början på en uweckling, men en uweckling som inte om-

tolkar denna,början utan tolkar den och bygger vidare på den.

Här måste man emellertid ännu en gång göra en motfråga: Skulle frägan

om en encyklikas auktoritet rcd.an vara besvarad i och med att man hänvisar

till att också lydnaden har samtalskaraktär? Härtill måste man i princip svara

nej. Men detta nej behöver en förklaring och några kommentarer.

En encyklika är såsom sådan ett äkta uttryck för påvens legitima läro-

ämbete, som inte endast fordrar aft man rättar sig efter den utan även kräver

ett inre samtycke. Detta innebrir emellertid inte att den ej skulle kunna revi-

deras och ännu mindre att den skulle vara ofelbar. Och i fråga om den troen-

des tillärnpning av budet gäller det inte alltid att endast fÅga: bur skall
detta förstås? Nej, om tungt vägande grunder härför föreligger kan frägan

också lyda: är det sä? Om samyetet står inför en sådan fråga måste det

naturligwis alltid vara berett ati låta de egna förutfattade meningarna ge

vika för läroäm,betets ord. Man får inte ha mer tilltro till sig själv och inte
heller till erlarna teologers mening än man har till läroäm,betet. Likväl kan

det finnas gränsfall då en redligt utkämpad samvetskonflikt resulterar i att
samvetet känner sig förpliktat till awikelse från läroärnbetets mening.

Det återstår ännu att säga an i wå fall har också en encyklika del i det
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kyrkliga lärsåmbetets ofelbarhet. Det första fallet har vi att göra med när
en påve inom ramen ör en encyklika högtidligen tillkännager ett ex
cathedra-beslut. Det andra f,allet uppstår när en encyklika innehåller satser
som tillhör det ofelbart säkra innehållet i kyrkans ordinarie läroförkunnelse

- 
här ligger alltså ofelbarheten inte i formen för förkunnelsen utan i dess

innehåll. Det teologiska beviset för detta sakf<;rhållande måste emellertid
varje gång särskilt ,framläggas. Flår fordras alltså just ett klarläggande samtal.

Svaret pä vär fråga: vilken auktoritet har en encyklika i det kyrkliga sam-
talet? är emellertid därmed icke givet. De objektiva ursagorna beträffande
det bindande i en encyklika drar egentligen bara formellt upp konturerna
kring den konlreta situationen, i vilken samtalet mellan å ena sidan samvetet,

själasörjarna och teologerna, ä andra sidan det kyrkliga läroärnbetet befinner
sig. Först och främst måste man slå fast att det kyrkliga läroämbetet är något
vida förmer än rått och slätt en förmedlare av teologiska argument Men vi
måste också komma rhäg att samvetets principiella beredskap att åtlyda ett
autentiskt om också inte ofelbart bud från lärsämbetet likväl inte uteslurer
utan wärtom innesluter den likaså principiella möjligheten till övervägande
av argumenten. Hur skall nu detta >spelrum> utfyllas? I de flesta fall blir
detta lyckligwis inte något problem. Men det kan bli ett problem, och för
otaliga samveten är det i vära dagar ett problem.

Om det funnes ett patentsvar pä fågan om hur man överbryggar klykan
mellan det kyrkliga läroämbetets anspråk och frågan om det egna samveter,

så vore ju ett samtal överflödigt och kunde ersättas genom en betryggande
ritual som åstadkommer det fardiga och riktiga resultatet. Gud vare lov för
att det inte finns någon sådan ritual utan i stället just den oföryttediga frihet
som fordrar att ett samtal kommer till stånd och att det föres, naturligwis
inte godtyckligt utan med ädig, vördnadsfull och genomlysr argumentation.
Detta är vissedigen ett samtal av al,ldeles speciellt slag. Det karakteriseras
av foljande fråga: hur kan enheten med det kyrkliga läroämbetet vara sam-
tal, och hur kan detta samtal vara ett uttryck för denna enhet?

Sålunda ställd förefaller denna fåga i vära dagar mången alltfor >snäll>.
Man påminner gärna om situationen i Antiokia nar Paulus modigt oppon€-
rade sig mot Petrus (Gal z: rr-r4). Och visst är det så att en sådan simation
åter och åter igen skulle kunna uppstå. Men det kan också bli till komplex

- 
vilket även en missuppfattad lydnad kan bli 

- 
om man utgår ifrån

att den alltid och överallt måste uppstä, ja, att man rentav måste skapa den.

Vi får inte glömma samm€ Paulus' enträgna maningar till enhet. Kanske
är det just i dem som nyckeln ligger.

Bind.and.e utläggning. Kyrkans enhet är vissedigen för Paulus en helt kon-
kret och helt radikal fordran. Men denna enhet är inte att likna vid en kdr-
ves enhet. En kärve är endast sammanbunden utifrån. En kropp däremot ut-

r6



Encyklikan ocb dialogen

gör en inre enhet Den har många lemmar, vilka var och en hat sin egen

funktion, som har till ändamål att tjåna kroppen i dess helhet. Den ende An-
den, han som saflrmanfogar kyrkans kropp, giver också mångahanda gå-

vor. Den åt vilken han ger sin gåva, den binder han vid gåvan; emellerdd
binder han honom just i och för tjänst åt de andra gåvorna och för samord-
nande med dem. Detta innebär att inte var och en inom kyrkan har behörig-
het för detsamma, men aft alla likväl har behörighet för der hela.

Av det sagda framgär tydligt att läroämbetet inte skul,le fylla sin uppgift
om det skulle framlägga sitt ord endast såsom en produ'kt av de många
meningarna inom kyrkan. Nej, det är endast på grund av sin egen gåva av
fullmakt som det kan skänka kyrkan vad det är skyldigt henne. Likväl för
detta läroäm'bete ett dubbelt samtal, ty det talar aldrig enbart utifrån sig
självt, det skapat aldrig sanning, det bara utlägger den sanning som det har
mottagit för hela kyrkans räkning, och som förvisso är bindande.

Läroämbetets första och grundläggande samtal är alltså der som föres rned

Guds ord sådant det är utgånget ur uppenbarelsen och gömt i skapelsen,

detta ord som uppenbarelsen åberopar sig på, och inom vilket det först blir
möjligt att förstå denna. Det utläggande och utlagda, såsom bindande före-
liggande ordet är emellertid nödvändigtvis också det ord som användes i sam-

talet med dem för vilka det utlägger och förelägger sitt ord. Emellertid måste

detta lyssnande till Guds ord stå i överensstämmelse med lyssnandet till detta
ords liv i Andens många gåvor inom kyrkan. Det samarbete mellan hierarkin
och lekmännen som nu håller på att våxa f.ram och den teologiska dialogen
är tillfällen vid vilka ett sådant lyssnande kan förekomma. Men ännu en
gång måste betonas att det skulle vara ett underkännande av läroämbetets
oförytterliga egna gäva och funktion om man skulle vilja frånkänna läro-
ämbetet den distans som dess eget ansvar i förhållande till det hörda ordet
innebär; just denna distans är det ju samtalets uppgift att utjämna. Ännu
en sak måste fastslås: ett ord från läroämbetet är härigenom något annat och
rnera än ett diskussionsinlägg, och det är endast under förutsättning at detta
har blivit förstått och beaktat som samtalet med ,läroärnbetet kan fortsätta.
Och omvänt är det så att ett av läroämbetet uttalat ord icke befriar detta
från fortsatt lyssnande till kyrkan. A andra sidan får kyrkans frägor till detta
ord lika litet försvaga det beredvilliga fortsatta lyssnandet till detta ord och
till läroämbetet. Pauli ord till Korintierna, som var alltför ivriga att fä fira
eukaristin, gäller också beträffande det inomkyrkliga samtalet: >Vänta på
varandra!> (r Kor. 2: j3). Ja, man är frestad att formulera det paradoxalt
och säga: Vänta pä varandra- det är hög tid på det!

Klaus Hemmerle
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DANTE I HELFIGUR

E. N. Tigerstedt: Dante - Tidtn Mannen Verket. Bonxiert,Stock-
holm r967, z7z s.,kr. 95:-.

igerstedt presenterar sitt arbete som en sammanfattning av den moderna
Danteforskningen, främst den italienska. Boken ansluter sig därigenom

till en lång rad av frumf.örallt italienska och tyska verk. De är mera inställda
pä att grundligt teckna den historiska och ,litteraturhistoriska bakgrunden till
Dantes v€rk än pä att ge en helhetsbild av Dantes livsåskådning och id6-
historiska ställning. Tigerstedts arbete har bland dessa förtjänsten att beakta
även den allra senaste forskningen. TillMrlig hänsyn tas oclaå till engelska
och amerikanska forskares insatser.

Tigerstedts plan år som bokens titel antyder tredelad: tiden, mannen, ver-
ket. Den tredje delen får naturligt nog det rikligaste utrymmet. Den som fin-
ner Danteforskningens tyngdpunkt vara Dantes filosofisk-teologiska åskåd-
ning och dess plats i den kristna tankens historia löper viserligen en viss
risk att glömma den lokala och nationella anknytning som hans Komedi

- liksom varje dikwerk 
- har. Men en berydligt större fara ligger i att

- som en viss italiensk Danteforskning 
- läsa Komedin enbart som en

lokal skandalkrönika eller en nationalpolitisk väckelseskrift i profetians form.
De ändlösa grubblerierna om identifieringen av >il Veltrorr, vinthunden, som
skall frälsa Italien, år hfu kanske det mest avskräckande exemplet. Tigerstedt
awisar helt detta fruktlösa nötknäppande.

När författaren går att placera in Dante i hans tidshistoriska sammanhang,
grupperar han materialet i tre kapitel: Florens, Italien, Kristenheten. Det
är en naturlig indelning med hänsyn till att den italienska stadsstaten har
en historia för sig, som är nästan helr skild från landet Italiens. Därtill
kommer att stadshistorien har en helt annan politisk konkretion. Staden hade
sin författning, som förändrades vid bestämda, kända tidpunkter; vissa organ
utövade makten, medan andra var mera dekorativa; det inu partiet ."g.rud.,
det andra var landsförvisat.

,Italiens historia> är ett mera svårgripbart begrepp. >Kungariket Italien>>

existerade på rzoo-talet endast som idd och hade inga fungerande statsorgan.
Italien var vissedigen huwdlandet och Rom huvudstaden i ett universellt
kejsardöme, men även detta ägde en högst wivelaktig exisrens, i synnerhet
efter ke1'sar Fredrik II:s död rz5o.

Det tredje politiska maktfältet, Kristenheten, ägde till skillnad från Italien
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en konkretion av a,ll önslcvärd tydlighet. Kristenheten sammanföll med Kyr-
kan, och denna hade både ett centralorgan i påvedömet och en universell

organisation som via hierarkin, klosterordnarna och det kristna kungadömet
täckte hela Europa.

Tigersteda framställning präglas av denna tredelning. Avsnittet om Flo-
rens är utmärkt och leder direkt in i medeltidsstadens färgrika blandni:g av

medborgerlig strävsamhet, otroligt våker artistisk smak och vild partipolitisk
maktkamp. Avsnittet om kyrkan ställer det gregorianska, reformerade påve-

dömet i dess rätta dubbelbelysning som ett rike som genom att icke vilja
vara av denna världen - undslsldnat statliga intressen - ändå blir en makt-
kyrka och därigenom, fast pa ett annat säft, av denna världen. Författaren
låter effektfullt uwecklingen kulminera i påven Bonifatius VIII:s skräm-

mande gestalt, som enligt honom i sin rent väddsliga läggning liknar och

förebådar renässanspåvarna.

Tunnast blir framställningen av den italienska historien. Detta är rätt
naturligt, eftersom en slutgiltig och allmänt godtagen tolkning av det senare

rzoo-talets politiska historia inte existerar. En mera enhetlig framställning
av den historiska bakgrunden till Dantes verk hade visserligen varit möjlig.
Komedin kan läsas som en framställning av ödesdramerna Hohenstaufernas

fall, Guelfer och ghibelliner och Den sicilianska vespern. En lämplig ceatral-
figur hade varit kung Manfred av Sicilien, av vars död Dante ger en berömd
skildring i Purgatorios tredje sång. Men kanske rycket författaren att detta

hade varit att of.fta den historiska sakligheten för en nationell historievision
av r Soo-talsromantiskt märke.

Mot bakgrunden av samtidshistorien redogör författaren i det foljande av-

snittet för det man vet om Dantes liv. De säkra uppgifterna år ingalunda
fätaliga, men de belyser så ensidigt hans yttre, offentliga verksamhet att
de inte räcker till för en biografi i gängse mening. Man vet att Dante foddes

i maj n65 och blev myndig vid aderton års ålder efter att dessförinnan

ha förlorat båda sina föräldrar. Vid samma tid gifte han sig med Gemma
Donati och hade med henne fyrabarn, av vilka wå söner och en dotter över-
levde honom. Ätminstone från och med l:95 deltog han i Florens politiska
liv, var prior wå månader sommarefl r3oo och deltog i en ambassad till
Rom följande år. Strax därpå blev han landsf<irvisad från sin hemstad som

en följd av de svarta guelfernas seger över de vita. Därefter vistades han
vid olika norditalienska furstehov, fick trots upprepade försök aldrig åter-
vända ti'll Florens och dog i Ravenna vid femtiosex års ålder den 14 septem-

ber r3zt.
Lika klar och väldokumenterad som denna >)yttre> biografi är, lika osäker

och full av hypoteser är den inte mindre väsentliga >inre> biografin. Utom
det som rned mer eller mindre stor sannolikhet kan utläsas ur hans verk
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vet vi just ingenting om den andliga uweckling som gjorde den förolyckade
småstadspolitikern till en av alla tiders största diktare och politiska tänkare.
Tigerstedt behandlar ingående föregångarna till Dantes lyrik. F<;rfattaren rör
sig här uppenbart på sin egen mark: de litteraturhistoriska exposderna och
formanalyserna år g1oÅa med stor säkerhet Både den provensalska och den
sicilianska skolan lilaom toskanarnas egen >ljuva nya stil> får sin rättmätiga
plats. Från >rden nya stilen> går steget över till Dantes egen lyrik. Tigerstedt
ger den större rum än den har i många andra framställningar - för att
inte tala om den populära föreställningen, ddr Dante alltid har varit nästan
uteslutande n,författaren till Divina Commedia>.

Faktum är att Dantes insats är otroligt mångsidig. Medan hans poetiska
storverk, Komedin, imponerar genom att utgöra ett avslutag fulländat helt,
fascinerar hans insatser på andra områden genom att öppna geniala men oav-
slutade perspektiv. På denna punkt borde han van särskilt ågnad att intres-
sera vår tid, som har mera förståelse för det oavslutade än för det färdiga.
Relativt minst betydande är Dantes insats som ren filosof. Hans huvudverk
på detta område, >Convivio>, fullbordades bara till en mindre del. Trots Tiger-
stedts och andras wekan bör nog hans filosofiska ståndpunkt karakteriseras
som thomistisk. Men det är en thomism som i stället för aft stanna vid
Thomas ab Aquino djant gär vidare på den väg Thomas först slog in på.

En gräns dras mellan filosofi och teologi, som var för sig är suveräna i sitt
rike.

Dante hinner endast på ett område draga konsekvenserna av denna prin-
cip, nämligen i sin samhällslära. Men också hans politiska avhandling >Mo-
narchia> förblir, rrots atr den formellt är full ordad, ett utkasl En högst
personlig historietolkning, som är fixerad vid det romerska imperiet, förenas

där med en genial insikt om den världsliga statens och kyrkans autonomi,
var pä sitt område. Människan har två slutmål: >sållheten i detta livet, som

består i uwecklingen av hennes egna krafter och förkroppsligas i det jordiska

paradiset, och den eviga saligheten, som består i skådandet av Gud, till vilket
hon icke förmår höja sig av egna krafter och som förkroppsligas i det him-
melska paradiset>.

Den romanska filologin ser i Dante en av sina grundläggare. I sin skrift
om folkspråket, rrDe vulgari eloquentiau, påvisar han som den förste den
inkirdes släkakapen mellan italienska, franska, provensalska och spanska.

Han har till och med klart för sig att dessa inte, som man fortfarande lätt-
vindigt föreställer sig, härstammar från det klassiska latinet, utan att detta
är ett litterärt konstspråk vid sidan av de talade språken. De moderna folk-
språkens uweckling från vulgädatinet har han däremot saknat förutsätt-
ningar för att utreda.

Trots den ty'lliga behandlingen av Dantes mindre verk ägnar Tigerstedr i
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alla tall nästan hälften av bokens sidantal åt Komedin. Mönstergillt och

välbalanserat behandlas de olika litterära och iddhistoriska problem som dikt-
verket ger upphov till. I den intrikata hägan om Komedin är en allegori
intar Tigerstedt en moderat ståndpunkt. Han godtar äktheten av det brev
till Can Grande av Verona, där Dante själv förklarar att hans Komedi har
en dubbel mening. Annat hade varit att underkänna ett dokument bala för
aft dess innehåll inte rimmar med ens egen förutfattade mening. Men i
fråga om själva allegorins förekomst awisar Tigerstedt en genomgående alle-

gorisk tolkning av hela Komedin. >Om den gäller>, säger han, ,snarare vad

de medeltida teologerna sade om Skriften: stundom har den fyra, stundom

tre, stundom wå och stundom endast en mening.>>

Liksom i fräga om de mindre skrifterna förefaller den stilistiska och språk-

liga analysen av Komedin att fängsla Tigerstedt mera än de id6historiska pro-
blemen, ehuru också dessa i många fall blir grundligt och insiktsfullt be-

handlade. Hit hör till exempel f.rägan om Dantes så kallade förebilder. Om
dem visar Tigerstedt på ett övetygande sätt att de i sträng mening inte
existerar. Endast sjäte sången i Vergitius' Aeneid är en ditekt förebild, men

också här gäller alla de inskränkningar som det hedniska universums för-
vandling till kristet innebär. Särskilda avsnitt ägnas vandraren Dantes färd-
ledare genom de tre hinsidesrikena: Vergilius i helvetet och skärselden, Sta-

tius och Matelda i det jordiska paradiset, Beatrice och den helige Bernhard
i det himmelska paradiset. Också ett urval av de andra personer Vandraren
möter behandlas. Tigerstedt avhåller sig i allmänhet från polemik mot tidi-
gare uttolkare av Komedin. Dock tar han uttryckligen avstånd från den mo.
derna teori enligt vilken inte bara Vandraren utan också diktaren förvandlas
under diktens gång - i helvetet mot större brutalitet, i paradiset mot fräls-
ning och försoning. Över huvud taget vill Tigerstedt göra starkast möjliga
åtskillnad mellan Komedin och Dantes egen biografi. Av Vandrarens synd

och botgöring kan man inte draga några slutsatser om diktarens själshistoria,
som förblir okand.

Efter denna systematiska genomgång av allt som förknippas med Dantes
vandring återstår endast själva vandringen. Den är över på nio sidor, vilket
i första ögonblicket verkar f<;rbluffande. Men förklaringen ligger i att det
viktigaste materialet redan har behandlats i den föregående systematiska

framställningen, och ,boken är inte avsedd att vara en textkommentar. Nu
är läsaren tillräckligt rustad för att själv vid Dantes sida göra vandringen

- i Komedins text.
Vad som gäller om Danrc som filosof gäller också om honom som diktare.

Han bygger på tidigare föregångare - mindre dock som diktare än som

filosof gör en alldeles unik insats, som förefaller att ha kunnat bilda
inledning till en ny epok i det kristna Västerlandets iddhistoria. Den epoken
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skulle ha uffnärkts av på en gång åtskillnad och samverkan mellan mänsk-
ligt och gudomligt, antikt och kristet. Men i båda fallen tillhörde framtiden
inte honom utan dem som ansåg statlig frihet och kristen uppenbarelse oför-
enliga, liksom också klassisk form och kristet ämne. Renässansen och hela
det tidevarv som sträcker sig fram till r8oo domineras filosofiskt av Occams

nominalism, litterärt av Petrarcas klassicism. Dantes tid gryr först med r8oo-
ralets romantik. Men det stora tillfället att påverka tiden, att försona och
ena samhälle och kultur var för alltid förbi, till oersättlig skada för värl-
den. Följderna dårav ser vi dagligen omkring oss.

Joban Chyd.eniut

RELIGION OCH POESI

11 aolsk betyder universell, och i första trosartikeln fär vi ltua oss, att uni-
A-u.rr.r- ar skapat i wå delar: de synliga tingen och de osynliga. Om de

osynliga tingen får vi kunskap genom förståndets och trons ljus. Om de syn-

liga tingen får vi kunskap genom förståndets, fantasins och sinnenas ljus.
Dessa ting är mycket goda allt efter sin ordning. Förståndet är gott. Fantasin
ät god. Sinneserfarenheten är god. Endast heretiker eller jansenister som
Pascal kan tro, att någon fdrmåga hos denna mänskliga ande, som har skapats

av Gud, är ond i sig själv. Det är endast oordningen och missbruket, som är
onda. De synliga tingen kan inte skiljas från de osynliga. Alla tillsammans
utgör Guds universum och har uppenbara eller hemlighetsfulla förbindelser
med varandra: aposteln säger nämligen, aft genom det ena slaget av ting lär
vi känna det andra. Vetenskapen sysslar endast med de synliga tingen. Dess

uppgift fu att gä från verkan till orsak, från ett materiellt ting till ett annat
materiellt ting, från ett fakrum till dess mått. Dess område är vad tingen är,
inte vad tingen har att säga. Av de mänskliga själsförmögenheterna an-

vänder den endast för$åndet: ett förstånd som får sin näring av minnet,
som stimuleras av f.antasin. Den är en förmåga att konstatera, inte att skapa.

Vetenskapen försöker att klassificera, systematisera och dra nytta av det som

finns runt omkring oss och för detta behöver den inte satsa på den mänskliga
andens alla möjligheter: kroppens och själens, hjärnans och hjärtats. Det
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är en stor skillnad pä att se en sak och att göra den. Det område, där såväl

konst som poesi hör hemma, är, som ordet poesi (av grek. poiein : g&a)

anger, görand.ets. lJtifrän något, som människan helt enkelt varseblir med

sina sinnen, gör hon något, som förståndet kan fatta, som känslan kan njuta

av: av ett materiellt ting har hon gjort ett andligt. Genom att föf vår ande

och för våra sinnen ge ordet dess fulla betydelse är poesin 
- 

som man säger

på engelska - 
den makt som fullödigt >realises the things>, som gör att de

verkligen blir ting. För att känna igen en sak behöver man bara känna till
vad den är, men för att göru en sak måste man känna till, hur den är gjord'

Och för att känna till hur den är gjord, måste man känt'-a till, varfdr den är

gjord, i vilket förhållande den står till andra ting och vilken idd han i be-

gynnelsen hade, som hat gjort allt. Man känner inte till en sak, man har

ingen möjlighet att begagna sig av den som sig bör, om man inte känner till
vad den var avsedd att ha för betydelse och funktion, om man inte känner till
dess plats i dess sammanhang med synliga och osynliga ting, om man inte

har en universell föreställning om den, en ,rkatolskt föreställning.

Naturligtvis kan man även utan en allmänforeställning om jord och him-

mel skapa mycket vacker poesi; man kan mejsla fram utsökta konswerk, ia
man kan säfta samman lustiga och intressanta småsaker. Men i denna hed-

niska dikt finns det - 
sf1s1 vaÅ. iag anser 

- 
alltid något insnört och plå-

gat. Om det så bara gäller en fjarils enkla flykt, är hela himlen nödvändig.

Du kan inte fatta en tusensköna bland blomstren, om du inte fattar solen

bland stjärnorna.

Paal Claudel

Den här fnmlagda texten åt hämtad
ut Paul Claudelsvetk Poiltionr e, prl-
positions,band z, z8 uppl., Paris 1934,
sid. 7-ro. Den svenska versionen är
av Kerstin Thomell,
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Aktuella biskopsotd

Htu fölier toå dokurnent sonz är be-

fusande ftu läget i d'agens kyrka. Bi:ko-
par talar med anledning aa enrykliAan
,Hurnanae oitae", De belgiska biskopar-
nas herd.abrea kan täcAa ett särskilt in-
tretse d,ärför att kard.inal Suenens, den
led,ande nwnnen bland' Belgiens bhko4ar,
ander ocb elter konciliet uisad'e en "pro-
gressiao bållni,ng angåend.e preaentiu-
nedel, Jobn lYdght, bish.op aa Pitts-
burgb, USA, låter sin tro och ilrt biärta
tala,

I
Samvetet under trons ledning

EnryAlikans mening. Den 2 j iuli
1968 publicerade påven Paulus VI en-
cyklikan uHumanae vitaer, där han, efter
att länge ha studerat frågan under bön
och eftertanke, uttalar sig om ett mycket
aktuellt och djupt mänskligr problem,
nämligen äktenskapet och respekten för
människolivet. Det är självklart att vi
med sonlig vördnad tar emot den helige
Faderns brev, sådant som han skrivit det
och i den betydelse han givit det.

Vi uppmanar enträget de troende och
alla människor av god vilja att ldsa detta
viktiga dokument, i dess helhet och all-
varligt övertänka det, och vi ber dem att
var för sig och flera tillsammans lågga
ner möda på att verkligen förstå dess lära.
Sällan har något av det kyrkliga läroäm-
betets dokumqnt mottagits med en så liv-
Iig uppmärksamhet och, på vissa punkter,
med så skilda känslor som encyklikan
>Humanae vitae>, och detta likaväl
bland katoliker som i vätlden i övrigt. En
del av allmänna opinionen uppfattar den
som en uteslutande negativ encyklika,
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som awisar bruket av antikonceptionella
medel för födelsekontroll.

I verkligheten är det påvliga rundbre-
vets ämne mycket större och mycket mera
positivt. Det visar oss i samband med
äktenskapet och familjen en global syn
på människan där två positiva och
väsentliga sidor framuäder: makarnas
kärlek och det ansvariga föräldraskapet.
>Den är framför allt> enligt påvens egna
ord (talet vid den latinamerikanska bis-
kopskonferensen 24 alug. 1968) uett för-
svar för livet"; den hävdar de högsta
mänskliga värden, som måste omfattas
med särskild vördnad och som den
kristne skall betrakta inför den skapande
och återlösande Gudens ansikte.

Om vi söker oss fram till det centrala
i denna lära, ser vi att den först av allt
framhåller makarnas föreniog och barn-
alstringen såsom oupplösligt förbundna.
Det kristna äktenskapets oskiljaktiga
komponencer är endräktig till fullo
mänsklig, äktenskaplig kätiek cch dess

inriktning på fruktsamheten.
Här ät det fÅga om ett sammanhang

där människans högsta egenskaper tas i
bruk. Äktensk^pet är en fullkomlig för-
ening mellan wå personer som bundit sig
i en ömsesidig oåterkallelig gäva av sig
själva, en förening som för de kristna är
ett sakrament och innebär på samma gång
vigning åt Kristus och tillgång till en
trohetens källa. Denna förening syftar till
en fruktsamhet som å ena sidan, eftersom
den är mänsklig, bär personens prägel,
men dock å andra sidan står i olika sam-
manhang, psykologiska, ekonomiska, me-
dicinska, demografiska, sociala. Ållt detta
bör ses inom ramen för en i tron grundad
moral. Enligt denna moral, som hyser
aktning för människans person, bör den
enskildes samvete iaktta de allmänna nor-
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mer, som människan finner när hon sö-

ker förstå sin egen existens, och tör vil-
kas bestämning den troende också erkän-
ner värdet av uppenbarelsens ljus, tolkat
i kyrkans undervisning.

Det vore synnerligen beklagligt, om
encyklikans lasare åsidosatte dess grund-
läggande tankar för att uteslutande upp-
märksamma den del av dokumentet, som

medger det tillåtliga i att vidta nödvän-
diga medicinska åtgärder och 

- 
på all-

vailiga skäl 
- 

iaktta de ofruktsamma
periodern4 men som förkastar vissa me-
toder för födelsekontroll. Denna för-
kastelsedom, uttalad av kyrkans högsta
auktoritet, utgör en handlingsnorm för
katolikernas samveten, och ingen har lov
att bestrida dess förpliktande karaktär.

Dessa förhållningsorder fritar inte era
biskopar från plikten att tillsammans
med sina präster handla som sanna her-
dar (jfr Gaud.ium e, spes, nr 43, 2;
Humanae oitae, m z8), särskilt mot dem
bland de troende som våndas under vissa

av encyklikans fordringar.

Om öckuidden au encyklikaru lära.
Pastorah riktlinjer. Era biskopar är med-
vetna om det bryderi många troende upp-
lever; hur de fuägat sig i vilken grad de
är tvungna att godta och iakaa påvens

föreskrifter.
Problemet är principiellt: man bör i

detta fall tillämpa grundsatserna för tolk-
ningen av läroämbetets dokument i frå-
gor rörande tton och sederna. Vi på-

minner i konhet om den klassiska läran
på denna punkt (jfr Lumen gentia'ttt,

x zt).
r. Först och främst bör vart och ett av

kyrkans uttalanden i lärofrågor, inbe-
gripna de som rör tillämpningen av

evangeliets ldra pä det moraliska hand-
landet, tas emot med den aktning och den
moaaglighet som auktoriteten har rätt att

r En liknande tanke, som man finner hos
Thomas ab Aquino (Summa theologiae Ia
IIae q r9, 5), ligget till grund för konciliets
deklaration om teligionsfriheten.

fordra, grundad som den är av Kristus.
Utan denna öppna hållning kan den
kristne omöjligen klart förstå dokumen-
tet.

e. När påven talar ex cathed.ra eller
när biskoparna i förening med honom
enas om att med formell giltighet till-
käonage, att en viss lära rörande tron och
sederna är absolut förpliktande, då är
det Kristi lära de ofeiban ger uttryck åt.

Ett sådant utslag måste vi hålla oss till i
trons lydnad (Lurnen gentianz, nr z5 B).

3. Om vi inte står inför en ofelbar och
alltså oåterkallelig utsaga 

- 
en encyklika

är vanligen inte en sådan och Humanae
aitae gör för övrigt inte anspråk på att
vara det 

- 
så är vi inte tvungna att an-

sluta oss absolut och ovillkorligen såsom

till en fastställd dogm.
Men även i ett fall där påven (elier

det kring honom samlade och med ho-
nom eniga episkopatet) inte brukar sin
fulla läromyndighet, så fordrar de läror
han förkunnar, på grund av påvens an-

förtrodda myndighet, av de roende ett
viljans och förståndets samtycle, buret av

trons ande (Lumeu genliurn, nt z1 A).
Detta samtycke beror mindre av utlåtan-
dets argumentering än av det religiösa
motiv, till vilket kyrkans på sakramentet
stödda auktoritet vädjar.

4. Om emellenid någon som är insatt
i ämnet och är i stånd att bilda sig en

egen, välgrundad uppfattning - 
något

som nödvändigtvis förutsätter tillräcklig
inblick i saken 

- 
efter en allvarlig rann-

sakan inför Guds ansikte kommer till an-

dra slutsatser på vissa punkter, så har han

rätt att på detta område följa sin över-
tygelse- med villkor att han är beredd till
en fortsatt lojal prövning av saken.l

Även i detta fall bör han alltjämt upp-
riktigt hålla fast vid Ktistus och hans

kyrka och respektfullt erkänna det högsta

läroämbetets betydelse, såsom det före-

skrivs i konciliets koostitution Lumen
gentiunt' (nr zq 1r). Han bör också se till
att han inte skadar det allmänna bästa

och sina bröders tro genom €n störande
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agitation, och an mindre genom att
if Ågasåtta auktoritetens princip.

5. Slutligen kan, såsom alltid inför
moraliska normer, även här intråffa, att
någon på grund av särskilda omständig-
heter, som ter sig för honom som plikt-
kollisionet, upptiktigt anser sig vara ur
stånd att foga sig. I så fall ber kyrkan
honom att lojalt söka ett handlingssätt,
som gör det möjligt för honom att 

^n-passa sig till givna normer. Om han inte
med ens uppnår å,etta, fär han inte därför
tro sig vara skild från Gud.

Vi inser att under sådana omständig-
heter många faktorer kommer till, som
en klok själavård inte kan lämna ur
räkningen.

r. Vi slår fast att påven inte gör nägta
moraliska invändningar mot ett förnuf-
tigt bruk av den periodiska avhållsam-
heten. I talika fall ger den makarna möj-
lighet att fullgöra sin kallelse som an-
svariga födldrar, och den kan bidra till
familjelivets harmoniska uweckling. En-
cyklikan förbjuder såsom vi sagt inte det
berättigade bruket av medicinska medel.

z. Man måste också medge, att vissa
argument som encyklikan åberopar sig
på, antingen utifrån det principiella re-
sonemanget eller med hänsyn till följ-
derna av preventivmedlens bruk, inte för-
mår övertyga alla, utan att man för den
skull kan förutsätta själviskhet och njut-
ningslystnad hos dem som inte kan se

saken så,

l. Enlier traditionell lära måste man
erkänna, att det praktiska handlandet till
sist styrs av samvetet, som låtit sig upp-
lysas av samtliga kriterier som Gaud,iunt
et rpes ställer upp, och att det i sista
hand tillkommer föräldrarna själva att
inför Gud avgöra, om det är lämpligt
att de ännu en gång ger livet åt ett barn.

4, Utan att göra anspråk på att före-
skriva staterna deras lagar eller vilja sätta
sig till doms över de i tron skilda brö-
derna och även icke troende, anser kyrkan

26

det som sin plikt att upplysa människor-
nas samveten i familje- och befolknings-
frågor. För övdgt fordrar hon för alla
sina barn verklig frihet att leva enligt
deras kristna övertygelse.

5. Kyrkan vet att i vilket stånd det
vara månde ställer ett äkta kristet liv
höga krav, och att utan Kristi nåd vore
vi alltid oförmögna att fylla dem. Det
åligger oss alltså allesammans att ta vär
tillflykt till askesen, tiil bönen och sakra-
menten, i det vi med ödmjuk tillit bedja
vår himmelske Fader: Ske din vilja . ..
och förlåt oss våra skulder.

Driven av sin önskan att skydda det
mänskliga livets och den äktenskapliga
kärlekens stora värden, har påven skrivit
detta brev till sina troende och till värl-
den. Han förutsåg dess allvarliga ärer-
verkningar, och det utgjorde för honom
en oroande samvetsfråga.

Era biskopar förenar sig med honom i
hans vädjan till den djupa vördnaden för
människolivet, till fullheten i makarnas
äktenskapliga kädek och till deras ren-
hjärtade och klarsynta generositet i livets
tjänst. De är förvissade om att alla som
såger ja till dessa värden i en evangelisk
anda och i den offervilja som hör till
varje kristet liv, skall fä glådja sig åt väl-
signelse och rik mänsklig uweckling. De
uppmanar alla troende och i all syn-
nerhet hemmen att stödia varandra med
förböner och med hjälp i alla former,
likaså att respektera andras samveten i en
anda av kärlek och ömsesidig förståelse.

I likhet med påven uppmanar de alla
dem som är i stånd att bidra till den
psykologiska, narurvetenskapliga och öv-
riga forskningen att fördubbla sina an-
strängningar för att lösa den växande
mänsklighetens smärtsamma problem i
aktning för alla mänskliga och kristna
värden.

De belgisAa biskoparna
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il
Försvar för liv och kåidek

Ett ilp|ntärktamrnat påaeord.. De pä-
tryckningar som påven Paulus VI utsatts
föt och som ville få ,honom art ta\a an-
norlunda än vad han har gjort i encykli-
kan Humanae Vitae, z5 |uJi t968, var
ihärdiga och massiva. Trycket startade
från olika utgångspunkter: mänsklig res-
pekt, politik, prestigetänkarde, upprörd-
het, hot om att kyrkans enhet skulle stö-
ras eller att ekumeniska förhoppningar
skulle äventyras. Allt detta koncentrerade
sig i en praktiskt taget enhällig världs-
opinion.

Inför sådana attacker skulle män av
mindre format ha böjts i ivern att bevara
sin popularitet, för att få bibehålla sin
image att vara moderna och ge intryck
av öppenhet för en bättre framtid, medan
de i själva verket endast skulle vara un-
derkastade tidens maktspråk.

Inför sådana attacker 
- sorn långt

ifrån i alla avseenden va! ffångsynta och
delvis svåra att stå u,t rned i såväl prds-
terlig som mänsklig 41dx 

- 
inför sådana

attacker måste alla rättsinniga och gene-
rösa iakttagare medge att den Helige
Faderns uttalande i sanning är storsint.
Påven framstår här som en ensam ges-

talt 
- 

en mod,ig lärare för vår tid, pro-
fetisk i Gamla testamentets ,mening och
evangelisk i Nya Testamentets bästa be-
märkelse.

Älla som i sin fromhet är lyhörda läser
kanske hans ord under tärar, tärar av be-
undran för den Kristi ställföreträdare
som utao fruktan bär vittnesbörd om san-
ningen, tärar 

^v 
medlidande med alla

som med kristen tapperhet måste bära
bördan av de villkor människan lever
under och helga dem, även om de krav
sanningen ställer kan nåra nog bryta ned
dem. Kraven tycks ändåvararofrånkomliga
när det gäller att bevara serenitet och
godhet.

En jämförehe. Månrga amer,ikaner (el-
ler sådana som har någon kännedom om

händelser i Amerika) kommer att se lä-
get i ett ljusare petspektiv, när de erinrar
sig en händelse som var belastad med
lika känsloladdade meningsmotsättningar
för inte så många år sedan. Den låg på

ett mindre viktigt plan, dock inte bety-

delselöst. Tänker rnan på det rno,tstånd
som vissa bedömare bemötte påven med
och på den impopularitet han i förväg
var medveten om att han skulle ådra sig
genom sitt auktoritativa ord, så påminner
världens reaktion på hans djärva, histo-
riskt betydelsefulla aktion om den im-
popularitet i hela Förenta Staterna presi-
dent Truman blev föremål för den natt
då han oförskräckt tog stäl'lning not ge-
neral MacÄrtÅur och avsatte h,onom.

Parallellen är naturligwis inte helt
tråfflande. Kyrkan är inte en arm6 och att
förkunna kristen sanning är inte sarnma
sak som att uweckla militär eller poli-
tisk taktik. Ändå är parallellen på sitt
sätt instruktiv. Expertisen har konsulte-
rats och tålmodigt hörts. Ledaren har
slutligen talat sä som endast han kunnat
och bort göra.

Nu återstår att se, om mindte högt
uppsatta personer bland Guds folk visar
sinne för ansvar och ordning i propor-
tion till vad representanterra för värl-
dens vishet kan visa. General MacArthur
handlade med bibehållen fattning mot
sin överordnade och i överensstämmelse
med de förpliktelser som givit honom
haru plats och värdighet. Man undrar om
vi 

- 
i de olika grader av kompetens och

auktoritet vi har i kyrkan 
- 

kommer
aa bejaka de försäkringar som alla grup-
per gav från början, gav av alk att döma
i övertygelsen om att våra uppfattningar
skulle förbli beroende av ett framtida
pävligt ord och att vära praktiska rekom-
mendationer och vårt disciplinära hand-
lande skrulle komm,a att stödj,a sig på di-
rek iv av den an den He!.ige Fadern u,tan

fruktan och mångydighet nu har givit.
Yärt ja till detta påveord kommer att

bli ett mått inte bara på vår katolska tro-
het mot påven utan även på vårt sinne-
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lag, särskilt 
- 

det mä hil uttryckligen
sägas 

- 
den integritet hos alla dem

biand oss som undervisar i eller förkun-
nar kristen moral.

Inga ttinnare eller förlorare, I detta
samunan'hang och rned tanke på den posi-
tion som vissa kretsar av journalister och
folk med någon teologisk allmänbild-
ning har fömökt ,rnanövrera påven in i
när det gäller sriden om födelsekontroll
måste vi notera, att den Helige Fadern
varken har varit eller är någon slags skil-
jedomare mellan wå skolor. Vissa före-
ldsare och författare, däribland några som
tillhör ky*an, har på ett oklart och orätt-
vist sätt beskrivit vad man kallat "majo-
riteten' respektive "minoriteten" i de
rådgivande påvliga kommissionerna. Man
har talat om skilda läger med ställnings-
tagand,en som utesluter varandra på ett så-

dant sätt att påven såg ut att bli domare
dem emellan.

I verkligheten är det så, att varje med-
lem av en rådgivande påvlig kommission
i lärofrågor handlar enligt sitt eget sam-
vete, på basis av egna kvalifikationer och
inom ramen för sin kc'rnpetens. Handlar
han i katoisk anda, kan hans bidrag inte
betraktas i analogi me debattinlägg av
pclitiker eller parl,aments'ledamöter. I det
skeende som föregår en påves uttalande
i läro- eller disciplinfrågor hittar man
inga vinnare eller förlorare. Skulle man
bedöma saken annorlunda, så misstoikar
man den insats biskopar, pr,äster och lek-
män i kommissionerna gjort och man
skulle motsäga de teologiska premisser
som de lojalt, kompetent och ib'land
under uppoffringar har gått in under.

Påven är alltså inte en teologisk skilje-
domare i en kris av detta slag. Nej, fylld
av det apostoliska ansvar som han och
endast han har, medveten om de samvets-
krav som hans unika läroämbete i kyrkan
(alltså i teologiskt hänseende) och i värl-
den (historiskt sett) innebär, har Paulus
VI först hön alla sidor. Och när han nu
taLar, gör han det inte som en lärare
bland många, utan som den högste lära-
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ren på jorden, herden för den hjord som
i Petrus ,har anförtrrotts hcnom av Kris-
tus.

Det är svårt att se hur påven i fräga
om artificiell födelsekontroll kunnat tala
annorlunda än vad han gjort. Förvänt-
ningarna att han ville eller borde tala
annorlunda, särskilt när sådana förvänt-
ningar kommit från ansvariga teologers
sida, har inte sällan känts grymma för
påven Paulus personligen och ibland
känslolösa för samvetsgranna, hårt pres-

sade, trogna kristna sorn av allt at't dö:na
vissa skribenter ville mobilisera som pres-

srure groups Iör att lågga hinder i vägen
för sin fader i Kristus.

Syndens fakticitet. Angreppet på den
Helige Fadern kommer att bli mångfa!-
digt. Man kommer att säga, att han har
misslyckats att anpassa sig efter grund-
attityden hos och efter insikten om den
värld där vi får lov att leva. Men den
Heliga Skrift, ftän Jesaja och Hosea till
Paulus, kommer att styrka honom och be-
fästa hans samvete på den punkten. Man
kommer an säga, att historien skall för-
kasta hans möda att vittoa för sanningen
och att tjäna mänskligheten. Men redan
nu kan man försvara honom mot detta
lättfunna argument 

- 
och det torde i

varje fail inte överhuvudtaget vara histo-
riens omdöme som Paulus VI har art för-
svara sig inför.

Smärtsamrnast för påven ,och ,mest bla-
merande för hans kritiker är förebråelsen
att han ovarxifrån halbrännm,ärkt som
syndare de millioner bland sina egna som
godkänt och använder preventivmedel.
Det har han inte alls gjort. Gud ensam
dömer vem som ,bland de svag4 frustre-
rade, förvirrade, förwivlade är en syn-
dare och v€m $om i olika grader och av
olika skäl frå,r sin m,onaliska skuld .för-

minskad.

Vad Paulus VI har gjort och vad han
inte kunnat låta bli att göra är att han
har påmint en generation som inte tycker
om ordet "syod", att synd dock förekom-
mer 

- 
att artificiell födelsekontroll ob-
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jektivt sett är synd och att sådana som
försvarar den, främjar den, tillråder den,
de må nu vata rcgeringar, expertet elier

- 
Gud må förlåta dem ! 

- 
själasörjare,

de försvarar, främjar, tillråder objektiv
synd, precis sorrn om de läde ra,cism, hat,

bod,rägeri, orätsvisa eller gud,lixhet' Den
Helige Fadenn ,trar pekat ut, vad som är

synå, inte aertt sorn är en synd'are! Det
är det som kristen tro alltid ktäver av

oss att vi gör, varken mer eller mindre.
Kyrkan går till rätta med misstag, inte
med personer. Hon avslöiar falska id6er
men gör inte anspråk på att döma indi-
vider. Påven har fyllt sin plikt med mod
och klarhet, med profetisk omsorg om
mänsklig civilisation cch pastorai trohet
mot kristen övertygelse. Han har över-
lämnat åt präster med sann pastoral anda

uppgiften att tålmodigt och ärligt leda

indivirdruelia själar ,insnärjda i de pro-
blem som uppstår omkring den allmänna
objektiva sanningen hos kyrkans moral-
lära. Biktfäderna måste fylla uppgiften
med ömsint 'förståelse för mänsklig svag-
het (den är också deras egen) och kär-
leksfull iver för själarna, men utan att
kränka Gud; vilja och åsidosätta hans

kyrkas undervisning.

Förtaarare au lia ocb kärlek. Hur
våga pä annat säit eller tala annorlunda
än vad han gjort? Han har mot-
stått statistikens tryck, ekonomins herra-
välde och den politiska ab,solutismen i
datornas tidsålder sarrt en konformism
som är förödande för personen. Han har
försvarat liv och kädek mot totalitär
kontroll och mot en i sista hand för båda
förödande självishet. Med apostolisk fri-
het har han satt sig över hånet från både
cyniskt och ärligt awikande råsikter hos
och kärlekens gudomliga ursprung och
sådana som inte delar hans tro på livets
eviga syfte.

Påven Paulus mfute, som även varje ka-
toiik, göra allt som är mänskligt möjligt
och som Gud tillåter, för att förverkliga
mänsklighetens förhoppningar och för
att underlätta smärtorna i världen, ända

från den materiella fattigdom som hind-
rar livets fortsättning till den kulturella
fattigdom som hämmar njutningen i kär-
leken. Men han kan inte kalla ljus för
mörker eller mörker för ljus, han kan
inte kalla det falska sant och det onda
gott. D€tta förbjöds han- när han kon-
sekterades till biskop, till kyrkans fuii-
värdige lärare, långt innan han övertog
de heliga förpliktelser som är hans i
egenskap av överherde för Kristi hjord.

Må Gud trösta, bevara, skydda och
styrka honom, honom och alla trogna!

lobn \Yrigbt

Oumbärlig litteratur

Gisbert Kranz: Europas
cbristlicbe Uterarur uon 5oo bit
r5oo. Ferd. Schöningh, Miincheo
Paderborn \(ien 1968,12, s.

DM 34: -.
År r96r. publicerade Christopher

Dawson sin bok >The crisis of 'W'estern

education" (Sheed and 'Ward, London),
i vilken han inte bata gav ett stycke av
den humanistiskt-kristna bildningens och
utbildningens historia utan också 

- 
väl

underbyg€rt 
- 

pläderade för ett förnyat
studium av den kristna kulturen. Men
detta studium måste, enligt Dawson, ske
utifrån vår tids nya förutsättningar, med
en ny inriktning och med ett vidgat kul-
turbegrepp som underlag. Kultur är så-

lunda inte bara litteratur och konst, hur
viktiga dessa än är, utan även t. ex. so-

ciala institutioner och moraliska värde-
ringar. "Vad vi behöverr, skriver Daw-
son, >är inte en encyklopedisk kunskap
om alla den kristna kulturens produkter
utan ett studium av s.iälva kulturproces-
sen från dess andliga och teologiska röt-
ter, genom dess historiska växt, fram till
dess kulturella frukter. Det är denna or-
ganiska relation mellan teologi, historia
och kultur", fortsätter Dawson, >som ut-
gör den katolska högte utbildningens in-
tegrerande princip och den enda, som är
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i stånd att inta platsen efter den gamla
klassiska humanism, som nu håller på att
försvinna eller som redan försvunnit>
(op. cit. s. tfi f.).

Idag torde ett studium av den
kristna kulturen te sig ännu nödvän-
digare än när Dawson sLrev sin bok. Den
svärmiska aktualism, som inte känner 

-och vill känna 
- 

någon historia, ptäg-
iar inte bara mycken "kulturdebattu och
många kursplaner; den har också börjat
att fug^ av sig på många av den kristna
rons bekännare och förkunnare. Att som
professor Sten Lindroth i tadio nyligen
hålla uförsvarstal för historienu * dåttör
ert diärvt företag, som lätt kan placera
den djärve bland samhällets kastlösa
ureaktionärerr. Men att plädera för ett
studium av den kristna kulturen och för
dess manifestationer under en lång his-
toria behöver verkligen Inls 

- 
66tr

borde inte 
- 

\tata detsamma som att
plädera för studium av döda antikviteter.
Inte heller är det ett utslag av en sorts

triumfalism, som i apologetiskt syfte med
stolthet höjer rösten och säger: uSe, vad
vi ändå hat åstadkommit under århundra-
denas lopp!" Det gäller wärtom något
mycket existentiellt: våra möjligheter att
överhuvud taget förstå oss själva och att
kunna se så många dimensioner som möj-
ligt hos den verklighet, som är vår, men
som präglats före oss och som skall ges

vidare av oss 
- 

med en ny prägel. Att
studera och känna den kristna kulturens
historia är heller inte detsamma som att
fiy till den, utan att skapa nya möjlig-
heter till vidgad andlig erfarenhet och
säkrare kristet omdöme.

Vad som föranlett dessa reflexioner är
Gisbert Kranz' nya bok om Europas
kristna litteratur från 5oo till r5oo. För-
fattaren avstår helt från att analysera
själva ukulturprocessenD. Han nöjer sig
med att i den korta essäens form, som
han med sådan skicklighet odlat i flera
tidigare verk, presenten nägra av de vik-
tigaste kristna litterära frukter, som under
medeltiden växt upp ur "andliga och

3o

teologiska rötter>. Men frukterna år för
Ktanz heLa tiden viktigare än rötterna.
De historiska och teologiska utvecklings-
linjerna nöjer han sig sålunda med att
skissera i kona inledningar till de olika
tidsavsnitten och i några korta kapitel om
vissa litteraturarter. Den som alltså i Daw-
sons anda vill srudera själva kulturpro-
cessen får ingen direkt hjälp av Kranz,
men det som han bjuder är ett rikt och
nödvändigt material, utan vilket man {ra-

turligwis inte kan komma åt själva pro-
cessen.

Kranz hör inte till dem, som identi-
fierar kristen kulrur med medeltidens kul-
tur, lika litet som han anser all medeltida
litteratur vara kristen. Att begreppet

"kristen litteratur> är problematiskt, för-
söker Kranz inte att dölja. >Det kristna i
den kristna litteraturen ligger inte i
materialet eller i temat utan i andanr,
som präglar den (s. ro). Detta är hans
egen praktiska definition, och därmed är
för honom både Tristan och Nibel-
ungeniied och Villons ballader borta ur
bilden, hur stora dessa verk än mä vara
som litteratur. Om det är svårt att av-
gränsa "kristenr litteratur från annan, så

är det ännu svårare att bestämma vad
som verkligen är ,litteraturu. I detta av-

seende redovisar Kranz ingen ptincip
alls, vilket kan vara klokt. Han tar helt
enkeit med sådana författare och sådana
verk, som genom sin kristna och litte-
rära kvalitet han anser fortfarande har
något att sdga. Han ger sålunda utmärkta
porträtt inte bara av uskönlitterära> föt-
fattare som Hartmann von Aue, \Tolfram
von Eschenbach och Dante utan även av
Bernhard av Clairvaux, Hildegard av
Bingen, Thomas ab Aquino, Nikolaus av
Kusa, Dionysius Kartusianen och många
andra. Mindre givande är teckningarna
av t. ex. Rupert von Deutz, Anselm von
Havelberg e6[ 

- 
vilket är mera märk-

ligt 
- 

av Bonaventura.
När Kranz nu bjuder så mycket, kan

det verka otacksamt att önska mera. Men
rec. kan inte undenrycka sin förvåning
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över den styvmoderliga behandling, som
vederfars lytiken. Abelards lyrik endast
omnämns, Marbod, Hildebert och Petrus

Pictor behandlas inte alls. Detta är också
fallet med den sköna och särpräglade
iriska diktningen, som finns tillgänglig i
goda översättningar av Geratd Murphy
och andra. Många predikanter av stort
djup och litterär skönhet förbigås helt:
cisterciensabboten Issac av Stella, kar-
tusianen Bruno och Radulphus Ardens. I
den rikhaltiga liturgiska litteratur, som
inte alls nämns, skulle mycket annat
finnas att hämta än onjutbart allegori-
serande och praktisk liturgisk detaljin-
formation.

Men låt oss återvända till det som bo-
ken verkligen ger, men vars rikedom inte
ens kan anrydas i denna recension. Det
srudium av medeltidens litterära kultur,
som Kranz ger en så ovärderlig hjälp till,
borde vara en angelägenhet inte bara iör
den, som vill känna nägra av sina andliga
rötter för att kunna existera, utan även
för den, som har ett aflnat vetenskapligt
fack än författaren. uTvärvetenskap" är
inte bara en modenyck. Rätt bedriven ut-
går den från den i och för sig banala in-
sikten, att verkligheten inte kan gripas
endast genom en veterskap, lika litet som
den verklighet, som dagligen konfronte-
rar oss, bara är vårt eget facks eller yrkes
begränsade verklighetsfragment. Många
idag vitt spridda omdömen skulle bli
mera nyanserade, många insikter skulle
kunna framställas med storre fördjupning
och mänga förhastade domar skulle
kunna undvikas, om t. ex. teologer och
teologihistoriker oftare än vad som är
fallet hade åtminstone en allmän orien-
tering i det stoff, som är ukristen kultur>.
Bara ett enda litet exempel 

- 
mänga sA-

dana sk'ulle kunna ges * med anledning
av Kranz' bok! Hartmann von Äues och
\(olfram von Eschenbachs diktning vi-
sar, att den tidigare medeltiden inte bara
hade en munkfromhet, utafl att den all-
varligt arbetade med vad vi skulle kalla
för lekmannaapostolatets och socialeti-

kens problem. \[olfram inser, att korstå-
gen är brödrakrig och han känner för-
bundenhet med ,den redje världens,
fårgzde. Redan före högskolastikens Aris-
toteles-reception finner man en frisk ska-
pelse- och väddsbejakelse, fjätan från all
påstådd medeltida >manikeism'.

Det återstår att peka på en av bokens
största förtjänster, som ger den ytterligare
värde som uppslagsbok I& mänga är
framåt: den rikhaltiga bibliografin i
flera avdelningar. Dels ges en fyllig för-
te&ning av textsamlingar och allmänna
framställningar, dels ges specialbibliogra-
fier för de enskilda länderna, de enskilda
litterära formerna och till de enskilda
f.örf.attarna och anonyma verken. Här för-
tecknas både texteditioner, översättningar
till olika moderna språk, monografier
och specialstudier i kronologisk ordning.
Så leder Kranz vidare till källorna.

Alt' Härd.elin

Allt eller intet

Den tyske historikern Martin Göhring
har påböriat en historia om nazismens
tolv år av totalitärt herravälde i Tyskland
under titeln Ålles oder nichts, av vilken
första delen, om förkrigsåren, utkom
ry66 (J. C. B. Mohr, Tiibingen).

Boken är delad i två lika stora avsnitt:
ett om inrikespoiitiken under tubriken
>Från den nationella resningen tili ledat-
staten> och ett om utrikespolitiken ,Från
fredspolitiken till maktpolitik u.

Arbetet vittnar som så många om
Hitlers Tyskland om en strävan att se

linjerna i katasuofpolitiken och avslöja
maktpolitiken under vad som kunde för
en tid synas vara kompromisser och för-
sonlighet. Med uAllt eller intet" som
karakteristik för hela den nazistiska
perioden vill Göhring enligt förordet
markera den radikala skillnaden mellan
Hitler och Bismarck, vilken senare fat-
tade politiken som det möjligas konst,

3t
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och var helt främmande för varje totali-
tär konception.

Men när marr läser ett arbete om

Tredje Riket r933-3g blir man ofta be-

tänksam över i vilken utsträckning skeen-

den under {örkrigstiden får sin tolkning
med vad som hände under kriget. Kon-
tinuiteten och det lagbundna i uweck-
lingen från 3o-talet till SS-staten som tog
form först eftet t94z är en fråga som
ofta förefaller att besvaras alltför lätt-
vindigt. Ser man bara till ärer' Iörc 1939
kunde >Allt eller intet" wänom synas

vara en ovanligt dålig karakteristik av

den prekära balans av intressen och
maktgrupper som rådde under denna tid.

Göhrings arbete innehåller egentligen
ingenting om Hitlertysklands socialhisto-
ria, och överhuvud har studier på detta
område varit tunnsådda. I fjol kom emel-
lertid ett arbete av David Schoenbaum
med titeln Hitler's Social Revolution.
(Nfeidenfeldt and Nicolson, London
1967) som förefaller aft lärxna det hit-
tills viktigaste bidraget. Den verklighet
som stiger oss till mötes från Schoen-

baums enorma samling av data, om in-
komst, sysselsättning och rekrytering till
skilda läroanstalter och tjänster är säll-
samt paradoxal. Huvudintrycket blir när-
mast att det fanns en genomgående och
principiell motsägelse mellan nazismens

ideologi och propaganda å den ena sidan
och den sociala verkligheten å den aodra.

Bakom detta ligger väl en ofta iakt-
tagen motsättning i Hitlers rörelse över
huvud. Nazismens ideologi har ju ingen-
ting originellt i sig. Dess propaganda
trummade inte in några nya, förut okända
id6er. Dess tankegods var helt enkelt det
gängse inom de kretsar vilkas lösenord
vat >völkischr. Detta stod för en rasis-
tiskt motiverad antisemitism, som föddes
på r86o-talet, en allmän kulturpessi-
mism inför den begynnande industtialis-
men, och en idealiseting av det german-

ska förgångna och av livet på landet som
fortfarande förkroppsligade fädernas dyg-
der. Till detta kunde sen komma en
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större eller mindre dos av svärmeri för de
gamla germanska gudarn4 Eddan etc.

De bdsta arbetena som beskriver denna
nazismens id6bakgrund synes mig vara
Fritz Sterns studie över Paul de Ltgarde,
Julius Langbehn och Moeller van den
Bru&, The Politics of Cultural Despair
med undertiteln Ä Study in the Rise oI
the Germanic Ideology (The University
of California Press, 196r), och George
L. Mosse, The Crisis of German Ideo-
logy, Intellectual Origins of tbe Third
Reich (The University Libnry, New
York rg6+).

Det märkliga med Hitlerrörelsen var
att den förenade detta groteska id6inne-
håll, som tidigare oftast odlats i små
obskyra hemliga sällskap och sekter, med
en slagkraftig politisk massrörelse, som
dessutom arbetade även med parlamenta-

riska medel. Det nya är inte id6erna, utan
prestationen att kring detta sekteristiska
trams skapa en massrörelse.

Det visade sig naturligwis också, att
det inte gick att göra praktisk politik på
detta. Tydligt framträder det exempelvis
i jordbrukspolitiken. De första åren vat
en av de alha galnute ideologerna jord-
bruksminister Darr6, men också under
hans tid var Blut und Boden ett domi-
nerande licerärt motiv och en allestädes
närvarande klich6, däremot präglades
nazistisk jordbrukspolitik inte av nägra
märkligare initiativ. Jordbruksbefolk-
ningens andel sjönk i ungefär samma takt
som under \il(eimarrepubliken, och uots
avskrivning av vissa skulder, förbättrades
på intet sätt jordbrukarnas inkomstnivå
i förhållande till andra. Päfallande är
endast hur otroligt långsamt mekanise-
ringen av det tyska jordbruket gick under

3 o-talet.
På samma sätt förhöll det sig tydligen

på flera områden, den propagandistiska
uppskattningen fick ersätta materiella
framsteg, medan å andra sidan grupper
eller institutioner som reellt gynnades

fick betala med att tiäna som ideologiska
skottavlor. En viktig punkt i den nazis-
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tiska propagandan var skyddet av små-

företagsamheten mot varuhus och butiks-
kedjor. Men här synes den reella utveck-
lingen gått i rakt motsatt riktning.

Tredje Riket avskaffade pä näga är
arbetslösheten, däremot steg arbetslö-
nerna inte alls under hela 3o-talet. Vad
som innebar en relativ ekonomisk för-
sämring för arbetarna gentemot andra
grupper, kompenserades med ston upp-
slagna bemödanden att ge bämre arbets-

och fritidsmiljö, framför allt Kraft durch
Freude.

Den nazistiska ideologin betonade yt-
terst starkt kvinnans ställning som maka
och mor, men när upprustningen orsa-

kade arbetskraftsbrist, hade man inga be-
tänkligheter mot att väsentligt öka det
kvinnliga yrkesarbetet.

Synnerligen viktigt för förståelsen av
Hitlerriket före kriget är också Schoen-
baums klarläggande av partitillhörighe-
tens reiativt ringa betydelse för socialt
avancemang under denna tid, och över-
huvud partiets undanskymda roll. Parti-
instansernas bemödanden att utvidga sin
kompetens på statliga myndigheters be-

kostnad var före kriget mycket litet fram-
gångsrika, och Hitler förefaller också att
behandla partiet endast som en bricka i
ett komplicerat spel.

Det var först under kriget som nazist-
partiet fick ökad betydelse, och ännu mer
som den allra sällsammaste sociala och
politiska nyskapeisen trädde i dagen, SS:s

maktområde.

Ett annat område där samma bild av
motsatta arnbitioner och rivaliserande
intressen framstår tydlig, är den nazis-

tiska kyrkopolitiken. Det finns en enorm
mängd studier om kyrkokampen, om hur
skilda kyrkor och kyrkliga grupper utsat-
tes för övergrepp av parti och polis och
hur motståndet fördes. Emellertid har
relativt litet skrivits om vilka intressen
som styrde myndigheternas handlande.
Skildringarna av kyrkokampen har ofta
en allmän bakgrund av försök att krossa

ellet likrikta kyrkorna.

3 -682836 Credo 5o;e årg. nr r, 1969

Den nazistiska kyrkopolitiken företer
en motsägelsefull och skiftande bild, och
det har väl funnits en benägenhet att
tillskriva kyrkornas motståod allt för myc-
ket av dess förändri,ngar.

Det första skedet av Hitlers kyrkopo-
litik var ju ytterst framgångsrikt, och dess

avblåsande är verkligen litet svårt att för-
klara. Deutsche Christen var er samling
av nationalistiska ultraliberala protestan-
ter som ville att kyrkan skulle genomgå
samma omvälvning som samhället med
Tredje Rikets tillkommelse, och att
en rikskyrka med en germanskt re-
nad kristendom skulle åstadkommas. Vid
kyrkorådsvalen på sommaren 1933 anbe-
falldes Deutsche Christen uttryckligen av
Hitler och rörelsen vann en stor fram-
gång, större än nazisterna vid riksdags-
valet. Samtidigt återinträdde hundratu-
sentals människor i de evangeliska kyr-
korna för att delta i "Die deutsche

Stunde der Kircheu. Med dessa fram-
gångar och ett stoft stöd av tyska teo-
loger syntes möjligheterna att driva fram
en rikskyrka, trogen mot den nya staten,

vara synnerligen stora. Denna uweckling
fick dock som bekant ett snart slut, och
ledarna för Deutsche Christen kom att
tillhöra de mest frustrerade 

^v 
alla. i

Tredje Riket.
En analys visar, att det var många

olika intressen som verkade för ett avbry-
tande av det massiva stödet ftån paniet
tiil Deutsche Christen. Dels splittringen
inom Deutsche Christen i en mer uvöl-
kisch"-radikal riktning med kmv på av-

skaffande av Gamla Testamentet etc. och
en mindre långtgående. Dels uppenbar-
ligen hänsyn till förhållandet till Tysk-
lands katoliker, vilket kunde skadas av en

alltför stor identifikation mellan regimen
och en evangeiisk kyrkopolitisk fraktion.
En stor betydelse måste man sannolikt
tillmäta reaktionerna från den antikrist-
liga ideologiska falangen inom partiet
kring Alfred Rosenberg. Dessutom or-
ganiserades vid denna tid de nyhedniska
krafterna i Deutsche Glaubensbewegung.
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Till denna slöt sig f.ö. också allehanda
föreningar av fritänkare, monister etc.

Dessa hävdade energiskt att den nya sta-
ten inte skulle ge de kristna kyrkorna
några som helst favörer, och klagade över
varje protektion av kyrkliga grupper.

Motståndet från Bekännelsekyrkan
spelade naturligwis också en roll, men
knappast så stor som oftast framställs.

Sedan detta till en början så fram-
gångsrika försök att erövra den evange-
liska kyrkan inifrån avblåsts, härskade
länge helt motstridiga tendenser i kyrko-
politiken. En var försöket att åstad-
komma en ny statlig kyrkostyrelse, som
skulle göra kyrkan mera nära beroende av

staten. En anaan vat srävan till en radi-
kal avkonfessionalisering av det offent-
Iiga livet. De nyhedniska rörelserna åt-
njöt endast tidvis och för bestämda kam-
panjer mot kyrkotna någon uppmuntran
från regimen. Åren alldeles före kriget
utmärktes av en skärpt antikristen agita-
tion inom partiet. Det faktum att Het-
man Göring vid denna tid lät döpa sin
dotter Edda, och att Hitler var fadder,
orsakade stor förvirring och förtrytelse
bland ideologiskt medvetna nazister.

En definitiv fastläggning av kyrkopo-
litiken skedde inte förrän under kriget,
då i det nyskapade Rechsgau lVartheland

i Polen infördes kyrkliga ordningar, som
skulle utgöra mönster för hela riket efter
kriget. Kyrkorna berövades varje offent-
ligt-rättsligt erkännande, och fick som
medlemmar endast räkna personer som
vid mogen ålder och under kontroll av
myndigheterna biträtt kyrkorna. Dess-
utom förbjöds exempelvis tyskar och po-
lacker att tillhöra samma församlingar.

Ått den nazistiska politiken fråo krigs-
åren alltmer kännetecknades av Allt eller
intet, särskilt sedan likriktningen slutli-
gen också drabbat krigsmakten är uppen-
bart. Och det är lätt att se från den na-
zistiska ideologin aft den renodlade to-
talitarismen väl svarade mot dess ambi-
tioner. Men det är också uppenbart att
det Tredje Riket före kriget knappast kan
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karakteriseras med detta motto. Under
denna tid var aldig Hitlerriket en totali-
tär stat på samma sätt som Sovjet. En
komplicerad mosaik av propagandalögner
balanserade av obehagliga realiteter.
Kompromisser med grupper som kunde
tjäna regimen bätue som kollaboratörer
än som motståndare eller likviderade.

Lennart Ejerleldt

Dog Jesus Kristus för tidigt?

I oäller för en död.yu.na följer htu en
textproa ur Romano Gurd.inis bok "Das
Bild' ton Jesu d.ern Cbdsrus im Neaem
Te$ament> (\Y/ilrzburg t936, sid.. rr j-
r17, torl, paperback: Herder-Bilcberei nr
too, Freiburg Br, t96t, $d.. rz7-tjr).
Författarcn, föd.d tBBl i Verona, d.og den
t oktober t968 i Miincben, Vad, sorn ut-
nzärker bans omt'ångsrika författarskap år
föreningen mellan fromhet och problem-
med.uerenber. Guard.ini stod. lika främ-
mand.e lör ängskg uärldsllykt som för
trons liberali.sering. På saenska föreligger
au bonom >Frå.rz teologi. till bön> (Stock-
bolm t96t, ifu CREDO t96r: z4r-z).

I Johannesevangeliet och ännu mera i
Pauli brev men mest ändå i Uppenbarel-
seboken beuaktas Jesu liv i den glans-
fulla avslutningens ljus. Varje detalj läm-
nar därför intrycket av 

^tt 
i för.väg vara

fastslagen. Ållting verkar vara nödvän-
digt. Det tycks från första stund ha varit
avgjon att Nasarden kom för att för-
medla sitt budskap, att han möttes av
motståfld och an han slutligen skulle dö.
Ändå måste mat fuäga sig: var allt detta
verkligen nödvändigt? Måste det verk-
Iigen gå så att världen tog avstånd från
honom, att mörkret sä att. saga slöt upp
kring honom och att hans ljus inte
tilläts lysa? En folk hade under årtusen-
den stått under gudomlig ledning, det
hade förts ut ur nöd och främlingskap,
det hade fått ingå förbund med den
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levande Guden och fylldes därför av
ett heligt ansvarsmedvetande. Budbärare
hade uppstått bland folket, stotamärkliga
personligheter hade tolkat folkets historia
som en väg fram till Messias. Hela dess

tilivaro hade präglats av en förväntan om
en som skulle komma och helga alla.Yar
det efter allt detta verkligen oundvikligt
att samma folk utstötte honom, då han
äntligen kom för att uppfylla löftena.
Måste han som så länge var väntad och

åstundad nu avrättas som en förrädare
och en hädare? Inför den bild som Jo-
hannes och Paulus tecknar av Jesus skulle
vi kunna glömma bort vår f.räga. Här
framstår Kristus helt enkelt som den kors-
fäste. Det är hat ju också oåterkalleligt
och evigt. Vi skulle födora det kristna
budskapets sanning ur sikte, om vi ville
bortse från Herrens död. Men 

- 
tvfi5la

han dö? Ja, om vi helt enkelt tar hans
verkliga öde för givet, undviker vi då
inte att ställa en för Kristi verk avgö-
nnde tåga?

Hos synoptikerna, Matteus, Markus,
Lukas, ställs vi inför just denna fråga.
Det är sant att även de bygger sina be-
rättelser på Jesu livs utgång. Vad de ned-
tecknade, har de ju inte skrivit under
händeisernas gång. Det har sammanställts
på grundval av en återblick och är ett ut-
slag av tron på den korsfäste. Därför att
de första evangelisterna helt enkelt radar
upp företeelse efter företeelsq ord för
ord, känner vi oss emellertid nödsakade
att utforma den ovan ställda frågan. Vi
konfronteras ju med Jesu öde under dess

vardande.

Först målas inför våra ögon de liuvliga
och hemlighetsfulla bilderna ftån Jesu
barndom. Sen möter vi tystnaden under
de långa stilla åren ända till det 3o:e
levnadsåret. Dätefter framträder Jesus
och börjar i Andens kraft att förkunna
sitt budskap och att bli aktiv. Bakom
honom och kring honom öppnar sig
oändliga möjligheter. Guds rike ät näta,
säger han, omvänd er och ro på det
glada budskapet. Nu är den tid inne som

Jesaja har förutsagt. Nu kan det väldiga
infrias som profetens ord skälver av.
Guds rike, det betyder att människorna
ger sig åt den Gud som med sin nåd sö-
ker dem, att han blir Herre i deras hjät-
tan. Hela deras tillvaro kommer att bli
beroende av honom och förvandlas. Guds
levande makt bryter in i historien och i
skapelsen. Guds rike, det är ett tillstånd
som allting försänes i ovanifrån. Den nya
människan blir till under en ny himmel,
på en ny iord. Johannes skådar Guds
rike vid tidens ände, men i någon me-
ning hade Guds rike redan kunnat börja-
Vad som i så fall skulle ha hänt, det vet
ingen. I vatje fall skulle skeendet ha va-
tit lika mäktigt som endast världens till-
komst varit.

Guds rike står bakom Kristus. Det har
närmat sig. Nu kan det komma, tränga
in. Det är detta han förkunnar och fram-
manar; det är detta hans löften och tec-
ken gäller för att fä människorna att tro-
Men de står emot. Han kämpar för att nä
fram till dem, han talar enträget. hotar-
Bakom Guds rike står Guds mak'-, men
den vänder sig till friheten. Guds makt
kan inte nå sitt mål om människan vän-
der sig bort. Det kan hända att Gud vill
men att människan inte vill. Något så

ofattbart kan inträffa. I så fall har mörk-
ret ,skyddat" sig mot Guds rike. Ja, detta
händer verkligen; det kommer ett ögon-
blick då Jesus ser vägen spärrad, under-
gången nära. "Då vände han sitt ansikte
mot Jerusalem., Nu följer berättelserna
om hans lidande och hans död, förskräck-
liga i sin lugna stil. ,Från den tiden bör-
jade Jesus att förklara för sina ldtjungar
art han m'åste gå upp till Jerusalem och
lida mycket under de äldsta och överste-
prästerna och de skriftlärde och dödas.>

Visseriigen fortsätter han: ,och på tredje
dagen skall han återuppstå>, men detta
ändrar inget i det förskräckliga. Den
frälsning som skulle förverkligas av Guds
kärlek måste nu bli allt det förfärande
som man, ju mer man tänker på det,
desto mindre fattar hur det gått till. Vad
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har inte där förstöra! Låt oss frigöra oss ria inte som tillfälliga personer, utan så-

från den konventionella uppfattningen som löftets bärare, och detta för aIIa.
an allting måste ske precis på det sätt
det hände. Låt oss för en gångs skull
tänka oss en Kristus som inte blev trettio,
utan femtio, åttio, hundra år gammal och
ständigt >växte till i ålder, visdom och
nåd inför Gud och människor>. Varför
skulle det inte ha varit möjligt? Och vad

skulle inte ha kunnat växa f.ram ur det!
Vilken rikedom, vilket ljus! Jesu dog iu
just då han hade börjat. Uppfattar vi det
ofattbara i hans öde 

- 
i det som han i

lydnad mot Fadern tog på sig?

Allt dema skildras hos synoptikerna.
De låter oss ana, vad som doldes bakom
Nasar6en, vad som faktiskt vat möjligt
men inte kom att förverkligas. Vad som
visar sig hos de tre första evangelisterna
är den lysande, smärtsamma, m rL ät r'äta
nog frestad att säga längtansfulla bak-
grunden. Eller ligger inte en djup läng-
tan bakom de ord som Jesus säger om
hedningarna? En tro som är beredd att
vakna och som han inte funnit i Israel?

Nödvändigheten att stänga in sig inom
Palestinas gränser för att fullborda en
historisk linje som sträcker sig över mer
än halvtannat årtusende? Han skulle allt-
så vara trogeo mot förbundet ända in i
det sista kvävande mörkret 

- 
in i döden,

medan utanför många öppna hjärtan stod
väntande!

Men säger vi inte att det var faris6erira,
översteprästerna, judarna, som dödade
honom? Jo visserligen, men låt oss inte
glömma att dessa såsom kallade, såsom

förbundets parter står föt alla på samma
sätt som den första människan
som mänsklighetens huvud står för alla.
Yi dr alla förbundna i skuldens och i
återlclsningens gemenskap. Människans
faLl, år tvåfaldigt: i begynnelsen, i den
första människan, och vid den tid då de
som kallades genom Jesus inte öppnade
sig för Guds rike. Det är rnycket farligt
att betrakta den dåtida generationen som
skild från oss. Det är att tala utan to.
De dåtida människorna står i Jesu histo-
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Ekumeniskt påvebrev

Roms ekumeniska aniryd framträdde
under det gängta året på olika sän. Det
är intressant att i efterhand erinra sig
vad som skedde på högsta nivå. Påveo
har inte endast skickat sin uppmärksam-
made hälsning till Kyrkornas världsråds
fjärde generalförsamling i Uppsala i iuli
1968. Han sände också sina välgångs-
önskningar till Lambeth-konferensen i
London (ifr ovan sid. 4). Han gforde det
i ett brev riktat till presidenten för kon-
ferensen, ärkebiskopen 

^v Canterbury
Michael Ramsay. Eftersom det påvliga
brevet innehåller viktiga informationer
(av oss här nedan kursiverade) återges det
här i översättning från det engelska ori-
ginalet:

Lambeth-konferensen r968 samman-
träder vid en för kristenhetens historia
kritisk tidpunkt. Konferensens cenmala
ämne kan, liksom ämnet för den stora för-
samling som nyss avslutades i Uppsala,
uttryckas i Uppenbarelsebokens ord: "Se,jag gör allting nynu (Upp. zr: j); detta
ord stfu i förgrunden för alk kristet tän-
kande i dag. Vi gläder oss åt att det ro-
mersk katolska erg gemanget genom den
anglikanska kyrkogemenskapens gästfrihet
har kunnat komma till uttryck i siu offi-
cieJla obteraatörers ocb fiterligare några
gå$ert näraaro, Derx uppmärksamma
nämaro kommer att återspegla intresset
och understödjes av de romerska katoli-
kernas böner världen över. Vårt intresse
förstärks av det faktum att konferensen
följer nåra inpä d.e framgångsrika öaer-
låggningar som hållit mellan d.en ronaersk
katolsha kyh.an ocb d.en anglikantka ky-
kogemewkapen i ilen förbercd.and.e kom-
missionen. Ällt det konferensen kan göra
för att befrämja den kristna enheten kom-
mer att välsignas av Gud.
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Om kyrkan i dag

Dietrich von Hildebrandl. Trcian borse in the
City ol God,. Ftanciscan Herald Press, Chicago 1967, 263 s.

$c.gs.

Funnes det bara s. k. progressiva och s. k. reaktionära i kyrkan, vore läget verkligen
ytterst allvarligt. Endast en sak yore då lättare: att författa stridsskrifter. Det finns
tack och lov andra alternativ, men det gör det både teoretiskt och psykologiskt så

mycket svårare att \ata kritisk utan att man missförstås. Hildebrand gör emellertid
stora ansträngningar för att inte missförstås, och det återstår att se, om han kommer
att lyckas att bli hörd på rätt sätt. Valet står inte, säger förf., mellan att bejaka
kristendomens sekularisering och att förneka konciliets auktoritet, så som många pro-
gressiva vill få oss att tro (s. 4). Hildebrand bejakar självfallet konciliet och ser dess

betydelse däri, att det >sought a liberation from secularization in the form of narrow-
aess, a rejuvenation intended to overcome a certain ossification and legalism that have
tended to obscure the authentic face of the Church> (s. q). Allt var alltså inte bra som
det var före konciliet. Inför varje ny fåga, som förf. tar upp till behandling, är det
honom därför angeläget att klart fixera dessa brister. Det gällde här framför allt en-
sidigheter, olyckliga accentueringar och missbruk av i och för sig sanna principer.
Men, säger förf., ensidiga, ofullständiga sanningar är inte osanningar. Den fulla jäm-
vikten i den allsidiga sanningen uppnås därför inte genom en pendelsvängning åt ett
motsatt håll, där också det sorn var sant i den tidigare ensidigheten förkastas. Man
kan alltså inte låta sig tröstas med att >allt kommer nog att bli brau, när den pro-
gressiva reaktionens antites fårt verka ut mot den tidigare tesen. Sanningen ligger
aldrig i en syntes mellan falska teser och antiteser, utan den ligger ouanför tes ocb
antites.

Von Hildebrand torde van ganska okänd för den svenska publiken. På kontinenten
och i Amerika, där han varit professor vid Fordham University, har han utövat ett
stort inflytande, kanske främst genom sin snart klassiska bok Die Umgestaltung in
Chrittas (r:a uppl. under pseudonymen Peter Oa, Einsiedeln Köln rg4).I sina verk
har han utvecklat en modern etik och fromhet, där just personens övernaturliga om-
gestaltning till en ny människa i Kristus är ett huvudtema. Grundlä ggande år hår
människans beredvillighet att förändras och att låta sig förändras (Veränderungs-
beteitschaft). Men de s. k. progressiva vill, enl. förf., en helt annan, och rakt motsatt
förändring. Kravet art den kristna uppenbarelsen skall anpassas efter tidsandan 

-oberoende av dess kvaliteter, den historiska relativismen, som ersätter sanningen med
ivern att vara ulevande>, >nyttig) och >dynamisftu, den rent inomvärldsliga evolu-
tionismen och framstegstron, de naturvetenskapliga metodernas otillbödiga inträng-
ande i filosofi och teologi (science fetishism) 

- 
derta leder inte till någon uom-

gestaltning i Kristus", utan till kristendomens sekularisering.
Så blir resultatet en naturalistisk religion, som inte för människorna närmare

Kristus, inte släcker deras törst efter Gud, och en liturgi, som i sin funktionalistiska
torftighet är oförmögen att spegla och uppenbara mysteriet. Om sålunda esteticismen
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är en perversion av religionen, så är påståendet, att skönhet skulle stå i motsätt-
ning till deo evangeliska fattigdomen lika ohållbart. Är det inte paradoxalt, säger

förf., att man >i den evangeliska fattigdomens namn river ned konstnärligt fulländade
kyrkor och ersätter dem med prosaiska och kala 

- 
för dyra pengar, Det är inte kyr-

kans, Guds hus, skönhet som är oförenlig med den evangeliska fattigdomens anda och

som stöter de fattiga, utan snarare den onödiga lyx och komfort, som är så utbredd
idag. Om prästerna vill återvända till den evangeliska fattigdomen, så skall de komma
ihäg, att i länder som U.S.Å. och Tyskland är det prästerna, som äger de flottaste bi-
larna, de bäta kamerorna och de modernaste televisionsapparaternat (s. r95 f.).
Sann förnyelse av kyrkan består, säger von Hildebrand i anslutning till von Balthasar,
>i att man eliminerar det som är falskt i kyrkan 

- 
de okrisrna stötestenarna 

- 
för

att betona kyrkans sanna stötesten, den som kommer av hennes egentliga uppdrag,
(s. zzz).

Frägan, huruvida von Hildebrand 
- 

och andra som skrivit i liknande ärende:

Hans Urs von Balthasar och Jacques Maritain 
- 

har felbedömt läget eller överdi-
mensionerat farorna, måste framtiden få ge det definitiva svaret på. De många ocn
skrämmande belägg både från Europa och Amerika, som vor Hildebrand ger, torde
inte kunna avfärdas med en axelryckning, lika litec som de b<ir ge anledning till för-
tvivlan.

Aii Härd'elin

Charles Davis: A Question ol Conscience. Hodder an<i

Stoughton, London, z:a uppl. t968, z5r s. 3os,

Med föreliggande bok vill Chades Davis motivera sin väg. }{ar. är nämligen den

katolske prdst och teolog som i december t966 ldmnade kyrkan (och gifte sig). Vad
han gjorde år i vära apokalyptiksa dagar inte heit ovanligt, och inte den missupp-
fattning om kyrkan som hans bok förråder heller. Kort sagr åberopas kristendomens
id6 mot den katolska kyrkan sådan hon pr€senterar sig i dag.

Sätter Charles Davis sitt eget omdöme över kyrkans så kan han inte klandras för
detta. Det förcroende med vilket man binder sig till kyrkan föregås ju, om det nu skail
vara försvarbart, i vafie lall av ett eget ställningstagande och kan därför omprövas
och eventuellt tas tillbaka. Dessutom kao Davis ha rätt, när han påpekat åtskilligl
felaktigt i dagens kyrka. Guds folk har alltid bestått av syndare. Vad man däremot
dr f.öwänad över är hans kyrkosyn. Fastän han är en väl bildad teolog och fastän han

både som teologiprofessor och som koncilieteolog var en inflytelserik kyrkoman,
negligerar han en av kyrkans grundläggande principer. Utan diskussion lörbigår hao

en avgörande egenskap hos kyrkan. Skulle saken stödja honom, så skulle man möi-
ligen inte kunna invända my&et mot hans väg.

Vad vi är inne på är detta. Lämnar någon den katolska kyrkan, endast därför att
kyrkan, som han ser det, i väsentliga punkter awikit från Kristi id6 och vilja, så

tar han inte hänsyn till att kyrkan har wå sidor. Visserligen förverkligar hon, eller
borde hon åtminstone förverkiiga, den id6 som stiftaten lät sig ledas av, men hon
är dessutom den levande gemenskap som Jesus av Nasaret samlade omkring sig och

som fortsätter sin existens som gemenskap genom att tiderna igenom få nya medlem-
mar. Båda delar måste tas på allvar. Kyrkans medlemmar är både eniga och enade.

Eniga är de om sin tro och om sin strävan att fylla Kristi krav. Enade är kyrkans med-
lemmar till en i historien verksam grupp. Enigheten har med övertygelsen att göra
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och får sitt uttryck i bekännelsen. Enheten är ett socialt fenomen och ät gannterad
genom de sakramentala och de hierarkiska institutionerna. Är enigheten störd, så be-
höver detta inte inkräkta på enheten. (Är t ex. dagens katoliker inte eniga om preven-
tivmedel, så har en del biskopar accentuerat att därmed enheten inte behöver och inte
bör gå förlorad.) Om kyrkans medlemmar avviker från Kristi vilja, om många av dem,
såsom Davis menar, inte följer i Kristi spår, gåt kyrkan därigenom inte miste om sin
identitet med sig själv. Hon förblir den grupp hon är (på ett liknande sätt som en
enskild människa förblir den individ hon är, även om hon moraliskt avlägsnar sig
från sig själv eller på grund av sjukdom, t. ex. en hjärntumör, genomgår vad vi kallar
en personlighetsförändring). Här är inte platsen att diskutera fuägan, om och i vilka
avseenden dagens kyrka lider av inre deformationer. Men även om man hade anled-
ning att klaga över mycket, skulle detta inte erbjuda tillräckliga motiv att lämna
kyrkan. Kristus vill ju inte endast binda oss till en viss bekännelse 

- 
till trohet mot

honom, stiftaren och frälsaren. Han vill därutöver att vi tillhör den levande gemen-
skap som han har instiftat som grupp. Hur nedsatt kyrkans inre kraft än mä vata, i
dag eller vid vilken epok som helst, hur långt än kyrkans medlemmar, de officiella
representanterna inte uteslutna, ån mä avld:gsna sig från Kristi avsikter, så förlorar
därigenom kyrkan inte identiteten med sig själv. Hon bekänner f. ö. om sig själv att
hon fu semper reform.anl.a, alltid i behov av bättring. Ju mera klarsynta enskilda med-
lemmar är, när det gäller att se hennes fel, desto mera är de kallade att medverka till
att förnya henng återföra henne till den rätta vägen. Konsekvensen kan vara smärt-
sam, men den är ofrånkomlig. Den består i att en äkta reform alltid endast kan efter-
srävas och uppnås inifrån. Tillhörigheten till kyrkan som grupp förblir förpliktande
och är förutsättningen för allt som kan göras till kyrkans och till den enskilda männi-
skans bästa.

Man kan dra ytterligare en konsekvens. Även om det inte vore så att hierarkin 
-biskoparna med Roms biskop i spetsen 

- 
garanterade Kristi kyrkas identitet, även

om man alltså skulle kunna weka, vilket av de historiskt förefintliga samfunden verk-
ligen är Kristi kyrka, så skulle man ändå inte kunna bli en fristående ensam kristen
människa. Ått inte tillhöra nägon av'kyrkornan alls kan inför källorna inte försvaras.

Vad som djupast sett rycks saknas hos Davis är att han inte fått grepp om och klar-
het över alla detaljer av den väg han har tilbyggahgt Kanske hade det varit bättre
att efter det avgörande steg han tagit vänta litet längre med ett självförsvar än vad
han gjorde.

lv. K.

Catharina Broom ä: Ka-
tolska kyrkan ABVerbum, Stock-
holm 1968, r8r s. Kr. 14:-.

Boken presenterar sig som ett första
försök. Därmed är sagt, att den både har
sina fönjänster och sina begränsningar.
Syster Catharina, väl känd även i det
icke katolska Sverige, vill å ena sidan

hålla sig till dagens levande kyrka. Å
andra sidan försöker hon att klargöra det
katolska för utomstående, dock inte i så

hög grad för lärda teologer som för eo
bred intresserad allmänhet. Båda målsätt-
ningar ät i hög grad lowärda. Systet
Catharina har haft modet att ta itu med
en uppgift som hittills var olöst. Hon
presterar ett äkta bidrag till an förbättra
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kännedomen om kyrkan. Hon fyller alltså
€tt viktigt behov hos många av våra sam-

tida, både inom och utanför kyrkan.
Det kan med särskild tillfredsställelse

antecknas att ett icke-katolskt förlag har
utgivit boken.

,nr

Franco Pierini: Cate'
chhrt' of Vatican lI. Alba House,
Staten Island N.Y. 1967, z6o s.

$a.s:.

Det är en lika krävande som viktig
uppgift att göra de id6er som lever i
Andra Vatikankonciliets dokument till-
gångliga för breda kretsar och att över-
föra dem till den kristna vardagen.
Franco Pierinis 

- 
och hans medarbeta-

res 
- 

,katekesu vill tjäna denna upp-
gift. Är f.ramgäng ett teclen på värde, så

förtjänar Pierinis bok höga lovord. Den
italienska originalutgåvan upplevde fak'
tiskt inom tre månader inte mindre än

tre upplagor.
Boken vill inte ersätta den omedelbara

kontakten med konciliedokumenten utan
underbygga och underlätta den. Materia-
let framläggs i 614 frägor och svar. Här
förs sålunda, eoligt vad som sägs i föror-
det, en lång dialog med konciliet. Läsa-

ren tas liksom vid handen och leds från
dagens problem in i kyrkans helgedom

- 
i den uppenbarelse som kom ovan-

ifrån, som skaffade sig sitt nedslag i äm-
betet och i sakramenten och som medför
sina praktiska konsekvenser för var och
en som nås därav. Särskilt tacksam är
man för tre aktuella >tillägg>: upplys-
ningar om en del reformer i Vatikanen,
instruktionen om blandade äktenskap och
slutligen tillämpningsbestämmelserna till
olika konciliedokument. Goda register
gör boken till en mångsidig rädgivare.

Visserligen kan man fräga sig, om inte
det vedertagna katekes-schemat då och då

våldför sig på koncilietexterna, men bo-
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ken erbjuder på sitt sätt en god hjälp
för troru fördjupande.

lYil.belm Aaerbeck

Berndt Gustavs son:The
Cltrisrian Faitb in Suted.en. Yet-
bum, Stockholm t968 43 s.

Kr. 3: 5o.

Berndt Gustavsson har gjon sig känd
och förvärvat sig förtjänster genom att
grunda det Religionssoci.ologiska lnsti-
tutet i Stockholm. I föteliggande lilla
broschyr lär man sig åtskilligt om interna
händelseförlopp, om organisation och om
det statistiskt fattbara. I så måtto visar
sig den moderne sociologen i sitt esse.

Äntydningar om den historiska bakgrun-
den saknas inte helt. Vad man skulle
önska vore något mer om teologin i Sve-
rige och framför allt om ekumeniken.
Vill man lära känna kristendomens stälI-
ning i Gustav Adolfs land, så ger boken
åtminstone en första vägledning.

Ulrich Montag:. Das lYerk

d.er beiligen Birgitta uon Schue-
d.en in oberd.eutscber Ober-
lieferung, Miinchener Texte und
Untersuchungen zur deutschen

Literatur des Mittelalters. C. H.
Beck, Miinchen r968,VUI a atq
s. DM 54: -.

Dr Ulrich Montag redogjorde i sin
doktorsavhandling 1964 för det bestånd

av handskrifter med birgittinska texter i
sydtysk språkdräkt från r3oo-, r4oo-
och r5oo-talen, som bevarats till våra
dagar. Han har nu lagr fram en omar-
betad avhandling i ämnet, där hand-
skriftsförteckningen utökats med uppgif-
rer om senafe upptäckta kodices.

Handskriftsgenomgången imponerar
redan genom sin omfattning. Förf. har
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granskat manuskript i 83 bibliotek och
arkiv i 14 länder. De flesta av de redo-
visade handskrifterna finns i Tyskland,
främst i Mi.inchen. I Sverige har förf.
studerat rz manuskript, nämligen 3 i
riksarkivet, 5 i Kungl. Biblioteket och 4
i Uppsala universitetsbibliotek.

Handskriftsförteckningen innehåller 4
avdelningar:

r. \Verke der bl. Birghta. Här före-
kommer översättningar till sydtyska av

Birgittas uppenbarelser, bok I-VIII, och
Reoelationes exrtaadganres samt Regala
tancti Salaatoris och Sernto angelicus.

z. Scbriften, d'ie lVerke d'er bl. Bir-
gitta zitieren. Här förekommer först och
främst den anonyma skriften Btird'e d'er

IYeh (Onus Mund'i); som förf. påpekar,

har redan G. E. Klemming fastställt, att
denna skrift författats av Leipzigteologen
Johannes Tortsch. Den finns i ett mycket
stort antal manuskript.

3. Der bl. Birgitta zagescbriebene

Texte. Hår finnet man främst en mängd
manuskript innehållande de bekanta fem-
ton bönerna till Kristi lidande; redan
G. E. Klemming framhöll, att det är med
oräft, som de tillskrivits Birgitta. Även
nägra andta bniner, som förekommer i
sydtyska haodskrifter, har felaktiS till-
skrivits henne.

4. Schöten ilber die bl. Birgina. Här
förtecknas tre Birgittalegender; en av

dem ingår i en samling av helgonbio-
grafier, Der Heiligen Leben, och fiörc-
kommer i ett flertal handskrifter.

Efter en noggrann handskriftsbe-
skrivning behandlar förf. i kapitlet Un-
tersuchungen ingående de olika hand-
skrifternas proveniens och tecknar deras

tillkomsthistoria och jämför olika redak-
tioner. Denna kritiska textanalys är vis-
serligeo främst avsedd för fackfolk, men
även sådana Birgittaintresserade, som inte
har nägra aspirationer på att bli text-
specialister, kan ldsa detta kapitel med
stor behållnins. Yi fär här veta mycket
om kontakterna mellan de många birgit-
tinkloster, som fanns i olika länder under

medeltiden fram till den lutherska kyrko-
förändringen. Förf. är utomordenligt väl
orienterad i litteraturen i 'birgittinska äm-
nen, däri inbegripet de moderna svenska
arbetena och textutgåvorna.

För den birgittinska texttraderingen på
det sydtyska språkområdet hade de tre
bayerska birgittinklostren avgörande be-
tydelse, särskilt Gnadenberg, det äldsta av

dem, och därnäst Maihingen, under det
att Altomiinster framträdde mindre. In-
tresset för Birgittas uppenbarelser var
stort också i andra bayerska kloster, sär-

skilt hos dominikansystrar och cister-
cienssystrar. Traderingen av birgittinska
texter på folkspråket var mera omfattande
i Sydtyskland än i Mellan- och Nord-
tyskland. När man översatte Birgiaas
uppenbarelser 

- 
helt eller delvis 

-, 
fick

man å ena sidan på modersmålet höra de

ord av Kristus, Maria eller helgonen, som
hon förmedlade, och man fick ta del i
hennes visioner av Kristi födelse, lidande
och död. Å andra sidan kunde man i
Birgittas uppenbarelser finna anvisningar
om hur man skulle föra ett rättskaffens
liv, vare sig dessa anvisningar formuie-
rades som direkta påbud eller framgick
ur visioner av strånga straff över dem
som övenrädde Guds bud.

Boken avslutas med r3o sidor sydtyska
textprov ur Birgittas uppenbarelser, bir-
gittinregeln och Tortschs Biird'e d'er

lVelt. rJr uppenbarelserna återges Birgit-
tas vision av Kristi födelse (bok VII, kap.
t och zr-24). Som Tryggve Lund6n
framhållit, har denna vision ,varit av ge-

nomgripande berydelse för den bildande
konstens framställningar av Jesu födelse:
före Birgittas tid avbildade man Jungfru
Maria som en liggande barnsängskvinna,
men från och med bekantgörandet av

Birgittas vision har man börjat avbilda

Jungfru Maria i knäböjande ställning,
tillbedjande sitt på marken Iiggande
barnu. Vidare återges Birgittas visioner
av Kristi lidande och död (bok IV, kap.

7o, och bok VII, kap. r5) med den av-

slutande, gripande Pietä-scenen: ,Do

4r



Litteratur

dise ding volbrocht wurden und vil scha-
ren ab giengen, etlich freund des hern
nahmen in ab von dem creucz, den nam
die milt muter in ire arm und legt in
auff ire knye siczende' 

- 
eller iTryggte

Lund6ns översättning: uSedan gick folk-
hopen därifrån, och nägra av Herrens
vänner togo ned honom. Hans milda mo-
der tog honom i sina heliga armar, där
hon satt, och lade honom i sitt knä.r

Dr Montags texturval ur Birgittas
uppenbarelser torde inte vara tillfälligt.
De återgivna visionerna berör någonting
centalt i Birgittas budskap. Marias mo-
derskap och det gudomliga barnets fö-
delse har, för att citera Toni Schmid, sys-

selsatt Birgitta mycket. Och Birgitta har
sett Kristi lidande och död med Marias
ögon.

Torgny Lindgren

Gunnar H i I le rdal:.Id.öet
ocb håndeher i rcligionens uärld.
Religionskunskap för gymnasiet.
ÅB Verbum, Stockholm r968,
zr7 s. Kr. ro: jo.

När man minns de ukristendomsböc-
ket' man läste som gymnasieelev för bara
ro-r5 år sedan blir man ofta avundsjuk
på dagens ungdom. Hillerdals lärobok ut-
gör inget undantag. Den är en saklig
framställning av religionernas ställning
och funktion idag, kristendomens kamp
med andra livsuppfattningar, personlig
motal och samhäilsetik samt slutligen en
översikt över de olika religionernas id6-
historia. Vart och ett av dessa avsnitt är

rykande aktuellt. Texten illusteras med
ett bildmaterial f.rän händelser som ung-
domarna hört talas om eller kommer
ihåg. Klipp ur dagspressen kompletterar
det hela.

Hur my&et lättare måste det inte vara
för en lärare att enrusiasmera eleverna,
nä.r d,e ffu en sådan bok i handen! Här
finns rikliga möjligheter att konfrontera
en självupplevd verklighet med de olika
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rcligionsuppfattningarna. Detta gäller
natudigwis främst bokens tredje avsnitt,
Personlig moral och samhällsetik, men
också de andra kapitlen känns angelägna.

Slutligen vill man gärna betona att
boken är saklig. Där finns såvitt jag kan
se inga anrydningar till värderingar åt
ena eller andra hållet. Något att vara
tacksam för!

Boken är avsedd att kompletteras med
successivt utkommande studieblad. Den
* vål ägnad för betingsläsning och även
i andra studieformer t. ex. studiecirklar
bör den kunna komma väl till pass.

Birghta lvinbacå

Oskar Littomericzky:
Åt era *nn et månnis h,oa ärd e.

C.\f.K. Gleerups, Lund t966,
55 s. Kr. 7: -.

"Plötsligt visste jag, vad jag ville. Jag
hade sett många lida och mycket elände
under kriget, efter kriget och i fängelset,
och därför beslöt jag, att när jag kom ut
ur fängelset skulle jag arbeta för den
lidande mänskligheten." Orden är Oskar
Littomericzkys, f. d. generalstabsöverste i
ungerska arm6n, politisk fånge under
elva år i Budapests fängelse, efter revolten
flykting och numera kurator i IM:s
tjänst.

I den lilla skriften Återvunnet männi-
skovärde berättt han om flyktingens si-
tuation, som han tillsammans med sin
familj upplevt inifrån. Detta är återigen
ett vittnesbörd om vad IM, Inomeuro-
peisk Mission 

- 
Individuell Människo-

hjälp, betytt och betyder. Här får man
åter en påminnelse om att den enskilda
insatsen kan betyda oerhön mycket, nå-
got som vi i dag inför den enorma
världsnöden kanske ibland bewivlar. Men
framför allt ger boken en påminnelse
om att tron är det som bär och hjälper
både flyktingen och den som försöker
hjälpa.

Birghta l{/;nbäck
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Karl Pfleger Glaubeu-
rccbeucbat't eines alren Mannes.
Knecht, Frankfurt a. M. t967,
279 s. DM r9: 8o.

Vi möter en gammal man som fram-
lägger en redovisning över sitt liv. Han
har ofta känt sig utmanad att inlåta sig
på sin tids andliga ävenryr. Men han har
alltid kommit igenom med tron i behåll.

Redogör han ibland med skrupel-
lös samvetsgrannhet även för sina wivel
och anfäktninga4 sä gör han det enligt
vad han bekänner i förordet inte egent-
ligen för låsarens utan för sin egen skull.
Publicerar han ändå vad som har kommit
till, så är han medveten om att han inte
är helt ensanr om de frågor och svårig-
heter som har pinat honom. Hans bok
vittnar om att defl kristna tron aldrig kan
vara lättköpt.

s,t

A. Hulsbosch: God.'s Crea-
tion. Transl. from dutch by Mar-
tin Versfeld. Sheed and lJflard,

London Melbourne New York
x965. z7o s. r5s.

Författaren presenterar Guds skapelse-
plan som överensstämmande med uweck-
lingsläran. Sista stadiet är människans
återlösning vilken gör henne till den
,himmelska människan>. Uwecklingen i
sin tur presenterar sig som livets ända-
målslösa avslöjande. Någon målriktning
kan inte urskiljas. De mest konstiga typer
av liv kommer upp och dör ut. Skapelsen
i sin helhet är ett gudomligt spel. Efter
att vetenskpsmän har fått djupare känne-
dom om jordens urtid än förr, ger
Bibelns skapelseberättelse ännu star-
kare intryck. Men människan, fast hor
upplever sig som alltings mått, finner
det svårt att passa in sig själv. Ju mera
ovetande hon känner sig 

- 
som en

andre Job * dsss6 mera förs hon att

fana honom som står utanför _ Jahveh.
Boken kan tjäna som utgångspunkt för

diskussioner. Recensenten vill inte utan
reseNationer identifiera sig med bokens
tes.

ClarA Erik Eriässon

Nio filosofiska stadier till-
Ågnade Konrad Marc-r0fogau, 3o
juni r968. Utgiven av Filoso-
fiska föreningen Uppsala, Upp-
sala 1968, r ro s. Kr. 13: 

-.Sanning Dikt Tro. Till Inge-
mar Hedenius. Bonniers, Stock-
holm r 968, 344 s. Kt. j3:. 

-.
Det är inte någon lätt sak att skriva

en recension av en festskrift. Ty dels
borde den hedrade personen pä nägot
sätt presenteras, fastän själva festskriftens
aniklat vanligtvis inte direkt refererar
till honom, och dels är det svårt att ge en
någorlunda enhetlig översikt över alla ar-
tiklarna i ett sådant verk som oftast rör
sig på de mest skilda områden. Men i de
båda här föreliggande festskrifterna un-
derlättas framställningen därigenom att
de var på sitt sätt återspeglar den hyllade
vetenskapsmannens och filosofens per-
sonlighet.

Där har vi ä ena sidan >Nio filoso-
fiska studiep tillägande professor Marc-
\(ogau, anspråkslösa i sin yttre form,
bata ett hundratal stencilerade sidor
bundna i en grön pärm, men tungt vä-
gande i sitt ihärdiga sökande efter san-
ningen. Det rör sig här om en filosofisk
skrift, svåråtkomlig för icke-filosofer,
men av stort intresse ,för dem som är in-
satta i den filosofiska problematiken. Det
finns till och med en enhetlig linje i de
nio artiklar som ingår i boken. Ännu för
femton år sedan skulle kanske någon ha
kunnat profetera om att den logiska ana-
lysen kommer att rycka undan grunden
f& alla filosofiska och metafysiska pro-
blem, eller någon skulle till och med ha
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kunnat påstå, att dessa gamla frägor
skulle vara döda. Men nu ser man med

stor förvåning att de börjar sticka upp
huvudet på nytt. Det intressanta år rtäm-
ligen att den moderna logiken och
analyseo har nått den tröskel bakom
vilken de gamla filosofiska problemen
återigen blir synliga. Så länge den lo-
giska analysen huvudsakligen sysslade

med utsagor, klasser och relationer
i största allmänhet, kom dessa frågor
inte i synfältet för iakttagaren. Men
nu då dessa områden är tämligen väl ut-
forskade och filosoferna vänder sina blic-
kar alltmer mot andra områden och för-
söker klargöra dem med hjälp av den
moderna analysen, då uppstår dessa frå-
gor på nytt. Det visar sig också i denna
skrift. Där kan vi läsa en uppsats av von
'$Tright om modallogiken (dvs. av den
del av logiken som behandlar begreppen
>nödvändig>, >möjlig> m.m.) och dess

betydelse i olika filosofiska system. Stig
Kangers uppsats sysslar på liknande sätt
med preferenslogiken (om begreppen
,bättre', "lika bra, m.m.). Manfred
Moritz skriver om ett problem ur den
deontiska logiken (om begreppen udu
skallr, >du får inte" m. m.) och Krister
Segerberg tar upp modalitetslogiken
(som har att göra med uttrycken ,jag
trorr, ,jag önskarr m.m.). Även Mac-
Leods bidrag om "Konjunktion av ting>,
Tom Paulis undersökning av ,innehålls-
relationerna" och Lennart Åquists artikel
om två varseblivningsteorier har i stor
utsträckning med logisk-filosofiska frå-
gor att göra. Litet vid sidan om den här
linjen står bara Ånders \Tedbergs filo-
sofihistoriska studie över den eviga åter-
komsten hos Nietzsche, dessutom Törne-
bohms undersökning av Michelsons ex-
periment och dess förhållande till eterhy-
potesen. Vad som utmärker de flesta av
dessa logiska srudier är den andliga brott-
ningen med de problem som uppstår och
en ihärdig strävan efter sanningen. Ändå
eller kanske just därför slutar de flesta
uppsatserna på ett sätt som kommer till

44

uttryck i Åquists slutsats 
- 

den blir där-
med också festskriftens sista mening. Han
säger: >Problematiken tenderar här att
bti så djup att jag trct det kan vara tid
att tänka på refrängen.>

Annodunda ter sig den andra festskrif-
ten, en tjock volym på nästan 3jo sidor
som i sin blandning av allvarliga filoso-
fiska undersökningar och fräna uppgörel-
ser, av vetenskapliga studier och litterära
försök återspeglar den hyllade profes-
sorns personlighet. Redan titeln säger nå-
gonting därom: uSanning, dikt, tro".
Sanning och tro, >objektivitet" och ,sub-
jektivitet" i en olösbar enhet. Kanske lig-
ger däri också anledningen till den stora
publicitet Hedenius har fått åtminstone
här i Sverige. Den långa lista av lär-
jungar och beundrare som inleder boken
vittnar också därom. Dagens objektiva
brocning med de olika vetenskapliga
problemen har nämligen blivit till den
grad specialiserad och komplicerad att
dess resultat inte längre når mannen på
gat^n, ja, knappast ens professorn i
grannfakulteten, om mar inte förenklar
problemen och därigenom snedvrider
dem eller på journalistiskt sätt använder
dem som tillhyggen mot meningsmot-
ståndare. Vad själva festskriften angär, är
framför allt de två artiklarna av Hjal-
mar N7ennerberg och Lennart Åquist av
största intresse. Båda sysslar med det car-
tesianska cogito ergo sum. Därvid surd-
dar de vid resonemang, som har satt i
gång hela den kontinentala filosofiska ut-
vecklingen från Kant via Hegel ända till
existentialismen. Samtidigt blir det en
viss kritik mot Hedenius, som själv filo-
sofihistoriskt sett ligger i kölvattnet efter
den engelska upplysningsfilosofin och
empirismen samt av den Kant som tog
avstånd från metafysiken. Därmed har
Hedenius i sin filosofi inte alls tagrt nä-
gon hänsyn till de tankar hos Kant som
måste betraktas såsom en mowikt mot
vad som kunde se ut att vara en total och
definitiv upplösning av metafysiken. Li-
kaledes förbigår Hedenius den så kallade
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transcendentala metden, ett tänkesätt
som har en av sina rötter just i det carte-

sianska cogito ergo sam. De artiklar som
sysslar med frågor ur deo praktiska filo-
sofin kännetecknas av den osäkerhet som
nuförtiden råder på detta område. Åv
större intresse * f.:amför allt Lars Berg-
ströms uodersökning ^v föthållandet
mellan etik och metaetik, Macleods ar-
tikel om befallningssatser och Manfted
Moritz' redogörelse för frihetsdefinitio-
ner. Alla dessa studier utmärker sig ge-

nom en tämligen allvadig objektivitets-
strävan, fast man känner sig litet besvi-
ken inför de resultat de uppnår. Däremot
visar Per Ericsons försök att ge nägra
rationella argument för ateismen, hur
många subjektiva premisser som måste
tillgripas, när det gäller att bevisa att
Gud inte finns. Inte heller övriga artik-
lar som angriper religionen utmärker sig
för någon större vetenskaplig objektivi-
tet. Åv intresse är däremot de filosofi-
och litteraturhistoris,ka avhandlingarna,
t.ex. Änn-Mari Henschen-Dahlquists
tolkning av Platons ,Gorgiasr, Biegvads
konfrontering av Hume och Pricg Ulf
Boethius' artikel om Strindbergs "Fad-ren, och Germund Michaneks uppsats
om Heidenstam och Fröding. Som avslut-
ning skulle man också kunna omnämna
de båda konstfilosofiska bidragen, Lars
Gustafssons arbete om den semantiska
analysen av diktade satser och Knut Erik
Tnn/ys artikel om mening i dikten. Där-
emot kan de litterära, de grafiska och
de fackvetenskapliga bidragen i Hede-
nius-festskriften hät inte behandlas.

Båda festskriftena är alltså i någon
mån ett uttryck för verenskapens framåt-
skridande utöver de gränser som en stel-
nad positivistisk världsåskådning försökte
sätta för en djupare filosofisk utforsk-
ning av tillvaron.

Rai.ner Carh SJ

Peter 'W'ust: Briefe ?on
and nacb Franäreicb, Gesam-
melte l$7erke, Bd IX, utg. av Joh.
Bendiek och Hildeben A. Hu-
ning. Regensberg, Mönster 1967,
ja8 s. DM 16: -.

Ville man irwända något mot Peter
lVusts (r884-r94o) författarskap, så

vore det en viss brist på glädje. Men allt
vad lfust skrivit är utslag av ett äkta
och originellt tänkande. Hans brewäx-
ling med franska vänner, här för första
gången publicerad, ger nya belägg för
detta. Bland de uetton franska >hommes

littdraires" med vilka den tyske existen-
tialisten byter tankar och meditationer
må här endast nämnas Paul Claudel.

En förteckning över de i breven före-
kommande namnen ger en inblick i Peter
lVusts och hans vänners vidsträckta in-
tressen. Redan med sina filosofiska skrif-
ter hör han till de mera lättillgängliga
bland existentialisterna. I breven upple-
ver vi honom omedelban som levande
människa.

Karl Delahaye: Christli-
cbe Antbropologie. Eine Einfiihr-
ung in das Denken !frusts. Unter
Mitarbeit von Vilfried Kuckartz.
Regensberg, Miinster 1967,
268 s. DM 9:8o.

Det är tacknämligt att den introduk-
tion i Peter \fusts filosofi, som professor
Delahaye lämnat i band VIII av Peter
\[ust: Gesamrnelte W'erke (jft Cred,o

ry67: 49), nu även föreligger som sär-
ttyck. Den blir på så sätt tillgänglig även
för intresserade som inte har tid eller
råd att själva föLja denne kristne antro-
pologs grundtankar, som framträder i
hans mest väsentliga verk. Professor
Delahayes kunniga analys visar att Peter
\flust med stor konsekvens fullföljer sin
försök till en kristen antopologi, för att
i anknytning till det traditionella kristna,
förkantianska, tänkandet men på grund-
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val av sin egen tids existentiella erfaren-
het hjälpa vår tids människor fram till
en djupare förståelse av sig själva: att vi
inte enbart är naturvarelser utan som per-
soner äger också andliga dimensioner.

]G

Ma rc Orais o n: La rnofi ...
et pais apfts? Ed. Fayard, Paris
1967, 173 s., Fr. rr:45.

Marc Oraison, född r9r4, kirurg och
psykoanalytiker, har sedermera blivit ka-
tolsk prdst. Han har utgivit en hel serie
verk, där det teologiska tänkandet och
själavårdsproblemen dragit stor nytta av
författarens vetenskapliga, i synnerhet
psykoanalytiska skolning och erfarenhet.
Särskilt uppmärksammad blev hans bok

"Le myståre humain de la sexualitd"
(den mänskliga sexualitetens mysterium),
som utkom t966. "La mort ... et puis
aprös?. är en undersökning om dödens
problematik. Efter ett studium av döden
som livets naturliga avslutning, angriper
han döden som en direkt fråga till mig.
Kapitlet om sjäivmordet är glänsande.
Läkaren och döden 

- 
de eviga fienderna

- 
sättes sedan i motsats till varandra.

Den förste är alltid dömd att misslyckas
till slut. 

- 
Djuppsykologin har även

mycket att låra oss om människans in-
ställning till "de andras" död. Först i
sjätte kapitlet åberopas kristna tanke-
gängar. Den icke-troende kan alltså följa
med en lång bit på vägen utan att känna
sig störd av "irrevelanta" påståenden.

En ovanligt rik bok, där författaren,
som själv känner sig dödsdömd, bara vill
ldgga fram sina många frågetecken, klara
upp en hel del begrepp i belysning av
den moderna forskningen, i synnerhet
den psykoanalytiska, och till slut för lä-
saren peka på de vidare perspektiv, som
är öppna för den kristne.

Jean Dureau Op

Gerhard Bendz - Nor-
bert Guterman: Latinska
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sentenrq ocb cita, från taå årtu-
send.en. 2ia uppl., Beckmans,
Stockholm t968, 462 s., kr.
29i -.

Latinälskaren skall med glädje bläddra
igenom denna bok under sina lediga
stunder och låta sig stimuleras av euro-
peisk vishet från äldre och nyare tid. Den
tillräckligt bildade läsaren upplever på
nytt, hur djupa spår kristendomen har
lämnat i västerländskt tänkande. Hos en
eller annan framkallar boken möjligen
en viss smärta. Efter att man i Europa
redan har upphört med att tala latin, nal-
kas även i kyrka,n den latintalande epo-
ken sitt slut. En gång i tiden ersatte la-
tinet en tidigare härskande koinä, Ikisti
tids grekiska. Nu kommer latinet atr
trängas bort av vår tids idiom. processen

började i teologin på rToo-talet, fortsät-
ter i dag i liturgin och har redan börjat
tränga f.ram på den kyrkliga förvaltning-
ens plan. Från kristen synpunkt är det
enbart önskvärr, att de språk, på vilka ti-
dernas bärande tankar koncipieras, blir
även trons och bönens språk. De av Ger-
hard Bendz och Norbert Guterman sam-
lade och till svenska översatta sentenserna
och citaten 

- 
åskådliggjorda genom

Acke Jansons teckningar 
- 

ievandegör
en tid som snatt kommer att vara svun-
nen. 

- 
Kan inte förlaget fönöka stimu-

lera ett par lårda män att samla ett lik-
nande grekiskt citatförråd?

Ärs sacra-böcker
Förrlaget Ärs sacra (Miinchen) fram-

lägger en rad böcker, som rill sin yttre
drdkt är mycket tilltalande, men som med
si,a innehåll inte undarLtargslost kan re-
kornmenderas . Altc hristlic be Erzäblungen
(1967, 96 s., DM rz.4o), utgivoa av
Edzarå Schaper och Otto Karrer, betyder
en björntjänst för dagens kristenhet. Me-
dan det var inkarnationens id6 att Guds
Son ville anta kött för att i allt delta
i vårt mänskh,ga tide, behij,ver det lilla
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Jesus-barnet i föreliggande berättelser en-

dast vinka för att få palmerna att n,iga

och bjuda på sina frukter och för att få
djur att vara t^ma och tjänswilli,ga. Me-
dan Kristus uttryckligen ti,llbakavisar
tanken att låta stenar bli bröd som fres-
telse mot inkarnationens idå, vågar utgi-
varna presentera en litterarur som grundar
sig på ra,kt $rotsatta prinoiper och som
lornkyrkan för övrigt klart awisat som

apokryfiska En skugga faller därifrån
över förlagets hela verksarnhet. Eugen
\(alters skrirft Vom heilbringenden
Glauben (1966, n7 s., DM 16: 

-) 
vill

enligt inledningen vara eff försök att
säga, vad Bi,beln menar med Dtro,.

Skulle författaren inte inleda sin fram-
stäl,lning ,rned ett hurgg miot vad han kal-
lar fcir den 'västerländs&a and,an,, så

sku'lle boken möj,ligen kr.r'nna läsas med
mera betedskap dll välvillig tol,kning.
T,i'llnäcklig klarhet nås i varje fall inte,
,framrfor alJt inte när 'det eöller skillnaden
mellan ,tron som medveten hängivelse
gentemot Kristus och tron som viltlkor
för den eviga fullbordan. 

- 
H,iir hade

Eugen l(alter ktr,nnat låra sig åtskiilligt
av Karl Rahner som i ett urval av tidi-
gare pu,blicerade artiklar under rtu,bniken

Ghubst d.u an Gott? på sitt suveräna

sätt behandlar frågor kring trons stnrktur
och dess intellektuella försvarbarhet.
Bred ,rnänskl,iE; errfarenthet och skarpt
tänt<,ande ä,r här förenade med varandra.
I Mit d.er VirAlichkeit leben f'ramLÅ,gqer

Hermann Zeller ett nytt band av sina
om,tyclta radi'otal, Vad som utmärker ho-
no'rn är aot han gör vad han kräver: han
är realist nog att inte överbelasta rad,io-
lysonarna rned problem som endast i
,rnind,re korofattade gamrrnanhang verk-
ligen kan behandlas. Relsomrnenderas
kan fyra små band ,med s. a. s. klacsiska
texter. Danriel Cons'idine (r849-r9zz)
lär oss hur man gerlom det egna böne-
livet når ,fra.rn til,l Verlraaen and' Zaaer-
ilcht j,tx under vardagen. Kameiirtab-
boten Juan Åravalles (1549-16o9) ger

a* i lil'ie beten? srna nyktra råd för ett

böneliv sortr bär. Benediktinabboten
Rai,mond av Einsiedeln talat i Alleluia
till oss 

- 
som sig biir för en god bene-

diktin 
- 

med lirurgiska texter och s,rnå

kqm,mentarer. Slutligen har ]osef Vital
Kopp samlat uttal av s@ra aodar om dö-
den 

- 
Der Tod. 

- 
I stort sett förnyar

textutgåvorna det ,man redan vet sedan

länge, närnl'igen att fölfattare som med
si,na skniftelhar övervarat sin tid fort-
farande står sig i jämföreloe med mo-
derna auoorer.

IY, K.

Ord. ont t'ribet. Tvä dokument
från Tjeckoslovakiens [.olk. Zin-
dermans, Uddevalla x968, 3z s.

Kl 4:7i.
>Ingenting tycks vara svårare att se än

kropparna under orden>, så säger Kad
Erik Lagerlöf i sitt förord till wå doku-
ment till Tjeckoslovakiens yngsta historia.
På svenska och på tjeckiska framläggs
här >wå tusen ord' av Ludvig Vaculik
samt "Medborgarnas budskap till tjecko-
slovakiska kommunistpartiets presidium>,
båda koncipierade med 1968 års poli-
tiska händelser som bakgrund. Vilken
ståndpunkt man än intar, är dokument
alltid ofrånkomliga för åsiktsbildning
och för diskussion. Under den synpunk-
ten kan den lilla broschyren hälsas väl-
kommen.

Ekumenisk litteratur

Efter decennier av ekumeniskt arbete
och experimenterande skulle måhända ti-
den nu vara inne för en breddning av
basen kompletterad av en fördjupning.
Som tydligaste former för bönens och
kärlekens nya ekumenik framstår dels
den internationella böneveckan för kris-
ten enhet varje är mellan 18 och z5
januari, dels de nya icke-katolska reli-
giösa klostedika kommuniteter som ofta
uttryckligen är inriktade på kyrkornas en-
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het. Böneve&an är kanske rätt väl känd
här i Sverige, men man får dock det
intrycket att kyrkorna inte riktigr tar den
på allvar och efter böneveckan återgår till
sin inomkyrkliga vardagsrytm utan att
känna sig utmanade till större ansuäng-
ning för de kristnas enhet. Och bara fä
har personligen kontakt med kommuni-
tetslivet, som hos Mariadötuarna i Vad-
stena och det heliga Korsets bröder i
Våsterås-Barkarö. En god hjälp till att
förstå vad det gäller får man dock i olika
publikationer. Den mest kända av kom-
muniteterna har sitt huvudsäte i Taizö i
Frankrike dit många vallffudar även från
Sverige. Dess stiftare, prior Roger Schutz,
har skrivit flera böcker om det eku-
meniska sinnelaget, översatta till många
språk, även till svenska.

Ordensregeln (La Röele de Taizö, Eå.
Les Presses de Tuz6 rys6) och utlägg-
ningen till den (Unanimitö d'ans le plu-
rulfum.e, Tuz6 ry66) är främst avsedda

för bröderna själva, men de ger utmärkt
uppfattning om den grund som kommu-
niteten bygger sitt liv på.

I boken Viare I'aujoard'bui d.e Dieu
(Taz6 196o) (Leaa Gufu idag, SKDB
1965, Leu dagen i, d'ag med Gud, Paulus-
kredsen, Köpenhamn 1966, Dat Heute
Gottes, Herder-Bi.icherei Bd 136) pekar
Roger Schutz först på världssamhällets
nöd. Utifrån det inre livets väg, kontem-
plation och kärleken, skildrar han den
förändring av kristen mentalitet som sy-

nes honom nödvändig, en förnyad känsla
av ansvar för de små i samhället och en
sann strävan efter kyrkornas synliga en-
het. Ordensregeln belyses till sist i en
kommentar som försöker att svata på de

andliga krav som tiden ställer.
Ännu direktare inriktad på kristna

problemställningar i vår tekniska tid är
boken L'unitö, espörance d'e uie (Taiz6

ry62) (Einheit und. Zukunft, Herder-
Biicherei Bd zr9). Författaren analyserar

den värld som kommer att domineras av

teknik och massföreteelser, Han framstäl-
ler den situation som de kristna befinnet
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sig i både i Europa och Nord-Amerika,
i nissionsvärlden och i Latin-Amerika.
Han antyder de vi'ktigaste uppgifterna
för framtiden och hur man redan nu kan
trirja i sitt eget liv. I det sista kapitlet
går han närmare in pä nägm väsentliga
drag i den ekumeniska mentaliteten.

Som ett svar på Andra Vatikankonci-
liet skrev Roger Schutz Dynant'ique du
prottisoire (Taizä tg6>) (Up|brott not
en ny ekttrnenik, SKDB 1967, Dlnamik
d.es Voil.äuf igen, Herder-Biicherei Bd
274). Boken vill införa en ny dimension
i ekumeniken. Teologernas konfessiona-
lism skulle kunna ledas ut ur sin åter-
vändsgränd och den ekumeniska rörelsen
föras in i vatdagslivet. Den skulle väcka
kyrkorna att öppria sig för samhällets
problematik, men författaren fastslår
samtidigt att öppenheten för det heliga
inte får gfr förlorad. Man bör ta den
yngre generationen på allvar i dess

kristna radikalism, man bör ge sig in i
en dialog med dem som inte längre kan
tro, man b<ir göra sig solidarisk med de

fattiga. Men man bör också förbli trogen
mot sin egen kyrka och dess organ, och
man bör i bön och kontemplation öppna
sig för Guds röst.

Ingen av dessa böcker är en uttöm-
mande vetenskaplig avhandling. De är
snarale föredrag, där författarna medite-
rar inf.ör Guds ansikte över de viktigaste
dragen i världssamhället och formulerar
sina förslag till lösningar. De är ofta ur-
sprungliga och alltid tilltalande i sin rea-

lism. Man 1är också känna Taiz6 i dess

djupaste inspiration. Den som vill veta
mera om klostrets tillblivelse och den ba-

kom liggande id6n, hänvisas slutligen till
J. M. Paupert: Taizö et I'Eglise d'e de-

rnain (Fayarå, Paris 1967), scm är en

första dokumenterad historisk s 's om
denna inflytelserika brödragernensKåp.

Henrik Roeluink OFM
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