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Sedan slst 

Den heliga Birgitta 

dog den 23 juli 1373. Credo firar 600-årsminnet 
av hennes död genom att ägna ett av årgångens 
fem nummer uteslutande åt helgonet. Flera för
fattare bidrar med olika artiklar om henne och 
hennes livsverk. 

I enlighet med sin karaktär av tidskrift visar 
Credo alltså sin vördnad för den heliga Birgitta 
med ett tryckalster. Anledningen därtill är att vi 
hyser den övertygelsen att det skrivna och tryckta 
ordet även i det tidevarv som i hög grad präglas 
av radio och tv har en uppgift att fylla. Tryckta 
texter ger på ett helt annat sätt än det hörda or
det och de rörliga bilderna möjlighet till efter
tanke. Det finns tidskriftsredaktioner som på allvar 
överväger att ersätta sina organ med ljud- eller till 
och med tv-kassetter. Inför den kris som tycks före
ligga när det gäller böcker, tidskrifter och dags
press, en kris som är märkbar över hela världen 
och som anses bero på konkurrens från radio och 
tv, synes oss denna attityd av uppgivenhet inför 
elektroniken vara äventyrlig. Radio och tv har en 
förmåga att ösa information, kommentarer, tyc
kande, propaganda och åsiktsstyrning över lyssna
ren/ tittaren på ett sätt som aldrig ger honom nå
gon chans till ställningstagande i lugn och ro. Att 
inskränka på det tryckta ordet till förmån för det 
elektroniskt förmedlade kan medföra att vi ger av
kall på människornas självklara rätt att skydda sin 
personliga integritet, på människornas namrenliga 
plikt att bilda sig en egen uppfattning och själva 
ta ställning. 

Credo skall emellertid förbli en tidskrift. Tids
skeendet kommer därför som hitintills att ledsagas 
av kommentarer. I olika slags artiklar och recen
sioner kommer katolskt tänkesätt att presenteras. 
Redaktionen bygger på det stöd som prenumeran
ternas fortsatta intresse ger. Trots tidskriftskrisen 
kan Credo registrera ett stadigt, om än långsamt 
ökande prenumerantantal. Redaktionen litar på 
sina vänner och räknar för övrigt med att de gör 
sina vänner och bekanta uppmärksamma på tid
skriften. Vissa tecken tyder på att det finns åt
skilliga som skulle vara intresserade av att läsa 
Credo om de bara kände till att tidskriften fanns. 

Den heliga Birgitta hyste i alla sina praktiska 
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insatser - först i familjen, sedan i kyrkan - en 
viss uppskattning av det skrivna ordet. Och om 
hon ännu i dag framstår som en verkande kraft 
gör hon det inte minst med sina skrifter. 

Årgången må inledas med ett stycke ur slutorden 
i den av Birgittas biktfäder författade levnadsteck
ningen över henne (Acta et processus, utg. av Isak 
Collijn, bd I, Uppsala 1926). 

Det hände i Rom fem dagar före hennes död, 

att vår Herre uppenbarade sig för henne. Han såg 

på henne med blitt ansikte och sade till henne: »Jag 

har gjort med dig, såsom en brudgum brukar göra 

som döljer sig för sin brud på det att han desto 

hetare må åstundas. Därför besökte jag dig icke 
med hugsvalelser under denna tid, ty då var din 

prövotid. Men nu då du är prövad, gå fram och 

tillred dig, ty nu är den tid då du, som jag lovat 

dig, skall klädas och vigas till nunna. Och du skall 
hädanefter anses icke blott som min brud utan även 
som nunna och moder i Vadstena.» Sedan sade Kris

tus till henne: »Dock må du veta, att du skall ned

lägga din lekamen i Rom, tills den kommer till den 
plats som är beredd åt den, ty det behagar mig 

att skona dig från dina mödor och att räkna din 
vilja för fullbordad gärning.» 

Sedan tillade Herren: »Tidigt på den femte da

gen härefter, sedan du mottagit sakramenten, skall 
du komma till ditt kloster, det vill säga till min 

glädje, och din kropp skall läggas i Vadstena.» 

Femte dagen därefter gav hon upp andan. 

Heinrich Böll 

tilldelades 1972 års Nobelpris i litteramr. Både 
i katolska och icke-katolska kretsar i Tyskland har 
den katolske Böll i många år varit omstridd och 
väckt såväl enmsiasm som irritation. Icke minst har 
det politiska val som ägde rum i höstas i För
bundsrepubliken bidragit till att göra den politiskt 
engagerade Böll till ett problem för många. I sitt 
hemland väckte hans Nobelpris inte bara glädje 
och tillfredsställelse, inte ens i katolska kretsar. 
Problematiken i Bölls författarskap och i hans en
gagemang i olika frågor skall senare under året 
belysas i Credos spalter. 

I 
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Sedan sist

Dolci, Sverige och Stolpe

Den svenska Dolci-kommittdn har sedan r9i8 bedrivit
ett seriöst och aktivt arbete för att i Sverige sprida
kännedom om förhållandena på Sicilien, om arbetet
i uweckiingscentra i Partinico och senare även Par-
tanna samt samla in medel till de grupper som verkat
för uweckling och förändring enligt icke-våldsmeto-
der av det sicilianska samhället Den svenska stöd-
kommitt6ns arbete har öppet redovisats i rikligt ma-
terial utsänt tiil vänkretsen och aodra intresserade.

I en artikel med rubriken 'Danilo Dolci och Sve-

rige' (Credo 53, 1972, s. r8r ff.) har Sven Stolpe
återgivit sin egen version av förhållandena på Sicilien
och kommitt6ns arbete i Sverige. Artikeln kräver ett
bemötande.

r. Stolpe aoklagar Dolci-kommin€n för att ha an-
vänt medel insamiade i Dolcis namn till andra äs
avsedda ändamåI. 1969 skedde på Sicilien en uppdel-
ning i wå autonoma centra, Partinico (Dolci) och
Partanna (Barbera). Dolci-kommitt6n valde att stödia
båda dessa centra vilket också redovisades på infor-
mationsdelen av kommittdns inbetalningskort. Bak-
grunden till uppdelningen har beskrivits i brev till
vänkretsen (se stencil från oktober -69 ,Partannacen-
tret autonomt'). Fördelningen av medlen mellan Par-
tinico och Partanna följde en överenskommelse som
träffades melian samtliga berörda parter (Dolci, Bar-
bera och svenska kommittdn). Det kan tilläggas att
Dolci-kommittdn stödde Barbera ftän ry6o och hela
tiden fram till r969 på Danilos uppmaning.

z. Stolpe hävdar att Barbera och hans medarbetate
arbetar med dödsdomar och kommunistisk propa-
ganda. De skulle därmed ha avlägsnat sig från Dol-
cis kungslinje och bedriva en verksamhet som direkt
mo*erkar Dolcis arbete. Uppgifterna åt f.eIaktlgr.
I den s. k. Roccamena-rättegången zr-zz oktober 1968
ställde befolkningen i Roccamena de makthavande in-
för rätta. En rad detaljerade anklagelsepunkter lades
fram som påvisade de ansvarigas passivitet och tro-
löshet mot folket. Ett antal namngivna höga ämbets-
män och politiket anklagades föt att ha begått kol-
Iektivt mord. De dömdes till avsättning från sina be-

fattningar samt att komma till Roccamena och för-
sörja sig som vanliga arbetare. Punkt fem lyder i direkt
översättning: 'På det mord som begåtts svarar vi inte
med mord. Men vi kan heller inte svara med tåla-
mod eller uppgivenhet: vi kommer att svara. med ett
allt kraftigare folkligt handlingsprogram.' (Ss Belice:
Lo stato fuori logge. Ed. della Libreria.)

Det är inuessant aft jämföra detta folktribunalens
utlåtande med vad Dolci sade i processen mot ho-
nom i mars t956. D'ir hävdade Dolci att den som
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inte kan gararLteta de fattigaste arbete framstår som
mördare. (Se ,Processo all'aticolo 4'. Einaudi 1956,
s'6+.)

3. Stolpe talar om kommunisq>ropaganda. Låt oss

lyssna till det aktionsprogram Partannagruppen pre-
senterade r97o:

a),Överlevnadsplanen,. Precisering av målsättoing
och uppgifter för återuppbyggnaden av den jord-
bävningsdrabbade Belicedalen.

b) Kontroll och övervakning av hur återuppbyggna-
den projekteras och fortskrider.

c) Stöd till bildandet av kooperativer.

d) Utbildningscenter för de lokala ledarna.

e) Skapande av ,comitati cittadini' (motsvarande bya-
lag), samlingspunkter I& alla initiativ som för-
verkligas på det lokala planet.

Dessa byalag skall inspirera till initiativ och även
kontrollera den kommunala administrationen.

f) Uwecklande av folkliga påtryckningsaktioner såsom
skattevägran och värnpliktsvägran (med civiltjänst
som alternativ).

g) Publicerande av Pianilicazione Siciliana (tidning).
Med mera.
Om man sedan vill kalla detta kommunistpropa-

ganda fu väl närmast en frå,ga om vilka politiska
värderingar rnanhar,

4. Barberas Sverigeresa berörs i Stolpes artikel. Un-
der denna resa fördes Barbera enligt Stolpe samman
med kända svenska kommunistledare. Barberas resa
var en kontakt- och informationsresa och ingick som
ett naurligt led i kommitt6ns arbete. Både tidigare
och senare har flera av de sicilianska vännerna besökt
Sverige för att knyta kontakter, hålla föredrag och
sprida kännedom om förhållandena på Sicilien. Under
resan 2r-3t mars r97r informerade Lorenzo Barbera
och Franco Giuliani om arbetet i Belicedalen både
vid kommitt6ns årsmöte, på KF, Tekniska högskolan,
för baptisterna, i Uppsala, Umeå, Malmberget, Kiruna
och Tornedalen. I Norrland mötte han sociologer vid
Umeå universitet, planeringsdirektör Backlund vid
länsstyrelsen i Luleå, skådespelare vid Norrbottens
Teater, Ture Larsson (Luleå), Elof Luspa (strejkkom-
mittön), Harry Isaksson (Malmberget), Ture Rantatalo
(Kiruna). Slående likheter konstaterades mellan Be-
liceCalen oclr Tornedalen, wå. agrata områden som
också är avfolkningsområden. 

- 
Norrlandsresaos ut-

formning och innehåll har redovisats i tidningen Fre-
den (nr 5 r97r).

5. Vid Dolci-kommitt6ns årsmöte i iebruati r97z



avslutades kommittdns verksamhet.'Svenska Dolci-
kommittdn har upplösts och dess 4-äriga arbete fort-
säner genom wå olika verksamhetsgrenar, Danilo Dol-
cis representation i Sverige har övertagits av Stiftel-
sen Baptisternas Sociala Mission och en Sicilien-kom-
mitt6 har bildats för att forcäta den del av verksam-
heten som stödde de av Danilo Dolcis tidigare med-
arbetare som sedan mänga är arbetar med uweck-
lingsproblemen i Belicedalen, som i januari 1968 drab-
bades av en svår jordbävning.' (Citat ur brev utsänt
till alla lidlagsgivare och undertecknat av Znth Abra-
hamsson och Gösta Larsson.) Dolci-foaden och Sici
lien-kommittdn har uttryckt den förhoppningen au
gamla och nya vänner kommer att stödja båda grup-
perna på Sicilien.

Med dessa korrigeringar till Stolpes artikel fram-
går, hoppas vi, vad Barbera och hans medarbetare
står för. Det är sant att Dolci och Barbera kan ha
olika uppfattningar om vilka metoder som skall an-
vändas vid enstaka aktioner och om vad som är tak-

Replik

Jag skall fatta mig kort.
r. Varje krona som skänkes till 'Sicilien-kommit-

1{1' gåt 
- vilket få torde veta - icke tiLI Danilo

Dolcis arbete, eftersom han helt tagit avstånd från
Lorenzo Barberas aktioner i Partanna. (Barbera är för
övrigt häktad sedan trågon tid tillbaka.)

2.. Barbera framförde vid sitt besök i Kiruna klar
kommunistisk propaganda, enligt Danilo Dolcis egna
ord fulikomligt oförenlig med Danilos eget program.

'Uppgifterna åro felaktiga,, säger insändaren. Det är
en allvadig beskyllning. Framför mig ligger en skri-
velse från Danilo Dolci själv, enligt vilken uppgif-
terna är absolut korrekta.

3. Barbera jämförde de högavlönade Kirunaarbe-
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tiskt rätt att göra. Så har Dolci t. ex. tagit avstånd
från värnpliktsvägraraktionen lilsom han tidigare
ittägasatte formerna för Roccamena-rättegången. Det
rör sig om skilda tolkningar av icke-våld. Tolknings-
svårigheter som oundvikligen drabbar alla grupper
som arbetar med icke-våldspfogram (se Gandhi, Mar-
tin Luther King m. fl.). Att Barbera och haos grupp
använder ett hårdare språk beror på de yttre om-
ståndigheterna: de arbetar i jordbävningsområdet där
människorna saknar allt och där myndigheterna inte
uppfyllt ett enda av sina löften. Men am påsaå att
Barbera och hans medarbetare skulle ha övergett icke-
våldslinjen är lögn.

Det är slutligen vår förhoppning att Stolpes artikel
inte skall skada det arbete för Siciliens bästa som
bedrivs i Sverige av Dolci-fonden och Sicilien-kom-
mitt6n.

För Sicilien-kommitt€n

örjan Ekntan

tarnas och ö. h. de norrländska arbetarnas ställning
med Siciliens förhållanden; han fann samma förtryck
i Sverige som i maffians land? Sat sapienti.

4. Ingen har sagt, att Barbera tiilgripil våld. Men
han hotar med våld, och han tzlar klart kommunis-
tiskt. Jag vet mycket väL, att han inte själv räknat sig
som kommunist.

Men iåt oss inte gruffa. Den som vill hjälpa Danilo
Dolci, måste gå förbi Sicilienkommittdn, som där-
emot - ty Barbera är en stor hedersman 

- bör stö-
das av alla som utan att vata kommunister ändä har
kommunistiska sympatier, alltså av alla vänsterradi-
kaler.

Saen Stolpe



JOHN \TITEK SJ Språkreform i
folkrepubliken Kina

Latinisering?

I ett av de senaste mrmren av Hung-cb'l (Röda Fanan) har Kuo Mo-jo, president
i Kinas vetenskapsakademi och vice ordförande i Nationella folkkongressen, dragit
upp riktlinjerna för ett språkligt reformprogram som syftar till att ersätta de kine-
siska sftrivtecknen med latinska bokstäver. Genomförandet av detta förslag, som
framkallat kraftiga reaktioner i Kina, skulle givervis få djupgående följder, inte
bara f& den fjardedel av mänskligheten som det kinesiska folket utgör, utan också
för icke-kineserna, vilka i så fall betydligt snabbare än nu skulle kunna tillägna sig
kunskaper om samhällsliv, kultur och traditioner i det numera viktigaste landet i
östasien.

Hur stora är utsikterna att nå fram till detta mål som Kuo själv betecknade som
mycket avlägset? Vilka framsteg har gjorts och vilka hinder återstår fortfarande
att övervinna? Kommer förändringen att kunna genomföras smidigt eller är den
bara en utopi som aldrig kan förverkligas? Svaret pä trägor av det slaget kan i viss
mån utläsas av debatten kring det skrivna och talade språket som pågått i Kina,
inte bara efter 1949 u'.an alltsedan sekelskiftet. Latiniseringsf.rägan förebådar
alltså och går rentav längre än den stora proletära kulturrevolutionen som nyligen
skakade Kina och förbryllade så många utländska iakttagare.

Praktiska syften

Innan vi arlägger detta historiska perspektiv är det kanske bäst att förklan vad uttrycker
latinisering betyder. I stort sett innebär det den kinesiska skriftens slopande till förmån
för en bokstavsskrift. Det innebär alltså inte den förenkling av skrivtecknen s.iälva som i
begränsad omfattning påbörjades redan före 1949 och som kraftigt vidareuwecklats under
den nuvarande Pekingregimen. Sådana förenklade skrivtecken används i dag överallt i folk-
republiken Kina och i dess olika tidningar, som t. ex. Jen-min Jib-bao (Folkets Dagblad),
Hung-cb'i (Röda Fanan) m. fl. Ändamålet med all transkription är givewis att närma ut-
talet i ett visst språk till det andra språkets skrivna tecken för de egna talformerna. Med
undantag av Gttoyeu Romatbzy- och Pin-yinsystemen, vars historiska ursprung vi så små-
ningom skall gå in på, har samtliga latiniseringssystem skapats i länder utanför Kina, i
regel av forskare som hat studerat språket och sedan utformat ett system för undervisnings-
ändamåI. En nyligen gjord undersökning upptar femtio olika system, sedan mitten av arton-
hundratalet använda i ett flertal europeiska språk. Också då det gäller andra språk, exempel-
vis ryskan, finner man en mängd olika transkriberingssystem. I engelsktalande länder är
!7ade---Giles system den mest använda latiniseringsmetoden. Det används också i svenska,
danska, notska, italienska, spanska och turkiska publikationer. Flera forskare har försökt
förbättra detta system. Så har t. ex. Bernhard Karlgren, den berömde kinesiska språkforskaren
vid Stockholms universitet, utarbetat en metod som han enbart har använt i sina egna skrif-
ter. På så sätt kan ofta variationer uppstå. Ett exempel är stavningen av Peking, folkrepubli-
ken Kinas huvudstad. Här ser vi det skrivet i enlighet med det kinesiska Postatlassystemet.
I andra system finner man följande stavningssätt: Pei-ching (u7ade-Giles); Beijing (Pin-yin);

4



Språkreform i Kina

Beeijing (Gwoyeu Romatzyh) och Pei-king (Karlgren). Mer detaljerade upplysningar om
dessa system återfinns i Olov Bertil Andersons studie Konkord.ans till' lyra trauäriptions-
systern för kinesiskt riksspråk (Lund r969).

De första försöken att latinisera kinesiska språket gjordes på femtonhundra-
talet dä de första jesuiterna lyckades trdnga io i Mittens Rike. De skapade ett fone-

tiskt transkriptionssystem, i första hand avsett att användas av missionärer i deras

studier av språket. Matteo Riccis och Michele Ruggieros första version från 1588
gav inga anvisningar om aspiration och betoning. Denna brist reparerades tio år

senare av Ricci med hjelp av Lazzaro Cattaneo, italiensk jesuit och musikkännare,

och Chung Ming-jen, den förste kinesiske jesuiten. Deras ordbok innehöll vissa

tecken för betoning och aspiration och kan darfor kallas den första systematiska

latiniseringen av kinesiska språket. Även om detta verk tycks ha undgått de

kinesiska forskarnas uppmärksamhet, så väcktes emellertid deras intresse av Nicho-
las Trigauls Hsi.-iu erlt-mu tzu (En ögats och örats hjälp för utländska forskare).

Chang Chih-tungs berömda ord >>Kinesisk kultur för att lägga grunden (t'i) och
västerländsk kultur för praktiskt bn;Ir- (yang)> bestreds öppet av Yen Fu. Forskaren

Chang var tillika en liberal tjänsteman som verkade för reformer inom Ch'ing-
regeringen, men ändå var han konservativ nog att motsäfta sig ett parlamentariskt
styrelseskick. Yen Fu hade översatt verk av Aldous Huxley, John Stuart Mill,
Montesquieu och Rousseau. Genom detta arbete kom han alltmer att söka efter
själva kärnan i den moderna västerländska civilisationen. Yen Fu var helt på det

klara med att varken industrialismen, de moderna statliga byråkratierna, rättssyste-

men eller militrira organisationerna hade skapats av personer som enbart var intres-

serade av materiell njutning, utan att drivkraften i Västerlandet i stället var en dy-
namisk energi, en målmedveten beslutsamheq som drev människan att. forverkliga
sina möjligheter på ett sätt som var okänt inom den traditionella kinesiska kulturen.

Politiska mål

Under denna debatt kring Kinas möjligheter aft rädda sig själv genom att öka sin
makt, fick språkreformen sedd ur kinesisk synvinkel en ny dimension. K'ang Yu-
wei, den ledande mannen i 1898 års reformrörelse, hade under sina försök att ändra
Ch'ingmonarkin inifrån, påpekat att fler tidningar behövdes för att bättre kunna
sprida kunskap om Kinas belägenhet bland landets befolkning. Han insåg emeller-
tid att bara en bråkdel av befolkningen skulle kunna dra fördel av detta eftersom

miljontals bönder varken kunde läsa eller skriva. Samma sommar, 1898, drog Lun
Kanchang upp riktlinjerna för en mer ingående reform, men varken hans eller
hans lärjunge \Vang Chaus program blev någonsin accepterat, lika litet som den
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senares utkast till ett fonetiskt alfabet på mandarinspråket 
- 

så starkt var mot-
ståndet hos den kinesiska regeringsbyrålcatin. I7angs metoder fick emellertid ett
lraftigt stöd hos Yiian Shih-k'ai, guvernör i Chili och senare republikens förste
president. Yiian insåg nämligen klart att de länder som ägde störst makt också
var de som iigde den läskunnigaste befolkningen. Det största hindret för program-
mens genomförande under de båda årtionden som fdregick rgrr års övergång från
kejsardöme till republik var det allmänna kravet pä att den nya skriften skulle
lika de gamla id6tecknen. Det var fonetisk transkription, inte latinisering som
då var den ledande tanken i rörelsen.

I den nationalförsamling som skapad,es under republiken diskuterade man vis-
serligen en språkreform som syftade till fonetisk transkription, men debatten rörde
sig huvudsakligen om behovet av ert normalspråk for hela landet. Så småningom
erkändes mandarindialekten som det för hela landet gemensamma talade grund-
språket. Även detta innebar emellertid svårigheter för revolutionärer som Sun Yat-
sen, landets fader, vilken i egenskap av cantonbo och sydkines måste försöka vinna
mandarintalande nordbor för sin revolutionära sak.

Första steget mot en modernisering av kinesiskan under detta århundrade var
ett resultat av korrespondensen mellan Ch'ien Hsiian-t'ung, berömd filolog och
litteraturprofessor vid Nationella universitetet i Peking, och Ch'en Tu-hsiu, då
huvudredaktör f& Llsin Ch'ing-nien (Ny Ungdom), även kallad La leunesse, och
en av det kinesiska kommunistpartiets grundare. Ch'en hade skrivit att konfutsia-
nismen borde utrotas helt och hållet i Kina. Ch'ien svarade att detta bäst skedde
med den kinesiska skriftens hjälp. Men Ch'en var av annan mening och föreslog
att man i stället skulle använda latiniserad slaift. Hu Shih, som hade studerat

John Dewey och hans pragmatism, skrev till Ch'en att Kina i framtiden skulle
komma att behöva en bokstavsskrift. I litteraturskriften fanns alltför många en-
staviga ord som var omöjliga att förändra. Alltså föreslog Hu Shih atr lifteratur-
språket först skulle ersättas med den moderna skriften pai. bua (det okonstlade språ-
ket), som senare i sin tur skulle bytas ut mot bokstavsskrift. Förslaget föll i god
y'ord och det dröjde inte länge förrän det vanliga talspråket bOrjade användas i tid-
ningar och bocker. Detta fick givewis sin stora betydelse för den kinesiska natio-
nalismens uweckling efter första världskrigets slut.

Är r9z3 var Ch'ien medlem av utbildningsministeriets kommission för ett enhet-
ligt riksspråk och bidrog då kraftigt till att få en särskild latiniseringsgrupp bildades
inom denna kommission. Den bestod av så berömda vetenskapsmän som Li Chin-
hsi, Lin Yu-t'ang och Chao Yuen-ren. (Professor Chao är måhända den mest in-
flytelserika nu levande experten inom den kinesiska språkforskningen.) Redan efter
tre år kunde de Iågga fram det system som kallades Gttoyeu Romatzyb. Dess syfte
var inte att ersätta skrivtecknen utan atc ge anvisning om hur de skulle uttalas.
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Kinesiska språkforskare och andra vetenskapsmän gav förslaget sitt stöd; det gjorde

däremot inte regeringen. På så sätt stoppades systemets vidare spridning.
Två år senare lade Institutet fcir vetenskaplig forskning om Kina, en avdelning

inom den kommunistiska akademin i Moskva, fram ett program for okad läs- och

skrivkunnighet hos den stora kinesiska befolkningsgruppen i Sovjets östligaste del.

Man använde sig av det latinska alfabetet som var lättare att arbeta med än det

cyriiliska. Programmet uppmärksammades av Ch'ii Ch'iu-pai, då representant för
det kinesiska kommunistpartiet i Moskva och medlem av Tredje internationalens

centtala arbetsutskott. Han hade länge varit medveten om att hans eget språk var
alltför svårt för den stora massan, och därmed var också den kinesiska skriften ett
hinder både för den politiska och den kulturella uwecklingen. Tillsammans med

den ryske språkforskaren V. S. Kolokolov utarbetade han ett system för kinesiskans

latinisering. Resultatet av deras bemödanden accepterades ingalunda genast, men

planerna gav likväl upphov till en debatt som ledde till att den första konferensen

för kinesiskans latinisering hölls i Vladivostok i september r93r. Här beslöt man
enhälligt att en tvångsmässig latinisering skulle börja genomdrivas i samtliga kine-
siska skolor i Sovjerunionen från och med l932. >Analfabetismens likvidering blev
slagordet för Latinxua, som den nya transkriptionsformen då kallades. Systemet

omfattade z8 bokstäver och visade sig mycket effektivt för kommuniströrelsens ut-
bildnings- och propagandasyften. Inom själva Sovjetunionen tycks det ha fallit ur
allmänt bruk efter 1937, men det levde kvar i Nordväsd<ina, där Latinxuaförbun-

det bildades i november r94o. Kinesiska lingvister och andra vetenskapsmän för-
dömde detta ryska ingripande i Kinas kulturella angelägenheter som knappast blev
mindre allvailigt för att benämningen Latinxua ändrades till Hsin uen tzu (Den
nya skriften).

Mao Tse-tung, Chuh Teh, \Vang Ming och Tung Pi-wu var bland dem som skrev

under petitionen för bildandet av det sällskap som skulle verka för Den nya skrif-

tens genomförande och som sammanträdde i november ry48 i gränstrakterna mel-

lan Shensi-Kansu och Nonghsia. Hederspresidiet under öppningsceremonierna be-

stod av Mao Tse-tung, Kuo Mo-jo och Sun Fo, Sun Yat-sens son. Trots an Hsin
u)en tza blev officiellt antagen började den redan efter lä är falla ur bruk, delvis

på grund av sitt utländska ursprung, delvis därför att dess anhängare försökte till-
l?impa den på de olika kinesiska dialekterna. Motståndarna till Den nya skriften

ansäg att sådana försök skulle leda till en splittring av Kina i en tid då landet

kämpade för sin existens mot japanerna.

Folkrepubliken Kina var endast tio dagar gammal då Föreningen för skrift-
språket i Kina bildades i Peking. Dess syfte vat att skapa ett nytt skrivsystem

som skulle ersätta skrivtecknen. I februari 1952 accepterade Pekingregimen för-
eningens premisser genom att tillsätta Kommitt€n för kinesiska shriftspråkets re-
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formerandg vars primära uppgift var att förbereda det kinesiska språkets alfabeti-
sering. 1954 övertog Rådgivande församlingen den direkta kontrollen över kom-
mittin. Vid Nationella konferensen för skriftspråkets reformerande, som hölls i
Peking i oktober 1955,lade en underavdelning av denna reformkommitrd fram sex

alfabet till övervägande och debatt. Fyn av dessa alfabet bestod av blockliknande
bokstäver, lånade från de kinesiska skrivtecknen; de båda övriga var det cyrilliska
och det latinska alfabetet. Till sist uwaldes och godkändes det senare, trors an det
cyrilliska alfabetet redan var i bruk i den autonoma delen av inre Mongoliet.
Reformkommittdns slutgiltiga förslag sändes 1956 at till nationella, provinsiella
och municipala underavdelningar av det Kinesiska folkets rådgivande församling.
Därpå följde en diskussion om det nya systemet Pin-yi.n som antogs slutgiltigt
r958.

Men om nu Kina har kunnat klara sig med sina skrivtecken i så många tusen år,
varför måste då en så drastisk förändring som latinisering vid,tas? Det kinesiska
skriftspråket ar alltjdmt det enda kommunikationsmedlet mellan Han-folkets olika
språkgrupper. Förutom kinesiskans fem huvuddialekter (mandarin, wu- och hakka-
språken, cantonesiskan och fukienesiskan) finns ytterligare en splittrande faktor i
Kina: de omkring fyrtio nationella minoriteterna. Skrivtecknen eller skriftspråket
har under flera generationer varit ett enande band, inte bara inom Kinas gränser,

utan också mellan Kina och de gamla lydrikena Japan, Korea och Vietnam. Av
dessa tre hat Japan alltjämt kvar de kinesiska skrivtecknen, sedan november 1946
begränsade till r 85o, senare utökade med en grupp om z8 och sä ytterligare 9z
stycken (den senare gruppen används i personnamn). Trots att hangul (>>koreanska

bokstäver>), ett utomordentligt fonetiskt system för koreansk slrift, antogs officiellt
och enligt kunglig förordning rcdan 1446, var bruket av kinesiska skrivtecken täm-
ligen utbrett fram till 1945, dä hangul borjade användas mer allmänt. I Sydkorea
använder man i vära dagar både hangul och de kinesiska skrivtecknen, medan
Nordkorea enbart begagnar sig av hangul. Vietnam har gätt igenom ungefär
saflrma uweckling. Vietnamesiskans latinisering, först påbörjad på sextonhundra-
talet av jesuitpatern Alexander Rhodes, slog inte igenom pä allvar förrän
efter andra världsftriget. Ännu i dag måste varje bildad japan, korean och vietnames
känna till flera tusen skrivtecken för att kunna läsa publikadoner utkomna före
r94r.

Suårigheter

Om man vill förstå varför en så drastisk fcirandring kan bli nödvändig måste man
sätta sig in i några av de svårigheter som är speciellt fOrknippade med det kinesiska
språket. Antalet streck i de kinesiska skrivtecknen varierut betydligt och ger ofta
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baraen antydari om uttalet. I själva verket är den kinesiska skriften det enda större

icke-fonetiska skrivsystemet i en värld av fonetiska. Japan däremot har länge

haft ett kana-stavelsealfabet som fonetiskt system. Försiktigt rdtnat finns det femtio-
eller sextiotusen kinesiska skrivtecken, varav sex- till sjutusen ät allmänt använda.

Av dem är wåtusen de allra vanligaste. Inom dessa wåtusen fann reformkommittdn
aft z8o/o ägde mindre ån ätta streck, medan andra bestod av inte mindre än tjugosju
stycken. Också för en infodd kines är en sådan skrift synnedigen tidsödande och

innebär mycket utantillärande. För Pekingregimen som gör stora ansträngningar

för att utbilda massorna är problemet synnedigen akut. För en fyrtioärig bonde

som har atbetat hela dagen ute på fdken tu det t. ex. en mycket mödosam uppgift
att låra sig sådana bokstäver. Detta var ett av huvudskalen till att regimen gick

in för en förenklad skrift. Men t. o. m. det steget var bara en halvmesyr, efter-
som också sådana förenklade skrivtecken måste nötas in genom flitigt skrivande

och läsande.

Att använda skrivtecken i vår moderna värld är också förenat med vissa praktiska svårig-
heter. Skrivmaskiner, teleprintrar och datorer används överallt, både av myndigheter, företag
och andra inrättningar. Det finns visserligen kinesiska skrivmaskiner med de sjutusen vanliga
skrivtecknen, men det tar tolv gånger så lång tid att arbeta med dem som med en skriv-
maskin med latinska bokstäver. Också sättningen gär långsammare, både med radgjutnings-
och framför allt med typsättningsmaskin. För kinesiska telegram använder man en serie
fyrsifftiga taI, vart och ett representerande ett särskilt skrivtecken som först måste kodifieras
och därpå dechiffreras. Proceduren år tängsarn och besväriig och risken för misstag är stor.

Att använda lexikon är också en tidsödande del av språkstudierna både för utlänningar
och för kineserna själva. Indexsystemet bygger vanligtvis på en lista på radikalerna som
sinsemellan är ordnade efter det antal sueck de äger. För att finna ett skrivtecken under
den rätta radikalen måste man först dra antalet streck i radikalen frän antalet streck i hela
skrivtecknet. Ibland kan det vara svårt att känna igen radikalen och samtidigt kan också
summan av antalet streck i skrivtecknet variera. Att leta rdtt pä ett enda skriwecken i ett
sådant lexikon kan med andra ord vata mera tidsödande än att begagna sig av ett latini-
serat uppslagsverk.

Emellertid har folkrepubliken Kina ännu värre problem att brottas med i dagens värld.
Bruket av skrivtecknen har varit ett hinder för den naturvetenskapliga uwecklingen i Kina.
Härmed vill jag inte säga att det inte på detta område har gjorts stora framsteg i Kina
sedan 1949. Inom kemin, t.ex., väljs radikalen ut för att påvisa ett ämnes beskaffenhet,
varpå ett fonetiskt tecken läggs till för att underlätta uttalet som baserar sig på det språk
från vilket uttrycket härstammar. För att undvika dubbeltydighet ldgger man vanligen till
den latiniserade formen. Men de snabba framstegen inom rymdteknologin, elektrotekniken,
biologin och atomfysiken sätter språkets möjligheter att skapa nya skrivtecken på svåra prov.
(Givewis är det här inte fråga om att duplicera de gamla.) Inte ens genom att sätta samman

wå skrivtecken når man alltid ett lyckosamt resultat.
Också dialekterna är ett problem. Själva det faktum att de talas skapar som väntat en

viss regional medvetenhet. Ett gemensamt fonetiskt alfabet för samtliga dialekter och språk
i Kina skulle kunna bidra till bildandet av ett gemensamt folkspråk. Mänga lingvister anser
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ett sådant alfabet omöjligt att konstruera. Visserligen har regimen beviljat de nationella
minoriteterna regional och kulturell frihet, men skapandet av ett riksspråk kommer ändå i
första hand. Somliga av dessa grupper har sina egna skrivsystem. Tad< vare radion och
televisionens barnprogram har nägra av dessa baniärer brutits ner. Men ändå måste lyssnarna

i Canton lära sig förstå mandarinspråket om programmet sänds enbart på detta språk. Detta
är inte platsen för en uttömmande analys. Ett exempel Iär räcka: Sun Yat-sen följer här som

namn Cantondialekten, medan hans latiniserade namn på mandarinspråket blir Sun I-hsien.
Studenten från Peking och köpmannen från Canton läser samma skrivtecken i Suns namn
fastän de uttalar dem på olika sätt.

Rörelsen för språkets nationalisering har haft en viss framgång. Det uttryck
som används i dag är p'u t'ung hua (gemensamt språk), vilket är mandarinspråk
sådant det talas i Peking. Personer fOdda i Kina som nyligen besökt landet har

lagt märke till at äldre människor i Canton, Shanghai och Fukienprovinsen nu-

mera talar mandarinspråket med mindre märkbar accent. Den yngre generationen
(de som är under z5 är) saknar nä$an helt accent. Uppenbarligen är det radions

utsändningar man har att tacka för denna uweckling 
- 

kanske i någon mån också

de vrålande högtalare som finns överallt i landet. Det kan också delvis bero på

att massor av studenter och stadsbor numera wingas att flytta ut på landet.

Det bör emellertid framhävas att Pekingregimen uppmuntrar dialekternas an-

vändning. Barn i Canton och på andra platser lär sig mandarinspråket ur läroböcker

som vid sidan av de nya skriwecknen också har en latiniserad version av texten.

Politiska studiegrupper på fabriker och i kommunerna undervisas fortfarande på

cantonesiska och Maos böcker blir alltjrimt förelästa på denna dialekt. Delvis beror
detta på att de äldre arbetatna inte kan antas ha samma förutsättningar att förstå

det gemensamma språket. Denna princip gäller övriga diaiektområden. Mandarin-
språket har alltså endast så småningom blivit miljoner infodda kinesers andra språk
vid sidan av deras egna dialekter. Inlärningens svårighetsgrad står givewis i direkt
forhållande till dialektens likhet med mandarinspråket.

Vilken effekt har antagandet av Pin Yin haft på språkreformens uweckling i
Kina? I bästa fall kan den kallas begränsad. På Pekinggatorna används systemet

huvudsakligen till turisternas fromma. Shanghai använder det på vissa skyltar.

Men för miljontals kineser är det en helt okand företeelse. Hos de nationella mino-
riteterna kommer det ytterst sällan till användning.

För och emot

Argumenten för en latinisering grundar sig huvudsakligen på behovet av anpass-

ning till den moderna världen utanför Kina. Många kineser, både i utlandet och i
det Kina som har sitt säte på Taiwan, menar att varje försök till förenkling av

sl,nivtecknen och ännu mer till latinisering innebär en förfuskning av det kine-
siska kulturarvet. Många icke-kinesiska forskate med Kina som specialitet delar
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denna uppfattning. Om reformen genomfördes skulle bara ett litet antal uwalda
forskare komma att använda skrivtecknen, hävdar de. Redan i dag händer det ofta
att en student vid inträdet i ett av universiteten på Taiwan inte kan läsa något
annat språk än pai bua, Ofta läser han heller aldrig någon klassisk litteratur utom
under själva universitetsutbildningen. Ändå kan Kina med råtta göra anspråk på
att vara det land i vädden som har den äldsta upptecknade historien. Vad som

återstår att göra är en mer ingående analys av de äldre socio-ekonomiska och poli-
tiska institutionerna. För att undedätta läsningen har man s}rivit om vissa av de

äldre litterära texterna pä pai bua. Som ett exempel kan ndmnas Sbu-cbing (Histo-
riens bok), en av Kinas äldsta klassiker (från wåtusentalet före Kristus!) som nyli-
gen gavs ut i en serie på tio volymer. Latiniseringsentusiasterna hävdar att all
klassisk litteratur så småningom borde skrivas om på detta sätt. Genomförandet av
sådana planer skulle dock innebära enorma svårigheter. Dessutom skulle dessa för-
enklade versioner ha betydligt mindre att ge ån de ursprungliga klassiska texterna

- 
jysn om man bankan läsa dem.

Har då ansträngningarna att förnya det kinesiska språket någon framtid? Är Kuo
Mo-jos projekt möjlig3 att genomföra? I vilket fall som helst kommer det att ta
mycket lång tid. Ja, målet förefaller i sjäiva verket vara oerhört avldgset, eftersom
det ännu finns ett stort antal kineser som först måste lära sig det >)gemensamma>>

mandarinspråket; i synnerhet gäller detta de nationella minoriteter där det har visat
sig vara svårast att sprida. Först sedan bruket av detta språk blivit spritt över hela
landet kan man borja hoppas på ett allmänt genomförande av Pi.n-yin-systemet.

Kanske krävs det inte alls någon latinisering för att Kina skall kunna anpassa

sig till den moderna världen? Kanske kan den ersättas av det ökade intresse för
utländska språkstudier som man på sista tiden har börjat visa i Kina? Efter den för-
virring som foljde i kulturrevolutionens spår insåg Kina ännu en gång att det måste

öppna sina dörrar för besökande och gav som en inledande ätgfud, sina egna en-

voyeer ambassadörs ställning. Detta skedde i slutet av 1969 och början av r97o.
Det internationella utbytff har lett till ett uppsving inom den utländska språk-
undervisningen. Framför allt lagget man tonvikten vid engelska, franska, tyska,

arabiska och spanska 
- 

i nu nämnd ordning. Enligt vad Kuo Mo-jo omtalar har
Mao Tse-tung själv ställt sig i spetsen för denna rörelse genom att trots sin fram-
skridna ålder lära sig engelska. Ju fler kineser som lär sig utländska språk desto

större blir Kinas möjligheter att göra sig gällande i dagens värld. På så sätt skulle
Kina kunna behålla sitt eget skriftspråk samtidigt som också icke-kinesiska folk
skulle kunna få del av de kulturella och vetenskapliga framsteg det gör inom sina

egna gränser. Alla metoder som kan bidra till att skingra missförstånden mellan
Kina och andra folk måste ses som välkomna i en tid då Kina börjar ta alltmer ak-
tiv del i världens angelägenheter.



FELIX PHILIPP INGOLD Skuldsättning och
skuldmedvetande
hos Dostojevskij

I
Fjodor Dostojevskij dog den z8 januaÅ r88r (enligt den gamla tideräkningen) i
Petersburg. Hans jordfästning blev en storståtlig manifestation. Dostojevskij nådde
aldrig något erkännande under sin livstid. Han utsattes i stället för svåra personliga
och offentliga angrepp ända in i det sista. Nu foljdes han till graven av tusentals
sörjande. Hans änka berättade: >>Hela kyrkogården var full av folk. Man steg upp
på gravstenarna och satt i träden och klamrade sig fast vid järnstaketet medan
begravningståget långsamt drog fram mellan häckar av kransar, skänkta av olika
deputationer. Efter det att kistan sänkts hölls tal vid den öppna graven ... Begrav-
ningsfoljet täckte kistan med kransar så att graven nästan fylldes. Övriga kransar
slets i stycken och de som var med om begravningen tog med sig blad och blommor
som minne.>>

Det storslagna skådespelet vid jordfästningen står i en nästan grotesk kontrast
till Dostojevskijs prosaiska, av banala omständigheter omgivna död. När han skulle
flytta en bokhylla brast en lungpulsåder på honom. Han fick en rad blodstörtningar
som ledde till döden. Han var dä 59 är gammal. Döden inträffade, berättas det, i
samband med att Dostojevskij försökte awisa sin styvson Pavel, som ville avtvinga
honom ett testamente. Han blev då mycket upprörd.

Det är betecknande att Dostojevskij ännu på dödsbädden konfronterades med
materiella krav och att han när han redan låg för döden endast hade att beklaga
att han måste lämna sin familj efter sig praktiskt taget medellös.

Under nästan f.ynio är dvs. från den tid då han skrev på sin debutroman Fattiga
människor till kort före sin död wangs Dostojevskij att. arbeta >>under skuldsätt-
ningens och den förnedrande penningnödens slavpiska> (Thomas Mann). Bland
det >fattiga folket>> i ett fattigkvarter i Moskva växte han upp. Bland fattiga mån-
niskor i unkna möblerade våningar och billiga hotellrum, of.ta i nåra grannskap
till glädjehus och dåliga krogar levde han. Som en f.attig man, visserligen inte
längre skuldsatt men utan egendom och förmögenhet dog han.

Olycksbröd.er

Sedan Dostojevskij fattat sitt beslut att ge upp sin militära karriär vid ingenjörs-
trupperna och helt ägna sig åt litterär verksamhet som >fri>> skriftställare var han
helt hänvisad till hjalp utifrån. Han hade tidigt förlorat sina föräldrar. När han var
z3 är gammal och arbetade med översättningar för sitt levebröd och gjorde utkast
till sin första roman, betraktade han sig redan som besläktad med alla de fattiga
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och eländigaste >>poeterna i Tyskland>. Han hade vid den tiden läst om deras

lidanden i en sentimental artikelserie. >Lessing dog i fattigdom och blev utstött av
den tyska nationen; Schiller kunde inte skaffa fram de r ooo francs han behövde
Iör att kunna fara till Paris och till havet; Mozart hade allt som allt r 5oo francs i
inkomster och eftedämnade skulder pä 3 ooo francs. Beethoven dog i största armod.
Hölderlin måste förtjäna sitt levebröd som lärare ... Hölty undervisade för 6 francs
i månaden för att få bröd för dagen .. . Hotade av fattigdom var Biirger, Schubert,

Grabbe. Lenz dog totalt utblottad hos en skomakare i Moskva.> I denna berättelse
fann den unge debutanten sina egna farhägor beträffande sin framtid bekräftade.
Sedan han tagit avsked som löjtnant i den ryska armön fu 1844 hade han som var
helt oerfaren i ekonomiska frägor och redan blivit en spelare utan tur, fått klart
för sig att han knappast ens kunde sörja för sitt eget uppehälle. >>Jag kommer att
arbeta fruktansvärt mycket. Jag år ju fri nu. Frägan år bara vad jag nu bör börja
med. Tänk Dig bara, broder, jaghar 8oo rubel i skulder; 525 rubel är jag skyldig
för hyran ... Jag har inte ens pengar till att köpa civila klader for.> Så skriver
Dostojevskij i september 1844 till sin bror Michail. Men han tillfogar också: >Jag
har dock ännu en förhoppning. laghäller just på att fullborda en rontan . . . Roma-
nen är ganska originell . .. Jug kommer kanske at fe 4oo rubel för den; det är
min hela förhoppning.>>

Under intryck av artikelserien om >>Poeter i Tyskland> beslöt Dostojevskij att
presentera sig för läsekretsen med en underhållande, succdbetonad bok eller i nöd-
fall skriva >>även bara för pengarnas skull. Saken är nämligen den>>, menade han,
>>att romanen skall täcka allt. Om detta inte lyckas för mig hänger jag mig.> Den
unge Dostojevskij var säkerligen medveten om sin kallelse till f.örf.attarskap men
han var också medveten om att han endast kunde göra rätwisa åt denna kallelse om
han gjorde den till sitt yrke, till sitt levebröd. >Vad har jag f& behov av ryktbarhet
ntu jag skriver för mitt dagliga bröd?>

Dostojevskijs första roman som utkom 1846 gjorde honom visserligen berömd
men förmådde inte säkra dagligt bröd åt honom. Kritikens lovord blev ett kort-
varigt uppflammande och slog snart om i besvikelse och slutligen i avståndstagande.

Resultatet blev olyckligt. Förhoppningarna sveks. Dostojevskij skriver till Michail:
>Min hälsa är alldeles förstörd; jag är nervsjuk och jag tu Ädd för att jag hat fätt
nervfeber.> Och eftersom den materiella succ6n uteblev >händer det alltsom oftast
att iag är helt pank . . .>>

De aäxande skuld.erna

och hans oförnuftiga sätt att handskas med de sparsamma honoraren wang Dosto-
jevskij åter och åter att läna pengar, be om förskott eller pantsätta diverse värde-
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föremåI. Hans notoriska skuldsättning förde honom snart nog till den övertygelsen

att han inte bara var skyldig pengar utan även brottslig. Under det dubbla trycket,
tillbakahållet under decennier, trycket från massiva skulder och existensiella skuld-

känslor har Dostojevskijs verk tillkommit, ett monumentalt livsverk som in i min-
sta detalj är fyllt av självupplevda händelser.

Dostojevskij arbetade outtröttligt och hårt. Han såg på sig själv som en >prole-

tär bland föfi.attare>> och ville inte ha något att göra med den herrskapslitteratur
som författare som Turgenjev, Gontsjarov eller Leo Tolstoy representerade. Hans

beslut att bli fri författare, både törfattarc och fri, lyckades han aldrig förverkliga.
Han behövde alltid pengar och var ständigt i tidsnöd. Påträngande fordringsägare
plågade och hotade honom. Otäliga redaktörer tillhöIl honom att skriva snabbare.

Han pressades från mänga håll. Stora förläggarc och små pantlånare lurade honom.

Dostojevskij var medveten om att han måste sälja sig för att överleva och ofta tog
han emot betalning innan han hade skrivit ner ens en enda nd av det beställda

verket. Men >jag sålde mig endast då en litterär tanke redan fötts och om möjligt
också mognat. Jag tog aldrig emot förskott utan täckning, det innebär i förhoppning
om att jag skulle kunna uttänka och skriva ner en roman till den fastställda

fristens utgång>>, skriver han r87o till filosofen Nikolaj Strachov. Dostojevskij strä-

vade ständigt efter att göra >>god litteratur>>, men litteratuf som samtidigt skulle
göra succ6. Dessemellan klagade han över sin oförmåga att med lätt hand d,gna sig
åt att skriva både lättillgängligt och inkomsöringande. >>Man borde verkligen vara
en chadatan...> skdver han redan 1845 till sin bror.

U tland,sres or o c b has ard,

Charlatan blev dock aldrig Dostojevskij. Han var wärtom den borne spelaren.

Med lidelse sökte han sig till och prövade lyckan vid rouletterna i Bad Homburg,
Bad Ems, Baden-Baden, I7iesbaden och Saxon-les-Bains under sin utlandsvistelse
på sextiotalet. Hela förmögenheter rann därvid genom hans händer men den stora

vinsten uteblev. Dostojevskij lyckades inte behålla sina vinster, han spelade vidare,

spelade bort allt, lånade pengar för att kunna spela vidare, förlorade åter, pantsatte

några tillhörigheter, en gång till och med sin frus bröllopssmycke och förlovnings-
ring. Den 4 april 1868 skrev han till sin maka från Saxon-les-Bains: >Min Kära
Ängel Njuta! Jag har spelat bort alh. lag hade inte mer än kommit hit så hade

jag spelat bort allt på en halvtimme .. . Jaghar lämnat ringen (till en pantlånerska)

...lug vill bönfalla henne att ge mig inte ro utan rj francs... På hotellräk-
ningen kommer ungefär 17 f.rancs, resan (åter till Vevey) kostar 8 .. . lag har
emellertid ingenting, absolut ingenting, bara nägra centimes ...> Sådana klagotoner
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(och motsvarande självanklagelser) förekommer det mängder av i Dostojevskijs
brev.

I Genöve och Vevey, där Dostojevskij uppehöll sig tillsammans med sin unga
hustru från sommarcn 1867 till våren 1868 övergick den materiella nöden till
tragisk misär. Här i Schweiz sökte han väddens verklighet tör att skriva en ny
roman (Idioten) men fann till sin besvikelse >>endast schweizisk verkligheo; här
dog hans första barn, dottern Sonja, vid ue månaders ålder och Dostojevskij var
övertygad om att han måste ta på sig skulden till hennes f<;r tidig död, eftersom
han var nästan totalt medellös och endast otillräckligt hade kunnat dra försorg om
den nyfödda. Även har kande han sig ensam, förlorad, >djupt olycklip som aldrig
tidigare och till åga pä allt diskriminerad som utlänning. >O, om Ni bara hade en
aning om hur fasansfull en långvarig vistelse i utlandet är> skriver han till dikta-
ren Majkov från Vevey. Och återigen klagar han över art han saknar pengar. Dosto-
jevskijs brev från Schweiz handlar nästan uteslutande om hans finansiella trång-
måI. Det är en sårad och förnedrad människa, som svär ve och förbannelse över
sin situation. En drunknandes rop på hjälp (>>jag tu ju pä väg att drunkna, har
redan drunknat>). Till detta kan förvisso fogas att Dostojevskijs samlade korre-
spondens - det rör sig om tusefl brev från fi33 till r88r - till gott och väl nittio
procent handlar om finansiella angelägenheter. Hans brev är fyllda av ord som har
med >pengar> att göra, sådana som: skulder, län, förskott; betala, avbetala, ta pä
kredit; fattig, medellös, skuldsatt; rubel, taler, ftanc1' växel, pantkvitto, revers;
pantsätta, spela bort, belåna; procent, ränta, amortering etc.

Dostojevskijs brev har inget litterärt värde. De har oftast en upprörd ton och är
fyllda med krassa, generaliserande värderingar och oupphörliga, stereotypa upprep-
ningar. De verkar därför ytterst enformiga. De förtjänar dock det allra största in-
tresse som dokument till en sociologisk belysning av r8oo-talets littetatur och som

vittnesbörd om den förmörkelse som kan drabba en enskild människas liv genom
fattigdom kan breven tjäna som exempel till Valter Muschgs >tragiska litteratur-
historia>.

Litt eratur oc b ind,ustri

Fjodor Dostojevskij tillhör tillsammans med Baudelaire, Balzac, Dickens, Eugene

Sue och Dumas d. ä. den första europeiska författargeneration som vuxit upp i
storstaden och >med våld> rycktes in i storstadens >helvetiska malström> (Jakob
Burckhardt). Det var den generation som hade att ta ställning till den begynnande
industrialiseringen av litteraturen. Den id6 om en diktning vars lön föll ner >från
himmelen> som ännu den sene Schiller ville tro på, hade blivit världsfrämmande
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och måste ge vika för nyttans avgud och kriteriet om tillgång och efterfrågan.

Storstadspressens expansion och födagsväsendets kommersialisering frambringade
en ny typ av yrkesjournalister och succdförfattarc. Detta ledde till inflation på bou-

levardlitteratur och enklare tryckalster och wang även allvarliga förf.attarc till
eftergifter för bourgeoisins smak.

Många författare visste att med lätthet anpassa sig till tidsandan. Andra gick
under. Dumas och Eugöne Scribe grundade sina litteraturfabriker och gjorde sig

därmed förmögenheter. Lamartine, som av en kritiker (Louis Veuillot) beskylldes
för att producera sina böcker >på samma kommersiella säft>> som sina grönsaker

och sitt vin, lär ha förtjänat upp emot fem miljoner francs under en tid av tretton
år. Eugöne Sue fick f.& bara romanföljetongen om Paris' hemligheter (Mystöres

de Paris r84z) ett honorar på roo ooo francs. >>Tout homme avec fiert6 peut vendre

sa sueur! > lyder en versrad av Lamartine (vatje man med stolthet kan sälja sin

syster). Medan pengarnas unga världsmakt förde litterära lycksökare till framgång
både i sitt yrke och i samhället, blev pengarna ödesdigra för mindre lyckosamma.

Den unge Hebbel som naivt beundrade det kapitalistiska kultudivets glans var
ofta nära att sväIta ihjäI. Under sken av att vara en världsstadsdandy levde Baude-

lake i Paris ett liv i fattigdom. Balzac som bländades av lyxen och rikedomen i
salongerna inlät sig på spekulativa förlagsaffärer, sökte efter en sagolik skatt och

drömde om miljoner som skulle befria honom från författarskapets möda. Eftersom

han inte kunde leva enbart på litterär verksamhet satte han hela sitt hopp till en

lotterivinst och blev förwivlad när det visade sig att han dragit en nitlott. Dosto-
jevskij å sin sida prövade lyckan inte bara i spelhålorna på de flotta badorterna där
den europeiska gräddan samlades i all sin glans, han prövade den också hos den

aff*sbegävade fodaggaren Stellovskij i Petersburg, en slipad företagare med vars

hjälp han försökte nå materiell framgäng. Denne utnyttiade emellertid Dosto-
jevskij hänsynslöst och gjorde honom fullständigt beroende av sig. Redan 1846

skrev Baudelaire, som då var z1 är: >>Hur vackert eft hus än må vara sä är det

nu en gång så, att innan man kan uppfatta dess skönhet, måste man först konstatera

att det är så och så många meter högt och så och så mänga meter långt. På samma

sätt är litteraturen, vilken oskattbar substans den än framställer, ett fyllande av

rader och den litteräre arkitekten, vars blotta namn inte redan ger löfte om vinst,

måste till varje pris sälja.> Denna ironiskt sakliga lägesbestämning av de moderna
författana rydliggör att om en författare vill förbli konkurrenskraftig, måste han
göra succd och ge efter för produktionstrycket. En författare kan inte längre flanera
på torget som en iakttagare. Han måste också förstå att sälja sin >>vara>>

möjligt sig själv. Dostojevskij som är hårt prövad av erfarenheter av detta slag

har insett detta. Var och en som ville köpa hans arbete måste betala honom i
förväg. >Jag förbannar själv detta system>>, skriver han 1863 till Strachov. >>Men
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jag har nu en gång b<irjat med det och kommer aldrig att sluta med det.> Dosto-
jevskijs >)system>> har förvisso inte visat sig fungera. Förskotten (för det mesta

mycket ringa) wang honom ständigt >>att skriva under piskan, det vill säga av
nödwång och i hast>.

II

Skuldmedvetande och skuldsättning, pengar och ande spelar i ett oupplösligt dialek-
tiskt viixelförhållande en stor, ofta den avgörande rollen i handlingen i nästan alla
Dostojevskijs verk från Fattiga människor till Bröderna Karamasov. Så snart pen-
ningmotivet införts är vanligwis en vändning att vånta, oftast en dramatisk till-
spetsning av händelseförloppet. Det är genom pengar 

- stundom genom överflöd
men oftast genom brist på dem 

- 
som handlingarna och besluten, de nedrigaste

förbrytelserna och de epokgörande idierna hos Dostojevskijs hjältar och antihjältar
bestäms. Alla hans personer i romanerna kan återföras på några få grundtyper,
som alla i någon form präglas av pengar. Där möter vi oclcaren, pantlånerskan,
girigbuken, den nyrike, drinkarerr, den fattige studenten med den revolutionära
>>iddn>>, den utblottade adelsmannen, spelaren, den motspänstige fordringsägaren
och 

- 
åter igen 

- 
den av fatdgdom >sårade och förnedrade>.

Redan Makar Devusjkin, denne fattige själ i Dostojevskijs första roman, lider
>>brist överallt>, har >skulder överallt>>, ser sig föraktad för sin fattigdoms skull
och känner den själv som en skamflack. Han skriver i ett brev till en väninna om
hur han blir behandlad som om han vore )>ett intet och en lort>> och för att få
ett slut på detta ihållande förakt beslutar han sig för att till varje pris komma
över pengar: >Jag skall, min lilla ängeI, jag skall ovillkorligen skaffa fram pengar.

Jag dör förr än att jag inte gör det .. . Jag tänker absolut inte rygga tillbaka nu,
aldrig mer!>> Det stannar vid beslutet. Pengar får han inte tag på. I stället växer
skulderna Devusjkin över huvudet. Han känner sig skyldig till sin >lilla ängels>>

olycka. Han ger sin väninna brudutstyrsel för lånade pengar och wingas slutligen
se på när hon blir bortförd av en skrupelfri, kringströvande sol-och-vårare . . .

Även i Dostojevskijs senare och sena romaner Anteckningar fÅn ett källarhåI,
Brot och straff, Spelaren, Idioten, Ynglingen, Onda andar, Bröderna Karamasov
dras pengar in i handlingen även då de inte alltid står i händelsernas centrum.
Pengar har vanligen samma funktion som en sten som utlöser den lavin som för till
katastrof. Så är det i Bröderna Karamasov, så är det även i Brott och straff och
där i synnerhet.

Pengarnas väsen bestäms inte hos Dostojevskij genom värde eller köpkraft utan
snarare genom den berusande känslan av att v^ta utan önskningar och medvetandet
om den makt och den frihet som de förmedlar. I samma mening kan redan Pusjkins
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girige riddare säga: >Jag står över alla önskningar, iag d:r lugn. Jag vet min makt

och för mig är denna vetskap nog.> Iddn, den girige riddarens ideologi, har Dosto-
jevskij som människa och författare hela livet igenom ägnat sig åt och framför
allt i romanerna Spelaren och Ynglingen. Jag skulle vilja gå in litet närmare på

detta motiv i fortsättningen.

Spelaren

Det första utkastet till Spelaren härstammar hän fu $Q. I ett brev från Rom

ld,gger Dostojevskij fram sin plan: >Följande tema: en utlandsryss' Märk väl: i
somras var utlandsryssefls typ mycket eftefi.rägad i alla tidskrifter. Det bör åter-

speglas i min berättelse och över huvud taget bör det som just nu rör sig i vårt
inre komma till uttryck i den. Jag väljer en omedelbar natru om också en differen-
tierad människa som inte är färdig, som födorat sin tro, men som inte kan besluta

sig för att avfalla helt, som gör uppror mot auktoriteten och samtidigt fruktar den

... Det allra viktigaste ligger däri ... att hans livslust, hans kraft, hans djärvhet,

hans mod har fångats av rouletten. Han ar en spelare men ingen vanlig spelare . . .

han dr en diktare på sitt sätt . ..>> När Dostojevskij betecknar spelaren som >>en

diktare på sitt säft>> menar han därmed även sig själv. Ursprunget till romanen och

dess innehåll ar nära förbundna med författarens levnad och på ett symptomatiskt

sätt betingade av hans egen spellidelse. Sedan Dostojevskij hade flytt till \flies-
baden år 1865 undan sina fordrinisägare i utlandet spelade han där bort det sista

han iigde på fem dagar. När han återvände till Ryssland måste han avbryta arbetet

med Brott och straff för att undgå fängelse för sina skulder. På kortaste tid måste

han skriva en ny roman som skulle befria honom från penningbekymmer. Då

drog han sig till minnes sina tidigare planer och grep sig an med utkasten till
Spelaren, kompletterade dem med egna erfarenheter och upplevelser och dikterade

romanen för en stenograf på knappt fyra veckor.

Dostojevskil's spelare reser som informator med sitt herrskap till Tyskland. Där i
Roulettenburg beslutar han sig för att ge sitt lakejliv på båten och bli en Roth-

schild. Rothscbild - 
för honom betyder det namnet obegränsad makt och oin-

skränkt frihet. Spelaren menar: >Pengar måste vara så långt ifrån en gentlemans

tankar att det inte lönar sig fc;r honom att bekymra sig om dem.>> Ett sådant sinne-

lag förutsätter dock rikedom och en sådan rikedom lovar spelaren att han skall
få av roulettebordet. Han anser att hasardspelet inte är >>sämre än vatje annat sätt

att. förtjåna pengar på till exempel pä affårer>>. Eftersom han inte har nägra pengar

själv spelar han till att börja med på uppdrag av andra. Därefter börjar han att
satsa lånade pengar, vinner, sätter åter vinsten och spelar slutligen till sig en jätte-

förmögenhet. >>Det som är en småsak för Rothschild>> menar spelaren, >>är för mig
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rikedom och vad förvärvet och vinsten angär sä gör människorna ingenting annat
än berövar varandra något eller vinner av vatandra något, inte bara vid rouletten
utan överallt. Om förvärv och profit överhuvudtaget är något motbjudande, det är
en annan fråga. Den f.rägan vill jag inte avgöra här. Eftersom jag sjäIv i hög grad
var besatt av önskan att vinna, var hela denna vinningslystnad och hela denna vin-
ningslystna smuts, om man så vill, på något sätt välkommen och välbekant for mig
när jag trädde in i salen.> Och sedan han haft lyckan med sig i spelet noterar han:
>Jag skaffade mig ett hotellrum, låste in mig och räknade mina pengar till klockan
tre på natten. När jag vaknade på morgonen, var jag inte lakej längre.>>

Spelarens vidare öde lämnar Dostojevskij öppet. >I morgon, ja, i morgon tar
allt slut! >> Det är romanens sista mening. Vad som menas med det är ovisst. Att
det emellertid inte går att köpa vare sig sann kärlek eller äkta frihet för pengar 

-tvärt emot vad spelaren menar - 
det klargör Dostojevskij med wå diametralt mot-

satra exempel. Det ena möter vi i Brott och straff. En förbipasserande trycker en
gång ett tjugokopekmynt i handen på den förkomne studenten Raskolnikov, som

han tar för en tiggare. När han gjorde en ofrivillig rörelse med handen kände han
tjugokopekmyntet i sin knutna hand. Han öppnade den, stirrade på mynteq lyfte
handen och kastade myntet i vattnet. Raskolnikov avböjer pengarna fastän han
har ett trängande behov av dem, han gör det hela av stolthet dels därför att han
vet (eller åtminstone misstänker) att den >vänliga gåvan> inte gällt honom per-
sonligen utan endast varit till för givaren själv för att han skulle kunna friköpa
sig från sitt dåliga samvete och befria sig från äkta medmänsklighet.

Det andra exemplet på likgiltighet för pengar framställs i en scen i Idioten.
Den nyrike affärsmannen Rogosjin lå,gger ner för sin nyckfulla älskades fötter ett
inslaget paket med roo ooo rubel i förhoppning om att för detta pris vinna hennes

bevågenhet (eller åtminstone kunna köpa den). Nastassja kastar paketet i kakel-
ugnsbrasan. Genom denna sym[oliska handling berövas pengarna sin demoniska
makt och värderas som makulatur.

Ynglingen

Även Dostojevskijs >>yngling> mediterar över pengarnas makt och drömmer om att
bli en Rothschild. Han förklarar >>lag behöver inte pengar eller snarare jag be-
höver inte själva pengarna och inte ens makten. Jag behöver bara det som man
uppnår genom makt och det som man på inget sätt utan makt kan uppnå. Och
det är det lugna och ensamma medvetandet hos styrkan! Det är den mest utöm-
mande beteckningen för det man kallar 'frihet' ...>> Personlig maktfullkomlighet
vill ha bekräftelse, framför allt självbekräftelse. Detta vinner penningaristokraten,
argumenterar ynglingen, genom frivillig maktavträdelse. Verklig makt har alltså

r9



Fel.ix Pbifup Ingold.

bara den som kan skaffa sig den genom att avstå från makt och maktbruk. >Om
jag vore Rothschild>, säger den utfattige ynglingen för sig själv, >så skulle jag

ga omluing med en gammal rock och ett paraply ... Medvetandet om att jag är

det, Rothschild själv, skulle roa mig vid sådana tillfällen. Jag vet att iag kan hålla

den bäste kocken i världen och äta som ingen annan men det räcker för mig att

veta det. Jag skulle kunna äta en bit bröd med skinka och skulle vara mätt genom

mitt medvetande.>>

Brott ocb strafl

Något andra förtecken sätter Dosojevskij till problemet med pengar, makt och

frihet i romanen Brott och straff. Även här inför han visserligen den fattige, unge

srudenten Rodion Raskolnikov som bärare av handlingen och ideerna, men fattig-
domen är dock endast bakgrund och utgångspunkt till den dramatiska handlingen

- 
hjälten är skuldsatt och svälter sig genom livet i ett ouppvärmt mm. Raskol-

nikov skulle på samma sätt som spelaren och ynglingen vilja bli förmögen på en

gång (och med alla medel). Hans förebild är emellertid inte längre James Roth-

schild utan Napoleon och sin egen makt vill Raskolnikov bevisa för sig själv inte

genom art avstå från makt utan genom en våldshandling. Visst vet även han att

han bara kan nå makten via pengar. För honom är dock pengarna ett medel och

inte målet för hans id6. Denna id6 skisserar Raskolnikov i en filosofisk essä >Om

Brottet>>. Han utgår då från att mänskligheten består av >>vanliga>> och >ovanliga>>

individer, av inskränkt, animaliskt material och av få >egentliga människor>) som

har gävan eller talangen att uttala eft nytt ord innanför sin sfär. Raskolnikov slår

nu fast att alla >>ovanliga människor> från Lykurgus över Solon cch Muhammed

till Napoleon på samma gäng vait välgörare och förstörare, lagstiftare och lag-

överträdare. Därav sluter han sig till att vafie >egentlig människa>> måste ha rätt
att genomdriva sitt >>nya ord>> med våld. De stora i världshistorien skulle alla ha

varit förbrytare, menar Raskolnikov, detta med suverän rätt och slutligen till hela

mänsklighetens fromma. Därmed är då brottet rättfärdigat för Raskolnikov (och till
och med nödvändigt), om därigenom något gott åstadkoms. Newton skulle enligt
detta vara berättigad (och förpliktad) >att rödja ur vägen tio eller hundra män-

niskor för att kunna göra sina upptäckter tillgängliga för hela mänskligheten>>.

Raskolnikovs >>ovanliga>> idd består dari att genast skaffa fram en förmögenhet

för att hjalpa sin utarmade farnilj och en notorisk drinkares familj ur nöden och

på så sätt alltså åstadkomma det >goda>>. Förmögenheten hoppas han kunna skaffa

sig när han kort och gott tar livet av och rånar en gammal gemen ockrerska. I
stället för en förmögenhet får mördaren emellertid som byte bara nägra nästan vär-

delösa föremål som hans offer har i pantbanken. Därtill kommer att Raskolnikov
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för att inte bli förrådd måste döda ännu en människa som överraskar honom på

brottsplatsen. På så sätt har planen och följaktligen också övermänniskoid6n gått
om intet.

Raskolnikov håller förvisso fast vid sin despotiska världsuppfattning även i fon-
sättningen. Han är övertygad om att dubbelmordet var råttfårdigat och känner då

inte heller någon ånger när han förvisas till mångarigt straffarbete. Brottet leder

honom gäng pä gång till att modifiera sin idi. Tanken att skaffa sig makt genom

pengar för att kunna utföra något gott träder i bakgrunden och blir mer och mer
överskyld av id6n om den borna herre-människan. Raskolnikov söker nu efter en

sanktion till att en naturlag ligger till grund för hans teori. Han frågar sig:

>>Existerar det någon naturlag som vi inte känner till men som finns inom oss?>>

Om det skulle lyckas honom att besvara denna fråga jakande, så skulle han kunna
Ättftudiga mordet som naturenligt och vore därmed själv höjd över ångern. Pro-

blemet forblir dock olöst. Utan ånger påtar Raskolnikov sig ansvaret för ett brott
som mer och mer framstår för honom som en humanitär handling. In i det sista

håller han fast vid sin id6 (och samtidigt även vid sin oskuld). Denna >id6> såväl

som Raskolnikovs karaktär skakar Dostojevskij. I ett handskrivet utkast till Brott
och straff står: >>Genom Raskolnikov-gestalten kommer i romanen tanken om en

omåttlig stolthet, en förhävelse och ett förakt för samhället till uttryck. Hans id6:

att behärska samhället för att göra något gott. Despotism är ett karaktärsdrag hos

honom ... Att så snabbt som möjligt gripa makten och bli rik. Mordtanken kom
redan färdig till honom.>>

Skuld.med.aetand.e

Eftersom Raskolnikov inte tar på sig >>människans timma>>, måste han födora.
I denna avgörande >>timma>> vinner människan enligt Martin Buber förmågan >att
känna skuld> och >bli upplyst om sin skuld>: >Endast när en människa själv har
övervunnit sitt innersta motstånd kan hon se klart på sig själv.>

Raskolnikovs oförmåga >att känna skuld> är inte bara begrundad i hans >>stolt-

het>> och i hans >>förhävelse> utan också däri a* han inte förmår fuilågga roten till
skulden. Detta är däremot betingat av Raskolnikovs falska inställning till den

skuld som åvilade honom. För många av Dostojevskijs >hjältar> från Makar De-
vusjkin och Procharsjin till Starogin (han som inte >begår> sin syndabekännelse på

annat sätt än sina brott) och Mikolka Dementjev (som frivilligt tar pä sig Raskol-

nikovs skuld), för många av dessa blir den falska inställningen till den egna skul-
den ödesdiger. Älla gör de en personlig, faktiskt awisbar skuld till problem medan

den djupaste, den ursprungligaste skulden, den allmänmänskliga existentiella skul-
den undandrar sig deras insikt och förståelse. Brottet skulle alltså endast van f&-
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WERNER SCHLEPPER SJ Judisk mystik infor
Bibeln

Pietism o c b c has sid.ism

Det har vid många tidpunkter funnits religiösa strömningar, som tvärs över alla
konfessionsgränser uppvisat besläktade drag. Den protestantiska pietismen och den
östjudiska chassidismen (av det hebreiska chassidim, de fromma), som båda blomst-
rade på rToo-talet, företer sådana besläktade drag. Den starka känslobetoningen
och hjärtats religiositet finns hos båda riktnin garna. Båda grundar sig visserligen
avgjon på traditionens bibelord, och man at ofta rent av bokstavstrogen, men
aldÅg pä den ortodoxa lutherdomens eller den stränga rabbinismens stela och liv-
lösa sätt. Bokstavstrogen är man därför att man i Guds ord anar en outsinlig,
djup hemlighet.

Biblisk religiosiret har alltid haft mystiska strömningar, som ibland kanske varit
officiellt undertryckta men fortsatt att. leva ett underjordiskt liv och verkat livs-
givande och befruktande. En judisk variant är Kabbalan (traditionen). Troende och

sympatisörer som hade vunnits för dessa riktningar bildade oftast grupper och

följde en karismatisk ledare - antingen han nu hette Zinzendorf eller tillhörde
de hemlighetsfulla östjudiska Zaddikrm (rättfärdiga), som de chassidistiska unga

fulla av tillgivenhet samlades kring. De områden där den chassidistiska rörelsen

vann utbredning var framför allt Polen, Litauen, Ukraina, Rumänien och Ungern.
Det är i synnerhet Martin Buber som i sina >>Erzählungen der Chassidim>> har

försökt lära oss något om den judiska chassidismens andliga vädd. Han samlade

mer eller mindre legendariska berättelser och traditionsfragment av berömda rabbi-
ner och Zaddifum från denna riktning. Buber kände sig i sin filosofi och sitt livssätt

själv starkt knuten till denna östjudiska mentalitet. Han filosoferade över chassi-

dismen och lär härvid ha anpassat den något till sin smak efter vad Gershom

Scholem, den främste Kabbalakännaren i dag, säger.

verkligandet av en a priori föreliggande befintlig skuld som till slut aldrig blir
f<lrstådd men ständigt förblir närvarande.

För Dostojevskij är >människan i sig>>, >människan i människan> skyldig. Att
detta har gällt även för honom själv visste han. Hans brev såväl som samtida

vittnesbörd ger belägg för det. Dostojevskijs oupphörligaklagan över sina penning-
skulder och de därmed förbundna skuldkänslorna är uttryck for djupare liggande,
ofattbar och ouaäglig, existentiell skuld så som det kommet till uttryck i Stavrogins

ordrika bikt eller Mikolkas enstaviga syndabekännelse. I Martin Bubers bok Schuld
und Schuldgefiihle skriver han: >Jag kan bara rcferera, att jag under min levnads

lopp mött många människor, som berättat för mig, hur de geflom samvetet blev
medvetna om sin skuld och kande sig som omvända och gripna av en högre makt
och växte in i ett slags tillstånd, som de ville kalla pånyttfödelse.>>
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Som den östy'udiska chassidismens grundare brukar man nämna Israel ben Elieser
(r7oo-ry6o). Han fick av sina anhängare namnet >Baal-schemtow> (Herren med

det goda namnet, varmed menas Gudsnamnet). Oet är enligt Buber en människa
som på grund av >sina relationer med det gudomliga lever med. xh lar sina med-
människor>> (Erzählungen der Chassidim).

P op al aris er ad. K a b b al. a

Den kabbalistiska judisk-mystiska traditionen, som huvudsakligen består av en egen-

domlig, talsymbolisk tolkning av bibeltexter, populariserades inom den chassidis-

tiska rörelsen och gjordes mera folklig. Kabbalan inskränktes alltså inte bara till
esoteriska kretsar, utan blev alla deras livsbejakande etik, som levde av glädjen i
det outtömliga Gudsordet. Allt, också den profanaste syssla, kunde och borde helgas

genom en glädjefylld inriktning på Gud. Buber kallar detta en chassidistisk pan-

sakramentalism. - Vi har en viss parallell i pietismens alkemistiska ambitioner:
allt kan förädlas!

Liksom i ftäga om pietismen har mycket i den östeuropeiska chassidismen för-
flackats och schabloniserats under rSoo-talets lopp. Zaddill.;rn blev inte sällan till
rika och etablerade herrar. Ändå fanns det hela tiden mästare och lärjungar, Ircm
till dess att Hitler gjort sitt bästa f<it att förinta den östeuropeiska judendomen.

Numera finns det bara nägra få överlevande som kan sägas tillhöra den kabbalis-

tisk-chassidistiska traditionen, och till de få som fortfarande kan och vill uttala
sig hör Friedrich \7einreb, som vi här med utgångspunkt från hans verk skulle
vilja presentera lite närmare.

Fried,ricb Veinreb - sp dvsvJsuand,s

\Weinreb föddes år rgro i Lemberg, som då fortfarande var österrikiskt. Efter första världs-
kriget kom han tillsammans med sina föräldrar via \Wien till Holland, där det fanns en

liten judisk-chassidistisk församling. Där ägnade han sig åt att studera nationalekonomi och
statistik. Efter äventyrliga öden under nazisternas ockupation kom han efter krigets slut som
professor i matematisk statistik till Djakarta och Ankara. För några år sedan började han
skriva om den judisk-mystiska uadition, sorn han är så förtrogen med sedan ungdomen.
Oftast är det fråga om kommentarer till Gamla testamentets böcker. \(einreb studerar inten-
sivt de gamla källorna i Talmud och den stora Midraschim från första futusendet efter
Kristus, fram till den medeltida Sohar, det viktigaste medeltida kabbalistiska verket. Han
bygger alltså på säkra källor i sina böcker. Men det åt träga om texter som bara en levande
ldrarc, bara en "invigd" som själv haft tillgång till en lärares muntliga undervisning, kan
göra begripliga för människor av i dag. Den som oförberedd försöker läsa ett kapitel i
Sohar, skakar barapL huvudet Han förstår ingenting.
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T7einreb härstammar i rakt nedstigande led från Baal-schem-tow, och är - så

långt dagens levnadssätt tillåter - chassidist, en av de få som överlevt och i synner-

het en av de få som kan artikulera det chassidistiska budskapet inför västerländska

människor av idag, som kan tolka det för andra. Det Martin Buber, som själv inte
var chassidist,bara kunde frammana poetiskt, hör i jämförelse med \Teinrebs verk
bara hemma i det heligas förmah. Denne yttrar sig ju inte som utomstående sym-

patisör utan som en som känner det hela inifrån.
\Weinreb grundar sig i sin bibeltolkning på det som i den judiska världen all-

mänt kallas >>den muntliga toran>, I boken >Der göttliche Bauplan der \7elt> -det holländska originalet heter >De Bijbel als schepping> - är det i första hand

träga om tolkningen av de fem Moseböckerna, Gamla testamentets >kärnberättel-

ser>>. Boken redogör för uppfattningen av Gamla testamentet överhuvudtaget, sedd

ur den gammaljudiska traditionens ovanliga synvinkel. I \Teinrebs böcker finner
man nästan alltid samma scheman och strukturer; människans historia skall enligt
honom sammanfalla med Guds. De belyser därför också Gamla testamentets be-

rättarstruktur. De fem Moseböckerna har detta mönster i så att säga klassisk tapp-
ning. I \Teinrebs uttydning går detta mönster igen i följande kapitelrubriker: ut-
bredningen (människan förlorar sig i väddens mångfald och gränslöshet), böj-
ningen (Guds försök att få människorna att omvända sig), återvändandet (män-

niskans länga väg tillbaka till Gud). Min uppräkning här är givewis alltför torr
och återspeglar på intet sätt kapitlens fullhet.

I nästa bok, >Die Rolle Esther>, handlar det om judarnas öde i fångenskapen,
där det inte längre finns något tempel. Också här anläggs den chassidistiska tolk-
ningens måttstockar, som är så ovana för oss. Här finns exempelvis liknande kapi
telrubriker som i >>Der göttliche Bauplan der \7elt>, eftersom enligt ITeinreb
>>alla delat (av Bibeln) genom sitt speciella ordval och sin speciella struktur>> har
>>... samma aktuella och allmängiltiga betydelse> (förordet till >Die Rolle Esther>).
Detta tolkningssätt ser Bibeln som starkt kritiserande och universellt mänsklig.
>Das Buch Jonah>>, 

rilTeinrebs senaste bok, vill skildra den enskilda människans öde,
särskilt - som han uttrycker det - kroppens öde här på jorden, men också bortom
döden.

I sina böcker ställer han f.rägan om Guds mening med vår värld. Gud vill
möjliggöra människans >återvändande> till >>enheten med Gud>, den Gud som hon
har vänt sig från i en illusion av att hon styr sin egen >uweckling>. När människan

återvänder till Gud, upplever hon förlossningen.

Bib eln blir > tid.l, ö s >>

För \Teinreb speglar Bibelns texter situationer och attityder i den mänskliga till-
varon, som i grunden alltid upprepas - orn än med vissa modifieringar - och
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alltså är typiska och gäller för varje generation och varje människa. Bibeln kan
darför aldrig förlora sin aktualitet 

- 
förutsatt att man läser den på rätt sätt och

inte förbiser djupet i det ständigt återkornmande mönstret. För den mystisk-chassi-

distiska tolkningen ät de hebreiska bokstävernas talkaraktär den huvudsakliga
nyckel med vars hjälp man kan uppenban detta djup. Det är denna nyckel som

möjliggör de starkt symboliska och typiserande utsagorna.

>Vi ser genast att talen är konsonanter och konsonanterna tal. Men det är inte
så att konsonanterna fanns först och talen kom till sedan eller tvärtom
de är konsonanter i ljudets värld och tal i begreppsvärlden>, så säger Weinreb i
sin >Introduktion till det hebreiska språket>. >Vid ordet häftar, även om det här-

rör från ett aldrig så fullkomligt språk, en sinnesföreställning. Denna abstraheras

när bilden av talet strålar ut ur ordets sjii, när allt sinnes- och jordbundet i den
mänskliga föreställningsvädden elimineras, tills bara det nakna talet dt kvar ...
Det är därför bara de matematiska Iagarna som låter oss lära känna kosmos' dolda
harmoni>> (ur översättarens förord till >>Der göttliche Bauplan der S7elo). På

sarnma sätt som Kepler för tillbaka planeternas harmoni på de matematiska la-
garna, som sedan inte kan föras längre tillbaka, och på samma sätt som deras

proportioner liksom blir nakna och i sig gtipbara, så träder i den hebreiska bibel-
texten, så snart den görs till en talkonstruktion, ett kristallklart universum fram:
med sina harmonier och dissonanser belyser talens hemliga djup utsagorna om de

grundläggande relationerna mellan Gud, människan och världen sådan den är i dag.

>Den mm.tl'iga roran>

Gerschom Scholem har i sin bok >Zur Kabbala und ihrer Symbolik> (Zirich, ry6o)
utmärkt förklarat den muntliga toran: >Den skrivna toran .. . är de fem Mose-

böckernas texter. Den muntliga toran år aIIt annat som de skriftlärda och visa har
lagt fram f.ör att förklara detta skrivna dokument . . . Den muntliga toran skildrar
Israels tradition och är ett nödvändigt komplement och ett nödvändigt konkretise-

rande av den skrivna toran. Enligt den rabbinska traditionen mottog Moses den
muntliga toran samtidigt med den skrivna på Sinai, och allt vad någon skriftlärd
någonsin läser ut ur torafl, det ingick redan i den muntliga tradition Moses fick
överta. Toran som helhet inom den rabbinska judendomen omfattar därför dessa

båda skikg som ses som en enhet.>> Boken >>Bahir>> (från omkring år rr8o e.Kr.)
uttrycker detta på följande sätt: >>Den skrivna toran, som betyder 'ljus', behöver den
muntliga toran, som är den lampa som bär 'ljuset' för att undanröja dess svårigheter
och förklara dess hemligheter.>>

Den skrivna och den muntliga toran förstås alltså som de båda >>skikten>> i en

>>enhet>>. Man kommer här att tänka på samma problem inom den kristna kyrkan
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när det gäller huruvida man skall anse den muntliga traditionen som en legitim
uppenbarelsekalla eller ej. Katolikerna kan nu efter andra Vatikankonciliet nästan

på samma sätt tala om ))en enhets båda skikt>.

Hur bed.ömer d.en kristne d.enna tolkning?

Den kristne fuägar sig antagligen i vilken mån den judiska traditionens sätt att
tolka Bibeln kan hjälpa också honom. Dagens bibelexegetik går säkert helt andra
vågat. För den är talet om >>den muntliga toran>> antagligen en ganska tvivelaktig
spekulation. Men är man rätwis om man helt enkelt förvisar ett så stort religions-
historiskt fenomen som den judiska traditionen till skräpkammaren? Om det nu i
alla stora religioner finns värdefulla element av sanning, som berikar också de
kristna, kan Guds ande inte helt ha lämnat sitt gamla forbundsfolk i sticket. Man
kan givewis inte bara stryka det i den gammaljudiska metden som numera ter
sig främmande för så mycket mindre som T7einreb talar ett modernt språk
och laborerar med moderna begrepp och exempel. Tros främlingskapet är det ändå
fascinerande att se hur otvunget, ja nästan magiskt resultat läggs till resultat och

hur allt detta bildar ett nytt, meningsfullt kosmos, som liksom en hemlig gr.rnd
bär texten, tvingar den ut ur sig själv och ligger till grund för den som ett
arketypiskt kosmos. Det blir också fråga om utblickar, om förbindelselinjer till
Nya testamentet. Ireinreb själv är inte så obenägen att i Nya testamentet se en legi-
tim fortsättning på Guds och människornas historia.

Den kanoniska texten är Guds ord,

Även om de bibliska texterna har kommit till genom människorna, så är det för
\fleinreb - och för aLIa troende - vrisentligt att den nuvarande kanoniska bibel-
texten går tillbaka på Gud som >huvudförfattare>. Ifreinreb vill förnimma Guds
röst i dessa texter. Ingen kan bestrida, att de tolkningar han hittills lagt fram upp-
visar frapperande sammanhang i de grundläggande böckerna i Bibeln. De hebreiska
texterna blir verkligen till härliga, sinsemellan överensstämmande våvnader med
djupa, överraskande betydelsemönster.

Här skulle diskussionen kunna mynna ut - helt positivt - om man inte hade

ytterligare viktig kritik att komma med. Enligt ITeinreb och hans tradition upp-
häver återvändandet till den gudomliga >>enheten> på ett harmoniskt sätt alla de

motsatser och motsägelser som ännu består i världen. Allt kommer till ro i Gud -
också motsatsen mellan gott och ont. Då befinner sig alla varelser i en orubblig har-
moni. Här kan man givewis se den kristna liknelsen om den födorade sonens hem-
komst till fadershuset som en parallell. Men kommer nu verkligen var och en att
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ingå i fadershuset, antingen han liknar den äldre eller den yngre brodern? Om den

äldre heter det ju i slutet av liknelsen, att han inte ville gå in! Kommer alla
varelser att vila harmoniska i Gud på den yttersta dagen?

Apokatastas?

Allas undantagslösa återvändande till en absolut enhet hos Gud ar känt under
namnet apokatastas. Något sådant vore kanske möjligt rent teoretiskt. Guds för-
låtande och inbjudande kärlek skulle kunna bli så stor, atr den utan wång över-
vann allt motstånd och framkallade den mänskliga genkärlekens fria >ja>. Hypo-
tetiskt vore det inte uteslutet, sett från vår synpunkt här på jorden. Jesu utsagor i
Nya testamentet säger emellertid inget om att det de facto kommer att gå så;

ordalydelsen tyder snarare på motsatsen. Men det finns natudigwis också ställen i
Nya testamentet som tycks tala fcir Guds allförbarmande.

Motsatsen mellan gott och ont är för ovrigt ay annat slag än de motsatser eller
polaritetet, som kan ta ut varandra, som t. ex. man och kvinna, himmel och jord,
höger och vänster, som går aft förena till ett >>mellanting>. Spänningar dem emel-
lan kan vara fruktbara och kompenseras på andra områden. Gott och ont låter sig
inte inordnas i detta slag av motsatser. Man kallar inte för intet det onda för det
godas privativa motsats. Det är inte dess raka motsats, utan dess korruption. Mellan
gott och ont finns det ingen utjämning utan bara alternativ. Därom är lristen teo-
logi medveten. Sedd i Nya testamentets ljus är den inom ramen för Gamla testa-

mentet ännu möjliga >enhetslösningen>> otillräcklig. Det var Kristi kors som av-

slöjade ondskans hela djup. Gamla testamentet känner ännu inte till den i strikt
mening nihilistiske satan, den >>ande som förnekar> 

- 
för att tala med Goethe.

Veinrab ser i sin modernt formulerade tolkning det onda som en aspekt av >)ut-

vecklingskraften>. Det är därför ingen slump att noll aldrig förekommer i de tal-
strukturer i hebreiskan som I7einreb tagit upp på nytt.

Så långt de betänkligheter och de förbehåll som en kristen måste ha här. Ändå
finns det mycket för både judar och kristna att håmta i Sfeinrebs på sitt sätt unika
publikationer.

Fried.rich V' einr eb s bö cker :

Der göttliche Bauplan der I(elt, Origo-Verlag, Zid'ricb ry6g
Die Rolle Esther, Origo-Verlag, Zidl,ich ry68
Das Buch Jonah, Origo-Verlag, Zirich r97o, illustrerad med litografier av Uriel Birnbaum
Die Symbolik der Bibelsprache, Origo-Vetlag, Zijrtich r97o (Första upplagan utkom under
titeln >Einfiihrung in die hebräische Sprache>)
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Biskop Brynolf av Skara som författare

Vem skrev de fyra officierna till ära för Kristi tör-
nekrona, Guds moder Maria, S:ta Helena av Skövde
och S:t Eskil av Strängnäs? Man har hittills förmo-
dat, att författaren är Brynolf Älgotsson, biskop av
Skara från rz78 till sin död 6.2.r3t7, beatificerad
och skrinlagd fu 1492. Ingmar Milvedens i år ven-
tilerade doktorsavhandb.ag Zu d.en liturgitcben
>Hystorie> in Scbuted.en, liturgie- und. cboralge-
scbicbtlicbe Unternchungen get oss anledning att
närmote behandla biskop Brynolf som författare.
I ett avsnitt av sin avhandling (även tryckt i Svensk
tidskrift för musikforskning 54) frånkänner näm-
ligen dr Milveden biskop Brynolf författarskapet
till de fyra officierna.l

Uppgiften att Brynolf Älgotsson skrivit de fyra
ovannämnda officierna grundar sig på de vittnes-
mål, som blev avlagda vid den kanonisationspro-
cess, sorn man höll i Skara, Brynolfs egen stad, fu
r4t7 i syfte att så småningom få Brynolf helgon-
förklarad. Då uppgav mao, att han författat dessa
officier. Man fäste särskilt uppmärksamheten på ett
för de fyra officierna gemensamt drag. De nio res-
ponsorierna i vart och ett officium utgöres av sex-
radiga uokaiska strofer med tre trok6er i varje rad,
rimmande enligt schemat aBaBaB (liten bokstav be-
tecknar manligt rim, stor bokstav kvinnligt rim),
jämte en versikel, som är avfattad på hexameter och
rimmar med de kvinnliga verssluten i den uokaiska
strofen. Denna form av responsoriurn var något för
biskop BrynoLf. egenaftat, menade man. Däri hade
man rätt. Visserligen hade Brynolf inte uppfunnit
själva metern. Den förekom, såsom Milveden visat,
i den profana lyriken. Men Brynolf var ensam om
att använda den i ett kyrkligt officium! Av de 8jo
rimofficier, som finns publicerade i Analecta hym-
ni.ca, har jag inte funnit mer än tre, som har res-
ponsorier av samma art som den västgötske skal-
dens. Äv dessa kan S:t Tudguali officium lämnas
ur räkningen, eftersom de manliga verssluten där
inte rimmar med varandla. De bägge andra, Århus-
breviariets officium för Jungfru Marie trolovnings
högtid samt officiet för S:t Nikolaus av Linköping,

r Se Milveden, sid. 9-r5. Jfr Lund€n: Sankt Btynoif,
biskop av Skara, Credo z6 (1945) r83 fr., z7 Q946) 4tr.

28

tryckt r5z3 under titeln Historia sanci Nicolai
Lincopensis, måste vara imiteral,e efter S:t Brynolfs
dikwerk. Breviarium Århusiense, tyckt r5r9, över-
tog wå av Brynolf Älgotssons officier, nämligen of-
ficierna för Jungfru Marias lördag och för Kristi
törnekronas högtid. Man tyckte tydligen om deras
suof- och rimformer, och den till namnet okände
jylländske präst, som omkring år r5oo skrev en ti-
degärd för den då rätt nya Marie trolovnings hög-
tidsdag, efterbildade dem. Han hade dem ju till
hands i sitt breviarium och kunde alltså lätt imi-
tera dem. Att den östgöake skald (biskop Hans
Brask?), som omkring i r5oo skrev officiet för
den nyligen saligförklarade Nikolaus Hermanssons
minnesdag i maj, imiterade den kanske mest beröm-
de av vårt lands officie-skalder, är väl inte att
undra på. Jag kommer till den slutsatsen, att res-
ponsorierna i Eskils-, Helena-, Marie- och Törne-
krone-officierna är såpass egenartade och att de fyra
officierna dessutom har så många stilistiska över-
ensstämmelser, aft de måste härröra från en och
sarnme man. Men vem är denne?

Det är fullkomligt otänkbarr, att biskop Brynolf
II Karlssons och de andra Skara-prästernas uppgift
vid kanonisationsprocessen fu r4r7, att biskop Bry-
nolf Algotsson skrivit de fyra officierna, fått stå
oemotsagd, om den stridit mot det faktiska för-
hållandet. I så fall skulle man ha gjort invändning-
ar, ry detta var man suängt förplikad till (vid risk
att äventyra sin eviga salighet).

Ingmar Milveden har gjort den liturgi-historiska
forskningen en tiänst genom att påvisa s. k. akrosti-
kon i nägra av of.ficierna. Men han har inte obser-
verat, att orden >fecit Brynolphus Scarensis episco-
puso (Brynolf, biskop av Skara, skrev detta) såsom
akrostikon ingår i Helena-officiet, närmare bestämt
i vesperhymnen och en vesperantifon, invitatoriet
och de två första antifonerna i första nokturnen.
Det hela ser ut så här:

Felix parens lflestgocia
Elena martyr hodie
Claris otta parentibus
bonis ornare moribus
Post maritale vinculum
salutis fit spectaculum
Salue decus patrie

F
e: fecit
c
B
p:Brynolphus
s
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coram Rege glorie c:Scarensis
Åssunt Elene solemnia a
Ergo mater iubilet ecclesia e

Postquam hyems transijt p: episcopus
Stella noue gracie s

Sedan biskop Brynolf (kanske en smula obetänk-
samt) hiälpt sin broder Folke och dennes älskarinna
(sedermera hustru) Ingrid Svantepolksdotter, i srid
mot konung Magnus Ladulås' önskningar, var han
hotad till livet och måste fly till Alvastra, och
från Alvastra tillbaka till Västergötland. Uppehål-
len av en envis motvind $ Vättern bad han S:ta
Helena 

- 
hans och alla andra västgötars himmel-

ska hjälparinna 
- 

om hjälp och lovade att dikta
ett officium för hennes högtidsdag. Efter erhållen
hjälp infriade han sitt löfte och skrev Helena-offi-
ciet Genom att på ett diskret sätt infoga sitt egen-
namn Brynolphus i officiet ville väl Brynolf inte

- ilmin5sene inte i första hand 
- 

för läsekret-
sen yppa att det var just han som var författaren
och inte någon annan. (Under medeltiden värnade
man ju inte så ängsligt om sin författar-ära.) Sna-

tate är det en gärd av tacksamhet, en del av den
uotiagåaa som han nu överräcker till Västergöt-
lands trofasta beskyddarinna. u|ag, Brynolf, biskop
av Skara, till dig, min och alla västgötars skydds-
patronessa, S:ta Helena>, vill han säga.

Den skarensiska uaditionen är enhällig och gan-
ska eftertrycklig, när det gäller att tillskriva Bry-
nolf Älgotsson Helena-officiet. Biskop Brynolf II
Karlsson vittnade vid kanonisationsprocessen om de
dramatiska omständigheter, under vilka det tillkom-
mit, och författaren till Skara-breviariets Brynolfs-
officium (möjligen biskop Brynolf III Gerlaksson)
kommer med samma uppgift: Helenam sanctam vi-
duam / quam presul invocavit / historiam per con-
guam f decenter honoravit 

- 
Den heliga änkan

Helena, som biskopen äkallat, hedrade han vackert
med ett värdigt officium.

Vad Eskils-officiet angär, väcker det kanske för-
våning, att biskopen av SAaru hedrat S:t Eskil,
Strängnäs stifts skyddspatron, med en tidegärd.
Men faktum är, att biskop Isar av Suängnäs och
biskop Brynolf av Skara var personliga vänner,
vilka enligt dokumentens vittnesbörd ofta råkades.

Vid ea sådant sammanuäffande har biskop Isar
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ben sin kollega och vän, Skara-biskopen, att avhjäl-
pa bristen på ett rimmat Eskils-officium. Biskop
Brynolf har tillmötesgått honom, naturligtvis först
sedan biskop Isar grundligt informerat vännen om
Södermanlands äldsta kristna historia. Eftersom det
i officiet nämnes, att den helige Eskil stenades på
den plats, där sedermera Strängnäs' dominikanklos-
ter uppfördes, måste Eskils-officiet ha tillkommit
efter 1268, året för dominikanernas ankomst till
Suängnäs. Vsserligen ingår personnamnet Timori
(såsom Milveden påvisat) i form av ett akrostikon
i Eskils-officiet, varför det skulle kunna antagas
att en präst i Södermanland vid namn Timon för-
fattat officiet. Men detta faktum väger ändå lätt i
jäm{örelse med den likhet i stil och strof-former
som råder mellan Eskils-officiet och de tre andra
officier som tillskrivits Brynolf Algotsson.

Vad officiet för Jungfru Marias lördag angfu,
har Milveden påpekat, att det äldsta belägget av
detta officium förekommer dels i ett handskrifts-
fragment från Lund (troligen från dess franciskan-
kloster), dels i ett fragment från Skara. Eftersom
det förra erbjuder Maria-officiet i den avgjort bästa
och till synes rusprungliga formen, medan det se-

nare kommer med en försämrad vetsion, har Mil-
veden tillskrivit en dansk franciskan författarskapet.
Hans argument är onekligen starkt, och frågan om
Brynolf Algotssons författarskap Iår väl i detta fall
stå öppen.

Nu till Kristi törnekronas officium! Att musiken
till denna tidegärd ansluter sig till franciskanernas
sedvänjor är inte ett tillräckligt starkt skäl till att
frånkänna Brynolf Algotsson författarskapet. Det
rådde vänskapliga förbindelser mellan Brynolf och
franciskanerna i hans stiftsstad. Vid kanonisations-
processen berättades det, att Brynolf vid ett till-
fälle sände en betjänt för att hämta dricksvatten
från franciskanernas brunn men att detta vatten
vid framkomsten visade sig ha förvandlats till vin.
Man kan invända att hela berättelsen troligen är en
av folktraditionen företagen utsmyckning av den
folkkäre biskopens gestalt. Må sä vara, men säkert
är änåä, att mao inte skulle ha uppfunnit historien
orn man inte hade känt till biskop Brynolfs livliga
förbindelser med franciskanbröderna och kunnat
bygga pL detta allmänt kända faktum. Ett sådant
faktum gjorde ju historien mera acceptabel. Varför
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skulle inte biskopen vid sina täta besök hos S:t
Franciscus' söner ha kunnat stifta bekantskap med
deras sätt att sjunga och ha tillgodogjort sig det?

Ett starkt argument för biskop Brynolfs förfat-
tarskap iir de i Törnekronans officium förekom-
mande glädjeutbrotten över aft Västergötland (eller
fosterlandet) kommit i besittning av en tagg ur
Frälsarens törnekrona den z september r3o4.
>Detta är en glädjedag, en ärofull dag, dä Väster-
götland mottagit den kostbara törnetaggen>, heter
det gång pä gäng. Såsom Västergötlands andlige
ledare, såsom stiftschef har Brynol-f Älgotsson rätt
att föra provinsens, ja rikets talan, när det gäller
att officiellt tolka glädjen över förvärvet av den
oskattbara reliken. I jämförelse med stiftets biskop
var en franciskan bara en privatperson. Han skulle
ha sagt: >Glädjens, bröder, nu har vårt kloster fått
eD tagy ur Kristi törnekrona., Men han skulle
omöiligen ha kunnat föra rikets eller ens hembyg-
dens talan. Biskopen kan däremot göra det.

Milveden har påvisat, att franciskanerna i Skara
fuligen utförde biskop Brynolfs Törnekrone-offi-
cium och vidare att officiet föreligger i ea från
något danskt franciskankloster (Lund eller Halm-
stad) härrörande liturgiskt fragment, där det emel-
lertid är avsett för åen 4 maj, medan Törnekronans
högtidsdag i Skara stift var den z september. Detta
kan dock knappast, såsom Milveden menar, bero på

att någon franciskan i Danmark författat officiet,
att det sedan lånats av franciskanklostret i Skara,
vaifrän det till sist vandrat till Skara domkyrka,
utan det har uoligen en helt annan förklaring. Det
är inte undetligt, om franciskanklosret i Skara lå-
nat det officium, som redan utfördes i den närbe-
lägna katedralen och var iöÅattat av klosuets per-
sonlige vän, inte heller att andra franciskankloster i
Skandinavien (Lund, Halmstad) sedan stiftade be-
kantskap med det vackra officium, sorn lästes och
sjöngs av bröderna i Skara. Och det är bara vad
man kunnat vänta, när man finner att de förlade
officiet till ett annat datum. Den 4 maj var i
hela Kyrkan (bortsett från Skara) den självskrivna
dagen för Törnekronans hö$id, eftersom det heliga
Aorset, det allra viktigaste redskapet för vär äter-
lösning, högtidlighölls den 3 maj. I Skara var där-
emot den z september den givna dagen, ty just
denna dag hade biskop Brynolf i Lödöse mottagit

3o

törntasgen ur den norske konungens händer, Man
firar om möjligt en relik på dagen för dess upp-
täckande eller skrinläggning 

- 
det är den liur-

giska regeln. Den z september r3o4 var en stolt
dag i S:t Brynolfs liv och i Västergötlands kyrko-
historia. 

- 
Det starka västgötska patos, som ut-

mårker Törnekronans officium, blir obegripligt, om
det inte skulle ha diktats i Västergötland och av

den västgötska kyrkans chef.
Emellertid måste man instämma i Milvedens re-

sonemang, när han frånkänner Brynolf Algotsson
den något äldre sekvensen för Törnekronans hög-
tid, Diadema salutare. Det är i stället sekvensen Sy-

nagoga preparavit, som hör till det av Brynolf dik-
tade officiet.

Det är att observera, att den till Brynolfsmässan
hörande sekvensen (möjligen författad av biskop
Brynolf III Gerlaksson) innehåller diskreta anspel-
ningar på S:t Brynolfs liturgiska författarskap. I
femte strofen hylias den helige Brynolf som den li-
dande, törnekrönte Frälsarens besjungare:

Suam carnem castigavit,
Ieiunavit et oravit,
Servans castimoniam.
Christo passo sit compassus.
Huius vitae complet passus

Intrans caeli curiam.

Hur han fastar, beder, vakar,
hur han köttets lust försakar,
suäng i återhållsamhet!
Med den Törnekrönte led han.

Efter detta livet skred han
in i himlens härlighet.

Den åttonde stofen vänder sig till Guds moder

- 
och till hennes besiungare, den helige Brynolf:

Salve, regina caelorum,
Magna mater filiorum,
Ädoptiva singulorum
In Christo credentium.
Propter sanctum hunc pastorem,
Tuum verum laudatorem,
Pasce gregem, dona rorem
Gratiarum omnium.



Hell Maria! Dina söner
nalkas dig med heta böner 

-vänd till oss i nåd ditt öga,
himladrottning mild och stor!
Genom denne herde trogen,
till ditt lov så redobogen,
sänd oss hjälp ifrån det höga,

du de kristnas fostermor!

Man ville alltså ihågkomma Kristi tötnekronas
och Guds moders besjungare på dennes egna hög-
tidsdagar den 6 februari och den 16 augusti.

Tryggue Lund.ån

Är våra barn konstnärer?

Kan ni tala om för mig varför änglar kan se ut
som igelkottar, vafi.öt storken har wå långa öron
och varför det är så roligt att måla med bägge
händerna? Det har hittills ingen vuxen kunnat säga

mig. Vi kan bara försöka tränga in i barnens värld
med psykologins hjälp.

I denna balansakt ovanför okunnighetens av-
grund är det vi vuxna själva som är det största
problemet Ofta vet föräldrar inte med bästa vilja
i viirlden vad barnet vill säga med sitt tecknande
och målande. Psykologerna har funnit att bristande
intresse och förståelse kan ge barnet skador som

aldrig gär att rcparc:m,. För att undvika störande
ingripanden och för att kunna ge barnet möjlighet
att utveckla sin skaparkraft bör föräldrar åärf.ör

känna till en del om barnteckning på samma sätt

som de tar reda på hur barnet skall kläs på rätt
sätt och vad det skall äta. Det är av största vikt
för de första levnadsåren att barnet ges tillfälle att
skapa, eftersom det är under denna fas av den

andLiga utvecklingen som grunden läggs för det
senare livet.

Många vuxna vet tedan att barn ser och känner
på ett annat sätt än de vuxna, och därför stör de
dem inte i deras göranden utan låter dem hållas.
Men det finns också många som oroar sig över
klottrandet och kluddandet, eftersom de inte vet
vad det tjänar till. De ser barnet som en liten vux-
en, som inte kan bättre. Detta negativa omdöme
beror på att de tror att barnets tecknande alltid
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direkt syftar till aa avbilda omvärlden, och att
barnet ser verkligheten på exakt samma sätt som
de vuxna, dvs. ungefär som på ett fotogafi. Därför
korrigerar de och tillrättavisar, lär ut och visar hur
det skall vara tills barnet uttrycker och beter sig på
det sätt som verkar vara det riktiga. Ett försök
avslöjar genast att detta är en felaktig inställning.
Man lät t. ex. fem-sexäringar leka med tärningar
av plåt och sedan rita tärningatna: de ritade en
cirkel (Fig. r). Det var inte tärningen barnet ri-
tade, utan bara ett något som det existerade i dess

medvetande. Andra tog också med hörnens spetsig-
het i sina teckningar geoom att sätta ut taggar eller
spetsar (Fig. z, 3).

En sällsam grupp utgör de vuxna som utuycker
ett extatiskt bifall i barnkammare och klassrum.
,Barnkonstu är för dem en uppenbarelse, som de
står helt hänförda inför. Barnet, som än kallas för
klåpare, än upphöjs till geni, kastas därför mellan
de stridande parterna och tar slutligen sin tillflykt
till någon som snällt lämnar det ifred.

B a.r net s t e c knin g s ut a e c k lin g

t. För$a leanai,firet: Vid denna ålder tecknar eller
målar barnet ännu inte. Dess verksamhet är bara
en följd av dess lust att leka och härma. Barnet
gläder sig åt att det kan efterlämna spår av sin
existens. Det är redan i denna ålder viktigt att det
har meningsfyllda leksaket. öga och hand skall
övas, eftetsom usmak och känsla för kvalitet grund-
läggs redan under de första veckornau (Metzger).
Psykologer och pedagoger rekommenderar ffug-
granna mobiler, som barnet kan följa med ögonen,
kulor i olika färger, uppträdda på ett snöre, geo-

metriska figurer i olika färger och storlekar, osv.
Det skall vara enkla och klara leksaker, som är i
egentligaste mening ubegripligau för barnet.

z, And.ra ocb tred,je leanad.såret: Barnet kan nu tyd-
ligare uppfatta f.ärger och former och också olika
dagrar. Handens motorik styrs redan mer medvetet.
Lusten att härma gör att barnet tar till kritor,
blyertspennor, kulspetspennor osv., som det kan ef-
terlämna spår med på en yta. Dessa spår är ett
bevis för den egna existensen, och med deras hjälp
kan barnet påkalla uppmärksamhet. För barnet är
det i grunden likgiltigt om det gör ett kritsueck
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på ett vitt papper eller smetar lingoosylt på bords-
duken: det vill bara efterlämna spår. Hela kroppen

- armat, huvud, tunga, osv. 
- 

deltar i rörelserna.
Barnet tecknar i ren glädje över att få röra sig.

Mest ritar det cirklar 
- 

den egna kroppen är
medelpunkten.

Ur de energiska rörelserna fram och tillbaka med
hela armen utvecklas mera ordnade rörelser, som

hela tiden upprepas. Senare blir det till ett medve-

tet cirklande. Barnet uttrycker genom sin rötelse en

labilt framhärdande existens, en rumskänsla, som

eventuellt motsvarar tillståndet i moderlivet. Bar-
net längtar tillbaka in i den prenatala uyggheten
och har ännu inte övervunnit chocken från födel-
sen. På safirma sätt som barnet nu utvinner en-

skilda liudgrupper ur sitt monotona lallande, så

markem det tyngdpunkter också i sitt tecknande
(Fig.+).

Barnet rätar långsamt upp sig under andra lev-
nadsåret 

- 
>urkotsetu dokumenterar denna dess

stora seger över tyngdkraften (Fig. 5). Det erövrar
så sakta sin omvärld. Det märker att det inte svävar
omkring i ett gränslöst !um, utan stöter emot
bordsbenet, lådan etc. I tecknandet blir nu det svä-

vande dröjandet till en framåtsträvande sicksack-
linje, som dock för det mesta leder tillbaka till ut-
gångspunkten: efter en upptäcktsfärd återvänder
mat gärna hem. Spiral, kors och sicksack karakteri-
serar alltså barnets ue grundupplevelser (Fig. 6).

Barnet hänger sig i slutet av uedje levnadsåret
alltmer åt de kroppsliga uttrycksformerna, åt livs-
rytmen. Puls och andning formligen tvingar barnet
till en rytmisk gestaltning. Dessa andningsfigurer
ar oka mycket vackra att se på också för vuxna
ögon, framför alk når barnet målar med bägge
händerna (Gözinger, Krötsch, Fraenkel) (Fig. z).

Barnet är en varelse med wå högerhänder. En
människas rums- och kroppskänsla utvecklas under
de första levnadsåren på grundval av en symmetrisk
funktion hos bägge händerna. Åv beröringsupple-
velsen, som görs med båda händerna, LöLjer alltsåt

aft barnet till en början blir wåhändigt. Det kan

det emellertid också spontant bli senare, när båda

händerna redan tilldelats sina respektive uppgifter.

3. Från och med' t'yraårsåld.ern: I mede\>unkten
för barnets skapande står nu det s. k. schemateck-

3- ?2283r
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nandet. Barnet försöker nu benämna sina produk-
ter, uots att de uppstått spontant och avsiktslöst.
Tyvärr kan kravet på att det skall benämna sina

teckningar bli alltför stort genom de vuxnas stän-

diga frägor' Vad föreställer det?

Den karakteristiska figuren på detta uwecklings-
stadium är uhuvudfotingen> (Fig, 8). Barnet ritar
en spiral, som dock inte är huvudet utan hela dess

inre, ett "känsligt klot> (Grözinger). Det som ver-
kar vara extremiteter är de riktnings- och känsel-
linjer, som förbinder barnet med dess omvärld.
Känsellinjerna innebär liksom urkorset ett övervin-
nande av tyngdkraften. Antalet extremiteter är inte
fastställt. De nedre känsellinjerna är ofta böjda så

att figuren verkar ha fötter 
- 

men barnet tecknar
inte fötter utan det motstånd som golvet bjuder till
följd av tyngdkraften. Ur spiralen uwecklas snatt
kvadraten. Ibland gör barnet skenbart avsiktliga
framställningar av tilLfålliga konfigurationer ge-

flom att tillfoga ett öga eller liknande: tydandet av

bilden är alltså beroende av om man lägger till
något utmärkande drag. Vad det hela skall bli säger

sig först efterhand som barnet tecknar.

a) Tecknandet föd.s ur känseluppleuelsen: Hos
mänga barn märks det eidetiska fenomenet sär-

skilt starkt, dvs. de har en särskilt livlig föreställ-
ningsförmåga och reproducerar vad de upplevt eller
sett i mycket åskådliga bilder. De går efter en bild
som liksom år fixerad på näthinnan och får på så

sätt fram en förvånansvärt naturtrogen teckning.
På så sätt kan man också förklara istidsmänniskor-
nas naturtrogna grottmålningar. De flesta primiti-
vas teckningar är liksom barns ofta rent haptiska,

dvs. framställningar av insikter och figurer de upp-
levt med hjälp av känselsinnet. Skapandet har alltså
hos barn och primitiva sitt ursprung i samma kän'
selupplevelse. Jag tror det är just därför barn har

mycket lättare att förstå hällristningar o. dyl. än

vi vuxna.

b) Bild.komposirionen: I början har barnet ingen
som helst relation till teckningsytans storlek. I fy-
rafusåldern är den cirklande rumskänslan forda-
rande tydlig. Papperet vrids efter varie tecknad
figur. Vi kan ofta iaktta att små barn börjar röra
sig när de lyssnar till musik. Styrs denna absoluta
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rörelse av konkreta formföreställningar, så tillkom-
mer också ett mimiskt moment Detta konkreta bil-
ders mimiska ursprung insåg redan Åristoteles, som
kallat härmandet för 

- 
den föreställande 

- 
kon-

stens början. Den primitive avbildar exempelvis
inte en gasell som han ser den, utan liksom dan-
sande. Den optiska framställningen föregår som

den ursprungliga den mimiska. Den förblir en del
av bildformen. Överallt ddr formföreställningar ge-

nomförs med mimiska komponentet har vi med
primitiva former att göra. Ett bra exempel på detta
är barnets sätt att teckna exempelvis en giraff (Fig.

9, ro). Redan det faktum att den har wå ben och
att huvudet liknar en människas, visar att barnet
inte tecknat blotta föreställningen av eft diur, utan
att det först i sin kroppskänsla förvandlat sig till en
giraff och alltså i fantasin mimiskt föreställt sig
och lekt att det var en giraff, innan det satt den
på papper. Det är först genom att uppta en gestalt

i den egna kroppskänslan som barnet överhuvud-
taget kan föreställa sig den optiskt.

Senare orienterar sig barnet uppåt och nedåt på

papperet. Nederkanten av papperet blir till bas-

linje. Men snart ritar barnet en linje som mark och
en annan upptill som himmel. Detta sätt att teckna
förekommer mest under de första skolåren. Genom
tillfogande av ytterligare baslinjer uppstår seflare

den s. k. kulissbilden.
Sjuåringen beräaar i fasta schemata om sin egen

omvärld. Han är mycket självsäker i utuycket: han
kan teckna allt. uTecknandet står i samklang med

barnets hela själsliga och andliga utveckling" (Pa-

colt). >Färgerna används fortfarande helt indivi-
duellt, men de har ofta ett alldeles bestämt 'nomi-

nellt värde'> (Triimper): tak är röda, vatten är

bliitt, osv. \?'. Hansen talar om en ,naiv realism,
under denna ,barndomens huvudfaso. Batnet an-

vänder helst oblandade färger, och bilderna blir
mycket expressiva.

Här skulle jag vilja ta tillfället i akt och påpeka
hur enormt viktigt det är att barnet har bra bilder-
böcker. Bilderna i en bilderbok kan mycket väl
van färggranna, men det skall vara varma, friska
och naturliga färger. Rumsindelningen skall vara
naturlig och utan grafiska finesset: figurer bör
t ex. aldrig visas i ytsnitt. Bilden skall inte verka
som en glatt yta utan som ett rum som barnet kan
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rgå inr i. Också stiliserade eller abstraherade före-
mål måste alltid behålla nägot av sitt väsen. När vi
letar efter lämpliga verk i konsten bör vi välja bil-
der med få figurer, dvs. enkla bilder. De lämpli-
gaste ämnena är djur, varma och vån[ga landskap
och barnportäc.

4, Den sena barnd,omen: De vanligaste formerna
är radbilden och kulissbilden. Barnet lär sig allt-
mer om sin omvdrld. Det börjar uppfata rumsrela-
tioner. Till grund för de diagonala linjerna ligger
en >känsla för intädet i eft rum> (Trömper). En
tidigare form utgör det s. k. bergperspektivet: rum-
mets horisontala plan fälls upp i det lodräta bild-
planet. En vägtät gata ser ut som en rberggatar.

Ju äldre barnet blir desto mer eftersträvar det en
natwtrogen skildring. När barnet börjar jämf.öra

sina teckningar med verkligheten uppträder också
det första tvivlet på det egna kunnandet. Det be-
höver därför alltmer konktet hjälp av en ldrare.
Grundsatsen aft de vuxna skall låta barnet vara
ifred förlorat sitt berättigande yå detta stadium.

Som sammanfattning skulle jag vilja visa hur
teckningen av exempelvis ett träd uwecklas. Det ?ir

i många former barnet föreställer sig ea aäd under
loppet av sin uweckling. En av de tidigaste är det
enkla lodräta strecket. Det är inte stammen utan
hela trädet och dess mest påfallande drag: det
sträcker sig i höjden. Det är först när bildens sug-
gestiva kraft börjar försvinna under den fortsatta
uwecklingen och barnet i det lodräta strecket bara
ser ett lodrätt streck, som det tycker det är nöd-
vändigt och meningsfullt att ersätta den nu ogiltiga
bilden med en annan. I regel tillkommer då först
gtenarna, som står ut från stammen i ninio graders

vinkel. Senare får de också blad. Stammens och
grenarnas tjocklek och konturernas sammanlöpande
infogas i bilden, tills trädet sludigen, när barnet dr
i tioårsåldern, har fått en form som redan 

- 
också

med de vuxnas realistiska måttstock - 
kan gälla

som uriktigr (Fig. rr-r6).

BarntecAning ocb kons,

Återstår dL lågar' om mar kan tala om en egen
stil hos barn eller om de egendomliga formerna
bara beror på barns egenartade sätt att uppfatt,r



saker och ting. Låt oss förutom uädformen se på

hur barn tecknar en människa (Fig. rz).
Ätt armarna är utbredda, aa hfuet står takt upp

på huvudet och att tingrarna strålformigt pekar
rätt ut betyder naturligwis inte att der är ftäga
om rutbredda arrnar>, hår som stfu rakt upp eller

'spretande fingrarr. Denna form beror i stället på

att barnet uppfattar dessa föremål som självständiga
delar och särskilt framhäver dessa delars oberoende
(de står ut i rät vinkel från kroppen).

Samma syfte är det också f.räga om när framför
allt yngre barn bemödar sig om att lämna såpass

mycket fri yta omkring dessa delar, att de gör sig
gällande som särskilda bilder utan att störas av nä-
raliggande former. Detsamma gäller också det rela-
tiva förstorandet av uviktiga, kroppsdelar: handen
som håller blombuketten är större (: viktisare)
än den tomma.

Detta framställningssätt härrör från önskan att
ycerligare dela upp de ursprungliga helhetsupple-
velserna. Dessutom inverkat oberoende av detta en

bestämd formvilja, som beslutar sig för just denna
lösning. Man kan därför i princip tala om en egen

stil hos barnteckningar. Milnga av de utmärkande
dragen hos barnteckningar har ju också högst sig-

nifikativa paralleller på konstens område. Ändå
måste man när det gäller de arkaiserande och primi-
tiviserande företeelserna inom konsten tänka på, att
den vuxne konstnären vissedigen kanske kommer
till samma resultat, men i motsats till barnet arbe-

tar medvetet och utgår {rån helt andra premisser.
Likheterna åtföljs i regel av lika många skill-

nader, som för det mesta också är långt viktigare.
Barnets syn på sina egna alster rycks heller inte pre-
cis tala för deras karaktär av konst. Barnteckning
kan snatate jämställas med det rnaturskönar, t ex.
en blomma eller ett spindelnät. Barnteckning i sin
rena och oförfalskade form utvecklas heller ald-
rig till riktig konst. Varje försök att göra barnet
till en liten vuxen, att med våld >främja> dess ska-
pande uweckling kan bara påverka denna och hela
personlighetsuwecklingen negatiw. Den bästa hjälp
föräldrar kan ge sitt barn är att se till aa det har
gott om material (kritor, fdrgpennor, vätf|irget,
papper, kartong, etc.) och gott om tid och i övrigt
lämna det ifred.

Franz Hollaas

Petspektia

Vägen till tron

Kraoet

Människan möter inte gudomlig uppenbarelse som
sådan direkt, i varje fall inte normalt sett. Hon
konfronteras i stället i första hand med en förkun-
nelse, framförd av människor och med anspråk på
att låta gudomlig uppenbarelse komma till uttryck.
Om gudomlig uppenbarelse över huwd taget mö-
ter människan, sker det alltså genom mänsklig för-
medling. Detta leder till problemet med själva
gFunden för uon. Det är framför allt kyrkan som
påsrår sig förmedla en sådan grund i sin förkun-
nelse, och Bibeln, som 

- 
fastän den anses som

Guds ord 
- 

ändå samtidigt är ett verk av mänsk-
liga författare. Nu höjs emellertid det anspråk på

sanning, som man väl måste tillerkänna gudomlig
uppenbarelse som sådan, också för de olika former-
na och sätten aa förmedla den. Dessa är visserligen
inte uons sista referenspunkt, men det är endast i
dem och genom dem man får tillträde till den
verklighet som bara kan förstås i tron.

Det finns väl ännu i dag många människor som
tror med en visshet utan frågor och bygger sitt liv
på den uosvisshet de erfarit, men det finns också
ett växande antal kristna som känner osäkerhet, ja
skepsis. De vill ha en grund för tron. Med tanke
på de icke-kristna är det för övrigt alltid av vikt
att tron verkar vara en attityd som man kan stå
till svars för inför det intellektuella samvetet.

Nu finns det en mer periferisk brist på trovär-
dighet hos kyrkan. Den har sin rot i den mer eller
mindre markerade diskrepansen mellan förhållan-
dena inom kyrkan, mellan deras sätt att förhålla sig,
som uppträder som kyrkans officiella representan-
tet och/eller betecknar sig som övertygade kristna
och det centrala innehållet i kyrkans förkunnelse.
Den brist på troviirdigbet som blir följden av den-
na diskrepans har egentligen alltid funnits i kyr-
kan: den hör i viss mening till kyrkans konstitu-
tion. Den är aktuell också i dag.

Men än mindre uovärdig är kyrkan framför allt
därför att själva hennes förkunnelse och hennes
aprioriska sanningsanspråk möts av opposition och
skepsis. Själva innehållet ger på grund av de ofta
hundratals, ja tusentals är gamla formuleringarna,
sammansmälta med element som är föråldrade och
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omöjliga att godkänna i efterhand, många män-
niskor ett intryck av obegriplighet och irrelevans.
Tron som ett samtycke till detta innehåll tycks på

intet sätt längre ha någon betydelse för männi-
skans konkreta, dagliga liv.

D e f initia a f or muler ing ar ?

I själva verket ät kyrkan och teologin inte helt
utan skuld till att denna situation har uppstått.
Av kyrkans i sig begripliga och nödvändiga försök
att klart definiera trosinnehållet följde givewis ock-
så, att man försvarade de formler man en gång
funnit och definierat mot alla invändningar och
angrepp. De dogmatiska fotmlerna gällde ofta (åt-
minstone de facto) som slutgiltiga sv^t p^ en fräga
som dittills varit kontroversiell. I själva verket är
de inte trons sista referenspunkt. De pekar i stället
utöver sig själva mot den verklighet som kommer
till tals i dem. Men nu är fasthållandet vid dog-
merna ingalunda enbart ett tecken på andlig orör-
lighet och reaktionär konservatism. Bakom ligger
också en vilja att viftna om uppenbarelsens fast-
het och oberoende. Man ville genom sådana de-
finitioner bygga upp en vall som skydd mot en
nivellering av uppenbarelse- och trosinnehållet ge-

nom för ögonblicket aktuella och tilltalande mänsk-
liga id6er och ideal. Därvid gäller det också alltid
uppenbarelsens hemliga karaktär. Uppenbarelsens
sanning undandrar sig ju enligt kristen uppfattning
varje direkt bevis.

Därmed är vi framme vid den andra orsaken till
den kristna förkunnelsens brist på trovärdighet i
dag, den som består i denna förkunnelses aprio-
riska sanningsanspråk. Även om detta anspråk bara
reses i den mån som uppenbatelsen själv kommer
till tals i denna förkunnelse, så hamnar det ändå i
korselden från kritik och opposition, där kriterierna
för sanningen under tidens lopp alltmer har kom-
mit att överföras till det subjektiva planet Även
om det visserligen inte a priori kan bestridas, att
den kristna och kyrkliga förkunnelsen är sann, så

medför benägenheten att tillåta uteslutande subjek-
tiva sanningskriterier ett mycket bestämt avstånds-
tagande från kyrkans uppfattning om sig själv så

väl som från hennes ldra och tro. Med utgångs-
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punkt från en subjektiv sannings- och verklighets-
tolkning har man betecknat kyrkans sannings- och
verklighetsanspråk som lika rrationalistisktn som
oacceptabelt.

Vikten aa att aara tid,tenlig

Den katolska teologin har alltid tillbakavisat den
rent subjektiva sanningsuppfattningen. Men den
har också med växande efteruyck hävdat att man
måste förnimma något och acceptera det innan man
kan tro, t. ex. Guds existens, en gudomlig uppen-
barelses möjlighet och fakticitet, unders och profe-
tiors möjlighet och fakticitet. Genom att sätta in
sådana realiteter som var och en i princip kan er-
känna i en argumentationskedja söker man indirekt
visa, att rosförkunnelsens sanningsanspråk är be-
rä:tigat. Genom detta sätt att argumentera, som är
vedertaget inom teologin och också bekräftat av
Vatikanum I, kan uppenbarelsens oberoende beva-
ras. Men det kan samtidigt dra uppmärksamheten
från det centrala innehållet i förkunnelsen. Uppen-
barelsens innehållsmässiga sida undandrog sig vis-
serligen på det sättet kritik, men också bemötandet
av denna kritik. Detta sätt att argumentera kunde
dessutom ge ett intryck av att uppenbarelse, under-
verk och "gudomliga element) i kyrkan var fuilt
förnimbara på samrna säft som andra historiska
och sociala realiteter. Därför stod heller aldrig
detta sätt att ge en motivering för tro helt oemot-
sagt. Man ansåg åtminstone att det behövde kom-
pletteras.

Då vi inte kan ge någon omfattande motivering
för tro inom ramen för en kort artikel måste vi
nöja oss med ett par hänvisningar. Vi kan här bara
lågga f.nm den uppgift vi har att utföra 

- 
inte

lösa den. Först och främst måste det sägas, att en
motivering för tron inte är något man kan ge en
gäng I& alla. En grund för ffon som gör skäl för
narnnet måste stå sig inför de invändningar och
svårigheter som verkligen uppkommer vid en be-
stämd tidpunkt och inte bara dgna sig åt att hålla
det förgångnas frågor och problem levande. Härav
följer också att inte bara utgångspunkten och sättet
att argumentera kan ändras, utan också de teman
man har att behandla.



Viäten aa art dnPa$a ig till månnhAorna

Ännu viktigare är det att teologen går in på de
invändningar och frågor som plågar de människor
han har framför sig. Alla ansträngningar måste ske

för människans skull och hennes konkreta problem,
övertygelser, förhoppningar och farhågor.

Därför har också både den kristna teologin och
förkunnelsen redan från början sökt efter anknyt-
ningspunkter hos dem som lyssnar till ordet. Ett
tid;gt exempel på detta finner vi i Paulus' tal på
Åreopagen (Apg 17: 22-34), där aposteln tar upp
rådande åskådningar och tolkar dem med stöd av
sitt budskap. Även för övrigt för Bibeln fram sitt
budskap inom ramen för sin tids uppfattning om
världen och tillvaron. Häri har den senare teologin
följt Bibeln. Och Åndra Vatikankonciliet konsta-
tetar, att kyrkan från början av sin historia lärt
sig att >uttrycka Kristi budskap genom att an-
vända olika folks språk och begrepp. Hon har där-
till bemödat sig om att ge ett mervärde åt detta
budskap genom filosofernas vishet Allt detta har
hon gjort Iöt att, inom gränserna för det tillåtna,
anpassa evangeliet, så att det skulle kunna bli för-
stått av alla, samtidigt som det kunde motsvara de
intellektuellas krav" (Pastoralkonstitutionen Gau-
dium et Spes, m 44).

När man alltså i dag kommer med kravet på

en nytolkning av Bibeln och dogmerna, när man
försöker tolka Kristi budskap på grundval av vår
tids problem, övertygelser och ideal, är avsikten att
göra det möjligr att integrera tron i den moderna
människans medvetande. Den historiska utforsk-
ningen av de bibliska skrifterna och den dogmatis-
ka och teologiska traditionen, som ju ofta sägs

r.ara erl fara f.ör tron, är i själva verket det som
skapar förutsättningarna för en nytolkning, som
man knappast kan förneka är både nödvändig och
berättigad. Ållt detta skall sätta in det kristna bud-
skapet i dagens förståelsemiljö.

Fördelen med denna metod är uppenbar. Man
begränsar sig inte längre till att utifrån och in-
direkt leda den som söker till uo. I stället för-
söker man framställa innehållet som i sig trovär-
digt och som betydelsefullt i dag. Därmed fät kyr-
kan en ny möjlighet att ingripa i kontroverserna
kring vår tids andliga, sociala och politiska pro-
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blem och i enlighet med vad som är hennes plikt
bidra till att avhjå,Ipa våra bekymmer. Det speci-
fikt kristna kan göras till något fruktbart för värl-
den och mänskligheten i vfu tid.

Både kyrka och teologi har försummelser att
gottgöra på detta område. Mycket av vad män-
niskorna i dag anser som värden och ideal har näm-
ligen kristna rötter. Det går inte att förstå utan
kännedom om dess kristna förhistoria. lJtan an-
språk på att vara fullständiga kan vi här nämna de
mänskliga räaigheterna, humanitet, människors
jämlikhet och broderskap och inte minst frihets-
idealet Till och med den i dag så ofta framhällna
>inomvärldsliga verklighetens självständighet" (jfr
Gaudium et Spes, nr 36) kan påvisas vara ett den
ktistna världsuppfattningens krav. De id6er vi just
nämnt lösgjordes visserligen av sina förkämpar från
det utsprungligen dogmatiska sammanhanget, gjor-
des självständiga och omtolkades därmed inte säl-
lan. Ddr har vi också ett skäl till att dessa id6er
ofta stött på motstånd och opposition från kyrkans
sida i politik och samhälle. Men lyckades vi bara
visa vilken betydelse centrala övertygelser, som man
inte kan göra avkall pä, har för en human, rättvis
och frihetssträvande gestaltning av världen, skulle
vi därmed väsentligt bidra till att påvisa trovärdig-
heten hos kristendom och kyrka.

Tron sorn grund,aal,

Ändå inställer sig här en fräga. Leder inte an-
strängningarna att påvisa uppenbarelsens trovärdig-
het i sista hand till att uppenbarelsens anspråk på
att vara av Gud gantterad sanning råkar in under
en främmande sanningsuppfattning? Leder inte i
synnerhet tolkningen av uppenbarelseinnehållet på
grundval av tillfälliga värderingar och åsikter, som
är erkända och accepterade också oberoende av up-
penbarelse och kristendom, till att man anpassar
uppenbarelsen till mänskligt tänkande? Risken för
att det egentligt kristna skall förflackas får inte
underskattas. Sökandet efter anknytningspunkter
och metoden att ta upp redan befintliga föreställ-
ningat, id6er och värden för att uttrycka och åskåd-
llggöra uppenbarelsen har under loppet av kyrkans
och teologins historia ständigt lett till ensidighet.

När det gäller sökandet efter en hållfast grund
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för ton, måsce faktiskt tron själv vara både förut-
sätming och utgångspunkt Det gäller alltså att
kritiskt tolka både den egna och andras uoserfa-
renhet på grundval av samtidens frågor och pro-
blem. Då är det uon som är måttstock, och inte
de åsikter och ideal, som möjligen står i överens-
stämmelse med tron. Framför allt kommer upptäc-
kandet av de Guds löften som ingår i uppenbarel-
sen att klatt visa otillräckligheten hos varje rent
mänsklig förvänan. Kristendomen har för övrigt
redan från början betonat all sannings slutliga en-
het, och det finns därför ingen anledning att frukta
mötet mellan den tro som stöder sig på uppen-
barelsen och det sanna och goda, var det än finns.

Heinricb Petri

Etruskerna

presenterades i en specialutställning som anordnats
till konung Gustaf VI Adolfs 9o-årsdag på Histo-
riska Museet i Stockholm. Uatällningen gav inblick
i de senaste resultaten av grävtingarna. Och vad
som är av särskild vikt, den visade besökarna de
nya vägat etruskologin under senare tid har slagit
in på. Tidigare forskning ägnades framför allt stu-
diet av etruskernas gravplatser. Utbytet blev rikt.
Etruskerna vördade ju sina döda. De lade ned den
vanliga keramiken i gravarna hos den döde men
därtill även utsökta guld- och silverarbeten. Sam-
tidigt prydde de gravkamrarna med väggmålningar.
Forskarna blev givewis starkt intresserade av de
rika fynden i gravarna. Svenska expeter, som på
initiativ av Svenska Instirutet i Rom kopplades in i
arbetet 1956, började emellertid snart art söka efter
etruskernas boplaaer för att även få en bild av
byar och städer jämsides med gravatna. Utgräv-
ningarna har nu frilagt en del etruskiska bostads-
områden, och därigenom har vän kunskaper om
det gåtfulla folket avsevärt ökats. En nyligen ut-
kommen bok ger närmare upplysningar: Erik \Vet-
ter, Cad Eric östenberg och Mario Moretti: Med
kungen på Åcquarossa (Ållhem, Malmö r97z).Det
,svenska skolan i Rom, har f. ö. fått goda vitsord
av internationell expertis.

Det finns ett element i den etruskiska kulturen
som hitintills inte rönt den uppmärksamhet det
förtjänar. Ärkeologer och konsthistoriker har fak-
tiskt inte sagt mycket om att det var människan
som etruskerna glv en framträdande plats. Uppen-
barligen var etruskerna upplysta nog för att inte
låta demonerna häfia fritt med sin fantasi, Orna-
ment och växt- och djurmotiv förekom givewis i
deras konstskapande men tilläts inte att domiflera.
I förgrunden fanns mänskliga scener. Etruskerna
är alltså besläktade med de antika folken, greker
och romare, i sitt sätt att se på livet. Stockhoimsut-
ställningen gav rrya belägg för det.

Det >anuopologiskao särdraget i etruskisk kultur
blir signifikadvt så snart det sätts i id6historiska
perspektiv. Dess fulla betydelse framkommer dock
inte förrän det ses i teologiska sammanhang. Från
och med Guds människoblivande kan teologin inte
undvika 

^tt 
fästa avseende vid människan. Teolo-

gerna måste alltså intressera sig för alla de kultu-
rer, fötkristna eller utomkristna, som på något sätt
är centrerade kring människan. I de miljöer där
människor har blivit medvetna om sin särställning
i kosmos, har de fått grepp om något i vars för-
längning kristendomens fundamentala mysterium
ligger - inkarnationen och den därtill knutna upp-
höjelsen av människan.

Intresset för etruskerna är gammalt. Horatius
(65-8 f. Kr.), för att ta ett exempel, kastar ett löjets
skimmer över sådana som äger etruskiska dyrgripar
och antyder att han själv inte ens längtar därefter
(i Epistlarna II z vers r8off., i Ebbe Lindes
svenska tolkning, Forumbiblioteket r16, Uddevalla
196o, sid. t47). }Jan visar således på sitt snusför-
nuftiga sätt hur högt etruskerna värderades på hans
tid. Den kristna uppenbarelsen har öppnat våra
ögon för något nytt. I dess ljus har etruskerna bli-
vit mer än ett uppskattat föremål för lärdom och
bildning. De hör till de folk som hff slagit in på
en väg som kristendomen har fortsatt på. Här
ligger basen för den förblivande aktualiteten hos
deras kultur,

lYilbelm Köster SI
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Litteratur

Johannes av Korset: Siäleu dtokh natt.
översatt av Gudrun Schulz. Serie KÄRMEL z.Kar
meliterna, Tågarp Glumslöv 1972, r57 s., ca-pris
kr 4:55.
Det är tacknämligt att karmeliterna i Tågarp till-
sammans med karmelitsystrarna i Glumslöv fort-
sätter med sin bokserie till det andliga livets främ-
jande och att de nu framlägger ett av mystikens
viktigaste verk i svensk översättning. Utgivarna har
klokt nog övertagit Hjalmar Gullbergs översättning
av den grundläggande dikten i oSjälens dunkla
natt). Men de är tvungna att i texten arbeta med
en mera ordagrann om än mindre vacker egen
översättning. Eljest skulle Johannes' förklaringar
inte bli förståeliga.

Johannes av korset var en mästare i bönelivet
Samtidigt var han obönhörligen kritiskt inställd.
Så säger också P. \Tilfrid Stinessen i sin välskrivna
inuoduktion. Om man finge önska något så vore
det att inledaren hade satt in Johannes i det and-
liga och intelleknrella uppbrott som Europa på
r5oo-talet lyckades med. I varje fall hör Johanoes
av korset med sin förbindelse mellan andlighet
och saklighet den moderna tiden till. Just dårför
kan han lära moderna människor att i bönen odla
innersfären och att ändå hålla fötterna på verklig-
hetens mark.

V/, K,

Ungd.orntbibeL Petrus de Daciaförlaget, Ansgarius-
förlaget, Stockholm r97t,364 s.

Det man skulie kunna invända mot denna 
- 

ur-
sprungligen schweiziska 

- 
Ungdomsbibel är själva

titeln. Det är långt ifrän bara ungdomar som har
glädje av en logiskt uppdelad, kommenterad sam-
ling av bibelns viktigaste texter. Hur lätt är det
inte att fastna i släkttavlor och rituella bestäm-
melser och därmed gå miste om Gamla testzrmen-

tets rikedomar, utan vilka Jesu undervisning och
verksamhet är obegripliga? Man önskar därför den-
na bok den största spridning, vatför inte i en be-
händigare bindning med mindre karaktär av pre-
sentbok, därmed predestinerad till att förbli oläst
(åtminstone av ungdomar)? Ungdomsbibeln är för-
sedd med färgbilder från de bibliska miljöerna, ett
kronologiskt register samt kartor över Jerusalem,

Palestina och Medelhavsområdet under biblisk tid.
Ett ekumeniskt expertlag har bearbetat kommenta-
ren. Typografin lir lättillgänglig. Ungdomsbibeln
torde bli ett självklart hjälpmedel i samfundens
religionsundervisning.

A.P.

Karl Rahner Tbeological Inaestigations. Yol-
VII: Further Theology of the Spiritual Life I.
Transl. by David Bourke. London, Darton, Long-
man & Todd, New York, Herder and Herder, r97r,
9z.ro.
Karl Rahners broder, kyrkohistorikern Hugo Rah-
ner, lär en gång skämtsamt ha yttrat, att han
efter sin pensionering tänkte ägna sig åt aa över-
sätta sin broder Karls skrifter till tyska. Historien
är såtillvida trösterik som den visat, att man då

som svensk inte behöver hysa några mindervärdig-
hetskomplex, om man har svårigheter att ta sig
fram genom Rahners långa perioder och fatta in-
nebörden i alla hans många terminologiska nybild-
ningar. Vi är heller inte så lyckligt lottade som
teologerna i Oxford: för dem ges det nu särskilda
kurser i tmlogisk tyska för att möjliggöra studier
på originalspråket av de där som kanoniska an-

sedda skrifterna av Bultmann och hans lärjungar.
Men det är ju inte säkert, att det skulle hjälpa
oss att läsa Rahner.

I brist på ovan nämnda hjälpmeCel kan många
av oss ha glädje av de smidiga och läsbara över-
sättningar till engelska som finns av Rahners
Schriften zar Tbeologie under titel' Theological
Inaestigations, I samlingsverkets olika band utges

och ordnas tematiskt Rahners många föredrag och
tidskriftsartiklar. Men ingen skall tro, att det för-
denskull dr häga om opretentiösa tillfällighetsarbe-
ten. När Rahner mediterar över en detalj, blott-
lägger han ofta nya och friska sammanhang bakom
de allbekanta formlerna. Mångfalden i ämnesvalen

balanseras av författarens fasta inriktning mot det
kristet existentiella; hans tankes rikedom visat sig
vara koncentration kring centrum. Det band, som

nu föreligger för recension, utgör en lämplig bör-
jan f.öt den som vill söka vidga sin kristna insikt
med Rahners hjälp. Här behandlas trons, livets
och människans egna gundfrågor.

AU Härdelin
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Litreratar

Karl Rahner SJ, Otto Semmelroth SJ
(l;:tg.): Theologircbe Akad.ernie lX. Josef Knecht,
Frankfurt a.M. r972, rz7 s.

I likhet med sina föregångare samlar den nyutkom-
na uppsatssamlingen av Theologische Akademie en
del uppslagsrika bidrag till dagens teologiska de-
batt. Läsarens glädje tonas emellertid ned genom
att Heinrich Bacht vid behandlingen av interkom-
munionsproblematiken gör sig skyldig till ett me-
todiskt fel. Han kvalificerar de wå konträra stånd-
punkter som möter i ftäga om nattvardsgemenskap
olika kristna samfund emellan från början som
extrema. I stället för att försöka sig på en värde-
ringsfri prövning av de motsatta ställningstagan-
dena 

- 
ett reservationslöst nej och ett lika oin-

skränkt ja till interkommunionen 
- 

med utgångs-
punkt från evkaristins teologiska innebörd anlagger
Heinrich Bacht från börian den ståndpunkten att
nedvärdera bägge wä. Vad han borde ha lämnat
en motivering till tar han kritiklöst för givet. Kan
hans tillvägagångssätt föra någon vart?

IY,K.

Leonardo Boff:. Die Khcbe als Sakrament
im Horizont d,er ll/eberfabrung. Yerstch einer Le-
gitimation und einer struktur-funktionalistischen
Grundlegung der Kirche im Anschluss an das II.
Vatikanische Konzil. Verlag Bonifacius-Druckerei,
Paderborn r972, jt2 s. (Konfessionskundliche und
kontroverstheologische Studien z8).

Det är idag populärt att tala om kyrkan som ett
sakrament eller som ursakramentet. Begreppet sak-

rament är tillräckligt oprecist för att det skall kunna
användas vid diskussionen av vitt skilda problem
och tillräckligt accepterat för att varje lösning som
sker med dess hjälp skall kunna pfuäkna ett väl-
villigt bemötande. Den brasilianske franciskanen
Leonardo Boff har i en omfångsrik volym velat
presentera en i dagens läge hållbar och uovärdig
kyrkotolkning. Han har sålunda en systematisk teo-
logs syftning men också en sådans tilltro till den
valda ansatsens förträfflighel 

- 
iysn när det gäl-

ler att klara av exempelvis sädana ftägor som kyr-
kans öppning mot världen och hennes revolutio-
nära engagemang.

Rec. har funnit boken mycket läsvärd: den inne-
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håller ett rikt historiskt material och en mängd
intressanta öppningar mot fruktbara tankelinjer.
Men huvudintrycket är ändå förbryllande, kanske
mest beroende på framställningens bristande strin-
gens och på den använda metodens oklarhet. De
systematiska partierna blandas sålunda med teo-
logi- och religionshistoriska avsnitt, vilka senare

för övrigt i allmänhet ger intryck av att bygga pä
sekundärlitteraturen. Så möts inte alltid det histo-
riska materialet och författarens systematiska in-
tentioner. Men Boff har givit alla som grundligare
vill reflektera över kyrkans teologi ett innehålls-
rikt och stimulerande arbetsinstrument med på vä-
gen fnmät.

ln

Der Begrit't' der repraercntatio inz Mittelaher,
Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild. Hrsg. von
Albert Zimmermann. \Talter de Gruyter, Berlin &
New York t97r. j9o s., DM rzo (Miscellanea
mediaevalia 8).

Medeltidens kultur, litteratur, teologi och andeliv
har stått i forskningens cenuum alltsedan det his-
toriska medvetandets uppvaknande under roman-
tiken. Men ändå vet vi fortfarande jämförelsevis
ganska litet om denna epok 

- 
det kan varje me-

deltidsforskare fä erfan, om han vill gå något litet
vid sidan av de upptrampade stigarna. En mängd
viktiga manuskript ligger aLkjåmt outgivna, många
viktiga frågeställningar oprövade, intressanta te-
mata obearbetade. Men här som annars visar det sig
också, att forskning i till synes mindre viktiga de-
taljproblem kan kasta ljus över stora, grundläg-
gande sammanhang.

När Thomas-institutet vid Kölns universitet in-
bjuder till sina medeltidssymposier btukar man för
vatje gäng kalla till studium av ett specialtema eller
eft begrepp. Föredragshållarna fär sä från sina ofta
vitt skilda utgångspunkter bidra till att med sina
detaljstudier bygga upp en större, mera allmänt gil-
tig bild. Tidigare symposier har behandlat sådana

ämnen som antikens och orientens betydelse för
medeltiden, judendomen under medeltiden och dess

konst- och vetenskapsmetoder. I föreliggande volym
belyses från teologiska, litterära, filosofiska och
konstvetenskapliga utgångspunkter symbolens, teck-



nets, bildens betydelse och funktion. Ddrmed kom-
mer bidragen att gripa in i en av vfu egen tids
stora vetenskapliga diskussioner.

fn

Pehr Edwall: Gud.$iänsrens motia. Gleerup,
Lrnd r972, r44 s.,kr r8 exkl. moms.

Den liturgiskt-sakramentala förnyelse, som i över
ett sekel satt sin prägel på de flesta stora väster-
ländska kyrkorna och kyrkosamfunden, har haft
påfallande svårt att på allvar göra sig gällande i
Svenska kyrkan 

- 
om man skulle döma efter dess

officiella gudstjänstritual. Förnyelsen har där dri-
vits fram framför allt av olika s. k. högkyrkliga
grupper, för vilka "handbokstrohet> både av teo-
logiska och taktiska skäl länge var en självklar
handlingsprincip. Men nu tycks fördämningarna
ha brustit och plats givits åt ett såväl officiellt
sanktionerat som ett "vilt" experimenterande med
gudstjänsten. De officiella experimenten regisseras

av den f& nägra år sedan tillsatta Kyrkohand-
bokskommittön.

Till skillnad från vad som varit fallet i exem-
pelvis den katolska kyrkan har emellertid det sven-
ska reformarbetet inte börjat med en planmässig
och djupgående teologisk reflexion utan med litur-
giska försök. Orsaken härtill kan knappast vara,

att det skulle vara självklart vad gudstjänst är för
något och att alla i Svenska kyrkan skulle vara
eniga om detta nsjälvklarar.

Den boksynte kyrkoherden i Kalmar, Pehr Ed-
wall, som är medlem i Kyrkohandbokskommitt6n,
hat 

- 
ntan att göra anspråk pä att föra kommit-

t6ns talan 
- 

i sin prästmötesavhandling velat ge

en internationell och interkonfessionell orientering
i gudstjänstens teologiska grundproblem. Detta är
lowärt, ty här presenteras många problem och syn-
sätt, som hittills knappast på allvar beaktats bland
Svenska kyrkans folk. Men Edwall själv är säkert
den förste att erkänna, att han snarare öppnar än

slutar en stor debatt. Att djärvt och fördomsfritt
börja är dock gott nog. För debattens fortsättning
skulle man kanske framför allt önska, an guds-
tjänstens ekklesiologiska bakgrund och förutsätt-
ningar bleve föremål för ingående studium. Det är
nämligen säkert ingen tillfällighet, att den litur-

Litterarur

giska rörelsen liksom andra liknande rörelser både
inom den katolska kyrkan som inom exempelvis
anglikanismen har framsprungit ur och motiverats
av en fördjupad förståelse av kyrkans mysterium.

Alf Härd.elin

T. A. BurkilL The Euolution of Cbri'stian
Tbought. Cornell University Press, Ithaca and Lon-
don r97r,5oj s., f t.r9.o.
Boken är mycket lämplig både för sådana som
vill skaffa sig en första inblick i den kristna tan-
kens väg århundradena igenom som för sådana som
vill återuppliva sitt faktavetande. Boken behandlar
de viktigaste gestalterna i den kristna tankens his-
toria och presenterar kort deras synpunkter. Biblio-
grafiska uppgifter saknas inte, men i allmänhet be-
aktas endast bidrag från det engelskspråkiga områ-
det.

Någon som söker mer blir inte tillfredsställd.
Redan titeln, The Evolution of Christian Thought,
gör läsaren en aning awaktande. Begreppet evo-
lution är ju hämtat från biologin, men tankarna
spränger biologins mönster. Intellektets vägar kan
inte fattas med biologiska kategorier, hur mycket
än Teilhard de Chardin 

- 
sorn Burkill typiskt

nog åberopar 
- 

var benägen att tilldela biolo-
gin en sådan betydelse. Skapande begåvningar

- 
1[nka1s eller diktare 

- 
har alltid varit med-

vetna om att deras bästa i lyckliga ögonblick kom
tiii dem som ett infall eller till och med som ett
överfall av inspiration. Snilleblixtar står visserligen
i relation till ett redan föreliggande tanke- eller
föreställningsmaterial, men de utvecklar sig inte
därur som en växt ur sitt frö.

Bokens värde är därmed inte ifrågasatt. God
stil, överskådlig disposition och riklig information
utmärker framställningen.

V/. K,

Philipp Schäf er: Philosopbie and' Theologie
irn Ubergang oon d.er Aufklärung zar Rornan ik
dargettelk an Patriz Bened.ikt Zirnmer, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht r97r, 267 s. (Studien

zur Theologie und Geistesgeschichte des neunzehn-
ten Jahrhunderts 3).
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Utrerarar

övergången från upplysning till romantik hör till
de mest avgörande skedena i vfu andliga bakgrund

- 
kanske därför att vi fordarande lever i en oupp-

klarad spänning mellan dem. (Jfr Ålf Härdelin,
Vägvisare för en ny teologi: Credo 53, t972,
4r fI.) Vill man se denna övergång förkroppsligad
i en enda persoo, kan man med fördel välja just
professorn i Dillingen och sedermera Landshut, Pa-

triz Benedikt Zimmer, och följa hans väg från kan-
tianism till idealistisk romantik i Schellings form.
Zj,mmer blev så, tillsammans med sin mer kända
kollega Johann Michael Sailer, vägröjare för den
djupgående omorientering av hela teologin, vars
mest bekanta uruyck är den katolska Tiibingen-
skolan.

Schäfer koncentrerar sitt studium av Zimmers ut-
vecklingsväg till de grundläggande problemen rö-
rande förhållandet mellan filosofi och teologi och
mellan uppenbarelse och historia. Framställningen
blir därigenom svårtillgänglig för dem som är min-
dre hemmastadda i den tyska idealismens filoso-
fiska mysterier. Kanske skulle den teologiska inne-
börden av Timmers 

- 
och andras 

- 
uwecklings-

väg klarare kunnat faftas, om förf. hade skänkt
större uppmärksamhet ät nägra enskilda dogma-
tiska frågor. När förf. (s. z4s) hävdar, att Zimmer
genom alla sina utvecklingsfaser inte ville något
annat 

^n 
fiörsvua den uo han en gång uppfostrats

i, blir läsaren betänksam: är tron verkligen fi obe-

roende av och självständig gentemot sin filosofiska
och teologiska form?

ln

EtiA och kristen tro. Utgiven av Gustaf \7ingren.
Gleerup, Lund r97r, 3o5 s.

Framstående teologer, bland dem Bruno Schiiller,
professor i katolsk moralteologi vid Ruhruniversi-
tetet i Bochum, lägget här fram sin tolkning av
förhållandet mellan etik och kristen uo. Det äm-
nesområde som tas upp till behandling är mycket
omfattande. Det sträcker sig från den etiska grund-
synen hos Matteus och Paulus till de etiska ty-
perna hos Adam Smith och Karl Marx, från medel-
tiden till dagens sekularisering och ideologikritik,
från kultur till politik, från etiska normteorier till
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miljövård, från samfundskritik till samhällsanalys.
Det visar sig snart aft boken 2ir i hög grad aktuell.
Den är i själva verket lika späonande som veder-
häftig. Dessutom är den ytterst välskriven, en kvali-
tet som liknande alster inte alltid kan uppvisa.

Boken väcker åtskilliga frågor. Den är inte ett
resultat av lagarbete. Alla enskilda bidrag iir stund-
om lysande men oberoende av varandra. Visserligen
kan man knappast frånkänna dem en viss grad av
,konvergens, i själva problemställningen och mål-
sättningen; likväl får den icke initierade läsaren
inte mycket hjälp att länka ihop de olika mono-
graf.ietna.

Den egentliga problematik som verket brottas
med men endast delvis lyckas lösa, kommer till
uttryck redan i inledningen. \Tingren hävdar, att
)en tro eller livsåskådning nästan alltid har kon-
sekvenser för synen på det mänskliga handlandetu.
Professorn är emellertid inte riktigt nöjd med detta
konstaterande, ty nägta rader längre ner söker han
>finna vägen till sådana riktlinjer för handlandet
som alla människor, oberoende av tro, skulle kunna
acceptera> (s. 5). Detta är precis den fråga som
läsaren vill ha svar på: Hur påverkar tron män-
niskans handlingssätt, när det gäller att fåIla ett
paktitkt omdöme eller träffa ett konkret avgö-
rande i t. ex. medicinsk eller politisk etik. Varför
vågar sig inte Birger Gerhardsson, som har så om-
fattande kunskaper, på en tolkning av bergspredi-
kans antinomier för vfu tid? Vidare får man det
intrycket, att det tycks vara betydligt lättare att
skriva om Camilo Torres än att belysa och be-

döma värderiflBarna i positivistisk äktenskaps- och
sexualetik. Eller vad betyder den kristna uon för
den människa, den familj som konfronteras med
en byråkratiskt tecknad, ekonomiskt motiverad och
institutionellt stödd människosyn, som i rationali-
tetens namn ät i fård med att klassa ner henne till
en anonym samhällsfunktion?

Således förblir bokens titel Etik och kristen tro
ett löfte, som enbart infrias på det teoretiska pla-

net. Den är mera intellektuellt spänrande än prak-
tiskt orienterad. Man skulle gärna vilja önska bo-
ken många men kritiska läsare och de kapabla för-
f attarnt f ortsatt ref lexion.

Eruin Biscbofberga SI



H ans H of, Car 1- Rei n ho ld Bråken-
hielm, Lars Eric Han dogl. Liasåså,ådningar
i honfuontatioa. Almqvist & \fiksell, Stockholm
r972,294 s.

Boken är ndrmast avsedd att täcka läroboksbehovet
i religionsfilosofi för universitetets grundkurs, men
den riktar sig därutöver till en bildad allmänhet.
De problem som tas upp till behandling är faktiskt
väsentliga och de otoar många av dagens män-
niskor. I sina ue huvuddelar ågnot sig boken åt
Guds existens, Gudsbegreppet och förhållandet oli-
ka livsåskådningar emellan. En rad instuderings-
frågor och ett svarskompendium bildar den avslu-
tande fjärde delen. Dels talar förlattarna själva,
dels presenteras vetenskapliga auktoriteter, huvud-
sakligen nutida, med egna texter. Även icke-kristna
röster får göra sig hörda. Textbitarna är delvis så

korta att en oinvigd läsare inte kat f.atta meningen.
Tolkningen av Thomas ab Aquinos gudsbevis som

induktiva är vilseledande och awiker från Thomas'
egna uttryckli ga förklatingar.

Boken är svårläst. Genom mångfalden av röster
och genom den absuakta karaktären hos frågorna
själva verkar den på en nybörjare förvirrande. Vad
som framför allt försvårar läsningen är att läsaren

konfronteras mera med vad som sagts om proble-

men än med problemen själva. I varje fall kräver
boken en handledare, ja man kan fuäga sig, om
det finns experter som förmår bana en väg genom

den urskog av modernt tänkande som boken pre-

senterar.
Er personregister hade kunnat öka bokens an-

vändbarhet.
V/.K.

Marc Oraison: Vocation 
- 

phönornåne ha-
main, Desclöe de Brouwer, Paris r97o, r4r s. I
översättning av Hermann Josef Bormann: Berufs-

t'indung rnd Berafung. Josef Knecht, Frankfurt
aM. 1972, tz9 s.

Den franska titeln uttrycker bättre vad författaren
vill säga än den tyska översättningens. Det är näm-
ligen Marc Oraisons 

- 
my6ks1 berättigade 

- 
tes

att det inte alls är uteslutande i kristna samman-

hang som man kan tala om kallelse. Framför allt
får talet om kallelse ingalunda enbart förbindas

lhteruttrr

med präster och ordensfolk. Det som han avser är
möjligen i hans hemland Frankrike en aning mera
aktuellt än i de germanskspråkiga länderna" Män-
niskan kan och vill vara sig själv. Till skillnad
från djuret har hon en id6 om sitt jag och strävar
efter att förverkliga den. Marc Oraison inlåter sig
inte på den anropologiska frågan hur människans
personliga val går ihop med hennes beroende av
nattrlagar och av de sociala förhållanden hon be-
finner sig i. Inte heller säger han något om att
det är just den moderna människan, ännu tydli-
gare: den nutida västerländska människan, som
brottas med de vidrörda problemen. Han inskrän-
ker sig till att ge praktiska fingervisningar hur man
kan komma underfund med sin >kallelsee eller
hjdLpa andra att göra så. Han håller sig till de

"kliniskao analyser han som psykiater kan genom-
f.öra.

v/. K.

Henry-Evrard Jaeger (utg.): Zeugni.s filr
die Einbeit. Geistliche Texte aus den Kirchen der
Reformation. III: Anglikanismus. Matthias-Griine-
wald-Verlag, Mainz r972,288 s.

Den introduktion med vilken Dr Jaeger föreställer
sin textsamlings uedje del är så lärd och så upp-
slagsrik aft man nästan beklagar att den endast
fungerar som inledning. Man skulle önska att ha

den i ett separat band. Anglikanismen sätts in i
långtgående historiska och teologiska petspektiv.
Fastän historien vittnar om att det var en del icke-
teologiska faktorer som blev verksamma vid den
anglikanska kyrkans tillkomst på r5oo-talet var
ändå bakgrunden i hög grad teologisk. Det är detta
man lär sig av Henry-Evrard Jaeger.

Utgivaren är optimist. Givewis vet han att det är
omöjli$ att förutspå hur återföreningen av de skil-
da kristna traditionerna kommer att uppnås. Men
han är för mycket europe för att inte tillsktiva
ekumeniken en ansvarsladdad uppgift. Han är för
mycket teolog för aft inte betrakta fromheten som

en verksam faktor i allt historiskt skeende. Och
hans hjärta är så ungt att han inte kan låta bli
att !äkna med att kristenheten en dag kommer att
vara enad.

Såsom de förra wå delarna av textsamlingen (if.r
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Litteratur

Credo 53, 1972, 46) har även det tredje bandet
försetts med omfångsrika biografiska och bibliogra-
fiska informationer.

IY. K,

Harvey Cox:. Då.rarnas ferl. Verbum, Stockholrn
r97 z, zo6 s., ca-pris kr 4z: -.
För ett par år sedan gav Harvey Cox ut sin då
mycket uppmärksammade bok om "The Secular
Cityu. 11atr behandlade frågan hur den kristna ron
kan förverkligas i sekulariseringens tidevarv. För-
säljningsframgången uppmuntrade honom att ge ut
ännu en bok: The Feast of Fools, som nu framläggs
i svensk version. Bokens stil visar den lyckliga
pojkaktighet som den Nya världens representanter
Iörfogar över. Dårarnas fest, den dag då narren
blev kung och bonden ärkebiskop, är för förfat-
taren en symbol för de vitala element i tillvaron
som vi behöver finna på nytt. Utan fest och fan-
tasi kommer den nya tidens barn få svårt att över-
leva. Någon gång måste människan kunna dansa
och vara glad. Kristenheten bör vara medveten
därom. Den religion som förkunnar det ,glada
budskapet, om befrielse från synd och skuld har
unika chanser att lära människor att van glaåa.

Itr/. K.

Karl B jarnhof: StOa skal. d,u bliue. Pä spor
af Niels Steensen. Gyldendal, Kpbenhavn t972,
zr4 s.,Dkr 64 

-.
En udörlig biografi över Niels Steensen saknades
hittills. Gustav Scherz, de senaste årtiondenas mest
ihärdige Stensenvän (jfr Credo 52, rg7r, sid. ror
och z3o), har vid flera tillfällen beklagat det. Nu
har Steensens landsman Karl Bjarnhof givit sig i
kast med att göra vad källäget tillåter. Han fram-
lägger en välskriven levnadsteckning. Han håiier

sig noga till fakta. Men han är en god histon-
ker även i den meningen, att han förmått levande-
göra både Steensen och hans tid. En av Danmarks
historias mera märkliga gestalter framträder, en ge-

stalt som samtidigt visar sig vara typisk för sin
epoks Europa.

Niels Steensen var mångsidig. Han var anatom
och fysiolog, geolog och kristallograf, resenär och
forskare, slutligen teolog och biskop. Hans entu-
siasm gällde den empiriska metoden. Empirin hade
på hans tid ännu nyhetens behag. Den hade varken
stött på sina gränser eller utlöst en sådan flod
av resultat att forskarnas helhetssyn äventyrades.
I bågge avseenden har vi idag nått längre. Vi vet
mer, och vi har nyktrat till. Men vi kan i Niels
Steensen känna igen ungdomsstadiet av vår egen

tekniska kultur. Här ligger både Steensens och den

nya bokens aktualitet.
ly/. K.

Barbro Karl6n: När srornen kom. Zinder
mans, Uddevalla 1972, 75 s., ca-pris kr z1.-
inkl. moms. Dets.: Vallflickan. Dikter. Zindermans
Uddevalla 1912, 96 s., ca-pris kr z5:- inkl.
moms.

För sju år sedan gav Barbro Karl6n vid tolv års

ålder ut sin första bok, en diktsamling med titeln
,Människan på jordenr. I sina nya böcker kretsar
hon fordarande kring människans öde på jorden.

Hon visar samma optimistiska världssyn som i sina

tidigare publikationer. Tonen är enkel och närmar
sig ibland den gräns där enkelhet övergår i naivi-
tet. Barbro Karl6n anar väsentliga element i den
kris den atlantiska kulturen i dag räI<at in i. Det
måste vara med detta hon erövrat sin stora läse-

krets.
ty/. K.
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GERTRUD VON LE FORT Hymner till
kyrkan

Inledning i översättning av Folke Gjerulf

,Hymner till kyrkan, är gestaltad som en dialog. Gud svarar den gudslängtande själen genom

den heliga kyrkans stämma. Den ännu djupt i sig själv fängna själen uppfattar först denna

stämma i sina egna meditationer såsom ett häpnadsväckande och skrämmande möte med
kyrkans övernatudiga och orimliga sanning och kädek, En kamp uppstår i själens inre, och
den slutar med att själen förtroendefullt överlämnar sig åt kyrkans övernaturliga sanning och
kärlek.

Nu först kan kyrkan verkligen bliva känd, älskad och prisad utav själen. Skräcken förvand-
las till tacksamhet och jubel. Den heliga kyrkan börjar nu i sina samtal med själen att upp-
lysa den om sitt eget väsen och att leda den igenom alla åe saliggörande hemligheter, som

Gud har anförtrott åt kyrkan. Härvid träder själen med sin egen stämma mer och mer till-
baka, tills den, helt förenad med den heliga kyrkan, endast lyssnar till hennes stämma.

Den heliga kyrkans stämma, så som själen förnimmer den i dessa hymner, utmätkes med
den inledande satsen: ,Din stämma talar.> Dät den saknas, är det däremot alltid fÅga om
själens stämma.

Prolog
Herre, det ligger en dröm om dig i min sjäI, men jag kan icke

komma till dig, ty alla mina portar äro riglade!

Jagtu belägrad som av härskaror, jag är innesluten i mitt
eviga Ensam!

Mina händer äro sönderslagna, och mitt huvud stött sig blodigt,
alla bilder i min själ ha blivit skuggor!

Ty ingen strimma ifrån dig når ned i mina djup, endast själens

månljus lyser ständigt där!
Hur har du då kommit hitin, du min Herres röst? Är du blott

ett rop från mina flödens vilda fåglar?

Jaghar burit dig med mig till min förhoppnings alla berg, men

de äro ju blott mina egna höjder!

laghar stigit ned till förwivlans mörka vatten, men de äro

icke djupare än mitt eget hjärta!
Min karlek är såsom trappor i min själ: alhid, alltid,tu jag

bara kvar inom mig själv!
Men jag kan inte finna ro i någon utav alla mina kamrar: när

där är som lugnast, är det som ett enda skri!
Dess yttersta är som en försal, dess heligaste stunder som en

lång forbidan, dess tätaste dunkel som en sång om dagen!
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Gertr*d son le Fort

Till kytkan

Vagen bem till futrkan

I
Jagät en gren ifrån en uppryckt stam, men din skugga ligger

som en storskogs skuggor över mina kvistar.

lagåt en svala, som om hösten ej fann vägen hem, men din
stämma är såsom suset av vingar.

Ditt namn tonar i mitt öra som en stjärnas namn.
Varthelst jagblickar, finna mina ögon ingen bild, som

skulle kunna likna dig:
Du är såsom en blommande pelare bland idel dött grus.

Du är såsom en ädel pokal bland bara värdelösa skärvor!
Konungars makt förvissnar, och härskarorna blekna inftir dig,

ty alla hava vinden till sin broder, men dina bröder
äro fasta klippor.

Vem skulle kunna tala såsom du talar? Vem förgås icke vid
den högstes vrede?

Du lyfter ditt huvud upp till himlen, och din hjässa blir
ändå icke svedd,

Du träder ända ned till helvetets rand, och dina fötter taga ej

skada därav!
Du tror på evighet, och din själ förskräckes icke.
Du bjuder visshet, och dina läppar bliva icke strunma:
Sannerligen, moln av änglar lägra sig över dig, och Kerubims

åskväder övenäcka dig.
Ty du grönskar i din tilltro såsom ett palmträd i öknen, och

dina barn äro såsom ett fält av mogna ax!

II
Jag ville för alltid lägga mitt huvud till ro i ditt sköte!

Jag ville full av hopp få vila ut i dina armar!
Men du är icke ett härbärge vid vägen, dina portar öppna

sig icke utifrån:
Ingen, som avstår ifrån dig har ännu lärt känna dig!
Du säger till de wivlande: >Tigen> och till de frågnde:

>Böjen edra knän>!
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Hyrnnerna till kyrkan

Du säger till de flyende: >Given eder i mitt våld> och till
de flyktande: >Låten eder tagas!>

Hos dig gör varje vandrare halt, och varje vallfart når sitt
mål hos dig.

Därför flykta mina dagar inför dig, såsom vindfläkten flyr
för den stora stiltjen.

Men jag vet, att jag ald.ng mera undkommer dig, ty så som
du förftiljer, kan endast Gud forfti'ljat

III
Moder, jaglägger mitt huvud i dina händer: skydda mig

motdig!
Ty fruktansvärd är den troslag, som du förelägger mig.
Främmande är allt, som mina ögon överblicka.
Timmarnas läga dalar och stjärnornas oZindliga rymder veta

ingenting om den.

Mina fötter slinta på den såsom på en sluttning av is,

Och min ande slås i spillror såsom mot klippor av glas.

Moder, är du viss om att det ej var avgrundens budbärare,
som bedrog dig?

Eller att det ej är f.allnaänglar to- 15.ui11at rlig?

Du befaller mig att släcka mitt enda ljus och att tända

det igen vid nattens mörker!
Du bjuder mig blindhet för att jag skall sg och dövhet

för aa jag skall höra!

Vet du vad du gör? - Moder, jaglägger mitt huvud i dina
händer:
skydda mig mot dig!

IV
Jaghar fallit i händerna på din tro såsom på ett draget

svärd!
Rakt igenom mitc förstånd gick dess skarpa egg, rakt igenorn

min kunskaps fackla!
Aldrig mera skall jag vandra under mina ögons ljus eller

vid min egen styrkas stav!

Du har ryckt undan marken och gjort våld på jorden under
mina fötter!

Mina skepp driva till havs: du har kapat alla mina ankanä1.
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Gertrud, aon le For,

Mina tankekedjor har du slitit sönder, de hänga såsom vild-
vinstankor över en avgrund.

Jagkrar som en fågel omkring min faders hus för att om
möjligt finna en springa, som släpper igenom ditt
främmande ljus,

Men det finns ingen sådan på jorden, utom såret i min själ -
Jaghar fallit i händerna på din tro såsom på ett draget

svärd!

v
Men ännu utgår kraft från dina törnen, och sång stiger upp

f.rän dina avgrunders djup.
Dina skuggor ligga på mitt hjärta såsom rosor, och dina

nätter äro såsom ett stärkande vin:
lagvill älska dig alltfort, där min karlek till dig tager

slut.

Jagvill ännu vara ett med din vilja, dår jag icke mer vill
veta av dig.

Dtu jag själv börjar, vill jag upphöra, och där jag upphör,
vill jag bliva kvar för evigt.

Där mina föner vägra aftbära mig längre, vill jagböja
mina knän,

Och där mina händer svika, vill jagknåppa dem samman.

Jag vill bliva till imma i stolthetens höstar och till snö

i förnekelsens vintrar,
Åll rädsla skall sova i mig såsom i gravat av snö.

Jag vill bliva till stoft inför din läras klippa och till
aska inför dina budords flamma -

Jag vill sönderbryta mina armar, om jag så kunde famna dig
med deras skuggor.

VI
Se, rösten av din lag talar till mig så:

Yad jag sönderbryter är dock icke sönderbrutet, och vad jag
bOjer ned i stoftet lyfter jagupp igen!

laghar av skonsamhet blivit skoningslös emot dig och av
barmhärtighet utan förbarmande:

Jag överhöljde dig med bländande ljus, tills dina gränser
blevo flytande,
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Hymnerna till kyrkan

Jag överskyggde dig till dess du icke mera kunde finna
dina skrankor.

Såsom havet omsluter en ö, sähar jag omslutit dig, tills jag

skc;ljde dig bort i det eviga.

Jaghar blivit till en stötesten ftir ditt förstånd och till
wång för din natur,

När jag löste dina bojor, såsom man spränger ett fängelse,

och öppnade din andes portar.
Ty dar djupet väcker törst i dina djup, dar flöda icke mera

brunnarna på jorden,

Och där din sista hemlandslängtan blånar, där stå tidens alla
urverk stilla.

Se, jag bar pä mina vingar det annorlundas vita skuggor,

Och på min panna kan du känna doften ifrån stränderna på andra
sidan!

Därför måste jag vara såsom en vildmark for din kunskap

och såsom ett förintande av allt på dina läppar,

Men för din själ är jag uppbrott och hemväg, tu jagbägen
över molnen till frid med Gud.

vII
Vem räddar min själ ifrån människornas ord?

De skalla som basuner i fjfuran, men när de komma nära,

skramla de bara som bjällror.
De tränga sig fram med fanor och standar, men när vinden

blåser upp, blir deras pomp och ståt till trasor.

Hör mig, ni högljudda och förmätna, ni andens väderflöjlar
och ert eget godtyckes barn:

Vi förgs alr törst vid edra källor, vi lida hungersntid
vid edra bord, blinda ha vi blivit vid edra lampor!

Ni äro som en gata, som aldrig när fram, ni äro som idel
små steg omlring er själva!

Ni äro som sprutande fontäner, alltid är er mun full utav
sitt eget brus!

Ni äro i dag er sannings yagga, i morgon äro ni er sannings

grav!
Ve eder, som gripa oss med händer: en själ kan man bara

fånga med Gud!
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Gertrud, oon le Fort

Ve eder, som låta oss dricka ur så små bägarc: åt själen
skall man giva evigheten!

Ve eder, som undervisa oss endast om ert eget fåvitska
hjänal

En präst vid altaret har inget eget ansikte, och armarna,
som upplyfta Herrens lekamen och blod, äro fuia
ifrån både prål och stoft,

Ty den Gud befaller tala,bef.allerhanatt tiga, och den,

hans ande tänder, lyser icke mer.

VIII
Du allena sökte min själ! Vem vill förklena din trofasthets rätt?
Min själ var såsom ett barn, som sätts ut i skogen.

Hon var ett föräldralöst barn vid livets alla bord och en

änka i fästmannens atmar.
Mina brörder mötte henne med förakt, och mina systrar voro

såsom främlingar mot henne.

Världens kloke fOrrådde henne.
När hon törstade, räckte de henne fåfänglighet, och när

hon ängslades, sade de: du finns alls icke till!
De sände henne till mitthjårta, som vore hon endast en

droppe av dess blod.
De sände henne till förståndet, som vore hon allenast en

tanke.

Hon var som ett djur i de dunkla drifternas skogar och som

en skygg fågel i ett dött universum.
Hon var såsom en, som ständigt dör.
Men du bad för henne, och det blev hennes räddning. Du

offrade för henne och höll henne vid liv.
Du har begråtit henne såsom en klenod, därfor jublar hon

högt ditt narnn.
Du har upphöjt henne såsom en drotming, därför ligger hon

vid dina fötter.
Vem vill förklena din trofasthets rätt?
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Hymnerna ti.ll kyrhan

I{lrkans lteliglet

I
Din stämma talar:
Ännu har jag vildmarksblommor i min famn, ännu bär jag

daggi håret ifrån mänskovårens dalar,
Ännu har jagböner,som marken lyssnar till, ännu vet jag

hur man stillar stormar, hur man signar vattnet.
Ännu bär jag i mitt sköte ödemarkens hemligheter, ännu

bar jagpå mitt huvud gråa vismäns spindelvävar,
Ty jug dr alla jordevarelsers moder: varför smädar du mig,

värld, för aft iag f.är vara stor som min himmelske
Fader?

I mig knäböja folk, som sedan länge tuo borta, och i mitt
ljus finna mänga hedningar vägen till den evige!

lagvar i hemlighet i deras gudatempel, osedd var jag i
deras vises dunkla tänkesprak.

Jagvar på deras stjärntydares torntak, jagvar hos de

ensarnma kvinnor, som undfingo anden.

lagvar tidernas längtan, jagvar tidernas ljus,jagät
tidernas fullbordan.

lagär deras stora summa, jag fu deras eviga enhet.

lagfu alla vågars väg: pä mig vandra årtusendena fram
till Gud!

II
Du är såsom en klippa, som stupar brant mot evigheten,

men min samtids släkte är såsom sand, som strilar
ned i intet!

Det är såsom stofg som virvlar runt sig självt.
Det har gjort sitt blod till andens lag och egna folkets

namn till Gud.
Därföt ligger du som rimfrost över deras drömmars skogar

och som snö på deras stolthets granar,

Ty du bojer dig icke under människors ok och lånar icke
din röst åt deras f.äfänglighet.

Du kastar nationerna ned inför rlig, att du må rädda dem,
Du bjuder dem stå upp inför dig, att de må återvinna

hälsan!
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Gertrad, aon le Fort

Se, deras gränser äro såsom mruar av skuggor
infOr ditt ansikte, och såsom ett åtlöje är bruset
av deras hat,

Deras vapen äro såsom klirret av glas och deras segrar som

små ljus i skumma nästen!

Men din seger varar från morgonen ända till kvällen, och
dina vingar växa över allahav,

Din famn omfattar ftugade och vita, och din andedräkt blåser
över alla släkten,

Ingen timma blir din ödestimma, dina gränser äro utan gränser,

ty du bär Herrens medlidande i ditt sköte!

ilI
Du bär en mantel av purpurtråd, som jorden icke har

spunnit.
Din pannas smycke är en slöja, som vävts av änglarnas

tärar:
Ty du bar omsorg om aIIa, som äro dig gramse, du älskar

dem, som hata dig.
Du vilar alltid på ett läger av törnen, ty du kan icke

glömma deras själar.
Ur tusende sår strömmar ditt förbarmande; du välsignar

alla dina fiender.
Du upphör icke att välsigna dem, som alltfort icke veta

om det.

Världens barmhärtighet är din förlupna dotter, och all
människorätt är av dig.

All mänsklig vishet har lärt av dig.

Du är den förborgade skriften bland alla deras tecken.

Du är den förborgade strömmen i deras vatten-

drag.
Du är den hemliga kraften i deras fortbestånd.

De vägvilla gå ej förlorade, då du alltjämt visar vägen,

och syndarna skonas, då du alltfort beder för
dem.

Din domstol är den sista nåden över de föstockade.
Om du förstummades en dag, skulle de alla slockna,

och om du somnade en natt, vore det ute med dem!
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Hyrnnerna till hyrhan

Ty för din skull låta himlarna jordklotet löpa sin bana:
alla, som smäda dig, leva allenast av dig!

ry
Dina tjänare bära skrudar, som icke bliva för gamla,

och ditt taläro såsom dina klockors malm,
Dina böner äro såsom tusenåriga ekar, och dina psalmer

äro tyllda av havets brus.

Din lära är såsom ett fäste på ointagliga berg.
När du mottager löften, så genljuda de till tidernas

ände,

och när du vrilsignar, bygger du boningar i
himmelen.

Dina vigningar äro som en eldskrifts tecken på pannan,
dem ingen kan utplåna.

Ty din trohets mått är icke människors trohet, och de

år, du omspänner, rymma icke någon höst.

Du är som en beständig flamma över virvlande aska!

Du är såsom eft torn mitt ibland brusande vatten!
Därför är din tystnad så djup, ntu dagarnalarma,ty

om aftonen tillfalla de ändå din misskund;
Det är du, som beder över alla grttert
Där i dag en trädgård blommar är i morgon vildmark,

och där det bor ett folk om morgonen, där bor
fördärv, när natren bryter in -Du är den eviges enda tecken på vår jord: allt, vad
icke du förvandlar, omgestaltar döden!

v
Dina heliga äro såsom hjältar från friimmande land

och deras syner såsom en okänd skrift.
Du ställer dem utanför gängse lagar, som ville du

förgöra dem.

De äro såsom vaften, som flyta uppför bergen.
De äro såsom eldar, som brinna utan eldstad.

De äro som ett glädjerop till doden, de äro såsom

fackelsken bland mörka marter.
De äro såsom böner i natten, de äro såsom stora

offer i djupa skogars stillhet
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Gefir*d, ton le Fort

Du utgjuter deras lraft såsom ett vederkvickelsens
karil och deras blod såsom en bägare full
av vin.

Ty du gräver fram varje egenart såsom källor och
låter dem glänsa som ädelstenar.

Ut ur öknen leder du oss in i kärleken och ut ur
tystnaden till mållös förundran:

Där finns inga hjälplöst övergivna i dina portar
såsom ibland människorna.

Dina utblottade överflöda, och dina egendomslösa

bäta f.ram furstliga gåvor,
Dina ijattrade befria, och dina offerbrända

göra levande,
Dina ensamma förkunna frihet ifrån ensamhet:

du är segern över själarnas fangenskap!

K-yrkans bönelia

I
Dina böner äro djärvare än alla filosofers berg!
Du bygger dem som bryggor mot det strandlösa, du låter

dem stiga som örnar mot windlande höjder.
Såsom skepp sänder du dem ut på det okändas hav,

såsom stora segelskepp på dimhöljda vidder.
Världen bävar för dina knäppta händer, och rädes, när

du hängivet böjer dina knan.
Världens läppat häna av ångest, och hon stänger sig

inne i sina wivels kammare.
Ty du prisger henne livs levande åt evigheten och bjuder

hennes år att multna i förtid:
Se, de vägar du förkunnar, dro vågar till den andra

sidan graven, och där, dit din själ sträcker sig,

är det slut med allt kroppsligt liv!
Men du kommer åter ifrån öknen som en smyckad brud

och ljusomsträIad ftrrm ur flattens vingar!
Du kommer såsom oskadd ur avgrunders djup och såsom

en bönhörd ur den eviga tystnaden.
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Hymnerna til,l' kyrkan

Du kommer ur förintelsen med återvunnen kraft och

ut ur formlösheten som en klar gestalt.

l
När städerna ännu sova på sin feberbädd, och de

unkna byarna försjunka i åkrarnas kvalm,
När djuren ännu icke vaknat och Herrens ensamhet

ligger lägrad över världen,
D höjer du din stämma i diset, såsom anden höjer

sig ur blind materia.
Du skakar dvalan bort från dina lemmar och brottas

i dunklet med gryningstimman.
Ty nattens synder äro såsom giftiga dunster och

väsendenas sömn såsom en dödande ryngd.
Ingen veg om det åter blir dag.

Men du upptänder din själ och ilar framför morgon-
rodnaden såsom en stråle av hopp.

Innan daggen faller, faller du ned inför Herten.
Innan lärkorna stiga i rymden, stiger ditt hjärta

i jubel mot honom, och jublet förtager all fruktan,
när du prisar din skapare och Gud.

Du tvättar jordens ansikte i dina sånger, du badar det
i dina böner, tills det bliver rent,

Du vänder det såsom ert förnyat anlete mot Herren!
Och Herren träder fram ur sin ensamhet och omfamnar

dig med ljusets armar - då vaknar hela vädden
i hans nåd.

III
Nu vet jag, att Herren talar genom dig,

ty du är i stånd attbara hans tystnad!
Du har lärt dig den såsom ett mäktigt språk:

dina ord årobarc dess härolder.

När den träder fram, förstummas dina
katedralers brus: alla dina orgelstämmor
hålla andan.

Dina psalmer f.alla ned för den, och dina körer
bryta ljudlöst sarnman.
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Det är, som om bugade sig haves vågor
och de stora stormarna lade sina vingar tillhopa.

Människornas ävlan och j?ikt somnar in som ett barn.
Ljuvlig frid, då allt är slut: oron går sinväg

med ljus och rökelse i sina händer,
Dess dödssuck är som en lovsång.
Du innesluter den i dina sista böner, innan

Herren kommer; snövita äro de, som om
din stämma blandades därav:

Ingen hör dem mera.
Ty han, vars härlighet du skymmer, överhöljer

dig redan med sitt ljus:
se, han, i vilken du försjunker, sänkte
sig själv hitned.

rV
Dina dygder äro komna ifrån altaret såsom

förskjuma konungadöttrar !

Din hädighets ädla spinnerskor hava förlorat
sin slända!

Endast din ödmjukhet kan lugnt beträda tröskeln.
Du har låtit henne överglänsa sina systrar; du har

låtit dina furstinnors ryktbarhet fördunklas
utav hennes ära.

Ty alla äro de blott döttrar aY näÅ,

men din ödmjukhet är allmaktens dotter:
Hon är Guds egen frände, hon är hans jämbördiga

i stoftets läga dalan
Hon är skapelsens starkaste makt: ingen i himlarnas

höjd kan hålla stånd mot henne.
Hon tränger igenom Kerubims porrar, och för henne

sänka kopparänglarna sitt svärd.

Hon tränger ända fram till Herrens ansikte -Där böjer hon knä i all evighet.

56 (rr)



Hymnerna till hykan

Corpus C ltristi m)sticunz

I
Såsom himlens blå omsluter alla med sin nåd,

så spänner du ditt tält över de förskingrade!
Såsom solens guldhav översvämmar markerna,

så flödar du från själ till själ!
Du är såsom en ström, som genomlöper allt Du är

såsom en alltomfattande famn i salighetens djup.
Du är såsom vårt hemlands knoppningstid. Du är

såsom den stund, då vårt förnuft får skåda klart.
Ty vi lågo i gudomens sköte inneslutna i varandra,

vi lågo slumrande i skaparens hemlighet,
Vi voro närmare varandra än i kärlek, vi voro ett,

långt innan allt tog form:
Se, du stiger fram ur dunklet som en minnets helgedom,

du stiger shhögt upp ur allt, vad tiden
överskylt!

I dina klockors malm genljuder sången om vårt rusprung,
dag och natt vår eviga hemfärds sång!

II
Ty överallt på jorden blåser hemlöshetens vind:

lyssna, klagan hörs i alla lander!
Överallt är en och ald.rigwäl
Överallt ylar ett skri i en ensam cell, uevar

en hand bakom låsta dörrar;
Överallt är en levande begravd!
Våra mödrar gråta, och våra älskade fötstummas;

ty ingen kan hjälpa den andre: ensamma äro

de alla!
De ropa på varandra från tystnad till tystnad,

de kyssas, skilda från varandra. På tusen

smärtors avstånd älska själarna varandra.
Ty all mänsklig närhet är såsom gravkullars

vissnade blommor, och allt, som uöstar,

är som en röst ur fjärran -Men du är såsom en röst innerst inne i själen.
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III
Se, du träder os till mötes med gyllene panna

i vår lyckas återsken!
Ty Han, som vi utgått ifrån, är vår medresenär,

och Han som vi skiljt oss ifrån, församlar
oss alla dll sig!

Han har förenat sig med oss i vårt armods sköte

och gjort sig själv till ödmjukhet i dina
händer!

Han bor i dina kalkars vin och i det vita brödet
på dina altarbord.

Du reder Honom en badd i vår längtan, en bädd
pä vära hungrande läppar,

En bädd djupt inne i vår ensamhets hjärta; då

öppnar sig själens förseglade dörrar:
Atomernas stoft blåser sarnman, ty evighetens

stillhet är starkare än storm:
Vi äro en kropp och ett blod!
Vi äro flammor av en och samma själ-
Du är all världens enda verkliga gestalt!

IV
Din stämma talar:
Bunden vare du nu, du himlarnas höga, du

allmaktens mäktiga, du trefaldens enande,

den oblandbara glansens oblandade dotter:
Kärlek, jaglänkar dig fast vid min själ

och går in i den dunkla mänsklighetens
dunkla hiä'rtar.

Ingen smärta frälsar dig, ingen smälek räddar dig,
ingen död kan rycka dig ur mina armar:

En fånge vare du bland dina medfångar
för evigt.
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Kyrkans åt

Det beliga året

Din stämma talar:
År, böjen eder, månader, stån stilla! Drag skorna

av edra fötter, I vandrande dagar!
Ty evigheten säger till min själ: se, jorden är

belamrad av >>i dag>>, och människorna ropa vettvilt:
>>Giv oss något nytt! >

Du skall upplåta mig, så som man öppnar en dör;
du skall bryta mina vita sigill såsom en spröd
vågg!

Ty j"g år nära som en viskning i edra öron: jag klappar
som en ftiarc pä edra hjärtan och stormar in.

Ni skola banboja edra knän, och jag skall hålla er i
mina armar. Bäven för mitt ansikte, ni alla som
rusa förbi!

Se, från himlen vill jag stiga ned till eder; invävd
i er utarmade tid vill jagbliva det förlösande
ordet.

Jag vill icke mera heta evighet, jag vill bära edra
klockors namn, och som en änglahälsning vill
jag Ånga i ert öra!

Jag vill vandra genom människornas skiften såsom trons
stora högdder, jag vill gå upp över folkens timmar
såsom julnattens stjärna!

Man skall ropa mig: Frid! Frid på jorden!

Man skall sjunga mig, så som man sjunger Halleluja!
Man skall välsigna mig såsom påskmorgonens ljus!
Man skall bejubla mig såsom Herrens heliga år!

Aduent

I
Och din stämma talar:
O sjä1, vik samman dina vingar, vänd tillbaka tjärran ifrän,

stig ned från himlen till din låga hydda!
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Martyr i det fördolda, du som lider under en förborgad
Gud och under din ivrigt famlande längtan!

Kan man väl vandra utan steg? Kan man väl stiga på en stege

av luft?
Kan man väl älska i mållös rymd?
Låt dina fötter gå på uampad stig, kalla ditt hjärta hem,

hem till din arma mänsklighet!
Ty se, jag går med jubel genom dina nejder, jag löper

framför dig med glädje genom rostbrun höst!

Änglar åro nåra, stora stjärnor äro nu pävågtill denna
jord 

-Miidrar, sjungen er vaggsång: och deras ljus skall lysa
över varje litet barn!

II
Och din stämma talar:
Sjungen i väntan på gryningen, nynnen er sång i

väddens mörka öra!
Sjungen på knä, sjungen bak skymmande slöjor,

sjungen som kvinnor i väntanstider:
Ty späd vaftHan, som är stark, liten - Han den

oändlige, huld - den väldige, iidmiuk - Han,
som är upphöjd.

I en jungfrus kammare ffu Han rum: i hennes sköte

står Hans tron - en vaggsång är Hans konungahymn!
Se, dagarna ligga i andäktig skymning, och nätternas

mörker är mättat av vördnad:

Jagvill tända ljus, o sjä1, jag vill tända glädje,

så långt som människor bo:
Hälsad vare hon, som bär vår Herre!

Inl

Din stämma talar:
Barn av evighet, nu vill jag sjunga ftir din moder!

Min sång skall lysa såsom morgonfärgad snö!
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Fröjda dig, jungfru Maria, systersjäI, dotter av
sarnma jord som jag ftöjda dig, du all min glädjes glädje!

Jag är en vandrare i natten, rnen du är ett hem under tindrande
stjärnor!

lagfu en törstande skåI, men du är ett Herrens
oändliga hav!

Fröjda dig, jungfru Maria: saliga de, som prisa.lig
salig! Aldrig mera skall ett mänskobarn förwivla!

Min karlek är beständig, och jag vill alltid ropa
ut till alla: en av eder har Herren upphöjt! -Fröjda dig, jungfru Maria, jordens vita vinge, själens

gyllene krona, fröjda dig, du all min glädjes glädje:
Saliga dg som prisa dig salig!

Passion

I
Din stämma talar all min själ:
Frukta icke mina gyllne skrudar och räds ej mina

tända va:<ljus,

Ty de äro alla endast slöjor för min kärlek,
endast såsom mjuka händer kring min hemlighet!

Gråtande sjäL, jag skall taga bort dem, på det att du
mälära känna, att jagicke är en främling for dig:

Varför skulle icke en moder få likna sitt barn?
Alla dina smärtor finns i mig!
Av lidande är jag född, jaghar skjutit upp ur fem

heliga sår.

laghar vuxit vid försmädelsens räd, jag har stärkts av
tårarnas bittra vin -

lagär en vit ros i en kalk full av blod!

Jag lever av lidandet, jag f.är min kraft av lidandet,
jag tär min härlighet av lidandet:

Kom till min själ - och du är hemma!
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il
Och din stämma talar:

Jag vet, hur du ryser för lyckan, jagvet
hur du bävar för purpurns festliga timmar,

lagvet,hur du fasar Iör överflö,Cets blankande
pokaler,

lagvel" än mera, hur du skälver för den sja!
du mest har kär!

Ty du såras i ditt djup av lyckan: den griper
ned dari med kalla händer,

Den släcker alla dina drömmar, den släcker ut
din längtan som en stor förwivlan.

Den tynger på ditt sinne som en sten av skuld,

den tynger på din själ som förgängelsens
liklukt.

Den sveper dig in i smärta från huvud till fot;
då har du genom lycka blivit skyddad mot lycka -

Då blir allt ditt lidande evigt.

III
Och din stdmma talar:

Jag vill tyda ditt lidandes gåta, du späda,

du skygga, du älskade frände till min själ:
Det är jag, som gråter djupast inom dig!

Jaghar bemödat mig med dig i mer än tusen år,

med korset har jag välsignat alla dina fäder
och mödrar.

Smärtor och sår har du kostat mig, under törnen
har jag lossat dina händer ifrån världen.

Du har kostat mig ensamhet, du har kostat mig
ogenomtränglig tystnad i mänga sliiktens liv.

Du har kostat mig arvegods och blod, du har kostat
mig jorden under mina fötter, du har kostat
mig en hel värld!

Du har blivit mjuk och fin, du har blivit som ett
silkeslent lin, man länge spunnit på:

Du är som den tunnaste tråd, som icke häftar mer
vid något,

6z ('8)



Hymnerna till kyrkan

Se, du flyger bort över livets marker, bort
genom världens alla blommande landskap,

Men intet av dem skall behålla dig, du mitt lidandes

hemlösa, farande själ!

rV
Och din stämma talar:

Jag vill s,unga ett Gloria, sä att alla mina kampanilers
klockor brusa:

Ällt lidande på jorden love Herren!
Det utarmade och förbannade love honom, det förvillade

och urarva love honom, allt det aldrig tillfredsställda
love honom!

Andens ljusa och naturens mörka kval lovsjunge honom!
Kärlekens heliga kval lovsjunge honom!
Själens ensamhet love honom, själens fångenskap love honom,

Syndens ve, förgängelsens ve och dödens bittra ve lovsjunge
honom!

Se, jag stryker varje prydnad bort från mina altaren,
allt linnetyg på dem skall vissna såsorn ängens

ljuvligheter!
Ålla bilder skola hölja sitt ansikte!

Jag skall utsläcka min sista tröst: jag skall bära bort
min Herres kropp, och min själ skall bliva höljd
i svartaste natt,

Ty jordens lidande har blivit saligt, då det bars av
karlek:

Se korsets trå,pävilket världens frälsning hängde!

v
Och din stämma talar:

Jag drager skorna av mina fiötter, jag kläder
av mig min ändlighet och beträder ett land
utan gränser:

Öppnen eder, alla dunkla brunnar i mitt liv!
Kommen äter, alla mina nätter, I syndens svarta

fägla4 slån ned på mig med vittutbredda vingar:

Jag vill gå in i mitt lidandes djup, att jag mä"

finna Gud!
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Ty stort är väddens lidande, oerhört är det och
oändligr.

Det har omspänt allt och slagit sig blodigt mot
himmel och jord, det har utstått den eviga
kärlekens tyngd!

Helige Gud, helige Starke, helige Oändlige,
Du Gud bland alla rnina synder, du Gud i all min

svaghet, du Gud i all min död:

Jag bäddar min mun i dina sår - Herre, jag
bäddar min själ på ditt kors!

Påsk

Och jag hörde en stämma ur natten, väldig som världens
egen andedräkt. Den ropade: >Vem vill bära Frälsarens

lrona?>>

Och min karlek svarade: >Herre, jag vill bära den.>>

Och jag bar så kronan i mina händer. Vid det svafta törnet
rann mitt blod ned över mina fingrar.

Men stärnman ropade för andra gången: >>Du måste b?ira lronan
på ditt huvud.>>

Och min karlek svarade: >>Ja, Herre, jag vill bära den.>>

Och jag lyfte kronan upp till pannan, då bröt ett ljussken
fram ur den, vitt såsom vattnet i bergen.

Och stämman ropade: >>Se, svarta törnet blommar! >>

Och ljuset flöt ifrån min hjässa såsom en bred ström
ned till mina fötter.

Och jag ropade med stor förfäran: >>Herre, vart vill du,
att jag skall bära lronan?>>

Och stämman svarade: >Du skall bära den in i det eviga
livet.>>

Då sade jag: >Herre, det är en l,cona av lidande, låt mig
få dö av den!>>

Men stämman sade: >Vet du icke, att lidande aldrig dör?

Jag har fOrharligat dess ändlöshet:
Kristus är uppstånden! >>

Då ryckte mig ljuset bort - - -
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Efter H e rrens birnme lsfard

I

Vem skall slå an dina strängar, du sjzilens gyllene spel?

Vem skall återuppväcka ditt jubel, du övergivna
brud?

laghar vandrat vida, men överallt finns det alhjämt
balaängat och fält, överallt finns det alltjämt
bara jordisk boskap!

Trädens grenar hänga över mina ögon, deras täta löwerk
höljer allt mitt hopp i skugga -

Sköna, gröna fängelse på jorden, hur ängslig gör du mig icke!
Mina smärtor grätavarje natt, men de äro ju blott

brunnar, som flöda här nere!

lagLäter mina böner stiga såsom f.ägla4 men ingen av dem

kommer tillbaka och lämnar mig svar!

Herre, var skall jagfinna dina suänder?

II

Och din stämma talar till min själ: Varfcir beklagar
du dig över dina böner?

De hava sjunkit i barmhänighetens hav, därför vända

de ej åter, de ropa djupt i nådens sköte, därför
komma de ejmer tillbaka!

lagtu ett lyssnande bland u?idens toppar, jag d'r *t
skimmer över markens blommor, jagfu *t sökande

bland silkeslena grdssuån!

Mina böner sväva över fälten, sjunga med i luftens vindsuåk,
böj" stg med ängens mjuka bul<ter!

Se, jag signar dina åkrar och slätter, jag öppnar
mina händer såsom bristande knoppar,

lagläter irpp mitt hjärta såsom jordens sköte: signande

välsignar jag mig själv med from förbidan!

("r)
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Pingst

Din stämma talar:

Jubel är mift namn, och glä<ije är mitt anlere:

lagär som en jungfrulig mark i morgonrodnadens
kransar!

lag är som en spelande skalmeja över kullen!
Hören mig, I slingrande dalar, hören mig, I buktande

ängar, hören mig, I sjungande saliga skogar!

Jagär ej längre ensam bland all er prakt och gamman;
se, jag är nu er syster och er frände: hälsa mig,
du broder jord, som Gud så rikt uppfyller!

Oändliga närhet, nåd i vardande; Herren är inom mig
som eft evigt: >du är min>!

Han har kommit över mig som knoppning över busken,
han har slagit ut i mig som rosor i ett snår!

Jag blommar i hans kärleks röda hagtorn, alla mina
grenar blomma i hans givmildhets purpur!

Jag blommar med tungor av eld, jag blommar i löftets
flammande fullbordan: jag blommar av Herrens
Helige Ände!

Kristi lekamensfest

Din stämma talar:
Konungens faltban€r bläsa: jagblottar den eviga

hemligheten!
Hur karleksfullt omsluter icke ljuset mina händer,

hur saligt sänker det sig icke ned!

Nu höljer sig kärleken endast med karlek: i det
gyllene ljuset bär jag den öppet genom alla land!

O människor, jaghar så många ord, men i dag må ni f.alla
på knä -Knäna äro edra vingar!
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Te Dean

Din stämma talar:
Store allsmäktige Gud, jagvill sjunga ditt lov

på stränderna till din treenighets ljus!

Jag vill störta mig med sång i din härlighets hav
och bäras jublande utav din allmakts vågor!

Du stjärnornas gyllene Gud, du stormarnas rytande
Gud, de mullrande eldsbergens flammande Gud,

Flavens och flodernas Gud, alla levande varelsers Gud,
axens och vildblomstrens Gud;

Jag tackar dig, Herre, att du väckt oss till liv, jag tackar
dig med dina änglakörer,

Lovad vare du för allt, som lever!
Du Jesu Kristi Gud, den eviga barmhärtighetens Fader,

du alla vilsna mänskors store Gud,
Du Gud för alla dem, som lida, du Gud för alla dem,

som dö, du broderlige Gud på våra dunkla vågar:

Jag tackar dig, Herre, att du frälsat oss, jag tackar
dig med dina änglakörer,

Lovad vare du för all vår salighet!
Du Andens Gud, flödande i djupen från kärlek till kärlek,
Trängande ända ned i min sjäI,

Genom alla mina hyddor blåser din vind, alla mina hjärtan
tänder du i brand,

Helige, som skapar din nya jord:

Jag tackar dig för hjärtats tacksamhet, o He:re, jag
tackar dig med dina änglakörer:

Gud, mina psalmers Gud, Gud mina harpors Gud, mina
orglars och basuners store Gud.

Jag vill sjunga dit lov på stränderna till din
treenighets ljus!

Jag vill störta mig med sång i din härlighets hav
och bäras jublande utav din allmakts vågor!
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Litania uid Jesa ltimnsfest

Din stämma talar:
Nu vill jagbedja med gliidande sjäI, så som man beder

en stor litarÅa,

Jag vill höja den lovsång, sorn rnan icke sjunger utan
älskar!

Heliga hjärta, gudomliga hjäna, allsm?iktiga hjärta,
Alltings purprade hemlighet:
Älskad vare du, eviga karlek, evigt vare du älskad!

Du eldshärd mitt i en mörk och isande värld:
Älskad vare du, karlek!
Du flammande eld, som överskuggar väddens alla irrljus,
Älskad vare du, karlek!
Du brännande slutmål i världens falska ro;
Du ensamma hjårta,du blossande hjärta, du outsläckliga

hjärta:
Älskad vare du, eviga kärlek!

Du hjärta, djupt som natten, vars anlete ingen kan
skönja:

Älskad vate du!
Du hjärta, starkt som v&gotna, som icke mera hava

några stränder:
Älskad vare du!
Du hjärta, milt som ett barn, som alls ingen bitterhet

hyser:

Älskad vare du för wigt!

Du ros från det oseddas blomstersäng,
Du ros från den ödmjuka jungfruns kallq
Du blomstrande rosenbuske, i vilken himmel och jord

omslingra varandra:

Ätskad vare du, eviga kärlek!

Du kungahiärta i ditt blods boljande mantel:
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Älskad vare dr:" kärlek!
Du brodershjärta i törnekronans vilda hån:

Älskad vare du, karlek!
Du bristande hjårta i dina sårmärkens stirrande smycke,

Du deuoniserade hjåna, du skandligt förrådda hjärta,
du grymt marterade hjärta:

Älskad vare du, eviga kärlek, evigt vare du älskad!

Du hjärta, där de store åter lära sig att btija kna:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!
Du hjärta, där de spotske kunna lära sig att gräta:

Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du hjärta, där mördare och tjuvar ännu kunna
få förlåtelse,

Du stora hjärta, du nådefulla hjäna, du ärorika hjärta:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du vår glädjes röda hagtorn,
Du vår ångers plågoris,
Du vår egen kvallnings sköna aftonbrand:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du scharlakan, som gör synden dödsblek:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du källa av rubin, till vilken alla sjuka själar törsta:

Vi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du ljuva plats, där fjärranskilda vänner kunna mötas:

Vi bedja dig, giv oss din kadek!

Du de bedrövades Iantpa,
Du de förföljdas och de smädades fyrtorn,
Du hemlighetsfulla rum, där de fridsamt döda ännu

kunna andas;

Du allvetand e hjårta, du alltrannsakande hj ärta,

du sista hjärta i världen:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du hjärta, som återför oss alla till vårt hjtuta,
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Du hjärta, som träffar oss alla mitr i hjärtat,
Du hjärta, som bryter vårt hjärtas stolthet:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!

Du hjärta, där all ensamhet blir stor gemenskap:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!
Du hjärta, där splitet blir ett enda folk:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!
Du hjärta, där all världen blir ditt eget folk:
Vi viga oss vid din kärlek!
Du överströmmande hjärta, du skyhögt flammande hjårta,

du o j 2imfdrli ga hjärta:
Älskad vare du, eviga kärlek, evigt vare du älskad!
Giv, att din dag sig tänder:
Vi viga oss vid din kärlek!
Giv, att din dag gör alla v&ra hjd'rtan brinnande:
Vi viga oss vid din karlek!
Giv, att din dag förbränner vätahjärtan i ditc hjärta:
Vi viga oss vid din karlek!
Du väldiga hjärta, du oundkomligahjärta, du allt förtärande

hjtuta-

Eld! Eld! Määnglarnas fjaderskrud brinna!
Må Kerubims svärdsklingor brinna!

Må himlarnas brasor brinna! Må jordens avgrunder
brinna: berg och planeter flamma!

Må skapelsens trängtan brinna! Må anden brinna
i människoskogarnas dunkell

Av karlek år allting skapat, till kärlek skall allting
bliva: susen, I Serafims lågor: helig, helig, helig!

Du hjärta, från vilket himlarna hämta sin ära,

Du hjärta, från vilket solar och stjärnor hämta begynnelsen
och änden,

Du hjärta, från vilket de saliga andarna hämta sin
sällhet,

Du världsövervinnande hjdrta, du världsbehärskande hjtuta,
du ojämförliga hjärta:

Amen. Ämen. Din eviga karleks dag, bryt in!
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Vigilia på Marie ltimmelsfardsdag

Din stämma talar:
Herrens ängel hälsade Maria,
och hon mottog den eviga kärlekens hembud.

Bryt upp, bryt upp, Maria! Himmelska sändebud komma
Att hämta tillbaka den vagga, där en gång din gudapilt låg!
Det hjärta, i vilket han slumrat, skall bliva din egen

bädd.

Så slut dig nu in i den famn, som omslöt honom så kädigt!
Bryt upp, bryt upp, Maria! Maria, den högstes vagga!
Vad väntar dig, snövita jungfru? Till himmelen far du,

Maria!

Kristus- Konungen

I
Nu sjunges kärlekens konungahymn

i konungabrudens bön,
Vakna, vakna, vädd, ty den skönaste

höjer sin stämma!
Stå upp från ditt läger, din salighet
ropar dig till sig-

Varför äro ni så tystlåtna, ni högljudda,
och varför äro ni så tröga, ni beskäftiga?

Jag hör er ärelystnads skri på alla gator,
ni visa er präktighet på alla hav
och triumfera pä alla höjder:

Vilja ni nu icke hälsa den högstes brud?
Sannerligen, den som ser hennes anlete,

han ser konungen själv!

II
Inför jordens alla hjärtan skall man sjunga

brudens kärlekslov: på hennes hjässa ligger
brudgummens, konungens kyss.
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Hennes sjäIhar genom bönen blivit införd i
hans härlighet.

Hennes kropp är hans kärleks stora hemlighet.
Han smyckar hennes händer med sin nåd" som flödar

över alla våra gränser.

Han smyckar hennes huvud med en stjärna av för-
hoppning, som lyser över andra sidan graven.

Bed för henng och han skänker henne fred åt folken
och himmelens portar i besittning!

Han skänker henne sitt herraväldes aLLa själa4
ja, också de förlorade själarnas salighet
skänker han henne.

Han giver hennes tal dess makg och han uppfyller
hennes tystnad;

Han delar ensam hennes utstötthet, och han fOrharligas
i hennes dra:

Inför jordens alla hjärtan skall man sjunga
brudens kärlekslov; man skall lyfta henne
upp på själens tron! -Konungahymnen slutar med kärleken,
de evigt uwaldas lcans.

De yttetsta dngen

I
Din stämma talar:

lag säg världen med dess rastlösa jäkt fara bort
i ett moln:

Aftonens stillhet var som storm i hennes segel,

hon flydde för solnedgången som i stor för-
wivlan.

Ty van skall hon vända sig, när den mäktiga somnen
kommer, och var skall hon söka hägn, när hon blir
driven ut ur sitt tält?

Det är förgdves, som hon pinar människorna och hetsar

deras lidelses åtrå till kamp mot sömnen:
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Sömnen brygger dem ändå den dryck, som gör
dem stumma!

Städerna brusa väl ännu en stund, men den stora
tystnaden sipprar redan genom deras murar.

Deras smärtors purpur mörknar, och deras lustars
purpur gränar såsom skymning,

Deras stolta andar bliva askgrå såsom glömskan.

All viljekraft fördunstar, och all verksamhet blir
såsom en dvalas drömmar.

Konungarna bliva sömniga, och de mäktiga krypa till
sängs som små barn:

Alla söka sig till nödtorftens bröst; där blir
deras högmod så ringa som ett sandkorn.

Där bliva de alla som stoft i graven -Herre, förbarma dig över de armas själ!

II
Och din stämma talar:
Vem är du värld, att du skulle göra mig rädd! Jag dör

mångtusenfalt med mina barn!
Med vilka domar skulle du väl kunna böja mig? Min själ

brottas med den eviges domstol!
Se, jag står som sista man på avskedets stora brygga,

jag håller i mina armar alla, som livet stöter bort.
Mina öron få ej någon ro för deras jämmer, och mitt ansikte

är blekt av deras ängslan,

Mina fötter dro tåckta med aska ända till fotknölarna, och
mina kläder äro ständigt fuktiga 

^v 
grav^rnas immiga

dunster.
Sannerligen, jag år trött av aII f.örtitran, och min fruktan

har blivit så svag som ett barns händer.

Den har betvingat min kärlek och kastat henne på knä,
så att hon icke mera kan stå upp!

Ve dig, värld, som i din förstockelse tror på döden:
du skall finna en död, som du icke kan göra dig
en föreställning om!

Du skall finna en död, som du aldrig i evighet kan dö ifrån.
Trösten eder, I som gråten, glädjen eder, I som icke glömmen,
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Ty jag skall göra eder trohet till ett löfte, jag skall
fylla edra tankars bägarc med mening ända till brädden!

Jag skall upplyfta edert hjärta till frihet - mot förnuftets
alla slavar!

De glödande skall jag taga mig an, men de genstörtiga skall
jag försmå!

Jag skall giva de karleksfulla rätt inför förintelsens ansikte;
jag skall sätta dem på det eviga livets tron!

Jag skall lyfta dem upp över rätwisan: jag skall bära dem

ända ftam till Guds barmhärtighet!

ilI
Din stämma talar:

lagvet, att de bespotta mig jag vet, att de förtörnas
över mig, jagvet, att de försåtligt söka komma
mig till livs,

Ty väl höra de min stdmma, och de märka mitt återsken

i sina hjärtan,
Men de kunna icke se mitt ansikte: mitt huvud ligger

försänkt i Guds sköte, jag har icke lyft det upp
på flera hundra år!

Allvishetens skuggor hava växt omkring mig, hennes hem-

ligheter frodas på min panna såsom dunkel mossa.

Ty jug har blivit döpt i hans namn, som heter: >>Outrannsaklig>>

och vilkens härlighet benämnes: >Djupt förborgad>.

Han höljer sin evighet med vällande vågor och
sin oändlighet med stormarnas brus,

Han låter ovädren rasa, som om de vore herrar, han döljer
alla sina krafter under namn, som människorna
giva.

Han döljer sin ande under deras hjiltan, han döljer
sin kärlek under bröd och vin.

Se, jag är underkastad min svaghets slöjor, jag är under-

kastad missförståndets dunkla slöjor,

Jag är underkastad mitt brudskaps slöjor, jag är under-

kastad mitt himlaarvs ljusa slöjor.

Ty på det, som du icke ser, skall du känna igen mig,
och genom det, som gör dig försagd, skall din
själ komma till tro på mig.
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IV
Och din stämma talar:
En gång ntu alla hemligheters stota slut är inne,
När Den ftirdolde blixtrar fram i den befriade kärlekens

väldiga ljungeld,
När hans kallelserop går som en stormvind genom alltet

och hans skapelses bundna långtan brister ut i jubel,

När stjärngloberna flamma upp i lågande eld och det
befriade ljuset höjer sig ur deras aska,

När stoftets fördämningar brista och det oseddas slussar

öppna sig,

När årtusendena flyga tillbaks till sina nästen såsom örnar
och eonernas eskadrar vända åter till evigheten,

När alla bundna tungor lossas och det outtalades strömmar
villa fuam,

När de djupast ensamma själarna komma i dagen och allt
det omedvetna flyter upp i ljuset:

Då skall Den avhöljde upplyfta mitt huvud, och för hans

blickar skola mina slöjor brinna upp i eld,

Och jag skall ligga där såsom en blottad spegel i världarnas
åsyn.

Och stjärnorna skola känna igen sin ljushymn i mig,
och tiderna skola känna igen sin evighet i mig,
och själarna skola känna igen sin gudabild i mig

Och Gud skall känna igen sin karlek i mig.
Och ingen slöja skall mera faIIa över mitt huvud så som

min domares bländvita glans.

Världen skall försjunka i hans ljus.

Och slöjan skall då heta nåd, och nåden skall då heta ändlöshet,
Och andlosheten skall då heta evig sällhet. Amen.
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Efterskrift

Gertrud von le Fort föddes som ättling av en gammal reformert hugenottfamilj
den rr oktober fi76 i Minden i T7estfalen. Hon dog den r november r97r i
Oberstdorf (i Allgäu). Sin ungdom tillbringade hon i Heidelberg och i Rom.
I Heidelberg, Marburg och Berlin studerade hon protestantisk teologi, historia och
filosofi. Som engagerad elev till Ernst Troeltsch, den liberala teologins framstående
representant, utgav hon år r9z5 sin lärares Glaubenslehre, SjdIv hade hon då
redan andligen lämnat sin professor. Samma år upptogs hon i Rom i den katolska

kyrkan. Sin övertygelse hade hon ett år tidigare, 1924, pä ett storartat sätt givit
uttryck åt i sin första betydande diktverk, Hymnen an d.ie Kirche.

Gertrud von le Forts Hymner till kyrkan gestaltar ett motiv som 
- 

uttryck-
ligen eller underförstått 

- 
hör till de centrala i vår tid. Skrivna på ett språk

som påminner om Psaltaren och om Dantes Gudomliga komedi visar hymnerna

storheten i och vidden av Gertrud von le Forts kyrkosyn. De talar inte om kyrkan.
De är riktade ti.l,l, kyrkan. Gertrud von le Fort samtalar med den andliga makt
som hon känt igen och erfarit i Kristi kyrka. Dialogen var den enda adekvata

litteråra formen för vad hon hade att säga. För henne gällde det inte att i kyrkan
tillfredsställa eventuella >religiösa behov>>. Hon var varken upptagen av sin egen

>frälsning> eller hågad att utställa fromma upplevelser till andras beskådande.

Tvärtom såg hon i kyrkan den fortlevande Kristus: han som sammanfattar allt
(jfr Ef r: ro) förblir genom kyrkan närvarande i historien.

Det som Gertrud von le Fort bekänt i sina hymner förblev dominerande i hela

hennes f.ortsatta författarskap. Till hennes förnämligaste romaner hör Das Schwei.ss-

tuch d,er Veronika (1928), av Karin Stolpe översatt till svenska under titeln
Veronikas suetted.uk (rg+8). Romanhandlingens skådeplats är den eviga staden.

Det Rom som vittnar om en storslagen hednisk kultur har blivit kristenhetens

andliga medelpunkt. Infor Kristi kyrka får hedendomen träda tillbaka, även och
just på den plats där den har åstadkommit så imponerande prestationer.

Kyrkan mitt i världen är temat för romanen Der Papst aus d'em Ghetto (tglo).
I den medeltida maktkampen mellan kejsare och påve har mänsklig själviskhet

och politiska intriger smutsat ner kyrkans kladnad. Men kyrkan är inte av denna

världen. Inga mänskliga felsteg och inget mänskligt övergrepp kan fördärva det

hon djupast sett är. f romanen Die Magdeburgi.tcbe Hocbzeit (tgl8) blir den av

Tilly under trettioåriga lriget förstörda staden Magdeburg till en symbol för det

heliga romerska rikets undergång. Kyrkan kan inte dras med i katastrofen, ty hon

är inte människoverk.

Gertrud von le Forts kanske mest koncentrerade episka verk är novellen Die
Letzte ant. Scbafott (rglr). Den visar kyrkans kraft i en kvinna som tror. Kar-
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melitnunnan Blanche de la Force, novellens huvudgestalt, kan inte bemästra sin
psykiska labilitet. Men Kristi nåd, förmedlad av kyrkan, hjälper henne att i sin

egen ängslan känna igen Kristi ångest i Getsemane. Samma nåd väcker i henne

en segerviss beslutsamhet inför martyriet. Även novellen Die Frau d,es Pilatus
(r9r5), på svenska i översättning av Allan B. lanzon utkommen under titeln
Pilatus hustru (1962), visar hur Guds barmhärtighet verkar i trots av mänsklig
svaghet.

I sin enda teoretiska bok, Di.e euige Frau (1934), tecknar Gertrud von le Fort
den teologiska bakgrunden till de kvinnoöden hon framställt i IIeru av sina dikt-
verk. Kvinnan är i historien den bevarande och uppehållande kraften. Vad dik-
tarinnan i sista hand vill säga är, att kvinnan 

- 
både såsom brud och såsom mo-

der 
- 

är den stora symbolen för kyrkan.
Gertrud von le Fort såg i kyrkan ett mysterium, som både övergår mänskliga

mått och leder människan till eljest ouppnåeliga höjder.

FIon var nutidsmänniska. Hon bar inom sig den gemenskapslängtan som behärs-

kar dagens släkte. För egen del hittade hon hem till den gemenskap som man

inte mer kan överge om man en gång har erf.atit den, med hennes egna ord: >>Ingen,

som avstår ifrån dig, har ännu lärt känna dig! > I kyrkan upptäckte Gertrud von le
Fort sig själv. Hon fann där både Gud och sitt eget iag. Det var detta som gav

hennes lidelse för kyrkan en sådan intensitet. Och det är därför hennes hymner

viftnar om en väg som är exemplarisk för vår epok. Hymnerna framstår i själva

verket på en gång som bekännelser och som lovsånger. De är både självbiografi
och förkunnelse.

Gertrud von le Fort var också historiker. Hon kande till kyrkans begränsning,
men framför allt hennes sanning. Hon kände faran med ett etablerat trossam-

fund. Men hon visste också att en dkta övertygelse inte kan undgå att driva män-
niskor till varanåra. Hon var medveten om klyftan mellan den gudomliga högheten
hos kyrkans stiftare och den aningslösa självbelåtenhet med vilken kyrkans barn
inte sällan har vanställt sin andliga moders ansikte. Men hon var också medveten
om att kyrkan är fortsättningen på det Ord som i Kristus blivit kött 

- 
kött med

allt det motbjudande som det kan innebära. Gertrud von le Fort älskade hednisk
stolthet och avskydde kristen småskurenhet. Men hon visste samtidigt att kyr-
kan ändå är den enda makt som förmår lyfta upp människan till det hon i
sista hand är kallad att vara. Det finns endast ett sätt att bli fardig med kyrkan:
ar kasta sig i hennes armar. Snillrika mänskliga beräkningar är meningslösa inför
henne. Kyrkan är mäktig. Men det är hon inte på grund av fysiska maktmedel,
hur litet än enskilda av hennes representanter har förstått det. Hon är som ett
ljus som drar till sig var och en som kan se. Har man drabbats av en glimt
av hennes glans, kommer man inte längre undan henne. Med Gertrud von le
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Forts egna ord: >Såsom kyrkan fOrftiljer en, så kan endast Gud förfölja en.>

Kyrkan är den stora stötestenen i historien. Men >>en gäng når alla hemlig-
heters slut är inne>>, skall det bli uppenbart att hon bar Guds insegel på sin
panna. Då >kommer tiderna att känna igen sitt eviga i henne>.

Slutligen: Gertrud von le Fort var teolog. Hon var det inte i ordets tekniska
mening. Men hon anade svaren pä frägor som dagens teologer oroas av. Begreppet
kyrka var för henne inte ett allmänbegrepp, det var inte synonymt med >>samfund>.

Kyrkan - i Gertrud von le Forts mening - förekommer inte i pluralis. Tvärtom
var >kyrka>> för henne ett namn - namnet på den gemenskapsindividualitet som

vuxit fram och fortfarande växer kring Jesus av Nasaret och som därför är unik.
Gertrud von le Fort hade förstått att en grupp kan yara en engångsföreteelse på
samma sätt som individuella personer. Så var kyrkan för henne den individuella
>sociological body> som har ganntin för sin identitet med sig själv i biskops-
kollegia med Roms biskop i spetsen. Genorn att v^ra centrerad kring hierarkin
har Kristi kyrka tiderna igenom förblivit vad hon var fuän bOrjan. Dagens teo-
loger trägar sig vad LTrkan ursprungligen var avsedd att van. Kristna samfund
längar tillbaka efter den förlorade enheten. Gertrud von le Fort lämnar oss inte
i oklarhet om sitt eget ställningstagande. Hennes författarskap i sin helhet och
hennes Hymner till kyrkan i synnerhet framstår som ett enträget vittnesbörd om
Kristi kyrka.

Hymnerna framläggs här i svensk version av Folke Gjerulf (född r9o4). Över-
sättaren har själv framuätt som poet. Hans översättning av Gertrud von le Forts
hymner vill bidra till att ea betydande dikwerk inte råkar i glömska.

Vilbelrn Köster SJ
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