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Sedan sist

Oliekrisen
stöts och blöts denna vinter till det olidligas gräns.
På wå plan gå,r diskussionerna och de diskuterande
år helt naturligt av två slag. Dels rör sig diskussio-
nerna på det aktuella, politiska planet och man frä-
gar sig hur länge den akuta krisen kommer att vara
och hur den skall lösas. Ddr föreligger en optimis-
tisk och en pessimistisk huvudbedömning och alla
graderingar dfuemellan. Samma typer av bedöm-
ningar föreligger också på det andra planet: energi-
krisen i stort, som nu redan diskuterats ett antal år i
samband med miljöförstöringsproblem. Der som
miljödiskussionen aldrig har lyckats med nämligen
att vinnagehör hos en bredare allmänhet, därför att
den varit så abstrakt och uppgifterna varit så motsä-
gelsefulla, det har oljekrisen som ju är berydligr
mera påtaglig för att inte säga päträngande på kort
tid lyckats med. Oljekrisen har sämt oss till efter-
tanke.

Arbetslöshet i stor skala ligger som ett hotande
moln vid horisonten. Konsumtionssamhället har
svårt att upprätthå,lla den efterfrågan på varor som
tillgången kräver och därtill kommer bristen på
bränsle. Det blir inte bara kallt i lägenheterna. Det
blev också kyligare i lönematchen och en första
lösning kom oväntat snabbt. Det indusaialiserade
samhällets komplicerade mekanismer år mycket
så'rbara. Det var vad vi lärde oss redan pä r91o-ta-
let. Men i vår kloka tid har vi inga nya och bättre
återförsäkringar än vi hade då, tycks det. Spekula-
tioner om kärnkraft, vätekraft och till och med
gammal hederlig torv förblir spekulationer på sikt
och ger inga garantier nu.

Det som gåller närsamhälle och stat gäller också
för hela världen. Ekonomin iir i gungning och det
sägs att oljekrisen ingalunda drabbar bara i-länder-
na. U-länderna, exempelvis Indien, tycks å det
mycket värre. Typ av statsskick tycks inte ha nå-
gon betydelse. De i höstas ljusa prognoserna för
bruttonationalproduktionens ökning har förbytts
i alla länder mot villrådiga huvudskakningar hos
expertis och ansvariga. Inga garantier, inga progno-
ser, ingen trygghet.

Den vädd som i likhet med trollen i Ibsens Peer
Gynt strävat efter att ovaere sig selv nok" har bru-

a-laz8n Credo

talt väckts ur sitt navelskådande och blivit medve-
ten om sin egen otillräckligher, i stället för att vila i
sig själv. Den tekniska perfektionens cirklar är rub-
bade. Når filosofer har pekat på att det hör till
människans livsvillkor att bli utsatt för faror, finner
de inte ofta gehör och den gamle Predikarens ord:

" 
Fåfångligh eters åfånglighet ! Allt år fådängligh et ! "

har knappast gjort honom populär och han har inte
tagits på allvar ens under nödtid. Nu äventyrar en-
ergitillgångarnas minskning vårt materiella välstånd
och västerlänningarnas bundenhet vid tingen avslö-
jas. Optimister och pessimister har ställts inför kalla
fakta. En kris i ordets egenrliga mening, en vänd-
punkt, har kanske nåtts. Inga fraser hjälper längre.
Trygghet, säkerhet, gynnsamma prognoser har dra-
git sin kos.

Låget år inte bättre i dag därför att ekonomin har
en organisadon som omspänner hela iorden. I det
agrara samhället, i herdarnas, jordbrukarnas och
sjålvhushåLllningens tidevarv, hade ekonomin ännu
en viss enkelhet. De minimala behoven var ome-
delbara resultat av människornas insatser. Gårdar-
na, byarna, socknarna fungerade som s.jälvständiga
ekonomiska enheter. Det agran samhället var inte
osårbart, och det är ingenting som säger att dess
ekonomi var förnuftigare, därför atr den var enkla-
re. Vissa katastrofer som tidigare var ödesdigra kan
bemästras i dag. Men få epoker i väddshistorien har
utsatts för större katastrofer än det industrialiserade
rgoo-talet. Det vi åstadkommer i vår tid tycks växa
oss över huvuder och förutsättningen för världska-
tasroferna har varit vi själva och vårt industrialise-
rade samhälle. Nu är läget ett arrnat äD i d,et agrara
samhället. Den världsekonomi vi byggt upp är tyd-
ligen mycket känslig. En enda vara har en sådan
nyckelställning att den kan få ekonomin ur balans.
Ekonomin har blivit ett slags od jur som är svårt att
tämja och dess dåliga humör kan tydligen varken
fackmän eller politiker mildra. Den ekonomiska
kris som tycks stå för dörren år av annat slag än
r93o-talets. Frägan är om vår tid är bättre rustad att
klara vär dds kris än man var för drygt fyrtio år
sedan.

Det är emellertid inte bara människans ekonomi
som är i farozonen. Hon är i farozonen själv - som
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Sedan sist

människa. Inga garantier finns, ingen trygghet och
ingenstans att dra sig undan. Alla stån inför samma
öde. Markerar energikrisen i s.iälva verket en vänd-
punkt i den västerländska civilisationen?

Om inte ol jekrisen innerst inne är en enda gigan-

tisk, världsomfattande spekulation i människornas
behov av trygghet, säkerhet och gynnsamma pro-
gnoser? I så fall har väl civilisationen i hela världen
för snöd vinnings skull nått safiIma bottennotering
som under de tre världskrigen detta å'rhundrade -
der första, det andra och det kalla.

Kläderna gör mannen

- så lyder titeln till Gomfried Kellers odödliga
novell, det lilla limerära alster som nu fyller roo år.

Det var är 1874 som novellen kom ut som tillägg
till den andra upplagan av novellsamlingen "Die
Leute von Seldwyla". Käderna gör mannen framstå,r
som eft slags lovsång till kvinnan. Den lilla flickan
Nettchen, verkets huvudperson, är pL sitt sätt ett
snille. Hon genomskådar den manliga leklusten.
Med praktiskt sinne och orädd självständighet be-
mästrar hon en tilltrasslad situation. Kvinnlig klar-
synthet blir i henne mänsklig vishet.

Gottfried Keller (r8rq-r89o) hör till den schwei-

ziska liaeraturens stora berättare. "Kläderna 
gör

mannen>) fyller endast ett litet häfte, men måste

räknas till hans bästa verk. I svensk version har

novellen kommit ut i Bonniers >Världslitteratu-
renn bd 44, 1927, s. 169-224. Novellens story år

enkel och inte ens originell. Genom en lustig kors-
ning av händelser råkar en skräddare, Wenzel Stra-
pinski, bli tagen för att vara greve. Till hälften h jälp-

lös och till hälften pigg på äventyr spelar han tålmo-
digt den roll som omgivningen försatt honom i. I
sin grevliga härlighet vinner han Nettchens kärlek.
Hon är borgmästarens näsvisa dotter. Sanningen
blir snart uppenbar - men flickan förblir dock ho-
nom trogen. Hon avslöjar sig som en aningsfull
ängel. Det var inte de grevliga kläderna som impo-
nerade på henne. Uppenbarligen visste hon att det
visserligen är kläderna som brukar göra mannen,

men att det i sista hand är män som gör kläderna.

Det var rJ7enzel hon var fåst vid, om han nu var
greve, skräddare eller något annat spelade ingen
roll.
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Med sedvanlig framställningsförmåga tecknar
Gottfried Keller den kvävande småskurenhet som
teget^r i de byar där handlingen utspelas. Herrar
honoratiores kan verka betydelsefulla endast när de
lever i sin avskilda lilla värld. De lever i ett >>som

om> som endast kan framkalla ett småleende. Men
Nettchen petar hål på kälkborgerligheten. Hon ly-
ser med sin ursprunglighet. Hon är som en blomma
som oförhappandes spirar upp på torr mark. Den
sunda naturen visar i henne sin aldrig svikande
kraft.

Gottfried Keller praktiserade inte någon form av
kristen tro. Men med sitt litterära skapande var han
hemmastadd i Europa - i en kulturtradition för
vilken kristendomen är en av de formande krafter-
na. Hans Nettchen vittnar därom. I sin kärlek stan-
nar hon ingalunda vid ytligheter. Tvärtom tränger
hon igenom ytskiktet för att nå rakt in till den
älskade mannens kårna. För henne dr alltså kårlek
avsevärt mer än en tillfällig förälskelse. Den är långt
ifränbara en känslosak. Den innebär ett beslut och
ett ansvarstagande. Det är detta som bestämmer
Nettchens tillvägagångssätt. Hon är en enkel flicka.
Men i all sin enkelhet tillhör hon den europeiska
litteraturens vägvisande kvin nogestalter.

Hon har för övrigt under de senaste månaderna
på nytt kommit i blickfåltet. Marcel Rubin (född
r9o5), den i ttr(ien levande förfartaren och musi-
kern, har inspirerats av Gottfried Kellers novell till
en komisk opera. Den framförs i Volksoper i Vien.
Rubin lånar handling och titel av Keller, men Nett-
chen har hos honom fått ett drag till. Hon har blivit
dagsaktuell. Hos den schweiziske berättaren var
hon helt enkelt den både framsynta och trogna
kvinnan. FIon var fylld av den kärlek som gör män-
niskan seende och som hjälper henne att komma
realiteterna in på livet. Hos Rubin hävdar hon där-
utöver kvinnans oberoende. Rubins Nettchen säger
klart ifrån att hon inte är en nyupplaga av andkens
Helena, hon som blev bortrövad, och därigenom
blev orsak till att Menelaos för hennes skull börf ade
det trojanska kriget. För Nettchens skull uppstårr
inget nytt trojanskt krig. Hon vill det inte själv.
Hon avböjer att vara den som två män slåss om. Det
är hon slälv som avgör vem hon vill ha och vilken
man hon vill följa. Hon har alltså blivit modern.
Men hon har iindå förblivit sig själv.



AMADEO PAOLINO SJ Thomas av
Aquinos verk

Thomas vetenskapliga produktion var oerhört rik. Den omfattade två grupper av

arbeten: kommentarer till redan skrivna verk och verk som han siälv författat. Bland
kommentarerna kan här nämnas de nära ettusen föreläsningarna >In Libros Aristo-
telis> och de omkring tretusen "Super Quattuor Libros Sententiarum Petri Lom-
bardi". Även till evangelierna skrev han utförliga kommentarer, vilka sedan samla-
des i de volymer som kallas >Catena Aurear.

De mest betydande bland de systematiska verken är: "Quaestiones Disputatae de
Veritaterr, ,Summa Catholicae Contra Gentilesr, rrSumma Theologiaeu, som inne-
håller z 652 artiklar. Han skrev också ett femtital 'ropuscula', alla värdefulla, om
också av olika omfång och betydelse. I dag har "quodlibeta', den typ av skrifter som
var förknippade med själva metoden i de medeltida universiteten, försvunnit ur den
filosofiska litteraturen. Tvä gänger årligen ägde särskilda debatter rum:. magistri och
baccalaurei svarade dä pä frägor som kunde hänföra sig till vilket ämne som helst.
Nästa dag eller under de närmast följande dagarna tog mästaren på nytt upp de
förut behandlade frågorna och lade fram problemens slutgiltiga lösning. Dessa
disputationer gav upphov till en mångfald skrifter. Thomas "Questiones Quodlibe-
tales" är fortfarande berömda.

Under en tid av tjugo år utkom tjugofyra volymer oin foliou: en fantastisk
produktivitet, möjlig endast för ett geni i outtröttlig skapande verksamhet. Thomas
brukade arbeta omkring sexton timmar om dagen. Han lät aldrig en minut gå
födorad, eller, som en av hans levnadstecknare skriver: >... ut nullum suae vitae
esset vacuum>).

Sanningen synes inte alltid vara människans >vän>. Den är heller ingen öppen
stad. Den ar alkför väl försvarad och omger sig med alltför mätga hinder för att
kunna intagas med storm. Thomas inställning till sanningen är heller inte den stolte
och djärve erövrarens: han strider med belägrarens sega och ödmjuka tålamod. Han
är övertygad om att det mänskliga förnuftet inte med en enda gätgkan nä fram till
sanningen, utan att detta måste ske steg för steg. Tiden är med andra ord en rbonus
cooperator>> i det verk som med tiden skall fullbordas.

Utforskandet av kunskapens vidstrdckta fålt år inte en uppgift för en eller flera
lärda utan för hela den tänkande mänskligheten århundradena igenom. Varje tidsål-
der, varje reflekterande varelse, bidrar till vetenskapens uppbyggnad. Allt vad de så

kallade nyskapande genierna åstadkommer är till mycket stor del ett resultat av det
arbete som andra har utfört före dem. De andras medverkan är således nödvändig.
Det första doctor angelicus gör var gäng han ställs inför nya problem är att ta reda på
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de lösningar som övriga tänkare har kommit fram till. Han hyser inga förutfattade
meningar utan är vidsynt och ärlig nog att erkänna sanningen var han än finner den.

För Thomas kan tvivlet, ja till och med villfarelsen, vara em medel att belysa

sanningen. Därför bör man, menar han, känna tacksamhet mot alla.

Villfarelsernas mångfald gör honom emellertid bedrövad. Han visar att också de

största genierna har sin begränsning. Thomas läqger fram lösningen på det funda-
mentala problemet om människans bestämmelse, meningen med hennes liv. Han
påminner om de stora svårigheter som möter sanningssökaren, de felaktiga slutsat-

ser som dragits och slutar med de sorgsna orden: "Av detta frarngär hur d jupt dessa

lysande andar (ingenia) måste ha lidit." Med samma djupa medlidande skriver sedan

Dante i "De Monarchiao: ,Arrna mänsklighet, vilka stormar och olyckor måste du
inte utstå under alla dina mödor och strävanden!" Thomas för sin del tillägger
genasr atr endast den kristna uppenbarelsen förmår skingra alla felaktiga föreställ-
ningar man gjort sig om dessa ting.

Som vetenskapsman lirar han på den goda viljan hos alla dem som söker sanning-

en. Han begagnar aldrig hårda ord när han rättar till ett misstag. Endast dä han råkar
pä en uppenbar lögn skärps tonen. Med godmodig ironi ser han på de tänkare som
har alltför brått att stämpla andras mening som felakdg. Han tål ingen udiktatun på

vetenskapens område. Han spar inte heller på sarkasmerna gentemot de filosofer
och teologer som ,skrytsamt tar vetenskapen i anspråk för egen del".

IJan ar inte intresserad av historia för historiens egen skull. Den är inget mål i sig

s jälv utan ett medel för att säkrare kunna nä fram till sanningen. Eller som han s jälv

sade: ,Man studerar inte filosofi för att favea vad andra har tänkt utan för att få
veta hur det i sanning förhåller sig."

T ola bu ndratalets halt urella miljö

I och med tolvhundratalets början vidgas rarnen för den filosofiska bildningen. Det
var genom arabiska filosofer: Avicenna (Ibn Sina), Åvenpace (Ibn Badsia) och andra
som Västedandet kom i beröring med Aristoteles och med grekiskt tänkande
överhuvudtaget. Denna överföring av hellenskt blod till den europeiska kulturen
blev av utomordentligt stor berydelse. Den filosofiska förnyelsen kunde dock inte
genomföras uran srid och heller inte utan vissa faror för det kristna tänkande som
vid denna tid hade makt över sinnena. De kyrkliga universiteten - de enda som dä

fanns - ,invaderades, av Aristoteles lära via iudiska och arabiska kommentatorer.
Den främste av de sistnämnda var utan gensägelse Averroös >>som gjorde den

berömda utläggningen>.
Det kan omöjligt förnekas att Aristoteles auktoritet missbrukades av filosoferna

- av vilka samtliga var katoliker och flertalet tillhörde prästerskapet. Enligt dem
förelåg mellan teologi och filosofi inte bara en skillnad utan också en motsättning.
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En tanke kunde, menade de, vara filosofiskt riktig samtidigt som den var teologiskt
felaktig. En i sanning ohållbar uppfattning!

Teologerna lät sig heller inte övertygas. Aristoteles och araberna ä ena sidan, å
den andra Augustinus och mystikerna, som också hade sina övertygade och skickliga
försvarare. Detta var den polemiska och kulturella atmosfär som Thomas levde i.

Albertus Magnus var den förste tänkare som insåg det nödvändigai att sätta sig in
i sina motståndares tankegångar. Enligt hans uppfattning finns det en skillnad men
däremot ingen motsättning mellan filosofi och teologi - båda måste samverka till
fromma för den kulturella utvecklingen. Enda sättet att nä fram till en ny och

storartad syntes var att åstadkomma harmoni mellan det som var sant hos de

hellenska filosoferna och den uppenbarade Sanningen. Till detta krävdes en intel-
lektuell kraftansträngning. Albertus Magnus var en banbrytare för denna tanke;
Thomas blev den som skulle föra den svåra uppgiften till ett lyckligt slut.

Vad som först och främst krävdes var att man hade tillgång till en pålidig
aristotelisk text. Hittills hade man använt sig av de arabiska översättningarna, vilka
sedan i sin tur översatts till latin. ,Översättning> var här ofta lika med "förfalsk-
ning>. Thomas skaffar sig de viktigaste manuskripten, eftersom hans egna kunska-
per i grekiska är tiimligen bristfälliga vänder han sig till en ordensbroder, \Tilhelm
von Moerbecke, som är mycket hemma i språket. I(ilhelm gör en synnerligen
omsorgsfull översättning som än i dag godkänns av kritikerna.

Denna yfterst noggrant översatta text är den första som Thomas kommenterar.
Hans analytiska utläggnin gar är omfattande och d jupsinniga. Av sina samtida far han
hedersnamnet >expositoro. Moderna aristotelestolkare visar - med kritikens stöd

- att han var vdrd denna aktning.

Aristoteles tolAad aa T bomas

Det som mest tilltalade Thomas och de övriga stora lärarna på tolvhundrataletvar
det rationella draget hos Aristoteles, men också exaktheten i hans iakttagelser, de

mängfaldiga slutledningarnas metod och strävan till syntes.

"Kristenhetens allmänne lärare" erkänner de peripatetiska doktrinerna om kun-
skapens uppkomst, Unioersalia, teorin om vetandet, varats analogi. Särskild vikt
lägger han vid teorin om handlingen och kraften. Han vidareuwecklar och fulländar
dessa hörnstenar i den aristoteliska tankebyggnaden och lägger dessutom till teorier
som var okända för den hellenske filosofen: läran om födänandet av exisrens, om
skapelsen, om den rena handlingen, om varande och väsen osv.

Thomas ser upp till Aristoteles men hans beundran är inte slavisk. Han rvekar
inte att ta avstånd från honom då han anser sig ha gikiga skäl till det. Han påpekar
exempelvis ofta att de argument som hämtas från auktoriteter ät de allra svagaste.
Han tillbakavisar Averroös syn på Aristoteles som >>en gudomlig varelser', den som
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hade "fulländat vetenskapen>. Filosofiska argument, säger Thomas, gäller >icke på

grund av auktoriteten hos dem som framlagt dem, utan på grund av motiveringen
för vad de sagt, non . . . prrpter auctzritaten dicentiunt, sed propter rationem dictoram.

I det nya sysrem som utarbetats av Thomas intar ontologin den förnämsta platsen:

den är drottningen bland vetenskaperna. I första hand berör den 'varandet såsom

sådant" eller med ett ord: ,tillvaron>. Ontologins principer låter sig tillämpas på allt
som ,rär, eller "är möjligt". Den är en torr opersonlig vetenskap som inte lämnar
något utrymme åt känslan. Den undviker alla metaforer och bildliga talesätt. Sådant

anstår diktaren, säger Thomas, halvt på skämt.
Thomas inre trygghet avspeglas i alla hans verk. Hans stil :ir korthuggen' men'

säger kritikerna, i motsats till de svårtydda aristoteliska texterna, kristallklar. Aristo-
teles skiljer mellan sådant som har "möjlighet att var^>> och sådant som >måste

vara". Till den första kategorin hör alla skapade varelser, de existerar, men de

kunde också låta bli att existera eftersom deras väsen icke är >>varat>>. Till den andra

hör endast ett ))vara>> vars väsen består i att finnas till. Det är alltså omöjligt för det
att icke existera. Drirför ,rmåste, Gud existera.

Genom atr acceptera Aristoteles för Thomas över medeltidens tänkande i nya

banor. Alla anser honom som en förnyare, mänga som en farlig och skrämmande

sådan. Han har ingenting emot kritik: "Om någon vill skriva emot vad jag häLr

skrivit, så må han gårna göra detta., Vissa filosofer angriper honom bakom hans

rygg. Till dem sdger han: "Om någon. . . har något att invända mot vad vi här skrivit,
bör han inte göra det i en vrå." De som älskar sanningen, tillägger han sedan, talar

och lägger fram sina synpunkter öppet, uttrycker ädigt sin innersta övertygelse.
,sanningeno, skriver han, ,rär väddsalltets yttersta måI" - inte endast människans.

Öariga källor

Doctor angelicas erkänner Aristoteles som den främste av antikens filosofer, men

inte nqg med detta: han begagnar sig också av Platon (framför allt av hans morallära)
samt de hebreisk-arabiserande filosoferna: Isac och Moses Maimonides. Bland de
aristoteliska tänkarna vänder han sig till Theofrastos, Themistios, Nemesios, Alex-
ander och Simplikios, för att nämna de mest kända. Thomas intellektuella källor iir
universella: hela det storartade arv som är det trettonde århundradets kulrur. Han
tar föraktfullt avständ från "elektisrnen>, detta konglomerat av olika åsikter. Inte
heller önskar han spela rollen av det slags medlare som till varje pris försöker lappa
ihop de olika lösryckta bitarna av sanningen. Han har ingenting till övers för ett
tankesystem som liknar en matta, hopsydd av olika tygbitar.

En filosofiskt och teologiskt system består av i varandra inträngande sanningar

som ömsesidigt belyser och reflekterar varandra tills de slutligen utgör en enhet. Så

består t. ex. en levande varelse av en mångfald element som dock utgör en enhet
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under den enda levande kraftens inverkan. Thomas snille skänkte mänskligheten ett
system som tycktes omöjligt aft övefträff^. Under ledande principers inflytande
svarar varje element mot erfarenheten och ordnar på ett tillfredsställande sätt de
tankar som låter sig förenas. Så kan vi beskrivaThomas av Aquinos verk. Med snabb
och säker blick fängar han in de primära grundläggande sanningarna, ställer upp
dem som väldiga stridshärar, varpå han förstärker de egna synpunkterna med allt det
som andra redan har tänkt ut.

Etienne Gilson, filosof och id6historiker, ger följande definition av den helige
Thomas verk: 'En filosofi som år kristen i ordets fulla bemärkelse, men som diirför
inte upphör attvara en filosofi i detta ords fulla bemärkelse.o

D en ledande aetens kapen

De stora medeltida lårarna - frän de mest framstående till de mer obetydliga -
gjorde ingen åtskillnad mellan teologi och övriga vetenskaper, allra minst de filoso-
fiska. Thomas lever i detta andliga klimat och han accepterar det. Han tillför det nya

tankar och ger det på så sätt ytterligare näring. Teologin, den viktigaste av alla
vetenskaper, innehåller något av var och en av dessa självständiga men ändå sam-

ordnade discipliner. Studierna i detta ämne är inriktade på Gud, veiddsalltet och
människans yttersta bestämmelse, sedda i uppenbarelsens ljus.

Filosofens föreställning om människan och Gud grundar sig enbart på förnuftet.
Diirför blir också hans människokunskap begränsad och hans gudsbild stympad.

Ända fram till Thomas dagar gick man in för en mystisk teologi inom det
personliga fromhetslivets ram. Detta är en aspekt som man varken bör förakta eller
förbise. Thomas var med sina d järva tankar ett bra stycke före sin samdd. Det strikt
vetenskapliga perspektivet på teologin har vi honom att tacka för. Hans nya metod

innebår en tillämpningav - framför allt den aristoteliska - filosofins principer med

uppenbarelsen som utgångspunkt. Till detta storverk krävdes >ett intellekt av

herkulisk styrkao (Adolf von Harnark).
Detta vetenskapliga förfaringssätt är utmärkande för Thomas samtliga teologiska

arbeten.
I Summa Theologiae bevisas inga dogmer. Botanikern ,bevisaro inte växternas

existens; i stället beskriver han de växter som existerar. Thomas utgångspunkt rir allt
det som redan omfattas av tron. Trosartiklarna är de grundläggande principerna i
denna vetenskap och från dem härledes allt annat.

Den bitande kritikern Erasmus av Rotterdamus, som besegrades av Thomas

skrifter, skrev: 'rEnligt min mening övertråffar den helige Thomas alla övriga
filosofer, både vad noggrannhet, omdöme och lärdom betråffar."

Såväl Summa Theologiae som Dantes Gudomliga komedi kan verka avskräckan-

de vid första kontakten. Beund ran för Thomas av Aquino föds ur grundlig eftertan-
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ke. Pico de la Mirandola, den italienske fjortonhundratalsfilosofen, skrev sedan han
gjort denna erfarenhet: "Den gudomlige Thomas lårahar fyllt mig med hänförelse."

Thomas låra år ett >fulländat>) men diirmed inte ett ,ravslutar> verk. Han var
övertygad om att sanningen, varhelst den är känd, låter sig erövras på nya sätt och att
människan aldrig kan nä fram till full insikt. Endast om det gudomliga "logos> kan
sägas att "allting har blivit till genom honom, (Joh. r: 3). Den mänskliga kunskapen
däremot förmår aldrig täcka hela verkligheten. Den har sin styrka i att vara öppen
för mera.

Följande Thomas-litteratur föreligger på skandinaviska språrk:

Albert Raulin OP: Nordisk bibliografi over thomismen, i: Lumen, i, Ksbenhavn
rqsgl6o,s. t6z-r69.
Per Erik Persson: Sacra doctrina. En studie till förhå,llandet mellan rutio och reaelatio i
Thomas'av Aquino teologi. Gleerup, Lund r9j7.
Ett kritiskt ställningstagande till ovanstående: \(ilhelm Köster SJ: Två förnuft eller ett
och samma?, i: Lumen3, Ksbenhavn r91916o, s. r7o-r82. Dens.:Thomas i Lund, i: Credo,
4t (t96o), s. 9o-9t.
K n u t E ri k T r ana y : Thomas av Aquino som moralfilosof. Universitetsfodaget, Oslo r 95 7.
Ett kritiskt ställningstagande till ovanstående: l0flilhelm Köster SJ:Freud i munkkåpan?,
i: Credo, 4z (t96r), s r&23.
ThomasAquinas. Indledning,oversettelseognoteraf Heinrich Roos SJ. uDestore
tenkereo, Berlingske Filosofi Bibliotek, Berlingske Forlag, Kobenhavn r965.
Thomas Aquinas. Oversettelse, innledning og kommentar ved Knut Erik T ralrsy.
Pax Forlag A/S, Oslo r q6z.

Thomas' verk har på originalspråket, latin, sedan rg46 kommit ut hos Marietti Editori Ltd.,
Rom. Denna nu snarr fullständiga utgåva är utgivningstekniskt föredömlig. Några band har
redan kommit ut i flera upplagor.
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ALF ÅBERG En svensk .rpplever Europa

>Europa har alltsedan högmedeltiden varit en kultur på marsch, en kultur med sina
ideal i framtiden. - Den stora inspirationen framät har städse varit de universalistis-
ka idealen både i kristendomens och upplysningstidens utformning. Europa har i
sina stora tidevarv alltid syftat till att nå utöver Europa. Det är detta som är
Europatankens paradox och dess storhet.o

Orden är hämtade ur ambassadören Gunnar Hägglöfs lilla bok "Att säga ja till
Europa'. Den utkom för mer än tio år sedan, men jag har ofta haft anledningatt gä
tillbaka till den. Så sant och uttrycksfullt skriver bara den som själv intensivt upplevt
Europa, det andliga och det historiska.

I nitton år satt Gunnar Hägglöf som vår ambassadör i London. Sedan han med
ålderns ratt avgätt efter en sällsynt ftamgätgsrik karriär, har han i en serie av

fängslande memoarer - "Möte med Europar, (r97 r), >Samtida viftne" (r972) och

"Fredens vägar>> (rgl ) - på ett måttfullt, klarsynt och kultiverat sätt berättat om
sin konfrontation med Europa och sina möten med framstående europ6er. Han för
oss här från det goda, skyddade och isolerade Sverige ut i centrum till en på många

sätt kaotisk men ändå sällsynt levande vädd, som också vi tillhör och som - vare sig
vi vill det eller ej - format och formar vårt öde.

Gunnar Hägglöf var zt är gammal, när han är 19z6 inträdde i utrikesdepartemen-
tet. Han berättar charmfullt och roande om de hårda språkprov på franska, engelska

och tyska han ställdes inför, innan han blev 
^ntagen 

som attach6. Sin första tiänstgö-
ring fick han vid beskickningen i Paris hos den legendariske envoydn Albert
Ehrensvärd, som gav honom eftermiddagar och kvällar fria att på egen hand upp-
täcka den främmande staden. >>Pä rgzo-talet>>, säger han, rkunde man ännu prome-
nera i Paris, tillbringa timmar vid bouquinisterna på Seinekajerna, ströva genom
medeltid och de stora seklen upp mot Luxembourgparken, sticka in på Sorbonne
och lyssna på en föreläsning och sedan sitta pä kafåer och prata med jämnåriga,

medan gaslyktorna tändes utefter boulevarderna. På rgzo-talet var människorna
ännu herrar i sin egen stad.', Hans närmaste chef, den älskvärde och spirituelleJoen
Lagerberg, tog väl hand om honom och förde honom i kontakt med de mest skilda
mil jöer av det kultiverade Paris, med lärda män, diktare och konstnärer. Det var en
tid av gläd je och optimism inför framtiden, och själv var han sprudlande av obändig
livslust. Han var en entusiastisk anhängare av Nationernas Förbund, av Locarno-
pakten och Briands politik till förmån för en utjämning mellan Frankrike och
Tyskland.

Efter två år flyttades F{ägg.IöF till legationen i London. Breven hem, som han

citerar i boken, vittnar om hans intresse för de europeiska folkens skilda traditioner.
Engelsmännen var mindre nedtryckta av sin historia än fransmännert, konstaterade
han. Deras land hade inte förhärjats av krig och revolutioner så som skett i
Frankrike, och kanske var det detta som giorde att engelsmännen kände sig så
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hemma med sin historia. Deras minnesbörda låg inte som hos fransmännen lagrad i
väl avvägda skikt - medeltiden, renässansen, det stora seklet, rToo-talet, revolutio-
nen. I England levde alla förgångna sekler tillsammans med nutiden och man drog
sig inte för att blanda olika stilar i en och samma byggnad. H?ir sköt gotiken ständigt
nya skott. Med starkt engagemang skildrar han sina studieresor till olika engelska
industrier. Han blev socialt medveten och djupt upprörd över de fruktansvärda
missförhållanden han mötte i de stora kolgruvedistrikten.

Moskva, Genöve och Bedin hette de följande stationerna på Hägglöfs diploma-
tiska bana under mellankrigstiden. Från Moskva skrev har,är r93o, 

^tt 
det var en

jättelik by med många hundra kyrkor. Åtskilliga av dem var förfallna men många
hölls ännu i stånd av de troende. >Man ser tusentals gå till kyrkan." På sina resor i
landet upplevde han hemska scener under den av Stalin inledda kampanlen för
jordbrukets kollektivisering. Bönderna som satt runt honom gav med sina toviga
skägg, sina trasiga kläder och smutsiga skor en intryck av tidlöshet. Han hade en
känsla av >att dessa bönder alltid klagat och att de aldrig vänta sig att deras klagan
skall leda till något". I motsats till många av sina landsmän var Hägglöf övertygad
om am bolsjevikregeringen skulle övedeva den ekonomiska kris som landet befann
sig i. Han menade att man om fem till tio år hade att räkna med en förnyad rysk
expansion. Ryssland hade under det första världskriget tvingats tillbaka till gränser,
,som det i längden knappast kunde komma att acceptera'r. Han tänkte då framför
allt på Bessarabien, de polska östprovinserna och "i synnerhet de baltiska staterna>.
Han besökte de små republikerna Estland, Lettland och Litauen och undrade
bekymrat hur länge de skulle kunna bevara sin nyvunna sjzilvständighet.

Efter att ha tagit del i den misslyckade nedrustningskonferensen i Genöve åren
r932-r93), kom Hägglöf hem för att bli generalsekreterare i industrikommissio-
nen. Han besökte ofta Berlin för att förhandla om svensk-tyska handelsfrågor, och
Bedin blev hans sista europeiska utsiktspost före det nya krigsutbrottet. Redan på

ett tidigt stadium varnade han sin utrikesminister Rickard Sandler för den tyska
upprustningen som han ansäg som etr hot mot världsfreden, men Sandler som
arbetade på en allmän rustningsbegränsning lyssnade inte på honom. Sandler gick
omkring som en Hamlet pä ry3o-talets hastigt mörknande scen, säger Hägglöf i en
bitter vändning. Han ställde frLgor och sökte svar, och liksom Hamlet dolde han
sina avsikter bakom de dunkla orden. 'Men visste han s jälv vilka hans avsikter var?>
Hemma i Sverige biträdde Hägglöf sin chef med hans projekt om ett nordiskt
ekonomiskt samarbete. Det var en omöjlig uppgift. Det enda som återstår är
tusentals maskinskrivna sidor, konstaterar han, och arkiwalvet där de forvaras är ett
gravens tempel.

Häeglöf ville bli europ6 och göra en insats för ett enat Europa enligt Nationernas
Förbunds id€er. Han kunde följa utvecklingen i Europa pä nära håll och fick en
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utomordentlig inblick i maktspelet mellan olika länder, och av hans spännande
rapporter framgär bland annat hur hårt en diplomat måste arbeta för att få fram sitt
material. Men under r93o-talet försämrades det utrikespolitiska klimatet brutalt,
och Sverige måste återgå till en neutralitet skyddad bakom ett försvar som länge var
allför svagt. Drömmen om ett enat Europa krossades i det nya kriget.

Efter väddskrigets utbrott inträdde Hägglöf som konsultativt statsråd i Per Albin
Hanssons rödgröna koalitionsministär, och efter samlingsregeringens tillkomst i
december ry9 fick han överta ansvaret för de viktiga handelsförhandlingarna med
Tyskland och senare Storbritannien. I "Samtida vittne', som omspänner krigsåren,
sysslar Hägglöf mycket med frågan om hur Sverige lyckades undgå att dras in i
väddskriget under de fem krigsåren. Han menar att orsaken inte var att söka i vår
neutralitetspolitik utan i andra faktorer som stod utanför Sveriges kontroll och
inflytande. Han har kritiserats för denna åsikt, och man har sagt att han har en alltför
deterministisk syn pä vtra möjligheter att själva påverka vårt öde. Jag tycker nog
ändå att Häggiöfs framställning är övertygande, och fast han är hårt engagerad,
bevarar han både måtta och klarsynthet i framställningen.

Hägg;löf befann sig ofta mitt i händelsernas centrum och ger en rad mycket
levande porträtt av de världens stora som han mötte under kriget - Franklin
Roosevelt, \Tinston Churchill, Hermann Göring och andra. Han följer hela kriget
från "bedrövelsens sommar>) r94o, dä )>en storm av stål och blod svepte över
Västeuropas kulturliinder'r, fram till det tyska sammanbrottet. Han var övertygad
om att det söndertrasade Tyskland skulle resa sig på nytt, och när han den 8 maj
r94j i Bryssel firade ,den europeiska segerfesten", upplevde han på nytt sin
ungdoms drömmar, visionen av ett framtida, konsoliderat Europa. Det fick inte bli
ett Europa bakom murar, sade han sig. ,rDen europeiska kulturens inspiration och
styrka har alltid varit dess utvändhet, dess andliga expansionism. De tvä största

kulturinsatsernahar varit den universella kristna kyrkan och sedan rToo-talet den

lika universella filosofin och vetenskapen. Att säga ja till Europa bör betyda att såga
ja till mänskligheten.,

Sverige fick inte stänga in sig i ett ',paradis 
för oss>,, menade Hägglöf . Alla måste

samverka för att bygga upp det nya, livskraftiga och öppna Europa. I den nyutkomna
tred je delen "Fredens vägar> berättar Häeglöf om hur den europeiska verkligheten
gestaltade sig under de fem första fredsåren efter kriget. Han gör det från höga och
cenrrala utsiktsposter. Omedelbart efter kriget utsågs han till sändebud i Moskva.
Äten ,947-1948 var han Sveriges fasta representant vid Förenta Nationerna för att
sedan bli ambassadör i London, diir han kom att stanna i nitton år.

Liksom i de föregående böckerna kan Häe8löfbygga på dagboksanteckningar och

rapporter. Han ger en klar och realistisk skildring av splittringen mellan segermak-
rerna och av det kalla krigets uppkomst men ser ändå rätt hoppfullt på uwecklingen.
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Han finner det naturligt att konfrontationen mellan de båda uppstigande supermak-
terna USA och Sovjet tar sig ett sådant uttryck. Det som skedde var i själva verket
en maktsamling kring wå poler och en undslliggande maktbalans.

N2ir Hägglöf återvände till Ryssland efter sexton är, far,r, han livet i stort sett
oförändrat - samma gråa verklighet, samma livsmedelsköer och trångbodda kyffen,
>sarnma dammiga bygator med kors och wärs hoptimrade gråa hus, den bruna pölen
i byns mitt, där gäss, ankor och barn hålla till, och så de rätt söndersplittrade
åkertegarna, dZir bönderna streta med sina primitiva redskapo. Men folket hade
levat sig in i bolsjevikregeringens samhälle, och det föll dem helt enkelt inte in att
kritisera.

Hägglöfs dåvarande che( utrikesminister Östen Unddn, ansåg att han målat läget
i Sovjet i alltför mörka Pårger. Und6n menade att Sverige borde söka bidra till en
avspänning mellan öst och väst, men Hägglöf trodde inte mycket på Sveriges
möjligheter därvidlag, eftersom klyvningen redan ägt rum. Hägglöf hoppades i
stället på en maktbalans, som skulle säkerställa freden. Han ansåg det viktigaste vara
att USA medverkade tilll uppbyggandet av Västeuropa. När han en kort tid efteråt
lämnade Moskva, var det med en känsla av att den svenska regeringen skulle vara
bättre betjänad av någon som "helhjärtat trodde på ett svenskt brobyggande mellan
öst och väst>.

I sin nya bok tar Hägglöf upp frägan om Sveriges uppgifter i det nya Europa. Han
varo r för den allmänt spridda uppfattningen att vårt läge dr för alltid fastlagt och att
vår neutralitetspolitik skall ge oss ,,fribrev i väddspolitikenr. Vi måste i stället
förbereda oss på "de förmodligen snart uppkommande situationer i vilka vår
gemenskap med den omkringliggande världen måste leda till nya svenska ställnings-
tagandenu. Så tänkte han inför det stundande r95o-talet, där den nya delen slutar.
Denna bok är liksom föregångarna laddad med intressanta fakta. Hägglöf är en
framsynt, självständig och välskrivande diplomat, som genom alla delarna bereder
sina läsare behållning och glädje.

I denna bok förekommer ett avspänt kapitel som handlar om hans vistelse i Assisi,
Sankt Franciscus' landskap, där hans hustrus familj hör hemma. Under tidernas
förlopp har tre av familjens medlemmar som franciskanermunkar blivit förklarade
för "beati" av påven. I samband med denna vistelse besökte han påven Pius XII och
ger en fin skildring av sitt möte med denne. Han slutar sin framställning med en
karakteristik av påven, som vittnar både om hans gripenhet och om hans fötmäga att
teckna minnesvärda porträtt: >Jaghar aldrig träffat någon människa som ens avl{g-
set liknat påven Pius. Hans intenvisa sätt att argumentera, glöden i hans ögon, allt
tyder på en passionerad narur. Han måste vara en asket - han är nästan utmärglad.
Han verkar som han var en intellektuell, en enstöring som helt går upp i sina
politiska och natudigtvis framförallt sina religiösa ideal."
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ER\yIN BISCHOFBERGER SJ Den kris tna tron
och människans

Förhållandet mellan den kristna tron och människans handlande hör till de brännba-
ra ämnen, som väckt mänga kontroverser i teologins och etikens historia. Intresset
för frågeställningen har inte minskat, tvärtom. Problemet är nämligen inre i forsta
hand ett teoretiskt sådant. Det är i högsta grad en praktisk och existentiell fråga vi
söker svar på.

r. Tron och rnänniskans frihet
Vid första påseende är den Heliga Skrift inte ägtad att skingra oron och osäkerhe-
tett. Å ena sidan läser vi: 'Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är
den som verkar i er både vilja och gärning' (Fil z: tz f.). Å andra sidan ställer
evangeliet det moraliska kravet på människan, art hon av fri vilja bestämmer sig för
ett liv i tro och kärlek. Står då Guds nåd och människans fria vil ja i konkurrens till
eller i en hopplös konflikt med varandra? Detta dilemma har stått sig i z ooo år. Det
finns endast en ränkbar väg till lösningen: Gud är den alberkande. Säledes är den
minsta inre rörelse av kärlek och tillgivenhet, det minsta ord, som inger förtröstan
och hopp, en vänlig blick, en oegennyttig tjänst, alltid frukten av den Helige Andes
aktiva närvaro i människan. Men det oinskränkta påståendet, att Gud verkar allt,
innebär ingalunda ett förnekande av människans fria vilja. Det gör hennes moraliska
existens och ansvar inte om intet. Omvänt innebär em oinskränkt påstående om
människans friaviljainte ett bestridande av Guds nåd eller allmakt heller. Man inser
det berättigade och nödvändiga i att oinskränkt hävda båda, gudomlig nåd och
mänsklig frihet. Beroendeförhållandet är emellertid så, arr ,människans frihet har
sin grund helt och hållet i den Guds nåd, som kan uträtta alt'.1Är det inte nästan
paradoxalt dvs. motsägelsefullt att säga, att ju mera människan är hos Gud, desto
mera unecklar sig och spirar hennes frihet? Går man inte miste om sin frihet, när
man underkastar sig Guds vilja? Innebär inte ett beroende av Gud en minskning av
människans frihet? Blir alltså inte tron på Gud ett avkall på människans möjlighe-
ter? Svaret måste än en gång bli det, att det inte råder ett konkurrensförhållande
mellan Guds nåd och människans frihet. Ett lands frihet är liktydig med dess
politiska oberoende. Om människans förhållande till Gud kan man emellertid inte
tala i politiska termer. Det skulle då hellre jämföras med två människor, som älskar
varandra: ju närmare de kommer varandra och ju mera de delar varandras liv, desto

r. Jfr Bruno Schiiller, Katolsk moralteologi, i G. \$/inLgren (utg.), Etik och kristen tro. Lund r97r,
s.95-rrr.

handlande
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mognare och friare blir de. Ju mera de tar avstånd ifrån sig själva, desto mera finner
de sig i varandra.

Den som tror, accepterar Gud som den allverkande. Om en människa som tror
säger vi, att hon håller sig till Gud, som infriat sina löften och uppenbarat sin
identitet i Jesus av Nasaret. Den energi som Jesus var driven av, eller den Helige
Ande som präglade hans sätt att vara och leva, uppfyller också den, som vågar satsa

sitt liv på honom. Vår frågesteillning måste alltså bli den, huruvida tron på Jesus av

Nasaret påverkar sättet att leva och handla. Har vi genom Jesu ord - förmedlat
genom den Heliga Skrift och tolkat av kyrkan - fätt särskilda informationer om hur
vi i vårt konkreta handlande skall gå trll väga? Vet vi t. ex. genom Bibeln, hur man
skall lösa vissa rättvisekrav, medbestämmanderätten på arbetsplatsen, eller hur
inkomsterna skall fördelas, eller hur man moraliskt skall bedöma föräktenskapliga
förbindelser?

Vi har redan kommit underfund med en sak: I de allra flesta få.gor, som vi
dagligen brottas med och måste ge svar på, rör det sig inte om specifikt kristna, utan
om allmänt miinskliga problem, som man inte kan lösa auktoritärt, utan bara genom
gemensamma överläggningar och genom hållbara argument. Vi har starka förbehåll
mot äktenskapsbrott, mot stöld och mot misshandel av barn, diirför att vi är
människor, och inte i första hand därför att vi är kristna. Internationell rätwisa, den
mänskliga personens okränkbara värde och värdighet angärhela mänskligheten, inte
bara kyrkan. Något tillspetsat kan man såga, att mänskligheten kan existera utan
gemensam tro eller ideologi (vilket givetvis inte fråntar kyrkan plikten att förkunna

Jesu budskap för alla folk). Men den skulle inte kunna klara sig utan gemensamma

etiska värderingar. Förenta nationernas deklaration av de mänskliga rättigheterna
mä vara mera teoretisk åskådning än praktisk handling. Vad den innebär är en
väsentlig förutsättning för att mänskligheten ska kunna övedeva.

Har då den kristna tron spelat ut sin roll som praktisk hjälp för det dagliga livet?
Om vi ska lösa sådana frägor som atomenergins nyttiande, befolkningsexplosionen,
genetisk manipulation genom afibegagna oss av förnuftet - som alla människor fatt

- vad tjånar då den kristna tron till? Är den däbara en ideologisk påbyggnad, som
man snarare desto bättre skall befria sig ifrån? Blir det lättare att vara människa och
finner man vägen till större solidaritet och rättvisa utan tron på ett rike bortom
denna kaotiska och förgängliga värld? Kan inte tron rentav hindra människan att ta
de många problemen i vädden på allvar, därför att hon kan trösta sig med ett bäftre
liv efter detta? Är tron moralens fiende?

z. Den natadiga lagen ocb ruoralen

Vår ståndpunkt är den, att allamoraliska normer (bud, fordringar) till sitt innehåll är

trllgångliga för förnuftet. Jag skall nu precisera denna ståndpunkt.
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Summan av de moraliska värderingar och normer, som människan i kraft av sitt
förnuft - logiskt oberoende av en gudomlig uppenbarelse - är i stånd att komma
till insikt om, kallas "den natudiga lagen'r. Ett exempel kan visa poängen. En lögn
stör och förstör kommunikationen människor emellan. Den går ut på att lura den,
som med rätt gör anspråk pä att fä veta sanningen (vi talar här inte om falskutsagor,
som under vissa omständigheter och i vissa situationer kan vara tillåtna eller rentav
påkallade). Man år alltså inte ljuga, eftersom detta undergräver och omintetgör
förtroendet. Det hzir var ett resonemang, som skedde på förnuftets grund. Det
ädagalågger själva grundvalen för förbudet attljuga. På den nämnda frägan kan man
också svara på följande sätt: Man år inte ljuga, eftersom det står i den Heliga Skrift,
att man inte fär göra det. Och det som srår i Bibeln är sanr, ty det är Guds egen
auktoritet, som står bakom och garanterar dess sanning. Argumentet i detta senare
fall grundar sig inte på förnuftets insikt i ett sakförhållande, utan på tron på Guds
auktoritet.

Bibeln själv tillhandahåller ett bevis på att det är människans förnuft, som redan i
förvåLg till hennes möte med uppenbarelsen inser det etiska kravet. Och detta på wå
sätt:
a. Nya testamentet tillskriver även hedningarna en riktig moralisk kunskaps- och

omdömesförmäga. Hedningarna år mycket v?il i stånd att skilja mellan gott och
ont. Precis detta slår Paulus fast i Romarbrevets första wå kapitel. Han använder
inte begreppet moralisk naturlag. Men han tillskriver hedningarna en riktig insikt
i och kunskap om den moraliska fordringen. Han låter dessutom förstå, att denna
insikt och kunskap inte är grundad på tron.

b. Nya testamentet förutsätter, att människan är syndare. Hon kan inte vara synda-
re utan vetskap. Att hon är syndare förutsätter, att hon handlar mot sitt bättre
vetande.
Låt oss anta, att Jesus historiskt sett var den förste, som otvetydigt förkunnade

budskapet om kärleken till Gud och till nästan som det centrala och omfattande
moraliska innehållet. Skulle detta utgöra ett argument för att vi endast genom Jesu
ord och genom tron på hans uppenbarelse fick kunskap om det viktigaste i vår mo-
ral? Detta år knappast att räkna med. Ty det råder en stor skillnad mellan en logisk
och en pedagogriå (maievtisk) förmedling av en insikt. Vi sade ju tidigare, att kunska-
pen om den moraliska fordringen var logiskt oberoende av en gudomlig uppenba-
relse. Vad betyder detta? Låt oss som förklaring göra en jämförelse: Alla har lärt
sig Pythagoras'sats i skolan: Det Zir en plangeometrisk sats som säger, att >kvadraten
på den största sidan (hypotenusan) i en rätvinklig (plan) triangel 2lr lika med summan
av kvadraterna på de båda mindre sidorna (kateterna)u. - Hos läraren i matematik,
som förklarar Pythagoras' sats för sina elever, rör det sig om en pedagogitk insikts-
förmedling: Hans uppgift är att för elevernas intellekt förklara och friläqga den
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pythagoreiska lärosatsens inre giltighetsgrund, säatr eleverna oberoende ao bans aukto-
ritet sont lärare inser satsens rihtighet. Den pedagogiska formedlingen av en sanning
når sitt mål inte genom tron på någons auktoritet, utan genom förnufrets insikt i ett
sakförhållande. Låt oss anta, att Pythagoras var den, som först formulerade den efter
honom uppkallade satsen. Någon måste ju ha varit först. Men satsen är principiellt
tillgänglig liir männishans fi)rnuft. Förmedlingen sker på pedagogisk väg. - Den,
som däremot förmedlar en sanning på logisk väg, uppmanar sin samtalspartner att
tro på sitt ord. Den person som förmedlar, är också den, som i sista hand gatanterar
sanningen ifräga. Så har vi inget annat bevis på attJesus är Guds Son, än hans eget
ord. Och Petrus reagerade på ett sätt, som exakt motsvarade situationens krav:
>rHerre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår, att
du ?ir Guds Helige" (|oh 6:68 f.). Hiir litar Petrus påJesu ord, inte på förnuftets
insikt i ett sakförhållande.

Det kan mycket väl hända, attJesus historiskt setr var den förste, som förkunna-
de, att kärleken var moralens kärna. Men han gjorde det som rpedagogr, som avsåg
att leda sina åhörare till att med sitt förnuft trånga in i detta sakförhållande. Jesus
ville inre säga: Ni måste erkänna att kädeken är det viktigaste, därför att jag såger
det. Hans åhörare skulle i stället göra följande resonemang: Den som över huvrrd
taget accepterar Gud, kommer inte ifrån att erkänna honom som den, som bör älskas

i och över allting. Som person är också mZinniskan självändamål och aldrig ett medel.
Hon iir god i sig sjåilv och bör älskas för sin egen skull. Hon förtjänar att bli älskad
på grund av sitt eget inneboende vdrde. KZideken till nästan omfattaf, sålunda också
fienden. Skulle jag utesluta dem, som är illa sinnade eller vars hjärta är fyllt av ond-
ska och hat mot mig, så skulle jag visa, att jag inte älskar min medmänniska för hen-
nes egen skull, utan bara försåvitt hon förhåller sig vänligt (eller åtminstone inte
ovänligt) mot mig; en nästankädek, som inte inbegriper fienden, vore ingen verk-
lig nästankädek, utan bara maskerad självkädek.2 Detta resonemang år tiIlgäng-
ligt för vårt förnuft. Vi inser, att ingen kommunikation - gudomlig eller mänsk-

lig - skulle kunna fungera utan kädek. Jesu förkunnelse, att kärleken är det främsta

budet, var inte något helt nytt. Men han har sharpt medtetandet om att det är så.

När man hävdar, att den kristna moralen till sitt innehåll överensstämmer med

den naturligalagen, måste man vissedigen räkna med att i den kristna raditionen
stöta på patrull här och var. Men tesen står inte i motsats till kyrkans centrala
tradition, som vi finner formulerad hos t. ex. Thomas ab Aquino.3 Samtidigt bör
man tillstå, att människorna på grund av sin tillhörighet till den gemenskap, vars

ursprung och historia också kännetecknas av skuld och misstag, ofta knappast alls är

z. Jfr Bruoo Schriller, Die Begrtindung sittlicher Urteile. Dösseldorf r9"71, s. 27-31.

3. Jfr ex.vis Summa theol. I-II 7 r, 6.
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i stånd att inse somliga krav i lagen. Att människan principiellt förmår fatta en

moralisk fordring, innebär inre, att honfaktiskt alltid gör det. Mycket beror på hur
man i en viss historisk fas eller i ett visst land är blind eller öppen för moraliska
värden. Så fick Jesus på sin tid kämpa mot en överdriven och extrem lagmoral. På

sabbaten fick man inte bota sjuka osv. För Jesus var hjärtats sinnelag viktigare än

den ymre gärningen. När det i den nyare tiden gäller rätwisans viktiga bud, så har

blicken klarnat steg för steg. I förcgär gav man allmosor till de fattiga, i går slog man

vakt om den sociala rätwisan gentemot vissa samhällsgrupper, idag är våra stråvan-
den riktade mot en bättre utjämning och fördelning av jordens resurser, och i
morgon mot en sann jämlikhet i medbestämmande- och produktionsprocessen (en

process, som på några håll redan inletts). Det vikdga i vår tankegäng dr, att männi-
skan måste anstränga sig art genom sitt förnuft, genom en järmt pagående dialog,
genom handlingsmodeller och ibland genom experiment finna lösningar på de pro-
blem hon brottas med.

3. Det specifikt kristna i ntoralen

Frä.gan återstår, vilket förhållande det är, som råder mellan den kristna tron och vårt
sätt att handla. Våra reflexioner inger tydligen inte särskilt stor respekt för och

kärlek till vår tro. Tron tycks på något sätt vara överflödig, ia kanske rentav
störande, när det gitller att handla. Denna uppfattning delas av mänga ärligt sökande

människor idag. Kan vi skingra misstankarna?
En sak har blivit klar. Om vi reducerar det kristna budskapet till dess centrala

innehå,Il, till det enda ord, som återkommer i många skiftande variationer på
praktiskt taget varje sida i Nya testamentet, så är det Guds försoning med männi-
skan, förlåtelsen av hennes skuld samt hennes rättFärdiggörelse genom tron av nåd

allena. Jesu budskap är inte en ny lag i den meningen, att han kom med en lista
innehållande moraliska plikter. Tvärtom förutsätter evangeliet, am människan kän-
ner till sina plikter. M.a.o. bär människ^nJrnt fidan (dvs. alla människor, kristna
och icke-kristna) ansvar för sitt handlande. Som person iir hon moralisk, inte först
genom mötet med evangeliet. Evangeliet skapar inte en ny Lag, utan ett nytt förhål-
land.e till den redan kända lagen.

Evangeliet såsom tillsägelse av förlåtelsen verkar en ,sinnets förnyelse" och
förvandlar den egna existentiella slatenbet, som syndaren har gentemot Guds vilja,
till enexistentiell öppenhet Det fråntar människan hjärtats blindhet och tungsinthet.

"Låt förvandla er genom att ert sinne förnyas> (Rom rz: z). "Det är min bön, att er
kädek mer och mer skall växa rill i insikt och omdömesförmåga, så skall ni bedöma
vad som har någon verklig betydelsen (Fil r:g f.). Tron öppnar förståndet och
hjärtat för det som är viktigt i en given situation. Den uppmanar människan att t^
nya initiativ och att inte låta livsgnistan slockna.
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Vi ser med detsamma, att trons roll i den moraliska bedömningen och handlingen
är omfatande. Det är inte trons uppgift att hitta pä oya lagar och bud. Den
uppmanar i stället människan an fylla alla mänskliga relationer och allt hon gör med

liv och kärlek. Dessutom har tron en väldig sryrka att motivera handlandet. Kärle-
ken till Gud genom Kristus utgör en enastående grundval och hållbar basis för nya
initiativ och en engagemang för en bättre vädd, bättre familje- och arbetsförhållan-
den, som människan trots sitt förnufts rätt klara insikt inte orkar klara av. Tron inger
den tillförsikt och den grundmurade tillit till tillvaron, som man i sina dagliga mödor
behöver för att orka fortsätta, ty ofta förlamas man av motgång och misslyckanden.
Spänsten och initiativkraften avtar. Den kristna tron ger styrkan att med fast
förankrat förtroende för framtiden b2ira ödets nyck.

Är således allafågor rörande förhållandet mellan tron och moralen lösta? Knap-
past. Grundstrukturen har förmodligen ändå blivit synlig: Evangeliet, Jesu budskap,
förmedlar inte en logisk, utan en existentiell insikt och öppenhet för det moraliska
kravet, dvs. - än en gång - människan har en narudig, inneboende (inte först
genom uppenbarelsen förmedlad) kunskap om vad som är moraliskt riktigt och hur
hon i sitt liv b<ir gä till v'äga. När det säedes gäller moralen, verkar tron inte så

mycket på kunskapens, utan på motivationens plan. Tron ger impulsen att handla i
kärlek och att aldrig bli trött att handla m?inskligt.
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CHARLES PfGUY Natten
i översättning av Kerstin Thomell

Charles P6guy föddes i Orl6ans för gott hundra år sedan (l jan. r 8Z l). Han stupade
i slaget vid Marne under första världskrigets inledningsskede (5 sept. r9r4). Han
räknas som en av Frankrikes allra störstaförfattare. P6goy är emellertid föga känd i
Sverige. Han är svår att översätta, kanske därför att han zir så typiskt fransk. Det
torde inte finnas mycket mer om honom på svenska än ett kapitel i Sven Stolpes
Sj2ilar i brand (rqa8, s. r r-87).

Dikten k porche du mystöre de la deuxiöme vertu (Portal till den andra dygdens
mysterium) skrevs och publicerades r9rr. Trettiowå år senare kunde Romain
Rolland säga: >I börian av r9r2,när jag fust hade läst I,e porche du mystöre de la
deuxiöme vertu, skrev jag i min dagbok: 'Jagkan inte läsa någonting efter P6guy.
Allt annat är författeri. F{ur tomt låter inte vår tids största bredvid honom! Han år
den mest geniala kraften i europeisk litteratur. I övrigt (åir han) helt och hållet och
alltigenom fransk . . ) JaS tänker detsamma ännu idag."

Dikten är en lång monolog, där nunnan fru Gervaise för den lillaJeanette (feanne
d'Arc) förklarar, hur viktig i Guds ögon Hoppet, ',den andra dygden'r, den späda

flickan Hopper är. >Den tro som jag tycker bäst om, säger Gud, det år hoppet".
Här återges diktens sista del. Påpekas bör kanske också, att Pdguy måste läsas

långsamt, att de många upprepningarna hör till hans väsen, är en metod som hans
poetik medvetet använder sig av.

Mithel de Paillerets OP

(Det är Gud som talar)
Man har sagt mig
Att det finns människor, som inte sover.

Jag tycker inte om den som inte sover, säger Gud.
Sömnen är människans vän.
Sömnen är Guds vän.

Sömnen är kanske min allra vackraste skapelse.

Och s jiilv vilade jag mig pä den s junde dagen.

Den som har ett rent hjärta sover. Och den som
sover, har ett rent hjärta.

Det 2ir den stora hemligheten att vara outtröttlig
som ett barn.
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Att som ett barn ha denna styrka i knävecken.
Dessa knäveck, som är nya, dessa själar som iir

nya.
Och att åter börja varje morgon, alltid nyskapad,

Som det späda, som det nya
Hoppet. Men man har sagt mig att det finns

människor
Som arbetar bra och som sover illa.
Som inte sover. Vilken brist på förtroende för

mig.
Det är nästan allvarligare än om de arbetade

illa men sov bra.
Än om de inte arbetade utan sov, ty lättjan
Är inte större synd än oron
Utan till och med en mindre stor synd än oron
Och hopplösheten och bristen på förtroende för

mig'

Jag talar inte, säger Gud, om dessa människor
Som inte arbetar och inte sover.
De iir syndare, det är avgjort. Det är rätt ät

dem. Stora syndare. De bör arbeta.

Jagtalar om dem som arbetar och som inte sover.

Jagbeklagt dem. Jag talar om dem som arbetar
och som således

I detta följer mina bud, stackars barn.
Och som ä andra sidan inte har mod, inte har

tillit, inte sover.

Jagbeklagar dem. Jag är ledsen på dem. En smula.
De ger mig inte sitt förtroende.

Som barnet i oskuld ligger i sin mors armar, så

ligger de inte
Oskuldsfulla i min Försyns armar.
De har mod att arbeta. De har inte mod att göra

ingenting.
De är förtr2i.ffliga nog att arbeta. De är inte

nog fömr?iffliga att göra ingenting.
Att slappna av. Ått vila sig. Att sova.
De stackarna vet inte vad som är gott.
De sköter utmdrkt sina sysslor under dagen.
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Men de vill inte anförtro mig skötseln under
natten.

Som om jag inte skulle vara i stånd att klara
skötseln under en natt.

Den som inte sover är trolös mot Hoppet.
Och det iir den största trolösheten.
D2irför att det är trolöshet mor den största Tron.
Stackars barn, de sköter om dagen sina sysslor

med vishet.
Men när kvällen kommer, kan de inte besluta sig.

De vågar inte en gäng anfönro åt min visa
omvårdnad

En enda natts tidsrymd för att läta mig räda.
Varken attlätamig råda eller helt och hållet

styra.
Som om jag, kanske, inte skulle vara i stånd att

sysselsätta mig en smula med detta.
Att vaka diiröver.
Att råda över och styra hela h2idigheten.

Jag råder över ganska mycket annat, arma
människor, jag styr skapelsen och det iir kanske
svårare.

Ni skulle kanske utan alldör stor(a) förlust(er)
lågga era sysslor i mina händer, ni kloka
människor.

Jag 2ir kanske lika klok som ni.
Ni skulle kanske lämna över dem åt mig under

en natts tidrymd.
Tidrymden när ni sover
Äntligen
Och i morgon bittida skall ni återfinna dem inte

alltför fördärvade.
I morgon bittida är de kanske inte sämre.

Jagfu kanske fortfarande istånd att sköta dem
en smula.

Jagtalat om dem som arbetar
Och som alltså i detta lyder mina bud.
Och som inte sover, och som alltså i detta
Avsäger sig allt det som år gott i min skapelse,
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Sömnen, allt det som jag har skapat gott,
Och som här också på samma sätt avsäger sig

själva mitt bud.
Stackars barn, vilken otacksamhet mot rnig
Att avsäga sig något så gott
Ett så skönt bud.
Stackars barn, de följer den mänskliga klokskapen.
Den mänskliga klokskapen säger Uppskjut inte

till morgondagen
Vad du kan göra idag.
Men jag, jag säger Den som förstår att uppskjuta

till morgondagen
Är den som finner mest behag inför Gud.
Den som sover som ett barn
Är också den som sover som mitt älskade Hopp.
Och jag, jag s:dser Uppskjut till morgondagen
Dessa bekymmer och dessa mödor som idag gn ger er
Och som idag skulle kunna förtåra er.
Uppskjut till morgondagen dessa snyftningar,

som kväver er,
När ni ser dagens elände.
Dessa snyftningar som kommer över er och som

stryper er
Uppskjut till morgondagen dessa tårar som fyller

era ögon och huvuden.
Som svämmar över på er. Som störtar frän er.

Dessa tårar som flyter ur er.
D2irför att tills imorgon skall jag,

Gud, kanske ha gått förbi.
Den mänskliga klokskapen säger: Olycklig den

som skjuter upp till morgondagen.
Och jag, jag såger Lycklig, ja lycklig den som

skjuter upp till morgondagen.
Lycklig den som skjuter upp. Det vill säga Lycklig

den som hoppas. Och som sover.

Och tvärtom siåger jagOlycklig
Olycklig den som vakar och inte sätter sin lit

till mig.
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Som misströstar på mig. Olycklig den som vakar.

Och triilar.
Olycklig den som triilar på kvällarna och under

sina nätter.
NZir kvällen skrider fram och när natten faller

pä.

Som släpar som en snigel på de sköna kvdllarna.

Mina skapelser.
Som släpar som en snigel på de sköna nätterna.

Mina skapelser. Min skapelse.

Den långsamma återerinringen av de dagliga

bekymren.
Svedan, stingen.
De smutsiga spåren av bekymmer, bitterhet och

oro.
Smärta.
Spåren av sniglar. På min natts blommor.
Sannerligen säger jag er detta, att denne

skymfar
Mitt älskade Hopp.
Denne som inte vill anförtro mig att råda över

hans liv.
Medan han sover.
Vilken dumbom.
Som inte en gång vill anförtro mig att råda över

hans natt.

Som om jryinte visat vad jag,förmåLr.

Som inte vill anförtro mig att råda över en av

hans nätter.
Som om inte mången

Som lZimnade sina sysslor i dåligt skick, när

han gick till sängs,

Hade funnit allt mycket gott, när han steg upp.

D2irför att jag kanske gick dar ftirbi.

Nätterna följer på varandra och hänger ihop med

varandra och för ett barn går den ena natten
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över i den andra och de är grunden för barnets
själva väsen.

Diir söker det sin tillflykt. Nätterna är kort
och gott grunden för dess liv.

De är själva dess existens. Natten är stället,
natten är existensen, där det badar, där det
år sin näring, där det skapas, drir det blir
till.

Där det danar sitt väsen.

Diir det danas på nytt.
Natten är stället, natten är existensen, där

det finner vila, dit det drar sig tillbaka,
dZir der samlar sig.

Stället det kommer tillbaka till. Och varifrån
det går ut som danat på nytt. Natten är min
skönaste skapelse.

Men varför brukar människan den inte. Man har
sagt mig att det finns människor som inte
sovef om natten.

Natten är för barnen och för det späda Hoppet
just det som natten verkligen är. Det iir
barnen som ser och vet. Det är mitt späda hopp

Som ser och som vet. Som vet vad existensen är.

Som vet vad denna skapelse - natten - är. Det
är natten som är det oavbrutna.

Barnen vet mycket väI. Barnen ser rnycket väl.

Och det är dagarna som bryter av. Det är dagarna
som tränger emellan, som bryter söoder natten.

Och det är ingalunda nätterna som avbryter dagen.

Det är dagen som åstadkommer buller om natten.
Annars skulle natten sova.

Och nattens ensamhet och tystnad är så skön och
så stor,

Att den omger, att den kringgärdar, aft den inne-
sluter själva dagarna.

Att den högxidligt avskärmar för dagarnas oro.
Barnen har rätt, mitt späda Hopp har rätt. Alla

nätterna tillsammans
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Natten

Kommer ifatt varandra, förenas med varandra som i
en skön tur, som i en vacker nätternas dans,

Nätterna som håller varandra i hand, och det iir de ynka
dagarna

Som inte är annat än en procession, där man inte
håller varandra i hand.

Barnen har rätt, mitt späda Hopp har rätt. Alla
nätter tillsammans

Kommer ifatt varandra, förenas med varandra över
dagarnas gränser, räcker varandra handen

Ovanför dagarna, bildar en kedja och mer än en
kedja,

En tur, en dans, nätterna tat varand,ra i hand
Ovanför dagen, från morgon till afton,
Från morgonens gräns ända till aftonens sträcker

sig den ena natten fram mot den andra.
Den som stiger ned ur den föregående dagen

sträcker sig bakåt.
Dagen som är
Sträcker sig framåt.
Och de två fogas szunman med varandra, fogar

samman sina händer,
Fogar samman sin tystnad och sitt mörker
Och sin andakt och sin högtidliga ensamhet
Över de svåra gränserna

Över den mödosamma dagens gränser.
Och så håller de allesammans varandra i hand
Och skrider över gränserna,
Handled länkad vid handled bildar nätterna, den

ena efter den andra, Natten.
Och dagarna, den ena efter den andra,
Bildar tillsammans inte dagen. Ty de åir

aldrig annat än ynka d4gar
Som inte räcker varandra handen. På samma sätt

som livet
Det jordiska
I stort (skulle jag kunna säga) inte 'är annat

än en genomresa mellan två gränser.
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Cbarles Pigay

En öppning mellan natten som gått och natten
som kommer.

En dag
Mellan mörkrens natt och ljusets natt
Så i smått är varje dag inte 

^nnat 
ä^ en öppning.

En dag.
Inte en gång mellan natren som gått och natten

som kommer.
Mellan wå gränser.
Men - så ser barnen det, så känner barnen det

och mitt späda Hopp, så vet barnen det -
I natten, i en och samma natt,
I denna ena och samma natt
Där existensen hämtar ny kraft,
Mitt inne i natten.
Det åir natten som är utan slut, det är där som

existensen h?imtar ny kraft, det är natten
som är en lång vävnad utan avbrott,

En oavbruten vävnad utan slur, d?ir dagarna inte
är annat än dagar.

Inte öppnar sig annat än som dagar.
Det vill säga som håI i ett tyg,
I em tyg, i en genombruten vävnad.
Det iir natten som är mift stora svzuta murverk
Där dagarnainte öppnar sig annat än som fönster
För ett oroligt och vacklande
Och kanske falskt ljus.
Dår dagarna inte öppnar sig annat än som dagar
D:år d,agarna inte öppnar sig annat än som

vindsgluggar.
Ty man kan ingalunda säga att den kedja som är

tiden
Är en kedja utan slut
Dlir länk följer på länk, diir kätting foljer på

kätting
Dar dag r och nätter iiimnt följer pL varand.ra i

en och samma kedja.
En vit länk och en svart länk, natten h?inger

ihop med dagen, dagen hänger ihop med natten.
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Men nej, de är ingalunda lika, de är ingalunda
likv?irdiga i denna kedja.

Det är natten som äf, det som fongår. Det iir
natten som är väven.

Tidens väv, existensens upplag
Och dagen öppnar i den endast usla fönster och

gluggar.
Det åir dagen som slår sönder och - så ynkligt -

åstadkommer endasr öppningar för lidande.
Det 2ir dagen sbm spränger sönder och dagarna'år

sorn öar i havet,
Men det är havet som fortsätter och det är öarna

sorn år fel.
På samma sätt är det dagarna som år fel och

sönderflikade och som bryter sönder natten.
Men de gör det förgäves och sjiilva
Badar de i natten.
Liksom havet är vattnets upplag är natten

exislensens upplag.
Den är den tid som jag har till mitt förfogande.

Alla dessa feberheta dagar ?ir förgäves.
Liksom i högvattnets mitt, i nattens högvatten,

badar de i nattens fullhet.
Det iir dagarna som är sönderbrurna, som är

rämnade.
Dagarna 2ir de Sporadiska öarna och natten är

det öppna havet,
D?ir den helige Paulus sryrde sin farkost
Och strandbrädden som från naften stupar ned

mot dagen
Är alltid en strandbrädd som stiger uppåt,
En brant strandbrädd, och den strandbrädd som

från dagen åter stiger mot natten
Är alltid en strandbrädd som snrpar. In i nattens

fullhet.
O natt, mitt skönaste verk, min mest vördnads-
bjudande skapelse bland alla.

Min vackraste skapelse. Den skapelse som med
sig har det största Hopp.
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Charles Pögay

Du som bjuder mest stoff för Hoppet.
Du som år verktyget, du som iir Hoppets både stoff

och boning.
Och dZirigenom också den skapelse som med sig

har den största Klirlek.
Ty de Zir du som vagg r hela Skapelsen
I en vederkvickande Sömn.
Som man lägger ett barn i dess lilla säng

Som modern lägger det och stoppar om det
Och omfamnar det (Hon är inte rädd för att

väcka det. Det sover så gott).
Som modern stoppar om det och ler och kysser

det på pannan
Och har sin glädje i detta.

Och också barnet ler, ler stilla till svar i sömnen.
Så, o natt, du moder med de svarta ögonen, du

allas moder,
Inte mer bara barnens moder (deta är lätt nog)

Utan moder också till männen och kvinnorna, detta
som är så svårt,

Det iir du natt, som lägger och år hela Skapelsen
att lägga sig

På en bädd av nägra timmar.
(I väntan). På en bädd av nägra timmar
Avbild, svaga avbild och löfte och föregripande

av bädden av alla timmar.
Förverkligande i förväg. Iöfte, uppfyllt i förväg

i väntan på bädden av alla timmar.
Däa jag, Fadern, skall läcga min Skapelse till

vrla.
O Natt, du är natten. Och alla dessa dagar

tillhopa
Är ingalunda dagen, de iir aldrig annat än dagar

Utspridda. Dessa dagar är aldrig annat iin

ljusglimtar.
Ovissa, och du natt, du är mitt stora dunkla ljus.

JaS dtr stolt över att ha gjort natten. Dagarna
eir öar och holmar

Som sticker upp och tränger fram ur havet.
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Natten

Men de måste vila i det djupa havet.
De ?ir wingade.
Således nidagar, ni är wingade.
Ni måste vila i den djupa natten.
Och du natt, du Zir det djupa havet,
D?ir den helige Paulus styrde sin farkost - inte

längre den lilla Tiberias sjö.
Alla dessa dagat är inte annat än lemmar
Som avskilts. Det ?lr dagarna som dyker upp, men

de måste också ligga mitt i vattnet
Mitt i natten. Natt, mitt skönaste verk, det

är du som lugnar, det iir du som ger frid,
det ?ir du som skänker vila

Åt de v2irkande lemmarna
Helt domnade av dagens möda.
Det Zir du som lugnar, det eir du som ger frid,

det åir du som skänker vila
Åt de våirkande hjZirtana

De skadade kropparna, de av mödan skadade

lemmarna, äthjärtana skadade av möda
Och av bekymmer och av daglig omsorg.
O Natt, o Natt min dotter, den mest gudshängivna

av mina döttrar
Den frommaste.
Av mina döttrar, av mina skapelser den som mest

vilar i mina händer, den mest hängivna.
Du ärar mig i Sömnen ännu mycket mer än din

Broder Dagen åirar mig i Arbetet.
Ty i sitt arbete årar mig människan inte annat

annat än genom sitt arbete.
Och i sömnen år det jag som ?irar mig sjlilv

genom att människan övedämnar sig.

Och det år säkrare, jagvet bättre hur jag skall
blira mig åt.

Natt, du iir för människan en föda mer närande
än bröd och vin.

Ty den som äter och dricker, har inget gagr,av

födan, om han inte sover.
Han far magsyra och hjåirtat bankar på honom.
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Men om han sover, blir brödet och vinet hans

kött och hans blod.
Till att arbeta. Till att bedja. Till att sova.

Natt, du är den enda som förbinder så'ren.

De våirkande hjiirtana. Allt som domnat. Allt som
avskilts.

O min dotter med de mörka ögonen, den enda av

mina döttrar som är, som kan säga dig att
du åir min medbrottsling,

Som är i komplott med mig, ty du och jag, jag
och du

Iåter tillsammans människan falla i mina armars
snafa

Och vi tar henne en smula med överraskning.
Men man måste fänga henne på det sätt man kan.

Om någon vet det, så åir det jag.

Natt du är ett vackert verk
Av min visdom.
Natt, o min dotter Natten, o min tysta dotter
Vid Rebeckas brunn, vid den Samaritiska kvinnans

brunn
Öser du upp vatten ur djupet
Ur brunnens djup längst nere
O natt, du som vaggar alla skapelser
O natt, som wättar alla sår
I det enda friska vattnet och i det enda vattnet

från djupen
Ur Rebeckas brunn, uppdraget ur brunnens

nedersta djup.
Du vän till barnen, du vän och syster till det

späda Hoppet
O natt, du som förbinder alla sår

Vid den Samaritiska kvinnans brunn, du som ur
den djupaste av alla brunnar h2imtar upp

Den djupaste av alla böner.
O natt, o min dotter Natten, du som vet att tiga,

o min dotter i den vackra klädnaden.
Du som gjuter ut vilan och glömskan. Du som

gjuter ut balsam och tystnad och skugga
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Natten

O min stjåirnbeströdda Natt, jaghar skapat dig
till den första.

Du som insöver, du som redan insveper i en evig
Skugga

Alla mina skapelser
De mest oroliga, den eldiga hästen, den flitiga

myfan
Och människan, detta missfoster av oro.
Natt, du som lyckas söva människan
Denna brunn av oro.
Människan ensam oroligare än hela skapelsen

tillsammanstagen
Människan, denna brunn av oro.
På samma sätt som du söver brunnens vatten.
O min natt med den vida manteln
Du som tar barnen och det spåida hoppet
In under din mantels veck
Men människorna vill inte låta det ske med sig.

O min vackra natt jag har skapat dig till den
första.

Och nästan före den första
Tyst i långa slöjor
Nedsteg genom dig en försmak till jorden.
Du sträcker ut dina händer, du utgjuter över

jorden
En första frid

Försmak av den eviga friden
En första vila

Försmak av den eviga vilan
En första balsam, så frisk, en första salighet

Försmak av den eviga saligheten.
Du skänker frid, du svalkar, du tröstar.
Du förbinder såren och de skadade lemmarna.
Du ger sömn åt hjårtana, du ger sömn åt kropparna
De vZirkande hj'årtana, de viirkande kropparna,
De utmattade,
De sönderbrutna lemmarna, ryggarna knäckta av
Trötthet, av mödor, av
Dödliga bekymmer,
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Sorger,
Du gjuter balsam i strupar, sönderslitna av

bitterhet,
Balsam, så frisk.
O min dotter med det vida hjärtat jaghar skapat

dig som den första
Nästan före den första, min dotter med det

oändliga skötet
Och jag visste mycket vål vad jag gjorde.

Jag förstod kanske vad iaggjorde.
Du lägger barnet till vila i moderns armar
Barnet redan belyst av sömnens skugga,
Redan invärtes leende, redan hemligt leende av

tillförsikt till sin mor.
Och till mig
Redan med ett hemligt leende i mungipan och så

allvarligr
Du lägger barnet, redan i sitt inre vidgat,

överflödande av oskuld
Och tillförsikt,
I moderns armar.
Du lade barnet Jesus alla kv?illar

I den allra Heligastes och Obefläckades armar.
Du är en leksyster till hoppet.
O min dotter, bland alla den första. Du lyckas

själv,
Du lyckas ibland
Du lä€ger människan i min
Moderliga Försyns armar
O min dofter, strålande och dankel, iag hälsar

die
Du återställer, du ger näring, du skänker vila.
O nörh,rets tystnad
En sådan rystnad rådde innan oron skapades.

Innan oron böriade råda.

En sådan tystnad skall råda men en liusets
tystnad

När all denna oro är uppslukad
När all denna oro är utgjuten.
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Natten

Sålunda min dotter är du gammal och efter din tid,
Ty i detta orons rike påminner du om, erinrar

du om, nästan återståller du,
Framkallar du nästan på nytt Stillheten från

den gången
När min Ande vilade över vattnen.
Men min stjärnbeströdda dotter, min dotter i

den dunkla manteln, du är också mycket före
din tid, du är mycket tidigt ute.

Ty du förebådar, du förebildar, du påbörjar
nästan på förhand varje kväll

Min stora Stillhet
Det eviga ljusets Stillhet.
Natt, du iir helig, Natt du är stor, Natt du iir

skön.
Natt i den vida manteln.
Natt, jag älskar dig och jag hälsar och jag

ärar dig och du är min stora dotter och min
skapelse

O fagra natt, natt i den vida manteln, min
dotter i den stjärnbeströdda manteln

Du påminner mig om, mig själv påminner du om
den stora tystnad som fanns,

innan jag öppnade otacksamhetens slussar.
Och du förebådar för mig, för mig sjZilv före-

bådar du denna stora tystnad som skall komma,
N?ir jag (en gång) har stängt dessa slussar.
O ljuvliga, o mäktiga, o heliga, o sköna natt,

kanske den heligaste av mina döttrar, natt
i den vida manteln, i den stjärnbeströdda
manteln,

Du påminner mig om den stora tystnad, som fanns
i världen,

Innan människan började rlda.
Du förebådar den stora tystnad, som skall komma,
N2ir människan slutat att räda, när jaghar

äte rtagit mitt herravälde.
Och jag tänker ibland i förväg på detta, ty denna

människa åstadkommer verkligen mycket buller.
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Charles Pöguy

Men i synnerhet, Natt, minner du mig om denna
natt.

Och jag erinrar mig den evinnerligen.
Den nionde timmen hade slagit. Detta hände i

mim folk Israels land.
Allt var fullbordat. Vi talar inte om detta.

Det smärtar mig.
Detta min sons ofattbara nedstigande bland

människorna.
Hos människorna.
Åck, hur har de tagir vara på det?
Dessa trettio år, då han var timmerman hos

människorna.
Dessa tre är, då han blev ett slags predikare

hos människorna.
En präst.
Dessa tre dagar, då han blev ett offer hos

människorna. Bland människorna.
Dessa tre nätter, då han var en död man hos

människorna.
Bland de döda människorna.
Dessa sekler och åter sekler, då han år en hostia

hos människorna.
Allt var fullbordat, denna otroliga händelse

Genom vilken jag, Gud, har bundit mioa händer
för all evighet,

Denna händelse genom vilken min Son har bundit
mina händer.

För att evigt binda min rättfiirdighets händer
För att evigt lösa upp min barmh2inighets händer.

Och för att gentemot min rättfårdighet st?illa

en ny rättfårdighet.
En kärlekens rättfärdighet. En Hoppets

rättfiirdighet. Allt var fullbordat.
Det som måste ske. Just så som det måste ske.

Som mina profeter hade förebådat det.
Templets födåt riimnade, uppifrån och ner.

Jorden skalv. Klipporna rämnade.
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Natten

Gravarna öppnades och flera av de heliga som
varit döda, stod upp.

Och vid nionde rimmen ursrörte min Son
Skriket, som aldrig skall utplånas. Allt var

fullbordar. Soldaterna återvände till sina kaserner
Skrattande och skämtande, ty tjänsten var slut.
En vakttjänsr, som de inte skulle göra om.
Endast en hövitsman blev kvar och nägra man.
Bara en liten postering för att hälla vakt på

denna galgbacke utan betydelse.
Den galge, där min Son hängde.
Endast några kvinnor stannade kvar.
Modern blev kvar.
Och kanske också några lärjungar, kanske, man

vet inte.
Men, varje människa har rätt att svepa sin son.
Varje människa på jorden, om det vederfares honom

denna stora olycka
Att inte få dö före sin son. Men på mig ensam,

på mig Gud,
Bakbands mina armar genom denna händelse,
Jag ensam, i detta ögonblick fadern bakom alla

fåder,

Jag ensam kunde inte begrava min son.
Det var då, o natt, som du kom.
O min dotter, mest älskad av a)la, och jag ser

det ännu och jag skall se det i min evigher,
Det var då, o Natt, som du kom och i en mäktig

svepning höljde du Hövitsmannen och hans
romerska män

Jungfrun och de heliga kvinnorna
Och berget och dalen, som kvållen sänkte sig

ned över.
Och mitt folk Israel och syndarna och på samma

gång honom, som var död, som dött för dem

Och Josef av Arimatea och hans män, som redan
närmade sig

Båirande med sig den vita svepningen.
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Perspektiu

Birgiaa och psykologen
Hjalmar Sandän: Den heliga Birgitta - lrmangens
noder som blet Kristi brzd (tVabhtröm €t tVidstrand,

Uddeulla r973,255 s., kr 54:-)

Redan titeln

förvånar. Ordet oormungen> är välkänt. Birgitta
använde det en gång om en halvbror till kung Mag-
nus Eriksson, son till dennes moder Ingeborg i
hennes andra äkenskap med en dansk hertig Porse,
som vågat smäda henne och insinuera, att Birgitta
med sina spådomar egentligen ville bereda väg för
sin son Karl till landets kungaron. Sund6n erkän-
ner, att Birgimas vredgade "uppenbarelse, med an-
ledning av intermezzot är klart riktad mot hertigin-
nan Ingeborg och hennes son. Men, säger han,
hennes vrede är så intensiv att den röjer ett vida
större engagemang. När uppenbarelsen talar om
ormungens moder, som skulle genom sin felaktiga
uppfostran ha fördärvat sin son, tänker Birgitta
också på sig s jälv . . . Ja, ndr ormungens fader place-
ras i helvetet, tänker Birgitra - omedvetet - på sin
egen döde make som hon alltså också placerar i
helvetet .. . "På hertiginnan Ingeborg och Knut
Porse projicerar hon vad hon själv upplevt tillsam-
mans med Ulf i sitt eger äkrenskap!>

Sunddn erkänner, att han saknat bevis för sin tes.
Men trots alla sina reservationer tycks han tro på
den. Bakgrunden skulle vara denna. Birgittas klos-
terplaner har avstannat. Hela hennes gärning har
hejdats. Orsaken finner hon vara det egna högmo-
det och den egna "orenhetenrr. "Det är Ulf som
försatt henne i denna belägenhet., I sin affekt sän-
der hon hans arma siäl till helvetet och önskar, att
hon snart måste själv faföIja efter.

Ytligt sett gäller uppenbarelsen den fräcke unge
Håkan Porse som urmanat och kränkt henne, men

"djupast sett gäller den henne siälv men även den
som hon fostrat på ormhonans vis, herr Karlo. Sun-
d6n går så långt att han ifrägasätter - naturligwis
också här utan belägg - art Karl kan ha i nägot glart
lag anspelat på sin mors siaregåva och förrått hen-
nes ärelystna planer på en kungakrona för hans
räkning. . .

Till straff skall sonen Karls tunga skäras av. Det
enda som liknar etr bevis eller ett indicium år, att
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denna detali med den avskurna tungan återkommer
i den senare uppenbarelse som gäller sonen Karls
eviga öde. Att det där dock är fräga om dlävulens
tunga, oroar inte Sund€n.

Detta år utgångspunkten, om man så vill grund-
valen för hela Sund6ns avhandling. Tesen är otro-
ligt djärv och kommer att skaffa nyktra historiker
av den weibullska observansen besvårliga slaganfall
och hiärtinfarkter. Det blir inte lättare att acceprera
tesen när man läser boken till slut och finner att
Sund6n på denna som man tycker minst sagt vack-
lande grund bygger en hel rad andra hypoteser utan
faktiska belägg som iir om möiligt ännu vådligare.
Han förklarar att Birgitta tog sin anställning vid
hovet för att straffa maken Ulf som mor hennes
vilja låtit äldsta dottern gifta sig med en man som
Birgi*a djupt föraktade. Birgitta ville avbryta sitr
samliv med Ulf för att inte riskera att få fler barn
och därför att hon ville bli fri frän drifalivets tvång

- därför sökte hon sig till hovet i Stockholm! Na-
turiigwis är detta en ren hypotes. Likaså gissar Sun-
dön, att Birgitta uppfattat sonen Gudmars död i
förtid som ett srraff för att hon av själviska skäl
lämnat hemmet och alltså försummat honom - det
heter ju att hon "grät mycket över hans långa sjuk-
dom, vilken hon ansåg ha drabbat honom för för-
äldrarnas synder".

Birgitta och hennet biAtfar

Ännu djärvare behandlar Sund6n kapitlet om Bir-
gittas törhållande till den lärde magister Mathias i
Linköping. Han anser sig ha indicier för an Birgitta
känt en erotisk dragning till Mathias. Eventuellt
skulle, tror han, maken Ulfs överlämnande av sin
ring till Birgitta omedelbart före döden ha innebu-
rit ett slags förebråelse - hon hade försummat ho-
nom för Mathias och det kontemplativa liv som
denne infört henne i. När Birgitta efter makens död
drar ringen av fingret, beror det enligt Sund6n på
att hon uppfattat Ulf som ,den inkarnerade lus-
tanr, varvid man dock bör minnas att han förvand-
lats till en ytterst from man, som inte bara sjiilv ville
gå i kloster utan också hade planer på en klosterstif-
telse.

Sund6n framkastar tanken att det översvallande
positiva intyg om Birgittas kallelse som Mathias
sände ut i landet innebar att han i henne såg den



gestalt som medelddens profeter, särskiltJoakim av
Floris, hade förutspått skulle komma i och med
inbrytandet av den tredje och sista världsäldern.
Det finns inga bevis för att Mathias skulle ha omfat-
tat en så kättersk lära, men en viss påverkan är
avgjort tänkbar. När sedan Birgittas alla ansatser -
försöker att medla i fransk-engelska kriget, försö-
ken att "moraliskt upprusta> Sverige och skapa ett
nytt riddarstånd i Sverige etc. - helt hade misslyc-
kats, gled hon in i en svår kris, om vilken den märk-
liga "Erägornas bok" vittnar, och wangs att helt av-
skriva sina överspända förhoppningar. Hon hade
förts vilse av den välmenande Mathias. Nu fick hon
lära sig att vänta, klosterplanerna fick vila, likaså
väddsfrälsarplanerna - för att ldra sig lydnad och
ödmjukhet och kanske också för att slippa undan
det väldiga motstånd hon mött i Sverige vandrade
hon till Rom.

Ällt deaa - Mathias som erotisk frestare, Mathi-
as som u joakimit', en brytning mellan Birgitta och
Mathias (närmast dårför att han inre ville fölia med
till Rom) - är möjligt och tänkbart men helt obevi-
sat,

Hypoteser eller aetenshap ?

Professor Åke Hol-berg har nyligen sagt att vi inte
vet det minsta om Birgittas utseende eller om hen-
nes moder; han kommer nog att bli chockerad, då
han här får veta att Birgitta formligen hatade sin
moder . . . Här kan det vara skäl att ställafrägan: dr
Sund€ns bok en psykologisk roman eller är den
verkligen vetenskap?

Jag skall inte dölja min stora oro inför hans diärva

- ibland vilda - hypoteser. Men det mfukligaår att
jag ändä läst hans bok med den största beundran.
Han har en djup kännedom om religionens psyko-
logi. När han anför Jung och andra proferer kastar
han gång pä gäng ett nytt lius över Birgittas reak-
tioner. Hans redogörelse för modern utforskning
av uppenbarelser och visioner är ett ynerst viktigt
bidrag till belysningen av Birgimas ofta så gätfrlla
uppenbarelser, om vilka hon själv säger att de aldrig
gör anspråk på att sakligr referera konkreta möten
med de heliga gestalterna - hon måste använda den
fablande litterära formen för att förmedla sina an-
nars outsägliga andliga upplevelser. Sund€n är ing-
en slarvig hypotesbyggare - han är något av ett
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geni, han har en borrande kraft i sin analys, hanäger
en djup förrrogenhet med materialet och han skri-
ver betvingande. Även den som skulle önska ho-
nom litet mer kritik - bl. a. tycks han glömma aa
Birgittas fredmäkling mellan Frankrike och Eng-
land bevisligen skedde först r348 och förmedlades
av kung Magnus Eriksson! - tycker sig efter ge-
nomläsningen av hans laddade, sprakande intelli-
genta och liirda bok faktiskt ha kommit Birgitta
åtskilliga steg närmare. Det är mö jligt, att mänga av
hans hypoteser som han genomgående ständigt för-
klarar vara obevisade - är missvisande eller rent av
felaktiga. På något undedigt sätt hindrar detta ändå
inte, att de lär oss förstå Birgitta bättre. Han har det
finaste sinne för religiösa symboler och vet att de
kan ha mer än en innebörd, mer än ett d jupskikt;
han kan därför gäng pä gäng läsa, inbördes kombi
nera och tolka Birgittas texter på ett alldeles nytt
och inte sällan mycket övertygande sätt. Att över
ett medeltida textmaterial lägga ett modernt psyko-
logiskt tolkningsschema är ett d järvt företag som
veterligen inte tidigare försökts hos oss. Det kom-
mer att chockera våra historiker som är mer för-
trogna med markegångstaxor och sockenstatistik än
med andligt liv. Men när jämmern från de historis-
ka seminarierna tystnat, skall man - enligt recen-
sentens tro - ändå kånna en stor tacksamhet mot
Hjalmar Sund6n för detta dristiga - ibland alltför
dristiga - lysande intelligenta rolkningsförsök av
den gåtfulla Birgitta.

Sun StolPe

Altomiinster
Några mil nordväst om Mrinchen ligger Altomiin-
ster, det enda birgittinklostret i Tyskland i vära da-
gar'

Klostrets historia går rzoo är tillbaka i tiden. Det
bär sitt namn efter den helige Alto, en skotsk bene-
diktin som i mitten av 7oo-talet missionerade bland
bajuvarerna. Efter många sekler som benediktin-
kloster blev Ältomrinster t 497 birgittinkloster.

I april t63z blev Altomrinster utplundrat och
bränt av svenska trupper: flera munkar och nunnor
mördades. Fjorton år senare anfölls klostret åter-
igen av svenska trupper.

Klostret sekulariserades r8o3 men öppnades
igen 1844.
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Altomönster tog r973 del i firandet av 6oo-års-
minnet av den heliga Birgittas himmelska födelse-
dag. Klostret kunde då också fira ett eget jubileum,
nämligen zoo-årsminnet av invigningen av den
praktfulla klosterkyrkan i dess om- och tillbyggda
gestalt.

I stadsmuseet i Mtinchen (Mrinchner Stadtmuse-
um) hölls under tiden 2r augusti - 7 oktober 1973
en utställning kallad, Altoniluter - ein bayerisches

Kloster in ezropäitcber Sicbt. Utstållningsföremål lå-
nades in frän olika håll, såväl från Altomrinster och
trakten diiromkring som från Sverige, i första hand
från Statens historiska museum i Stockholm. Till
utställningen utgavs en påkostad katalog. Den in-
nehåller noggranna beskrivningar över de utställda
föremålen ävensom ett tiotal kortare uppsatser om
ordensstiftarinnan och om olika sidor av Altomtin-
sters historia. Vi vill hiir nämna >Die heilige Birgit-
ta als europäische Persönlichkeit", av Tore Nyberg,

"Die heilige Birgitta in der Kunstr, av Aron An-
dersson, och 'Kloster Altomtinster und die Uber-
lieferung von Birgittas Offenbarungen", av Ulrich
Montag.

Altomönster ligger i förvaltningsområdet (Kreis)
Aichach. Hembygdsmuseet i Aichach (Heimatmu-
seum Aichach) firade Birgittaminnet och kyrkoin-
vigningsjubileet med en vacker bok, utgiven av mu-
seets chef professor Toni Grad,Festschrift Altomin-
ster r973. Detta verk, som omfattar 4oo sidor, bely-
ser den birgittinska epoken i Altomrinster ur många
aspekter. Den har många vackra illustrationer, av
vilka en del nu publiceras för första gången. Tore
Nyberg medarbetar i denna festskrift med två upp-
satser, "Analyse der Klosterregel der heiligen Bir-
gitta" och "rVoffgang von Sandizell, der Grtinder
des Birgimenklosters Altomrinster>>. Vidare skriver
Moder Hilatia om "Die drei Zweige des Birgitten-
ordens in der Gegenwart, ihre Gemeinsamkeit,
ihre Unterschiede". Vi vill också nämna wå uppsat-
ser av tyska kyrkohistoriker, nämligen "Das Birgit-
tenkloster Altomiinster in den Strirmen der Re-
formationszeitr, av Georg Schwaiger, som bl. a. be-
rättar art den senare Luthedårjungen Johannes
Oekolampadius under åren r5zo-r5zz tiilhörde
birgittinklostret Altomiinster, och rDie Wiederer-
öffnung des Klosters der Birgittinen zu Ältomiin-
ster nach der Säkularisation von r 8o3 >, av Manfred
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Weitlauff. Andra författare skildrar klostrets bygg-
nadshistoria, konsthistoria och musikhistoria.

En av de märkligaste gestalterna i Altomrinster
var pater Simon Hörmann. Under ären 1669-17ot
var han inte bara en kraftfull ledare av sitt kloster
utan strävade efter att reorganisera hela birgittinor-
den. På hans initiativ hölls ett generalkapitel i Köln
167 y d,et var det första generalkapitlet på närmare
tvåhundra å,r och det blev birgittinordens sista ge-
neralkapitel. Tack vare pater Flörmann verkade i
mer än hundra är, frän 169z till r7g7, tvä Altomrin-
sterpatres som custodes i den heliga Birgittas hus i
Rom. I den nu omnämnda monografin om birgit-
tinklostret Altomrinster saknar anmälaren en skild-
ring av pater Simon Flörmanns liv och verksamhet.

Förutom det alltlämt existerande Altomtinster
fanns det tidigare i Bayern wå numera nerlagda
birgittinkloster, nämligen i Gnadenberg och i Mai-
hingen. Birgittinklostret i Gnadenberg invigdes
1438. Det kom i en svår situation, då Luthers och
Calvins läror trängde fram i trakten. Under treftio-
ärigakriget härjades Gnadenberg svårt av svenska
trupper. Trots hjälp frän andra tyska birgittinklos-
ter måste Gnadenberg r67r överlämnas till en an-
nan orden, salesiansystrarna. Birgittinklosret i Mai-
hingen invigdes r473.Der skändades och brändes
under det s. k. bondekri get pä r5zo-talet och repa-
de sig aldrig. r 5 8o utnämndes en minoritbroder till
klostrets administrator och 16o7 övedämnades
klostre ts be hållna tiIlgängar till minoritorden.

Tore Nyberg, som sedan r95o-talet bedrivit in-
gående forskningar kring de re bayerska birgiain-
klostren i arkiv och bibliotek såväl inom som utom
Bayern, har nu publicerat en omfattande samling
dokument till belysning av de tre klostrens historia,
Dokamente und Untersacbangen zur inneren
Geschicbte der drei Birgittenklöster Bayerns

r42o-r 57o (Quellen und Erörterungen zur bayeri-
schen Geschichte, Neue Folge, Band XXVI: r-z),
Mi.inchen r972-1973.

Detta viktiga arbete, som torde komma att vä-

sentligt öka vå,r kunskap även när det gäller birgit-
tinorden i allmänhet, skall behandlas av docenten
fil. dr Birger Bergh i en artikel i Kyrkohistorisk
Årsskrift, till vilken vi få'r hänvisa.

Torgny Lindgren



Reflexioner om predikan och religiöst
språk

Tre citat skall stå som utgångspunkt för reflexio-
nerna:

"Men halleluia, det finns äkta uppenbarelser! Det
finns äkta uppenbarelser! Det år inte heller nån sortr
produkt av vår fantasi eller vår egen entusiasm och
vära egna funderingar på något vis. Det finns en del,
som brukar kalla poeternas och tänkarnas produk-
ter för uppenbarelser. Å kär" ni! Å kära ni! Det
ligger skyhögt över! Det ddr med poetens och tän-
karens - det är produkter utav hans eget inre, och
de kan vara frna och högtstående och ädla många
gänger, men förstår ni, det här, det här, det är
någonting som kommer ifrån Gud, som kommer
över oss från Gud i himmelen, som en gåva direkt
ifrån honom."

"Frestelserna, de handlar inte bara om oärlighet,
orenhet, osannflirdighet och såna saker. Djävulen
nöjer sel inte med att, som aposteln säger, gå om-
kring som ett rytande lelon och söka vem han upp-
sluka månde, för då skulle man ju i alla fall kunna
upptäcka honom, se morrhåren och rovd jursbettet
och klorna i trampdynan och den lystet gula blicken
i ögonen. Då skulle man veta: nu är det dagsl Men
tänk, när lejonet kommer som en mjukt spinnande
huskatt, når den onde draperar sig i godhet! Vän-
nens röst han efterapar, sej till ljusets ängel skapar!
Då är han allt väldigt svår att upptäcka, inte minst
ddrf& att det han säjer är så väldigt behagligt fdr
mitt naturliga iag. Yälmeningens frestelse, det
varmt omtänksamma d jävulskapet! "

"Särskilt angeläget är det att komma ihåg, art Jesu
frestelse i öknen ägde rum strax efter hans dop i
Jordan, 'kort efter', ståLr det i texten. 'Kort efter att
Anden hade sänkt sig ned över Jesus, drev Anden
honom bort i ödemarken.' Egentligen står det på
grekiska: 'Anden jagade honom bort i ödemarken.'
Om vi också har kvar i minnet, att Anden redan
jagade bort folket i öknen efter dess dop i Röda
havet, har vi nått fram till något ytterst väsentligt i
dopets hemlighet, nämligen att dopet iir en början,
och början på kamp. Ande betyder vind, både på
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hebreiska och på grekiska, och vinden blåser mot
berg och träd. Den som döpts befinner sig inte i ro
utan under övergäng,päväg, i rörelse.>

Vad är gemensamt för de textstycken som citerats
hår ovanför? Bland annat detta: de är alla utdrag ur
predikningar, hållna i en och samma svenska stad
under r97o-talets början. De ställer oss alltså inför
ett och samma problem: den nutida svenska för-
kunnelsens.

Detta är ett ämne, som direkt angår gudstjänst-
deltagare, både präster och lekmän. Men det kan
också intressera forskare, som söker att i vetenskap-
lig mening förstå samtidens religiösa läge. Denna
uppgift, som har blivit min, styr de reflexioner som
här följer. Men då jagfatt utrymme i en konfessio-
nellt kristen tidskrift, skall jag också ta tillfället i akt
att gå ett steg längre och söka efter beröringspunk-
ter mellan forskarens kritiska prövning och kyrko-
mannens praktiska problem.

Att beskriva och klassificera är grundläggande
fårdigheter, som en humanistisk forskare måste öva
upp. Han fär ldra sig att uppfatta likheter och olik-
heter. Detta gåller också studiet av religiös text.
Det finns skillnader mellan de tre citaten ovan, och
en tränad bedömare ser lätt att eft av dem, det
första, kommer från Pingströrelsen. Säger man se-
dan, att en av de återstående predikanterna är kato-
lik och den andre vanlig protestantisk präst, är det
heller inte svårt att identifiera dem. Statskyrkopräs-
ten citerar t0(allin och visar drag av r8oo-tals-
pietism. Hans katolske kollega kombinerar ett
noggrant exegetiskt underarbete med en existen-
tiell tillämpning, där man känner vinddrag från
kontinenten. En sådan gissningslek är lustig
och enkel. Men den döller en svår principiell frå-
ga: vilka likheter och skillnader är väsentliga, och
vilka iir oväsentliga?

Låt oss först följa ett kortare tankespår. Konstde-
tektiven, grafologen och fingeravtrycksexperten
kan använda mycket banala egenskaper för att iden-
tifiera en individ. Det avgörande för dem iir att
finna kombinationer, som år unika för personen,
liksom patentlåsets kombination svarar mot en be-
stämd nyckel. Så skulle också en forskare kunna
arbeta med textmaterial. Genom att registrera alla
banala smådrag och ge akt på deras fördelning skul-
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le han kanske till sist kunna entydigt identifiera en
präst som t. ex. schartauan, frän Halland, över me-
delå,ldern, verksam på landet, utexaminerad från
Lund och påverkad av Hugo Odeberg. Men här vill
vi protestera. Vore en sådan verksamhet intressant,
om den nu kunde genomföras konsekvent? Är inte
individen mer än en egenskapskombination? Det
direkta uttrycket för hans personlighet är dock en
mer invecklad sak än fingeravtryckets åsar och lin-
jer. Och är det inte denna levande röst, som utgör
hemligheten i fungerande andligt tal? När all seriös
retorikundervisning söker leda bort från uppläsning
av manuskript, är det ju för aa hjälpa fram denna
direkta kontakt mellan talarens själ och åhörarnas.
Nog är det denna kontakt, om något, som kan
förmedla en äkta tro; men den processen kan aldrig
lösgöras från det direkta tilltalet. På sin höjd kan en
personlig, konstnärligt och religiöst medveten un-
dervisning göra till sitt mål auhiälpa fram den. Men
forskaren kan inte komma åt den, såvitt han inte vill
ge intuitionen och den irrationella upplevelsen en
plats i sin vetenskap.

Här finns alltså en gräns mellan kyrklig nutidshis-
toria och praktisk teologi; det bör stå klart från
början.

Vi väljer nu ett annat tankespår; det är iängre, men
för kanske i sista hand till samma gräns. Med
forskaren återvänder vi till det anspråkslösare fiålt
han måste hålla sig till: gruppegenskaperna. Han
har att söka de drag, som förenar medlemmar i en
grupp och samtidigt skiljer hela gruppen från en
annan. Också individen måste han studera ur denna
aspekt, alltså behandla honom som gruppvarelse.
Detta gäller t. o. m. om studiet gäller banbrytande
genier som Johannes XXIII eller Nathan Söder-
blom, ty gruppegenskaperna formar också den väv,

som förbinder genierna med tidsutvecklingen i im-
pulser och påverkningar. Banbrytande blir det geni

som utkristalliserar mångas problem och därför blir
förebild för mänga i sitt sätt att lösa dem.

Svårigheten i detta arbete är inte obetydlig, men
mer hantedig än den vi nyss stötte på. Den består i
attfinnade egenskaper, som varierar i regelbundna
mönster och alltså avtecknar sig mot mängden av

tillf?illiga skillnader, som man alltid kan finna mel-
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lan individer. Våra tre citat kan illustrera deca. De
är på sätt och vis "typiskar eller "representativa>>
för bredare material från de samfund varifrån de
hämtats; men var och en ser att man också kunde
valt utdrag, som hade gett ett annat intryck.
Pingstpredikningar kan långa stycken örlöpa utan
hallelujarop och andra känsloyttringar. Det finns
katolska predikningar, dår ämnen som frestelser
och djävulen behandlas lika pittoreskt som i vårt
citatfrän Svenska kyrkan. Intellektuell mognad och
frihetslidelse går också att hitta på en och annan
protestantisk predikstol. Intrycket av det kyrkliga
tillståndet i den studerade staden hade blivit ett
annar, om iag i stället för avsnittet om morrhåren
och de lystna ögonen hade citerat t. ex. detta stycke
ur en annan predikan:

"Evangeliet erbjuder hälsa till varje människa,
som till sin fasa ser att hon håller på att andligen
somna in, wina bort, stelna. Friheten finns. Man
kan bli en levande, varm, riktig människa igen, en
fri människa. Jesus var obönhörlig i sin kritik emot
en fromhet, som försökte binda och låsa människor
i en slags glädjelös resignation. Jesus visste att en
tro, en ffo som degraderas till moralism och senti-
mentalitet, ja, den skadar bara. Den bryter ner bara.

Den varken värmer eller lyser."
Vi påminns alltså om ett välkänt förhållande:

många väsentliga gruppmotsättningar, och kanske
de väsentligaste, finns i dag inom samfunden och
inte mellan dem.

Vilka är då dessa viktiga, interkonfessionella grupp-
skillnader? Jag kan bara antyda möiligheterna att
besvara den stora frägan. Man kan söka på flera
plan. Språk, tonfall och andra uttrycksformer kan

bilda viktiga gränser, liksom man i konst och musik
kan skilja mellan slentrianmässig kyrkotradition
och självständiga nyansatser. Frekvensen av berör-
da ämnen kan ge en hel del nyttiga upplysningar:
det är skillnad på den som i varje predikan anknyter
till samhällsdebatt eller vardagspsykologi och den

som stadigt håller sig till klassiska teologiska pro-
blem. Ännu mer säger sättet att behandla vissa äm-
nen. Sårskilt den kristna lärans stötestenar utkristal-
liserar olika attityder: kritiska, sökande, undergiv-
r'a, härda, undvikande och omtolkande. Men om



man vill föra samman så många av dessa skillnader
som möjligt i en dimension, så kan man utan tvekan
ställa wå typer av religiositet mot varandra. Den
ena präglas av auktoritetstänkande och är konserva-
tiv i sin respekt för Guds ord och traditionen. Den
andra hämtar inspiration från icke kristna åskåd-
ningar, som på politiska och psykologiska områden
förkunnat människans frigörelse. Dess honnörsord
är också frihet, och gemenskap, eller solidaritet
med vädden.

Att finna kännetecken på dessa typer och att se

hur de hänger samman och fördelar sig är en väsent-
lig forskningsuppgift. Men det är ingen vetenskap-
lig uppgift att ta ställning i kampen mellan dem.
Detta behöver betonas, därför att så många både
inom och utom universitetsvärlden självklart enga-
gerar sig för den frigjorda typen. Men när man gör
det, måste rnan bygga på värderingar som inte är
slälvklara.

Frägan är ju mycket komplicerad. Till att börja
med finns det en modernistisk konventionalism;
redan i initialskedet av de franska dominikanernas
enastående insats för modern kyrklig konst kunde
det i L'art sacr6 talas om risken för en modern
kitsch, och det har sin tillämpning också på verbala
formexperiment. Men mer väsentlig är en annan
svårighet: spänningen mellan de moderna tarrke-
strömningarna och den kristna traditionens kärna.
Om den moderna religionstypen också kan åberopa
en kontinuitet med profeterna och Jesus, med
Thomas Mrinzer och andra kättare, så finns det
starka motinstanser. Upproret mot traditionen har
sin tradition, det är sant; men det är inte oproble-
matiskt, att kristna radikaler på en gång försvarar en
tradition och inspireras av principiellt traditionsfi-
entligt tänkande. Man kan argumentera för att kon-
servativa ideologier visar djup strukturlikhet med
den religiösa inställningen, t. ex. i sin människosyn,
där den enskildes värdighet kräver att han fogas in i
ett vertikalt system, som ,kommer hans svaghet till
hj?ilpr. För den som resonerar så är det givewis
fäfängt att söka rädda kristendomen genom att ut-
plåna det enda vårde denäger, den gudomliga auk-
toritetens. Men den konsekvent antiauktoritä"re kan
vara lika skeptisk mot sådana försök. För honom
befinner sig också de älskvårda företrädare för kris-
ten humanism, som vi sett exempel på i ett par av
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citaten ovan, i ett olösligt dilemma. De måste vara
inkonsekventa i sin kristendomstolkning och kon-
sekventa i sin humanism, eller vice versa.

Forskaren kan inte profetera, inte visa vägen. FIan
kan bara, så hederligt han förmår, skala fram reli-
gionsproblemens innersta kärna under uttrycks-
formernas skiftande skal. Detta gör han bäst genom
att stå utanför den kamp mellan >auktoritär" och

"fri" kristendom som vi kort berört. Ty först då
framträder klart det verkliga grundproblemer, som
är gemensamt för partierna: vad har religionen över
huvud taget för berättigande, och varför skall man
alls predika?

Detta är religiösa frågor, men de har också en
sida som vetter åt religionsforskningen. Svensk fi-
losofi, med sin starka engelsk-amerikanska oriente-
ring, har länge arbetat med att söka förstå varje
särskilt bruk av språket: vilka regler gäller för en
speciell användning av det, vilka förutsättningar ut-
gär den från, och vilka kriterier kan uppstälas för
korrekt eller vilseledande tal inom det givna områ-
det? Det religiösa språket är ett viktigt fålt inom
mänsklig kultur, och predikan är en viktig del av
det, åtminstone i den meningen atr de avgörande
frägorna där kan ställas på sin spets. Det måste man
medge, även om man skulle vilja hävda att predikan
är en uttrycksform som kan undvaras även av reli-
giösa skäI.

Tillspetsade blir frågorna, därför att många me-
toder för språkanalys tycks ställa predikan i så be-
svärande dager. Som sakligt informationsföredrag
eller som insrrument för individuell befrielse och
hälsa har den belastningar redan i den givna for-
men, där inga regler för individuellt samspel i tanke
och känsla tycks kunna följas. Om samddigt likhe-
ter kan påvisas med reklam, politisk propaganda
eller kåserier och tom underhållning, gör det inte
saken bättre. Det är under sådana lämförande stu-
dier den avgörande fågan till sist måste tvinga sig
fram: vad år då den yttersta legitimationen för detta
sällsamma slag av talande? Och då kan den väl inte
sökas på annat håll än i tron på en översinnlig
religiös verklighet för det första, och i tron på att
denna verklighet kan förmedlas i mänskliga ord för
det andra. Men om det är denna tro, som måste
tillhandahålla kriteriet, iir det alldeles samma steg ut

8g



Perspektio

i det ovissa som måste tas, vare sig man är radikal
eller progressiv, pingstvän eller karolik, kristen
marxist, freudian eller filosof. Och vid detta steg
överskrids återigen gränsen för forskarens arbets-
fiilt. Vi har nått samma punkr som vår första, korta-
re tankelinje ledde fram till: det är den troende,
inte vetenskapsmannen, som kan tala om hur den
förkunnelse skall vara beskaffad, som kan föda ro.

Min uppgift år främst att ställa frågor. Ändå må
här till sist antecknas ett privat försök till svar, om
också grundat på en kien tro, biandad med mycken
skepsis mot traditionell kristendom i allmänhet och
predikan i synnerhet.

För mig är och förblir religionens yftersra datum,
det enda oomtvistligt givna, en upplevelse. Jag tän-
ker på den känsla av en översinnlig godhet, som vi
kallar Guds närvaro. Och det goda religiös verk-
samhet, i tal eller handling, kan urrätta, fu för mig
till sist endast detra enda: att bana våg för den
upplevelsen. Förfelar eller rentav motverkar predi-
kan detta syfte, är den dömd. Allt annat, som kan
komma i fräga, psykoterapi, polirisk orientering
och inspiration, teologiska och religionshistoriska
upplysningar, finns att få i mycket bättre kvalitet
och effektivare form pä annat håll. Predikan behö-
ver inte ge detta, men den måste ha förmägan att
förflytta den som lyssnar in i ett sinnestillsrånd.
Däri liknar den liturgin, och dess anknytning till
den är ingen tillällighet. Det är ingen tillfållighet
att god klassisk predikan ofta opererar i skärnings-
punkten mellan flera upplästa texter, snarare än
inom en enda. Liksom i Hesses glaspårlespel anger
dessa texter ett tema: de leder in i ett själsligt
område, vars spänningar och dynamik man upple-
ver i konfrontationen mellan dem. Man kan födora
sig i dessa irrgängau-. Men om spelet går ut, innebär
det att man, liksom Dante på sin svindlande helve-
tesfiird, låtit sig iedas fram till det enda, ofciränder-
liga målet: kädeken, ,som ock styr solars gång och
stjärnors ring>.

Det enda man kan och måste begira av en predi-
kant är att han själv är förtrogen med dessa siälens
vägar. Finns något riktigt i det jag sagt, bör han inre
uppleva sig som yrkesbroder till valtalaren, rek-
lammannen, föreläsaren, samtalsterapeuten eller
gruppledaren. Hans funktion är den andlige vägle-
darens, meditationsmästarens. Endast så kan han i
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dessa masskommunikationens och gruppsamtalens
dagar positivt förstå sin uppgift att tala inför ett
passivt auditorium om för alla välkända ting. Endast
då kan han inordna anknytningar, som måste sökas,
bakgrundsupplysningar som måste ges, eller in-
vändningar som måste bemötas, på deras rdttmätiga
plats. Ty då är målet klart fattat, och talets väg kan,
trots utvikningar och omvägar, behålla sin inrikt-
ning mot detta inre centnrm.

Predikans tragedi i dagens Sverige är, synes det
mig, att så {å predikanter kan denna konst eller ens
intresserar sig för den; men jag tror att katolska
präster i regel kan den lite bättre än andra.

Per Block

Borgarklassens diskreta charm
,Le charme discret de la bourgeoisieu är Luis Bu-
nuels senaste film och, som titeln antyder, ägnad ät
den samhällsklass, vars föregivna ruttenhet och för-
fall alltid varit ett återkommande motiv för denne
regissör. De sex personer, kring vilka handlingen, i
den mån man kan tala om en sådan, kretsar, tillhör
alla socialgrupp ett, och en av dem, Don Raphael
Acosta, är diplomat, ambassadör för den sydameri-
kanska republiken Miranda. Kyrkan, av Bunuel of-
ta framställd på etr hatiskt och hädiskt sätt, före-
träds av en sjunde person, biskop Dufour, som på
ett tidigt stadium söker och år anställning som
trädgårdsmästare hos paret Henri och Alice S6n6-
chal.

Som variationer över ett tema återkommer den
under angenäma former inledda men alltid av olika
skäl i förtid avbrutna måltid, till vilken de sex gång
pä gäng samlas. I mellanspel ges kompletteringar,
bifogas upplysningar om huvudpersonerna, som
bland annat visar sig vara inblandade i kokain-
smuggling i ett komplicerat, endast fragmentariskt
antytt spel med polis och höga politiker som övriga
medagerande. Andra inskjutna partier har närmast
drömkaraktär och låter personer, som i övrigt inte
alls har med händelseförloppet att göra, på ett
oförmedlat sätt berätta en dyster episod från barn-
domen eller en egendomlig dröm. Måltiderna inhi-
beras eller avbryts till en början av banala, emotio-
nellt föga laddade orsaker, såsom missförstånd an-



gående tidpunkten, värdfolkets försenade ankomst
eller det oväntade inträdet av en grupp soldater,
som en dag tidigare än avsett uppenbarar sig med
anspräk pä utlovat logi under en manöver. Efter
hand blir avbrotten mer obehagliga. Vid ett dllfälle
ett pinsamt gräl mellan värden-översten och Don
Raphael, vilket efter en serie ömsesidiga förolämp-
ningar avslutas med ett pistolskott, en annan gång
polisers inträde och arresterande av samtliga närva-
rande såsom misstänkta för smuggling, en tredje
gång ett överfall av automatvapenförsedda brotts-
lingar, som kallblodigt mejar ner alla gästerna. Pa-
rallellt härmed får emellertid måltidsscenerna en
karaktär av overklighet, såtillvida som de utmynnar
i ett uppvaknande ur sömnen för någon av huvud-
personerna, som försöker skaka av sig ångesten och
glömma upplevelsen.

Filmens här skisserade födopp kan för läsaren
förefalla ointresssant och besynnerligt. Den, som
sert filmen, skulle möjligen kunna vidgå, att Bunuel
är "besynnerlig, men knappast ointressant. De
överraskningsmoment, som ligger i frånvaron av en
rätlinjig handling, de enstaka händelser, som tycks
helt obegripliga (till exempel när Don Raphael med
gevär beskiuter ett av de mekaniska leksaksdjur,
som flickan från Mirandas revolutionära gerilla dra-
git upp och låter röra sig på trottoaren utanför hans
hus) och den surrealistiska tendensen att göra be-
traktaren osäker om gränsen mellan verklighet och
mardröm, mellan nu och förflutet, mellan levande
och döda, är verkningsmedel, som bidrar till att
fångsla åskådaren.

Intressant för den, som sett andra, tidigare filmer
av Bunuel, dr, att den bourgeoisie, som regissören
vill avslöla och ställa i en ofördelaktig dager, ändä
inte skildras utan en viss ömsinthet. Också bisko-
pen-trädgå,rdsmästaren, som arbetar med stor idog-
het och planterar dubbla rader hortensior på båda

sidor om grinden, har vissa försonande drag. Hans
virriga uppfattning om förhållandena i Latinarnerika
är dock otvetydigt ägnade att framlocka löjet, lik-
som de sex övrigas återkommande resonemang om
menyn vid måltiderna. Sniglar i Chablis, melon i
portvin, harpastej, smörbrynt rocka, pärlhöns med
murklor . . . Motbiudande är iote bara de rödbruna
skalbaggarna, som trillar ner på flygelklaviaturen,
utan framförallt de upprepade yttringarna av naket
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våld - skottlossning, tortyr, blodiga och vanställda
ansikten, ett våld, som utövas säväl av huvudperso-
nerna inklusive biskopen som av andra, polis, mili-
tår, brottslingar och revolutionärer.

Att försöka analysera fram något budskap eller
någon tanke ur denna i viss mening diupt irrationel-
la film torde varafafåtgt. Bunuel ger oss bilder men
inga argument och som "kritik" av kyrka eller bor-
gerskap har den inte större tyngd än ett fyrop, som
dessutom inte framförs utan ett stilla leende. Regis-
sören är road av att göra film, och den gläd jen har
större genomslagskraft än hans neurotiska fixering
till sina ämnen. I slutscenen, som för övrigt endast
återupprepar, vad som förekommit wå gånger tidi-
gare i filmen, vandrar de sex på en asfalterad väg
genom ett soligt, grönskande sommadandskap,
med blommor i händerna. De tycks gå målmedvetet

- men varthän? Det är svårt att frånkänna denna
sammansatta, fantasirika och för sin upphovsman på

många sätt typiska film en speciell, diskret charm.

Saerre Söreuon

Herbert Tingsten in memoriam

Herbert Tingsten spelade en oförlikneligt vitalise-
rande roll i svenskt kulturliv. Före honom minns
man endast Torgny Segerstedt som på jämförbart
sätt kunde provocera till ståndpunktstagande -
efter honom finner man ingen. Hans unika förmåga
att eagageta, positivt eller negativt, berodde natur-
ligtvis dels på att han själv i så siillsynt grad var
engagerad, dels på att han i en sådan utsträckning
engagerade sig i verkligt engagerande frågor. Det
må ha gälit urikespolitik eller sociala frågor, littera-
tur eller moral - Tingsten gav varje ämne han
behandlade en utomordentlig laddning; hans oef-
terhiirmliga formuleringskönst åstadkom ett gnist-
regn som osvikligt udöste explosionerna. Det var
en stor epok i svensk publicisdsk historia, när Her-
bert Tingsten förde ordet från "hörnrummet> på
Dagens Nyheter.

Han var inblandad i otaliga debatter, och s jälvfal-
let hade han inte alltid rätt, men med sin dialektiska
skärpa och sitt omutliga klarhetskrav tillförde han
debatten ett p,u element som inte är alltför vanliga
hos oss. Vad som kunde brista i nyansering lyck-
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ades han i längden ofta kompensera genom sin san-
ningslidelse - han var alltid rädd att ge en skev bild
av verkligheten och korn gårna med kompletteran-
de anmärkningar som i sin nyktra realism var ägna-
de att korrigera en lidelsefull framställning. Detta
mönster framträder i synnerhet i hans siälvbiogra-
fiska författarskap - memoarerna och de sista
böckerna - når han rannsakar sitt förflutna och
närvarande liv.

Det har ofta påpekats att der var i och med deaa
hans sena författarskap som han verkligen kom en
bredare publik nåira. Som publicist och debattör
b!ändade han men retade också; svenska folket hy-
ser gärna misstro mot mycket klara och snabba
intellekt - det finns många exempel på det. I me-
moarerna och tankeböckerna mötte läsaren en
medmänniska - till på köpet hå,rt drabbad av ödet
genom sin blindhet - vars ärliga bikt gick honom
till hiärtat och även kunde ge honom en överras-
kande, angenäm käosia av sldktskap: avstånder
överbryggades.

Tingstens självbiografiska skrifter kommer med
all säkerhet att tillhöra de svenska klassikerna, och
förcjänar det i hög grad. De intar en rangplats i en
av de litterarurgenrer som mest intresserade honom
själv: ärlighetsgenren. Han sysslade mycket med
Gide, en av de berömdaste föregångarna på områ-
det, hans uppskattning var starkt kritiskt fiirgad och
man kan nog utan vidare påstå ac han lyckades
bättre än Gide när det gällde att - med genomgå-
ende respekt för andras integritet - ge en san-
ningsenlig bild av sig själv. En starkt bidragande
orsak till detta var att han sällan eller aldrig födora-
de det komiska eller rentav löjliga sidorna av det
egna iaget ur sikte: han såg allvarligt men aldrig
högtidligt på sig själv; även när skuggorna tätnade
relativiserades tragiken av ett stänk komisk realism.

Som tidningsrnan deltog Tingsten med liv och
lust även i den religiösa debatten. Han påvisade,
ofta verkningsfullt, ibland något orätwist, alltid
med obarmhärtig konsekvens de oklarheter och
motsägelser som religionens officiella företrädare
giorde sig skyldiga till, "skytteltrafiken" mellan
allmänt humanitåra synpunkter och "orimliga"
dogmer. Når han kritiserade kyrkans konkreta age-
rande framstod han nästan alldd som en sanningssä-
gare udfrån, en irriterande profet som gick till an-
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grepp på de kristna med kristendomens egna argu-
ment, inte minst när det gälide namnkristendomens

- i dag skulle vi säga den sociologiska kristendo-
mens - slentrian och ljumhet. Kyrkans släta roll i
historien niir det gällt att stå det onda emot var ett
av hans ofta återkommande ämnen. Med sin re-
spekt för iidig och uppriktig tro när han mötte den,
och sin avsaknad av respekt för vördnadsbjudande
fasader och skrytsamma överbyggnader var Ting-
sten en idealmotståndare för de kristna: han wing-
ade till självrannsakan och fördjupning.

Säkert år att Tingstens liv och insats dominerades
av sanningslidelsen, från det otåliga kravet på ele-
mentär logik och rimlig tankemöda till det passio-
nerade sökandet efter sanningen i absolut bemär-
kelse. På detta plan kom han att för egen del syssla
med den religiösa fågan,med negativt resultat. Det
är uppenbart att en ohjälplig oförenlighet fanns
mellan hans intellektuella vågländ och den väg)ängd
dii.r den religiösa argumenteringen rör sig. Ått ingå
pL tägra spekulationer om varför denna oförenlig-
het fanns och om den skulle ha funnits mot en
annan bakgrund, i en annat kulilrklimat, finner jag
meningslöst och knappast hederligt. Men ur en hög-
re synvinkel än vår misstänker jag att sådana oför-
enligheter upphävs. Det avgötande måste vara den
personliga insatsen i sanningssökandet. Hos få tor-
de den ha varit mera total än hos Herbert Tingsten.

Men Tingstens ddvis stora inuesse för religion
bottnade också i någonting annat: hans längtan efter
godhet, ja rentav en dröm om helighet, som han
ibland nämner med en självironisk krumelur i kan-
ten. Han sökte denna ideala godhet, denna helighet
bland annat i lineraturen, särskilt hos de stora rys-
sarna men också hos de moderna katolska författar-
na: Bernanos, Mauriac, Greene. Hos dem återfann
han mycket av sin egen längtan och sina egoa frä-
gor, men deras svar kunde han aldrig göra till sin.
Av trohet mot sitt väsens sanning fick han stryka
alla sublima förtecken. Ädigt och anspråkslöst be-
mödade han sig i stället att göra upp med fel i det
förflutna och att eftersträva mänsklig godhet i var-
dagsformat. Och, inte minst, att bekänna sig till den
kårlek som mötte honom i mänsklig ömhet och
gemenskap, i iiktenskapet.

Grnnel Vallqaist
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Aron Andersson: Birgitta och det heliga landet.
Statens historiska museum, Stockholm r973, ra2
s., kr zo:-.
Under tiden 3o november r973-r7 februari r974
hölls i Statens historiska museum i Stockholm en
intressant utställning till minnet av Birgittas sista
pilgrimsresa, hennes vallfärd till Betlehem och Je-
rusalem. Utställningskommissarie var chefen för
museets medeltidsavdelning docenten fiI. dr Aron
Andersson, en av våra främsta Birgittakännare.

I anslutning till utställningen gav museer ur en av
dr Andersson sammanställd vacker bok, som på ett
livfullt sätt skildrar Birgittas fiird. Vi kan följa den
snart sagt dag för dag- vära främsta kunskapskällor
är hennes egna uppenbarelser och vittnesmålen i
kanonisationsprocessen. Boken ger över huvud ta-
get en god föreställning om dåtida pilgrimers många
vedermödor och om vad de fick se under den "pil-
grimsrunda" som efter hand utbildades.

Ett särskilt kapitel är ågnat åt Birgittas uppenba-
relser och deras inflytande i konsten. Särskilt har
Birgittas vision av Frälsarens födelse i Betlehem
skapat en ny tradition i det konstnärliga ätergivar
det av denna händelse.

Det är mycket tilltalande, att dr Andersson ge-
nom att återge avsnitt ur uppenbarelserna i stora
stycken låter Birgitta själv tala till oss; citaten borde
kanske alltid ha varit åtföljda av hänvisning till bok
och kapitel.

Boken är rikt illustrerad med vältagna bilder. Dr
Andersson har gett oss en fin skildring av denna
period i Birgittas liv, då hon hade sina mest sublima
visioner.

Med tanke på det stora Birgitta-intresset urom-
lands bland folk som inte kan låsa svenska är det
värdefullt att boken också getts ut i översätrning till
engelska: St. Birgitta and the Hofu Land.

T. Lgn

Hennes röst skall höras. Svensk Pastoraltidskrift,
Uppsala r97),3t s., kr 7:-.
Häftet innehåller en samling smärre birgittinska
uppsatser som tidigare under år r 97 3 varit publice-
rade i olika nummer av Svensk Pastoraltidskrift.

Främst vill vi sätta Lennart Hollmans uppsats om
uppenbarelsernas texthistoria och Moder Hilarias
uppsats om Birgitta och Rorn.

T. Lgn

Birgittaminnet
har också gett anledning till birgittinska uppsatser

- överlag rätt korta - i mänga av de stiftsböcker,
som under är r97 3 publicerats inom den protestan-
tiska Svenska kyrkan.

Linhöpings stiftsbok innehåller flera uppsatser un-
der samlingstiteln Med Birgitta då och nu. Tryggve
Lund6n skriver där översiktligt om 'Kloster och
klosterliv i Östergötland'. Det borde kanske ha
nämnts, åtminstone i förbigående, att Ingrid av
Skänninge var faster till Birgittas fars första hustru.
Vadstena tillhörde inte okronan' utan Bjälboätten
enskilt. Överraskande nog återges en målning av en
på r6oo-talet avliden belgisk nunna på lit de parade
för att visa birgittinnunnornas klädsel. En något
bättre uppfattning av birgittindräkten ger oss den
bild, som illustrerar syster Patricias uppsats i stifts-
boken, "Birgittasyster i dag", men även den bilden
är numera föilegad. Under titeln >Birgitta - kallad,
prövad, luttrad" ger Hjalmar Sund6n ett koncen-
trat av sin i höstas utkomna bok "Den heliga Birgit-
ta. Ormungens moder som blev Kristi brud". - I
stiftsboken berättas också om invigningen i somras
av birgittinsystrarnas nya kloster och kyrka i Vad-
stena.

lVästerås stiftsbok har Trygse Lund6n skrivit en
uppsats med titeln "Från den heliga Birgittas hus i
Rom till biskopsstolen i Västerås". Han behandlar
där prästmunken Peder Månsson (Petrus Magni)
från Vadstena, som blev biskop i Västerås och som
trots många motigheter förblev katolik. Lund6n kal-
lar honom med rätta för "en av den svenska medel-
tidens mest produktiva och mångsidi ga författare".
Talet om att Peder Månsson skulle ha räddat "den
apostoliska successionenn åt den protestantiska
Svenska kyrkan måste naturligwis från katolsk sida
bestämt awisas, ifr pater Theodor van Haags ut-
redning i Kyrkohistorisk årsskrift 1944. - En fylli-
gare skildring av Peder Månssons litterära verk-
samhet har Andreas Lindblom gett oss i sin bok

"Vadstena klosters öden", som likaledes kom ut
rg73 Gec. i Credo 1973i j).

93



Litteratur

IVäxjö sifts henfugdsAalender har Tryggve Lun-
d€n i en uppsats med titeln "Den heliga Birgitta
och Viixjö stift> helt kort berättat om hur biskop
Tomas Johansson till Malsta, som var biskop i Viix-
jö åren r343-1375, sökte upp Birgitta i ltalien.

Bengt Ingmar Kilström skriver iTill hembygden.

En hälsning till J?)namlingarna i Strängnäs stffi om

"Den heliga Birgitta och Strängnäs stift>. Han sö-
ker med ledning av förekomsten av Birgittabilder i
stiftets kyrkor bedöma hur utbredd vördnaden för
Birgitta var i Strängnäs stift; tyvärr skriver han

"dyrkan" av Birgitta.

"En Birgitta-renässans'> har Sven Stolpe kallat en
uppsats i Karlstads stifts bok. Han säger där att en
mycket stor del av Birgittas uppenbarelser ,'kan
kallas samhällskritik". Uppsatsen avslutas med ett
referat av Marguerite Tjäders bok om Moder Elisa-
bet Hesselblad. För Moder Elisabet hyser Stolpe
stor beundran - han har i annat sammanhang kallat
henne för "en ny Birgitta".

T. Lgn

Sigrid Gillner: Om uälfärdssamhället blir skräck-
sanhället? CWK Gleerup, Lund r97 2, 222 s.

Om aälfärdssamhället blir shräcksamhället? är en
sarnmanställning av krönikor skrivna r97r-72 och
tidigare publicerade i dagstidningar. Dessa kröni-
kor behandlar vitt skilda ämnen, som kritik av ra-
dio- och TV-program, synpunkter på aktuella kul-
rurartiklar, politiska uttalanden och debattböcker.

Den otroligt vitala Sigrid Gillner som i år kan
blicka tillbaka på ett femtioårigt författarskap,
framhåller att hon betraktar sig själv som en >>zuna-

törtyckare". Hon år frisk och ärlig i sitt uppsåt och
har ovanliga infallsvinklar. Med vass penna formu-
lerar hon ytterst bestämda och oftast vettiga åsikter
om det mesta från JarI Hammarberg-Åkessons
barnuppfostringsmetoder ti.ll kvinnliga prästers
kort-korta kjolar. Hon gär härt fram med den sven-
ska kulturmaffian och ger inte kändiskulten någon
pardon.

På sitt program har Sigrid Gillner också att å den
svenska socialdemokratin att precisera sin målsätt-
ning. Med många intellektuella socialister av idagär
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hon oroad och besviken över vart vår arbetarrörelse
har barkat hän. Författarinnan borde veta vad hon
talar om: fram till 1937 var hon socialdemokratisk
riksdagskvinna.

Oförfärad och utan sidoblickar kämpar hon vida-
re mot maktfullkomlighet och åsiktsmonopol. Det
behövs fler av hennes slag i vårt land!

Cecilia Sidenbladh

Karl Kautsky . Krittendom ocb socialitm. Frän
klosterkommunismen till Thomas Mrinzer. Tidens
födag, Stockholm r973, zor s.

Religionshistorikern och marxisten Per Meurling
har nyöversatt och delvis helt skrivit om Karl Kaut-
skys arbete om urkristendomen och den kristna
kommunismen som för första gången kom ut på
svenska Å96, dä i översättning av Hialmar Bran-
ting.

Meurling har själv på grundval av nyate forskning
som passerat Kautskys teorier skrivit kapitlen om
urkristendomen. Där tar han främst upp den sociala
gemenskapen i de första kristna församlingarna
och, i något förenklad form, den oerhörda föränd-
ring i synen på människans inre liv som kristendo-
mens brytning med antiken innebar. Meurlings
framställning är både kunnig och intressant.

Kautskys avsnitt om medeltiden behandlar den
medeltida kloster"kommunismen,r och de sociala
strider under vilka förkunnare som förenade sitt
samhällsomstörrande och kristna budskap, fram-
trädde. Författaren gär frarn till reformationen och
drar i det sammanhanget fram den radikale Thomas
Mrinzer och placerar honom jämsides eller rentav
framför den konservative Luther.

Kautsky inflikar här och var paralleller till sin
samtid, där förutsättningar för drömmen om err
kommunistiskt samhälle "där man lever i fred och
samförstånd" äntligen skapats. Med Stalintiden,
Ungernrevolten och Tieckoslovakieninvasionen i
minne har väl många svårt att hysa samma entu-
siasm för den kommunistiska utopin i funktion.

Cecilia Sidenbladh



Patrik Reuterswärd:Jesa liu i konsten.
Nationalmuseum/Sveriges Radio, Stockh olm r97 3,
rz7 s., kr 48:-

På Nationalmuseum i Stockholm har i vinras visats
utstdllningen Jua lit i konsten. Utställningen har
tillkommit i samarbete med Sveriges Radio som på
sitt förlag parallellt med utstållningen givit ut den
ovan nämnda boken.

Patrik Reuterswärd har i huvudsak utgått från det
bildmaterial som Nationalmuseum sjålvt förfogar
över. Med rikhaltiga illustrationer delar han in ma-
terialet i olika motivkretsar och visar på hur fram-
ställningen av Kristus förändrats under århundra-
denas lopp och hur den ibland stelnat i traditioner
och schabloner. Boken är utomordentligt intressant
och därtill lättläst och åskådlig.

Eva Nordenson och Ulf G. Johnsson som haft
hand om utställningens utformning har gjort en
nödvändig komprimering av det äldre bildmateria-
let. Av illustrationerna i Patrik Reuterswärds bok
har de nästan uteslutande behållit de stora mästar-
nas verk, och resultatet har blivit ett urval av tavlor
som många utställningsbesökare säkert redan har
stiftat bekanskap med. Utställningen har samtidigt
utökats genom aft man i sidorum visar hurJesusbil-
den mångfaldigats inom trivialkonstens ram, dvs. på
söndagsskoleplanscher, bokmiirken och populär-
tryck, och pekar på de stora förebildernas betydelse
för den >populära> Kristusbilden. Där finns foto-
grafier i jätteformat av Leonardo da Vincis Nar-
urd, Rubens' Korsn ed ta gn izg, Michelan gelos P i etå

och Thorvaldsens Kristas. Vår egen tids konstnårer
har också i hög grad ått tillträde till utställningen:
verk av Chagall, Rouault, Bror Hjort och Kandin-
sky år demonstrera vilken outsinlig inspirationskäl-
la evangelierna alltjämt utgör. I en stor sal hänger
en imponerande samling dalmårlningar - vårt eget
lands speciella och roliga Bibeltolkningar.

Ur Nationalmuseums rika ikonsamling har utstäl-
larna hämtat flera fina ikoner. Jesa lia i konsten
inleds med exempel på olika sätt att åskådliggöra
Gud och som nummer ett hänger en bysantinsk
ikon från r3oo-talet föreställande Kristus Pantokra-
tor, Allhdrskaren. Denna bildtyp som länge var van-
lig i den östromerska kyrkan har mycket gamla
anor. Redan i de fornkristna kyrkorna förekom
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framställningar av Kristus i mänsklig skepnad och
eftersom man ansåg det ovärdigt att avbilda honom
hängande på korset valde man att framställa honom
på detta sätt. Med handen avmätt lyft till välsignelse
blickar han lugnt och värdigt mot åskådaren. Denna
framställning av Kristus Pantokrator injagar verkli-
gen gudsfruktan i ordets egentliga mening: i de
stränga anletsdragen finns inget av försoning. Trots
detta utstrålar bilden en förandligad skönhet som är
omöjlig att undgå.

Hur Kristus egentligen såg ut vet vi inte eftersom
ingen samtida bild av honom finns bevarad. Men
redan tidigt började han framställas med kluvet
skägg och långt, böljande hå'r. Att framställningarna
blev så enhetliga beror på framför allt en bild av
Kristus som påstods vara tillkommen under Frälsa-
rens livstid på övernaturlig väg och förvarades i
Edessa och sedan i Bysans. Den var "av ingen hand
gjord" och avbildades givewis flitigt. På utställ-
ningen finns ett exempel på denna Kristustyp, Kzr-
tzt med det oåta tkägget, en rysk ikon från omkring
r 5oo. Den föreställer eft förmörkat Kristusansikte
med stiliserade, stränga drag mot en bakgrund som
föreställer en vit duk.

Motsvarigheten rill dessa Kristusporträtt i den
västromerska kulturkretsen utgör framställningarna
av Veronikas svetteduk. Sedan tidig medeltid för-
varades i Rom en duk föreställande ett ansikte som
ansägsvara ett autentiskt avtryck av Kristus anlets-
drag (vera icon:sann bild). Denna duk förstördes
förmodligen t127, men konstnärerna fortsatte att
arbeta med motivet. Den spanske målaren Francitco
de Zarbaräns version av Veroniku pettedtk hör till
de absolut yppersta. På den vita duken som är ar-
rangerad så att den bildar en inramning framtonar
Frälsarens drag i en röd-brun fårgton. Det vilar ett
uttryck av smärtfylld stillhet och andakt över hans
anlete.

Utställningen ger olika exempel på temat Maria
med Jesusbarnet, från de bilder som kanske ligger
vår uppfattning närmast, renässansens idealiserade
unga och rena madonnor till ikonernas allvarliga,
stiliserade Gudsmodersframställningar. Det finns
över zoo olika typer av Gudsmodersbilder bland
ikonerna. Vadstenamadonnan, ei rysk ikon från
r 5oo-talet, som ått sitt namn av att den tillhört
Vadstena kloster, är av Hodegestria-typen. Den
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framstälier Maria som Vägledarinnan, visande pä

Sonen som sitter på hennes arm med en, skriftrulle i
sin hand. Kristus avbildas som en vuxen man i litet
format, men trots detta kan man förnimma en stilla
ömhet mellan mor och barn.

Att Bibeln varit en viktig inspirationskälla för
konstnärergenom seklerna kan ingen förneka. Det-
ta gdller inte bara målare som framställt bibliska
motiv för kyrkliga uppdragsgivare. Rembrandt bland
många andra sökte på egen hand upp händelser i
Bibeln som utgiorde paralleller till hans egna upp-
levelser. De pennteckningar, etsningar och mål-
ningar av honom som man tagit med utgör utståll-
ningens höjdpunkter. Simeon medJesasbarnet var ett
motiv som aldrig upphörde att fascinera Rembrandt
och som han ständigt vände åter till. Målningen från
r66o-talet blev hans sista och ingen kan väl undgå
symboliken mellan konstnären och den gestalt han
skildrar: den åldrige och nästan blinde Simeon som
blivit iovad att få se Herrens smorde innan han dör
och som nu står med Jesusbarnet i sina armar. Säl-
lan har väl Rembrandts fina känsla för sina med-
människor, hans ömhet för de gamla och lytta fram-
trätt bättre än hår; Simeons garnla rynkiga ansikte
skimrar av lycka och gripenhet.

En långt senare konstnår som på ett helt annor-
lunda sätt, men med Rembrandts intensitet förmått
att åskådliggöra religiösa upplevelser är Ernst Jo-
sepbson. Hans penselteckning från sjukdomstiden
av den törnekrönte Kristas ger en känsla av närhet
och intimitet. Under sin siukdomsperiod hade Jo-
sephson extatiska gudsvisioner och identifierade
sig tidvis med Kristusgestalten. Denna teckning (se

ovan före s. 49) av den lidande Kristus år samtidigt
ett självporträtt av konstnären.

Även 7o-talets konstnärer finns representerade
päJeu lit i konsten, så t. ex. Tborstm Renqaist, vars
träskulptur för svenska siömanskyrkan i Antwer-
pen, O rde t, f rän r 9 7 r kommit med på utställningen.
Ioom en ram står en människotorso med utslätade,
anonyma drag. Hans ena hand är utsträckt genom
ramen och fastnaglad vid en bräda. I sin bok ger
Patrik Reuterswärd en mycket intressant tolkning
av skulpturen. Konstverket som har en förunder-
lig egen kraft, kan ses som en helt nyskapande
framställning av Kristus som Smärtomannen.

När Jesz lia i konsten i mitten av januari flyttar
från Nationalmuseum är det meningen att den skall
vandra runt landet. Man fär hoppas att mänga far
tillålle att se den - det är den värd. Nationalmuse-
um har i anslutning till utställningen utarbetat en
studiehandledning och en diabiidserie om 7o
bilder.

Cecilia Sidenbladh

Olle O-son Liberg: Handbok liir kri$na amatö-
rer. Proprius Födag, Stockholm 1973, 48 s., kr
r6:5o.

Det bästa i boken år teckningarna och fotografier-
na. Det är Valdemar r0?entz som står för dem. De är
så traditionsbundna att var och en kan förstå dem.
Och de * äÅä i sin stil ingalunda gammalmodiga:
något av vår tids frågande oro lyser fram ur dem.
Dikterna, gjorda av Olle O-son Liberg driver läsa-
ren att ifrägasätta inkörda tanke- och föresräll-
ningsbanor. Men de är meravägade än lyckade. Det
finns nu en gång saker och ting som helsr bör förbli
osagda. När de biir uttalade förlorar de mycket av
sin kraft ztr övertyga. Amatörkristna - det är näm-
ligen uppenbarliger. de som menas när titeln talar
om kristna arnatörer - är möjligen tacksamma när
de får boken i sina händer. Men kan de godkänna
boken som handboA? - Typografin år föredömlig.

V, K.
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