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NORLIN FÖRLAG

ROM OCH LUND
\Ja.ua.on av fyra >romerskar> observatörer vid världskonferensen av
I \ ,Faith and Order> i Lund har både på själva konferensen och i alla
tidningsnotiser och presskommentarer väckt särskild uppmärksamhet. Det
kan inte vara vär uppgift att här våga oss på en tolkning av de intentio-

ner som låg bakom Det Heliga O{ficiets uppdrag till den Apostoliske
Vikarien i Sverige att utnämna nägra katolska präster från sitt eget område för denna uppgift. Vi vill bara konstatera, att vi katoliker i Sverige
var glada över denna händelse.
För utvecklingen av fc;rhandlingarna i Lund hade dessa observatörers
närvaro visserligen inte någon direkt betydelse. Det teologiska samtalet
där fördes inte med Rom
sådant var heller inre avsett vare sig från
den ena eller den andra sidan
utan blott mellan de dar representerade
kyrkorna och denominationerna.
Men det kunde ju vara intressant att en gång reflektera något över det
indirekta inflytande som Roms existens har på den protestantiska ekumeniken överhuvud taget. Och då kan man kanske i all korthet säga: Rom
finns alltid med i bakgrunden som en väsentlig faktor.
Man kan fråga sig, i vilken utsträckning den prosestantiska världen,
som ju i kraft av sina innersta principer måste gå till allt större differensiering och splittring, skulle sträva efter enhet och >katolicitet>, om inte
den katolska kyrkan genom sin klara lära om den ena och enda Kristi
kyrka och genom sin strama, enhetliga organisation ständigt påminde om
detta krav och ständigt oroade de kristna samveten, som vill vagga sig
till ro med allsköns ursäkter eller djupsinniga förklaringar om den rikedom
som denna mångfald lär innebära.
Rent kyrkohistoriskt sett har dock den protestantiska världen alltid
visat större enighet och sammanhang, när det gällt frontställningen och
affekten mot Rom. När dessa försvagas eller förlorar sin aktualitet, tappar de olika protestantiska riktningarnt lått, också den organisatoriska
kontakten med varandra, vilket i sin tur för med sig att de även i andra
avseenden glider isär.
Nu efter det andra väddskriget ser det ut som om >protestantismen>
som ren protest mot Rom väsentligen skulle ha försvunnit. Man räknar
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det är väl bara
med den katolska kyrkan som en sann kristen kyrka
några utpräglade sekterister som ännu fortsätter att i detta sammanhang
någon gång tala om >antikrist, och >den babyloniska skökanr> eller dylikt.
Vi vill därmed inte ha sagt, att man accepterar den specifikt r>romerskar>
synen på Kyrkans enhet, och att man direkt och medvetet år pä väg mot
Rom. Man önskar på många håll arligt ett samarbete med Rom, men
då med bibehållande av hela sin >icke-romerska> särart. Man har, såsom
en gång en svensk, luthersk författa.re sade om sig själv, ingenting mot
Luther.
Rom eller rent av en förening med Rom, bara rr'an får behålla
- också
Det finns emellertid fortfarande inom den protestantiska världen
en klar tendens att.bygga upp en sådan enhet av alla icke-romerska kyrkor
och det är väl mest inom dessa denominationer
och denominationer
som i sin organisatoriska slagkraft kan mäta
som denna önskan finns
-, katolska kyrkan och atc på så sätt rädda den
sig med den av Rom ledda
ödesdiger framprotestantiska världen från den ödesdigra splittringen
- bara antikristcn
fAr allt. i den närvarande situationen, då en väldig, inte
utan helt antireligiös makt hotar oss alla.
Så långt har i alla fall hela kristendomen blivit ett, att man inte längre
gärna kan tänka sig, att ansvariga kyrkomän och kyrkoledare skulle vilja
blåsa liv i den gamla protestantiska anda som en gång i tiden i ett liknande, ehuru trots allt mindre hotfullt läge hellre skulle ha velat kämpa
med sultanen mot påven än med påven mot sultanen. Man kan heller inte
lli'era tånka sig, att påven skulle vilja använda politiska maktmedel i rent
vilket man brukar beskylla den gamla Kyrkoreligiösa sammanhang
statens härskare för.
Och detta är ett verkligt, betydande ekumeniskt framsteg, som vi alla

bor gladja oss över.

HEDNINGÄRNÄ SOM ICKE
HÄVÄ LÄGEN
är man börjar syssla med missionens problem, inställer sig

strax

frägan om katolicismens förhållande till de ickekristna religionerna.
Det rör sig ju här om något som speciellt sysselsätter människorna i våra
dar, nämligen frägan, huruvida kristendomen i jämförelse med de andra
religionerna representerar något transcendent och övervärldsligt och vari
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denna övervärldslighet består. Den invändningen hör man ofta och för
det mesta vet vi inte hur vi ska bemöta den.
Ni måste väl i alla fall själva medge, heter det, att det ligger en d.iup
visdom i exempelvis buddhismen och att islam besjälas av en i hög grad
religiös levande anda. Varför skulle man då inte kunna se saken så att det
i världen faktiskt finns ett antal religioner, som var för sig inte kan
göra anspråk på en absolut sanning men som likafullt ganska väl motsvarar de olika temperamenten, raserna och länderna? Ni säger ju förresten själva att också människor som inte är kristna utan tillhör de ickekristna religionerna kan komma till salighet, bara de har den goda viljan.
Samma frågeställning reser sig för det praktiska missionsarbetet. Ansikte mot ansikte med de ickekristna kulturerna och religionerna har
missionärerna att valja mellan två förhållningssätt och det är svårt att
avgöra vilket som är att föredra. I ena fallet förordas en optimistisk och
sympatiserande inställning, som framhåller det goda hos den ifrägavarande kulturen eller religionen som något som bereder väg för kristendomen och som d;rför bara behöver kompletteras och krönas av kristendomen. Å andra sidan är missionärerna mycket väl medvetna om vilket
stort hinder just dessa religioner erbjuder. En mohammedan som vill konvertera måste redan från början göra avkall på grundläggande ting i sin
tro, såvitt de nu strider mot kristendomen. Kr a em er har i sin bok Le
nxessage cbrötien ilans un monde non-cbrötien (1935) gjort det till en huvuduppgift att framhäva denna motsättning; han gör det med pessimistisk accent. Enligt honom är evangeliet en ren paradox och stötesten för
de ickekristna religionerna och kulturerna och dårfor bör dess förkunnare
inte sväva ut i anpassningsförsök utan rätt och slätt lägga fram det i
dess renhet och blott och bart förtrösta pä att Kristi nåd och kraft ska
bringa det att verka i själarna,
Det ger oss anledning att något djupare intränga i förhållander mellan de ickekristna och kristna religionerna och dess problematik. Är motsättningen verkligen så total som mellan sanning och villfarelse? Och
innebär alltså r'årt sätt att se på världen en konflikt mellan katolicismen
och de ickekristna religionerna? Eller anser vi rvärtom att kristendomen
är en utveckling och fullkomning av det som hos de andra religionerna
finns som en grodd? Men om vi nu menar att kristendomen bara vidgar
och utvecklar d,et som är de andra religionernas egenarr, vad blir det då
av dess transcendens och vari ligger då dess överlägsbnhet? Vilken av de
bägge inställningarna som man bör ge företräde, ja, därom råder mycker
ofta oklathet hos missionärerna själva.
Problemet är inte av i dag. Det går på de mest skilda områden igen
redan hos kyrkofäderna och i de första kristnas inställning till judendo-

t97

Jean Daniölou SJ

men och till de hedniska religioner som de hade runt omkring sig. Denna
inställning har sin grund i Den heliga skrif t, frarnförallt i Gamla Testamentet, och vi möter den likaledes, när vi undersöker kristendomens förhållande till de andra religionerna och finner att, detta delvis är av historisk natur. Eller med andra ord mellan kristendomen och övriga religioner finns en >>kronologisk> förbindelse, såtillvida som kristendomen innebär en slutpunkt. På samma sätt kan man tala om ett tragiskt forhållande
dem emellan. Betraktar man nämligen kristendomen som uppfyllelsen,
sä fir man heller inte se bort från att den betyder förstörelse, efrersom
de hedniska religionerna till en del går upp i den och sedan dör ut {ör
att lämna plats för den. Bara om man håller fast dessa bägge aspekter kan
man med full och allsidig rättvisa behandla problemet om de olika kulturernas evangelisering.
Det är alldeles tydligt att de första kristna befann sig i samma situation
gentemot den dåtida världen som våra missionärer i dag ställs inför i
hednaländerna. En liten minoritet av människor kommer med ett främmande budskap till en värld, som står helt och hållet sluten och fientlig
mot dem. Så till exempel gick det alldeles på samma sätt för den helige
Paulus, när han första gången vände sig till Athen och började predika
evangeliet på Areopagen, som för de första missionärerna när de vände sig
till de visa i Kina och Japan.
Vilken hållning intog nu de första kristna till de hedniska religionerna
i sin omgivning? Förvånande nog visar många av dem en mycket stor
optimism och liknar dåri vära samtida och deras inställning till de österlandska religionerna. Jag tänker hår pä tvä författare frän det andra
århundradet, den helige Justinus och Klemens från Alexandria. Bägge
företräder tanken, att ordet, Logos, redan i den hedniska filosofin var
på något sätt närvarande som ett visst gudomligt ljus, sorn upplyser människorna om vad uti dem som är sanning. Enligt deras mening torde därför Platon och även Sokrates ha uttalat allt det som deras ord inrymmer
av sanning under ledning av ett visst inre ljus. Följaktligen kunde man
möjligen redan hos dem tala om en ordets närvaro, vilken senare i kristendomen skulle komma till uttryck i hela sin fullhet.
Vad som passar in på de hedniska kulturerna, gäller i ännu högre grad
om judendomen. Var ordet i viss mån levande redan i de hedniska religionerna, så gav ju Gud sig så mycket mer till känna hos judarna som han
gjorde delaktiga av sanningen. Den saken skulle jag särskilt vilja betona,
d;rfAr att det i samtiden fanns många som inte ville gå med på detta.
De såg kristendomen som judendomens radikala och fullständiga motsats. Till ,tem hörde Marcion som levde i andra århundradet och utvecklade denna motsättning till dess yttersta konsekvens. Han ryckte ut ur
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Gamla Testamentet alla antropomorfa uttryck för Gud, även de gröysta
och mest anstötliga och vidare alla ställen, där det talades om Guds avund
och hämnd och om hans hat mot det ena eller det andra folket. Han
bemödade sig om att visa upp att kädekens Gud i Nya Testamentet var
motsatsen till Gamla Testamentets stränga och rättvisa Gud, precis som
Nya Testamentets universella Gud är motsatsen till Gamla Testamentets,
som bara har intresse för ett enda folk och hatar de andra.
På så vis ansåg Marcion att han kunde bevisa vilken oöverstiglig klyfta
som gapade mellan kristendom och judendom. De hade utgått ur två
skilda Gudars hand och följaktligen var de första kristnas alla bemödanden att visa upp en lärans gemenskap {.äf.änga och till ingen nytta. Man
måste helt enkelt konstatera faktum att kristendomen var någonting helt
och hållet nytt utan varje förbindelse med något föregående. Före den
hade allting varit ondska. En olycklig värld hade styrts-av en illvillig
Gud. Först med Kristus börjar en ny tidsålder, en värld av kärlek och
barmhärtighet. Självfallet placerade Marcion de hedniska religionerna på
ännu större avstånd från den nytestamentliga kristendomen.
Ställda inför denna radikala uppfattning såg kyrkofäderna sin förnämsta uppgift i att definiera de principer som bestämde kristendomens
anknytning till det förflutna. Lösningen såg de i föreställningen om en
gudomlig plan som inte gick emot utvecklingen. Enligt den helige I r en e u s kan Guds planer inte ändras, ty Gud syftar inte till någonting
återställa allt i Kristus (jfr
annat
att instaarare omnia in Christo
^rL
Ef. 1: l0). Men eftersom nu människan år ett ktrttsligt väsen, som står
främmande för de gudomliga tingen och som skulle bländas av ett alltf.ör
starkt sken, så måste Gud komma hennes svaghet till mötes och behandla
henne som ett litet barn, som man först bara kan säga helt enkla saker
till. Bud som >du skall inte döda, du skall inte stjäla, du skall hedra din
fader och moder>, dessa enkla och okomplicerade föreskrifter möter oss
också i den kinesiska vishetsläran. Så har Gud verkat på en gång som
uppfostrare och pedagog, ord som först användes av den helige Paulus,
när han betecknade >lagen> som en ,>uppfostrare till Kristus> (Gal. 3:24)
och som sedan om och om igen användes av kyrkofäderna, Steg för steg
gjorde han människorna skickade att bära den gudomliga uppenbarelsen
och mogna för Kristi ankomst, så att det efter Skriftens ord heter att

i

tidens fullbordan (Gal. 4: 4). Det behövdes en hel förmåste komma i det ögonblick, då denna
förberedelse hade nått sin höjdpunkt.
En sådan inställning gör blicken öppen för kontinuiteten, och det existerar ju faktiskt ett verkligt samband mellan judendom och kristendom,
mellan hednisk kultur och kristendom, så tillvida som de är inbegripna i

Kristus kom
beredelse

för detta och Kristus
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fel, när han påstod att det finns två för varann helt otillgängliga världar. Ett och
samma Ord verkar på det nämnda dolda sättet i den ickekristna och den
judiska världen och medan människan vande sig vid det, så vande det sig
självt också vid människan. Som den helige Ireneus så förträffligt formulerat det, så måste människan anta gudomlig gestalt och Gud mänsklig,
då ju inkarnationen inte framträder som någon tillfällighet utan tvärtom
allt som h<;r till Guds verk inträfrar i rätt tid. Detsamma gäller också
den individuella själens uppfostran, som ju är en återupprepning av
mänsklighetens utvecklingshistoria och som ju i varje enskilt fall klart
visar möjligheten att vänja sig vid de gudomliga tingen.
Samtidigt kan man emellertid tala om en diskontinuitet, ty en avgrund
ligger mellan den tidpunkt, när Kristus blev född och den som förberedde
och förkunnade hans ankomst. Här stöter vi emellertid på en väsentlig
skillnad mellan kristendom och judendom eller också de ickekristna religionerna. Kyrkofäderna ser i första hand inte skillnaden i läran som
sådan, eftersom judendomen till större delen hade uppenbarelsen. Enligt
deras åsikt äger redan också många hedniska filosofer en viss insikt om
Gud. Till och med den helige Augustinus är av den meningen att Platon
känt den heliga Treenighetens hemlighet. Med avgrunden mellan Gamla
och Nya Testamentet menas snarare den som öppnar sig mellan förkunnandet av en sak och dess förverkligande. Det ger oss anledning att än
en gång framhålla att kristendomen till sitt väsen år liu och inte filosofi.
Att vara kristen innebär för oss att existera på gudomligt vis, det vill
säga att vara i besittning av nåden och att leva i innerlig gemenskap med
Gud. Men detta är någonting fullkomligt nytt.
Här kan man anföra ett mycket vackert ställe ur den helige freneus
verk. >Så vet>, skriver han, >)att Han, den bebådade, kommer med något
alldeles nytt, i det han skänker sig själv. En konungs ankömst meddelas
tjänarna genom de utsända, så att de kan bereda sig att ta emot honom.
Men när konungen själv kommer och alla å,r fulla av den glädje som man
föruisagt för dem och när de nu smakar den frihet att njuta av hans
närvaro, som han för med sig åt dem, kommer då någon vettig människa
att likafullt fräga, r'ar det nya finns utom hos den bebådade?>> Ireneus
tror därför på en verklig diskontinuitet, på det verkligt nya i kristendomen, vilket emellertid inte utesluter, att den bildar en kontinuerlig enhet
med allt det föregående.
Vid sidan av denna optimistiska inställning hos kyrkofäderna, vilken
får dem att framhålla kontinuiteten mellan kristendomen och de andra
religionerna, möter vi hos dem en skenbart motsatt uppfattning, som
Iägger tonvikten på frågans tragiska aspekt. Enligt denna innebär kristensamma plan och samma Guds verk. Likaså hade Nlarcion
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domen inte längre utvecklingen av en plan, som genomförs med nära nog
osviklig precision och varigenom Gud steg för steg förverkligar alla tings
förening i Kristtrs. Utan den betyder konflikten mellan Kristus och det
ondas makter, en konflikt, där mänskligheten är på en gång spelare och
insats.

Detta perspektiv av en Kristi kamp med hemlighetsfulla makter finner
vi först och främst i evangeliet och sedan hos kyrkofäderna. Dessa makter
bildar en från Gud avfallen värld i mänsklighetens bakgrund. De är
något som är mycket betydelsefullt i kyrkomänniskans fiender och
fädernas uppfattning - människan själv framstår inte så mycket som
ond utan fastmer som- offer, mer som ett byte för illasinnade makter,
vilket Kristus kommit lör att befria, än som en skyldig, vars skuld måste
sonas. Tanken på en sådan gottgörelse finns där visserligen också men
först i andra hand. Kyrkofäderna har en speciell känslighet för det förskräckande i den aktuella mänskliga situation, som Kristus är kallad att
befria oss ur.
Därigenom blir perspektivet på de ickekristna religionerna strax något
väsentligt annat. De framstår inte längre som förberedelse och etapp till
kristendomen utan som fientliga och med den kolliderande makter. Det
biir då inte längre kontinuitetens lag utan konfliktens som bestämmer
forhållandet mellan kristendom och ickekristna religioner. Det har sitt
intresse att studera de texter där kyrkofäderna framhåller dopet som en
avsägelse från Satans verk och all falsk glans. Därmed avses i ordets egentliga mening avgudadyrkan och hednisk religion, och att avsäga sig detta
är just vad dopet innebär för hedningarna. Den nye kristne måste avstå
från Satans kult for att kunna bli i verklig mening kristen.
Men hur försökte kyrkofäderna nu slå en brygga mellan de bägge motsatta synpunkterna? Precis som vi betraktar de den ickekristna världen
under två olika aspekcer. De erkänner dess värden och gfu hår f.ram pä
samma sätt -som Justinus, Klemens eller också den helige Augustinus i
deras värderingar av grekiska filosofer, framförallt Platon. Men deras
handlingar kallar de vid deras rätta namn: avgudadyrkan och magi av
verkligt demonisk natur, som gör människan underkastad gudsfientliga
makter. Det ger oss alltsamman tillfälle att fastslå det intressanta faktum
att de bägge motsatta inställningarna fanns i kristendomen redan från
b<;rjan och att denna än i dag fortlöpande motsägelse redan då existerade
i samma utsträckning.
Vi kan följaktligen säga att denna motsägelsefulla inställning utgör en
grundläggande beståndsdel i den kristna uppenbarelsen, att den är en av
Skriftens väsentliga aspekter. Det finns nämligen där ett konstituerande
begrepp, en grundidd, som vi ofta inte rätt förstår. Det är begreppet. för201
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bund. Ordet är inte vidare lyckligt valt. Det är en översättning av det
hebreiska ordet böritb, som betyder så mycket som pakt, löfte. Grekiskan
återger uttrycket med ouv${x1 det vill säga ett förfogande över någon
till förmån för en annan, eller också med år,aS{vq vilket betyder så mycket som ömsesidigt avtal. Jag lägger så stor vikt på dessa begrepp, därför
att de är av betydelse för det följande. Latinet däremot översätter med
foedus, som likaledes betyder ömsesidigt avtal, eller med testamentutn.
Det senare ordet, som nu skall sysselsätta oss, använder vi när vi talar om
Gamla och Nya Testamentet, som ju i själva verket år det. gamla och det
nya förbundet.
Vad betyder då detta förbund, detta testamente? Det är Guds löfte
till Abraham ifräga om tre ting: att han skulle föra sitt folk till det förlovade landet, vidare att väddens frälsare skulle framgå ur dess led, och
slutligen att alla människor skulle samla sig kring deras efterkommande.
Här kan anmärkas att detta inte är Guds första förbund med människorna. Vi har i bibeln en berättelse, den om syndafloden, som för oss
öppnar utomordentligt märkliga perspektiv in i Skriftens värld. Där säger
Gud efter syndafloden till Noak, att han skall sluta ett förbund med
honom och ger det löftet att aldrig mer kullstörta naturens ordning,
Regnbågen skall vara tecknet på att han ämnar hålla sitt löfte. Var gång
Gud ser den, påminner den honom om hans förbund, och då gör han slut
på regnet.
När judarna senare påminner Gud om hans förbund och de löften som
han givit dem, så börjar de varje gång med följande ord: >>O, du som i
din trofasthet upprätthåller världsordningen och därför f<;rblir trogen
det löfte du gav Noak, håIl likaså det ord som du gav ditt folk, det löfte
som du gjorde Abraham.> Med andra ord: På samma sätt som Gud avstår från att. ingripa i naturens lagbundna förlopp, eftersom han f<;rblir
trogen mot sig s;'älv
enligt judarnas uppfattning hade solens dagliga
uppgång inte sin orsak i en så kallad fysisk determinism; då det inte
finns något opersonligt i skapelsen var den följaktligen den mot sig själv
på samma sätt förblir Gud trogen den plan som han
trofaste Guden
ställt upp på nådens område, en plan som orubbligt går mot sin fullbordan och som absolut ingenting kan ändra.
Människorna förmår alls ingenting mot denna plan. Inte heller den
mänskliga friheten spelar här någon roll, eftersom planens genomförande
på intet sätt är beroende ay människans trofasthet. Om det mellan
och vi kommer här tillbaka till de
Gud och människan fanns ett avt^l
redan tidigare nämnda begreppen
och om den ena ay de bägge pari samma mån som den andra
terna hade undandragit sig sina förpliktelser
inte fullgjorde sina, så skulle detta betyda att avtalet för länge sen hade
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varit upphävt. Ty eftersom människan inte uppfyller sina skyldigheter,
inte heller Gud vara bunden av sitt ord.
Nu visar oss emellertid den helige Paulus på någonting som är väl värt
att veta. Vår förening med Gud betingas inte som farisderna menade av
ett ömsesidigt aytal utan av ett löfte av Gud allena. Det innebär att detta
löfte inte är prisgivet åt vår egen självrådighet och trolöshet utan utlämnat åt dem bara så till vida som de blir oss ett hinder att njlrta löftets
frukter. Dock aldrig så att löftet skulle kunna återkallas. Väl kan synden
göra oss ur stånd att komma i åtnjutande av det utlovade men aldrig
kan detta tas tillbaka, ty det år lika oåterkalleligt som den naturens
ordning som Gud har bundit sig vid. Utifrån detta perspektiv måste man
så beh<;vde

tala om en optimism som grunden i det kristna tänkandet.
Men samtidigt stöter vi i Gamla Testamentet pä en andra realitet, nämligen den trolöshet med vilken folket besvarar Guds trofasthet. Medan
på ena sidan Gud vid förverkligandet av sina planer inte reser något
hinder, sä fär ä andra sidan den fria mänskliga viljan och dess fruktansvärda makt gång på gång denna plan att kantra, vissedigen inre så att
den upphäver den, men så att den hindrar den att bära frukt. Israels

historia blir då denna: på en ständigt förnyad uppmaning av Gud att
tjäna honom svarar folket med en ständig trolöshet som undandrar det
Guds nådegåvor. Här skulle man kunna anföra de underbara ställen hos
profeterna, framförallt Hesekiel, som förebrår folket dess trolöshet och
uppmanar det att båttra sig. Också har i Skriftens hjärta möter vi alltså
den dubbla aspekten av den historiska kontinuiteten och det tragiska motståndet.

Även i det nutida tänkandet möter vi i försvagad form de bägge elementen i denna bibliska motsättning. De finns där som optimistiskt och
historiskt betraktelsesätt och som en förtvivlad decerminism. Där är den
gränslösa tro på den materiella utvecklingen, som bär upp en rörelse som
kommugismen. Tränger man igenom det yttre politiska skalet i kommunismen sä pätråfrar man som filosofisk kärna den av Karl Marx företrädda
iddn om det historiska framåtskridandet, som utan att läta sig hejdas rullar vidare, Revolutioner och kriser kan inträffa men de sjunker undan
i den genom årtusendena fortlöpande skapelseprocess, genom vilken framåtskridandet förverkligas. Man behöver alltså bara tro på historien och lita
på utvecklingen, även om vi inte ser någonting utav den. Det enda som
betyder någonting år att den rullar vidare.
Här ser vi en stor kristen id6, den kristna tron på en helig stad, som
stöder sig på Guds löfte, av kommunismen förvanskad till en förhoppning om en jordiskt fullkomlig stad, som uppstår genom människans bemödande. När vi kritiserar och tar avstånd från kommunismen måste vi
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emellertid noga ge akt på att vi skiljer på det som måste förkastas därfOr
att det är en förvrängning och det som inre får förkastas därför atr der
är ett arv från kristet tänkesätt, fast låt vara pä samma gång en degrade-

ring av det.
Tron på en mening i historien, denna djupa tro på att det till och med
i alla revolutioner och i vad som än sker finns något som kommer till
mognad eller innebär en förskjutning mot någonting bättre bottnar alltigenom i kristen uppfattning. Det är i dag vår plikt att mitt i all f<irtvivlan och alla skenbart felslagna förhoppningar hålla fast vid denna
grundläggande optimism, och det inte bara lika mycket utan nter än de
andra, dårf& att vi bättre än de alla vet att mitt i allt som händer byggt
Guds stad upp på hemlighetsfullt sätt och på vägar som inte är vära
vägar. Vi vet det med orubblig visshet, ty Gud håller sina löften. Guds
ord arbetar i världen och förverkligar sin plan, genomför den med orubblig konsekvens. Och vi vet slutligen att alla nationer en gång ska förenas

i

.
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möter vi i det aktuella
och dari ligger det paradoxala
Samtidigt
- världen ter sig så allt- helt motsatt strömning, för vilken
tänkesättet en
igenom absurd, att den som enda möjliga forhållningssätt måste gripa
till ett slags förtvivlans humanism. Denna humanism, som anser allting
absurt och därför inte äger något hopp, eftersom ju varje hopp framstår
för den som en illusion, försöker inråtta sig så att den räddar åtminstone
ett minimum av mänsklig lycka. Som exempel kan nämnas den franske
författaren Camus. Och som världen ser ut just nu kan den tanken förefalla'synnerligen motiverad. Mänsklighetens situation är i hög grad absurd, full av motsägelser och en förvirring, som inte har något förnuft
till ledstjärna. Det ligger visst inget förvånande i att så många intellekt
ser uttrycket för denna verklighet i en förtvivlans och absurditetens filosofi.

Också här rör det sig om en nerminskad kristen id6, om Pascals och
Kierkegaards kristna pessimism, som är djupt medveten om oordningen i
världen. För den kristne är denna oordning visserligen inte någonting som
finns av naturen. Den har snarare sin orsak i människans syndiga frihet,
genom vilken hon inför det onda i Guds väl sammanfogade verk. Existen-

kritik av marxisterna är mycket verkningsfull, när de i hela
naivitet blottar den kommunistiska optimism som så helt undervärderar den förfärande makten hos den fria mänskliga viljan. De materiella
elementen förslår inte för människans determinering, ty hennes frihet
är oberoende av den materiella orsakslagen. Just detta utgör hennes storhet och då hon är av gudomlig art, äger hon den fruktansvärda makten
att kunna göra gott eller ont. FIon utgör ett oberäkneligt moment och
tialisternas

dess
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just detta har kommunismen glömt att ta med i räkningen. En enda sak
har inflytande på hennes frihet: en annan {rihet av högre slag, som den
förra inte kan avstå från utan att uppge sig själv.
Med hjälp av de uppräknade principerna kan vi nu lösa det inledningsvis framlagda problemet om kristendomens förhållande till de andra religionerna, ett förhållande som på en gång framstår som historiskt och
tragiskt.

För det första representerar kristendomen i förhållande till kulturerna
någonting väsentligt nytt. När Vaillant-Couturier påstod: >Kommunismen är en föryngrad värld>, så uttrycker även detta en stor kristen id6
fast med fel tillämpning. Jag tror att det knappast gär att finna en mer
exakt definition på kristendomen. Den är ju världens eviga ungdom.
Många människor oroas i dag av tanken att kristendomen skulle vara
passerad, foråldrad. Det gäller bara för enstaka yttre drag i dess.struktur,
inte dess väsen. Kristendomen är världens ungdom och kommer att förbli
det, därför att den till tiden står vid slutet av historiens utveckling.
Det är sant att övriga religioner i sitt forhållande till kristendomen
representerar det förflutna och redan föråldrade men därmed vill jag inte
såga att de på alla punkter är felaktiga. Judendomen är lika lite felaktig
som buddhismen. De fetischistiska kulturerna är det inte heller. De är
visserligen gamla, ligger i f<;rhållande till kristendomen längre tillbaka i
tiden och har på något sätt överlevt sig själva. I(ristendomen utgör deras
fullandning och med dess framträdande fick också allt det goda som
fanns hos dem sin fullandning i det kristna. Mellan kristendomen och
dem ryms åtdkilligt som historiskt foljer på varann och denna samtidighet
hos realiteter, vilkas huvudsakliga relation ligger i tidsföljden, är någon-

ting sällsynt.
Var skall man emellertid söka orsaken till detta? I fräga om den judiska tron är sammanhanget klart. Den är ju tydligt orienterad mot
kristendomen. Men detsamma gäller också för de ickekristna religionerna.
De är ju inte fel utan bara i hög grad ofullständiga och ofullbordade.
Hår har vi anledning att erinra oss ett ord av den helige freneus som
säger: Gud har gjort människorna förtrogna med många naturliga sanningar och begåvat dem med ett visst sinne för det gudomliga. Men kulturerna stelnade på detta stadium utan att öppna sig för den fulla uppenbarelsen. Andra slutligen som islam representerade snarare en tillbakagång. De uppgav många av kristendomens aspekter. Den marscherade
för fort för dem. Och de klandrade dess fostran av människorna, som
om de till kristendomen anslutna raserna eller individerna ännu inte hade
förmått bära hela uppenbarelsen.
Kristendomens kännemärke är dess otvivelakciga totalitet. Den äger
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sanningens rikedom och det betecknande för denna rikedom som i förhållande till de övriga religionerna utvecklade sig uppåt är att den representerar ett högre steg i utvecklingen, ja, dess sista fas. Denna enligt min
mening väsentliga uppfattning tillåter oss att fastställa i vilken utsträckning vi hos de andra religionerna kan tala om den uppfyllelse, som karaktäriserar kristendomen och gör det så att vi hos den ständigt kan se det

evigt nya lysa fram, som den helige Augustinus och många andra priär alltid och för alla tider någonting nytt. Intuitivt
förstod Guillaume Apollinaire detta och uttryckte det redan f.öre L9l4
när han till påven Pius X yttrade: >Ni är den modernaste människan
av alla.>>
Härifrån faller ett ljus över det tragiska fc;rhållandet mellan kristendomen och de ickekristna religionerna. Motsättningen till de senare växer
fram ur deras vägran att betraktas som distanserade. Origenes har funnit
ett underbart ord för detta, där han talar om judarnas morstånd mot Kristus. >Symbolen motsätter sig för sin egen fortvaro realiteten som ändå
hjälper den att nå sin fullkomning.>> Detta ord kommer att stämma in
även på oss, om vi undandrar oss nådens fortsatta maning. Synden förlamar oss och kastar oss ständigt tillbaka till oss själva. Detsamma kan sägas
om de kulturer, som inte vill bereda sig att ta emot. Det judiska folket
avvisade Kristus. Det ville inte veta av. ett bortdöende, som skulle ha
öppnat vägen för det till någonting större. Det klamrade sig fast vid sina
rikedomar och blev så odugligt att ta emot den nya rikedomen. Och det
ligger i detta avstående någonting som kan kännas mycket tungt för ett
kulturfolk.
" Här kan åter anföras ett mycket vackert ord av den helige Ireneus. Det
ger en förklaring till varför det som överlevt sig självt måste bort. >Liksom vinrankan inte är till för sin egen skull utan för druvan som växer
fram ur den, något som gör att allt som blivit till ingen nytta efter druvans mognande avlägsnas och kastas undan, så skall också Jerusalem som
gick under slaveriets ok med rätta uppgivas och avlägsnas, så snart frihetens frukt framträder, kommer till mognad, skördas och har funnit
sin plats i källaren; ty nu har det ju burit sin frukt.r>
Den israelitiska kulturen hade ju framburit sin frukt och denna frukt
var Kristus. Men när frukten är dår, varför då spara på kvisten? Om
vinet en gång har kommit till mognad och druvorna smakar som de ska,
då ar ju rankan till ingen nytta, eftersom allt vad den ägde av värde nu
befinner sig i druvan. Och vartill ska det behövas ett andra Jerusalem,
när världen i sitt yttre skick ändå på fastställd tid ska förgås, pä det att
säden må skördas? Så är också världen utvald att läta en druva mogna,
det vill säga Guds stad, och när denna druva är mogen, så må världen
sade. Kristendomen
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förgås och skrynklas ihop som en gammal kostym, precis som när puppan låter kokongen falla, så snart fjärilen vecklar ut sig.
Allt detta gäller samt och synnerligen för de hedniska kulturerna.
Deras beredskap för Kristus skulle för dem betyda att båra frukt och
darfor på ett sätt också inbegripa avlägsnandet av vinrankan. De skulle
bli tvungna att avstå från många av sina former, eftersom dessa är förgängliga: alltså ett verkligt dödens mysterium vid sidan av livets mysterium, ett verkligt uppgivandets mysterium och i realiteten ett verkligt
åldrandets mysterium vid sidan av ett det nyas mysterium. De bleve därför också tvungna att acceptera livet, ty bara detta slår sönder de murkna
ramarna,bara ett ungt vin spränger gamla l;glar. Var och en vet det om
sig själv: nådens nya vin spränger for alltid de gamla läglar, som vi
skulle vilja stänga in den i, tvingar oss att gå ut ur oss själva, som vi
annars ständigt är inriktade på, tvingar oss att rycka'frarn mot nya
måI.

Men vad som gäller för individens uppfostran, det gäller för varje
folks uppfostran. Att acceptera detta är emellertid det svåra och just på
denna punkt barjat människan falla tillbaka på sig själv, på sitt åldrande,
på sin brist på generositet, som i själva verket år det stora hindret för
nåden. Det kommer alltid att finnas ett livets och växandets problem:
ena gången gäller det det gudomliga liv som bemödar sig om människorna,
en annan gäng år det fräga om det motstånd som reses av en mänsklighet, som vågrar att leva detta liv, som värjer sig mot att det växer fram
och därför inte kan nä fuarn till sin fullkomning.
Nämnda stora synpunkter kan betyda en hjälp för oss vid övervägandet av förhållandet mellan kristendomen och de ickekristna religionerna.
Om det lyckas oss att anlågga dem så kan vi därefter kanske bättre se,
hur vi verksamt ska kunna tjäna den gudomliga planen.
Jean Daniölou

Sl

Anmärkning: Författaren behandlar missionsfrågorna utförligare i sina skrifter Ie
myståre du salut des nations och Le myståre de I'auent, båda utkomna i Paris, Ed. du
Seuil, den senare även på tyska: Das Gebeinnis aotn Kommen des Herrn i Frankfurt,
Verlag J, Knecht.
Vidare kan hänvisas till de Lubac SJ: Le fond.ement thöologique des nissions (Paris,
du Seuil) och Catholicistne (Paris, du Cerf), på tyska Katbolizismus als Gemeinschaft
(Einsiedeln, Benziger); de Montcheuil
SJ: Asfects de I'Eglise (Paris, du Cerf) och
A. Durand SJ: Le froblåme thöologique des missions i serien Le tömoignage chrötien.
ter kan rekommenderas Rytbtnes da monde och Dieu
Som hithörande tidskrif
aiuant (Pal:is, du Seuil) samt Die katholiscien Missionen (Freiburg, n"tUrÅlr.OoUr,ooro
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f]yr" hundra år har gått sedan den nyare tidens store apostel, Francisco
I Xavier, dog på en enslig ö framför Kinas stängda portar. Det var den
tredje december 1l!2, som denne baskernas son tillbringade sitt livs sista
dag pä ön Sancian, endast 30 km från fastlandet Kvantum och nära
Kantons hamn. Han dog övergiven av alla utom en enda kamrat.
Francisco Xavier hade ännu inte fyllt 47 äq, men hans liv hade förbrunnit i flammande iver för Kristi rike. Nu gav han det som ett sista
offer åt Gud: han, som stora skaror lyssnat till, och som döpt tiotusenden,
lämnade denna värld i djupaste ensamhet.
Filippo Neri, Ignatius av
Bland det sextonde seklets helgongestalter
Loyola, Thomas More, John Fisher, Petrus Canisius,
Johannes av Korset
är kanske Francisco Xavier den, som
och den stora Teresa av Avila
gjorde det djupaste intrycket på den dåtida världen och den, som ännu i
dag mest dyrkas bland de katolska folken. Detta kan delvis f<;rklaras med
att han hor ihop med de stora upptäckternas tidevarv. Men han är också
en personlighet, som inte bara fyllde den tidens krav utan även har mycket
att ge oss nutidsmänniskor.
Francisco Xavier levde som vi i en historisk övergångstid. Medeltiden
hade slutat i en dödskamp av krig och omvälvningar. Den västerländska
kristenheten, som betraktade sig själv som en politisk enhet gentemot den
icke kristna världen, började falla sönder i sina nationella delar. Nationalkänslan utvecklade sig, och nationella stater bildades. Det var icke längre
de otrogna saracenerna, som var fienden utan ofta nog den närmaste
kristne grannen. Det latinska språket, som varit det ideologiska uttrycksmedlet utöver folkens gränser, förlorade mer och mer sitt inflytande vid
universitet och skolor och i det allmänna tankeutbytet. Den nationella
litteraturen började utveckla sig och växte ofta till klassisk hojd. Det är
Lope de Vegas, Cervantes', Camoös', Shakespeares och Luthers tidsålder.
Hela världsbilden började skaka i fogarna. Filosofien, sorn hittills betraktats som den enda äkta vetenskapen, på vilken människornas ansträngningar koncentrerats, bortträngdes av naturvetenskap och kunskap om
den yttre, synliga världen. Den geocentriska världsåskådning, inför vilken
man sedan länge ställt sig tvivlande, blev slutgiltigt likviderad. Jordens
betydelse minskades, genom att den uppfattades som en mindre viktig
planet inom solsystemet.
Resultatet, som inte uppnåtts genom Marco Polos berättelser om resor
genom Asiens ändlösa vidder, nåddes nu genom Columbus', Bartolomeus
Diaz', Vasco da Gamas, Cabrals och Magellans upptäcktsfärder: Europa,
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som för den västerländska världen tett sig som mänsklighetens centrum,
bArjade krympa i jämförelse med det runda jordklotets överväldigande
mått. Den vita rasen såg sig
trots att teknikens överlägsenhet styrkte

- herrar stå inför en numerärt översin känsla att vara jordens
Iägsen massa av färgad,e folk såsom Amerikas rödskinn, Afrikas och Söderhavets svarta och östasiens gula. Medan de kristna hittills bara känt saracenerna och mohammedanerna som hedningar, vilkas filosofi och teologi
medeltiden hade tagit ställning till
sedan grekernas och romarnas klassiska hedendom övervunnits av den kristna tron
stod man numera inför
- och oanad litteratur,
väldiga hedniska grupper med en fullständigt okänd
konst, gudalära och filosofi. Denna mångfald verkade förvirrande på den
västerländska kristenheten, som ibland i ren hjälplöshet bemötte den med
våld och inkvisition. Den mest betydelsefulla faktorn inom denna förvirrade tid var förintelsen av den under medeltiden självklara religiösa
enheten. Luthers, Zwinglis och Calvins nyalåror splittrade folk och nationer, söndrade familjer och tvingade var och en till inre och yttre kamp,
som drabbade nästan alla i Västerlandet. Den gamla världen ramlade, och
en ny värld f<;ddes under en tid, som i många avseenden liknar vår egen
genom kampen mellan tro och otro, ande och materia och genom hela
omgcstaltningen till kosmiskt tänkande.
Dessa skakningar kändes inte bara i den stora vädden
även i den
- tragik och
lilla värld, där Xavier växte upp, framträdde epokens både
den

i

storhet.

Xavier härstammade frän ett folk, som med modern terminologi skulle
kunna kallas för en i själva landet rotad minoritet, jämförbar med den
litauiska befolkningsgruppen i Ryssland eller den tyska på Balkan. Helgonet var bask. Ännu i dag har man inte lyckats inordna den baskiska
folkgruppens språk, ras och historia i Europas folkgemenskap. Sedan Kartagos tid har detta folk levt avstängt i bergprovinserna Navarra, Guipuzcoa, Biscaya, Avala och i sydvästra Frankrike. Baskerna karakteriseras
av trotsigt självmedvetande, oböjlig frihetskärlek, kamplust och mod, segt
fasthållande vid språk och tradition, gladlynthet och sångarglädje. Detta
oroliga och kamplystna blod flat i Xaviers ådror, och så stark var hans
förbundenhet med sitt folk, att han under sin dödskamps sista minuter
inte längre talade det franska universitetets latin eller sin apostoliska kallelses portugisiska utan sitt baskiska hemlands språk.
Mitt i Navarra, långt borta lrän allfarvägen, i en bergstrakt med de
snötäckta Pyrenöerna som bakgrund, låg slottet Javier, där Francisco föddes. Fadern bekladde en inflytelserik post i kungariket Navarra (ungefär
motsvarande en sratsminiscerbefattning), som i sin oavhängighet hocades
av Frankrike och Spanien. Spanien kämpade för sin nationella enhet, och
I5-S23o7S Credo. 33:e årg. Nr 5.
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Navarra drogs med i ett krig, där det förlorade sitt oberoende. Franciscos
far, Juan Javier, var en av de sista motståndarna. Familjen Javier drabbades av de besegrades och hemlösas hårda öde. Den förlorade sin ställning,
sitt in{lytande och största delen av sin egendom. Fadern dog bitter och
besviken. Francisco själv var en av de yngsta barnen och hade inte deltagit
i kampen. Hans bröder fortsatte emellertid striden trots nederlaget. De
blev guerillas, satsade resten av familjens förmögenhet på kampen, förklarades fiägelfria och räddade sig slutligen över på fransk jord
teootalets, displaced personsrr.
Sådana var de f<;rhållanden, som blev bestämmande för Franciscos ungdom och sacte sin prägel på hans liv. Han kande tidens våld och elände
redan under sin ungdom, men just detta verkade som en maning på hans
starka och rörliga ande. Baskernas stolta och okuvade traditionskänsla, familjeförmögenhetens sammanbrott, brödernas landsförvisning väckte i honom redan i unga år en oemotståndlig, nästan sjuklig arnbition. Han ville
bemästra ödet och visa, vad en Javier dOg till. I början var hans planer
emellertid inte klara. Han funderade sannolikt på att som fadern och
bröderna söka vinna militär ära och återerövra oberoendet för kungariket Navarra, Men hopplösheten i ett sådant företag
de förvir- av krutet
rade omvälvningarna i krigsväsende och strategi, uppfinningen
och de därmed förbundna, minskade kraven på personliga insatser och
mpperhet
avkylde nog hans föresatser.
En annan, revolutionerande uppfinning, som visade våg för hans ambition, var Gutenbergs >svartkonst>: boktryckarkonsten. Konsten att låsa
och skriva var sedan länge icke mera munkarnas och adelns privilegium
utan hade spritt sig även till det borgerliga samhällskiktet, men först nu
hade man i det tryckta ordet ett medel, som kunde användas för att
påverka massorna. Genom flygblad spreds nu meddelanden och id6er över
hela Europa med hittills oanad hastighet. Reformationens män i Nordtyskland och Schweiz begagnade sig av denna nya uppfinning på ett
skickligt sätt för att sprida sina tankar och skörda åra och berömmelse.
Där såg även Francisco sin stora chans att återuppleva och 6örnya namnet
Javier.

Vi möter honom alltså inte på krigsakademien eller i fält utan som
student vid en av de mest berömda västerländska högskolorna i Paris,
som då var en medelpunkt far alla lärda och en träffpunkt for alla
nationers ungdom, som önskade genomtränga vetenskapens hemligheter.
Nittonåringen reste till Paris, ty ett andra klassens universitet kunde
aldrig tillfredsställa hans ambition. Efter fem års hårda studier nådde
han rang av magister och började med föreläsningar om Arisroteles. Vägen till berömmelse gick över den klerikala banan. FIan motto g d;rför
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ett kanonikat inom det navarrensiska stiftet Pamplona. Än så länge
stämdes hans planer och handlin gar

^v

be-

ambitionen, fast han samtidigt var

påverkad av familjens katolska tradition och stod under inflytande av
en mild och god moder, som stimulerade hans strävan att bli en duktig

klerk och

möjligtvis

präst.

Hittills -hade han sett- världen från sin egen synvinkel --

hemlandets

och familjens lilla värld. Tidens stora händelser hade utspelats utanför
denna lilla världs gräns, och innan denna gräns sprängdes, hade han inte
kunnat mogna för Guds kallelse.
Moderns död skakade honom djupt, och det långsamma borttynandet
av en studiekamrat, som dog i en fruktansvärd sjukdom, fordl'upade
honom och avlägsnade honom från världslig strävan. Men den stora förvandlingen i hans liv skedde genom påverkan av två studiekamrater,
Ignatius av Loyola och Pierre Lefövre, som i det dagliga livet förkroppsligade det religiösa idealet. Xavier förmådde under Ignatius ledning följa
de andliga ör'ningar, som senare blev berömda under namnet >Den helige
Ignatius' Exercitier>.
Franciscos ambition föll sönder inför den Korsfäste, hans lilla värld
sjönk undan inför Guds rike och hans längtan efter berömmelse inför
Kristi kallelse till efterföljd. Ett nytt, oanar liv började nu för Xavier.
För första gången förstod han, vad idön conqu.ista innebar, en idd som
besjälat hans landsmän under många århundraden, och som betydde att
erövra sjålar lrän de otrognas herravälde och vinna dem för l(risti rike.
Ignatius, den kastilianske riddaren, som blivit Guds kämpe, förverkligade
denna idd
kanske inte genast i hela dess vidd, eftersom han och de
första medlemmarna av Jesu Sällskap än så länge betraktade saracenerna
som kristendomens arvfiende och koncentrerade de närmaste planerna till
det Heliga Landet och mohammedanernas omvändelse. Efter många år
av nya erfarenheter och i anpassning till ett tidevarv under snabb utveckling utvidgades de första jesuitfädernas ideal till det världsomfattande format, som satte sin prägel på Xavier och den senare jesuitorden.
Idön conquista förblev densamma men utvidgades .iämsides med de srora
upptäckterna.
Xavier skickades av sin andlige fader Ignatius till Indien och blev
apostel för den östliga delen av vädden: Indien, Indonesien, Malacka och
Japan. Endast döden hindrade honom frän att trånga igenom Kinas
stängda portar. Hans djärva framstöt mot Mittens rike kan och måste
betecknas som Kina-missionens början, ty hans medbröder följde i hans
spår, tills de nådde det mål han efterstr'ivat: att öppna detta förbjudna

land för Kristi budskap.
Spanjorerna ger honom en benämning, som kanske verkar egenartad

2Ll

G e or g
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för oss
de kallar honom Iör El Diuino lttr paciente
den gudomlige
- som aldrig lät
otålige. -Han var verkligen besjälad av en gudomlig eld,
honom vila, och som gjorde, att han ständigt sökte nya arbetsfält och
nya skördar. Han vandrade genom Indien från väster till öster, från
norr till söder. Han for till Malacka, Amboina, Moluckerna, de indonesiska öarna och Japan, dfu han tillbringade tvä är, innan han återvände
till Indien och sedan tillbaka igen till Japan Iör att bege sig till Kina.
Xaviers missionsverksamhet varade bara i tio år, men hans prestationer
under dessa år verkar nästan osannolika. Det finns flera volymer av hans
brev, som i hela det katolska Västerlandet väckte entusiasm f<;r hedningarnas omvändelse, Han vandrade tiotusentals kilometer till fots eller
färdades på portugisiska karaveller, arabernas fellucker och kinesernas
djonker. Han predikade varje dag for hedningar, sjömän och köpmän,
som ofta nog förde ett föga kristet liv. Tusenden och åter rusenden förmåddes tack vare hans flammande ord och starka övertygelse att ta emot
dopet ur hans hand. Tusentals andra lämnade han åt sina medbröder att
undervisas och döpas, emedan hans nitälskan drev honom till nya länder.
Francisco Xaviers betydelse ligger emellertid inte först och främst i
hans stora framgångar utan i hans personliga helighet och den nya, tidsbetonade missionsmetod, som han introducerade, och som är avgörande
ännu i dag, men som tyvärr under århundradena efter honom inte alltid
följdes. Xavier ville övertyga människorna om trons sanning, och derfor
fordrade han framför allt, att katekesen ställdes i förgrunden. Han förde
filosofiska och teologiska diskussioner med hedniska präster och fordrade,
att predikan hölls på infödingarnas språk, som han själv alltid bemödade
sig att lära så fort som möjligt. Han fordrade samtidigt, att man skulle
anpassa sig efter landets kutym och sedvänjor i den mån de inte var
hedniska. Det var han som för första gången i stor stil införde lekmannaapostolatet i Kyrkan genom att utbilda kateketer och skicka ut dem för
attbafla väg för prästerna. På det viset blev han den >katolska lekmannaaktionens> organisatör redan flera hundra år innan detta ord präglades.
Francisco Xaviers betydelse för oss ligger däri, att han visar, hur man
bör bemästra en epok och dess tendenser. 1600-talets oro pulserade även
i hans ådror. Dec nya, som det medförde och som orsakade förvirring
hos de flesta, begagnade han till nytta för sina planer och i Gudsrikets
tjänst. Han införde boktryckarkonsten till Indien, och hans medbröder
gjorde efter honom detsamma i Japan. Sjöfartens erfarenheter hjälpte
honom att utvidga sina resor. Hans baskiska naturs seghet och motståndskraft såväl som den krigiska andans familjeerv ställde han i sina id6ers
tjänst. Den andliga strama träning, som han erhållit vid Paris universi212
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tet, satte honom i stånd att organisera den nya missionsverksamheten och
dra upp riktlinjer av bestående värde.
Det är dessa fakta, som gör att den helige Francisco Xavier står oss
nutidsmänniskor så nära. Vi inte bara känner hans helighets dragningskraft utan är också hanfarda av mannens storhet. Vi förnimmer hos honom en kämpande pionjärs mänskliga egenskaper och förstår den svåra
en tid som liknar
förvirringen hos en tid, som han kunde bemästra
- tidsskede, det må
vår egen. Vi vet liksom han, att vi står inför ett nytt
nu kallas den kosmiska tidsåldern eller atomens epok. Vi har ånyo sett
att allt fu flytand.e, och vet ingenting om framtiden. Däremot vet vi
att också denna nya tid tillhör Gud, och att
liksom även han visste det
-,
det även är vär uppgift och vårt ansvar att båra Guds strålande sanning
in i den mörka dag som kommer.
Geor g Alfred Lutterbeck Sl

UR FRANCISCO XAVIER'S BREV
Francisco Xavier arberade l0 år, frä,n 1J42 till ltt2, i Indien, på Moluckerna och i
Japan. Ett brev från Rom till Moluckerna kunde den tiden få svar först efter 3 år och
9 månader. Trots eller på grund av denna isolering stod han i livlig kontakt med den
europeiska världen. F{an skrev brev från nästan alla stationer, som han grundade eller
besökte under sina missionsresor.t
Dessa brev hör utan wivel till de mest värdefulla kulturhistoriska dokumenten från
liOO-talet. Redan 1J4i trycktes de i Europa och väckte en oerhörd entusiasm för missionen. De är ju också i sig själva ett strålande vittnesbörd om det stora missionsverk, som
Xavier organiserade, och för den nya missionsmetod, som han grundlade. Men vid sidan av
de kulturhistoriska farhållandena och frrmgängarna i missionsarbetet talar Xaviers brev
framför ailt om människan Francisco, vars helhjärtade och geniala insats möjliggjorde
detta verk, och vars övertygande fOrebild kallade de unga till missionen. Det är det dristiga helgonet, den ödmjuke kämpen, den nästan barnsligt enkla, stora religiösa personligheten, som vi lär känna, när vi läser dessa brev. Hela det oändliga port'ugisiska kolonialriket sammansmälter till ett enda rum, i vilket denne helige lgnatius' av Loyola störste
son kraftfull och lydig i sin andlige faders anda söker Guds vilja och uppfyiier den.

>Vad vi livligt åstunda i alla dessa länder år att föra folken till kunskap om sin Skapare och Förlossare och att visa dem frälsningen: Vår

' Vår översättning följer det förnämliga tyska urvrlet Die Briefe tles Francisco Je
Xauier. 7J42-1 ii2. Ausgewählt, iibertragen und kommentiert von Elisabeth Gräfin
Vitzthum. Leipzig 1939, Herner. l9J0 3:e förbättrade upplagan hos H. Vild-Verlag,

Miinchen.
Själva urvalet, kommentaren och de små inledningarna till de enskilda avpå ett utmärkt sätt de stora linjerna i Xaviers yttre och inre liv.
snitten framställer
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Flerre Jesus Kristus! I förlitan på Honom hoppas vi, att Han skall giva
sin nåd och hjälp att fullborda denna gärning. Den världsliga befolkningen skall, som jag tror, av egen vilja inte motverka eller förfölja oss,
oss

utan detta kommer först att bli följden av en oavbruten anstiftan från
bonzernas sida. Vi bemöda oss att inte råka i tvister med dem, rnen vi
få inte taga sä stor hänsyn till dem, att vi av fruktan för dem ville upphöra att till Guds ära och själarnas frälsning förkunna sanningen. Inre
kunna heller bonzerna skada oss mer än Gud tillåter dem. . . .u:
Svårigheter från kolonialämbetsmännens och affärsmännens sida, som inte bara gav ett
dåligt exempel för både hedningarna och de nydöpta kristna utan även genom direkt motstånd hindrade hans arbete och förstörde, vad han själv och hans medarbetare byggde
upp, låter honom efter 7 fu tinka på ett nytt arbetsfält, på Japan, där det ännu ickc
fanns några Lristna europder:

>På grund av detta tröstlösa tillstånd och av många andra skäl
j^S
- för
kan omöjligt räkna upp dem för Eder
har jag nu fast beslutat mig
- utlåtanden, som jag fått, förutatt fara till Japan. Där äro efter många
sättningarna för vårt arbete gynnsammare: japanerna äro samtliga hedningar av samma ras och inte uppblandade med mohammedaner och judar.
Det är ett bildbart folk, som hyser önskan att fä förklaring på såväl religiösa som naturvetenskapliga frägor, och jag tror, att detta folk, om vi
skänka det vår livslånga arbetsinsats, skall kunna utvecklas så starkt, att
det senare även skall kunna tjäna utbredandet av tron i det egna landet

med egna krafter. . . .>>
>>Gud, Vår F{erre, fyller mig med den stora förhoppningen, att Japan
längre fram skall kunna erövras för Kristus. Jag har för avsikt att försr
uppsöka kejsaren och sedan de japanska universiteten i fast förlitan på
att Kristus, Konungen, skall vara med mig! . . .>
>Vår väg skall föra oss över Malacka, längs Kinas kust till Japan... Jag
kan inte beskriva för Eder, {ader, huru mycket j^g, stärkt av inre tröst,
långtar efter {enna resa, även om vi måste räkna med dödsfara, oväder,
cykloner, havets omätliga djup och hotet av otaliga sjörövarc: om två av
fyra skepp välbehållna nå hamnen, så räknas det som en särskild tur! Men
allt detta skall inte kunna avhålla mig från att väga färden, så obendigt
långtar min själ efter det, och så fast är mitt hopp, att Gud, Vår Flerre, i
de östliga länderna skall utbreda den heliga tron. Och om jag med säkerhet visste, att de förestående farorna skulle överstiga allt, som jag hittills
genomlidit, skulle jag likväl fara!>3

" Till

Jesu Sällskaps

fäder i Goa. Kagoshima 5 nov. 1J49.
Goa 2
1t49.

' Till Ignatius av Loyola i Rom.
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Xavier hade bara varit några månader i Japan, när han riktade sina blickar mot Kina,
Han förlorar sig inte i de små uppgifterna, han är den kristna missionens förutseende organisatör:

>Och skulle de s.iälva på dessa underrättelser strömma hit i skaror
i
detta stora land finnes rum för alla! Här kunna deras heliga önskningar
finna förverkligande och om inte här, så i det ännu större riket Kina.
Man kan nå dit fullständigt oantastad utan att behöva frukta dåligt mottagande av kineserna, om man bara kan förete ett lejdebrev från kejsaren
av Japan; vi hoppas på Gud, att vi skall lyckas vinna denne härskares
vänskap och sedan på detta sätt utan svårighet få ett sådant lejdebrev av
honom. ...r,
>Vi äro uppfyllda av stora förhoppningar,
vi, om Vår Herre ville
^tt
förlåna oss bara tio års liv, med våra bröders hjälp, som skall komma efter
oss från Indien, och med det stöd, som här växer fram ur de egna leden av
nyomvända kristna, i detta rike skola se stora ting.>a
Men hans missionsmetod är smidig. Ville han i Japan och Kina till kejsarna och till
universiteten, så drog han sig på Moluckerna eller vid Malabarkusten inte för att förkunna Guds budskap på det mest primitiva sätt:

,...J"g lärde mig texterna utantifi, och sedan sprang jag med en liten
klocka i handen genom hela byn och samlade så många pojkar och män
omkring mig, som jag bara kunde nå. Två gånger om dagen kallade jag
på detta sätt tillsammans dem och undervisade dem en hel månad i dessa
böner och fördelade det hela så, att barnen i sin tur bibringade sina föråldrar, allt husfolket och grannarna det som de lärt sig i min undervisning.
På söndagarna samlade jag byns alla innevånare, kvinnor och män, stora
och små, för att gemensamt med dem läsa bönerna på deras språk. De
gladdes högeligen över detta och kommo med sann hänförelse. Vi började
med att anropa den treenige Guden och läste därefter med hög röst trosbekännelsen på deras språk. Jag bad före, och alla sade efter mig. Därpä
upprepade jag nu varje sats för sig och gjorde ett kort uppehåll för var
och en av de tolv trosartiklarna. ...>>
>Mina bröder, bedjen fördenskull skördens Herre, att Ffan sänder ut
arbetare till sin skard 1Matt.9:38). Så omätligt är deras antal, som omvänder sig i detta land, att mina armar många gånger förlamas av det
myckna döpandet eller rösten sviker av det oupphörliga upprepandet ev
trosbekännelsen och budorden. . . .r 5
"o Se noc 2.
Till ;esu Sällskaps fäder i

Rom. Cochin l

I lan. I i4.1.
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>Om bara Gud, Vår Herre, ville hjälpa oss att lära språket för atthava
möjlighet att vittna om Hans gärningar, skulle vi med Flans bistånd och
nåd snart kunna verka fruktbart. Ty för närvarande stå vi där bland
japanerna som statyer: vi se, med vilken livlighet de diskutera oss, men
då vi inte kunna förstå dem, måste vi tiga. Som små barn måste vi först
lära oss språket
det behaga Gud, att vi, i det vitaga efter barnen,
-måtte
i
enfald
även likna dem
och hjärtats renhet, att vi i allt giva akt på dem
och följer deras förebild, såväl vid lärandet av språket som i den oskuld,
som är fjårran {rän varje ont.>> 6
Det växande missionsarbetet fordrar mer och mer medarbetare. Endast de bästa i både
kunskaper och dygder får komma. Xaviers framställningar förmår vederbörande i hemlandet att frångå principen, att de som inte duger hemma för arbetet skulle vara goda
nog för missionen bland de s. k. primitiva folken. Utan tvekan vänder sig Xavier till
Europas universitet:
>>Fluru många omvändelser vänta ännu inte i dessa länder på grund
av bristen på medhjälpare, som taga sig an det heliga värvet! Långtan
griper mig alltsomoftast att storma in i Europas universitet, skrikande med
hög röst, såsom en, som inte mera är vid sina sinnens fulla bruk; framf.ör
allt i Paris ville jag läta alla, vilkas vetande är större än deras önskan att
göra bruk av det i det godas tjänst, höra det; ja, inför det församlade
Sorbonne ville jag ropa dll dem: huru många själar hava inte avvikit från
frälsningens väg för deras skull, huru många själar ha inte gått {örlorade
genom deras likgiltighet! Om de med samma iver som de skänka sina
studier också ville tänka på den räkenskap som Gud, Vår Herre, en gång
skall avfordra dem; om de med samma vaksamhet ville pröva de gåvor de
Iätt. av Flerren
huru många av dem måste då inte skakas! De skulle

- till sin frälsning, de skulle hålla andliga övningar, och
gripa efter medel
sedan de utvalt dessa övningar, tvingas i sin själs innersta erkänna Guds
heliga vilja och förstå Honom i hela Hans djup. Och de skola framdeles
beredvilligare överlämna sig till den gudomliga viljan än sin egen böjelse,
och säga: 'F{erre! Se, här år jag. Vad vill Du, att jag skall göra? Sänd
mig dit Du vill och, om Du finner det för gott, ända till Indien!'>7
När det gäller att påminna kolonialrikets konung om sina plikter gentemot missionsverket, talar han utan rädsla:
>>Erfarenheten har alltid lärt mig, att Eders Majestät visserligen inte har
makt att att utbreda tron på Kristus i Indien men väl makt atc ösa ur

landets jordiska skatter och taga dem
o Se not 2.

"
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Vår Herre vill låta Eders Majestät inse Hans allra heligaste vilja i det
innersta av Eder själ och förläna Eder nåden att så uppfylla den, att Ni
en gång i Eder dödsstund skall kunna gladia Eder över att hava handlat
så. Den stunden kräver räkenskap för hela det gångna livet, och den
kommer att slå förr, ån Eders Majestät väntar. Fördenskull skall Eders

ty konungariken och herradömen förgå och taga
Det kommer att bliva något nytt och okänt för Eders Majestät,

Majestät hålla sig beredd,

sin ände.

när Ni ser Eder i dödsstunden berövad Edert herradöme och Edert rike
och ingår i det andra konungariket, där den nya upplevelsen väntar Eder
att själv bliva visad till en annan plats: måtte Gud finna för Sott' att
min konung inte visas ur paradiset!>> 8
Samtidigt uppenbarar hans brev varma personliga känslor och ett öppet, troget hjärta,
när det gäller dem, som står honom närmast: Ignatius och medbröderna:

>Till min helige fader i Kristus, Ignatius, i Rom
Cochin, den 29 januari 1552

IHS

Vår Herre Kristi nåd och karlek lände
ning. Amen.

oss

alltid till hjälp och fräls-

Min sanne fader!
Jag erhöll ett brev av Eders Heliga och Faderliga Kärlek i Malacka, när
jag återvände från Japan. Hur gladde jag mig icke i mitt innersta över
underrättelsen att Ni lever och har hälsan. Och bland de många heliga och
tröstande orden i Edert brev läste jag alldeles i slutet meningen: 'Helt till
Eder hjälp, som Ni aldrig kan glömma.' Jag kunde endast läsa dessa ord
under tårar, och under tårar skriver jag dem åter, i det iag tänker på
gångna tider och den stora kärlek, med vilken Ni har älskat mig från
början ända till nu, och jag ser, huru Herren Gud, tack vare Edra heliga
förböner har räddat mig ur talrika faror i Japan. ...
För Guds kärleks och Hans välgärningars skull beder jag Eders Heliga
och Faderliga Kärlek och hela Sällskapet oavlåtligt tänka på mig i Edra
böner, och det är min höga önskan att Eders Heliga och Faderliga Kärlek
själv ville anbefalla mig åt alla medbröder. . . .
" Till

Joåo

III,

Portugals konung. Cochin

2l

ian. 1549.
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Måtte Gud, Vår Herre, for de mångfaldiga förbönernas skull förläna
mig nåden, att jag rätt må inse Hans allra heligaste vilja och fullkomligt
uppfylla den.
Eder ringaste och av alla mest övergivne son
Francisco.>>

>Min vederkvickelse i dessa länder finner jag i att åter och åter tänka
på Eder, mina högt älskade bröder, och återkalla i minner den tid, som
jag genom Guds stora godhet levat tillsammans med Eder, sett Eder och
talat med Eder, ty först nu känner jag, huru mycker jag genom eget förvållande förlorat av denna tid, och huru jag försummar att rått utnyttja
dessa förbindelser. Tack vare Edra böner och all den trohet, med vilken
Ni hava anbefallt mig åt Gud, visar mig Flerren, även om Ni äro så långt
ifrån mig, med Eder hjälp och Edert bistånd nåden atr båttre inse mina
många synder, och Han förlänar mig kraften art verka för omvändelse av
dessa hedniska länder; jag tackar Gud för dessa gåvor av allt mitt hjärta,
näst honom tackar jag emellertid Eder, älskade bröder. Bland de många
välgärnin'gar, som Gud, Vår Flerre, har visat mig i mitt liv och varje dag
visar mig, är det en som går över allt: jag har redan i detta livet fått
uppleva det, varefter jag så livligt längtat, stadfästandet av vår regel, av
vårt sätt att leva, genom den Helige Fadern!>e
Lika öppct och omedelbart uppcnbarar Xaviers brev hans livs d.iupaste inre kraft:
orubbligt förtroende till Gud och offervillig kärlek rill Kristi kors:

>... Vi

gå ombord

i full farlitan på Guds, Vår Herres,

förbarmande,

som skall giva oss segern över våra fiender. vi känna ingen tvekan att
möta de japanska lärd.e, ty vad kan en människa veta, om hon inte känner till Jesus Kristus och Gud? Men de, som inte längta efter någonting
såsom efter Guds ära, Kristi förhärligande och själarnas frälsning, för vad
skulle de frukta och förskräckas, de som leva icke blott bland hedningar
utan till och med mitt bland helvetesandarna? Ty varken barbariska folk,

havsstormar eller helvetets demoner kunna skada oss mer, än vad Gud

tillåter .. .
understundom har jag fwd,erat på huruvi da vära stora lärde i sällskapet, om de själva voro här, inte skulle hava svårighet att gå med på så
farcfylld,a resor, och huruvida det icke enligt deras mening kallas att fresta
Gud, när man störtar sig i så säkra faror, för vilka så många skepp falla
offer. Men jag har likväl kommit till den övertygelsen, att allt detta inte
betyder något. Även i vetenskap måste de våra ledas av den Helige Ande,
o
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jag förtröscar på Gud, Vår Flerre. Han måste alltid bo i dem, annars
skulle de ju alls inte kunna övervinna svårigheterna, Nästan oupphc;rligt
har jag ett ord för ögonen och i hjärtat, som vår helige fader Ignatius så
ofta upprepat: >>Den, som vill tillhöra vårt Sällskap, måste manligen arbeta
på att besegra sig själv och fördriva all fruktan, som kan hindra honom i
hans tro på Gud, i hoppet och i förlitan. Herren giver dessa nådegåvor till
vem Han vill, men vanligen giver FIan dem till dem, som övervinna sig
själva och använda de rätta medlen harför.
Det är stor skillnad på den människas gudsförtröstan, som har allt som
hon behöver, och på den människas förtröstan, som fast hon knappt äger
någonting, ändå giver bort även det nödvändiga för att bli Kristus lik.
Och likaså är skillnaden stor mellan dem, som säkra i ett tryg9at liv tro på
Gud, förlita sig och hoppas på Flonom och dem, som för sin kärleks och
Gudsfruktans skull av fri vilja utsätta sig för dödsfaror, faror som de
skulle kunna undvika, då de äro fullständigt fria i sitt avgörande att
kunna sky dem eller möta dem, och som trots allt detta tro och sätta sitt
hopp och sin förtröstan till Gud. . . .,r to
>... En så lång sjöresas besvärligheter, andras syndabörda, då man redan har svårt att bära den egna, det ständiga umgänget med de otrognx
och allt detta i ett av solens hetta farherjat land: sådana prövningar ruåste
bli en källa till gränslös och måttlös tröst och inre glädje, då vi taga dem
på oss utan att vända blicken från Gud! Denna tanke släpper mig inte.
Den som alltid omfamnar Vår Herres kors, han skall också finna frid och
lycka i detta liv av prövningar och smärtor, för honom finns det bara en
enda död: att undfly korset eller att inte vara korset värdig. Eller kan
det för en människa, som redan en gång har erfarit Guds karlek, givas
en smärtorikare död ån
leva fjfurun från Kristus och överge honom
^tt
I sanning, ett aldrig så hårt kors
tör att jaga efter egen tillfredsställelse?
vore inte jämförbart med en sådan olycka. Men hur fridfullt är inte det
liv, som i den dagliga-döden motstår den själviska viljan, som inte söker
sitt utan offrar sig i enastående hängivenhet för Kristi vilja. . . .>
>Jag slutar och beder Gud, Vår Flerre, att F{an i sitt stora förbarmande
en gång återförenar oss i sin härlighets glans. Till detta mål har han ju
skapat oss. Gud skall i detta liv föröka våra krafter, på det att vi alltid
och överallt må tjäna honom med innerlighet och iver och i enlighet med
Hans Försyn uppfylla Hans allra heligaste vilja.
In Christo Eder ringe broder
Francisco de Xavier.rll
så

'u

Till

Ignatius av Loyola, Simon Rodriguez och Sällskapets fäder

22 juni 1549.

" Till

Jesu Sällskaps fäder

i

i

Europa. lvlalacka

Rom. Goa 18 sept. 1t42.
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och det blev en död på halmsängen, ej en
Döden kom för Xavier helt oväntat
martyrs död, som han alltid tänkt sig. Målet för hans sista äventyrliga resa hade varit
att öppna Kina för Kristi budskap. >Det finns endast två möjligheter: anringen kommer
vi till kejsaren eller till Kantons fängelse. I vilket fall segrar korset.> Han kände sig helr
identifierad med Guds vilja och ansåg varje motstånd han mötte på vägen som ett Satans
verk. Att det var Gud själv som hade bestämt en annan tid för Kinas kristnande, såg
han då ännu inte.
Tolv dagar låg Xavier sjuk på ön Sam Tchao, medan han väntade på överfärden till
Kanton. Vi vet nästan ingenting om dessa sista dagar. Endast en kristen kines vid namn
Antonio var, honom till hjälp. Måste Francisco inte ha känt stor besvikelse, känt sig
övergiven av Gud, när han såg döden nalkas, innan han hunnit fullborda sina stora planer?
Vi vet det inte. Men i alla fall övervann hans förtröstan på Gud även detta sista oväntade
och definitiva bakslag. Han skrinlägger alla egna planer för att låra sig bindas på sin
Herres hors. FIär i yttersta fattigdom och ensamhet fulländas hans så rörliga liv >>con
grande reposo y quietud
i stort lugn och frid>>, såsom Antonio senare berättade, Det
var den 3 december 1Jf2.Antonio, en affärsman vid namn Diogo Vaz och två mälajiska slavar begravde Xavier
på ön. Två månader senare öppnades grxven igen, och liket fördes till Malacka. Den dödes
ansikte var >vackert och vördnadsbjudande och kroppen ännu vid full friskhet>, inrygar
vittnena. Ett år senarc fördes den döde dll Goa, det portugisiska kolonialrikets huvudstad
och missionsverksamhetens centrum. Hir
som redan förut i Malacka
mottogs kvar- friskhet
levorna med kungliga hedersbetygelser. Även här intygar vittnen lihets
det
var, som om han nyss hade dött.
Sedan dess har Francisco Xavier varit föremål för pilgrimsfärder från hela Asien. 1662
blev han samtidigt med lgnatius av Loyola heligförklarad. Påven Pius X korade honom

till

världsmissionens skyddshelgon.

Ännu i våra dagar, under sommaren 7949,400 år efter Xaviers landstigning i Japan,
har Asien fått se ett triumftåg utan like till hans ärr (jfr Creilo l9f0:4i fi). En 14dagars pilgrimsfärd med kardinal Gilroy från Sydney som påvens personlige legat berörde
alla de platser, där Xevier uppehållit sig. Det blev en väldig demonstrarion för kristendomen, framför allt i de japanska städerna Nagasaki, Hiroshima, Yamaguchi och Koyto.
Den nådde sin höjdpunkt i Mejistadion i Tokio, där i närvaro av represenrxnter för det
japanska kejsarhuset,

för regeringen och diplomatin en högmässa celebrerades inför 30 0oo
människor. Prins Tahamatsu sammanfattade jubileumstankarna, när han i sitt högtidstal
sade:

>På den tiden var inte vår jord så välskött, atr den rillär den värdefulla sådden atc
komma till full mognad. Det har ofta hänt i historien, att en alltför sublim eller stor id6

inte förståtts av samtidens folk . . . Den varaktiga glansperioden har inte kommir förrän
nu. . . Den tro, som S:t Francisco Xavier förde till Japan för fyrahundra år sedan, är
inte död. Den lever fortfarande och inte blott det . . . den kommer aldrig att dö.>>
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PASCAL-PROBLEM
I. TEXTPROBLEM
arje epok har haft sin Pascal men i stort sett kan sägas, att vi ända
in i vår egen tid levat på den bild av Pascal som skapades av romantiken, Chateaubriand och Cousin, vilka dock egentligen endast fortsatte
traditionen från Voltaire, för vilken Pascal var >>le fou sublime>. Vi har
alla pä olika vägar, genom olika biografier och essayer, påverkats av denna
Pascaluppfattning: den ångestridne, kämpande kristne, som ställde också
kristendomens fundament ifråga och räddade sig till tro endast genom att
resolut stryka förnuftets krav och >s'ab6tir>. Man har sett framför sig
en febersjuk psykopat, lät vara samtidigt ett odisputabelt geni, vilken i
psykisk och fysisk mening gick under på sina desperata försök att bevisa
kristendomens sanning.
Den moderna Pascalforskningens uppgift har varit att upplösa denna
vrångbild, som icke är sakligt underbyggd av källor och fakta. Orsaken
till att missförstånden kunnat uppkomma år ju, att stor oenighet rått om
vad Pascal egentligen menat. Denna ovisshet beror i sin tur pä att Pascal
efterlämnat det manuskript, som kommit att kallas Tanhar, i ett oordnat
skick, vilket tillåtit motstridande tolkningar. Den förste som ställde kra-

vet på en vetenskapligt tillfredsställande Pascalupplaga, var Victor
C o u s i n, som 1842 i en rapport till Franska akademien pekade pä ,>la
necessitd d'une nouvelle ddition des Pens6es de Pascalr>. Redan Cousin hade
nämligen upptäckt originalmanuskripten och funnit, att de gängse upplagorna i många avseenden var ytterst otillfredsställande. Cousins krav
uppfylldes redan 1844 av F a u g ö r e, som omsorgsfullt gick igenom originalmanuskriptet och försökte etablera en förnuftig utgallring och disposition. Michauts upplaga av 1896 {öljde strikt originalmanuskriptets
uppställning; denne forskare gjorde också en del nya fynd. Den mest
använda av alla moderna Pascalupplagor ombesörjdes 1897 av B r u ns c h v i c g. Det rnärkliga är, att denne forskare alldeles avstod frän att
följa Pascals egen uppställning
han trodde, att denna icke längre kunde
identifieras
och beslöt sig för att ordna materialet med ledning av frag- inre logik. Försöket var djärvt och genomfördes med stor
mentens egen
bravur, men ett faktum är, att eftervärlden i denna upplaga ser tydliga
spår icke bara av Pascals tankegång utan också av utgivarens; utan att
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genom den gruppering han gav materialet
själv märka det lat han
sin egen filosofi påverka- sin upplaga.
Brunschvicg hade annars tillgång till det dokument, som senare skulle
komma att lösa problemet. Han visste om att det fanns en kopia av originalmanuskriptet, och han förstod på visst sätt dess värde. Han trodde
emellertid, att denna kopia var gjord av Port-R oy al och vågade därför inte lita på dess uppställning, vilken i hög grad skiljer sig från det
under 1700-talet inbundna originalmanuskriptets: eftersom ingendera
kunde återge Pascals egen disposition, ansåg utgivaren det tillåtet och förnuftigt att helt på inre grunder försöka rekonstruera Pascals intention.
Emellertid fanns det verkligen en möjlighet att n& tillbaka till Pascals
egen första uppställning. En forskare vid nallr'nZ. Tourneurt granskade noga kopian under jämförelse med originalet och kunde sedan åstadkomma en serie viktiga textförbättringar. I Brunschvicgs klassiska edition
påvisade Tourneur sålunda över trehundra felläsningar, av vilka flera
högst allvarliga, och i S t r o w s k i s upplaga fyrahundrasjuttio felläsningar,
av vilka han vill beteckna åtminstone en som en ren förfalskning. Det
viktiga var emellertid, att Tourneur accepterade kopians disposition för
sin upplaga: han hävdade, att kopians disposition motsvarade Pascals egen.
Tourneur kunde emellertid inte övertygande motivera sin metod; han
genomförde den f. ö. inte alldeles konsekvent. Han åstadkom emellertid
en paleografisk upplaga (Vrin, 7942) av stort värde för forskningen om
också totalt oanvändbar för den ordinäre läsaren.
P.-L. Couchoud och Louis LaTvå andra forskare tog vid
f u m a. Den förre lockades emellertid in på villovägar. FIan trodde sig
kunna urskilja ett tidigare manuskript, en Discowrs sur la condition de
fq1s12 skissen till apologien. Denna skulle emellertid ha utI'botntn.e
för
hård kritik av Port-Royal, att. Pascal upplöst essayen och
så
satts
skjutit in dess olika partier i fragment i de första kapitlen av en nyskriven apologi. Sannolikt är allt detta rena fantasier. Louis Lafuma däremot
var den förste, som med vetenskaplig skärpa utredde värdet av kopian
den intresserade hänvisas till hans lilla men epokgörande bok Recher-ches pascaliennes, egendomligt nog försedd med en inledning av Lafu-

t Tourneurs: IJne uie auec Blaise Pascal lto+l) är ett minst sagt kuriöst dokument.
Författaren håller i princip fast vid den äldre uppfattningen av Pascal som >un malade,
un nerveux, un violånt et un exalt6>>, han undersöker och markerar särskilt hans fysiska
ohälsa och anser, att Pascal hade en >>passion des images>>, som höll på att föra honom
till det psykiska sammanbrottets gräns. Tourneur ser i Pascal varken en hjälte, ett_helgon
eller en vårklig tänkare, han uppfattar honom uteslutande som en konstnär, >au langage
pittoresque et rythm6>>. Bokens bisarrerier och naiva naturvetenskapliga psykologi kan
lätt rkri--" läiaren och få denne att glömmr, att Tourneur som textkritiker gjort en
Det kan tilläggas, att av Tourneurs hand också föreligger en- origibetydande insats.
Beaatä poätique. Histoire critique tl'une lensöe de Pascal et de
neli specialundersökning:
ses annexes (1933).
)
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i många stycken Albert Bdguin, utkommen 1949.2 Jag
alla detaljer referera bevisföringen, men resultatet har av
kritiken ansetts absolut övertygande:
Kopian visar oss den uppställning originalmanuskriptet ursprungligen
ägde; den är alltså icke en nydisposition, utförd av Port-Royal.
De första tjugosju kapitlen mots\rarar i sin uppställning exakt Pascals
mas motståndare

kan här icke

i

definitiva disposition.

att fortsätta denna genomarbetning och slutredigering av sitt material. Han klippte sönder de srora ark
han alltid använde3 i mindre stycken men hann aldrig ordna detta matePascal hindrades av sin svåra sjukdom

rial.
De oordnade, oredigerade manuskript, som tillkommit efter 1659, saknar större intresse för förståelsen av verkets tankegång.
Eftersom Pascal av sin sjukdom förhindrats att fullfölja redigeringen
torde det rihtiga lara att komplettera de fastlagda tjugosju kapitlen med
de texter, sönderklippta eller icke, som logiskt hör samman med dem.
Originalmanuskriptet har genomgått många öden och kan i sin nuvarande ordning eller oordning icke tillmätas samma betydelse ur denna
synpunkt som kopian, vilken tillkommit innan originalmanuskriptet blivit
utsatt för attentat.
Detta är i stark förkortning Louis La{umas resulrar.
Det kan tyckas föga uppseendeväckande. I själva verket är det epokgörande: för första gången anar vi Pascals verkliga drag. Vi kan se honom
utan reflexer frän romantiska eller skeptiska utgivare. Vi märker, hur
mycket mer vetenskapsman och kall tänkare än romantiker och skeptiker
han är. Till våra dagar har Pascalläsaren alltid måst ställa sig undrande
inför denna principiella fräga; om Pascal talar om den ångest, som griper
honom inför oändligheten
är detta verkligen en plågad bekännelse,
eller är det en genial formulering av den icke-troende människans (alltså
icke Pascals) uppfattning? Vi kan nu med tämligen sror säkerhet håvda,
att det senare är fallet. Alla de partier av verket, som under århundraden
åberopats för att motivera bilden av den sprängde, kämpande, intellektuellt upprivne Pascal, visar sig vara vetenskapligt utförda studier till
den icke-troende människans psykologi, geniala försök till inlevelse i och
' En populär men utmärkt gjord översikt över den moderna Pascalforskningens siruation, för övrigt innehållande åtskilliga egna fynd och iakttagelser, är Jean Mesnard:
Pascal, l'bomme
3

et I'euare, 7951.

Den romantiska bilden av Pascal, som kastar ned en desperat tanke vid olika tillfällen på smärre lappar, är absolut ohållbar. Den bygger på intryck av originalmanuskriptets utseende, men man har förbisem, att det är Pascal själv som klippt sönder
sina ark, efter innehållssynpunkter, i och för en sista genomgång och definitiv uppställnrng.
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identifikation med den människa Pascal ville påverka och vinna. En ny
för människoförakt och mycket mån om sin egen position, en verklighetsmän-

Pascal framträder: en stark, stabil personlighet, icke främmande

niska, icke en drömmare, en energisk och van resande, en handlingens och

den modiga aktionens man, en trons försvarare, som icke ett ögonblick
tvekar om sin egen ståndpunkt eller om trons sanning. Pascal är barn av

fronden. Han är en lidelsefull, myndig, slagfärdig man, som
sin tid
djupt skulle
förakta den uppslitne, olycklige romantiker, till vilken senare, vekare tider försökt omforma honom. Louis Lafuma och den moderna Pascalforskningen kan därför sägas ha för första gången upptäckt
den verklige Pascal. Det betyder, att Frankrikes kanske störste son efter
århundraden skänkts åter till sitt land. Denna vetenskapliga prestation
kan jämföras med Joseph Bddiers, som gav Frankrike tillbaka dess av
utländska forskare ockuperade och vantolkade heroiska medeltidseper.
Kanske kan här ett par konkreta exempel vara pä sin plats. Jag hämtar
dem från Jean Mesnards ovan nämnda lilla bok. Han skriver där bl. a.:
>Quelle n'est pas alors notre surprise! Quelle diff6rence avec le texte que
des gdndrations d'dditeurs nous ont presentd!> Fragmentet med r>les deux
infinis> bör läsas tillsammans med fragmentet om ,le roseau pensant>),
och dessa två fragment hör hemma icke i kapitlet om människans storhet och elände utan i det kapitel som heter >Transition de la connaissance
de I'homme ä Dieu>. Man skall emellertid inte tro, att Pascal i sin ursprungliga uppställning genomgående är mer logisk än senare editioner.
På visst sätt förhåller det sig tvärtom. ,rAu lieu d'un classement rigide et
systdmatique, nous trouvons un savant entrelacement de thåmes, une composition subtile, musicale, une argumentation souple et nuanc6e, quoique
toujours rigoreuse.>> Pascals tillvägagångssätt avtecknar sig nu på ett annat
sätt än tidigare. Man kan nu observera, hur han, innan han framlägger
sina definitivt drabbande bevis, först försöker hos libertinen framkalla
han blandar logiska argument och
en elementär religiös mottaglighet
- ceurr.
udes arguments destin6s ä toucher le
Skeptikern Pascal år totalt försvunnen; av Victor Cousins tes återstår
intet. Kapitlet >Vanit6> kan, om man läser det isolerat, förefalla genomdränkt av skepticism; tar man del av manuskriptets ursprungliga uppställning, finner rr'an, att denna attityd är medvetet provisorisk: i kapitlet >Grandeur,> bevisar Pascal klart möjligheten av en visshet. Och i kapitlet >Soumission et usage de la raison> ger han ett definitivt svar: förnuftet har sin roll att spela även inom trons sfär, men det bör underordna sig vad som ligger utanför dess räckvidd, oändligheten.
Är därmed Pascals gåta definitivt löst? Ingalunda. Ännu återstår att
f,a1qa de olika fragmenten, att försöka ucläsa gången
om möjligt

-
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av hans religiösa bildningskamp. Senare litteratur visar också, att Pascals
ställning i samtiden och hans beroende av föregångare kan framställas
med betydligt fler nyanser, än vi hittills anat.4

Z. HUR SÅC PASCÄL UT?
Samtidigt med att forskningen för första gången lyckas rekonstruera
Pascals ursprungliga manuskript och därmed hans personlighets karaktär,
har en annan djärv forskare lyckats finna det enda existerande autentiska
porträttet av Pascal, sedan gammalt tillskrivet Philippe de Champaigne.s
Den detaljerade bevisningen för att, portrlttet verkligen föreställer Pascal,kan här icke refereras. Alla tidigare kända porträtt av Pascal ätergär
till ett och samma ursprung, nämligen Gdrard E de I inck s ofta reproducerade grayyr, vilken utförts efter en >teckning> av Quesnel Vi
har länge vetat, att denna originalteckning utfördes först åtskilliga år
efter Pascals död; den kan därfor icke tillerkännas något större dokumentariskt värde. Däremot är dödsmasken autentisk, även om den hemlighölls påfallande länge och icke blev bekant förrän i slutet av 7700-talet.
Den skiss, som man ofta ser reproduceras, och som första gången förekom
i Faugöres upplaga 1844 med följande anteckning av Domat:
>portrait de M. Pascal, fait par mon påre>>, visar Pascal som gosse eller
yngling och saknar ingalunda sitt intresse.
Det nyfunna porträttet kan icke av yttre skäl bevisas föreställa Pascal.
Bevisningen måste bygga på en minutiös jämförelse mellan detta portrått
och de tidigare nämnda. Att märka är emellertid, att vi är väl underrätbl. a. tillhörde hans
tade om målarens förbindelser med Port-Royal
sig
till
ärkebiskopen
i Paris för att
dotter klostret. Vi vet, att han vände
försöka upphäva vissa stränga ätgårder mot de påstådda kättarna. Om
han därför, vilket a priori är sannolikt, målat ett porträtt av Port-Royals
stolthet Pascal, kan han knappast ha gett offentlighet åt detta porträtt:
har efter f<irfoljeloch likaså hans närmaste efterkommande
han
serna måst hemlighålla det.
lagkan icke säga, att bevisningen helt övertygat mig, och jag förvänar
mig över att hypotesen godkänts av de flesta ledande Pascalforskare. På
t I detta sammenbang bör påpekas, att Pdguykännaren Albert B 6 g u i n, en av det
samtida Frankrikes finaste kritiker, också framlagt en rad Pascalstudier; särskilt viktig
är den avhandling om Pascal han ställt som inledning till volymen Pascal, far lui-m6me
(1912). Även för Bdguin står det klart, att Pascal aldrig velat ge uttryck åt en egen
oro, utan att han snarare formulerat oroande frågor och problem för att väcka dels de
vanekristna, dels de vane-vantroende till besinning.
u Ulysse Mous tlli: Le rrai visage de Blaise Pascel,7952.
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sin hOjd kan man tala om en stor sannolikhet. Studerar man porrrärtet
jämsides med dödsmasken, har man emellertid svårt att icke bli övertygad.
Om detta nu är den enda bild vi äger av Pascal, sådan han verkligen
tedde sig i sin krafts dagar, så är det egendomligt att konstatera, hur intrycket av detta myndiga ansikte överensstämmer med den moderna
Pascalforskningens resultat. Var finns här drömmaren, den ångestridne,
skeptikern, den nästan-tvivlande? Om hypotesen stämmer, skulle detta
vara Pascal, sådan han tedde sig just i det ögonblick han började skriva
sina Lettres prouinciales. Med rörelse, nästan med bävan studerar man
detta stolta ansikte.

3. HÄR PÄSCAL SKRIVIT AVHANDLINGEN
1843 upptåckte

OM PASSIONERNA?
Victor Cousin ett manuskript i Nationalbiblioteket,

betitlat Discours sur les passions d.e I'amour, På manuskriptet stod vidare: >>On I'attribue ä Monsieur Pascal.> Mycket snart accepterades Cousins mening, att rr'an här stod inför ett okänt, viktigt arbete av Pascal.
Både Lanson och Giraud ansåg, att Pascal måste vara författaren; ännu
1942 skriver Michaut i Mise au point: >>Dans l'6tat normal des choses, le
parti le plus raisonnable et le plus sör est d'attribuer le Di;cowrs ä Pascal,
et ä Pascal seul.r> Svenska studenterhar väl också brukat läsa Faguets upplaga av texten.
Emellertid år d,et tydligen på tiden, att detta problem definitivt avskrivs. Moderna undersökningar visar, att Pascal omöjligen kan ha författat denna skrift. De viktigaste skälen
kan hänvisa till L a f um a s nyss nämnda bok Recbercbes pascaliennes
är följande:
1. Bland Pascals skisser och anteckningar finns inte ett ark, som kan
tolkas som en skiss till denna Discours.
2. Före 1843 har ingen människa nämnt den.
3. Alla de ställen, som påminner om vissa passager iPensries, återgår till
1670 fus upplaga av detta verk.

4. Vissa ställen i Di:scours ätergär bevisligen till texter, som Pascal skrivit eller dikterat 1660 (publicerade tio år senare). De forskare som anser,
att Pascal ät författaren till Discours, fOrlägger dess avfattningstid till

2-t 3.
I. Stilen i Discours är icke Pascals. Vissa ord, som där förekommer,

t6t

kan

i Pascals autentiska författarskap.
6. Författaren till Discours har bevisligen använt också andra arbeten
ån 1670 års upplaga av Pensöes; bland dessa arbeten är många tillkomna
efter Pascals dod.

icke återfinnas
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I

och med att denna

i

och för sig inte ointressanta skrift bortfaller,

elimineras också en stor del av det material, med vars hjälp man konstruerat bilden av den labila >dialog-människan> Pascal.

4. VÄRDET ÄV PÄSCALS BEVIS
Från det ärevördiga klostret St Maurice i Vallisdalen, Schweiz, kommer ett värdefullt arbete av Charles Jour net, Vöritö de Pascal, som
ett försök att

bestämma >la valeur apologitique

des Pensdes>. Första utredningen gäller

det berömda >argument du pari>,

visar sig närmast vara

som Pascal chockerat så många läsare med:
>Eftersom du måste välja, så låt oss se,

i vilket fall du löper minsta

risken. Du har två ting du kan förlora: det sanna och det goda; och två
ting är att sätta på spel: ditt förnuft och din vilja, din kunskap och din
salighet; och din natur har två ting att undfly: villfarelsen och eländet.
Eftersom du under alla omständigheter måste välja, så kränks ditt förnuft inte mera genom attvålja det ena än genom att vålja det andra. Den
saken är vi alltså på det klara med. Men din salighet? Låt oss väga vinst
och förlust mot varandra och hålla på att Gud finns. Må vi betrakta dessa
båda fall: om du vinner, vinner du allt; om du förlorar, förlorar du ingenting; håll darför utan tvekan pä att han finns.>>
professorn i
Författaren tillkallar en extra matematisk sakkunnig
f.ör att pröva detta egendomliga bevis, denna
Fribourg, Paul Lambossy
sannolikhet. Författaren avvisar Pascals tanke, redan därför att den innebär >une prdtention de mathdmatiser une rdalitd de I'ordre de la conscience
et de la religion>. Pascals frågeställning i detta avsnitt är icke himmel eller
helvete utan oändlig lycka eller tomhet. Människans situation är existentiell, icke matematisk. I och med att man kalkylerar fördelar, faller man
utanför trons och kristendomens gränser. Man frågar sig med författaren,
vilket värde sådana naturalistiska apologier kunde ha under reformationens

och motreformationens dagar.
Om alltså själva tankegången är otillfredsställande, innehåller utredningen ändå kärnan i Pascals apologetiska tänkande. Men denna kärna
är alls icke matematisk. Pascals verkliga utgångspunkt är arvsynden. Författaren uppvisar, att Pascal icke kan erkänna en allsmäktig och allgod
Gud, vilken skapar människor, som måste hamna i arvsynden. Denna
>notion baianiste> avvisar författaren och utvecklar i kontrast häremot
den helige Thomas av Aquinos lära. Den innersta kärnan i Pascals
apologetik är emellertid varken le pari eller arvsynden utan den levande
mellan sin
Frälsaren, av vilken han själv i ett dramatiskt ögonblick

-
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andra och sin tredje trosbekännelse
fick en ny, levande erfarenhet.
jansenistiskt
tanke
Pascals
var
esllndqrn
angripen och icke fullt
- lära. Efter
- en viss tidpunkt är däremot hans införenlig med Kyrkans
nersta religion klart kristocentrisk och identisk med Kyrkans lära.
Boken ingriper alltså i den långa debatt som förts angående Pascals
f<;rhållande till respektive jansenismen och Kyrkan: var han eller var han
icke solidarisk med jansenismens teologiska misstag, och har i så fall dessa
oriktiga tankegångar skadat hans kristna tro? Frågan
som bl. a. på
ett oförglömligt sätt behandlats av abbd F{enri Bremond
i avsniter
om Port-Royal i hans verk Histoire littöraire du senti.ment religi:eux en
kan sannolikt icke definitivt besvaras, förrän Louis Lafuma
France
och hans efterf.öljare etablerat en absolut säker text. Det kan i detta sammanhang vara värt nämna att Pascalforskningen under senare är fört
fram åtskilligt nytt material
bl. a. flera autentiska skrifter och brev
- Jean Mesnard kortfattat men klart
av Pascals hand. Om dessa ger
besked i sin ovan nämnda lilla bok.
Suen Stolpe

När det gudomliga ljuset luttrar själen för att, definitivt förena den med
sig själv, går det med själen alldeles som med veden i elden, som vill
omgestalta den. Så fort nämligen den materiella elden kommer nära ett
stycke ved, börjar den först torka ut veden och utdriva all fuktighet ur
denna. Den åstadkommer, att veden gräter ut allt vatten som den innehåller. Sedan gör den veden svart, mörk och frånstötande. Allt mer uttorkad tar veden sedan eld; alla otäcka och dunkla inslag, som står i motsättning till elden, drivs ut. Till slut bArjar elden antända och upphetta
veden utifrån. Nu omgestaltar elden veden i sin famn och gör den lika
harligt lysande som den själv är. Efter denna process finns det i veden
inte längre någon egen rörelse eller något eget lidande. Om man undantar egenskapernas omfång och tyngd, har den nu definitivt alla eldens
egenskaper och verkningar. Den blir torr, och när den blivit torr, blir
den glödande; när den glöder, värmer den; när den börjar brinna, lyser
den; och det är elden, som kallar fram alla dessa egenskaper och verkningar i veden.
Den belige luan de la Cruz
228

KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV
Gud behövet människorna

I våras visades i Stockholm en egenartad
{|ln: Gud beböuer människ-orna. Både i
Sverige och andra länder har den varit
ursatt för de mest motsatta omdömen. Värt
att nämna är, att den fått andra stora internationella priset vid Festivalen i Venedig,
fu 1950, och att den samma år tilldelades

första priset av Office Catholique International du Cinima. I Stockholm föll filmen
nästan omedelbart igenom. På mångas begäran återupptogs den litet senare, dock
utan att den blev en succ6. I höst har den
tydligen med större framgång visats i Göteborg.

Många åskådare har oroats av detta gåt-

fulla konstverk. Alla har förbryllats. Men
att filmen var svår att förstå och, vilket

är farligzre, att den lätt kunde leda till
feltolkningar, är ingenting att undra på.
Gud behöuer m.änniskorna är en av de djupaste kristna filmer som visats. Man skulle
nästan kunna säga, att den är en teologisk
fiim. Den ställer teologiska frägot, som man

för övrigt har svårt att gdta klara för

sig,

och detta ofta utan att ens antyda en lösning; och filmens egentliga kärnpunkt är
kristendomens kanske mest centrala problem. Följande rader avser endast att lämna
några reflexioner ur katolsk synvinkel. Men

låt

oss

först i få ord

skissera händelsernas

förlopp.

Handlingen försiggår på ön Sein utanför
Bretagnes yttersta spets. ön består av en

klippa, och i närheten finns farliga skär.
Ofta blir ön utsatt för våldsamma stormar.
alla fiskare
är fattig,
Befolkningen
De är modiga-men råbarkade. I(ristna traditioner förefaller ha djupa rötter i deras
liv. De skulle aldrig tänka sig att försumma
mässan

om söndagarna. Men deras beteende

är långt ifrån kristet. Bland annat hyser
de inga betänkligheter mot att tända eldar

f&

att f&r fartyg vilse och efteråt ta hand
om vrakgodset. Kyrkoherden på ön är från

fastlandet. Han har varken kunnat vänja
sig vid öbornas temperament eller bringa
dem till förnuft. Filmen börjar, när kyrkoherden, som uppgivit allt hopp om att
mildra deras seder, lämnar ön. Men öbefolkningen känner snart, att nu fattas någonting väsentligt, kanske det väsentligaste
för dem. De längtar efter mässan, efter
kommunionen. De längtar efter att bedja
tillsammans, efter att få höra Guds ord, att
få absolution för de synder de har på sitt
samvete. De vänder sig då till klockaren,
Thomas Gourvennec. Halvt mot sin vilja,
halvt frivilligt blir han så småningom öbe-

folkningens andlige ledare och drives till
att ta sig prästerliga befogenheter. Han
håller just pi att lära sig läsa mässan, när
en präst kommer från fastlandet föt att ta
hand om församlingen. Fiimen avslutas när
alla, med klockaren i spetsen, underkastar
sig

prästen.
,r

Filmens handling är hämtad ur en roman

av förte universitetslektorn i Uppsala
med tireln Un
Henri Queff6lec
En kyrkoherde
recteur d.e I'ile de Sein
på ön Sein. Boken framställer i romanform
en händelse, som i själva verket inträffade
på 1600-talet, alltså 200 år tidigare än både
romanens och filmens handling. Mellan
romanen och filmen finns mycket gemensamt men också ej betydelselösa skillnader.
Detta antydes redan därigenom, att filmen
inte bär samma titel som romanen. I romanen är det Thomas' historia, bland detta
egendomliga folk, som skildras: >lJn recteur
de f ile de Sein.>> I filmen rör det sig inte
först och främst om en m a n, utan om
en t a n k e, och denna tanke är, att >>Gud
behöver människorna>>. En egendomlig titel.
Filmen framställer människor, som längtar efter Gud och nåden; man kunde tycka,

att en bättre titel vore

>>människorna be-

höver Gud>. Denna vore för övrigt absolut
oklanderlig ur teologisk synpunkt, eftersom
.,,q

Katolska perspektiu
Gud inte behöver någonting alls. Men
titeln är dock >Gud behöver människorna>.
Vad vill nu detta säga?
Första söndagen efter prästens avfärd
semlade sig folket på ön i kyrkan av gammal, oövervinnelig vana. Under Thomas'
ledning sjöng de sitt Credo, trosbekännel-

var verkligen
cl;indig. Söndagen därpå tog Thomas till
orda och sade ungefär följande: >I dag skall
Ni inte sjwnge Credo som förra gången.
sen, men församlingens sång

Det var ynkligt. Credo, det är den vackraste bönen, fast den är på latin.

I

synner-

het Et bom.o factus est. Det betyder, att
föt att vara
Gud har blivit människr
Gud, Och vi skall sjunga av alla krafter,
så att de hör oss på fastlandet, och hör att
vi inte är hedningar, och så att Gud har,
han också, det som sker här.>>
Denna Thomas' >predikan> ställer oss
inför filmens kärnpunkt, och på samma
gång befinner vi oss

i

det kristna mysteriets
medelpunkt: Gud har behövt bli människa
för att vara Gud. Vad betyder detta? Det
vill säga, att Guds mandomsanammelse var
nödvändig, för att Gud skulle bli erkänd
som Gud av de människor han skapat. Det
kan naturligtvis inte vara fråga om en ovill-

och öron och händer, med våra skiftande
sinnesstämningar och våra begränsade begrepp kan komma i omedelbar kontakt
med den som är den Evige, den Oföränder-

lige. Samma tankegångar som lämnats oss
av Augustinus återfinner vi i julpraefationen. I den lovprisar Kyrkan Gud och
tackar honom: >Ty, sjunger t i, genom mysteriet au det männislzobliuna Ordet strålada

ett nytt ljus au din bärlighet inför

uåra

själars ögon, så att ui, genorn ttt i synlig
gestdlt skådo Gud, genom bonon dragas till
att älska det osynliga.>

>Gud har behövt

bli människa för att

vara Gud>, såger alltså Thomas till församlingen. Hans opolerade predikan är ett äkta
återljud av' den kristna traditionen. Men
filmens egentliga titel är, att Gud >behöver
människorna>>. Kristus levde nämligen blott
33 år på jorden, och våra dagars människor
behöver Guds mandomsanammelse lika mycket som de, som levde för 2 000 år sedan.

Nu blir det hela Kyrkan som fortsätter
mysterium. Kyrkan
är bland människorna en Guds närvaro, en
Guds >realpresens>. Gud behöver människorna, d. v, s. behöver präster bland
mandomsanammelsens

anammelsens >lämplighet>, synes vara bör-

människorna, för att han skall kunna tala
till människorna med ord som de kan förstå och göra sin nåd tillgänglig för dem i
synliga mysterier, i sakramenten. Ville man
driva paradoxen ända till det orimliga,
kunde man siige, ttt Gud också >behöver>>
rosenkrans och vigvatten, Och vidare: att
Gud behöver människorne, det betyder att

jan till 4:e boken av Augustinus' De Tri-

nåden kommer till människorna genom

Guds verksamhet
korlig nödvändighet
av skapelsen
kan på intet vis betingas

utan endast om en hög grad av >lämplighet>>,

en conuenieutia säger teologerna.

Det djupaste, som någonsin skrivits av
en kristen tänkare om denna mandomsnitate. Augustinus'reflexioner kan här vara

till hjälp.

Människens oroliga sjä1, säger
han, känner en djup längtan efter Gud,
efter denne Gud, hos vilken ingenting ändras, vilken är den oföränderliga sanningen,
den eviga kärleken. Men människan är
också, utan att ha förlorat längtan efter
evigheten, försiunken i tiden och föränderlighetens värld, belastad med syndens tyngd
och splittrad till kropp och sjäI. Fördenskull har Gud blivit människa. Gud, den
evige, har förenats med den mänskliga naturen, så att vi, med våra mänskliga ögon
oss
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människorna, genom deras inbördes tjänster

och exempel.

Vi kommer till frälsningen i

gemenskap med varandra och såsom lemmar

i en kropp.
Om det alltså är Guds plan att frälsa
människorna genom människorna, kan man
förstå, vad som förekommer på ön Sein.
tro är i grund och botten äkta,
och trots att deras längtan efter Gud då
och då uttrycker sig i förvrängda, ja, kanvilken s.iäl är
ske vidskepliga former
fri från motsägelser? - kommer denna
-,
längtan efter Gud från Gud själv. Det är
öbornas

Katolska perspektiu
Gud själv, Gud som arbetar i deras själar,
som ingiver dem behovet av en präst, av
mässan om söndagarna, behovet av att höra
en mänsklig röst uttala de ord som tillförsäkrar syndaren förlåtelse. Thomas påminner kyrkoherden i Lescoff om att öbornas

omständigheter bekänna sina synder för
lekmän, dock utan att få den sakramentala
avlösningen. En sådan bikt hjalper syndaren
att fi en starkare och mer medveten ånger.
Och Jeannes exempel i filmen visar, att den

bikt hon avlagt f& Thomas haft den bästa

vrakpiundringar inte är ett hinder för att
sända en präst till ön utan ett skäl till att
göra det. Han har väl förstått, att det inte
är de friska, som behöver läkare, utan de
sjuka, och man förstår, att öbefolkningen
i brist på präst vänder sig till en lekman
för atc i honom skapa en slags prästvär-

berätta, >>huru stora ting Gud har gjort>>
med honom (Mark, i: 19) och bära vittnesbörd om Guds barmhärtighet, En lekman kan >förmana de oordentliga, upp-

dighet.

muntra de klenmodig^, tag sig an

>En präst uttages bland männisLor>, säger brevet till Hebrderna ( i: I ). För att en

i: 14), Han kan leda bönen i församlingen. Han kan i vissa fall
även bli andlig rådgivaie.

präst skall kunna motsvara Guds och folkets
krav
det är mandomsanemmelsens mys- som fortsätter
mi5gg han först
terium
vara eller åtminstone bli >en av dem>. En
präst skall vara jude med judarna, grek
med grekerna, svag med de svaga, t. o. m.
industriarbetare med industriarbetarna, vil-

ket förekommer i det nutida Frankrike. I
filmen framträder nu en sterk

gemenskaps-

känsla mellan öborna, och detta trots männens dispyter, trots kvinnornas avundsjuka
mot varandra. ön är sluten gentemot fastlandet, gentemot den yttre världen. Och
Thomas hör med hela sin personlighet till
öns gemenskap. Han hyser inte ens betänk-

ligheter art säga, atr det inte är förbjuder
att liuga för gendarmerna. De är från fastlandet, och de tillhor polisen, Framför
kyrkoherdcn i Lescoff har Thomas alltså
dctta oersättliga företräde, art vara öbo
bland öborna.
Men Thomas är inte präst. Han vet själv,
att det finns saker som han kan göra och
saker som han inte kan göra. Redan som
lekman kan man göra mycket i kyrkan,
mycket mer än vi vanligtvis föreställer oss.
Thomas hade kunnat döpa barn. Han hade
kunnat ge nattvarden, om hostior hade funnits i tabernaklet, Ty en lekman
man
eller hvinna
kan ge nattvarden -åt dem
som befinner sig i yttersta nöd. Vad bikten
beträffar, har det både i österlandet och
Västerlandet varit brukligt att under vissa

inverkan på henne, trots absolutionens ogil-

tighet. En lekman kan utan att >ställa

i

sig

predikstolen som en biskop> bland de sina

svaga>

(l

de

Tess,

Om exceptionella omständigheter berövar
en kristen församling dess präster, kan den

dock fortsätta att leva så gott det

går.

Nåden når i alla fall människorna genom
människor. Kyrkans historia erbjuder oss
många exempel darpå, bland andra de katolska församlingarna i Japan, som under
200 år levde utan präst, och som fortfarande bestod av 20 000 eller 25 000 medlemmar, när 180O-talets missionärer återupptäckte dem. Detta fall är inte det enda.
Dock kvarstår, att en lekman inte kan
göra allting. Att >uttagas bland människorna> räcker inte, för *c man skall
kunna göra anspråk på prästvärdigheten.
En präst kan ju vara en begränsad församlings ombud, men han är också hela kyrkans

representant. Han är framför allt Guds
representant. >lngen tager au sig själl,
denna uärdigbet, utan den som. kallas darfill

aa Gud, såsom Aron> (Hebr. i: a), Och
det är blott åt apostlarna och inte åt alla
kristna, som Kristus givit fullmakt att för-

låta synder, att förrätta
åminnelse och
namn.

mässan

till

att förkunna Guds ord i

hans
hans

Det vet Thomas mycket väl; trots detta
vi, att han två gånger tar sig för att ge
absolution, och han hall just på att lära sig

ser

när prästen i Lescoff anlände till
ön. Hur kom Thomas därhän? Så snart

mässan,

församlingen vänt sig

till

Thomas efter den
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föregående prästens avfärd, började ett nytt
honom. Han är inte samme klockare
som förut. Han blir öbefolkningens andlige

liv för

ledare, och detta skiljer honom från dem.
I folkets själ anar han en ännu oklar men
redan mäktig rörelse, som lyfter honom
upp över de andra. När några ytrersr tra-

ning om prästen och l(yrkans låra, bryter
ut just med anledning av prästens närvaro
på ön. Filmen uppnår nu sin höjdpunkr.
Thomas har återragit sitt tidigare löfte. Han

blir än en

gång folkets andlige ledare. Det

är inte uppror. Det är blotr ett

uppskov,

som han skaffar sig, innan han uppfyller

giska händelset irttå,frar, föranledes han
att ta det steg som han inte borde ta. Så
är fallet, när han ger absolution åt Jeanne,

sitt löfte. Vad har då hent? Den frågan

sin svägerska, under en scen, som kanske är
den mest gripande i filmen.
Men det är en annan händelse, som spelar
den avgörande rollen i Thomas' utveckling.
Prästen i Lescoff, som han sökt upp, vägrar
att ge honom vigvatten. Under tiden har
stormarna avsevärt skadat kyrkan, och när
Thomas ånyo infinner sig i kyrkan, ser han,
att vigvattenskålen har fyllts av vatten
från himmelen. Hans primitiva teologi lär
honom,
detta är ett tecken från him^tt.
melen på att Gud inte är emot honom, emot
folket. Från och med den stunden är han

död.> Josef är Thomas' vän. Han har dödat
sin mor, som var sinnessjuk. Han har redan

besluten att läsa mässan. Men han går i alla
fall inte så långt, att han vägrar ta emot
prästen i Lescoff med vördnad och inre
tillfredsställelse, när denne anländer till ön.
Trots att prästen är frå;n fastlandet och
har svårt att försrå öborna, trots att han
använder en befallande ton, som gör honom
osympatisk, har Thomas bara en sak att
göra: att överlämna allt åt honom. Och han
gör detta men inte utan smärta, ty prästen
förstår inte den offervilja, med vilken f'homas har gjort >så gott han kunde>>. Om vi
skulle se på denne bretonske kyrkoherde
med 18O0-talets ögon och från fastlandets
synpunkt, skulle vi kanske bättre inse prästens vilja
tjäna Gud och hans verkliga
^tt
osjälviskhet, och vi skulle kunna göra rättvisa åt hans goda vilja. I aila fall är nu
saken avg;'ord. Thomas har svurit, att han
inte skall leka präst mer. Flistorien kan nu
få sin avslutning.
Som dock dröjer. Konflikten framträder

nytt. Den dramatiska spänning, som hittills varit filmens mer eller mindre uppenbara drivfjäder, spänningen mellan öbepå

folkningens
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viss mån förvrängda uppfatt-

ställer kyrkoherden i Lescofi rill Thomas.
Thomas svarar: >Der har hänr, att Josef är

en gång men förgäves bett Thomas
absolution. Nu har prästen kommit till

om
ön,

och Josef vill inte veta av prästen
hans
- fortpräst det är Thomas. Och Josef lider
farande av samvetskval för sitt brott. Än
en gång begär han absolution av Thomas;
även denna gång vägrar Thomas. Josef förstår inte. För honom blir Thomas' vägran
ett förräderi. Thomas har brutit gemenskapen. >>Förrädare, Judas>, skriker Josef.
Thomas flyr, och när gendarmerna senare

bryter sig in i
vännens

lik

Josefs hus, finner Thomas
hängande i en bjälke. För Josef

var Thomas den

ende, som kunde förstå
honom och ge honom avlösning. I förtvivlan och kanske också av rädsla för gendarmerna har han hängt sig.

Vi har redan understrukit, atr ett

av

prästämbetets livsvillkor är, att präsren hör
till samma gemenskap som sin hjord. Detta
hade Josef mer eller mindre medvetet men

djupt förstått. På grund av detta gemenhar han gjort Thornas till sin
präst. Nu har Thomas i Josefs ögon brutit
skapskrav

gemenskapen. Hans präst har förrått honom.
trngen lösning finns nu-{rir honom utom
förtvivlan och självmord. Och detta får nu

Thomas

att förstå, att han, på grund

av

samma gemenskapskänsla, har förpliktelscr
mot Josef, och han ger absolution åt det
som kanske redan är ett lik.
Men hela ön har också förpliktelser mot
Josef. Kyrkoherden i Lescoff vill inte tillåta,

att Josef, självspillingen, begravs i vigd

jord. Och han har rätt. Men om Josef inte
kan begravas i vigd jord, så kan man inte
heller begrava honom som en hund. Därför
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foljer hela ön Josef till hans sista vila. >Vi
är nog skyldiga honom detta>, säger Thomas. Och nu kommer en prakt{ull scen med
otaliga segel som flyr mot öppna havet, i
rytm med böljornas gång, sångernas me-

Katolikdagen i Bedin
När de tyska katolikerna i år skulle hålla
sin 7i:e katolikdag förlades denna till
BerIi

n. Detta var helt naturligt, då Ber-

lankoliska toner och rosenkransbönernas enformiga recitation. Josefs sista vila, det är
detta både fruktansvärda, mystiska och heliga element, sjömännens oändliga kyrko-

lin var den enda ort, dit katoliker från

gård, Havet. När man kommit till platsen
avtäcker Thomas Josefs ansikte och säger:
>>Ser du, Josef, vi har g.iort så gott vi kunnat.> Och man sänker Josefs lik i vattnet.
Sedan, men först sedan, kan Thomas ropa:
>Och nu, alia till mässan.> Hela öbefolkningen kan äntligen samlas i kyrkan, höra
prästen förkunna Guds ord med myndighet,
omsider få en verklig absolution och mottaga Herrens verkliga lekamen,

stad genom att dit förlägga denna katolska
massdemonstration. Det numera till leda
upprepade faktum, att dagens Berlin ger en

>Ser Du, Josef,

vi har gjort så gott vi

kunnat.> Djupa ord, som svarar mot Thomas' >predikan)) om mandomsanammelsen,
och som med denna >predikan>> ger filmen
dess betydelse. D.iupa ord, som uttrycker
både en stark känsla av gemenskap och
brödraskap med Josef, den bestämda viljan

att för honom utföra de heliga handlingarna, men på samma gång ord, som erkänner männislornas begränsning, så länge
de inte av Gud själv fått befullmäktigade
förvaltare av hans gåvor.
Gucl behöaer männishorna. Denna film
vidrör djupa problem. Alla har inte kunnat

tas upp här, viktiga synpunkter har måst
åsidosättas. Vi han inte smickra oss med att
ha givit den enda och slutgiltiga tolkningen
av denna innehållsrika film. Vi har endast försökt ge en bild som, utan att vera
filmens innehåll otrogen, får åskådaren att
inse någonting av dess djupa kristna värden.
Det händer inte så ofta, att en film ger de
kristna anledning att tänka över sin tro.
Denna gång kan vi vara Delannoy och Fresnay tacksamma därför.

Dauid-M. Dureau

båda sidor järnridån kunde strömma samman. Man ville också säkerligen uttrycka
sin solidaritet med denna så hårt prövade

miniatyrbild av hela vår värld, kanske
också hade sin betydelse för valet. Den

forna rikshuvudstadens särertade

prägel,

där den ligger som en ö mitt i ett >rötr
hav>, vilket uppslukat.en del av dess yta,
gav en för illa deltagare ofrånkomlig inramning, som ibland kanske kunde verka
distraherande men som

framför allt

var

perspektivgivande.

Berlin gav nämligen en bakgrund, mot
vilken katolikdagens måtto: Gott lebt blev
på ett särskilt sätt levandegjort. Deltegarna
hade för sina ögon den skrämmande konsekvensen av ett organiserat förnekande av
detta faktum i öst-Berlin. Men i Berlin
finns också levande vittnesbörd om att vi

här i väster har börjar glömma att den
grundval, på vilken vår kultur en gång
uppbyggts, är den kristna gudstron
ett
symptom d:irp| * den pornografiska- prägeln hos en stor del av pressen i väster,
som i Berlin är starkt framhävd genom
kontrasten till den i detta avseende propra
östtyska pressen. Vilken 1ämpligare plats

än Berlin, där vår tids onda så tydligt
träder i dagen, kunde därför de 70 000
östtyska och de i0 000 västtyska katoliker,
som infann sig, ha valt för att bekänna sin
tro på en levande Gud?
Om man kan säga att Berlin präglade
katolikdagen kan man med lika stort fog
vända på påståendet och säga att katolikdagen satte sin prägel på Berlin. På många
håll i staden vajade Vatikanens fana. överallt på gatorna syntes deltagare i katolikdagen lätt igenkända på de gyllene korsen
på rockuppslagen. En stor del av Väst-Ber-
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lins teatrar och biografer hade

anpassat

sina program. Mycket uppskattad blev Heb-

belteaterns i många avseenden utmärkta
föreställning av Bernanos Dialogue des Car-

mölites, på tyska kÅlad Die begnadete
Äzgsf. Även i öst-Berlin satte katolikdagen sina spår. Stadens myndigheter hade
bl. a. för deltagarna anordnat kostnadsfri
sightseeing genom öst-Berlin, varvid arrangörerna självfallet framhöll den storslagna men skrämmande Stalin-all6n som
den största sevärdheten.
Katolikdagens första del, där deltagarna
fick möjlighet att få för dem aktuella
problem dryftade i olika arbetsgemenskaper,
inleddes den 19 aug. med en högtidlighet
i Berlins stora mässhall. Dar höll bl. a. pro-

Romano Guardini

ett mycket
uppmärksammat tal över ämnet: Blott den
fessor

som könner Gud könner mönniskat, f{a,n
berörde däri de olika livsåskådningar och
människouppfattningar, som i våra dagar
förkunnas. FIan konstaterade, att den inbördes motsigelsefullhet, som präglar dessa,
har sin naturliga förklaring däri, att man
vid alla dessa försök att lösa tillvarons och
människans gåta utelämnat det väsentligaste, Gud och den relation i vilken människan står till Honom. >>Människan är som
en, vilken glömt sitt namn, ty hennes namn
är inbäddet i Guds namn>, yttrade hen.
Arbetsgemenskaperna pä katolikdagen
var tio till antalet och i dessa behandlades
såväl teoretiska som praktiska frågor: Gud
eller evig materia. Människan utan Gud
eller människan med Gud? Är det kristna
äktenskapet möjligt i dag? Förblir våra

barn kristna? Medför tekniken framsteg?

Hur kan vi förbli människor i vårt

arbete?

Hur räddar Kristus rätten? Hur kan de
kristna finna ett hem med varandra? >Var
är din broder?>> >>Guds rike sträcker sig
över alla gränser.>> Det största intresset visades den gemenskap som tagit upp frågan
om Gud eller evig materia på sitt program.
I denna deltog inte mindre än 2 000 per-

Det är dock inte möiligt att här
lämna en sammanfattande överblick över
soner.
dessa
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olika

arbetsgemenskaper,

då de

be-

handlade så vitt skilda områden och de tal
som där hölls var ett överväldigande stort
antal. Det må vara nog med att vi upp-

räknat

ämnena.

Vid en katolikdag är det för övrigt
kanske inte i första hand de ibland vid
alltför många talen,
deltagarnas minne. Det bestående intrycket blir i ställec den upplevelse av kyrkatr. allmännelighet, vilken
vid de högddliga gudstjänsterna, där det
ges till fälle att bedja och sjunga tillsammans med tiotusentals trosfränder, på etr
storartat sätt kan manifesteras. Många tillfallen till sådana upplevelser gavs i Berlin,
sedan den egentliga katolikdagen efter de
sådana sammankomster

som dröjer

i

mera arbeti;betonade
den

förberedelsedagarna

22 aug. tog sin börian.

Redan öppningshögtidligheterna blev anDe hölls i Mässhallen dit 120 000
personer hade samlats, varför större delen
av det omkringliggande utställningsområdet
fylldes av den väldiga människomassan. De
flesta av Tysklands biskopar hade infunnit
sig och den Helige Faderns budskap förelästes av Berlins biskop, Vilhelm Veskam.
slående.

Platsen där katolikdagen hålles

ger

XII

anledning att påminna om sin egen
verksamhet där som påvlig nuntie och om
den betydelse staden Berlin hade som Tysklands huvudstad och nu som >denna neuPius

ralgiska punkt mellan motsatta intressen
och världar>>. Sedan talade det påvliga budskapet i anknytning till katolikdagens
ämne: >Gud lever> om den h-atolsk-a trons
sanning och rikedon. Ni katoliker skall
vara stolta över er tro, emedan den är edra
fäders tro, emedan den under århundradenas lopp har skapat höga kulturvärden,
emedan den utformade religiösa sedvänjor
som gav vardagens hårda arbete helgd och

uppfyllde hjärta, hem och familj med den
kristna söndagens frid och med den glädje
som de katolska högtiderna för med sig:
{rid och {röjd som ej kan ersättas med
nöjenas fåfenglighet.
Allt detta är sant, säger påven. Men i
den mån som dessr av tron framskapade
värden hör denna jorden till är de alltjämt
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ej något slutgiltigt; de kan bortfalla, de
kan med våld kvävas och hindras. Just ni
måste förstå detta, ni hos vilka under de
senaste årtiondena krafter brutits ned som
syntes oförstörbara, ni som har sett historiska storheter gå under, som kom från
långt tidigare å.rhundraden och som enligt
dcn inskränkta mänskliga insikten ännu
hade kunnat existera i hundrade år. Nej,
denna världs värden är icke något slutgiltigt. Icke ens den kristna trons ålder gör
anspråk på sådant. Något slutgiltigt är blott
trons sanning och nådekraft. Den tron är
en Guds gåva, som ni skall ta emot varje
dag med ödmjukt tack, en nåd, som ni blott
genom ihärdig bön kan hålla fast,
Efter den Helige Faderns budskap framförde preses dr Kreyssig under stort bifall

en hälsning från de

evangeliska kristna,

som uttryckte tacksamhet mot Gud >att

han lårer den broderliga kärleken växa
emellan oss>> kristna av olika konfession
och gör att

>>vi åter lyssna till varandra>.
Sedan följde huvudtalaren pater M a r i o
G a I I i SJ, som till ämne för sitt tal valt:

lag ör Herren, din Gild. Det var ett stort
tal, den retoriska hojdpunkten av katolikdagen, en mäktig appell till alla åhörare,
att såsom Guds medhjälpare behärska världen i enlighet med de lagar som Herren
och Skaparen grundlagt i den, och att i

Kristi, den människoblivne

Sonens kraft

omskapa världen i hängivelse
så att Gud blir allt i allo.

för

bröderna,

kert illuminerade Valdbiihne, där kardinal
Frings från Köln talade och katolska ungdomar framförde Claudels Korsuägen. Flert

stora pontifikalmässor firades också runt
om i Berlins kyrLor.
Sin egentliga hojdpunkt nådde dock katolikdagen med festligheterna i Olympiastadion. På lördagskvällen den 2i aug. samlades där 70 000 troende till gemensam bön
och till vindagens pontifikalmässa, som ce-

av påvlige nuntien

dags

vägsmyndigheterne satte varken in extratåg
eller extra vagnar, varför alla tåg var över-

fulla. Många hade också begivit sig till
Berlin till fots eller på cykel. Deltagarna
från östzonen möttes också av stora svårigheter i Väst-Berlin på grund av de för
dem ogynnsamma växelkursernr. Men man
sökte i Väst-Berlin göre sitt bästa för att
hjälpa dessa människor, som i allmänhet
forefoll ytterst fattiga, bl. a. genom gratisutspisningar.

Att Tysklands delning rrar en stor sorg
för alla tyskar oberoende om de kommit
från öst eller väst kunde tydligt utläsas av
de långa och kraftiga bifallen varje gång
Tysklands enande fördes på tal.
En önskan om en annan slags enhet gav
sig till känna genom det nästan lika kraf-

tiga bifallet, då fråga var om de

evangealla

liska bröderna. Denna önskan att

Ett överväldigande intryck gjorde också
högtidligheten på den överfyllda och vac-

lebrerades

Till sluthögtidligheterna samme

eftermiddag var tillströmningen än större
på grund av ått nya kontingenter deltagare
under dagens lopp hade anlänt från östTyskland. Sedan närmare lt0 000 lyckats
tränga sig in i stadion stod fortfarande omkring i 0 000 människor utanför stadions
portar. Det var mycket förvånande hur
väl massverkan och religiös innerlighet
kunde förenas vid dessa föranstaltningar i
jätteformat.
De flesta östtyskar som kommit till Berlin hade gjort detta under stora uppoffringar och svårigheter. De östtyska järn-

Aloysius

Muench, hade c:a 120 000 personer infunnit
sig. Vid denna högtidliga mässa predikade
Berlins biskop,

kristna en gång åter måtte kunna leva i
den sanna trons enhet fick ett påtagligt
uttryck i det telegram som sändes till den
ekumeniska kongressen i Lund. Denna önskan hade också en symbol däri att det träkors, under vilket protestanterna i fjol höll
sina gudstjänster vid den tredje Evangeliska
Kyrkodagen, i år prydde det katolska altaret i Olympiastadion.
Berndt Bcdin

Missionen vid de iapanska
universiteten
När man

ser de tusentals studenterna vid

de japanska universiteten, skriver F. X'
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iDie katbolisclsenMissionen (1952

nr 3), tränger

sig en fråga fram: Hur förhåller sig denna ungdom till religionen, till
kristendomen? Visserligen finns det vid de
större universiteten i Tokio små grupper av

katolska studentcr, vilkas uppgift är att
sprida kunskap om katolicismens existens
bland de icke-katolska studenterna, men

Det är klart, att ungdomen reser sig
upp mot sådana sociala orättvisor och söker
sig till ett ideal, som lovar den en människovärdig existens. Även om det är en
dagen.

överdrift, *t 60 % av srudenterna skulle
vara kommunister, så är proportionen i alla
fall skrämmande stor. Visserligen har Lraftiga åtgärder från regeringens och de flesta

rcsultatet kan naturligtvis inte bli stort,
eftersom de katolska studenternas antal är
ytterst obetydligt. Vid Chuo-universitetet
År bara 20 av 20 000 studenter katoliker,

diska propagandan fortsätter.

vid Nipponuniversitetet ungefär I0 {r
l0 000, vid \{raseda-universitetet ungefär

detta sätt vunnit den studerande ungdo-

60 av nästan 40 000.
Det finns inget tvivel om att den makr,

som med verklig framgång

missionerar
ateismen. Tack vare

bland studenterna, är
dess förkämpe, kommunismen, kallar sig
större delen av studenterna ateister eller religionslösa. Den religionslösa uppfostran i
alla offentliga och de flesta privata skolor
bidrager i hög grad till att de religiösa frågorna förefaller oviktiga eller helt enkelt
mcningslösa. Att det förhåller sig så, bevisar statistiken. På en rundfråga till unge-

fär t 000 studenter förkland,e sig 6 vrra
konfucianer, 8 shintoister, 270 buddhister,
30 protestanter, 8 katoliker, 1 t00 areister
och 3 ooo religionslösa.
Men ungdomen söker ideal, den japanska
kanske mer än andra. Ett religiöst ideal har
den japanska ungdomen faktiskt aldrig

känt, åtminstone inte sedan europeiseringen
under 18OO-talet. De politiska, militära och
ekonomiska idealen har kriget slagit sönder,

kanske för alltid. Därför söker den nya
ideal. Medelklassen, som före kriget utan
svårighet kunde skicka sina barn till högre
skolor, är så utarmad, att enligt en officiell
undersökning 7l /s w alla studenter helt
eller delvis måste försörja sig med yrkesarbete. Hälsotillståndet har försämrats i motsvarande grad. över 20 /6 av studenterna
lider av tuberkulos. Det är föga underligt,
att marxismen och kommunismen hälsas
som räddare

i de >>studenthem>, där dessa

ungdomar lever sammanpackade. Mer än
en kan bara kosta på sig en måltid om
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universitetens sida omöjliggjort offentlig
propaganda och massdemonstrationer, men

det är inget tvivel om atr den underjorGenom vilka medel har marxismen på
mens hjärtan? Åtminstone tre förklaringar

kan anföras; först och främst den traditionella religionens och moralens sammanbrott. Den för tillfallet praktiserade skolpolitiken befordrar detta förfall, därigenom
att den bannlyser all religions- och moralundervisning ur skolplanerna, Ungdomens
moraliska och andliga nöd har likväl stämt
uppfostrarna till eftertanke. Undervisningsministern, Dr T. Amano, arbetar på att så
snart som möjligt införa moralundervisningen som skolämne.
Därnäst den all-

männa längtan efter -social rättfärdighet
och kärlek, som ytterligare stegras av studentmassornas ekonomiska elände, inflation

och sjukdom. Slutligen ungdomens otåliga
begär efter verklig handling.
Det är känt, att en av de väsentliga betingelserna

för

kommunismens seger

i

Kina

just var den fanatiska radikaiismen biand
de kinesiska studenterna. Skall Japan gå
samma öde till mötes? Hur skall de japanska
studenternas idealism kunna ledas in på
rätta banor?
Den ojämförligt största delen av studenterna kommer överhuvud icke i kontakt
med katolskt tänkande. Man har försökt

att undervisa enskilda eller små grupper.
Många av dem döptes, många blev präktiga
katoliker. Men det finns också många katolska studenter, som redan under universitetsåren eller snart därefter förlamades i
sin iver och övergick till att vara >>söndegskristna>. Vad beror det på, att katolicismen
har så föga dragningskraft för så många
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japanska studenter? Den traditionella apo-

dast behärskas av rättfärdighetslidelsen utan

logetiken, som förutsätter i någon mån
normah förhållanden, har snarasr den verkan att stärka ungdomens tvivel. Man kan
inte biunda för faran, att det håller på att
uppkomma en tystnadens zon mellan den
äldre generation, som icke skakats av

också av en hunger efter verklig kärlek,
I(yrkans sociallära är ur alla synpunkter
lämpad för att visa dem de många motsä-

hunger och ekonomisk nöd, och en ungdom,

som rysande stått vid avgrundens rand i
krig eller fångenskap. Allt tycks vara fredligt och lugnt, men i verkligheten plågas
dessa ungdomar av oro, frågor och tvivel,
av en bitterhet, vars like är okänd för ridigare generationer. De hungrar efter san-

ning och verklighet till den grad, att en
bättre jordmån för kristendomens utsäde
knappast är tänkbar.
Efterkrigstidens japanska studenter tänker absolut nyktert och oromantiskt. Man
måste knyta an till deres egne personliga
bekymmer för att kunna föra dem fram till
kristendomens värden. Det är uppenbart,
att deras stora problem år /.en sociala frå-

gan. Der. enda lösning de känner

till

på

detta, är marxismen. En student, som redan
hade beslutat sig för att mottaga trosundervisning, fri.gzde, varför katckesen egentligen endast handlade om den personliga,

individuella tron och lyckan, och inte om
hur man skulle kunna råda bot på de sociala orättvisorna i dagens kapitalistiska
samhällsorganisation och därigenom sör.jr
för alla människors lycka
det var denna
{råga, som intresserade honom
mest. I en
diskussion efter ett föredrag om världsåskådningsfrågor vid ett av de stora uni-

versitetcn i Tokio rörde sig frågorna till
90 /6 om sociala problem.
Här tycks en dörr stå öppen. Börjar man
med trosfrågorna, förlorar mån.ga intresset,
Om man däremot först angriper de sociah
frågorna, som är särskilt brännandc just
{ör de mest idealistiska bland ungdomarna,
tar det hela visserligen något Iängre tid,
men man kan vara säker på att de efter en

kort tid kommer och vill veta, hur en sådan
rätrfärdigher och kärlek, som Påven lär,
skall kunna förverkligas. Man får inte
glömma, att efterkrigsgenerationen inte cn-

gelserna

i

den marxistiska ideologien.

Enligt statistiska undersökningar betecknar sig som nämnts större delen av de japanska studenterna som ateister eller religionslösa. Här måste man emellertid göra
en väsentlig inskränkning. >Religionslös>>
betyder för dem endast att inte tillhöra
någon bestämd religiös gemenskap, däremot
inte ett direkt förnekande av ett högre

väsen.
Frågan är nu, hur man skall kunna föra
dessa pseudoateister till tron på den sanne
Guden. Bortsett från den möjlighet som
lit. vata oklart uppfattat

öppnar sig genom behandlingen av de sociala frågorna, måste man framförallt lägga

vikt vid ett klart Gudsbegrepp, Detta innebär inte, att undervisningen får börja med
sådana begrepp som tro, uppenbarelse och
gudst.iänst. Det lämpligaste tycks vara att
först psykologiskt påvisa det religiösa fenomenet inom varje människa. Längtan
efter den okände Guden ligger dold under
vidskepelse och polyteism i den japanska
själen. Om man försöker nå fram till den
okände Guden utifrån det japanska sättet

xtt tänka och icke med torra syllogismer,
är det häpnadsväckande, hur många som
bekänner sig till religionen. Betraktar man
den japanska studenten endast utifrån,
tycks han visserligen van upptagen av bevis
på den punkten är han
och hårklyverier
säkerr inte sina västerländska
kolleger unlägsen. Man skulle nästan kunna tro, att
hans huvudproblem skulle vara den föregivna motsägelsen mellan vetenskap och
religion. Men om man 1är känna honom
djupare och personligare, upptäcker mxn,
att alit detta endast är en mask, ett slags
självförsvar, som ännu inte vill erkänna
den egna ringheten och svagheten inför den
store Guden.
Visserligen känner japanen inte ordet
synd i kristen mening. Hur skulle han också

kunna göra det, utan ett klert Gudsbegrepp? Men han söker en inre hållpunkt,

237

Katolsko perspektiu

ett ankarfäsre för sin oroliga sjäI. Frälsningen från synden blir snart hans viktigaste angelägenhet. >Vem kan befria mig
från min inre svaghet och skuld?> Knappast något har större förmåga am förklara

religionens väsen och mening och Guds

just för den japanske studenten än
Romarbrevets sjunde kapitel, med dess utryck för den oförlösta människans klagorop över synden, Självfallet får man inte
försumma en grundlig genomgång av gudsexistens

bevisen,

tron, uppenbarelsen och den heliga

Skrift. Men det är först när Kristus
hans frälsningsverk på korset har givit

och
den

kämpande japanen det sanna warer på hans
frågor, som hans själ sättes i brand.
Då först vet han, att religionen inte är
en söndagskostym, som han fått lära sig

han var barn, utan svaret på hans
djupaste längtan efter frälsning, rättfärdighet och kärlek, inte bata för honom själv
utan för alla människor.
sedan

LITTERÄTUR
H. Roos SJ:

SPren Kierkegaard

og Katolicismez. Köpenhamn 19J2,
Ejnar Munksgaard.
Kierkegaardssällskapet utger en serie populära skrifter; som nummer tre har publicerats en utredning av Kierkegaards förhållande till katolicismen, utförd av pater

H.

Roos SJ.
Redan Brandes talade om

att Kierkegaard

drivit det andliga livet i Danmark till

en

sådan ytterlighetssråndpunkt, att valet därefter måste stå mellan den radikala friheten
och >>Katolicismens sorte Afgrund>. Höffding påpekade Kierkegaards delvisa sympati
för katolicismen, och en rad tyska forskare

har tagit upp detta ämne, bl. a. Th. Haecker, Romano Guardini, Erich Przywara och

Alois Dempf. Flermann Diem anser, att
deras utredningar åstadkommit en hel >nyorientering inom kontroversteologien>>. Ferdinand Ebner, som presenteras i nästa nummer för Credo's läsare av Robert Braun,
fick egendomligt nog en avgörande impuls
mot katolicismen genom ett studium av
protestanten Kierkegaard. Genom Ebners
artiklar i Brenner kom också Th. Haecker
att lära sig danska för att kunna läsa Kierkegaard i original och blev även han där-

igenom förd fram

2t8

till

katolicismen.

Pater Roos granskar först Kierkegaards
kännedom om katolska {örfattare och finner, ett den är obetydlig. Han läste docL
J. A. Möhler och Josef von Görres, och vi
vet särskilt, att han blev skakad av den
sentes Atbanasius. Ett mycket vikrigt nytt
med skäl
ifrågasätter, om icke Kierkegaards
kamp
-mot den danska kyrkan inspirerats av den
uppslag ger pater Roos, då han

fejd som kallats >Kölner

Ereignis>>,

och i

vilken Görres just ingrep med sin skrift.
Kierkegaards kritik av Luther är påfallande hård och konsekvent. Protestantismen

är ingenting annat än ett korrektiv, sägcr
han, och kan alltså aldrig bestå i och för
sig: >>För att rätt bli uppmärksam på i
vilken grad protestantismen kan bestå på
egen hand, vore det önskvärt, att det fanns
ett land, där ingen katolicism existerade.
Där skulle det visa sig, om inte protestantismen
om vi antar, att den urxrtar
för till - ert fördärv, som katolicismen likaledes i urartat skick
ändå inte för
till, och om detta inte tyder på att pro-

i stånd att stå ensam.>>
Luther kallade Jakobs brev >ein recht

testantismen inte är

strohern Epistel>; Kierkegaard kallade
brevet >min fgrste, min krre Text>. KierLegaard betonar viljans medverkan i frälsningcns process och avvisar bestämt pre-

Litteratu.r
ja, han närmar sig
destinationstanken
enligt pater Roos' utredning den katolska
tnalogia entis-låtan. [Se de efterlämnade
papperen VII, I A 181 (s. 116 f)!l Roos
för fram många andra uttalanden, där
Kierkegaards kritik av Luther fullkomligt
överensstämmer med en thomistisk tankegång; han pekar också på Kierkegaards syn

på prästämbetet (och nämner här som en
parallell Graham Greene), på gärningarna
och på hans intellektualistiska Kristusupp-

fattning. Trots detta erkänner han, ått
Kierkegaard samtidigt utvecklat en skarp
kritik av katolicismen och på många punkter framlägger påståenden, som är oförenliga med katolskt tänkande. Kierkegaard
kunde aldrig släppa sina kantianska premisser och förmådde därför aldrig tränga in
i thomismen på djupet, Katolicismen kan
aldrig accepterz, ett kristendomen kan
grundas endast på en inre erfarenhet: >kristendomens historiska karaktär kräver en
historisk bevisning, och denna måste med
nödvändighet ske genom naturliga medel
och inte med hjälp av något okontroller-

bart övernaturligt, även om det

'senare'

ställningarna av Guds moder I\{aria i målning och skulptur. Boken har fått en charmant utstyrsel och är försedd med goda
reproduktioner ev det beskrivna bildmaterialec.

Pi den romanskr stilens högtidliga och
värdiga framställningar av madonnan med
barnet har ett enda prov bevarats i Finland:
den om Viklaumadonnan starkt påminnande Vår Fru från Korpo. Höggotikens
snidade madonnor kännetecknas av blid
grace, medan sengotikens ofta äro rätt prosaiska och borgerliga. Särskilt vackra äro
två åländska madonnaskulpturer av höggotisk typ: Vår Fru från Jomala, över vilken
det vilar ett skimmer av stilla lycka, och
Vår Fru från Lemland md sin ädla, allvarIiga ansiktsptofil. Olga Nygren påvisar hur
det gotländska och det genom Uppland
förmedlade franska inflytandet över höggotikens finska träskulptur, sådan den är
företrädd av Gudsmodersbilderna, under
1400-talet efterträdes av ett nordtyskt sådanr, och hon konstaterar ett intressant
ostpreussiskt drag hos en madonna, som
avbildas trampande på draken, ondskans re-

skall visa sig, atc nåden {rån början varit
med redan i denna historiska bevisning>.
Kierkegaards existentiella tro kan icke accepteras av Kyrkan.
Det är ytterst egendomligt att konstatera, att den man, som fört den urprotes-

Presentant.

tantiska tanken på individens ensaruna
möte med sin Gud in absurdum, trots detta
för många av vår tids tänkare varit en
mellanstation till katolicismen.
S. S_c

skyddsmantelsmadonnan,

Maria har emellertid avbildats ej blott

såsom den glädjerika modern med det späda

Jesusbarnet. Hon uppträder i en mängd
roller. Från Finland liksom från andra
västeuropeiska länder

är hon känd
såsom

såsom

Vår Fru

av

rosenkransen, såsom den utan arvsyndens
fläck avlade, såsom den smärterika modern

i kalvarieframställningarna och Pietigrupperna, såsom den av smärtornas sju svärd
triftade. Framställningen av Maria med sin

moclersbilden

Ol ga Al i c e N y gr e n: Gudsi Finlands medeltidskonst. 130 s, Helsingfors l9tl,

ett

Söderströms.

men nådde Sverige och Finland först under

mantel utbredd över människobarnen på
beskyddande sätt blev på kontinenten
populär under 1300-tale$ stora farsoter

nästa århundrade. Detsamma vlr fallet
Olga Nygren är känd för nordisk publik
genom den doktorsavhandling om helgonen
i Finlands medeltidskonst, hon tidigare ventilerat. Ilennes nya bok för oss vidare i den
katolska bildvärlden. Den är nämligen en
redogörelse för de mcdeltide finska fram-

med seden att avbilda Maria trampande på
månskäran och omgiven av en krans av
solstrålar, vilket karakteriserrr henne såsom
avlad uran synd, eller omgiven av en girland av stiliserade rosor, vilket symboliserar
den till Maria riktade rosenkransbönen.
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Olga Nygren ämnar i ett annat arbete
för framställningarna av de avsnitt
ur Marias liv, som äro så intimt förknippade med Kristi, att de kunna sägas tillhöra

redogöra

dennes

ikonografi, såsom bebådelsen i Nasa-

ret och födelsen i Iletlehem, medan hon i

måiningar med motiv från Marialegender,
t. ex. berättelsen om sibyllans och kejsar

Augusti syn (som ju fått litterär behandling i Selma Lagerlöfs Antikrisrs mirakler)
och om det åt djävulen förskrivna barnet,
som räddades av Jungfru Maria. Den sist-

föreliggande bok beskriver de i Finland
bevarade kalkmålningarna och träskulpturerna med motiv ur Marias förhistoria (hennes första tempelgång och hennes trolovning med Josef) samt hennes död, begrav-

nämnda berättelsen finnes återgiven i den
på målningar så rika Lojo kyrka och har
identifierats först av Olga Nygren.
I sin helhet utgör boken om Gudsmodersbilderna i Finland en fascinerande läsning.
Man väntar ivrigt på det sista verket i Olga
Nygrens ikonogra{iska serie: boken om de
medeltida Kristusbilderna i Finland.
Tryggue Luntlön

graven och hämta henne upp till paradisets
fröjder. Hon konstaterar tvenne olika sätt

Sthlm 1912, Bonniers. Kr. 77: 50.
Sven Stolpes nya roman innebär i för-

att konstnärligt framställa Marie kröning:

till de föregående en utvidgning
av scenen. Lätt, snabb ocb öm och Sakrament skildrade kampen mellan Gud och
Djävulen om enskilda människor, visserligen inställda i en mycket omsorgsfullt
framställd religiös miljö. Spel i hulisser behandlar inte främst individuella problem,
utan striden meilan vår tids skarpast ut-

ning, himmelsfärd och kröning till himladrottning. Hon ställer inför våra blickar
det praktfulla altarskåpet från Nykyrko,
där man ser de tolv apostlarna församlade
kring Vår Frus dödsläger, samt kalkmålningar, där Kristus ses lyfta sin moder ur

enligt det första placerar Sonen drottningdiademet på den bredvid honom sittande
Maria, enligt det andra kröna Fadern och
Sonen gemensamt den mellan dem knäböjande eller sittande jungfrumodern. Det
har lyckats henne att identifiera mellan-

vilka hittills ansetts föreställa Marie himmelsfärd, såsom Maria Magdalenas upptagande till himmelen, ett från

svenska fresker,

kontinenten känt motiv.
Beträffande bilderna av den sörjande mo-

dern vid Kristi kors gäller det liksom om
madonnorna, att de, frin *t. under romansk tid ha varit präglade av stilla majestät, av gotiken göras alltmera dramatiska.
Av de finländska Mater dolorosa-framställningarna, som Olga Nygren presenterar för
oss, fascineras vi särskilt av en högst ovan-

lig kalkmålning i Rimito, karg men gripande till sin hållnins, enkel och dock
konstnärligt medveten vad utförandet angår. Pietämotivet (Maria med den

döde,

från korset nedtagne Frälsaren i sina armar)
visar sig vara rikt företrätt i Finlands medeltida bildkonst, och några exempel på
konstnärlig utformning av vördnaden för
Marie sju smärtor (bilder av Maria med sju
mot hjärtat riktade svärd) påträffas också.
Ytterst intressanta äro några finska kalk-
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SpeI

i

kulisser.

hållande

präglade ideologiska makter, kommunismen
och katolicismen, Romanen beskriver hur
en konservativ, humanistisk premiärminister i ett europeiskt land, som lever under
yttre tryck från Ryssland och inre hot från
kommunistisk underminering, i kampen för
vad han uppfattar som omistligt, drives allt
längre mot vad han själv måste uppfatta
som korruption och brutalitet. Sedan han
låtit militär slå ner en strejkdemonstration
varvid hans egen son, som gått över till
-kommunisterna, dödas
avgår han, som

en personligen bruten- och politiskt
man.
På

död

ett plan är romanen en tekniskt myc-

ket skickligt konstruerad thriller
det
- att
brukar inte anses fint av en recensent
förstöra läsarens nöje genom ett utförligr
referat av en sådan. Under denna >yttre)>
utspelas ett antal personliga dramer,
som dels fungerar som drivkrafter i det
störrc spelet, dels låter läsaren i en slags

intrig

Litteratur
i kra{tig förstoring studera den egentliga innebörden i detta.
Den inre splittringen och moraliska ihåligheten i den borgerliga värld som statsminister Falk försvarar, uttryckes drastiskt
av förhållandena i hans eget familjeliv: den
förfärande atmosfären av omänsklighet och
tom attityd, som skiljer honom från hustru

Troligen kommer många läsare att ånse, att
prästens egen andliga statur inte på något
vis motsvarar hans insatsers oerhörda resultat. Detta är mycket sant, mycket uppen-

och barn, och driver dottern Regina till

handlag och sin av honom själv förbannade
senfärdighet att alltihop rnöjliggöres endast
och allenast av att han fungerar som instrument för någon som är större än han,
Att avlägsna denna psykologiska inkongruens skulle innebära atr slå igen fönstret
mot evigheten.
Det är påfallande att

parallell symbolik

protest genom ett nervöst och hållningslöst
bohemliv .och sonen Georg till öppen revolt
genom anslutning till faderns fiender' Det
skulle föra för långt att försöke referete de
komplicerade men för romanhandlingen i
sin helhet mycket betydelsefulla relationerna inom familjen Falk. Dennas medlemmar skildras med >normal> psykologisk
analys, ofta av betydande skärpa, särskilt i
framställningen av hur statsministern halvt
medvetet, halvt omedvetet korrumperas av
det politiska spelet. En annan psykologisk

teknik användes vid framställningen av de
personer som symboliserar de makter som
kämpar om denna vacklande virld. Kommunismen företrädes av statsministerns privatsekreterare Vendt, den klarsynte, på en
gång illusionslöse och dystert fanatiske spio-

nen, och av den generösa och idealistiska
studentskan Alexandra, som lockar Georg
över till kommunismen. Särskilt den sista
tecknas med en ensidig ideelisering, som
skarpt kontrasterar mot analysen av motivens tvetydighet hos hennes borgerliga och
katolska motståndare. Den brist på psykologisk symmetri som blir följden av denna
i och för
schematiska skildringsmetod
- stör mycket
sig naturligtvis fullt legitim

allvarligt teckningen av relationerna mellan
hcnne och det borgerliga lägret: de konstnärliga sammanhrngen inom detta senare
verkar betydligt hållfastare.
Annorlunda förhåller det sig med den
person, som till sist ger romanen dess mening, dominikanen pater Leo. Han ingriper
evgörande i det politiska förloppets kritiska
situationer, och han arbetar ömsom brutalt
och ömsom finkänsligt med de fruktansvärda personliga härvor han upptäcker
inom familjen Falk och dess omgivning.

bart, och såvitt jag förstår väsentligt för
romanen. I de avgörande momenten symboliserar pater Leo högst konkret genom

sin komiska gestalt, sitt grova språk

Stolpe

och

- försiktigare med expliblivit mycket

cita hänvisningar till människans oförmåga
och Nådens ingripanden i mänsklig svaghet
boken innehåller många salta ord om

-den alltför fina

fromheten, Pater Leo symboliserar själv livs levande att Guds kraft
fullkomnas i vår svaghet, just sådan han är

bär han själv åtminstone halva

romanens

betydelse.

Det kan inte förnekas, att Strel i kulisser

har vissa t. o. m, ytterst allvarliga brister,
En har redan påpekats: en så väsentlig person som Alexandra hotar att falla utom
ramen för det hela. Bristerna i övrigt är i
vidsträckt mening av stilistisk art. Det ät
uppenbart, att Stolpe beskurit sin stil på

av de alltför yviga plymer
förut kunnat irritera: i det hela är

huvudmassan

som
den

i

denna roman behärskad, energisk och

klar. Man kunde önska något större

be-

härskning och mindre energi framför allt
vid beskrivningen av de kvinnliga personerna
särskilt Reginas skönhet blir på- för läsaren. Allvarligare är att
frestande

klarheten mirabile dictu ofta drives för

långt. Analysen av psykologiska tillstånd
blir alltför ofta just analys, ett diskursivt
påpekande av de olika komponenterna i
stället för mångtydiga och täckande symboler för de komplicerade motiven. Detta

SPal i kulisser verkligen
är ett estetiskt betydelsefullt
verk, en roman där samma väldiga strid

är beklagligt när
som belbet

utkämpas och symboliseras på olika plan

-
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den psykologiska konflikten, det politiska
intrigspelet, den ideologiska diskussionen

och det religiösa frälsningsdramat, olika
händelsekedjor, som alla uttrycker samma
förlopp och alla är mycket fast intvinnade

i

varandra,

L. C.

Alf Ahlber gr Augustinus
den f örsta moderna människan.
Uppsala, Lindblad.

>Vad jag velat ge är en populär skild-

ring av hans liv och inre utveckling mot
bakgrund av de allmänna tidsförhållxn-

Alf Ahlberg i företalet till sin
Augustinusbok. Orden är typiska för författarens anspråkslöshet, för i verkligheten
får vi mycket mer. Alf Ahlberg ger oss
dena>, säger

inte bara en skildring av den helige Augustinus i relation till hans egen tid, som på
många sätt påminner om världssituationen
just nu, utan hans arbete är i viss mån ett
irionjärarbete. Det är första gången en sådan framställning föreligger på svenska och

för

svenskar.

Uppgiften är inte liten, för till att börja
med måste det röjas upp i hela snåret av
fördomar, som speciellt de bildade fått med
kulturhumanismen och som yttrar sig i ett

djupt rotat misstroende till allt kristet. En
man som Alf Ahlberg, som betraktar tingen
med insikt och balans, förefaller som skapad för en sådan uppgift.

Därtill kommer en omständighet,

som

skänker läsningen en alldeles speciell glädje.

Alf Ahlberg hör inte till de allt talrikere
författare, som till den grad tränger sig
fram med sin egen person, att de alldeles
överväldigar läsaren. Hans förnäma, till
objektivitet syftande och försiktiga skrivsätt gör ått man gärna tar honom till cicefon.

Utvecklingsfaserna hos den helige Augus-

tinus är väl bekanta för en allmänbildad
läsare. Men vad vi här lär känna är en ny
bild av hans liv, som fäster sig i minnet
inte minst för de anknytningar de ger till
vår egen samtid. Augustinus verkar överhuvud inte längre så avlägsen utan trots

)a)

de femton århundraden som skiljer honom
från oss i många punkter så modern, att ett
liknande öde med mo$varande variationer
mycket väl skulle kunna utspelas på nytt.
Från första sidan till den sista sitter man
spänd som vid läsningen av en riktig roman,
Hur intressanta är inte de faktiska, ofta
dramatiska skildringarna av Augustinus och

till manik6erna,
till Ambrosius och Hieronymus och framförallt till donatisterna och hela. den skakande tidsbild som står i samband därmed:
vandalernas anstorm i Afrika!
hans mor, hans förhållande

Det material som Ahlberg arbetar

med

är väl disponerat. Ibland tar framställningen formen av ett samtal med läsaren,
som han meddelar de senaste forskningsre-

sultaten på området utan att själv vilja
behålla det sista ordet. Det värdefulla i
denna typiskt ahlbergska undersökning ligger dessutom i att det här lyckats en ickekatolik, att arbeta fram just de element,
som så att säga ger den katolska aspekten.

Vi

ser hur Augustinus ställs inför en humanistisk ateism och esteticism, en fanatiskt
kristen sekterism eller gnosticism, en illusionslös dekadens eller det rena barbariet
och ändå alltid väljer i den riktning, som
ger sig ur kyrkans förutsättning. Man förvånas över aktualiteten i hans liv och verk.

En svensk katolik som inte är tillräckligt
orienterad om den store kyrkofadern, kan
inte få en bättre handledning än här. Den
har emellertid inte bara kommit till som
en bildningsangelägenhet. Det är fråga om
en personlig undersökning, som stimulerar
läsaren till att själv forska vidare.
Robert Bntn
M an f red B j örk quist: Förnyelse. Sthlm l9!2. Svenska Kyrlans
Diakonistyrelses bokförlag.

Sven

Johansson:

Kyrkan

och ilet tnoderna sambället, Sthlm
19i2. Studentrörelsens bokförlag.
ställer i sin
identisk med ett föredrag vid
öppnandet av nordiska ekumeniska mötet i

Manfred Björkquist

lilla skrift
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kravet på förnyelse. Ordet
Nyborg i är
är slitet och ofta skrämmande. Men denne
biskop har visat, att han själv kan skapa;
därför lyssnar man till honom.
I en liten skrift av stiftsadjunkten i
Dömle Sven Johansson ges några
anvisningar om hur en sådan kyrklig förnyelse kan tänkas ske. Skriften är ytterst
blygsam
i format och i tonfall. Men det
- sedan något så vettigt sattes i
var länge
tryck om kyrkans aktuella problem i Svedessutom ett

och inte gå på bio.
Menar r,i, att det 'år
ett lyeta" en kristen?- Vore det så enkelt att
bli frälst, då skulle t. o. m, den onde kunna
bli en god kristen.
Vad är det då att
-Slå upp Galaterbrevets
vare en kristen?
- 22!
femte kapitel, vers
Sedan man läst
detta bibelställe, blir kommentaren: Då är
det ju omöjiigt att bli frälst!
om
- Ja,
inte Kristus kommit och lidit döden
för att
frälsa syndare.>>
Johansson citerar också ur abbd J.
Michonneaus bok >L'esprit missionaire>> och

extra intresse för denna tidskrifts läsare,
därför att han i hög grad tt upp katolska
tankegångar och erfarenheter, flera bland
dem sannolikt föga bekanta för katolska
kristna i vårt land. Johansson har under
en resa för något år sedan satt sig i för-

bl. a, en gång ett församlingsbrev, som avsåg att ge kunskap om
bönen, dopet, konfirmationen och vigseln.
Innan prästerna trycktö sitt opus, lät de
några vanliga arbetare översätta det till

bindelse med och noga studerat den aktion,
som kallas >Mission de France>>; han inleder

till

rige.

Johanssons

skrift har

sin bok med ett citat ur H. Godins klassiska skrift >La France, pays de mission?>>
Johansson påpekar, att det växande och
allt mer industrialiserade samhället till stor
del saknar kyrkliga organ. Bide Frankrike
och Sverige äger väldiga stadsförsamlingar,
där endast en liten minoritec ryms i till-

gängliga kyrkor. FIan varnar också för
>tvivelaktiga termer)>

uttryck

-

sådana förslitna

som >>kristen ofiensiv>>, >>evangelisk

commando-raid>, >kristen kampanj>. Han

illustrerar vältaligt, hur lätt man på ett
helt annat sätt kan få kontakt med skenbart religiöst indifferenta människor. De
flesta bevistar en eller flera begravningar i
sitt liv.
>>Så kommer den förvånade kommentaren: Det var nattvardsgång, men det var
ändå inte konfirmation? Tänk, att det var
så många som tog nattvarden! Men, pastorn, jag undrar, om dom var frälsta allihop.
Vad menar ni då med
vata
^tt
frälst?Fläckfri, förstås!
Finns det

- flackfria människor?
d& nägta
Näää,
- det då
gör
det
det förstås inte.
Finns

inga frälsta, inga verkliga -kristna?
- Joo,
I{ur är det då att rar^ en kristen?
- då skall man leva som kristendomen
Jo,
säjer och inte röka och inte smaka sprit

berättar om arbetarprästerna i Marseille.
Dessa utarbetade

mustig fransk vardagsprosa. I ett försök
svensk översättning lyder denna text:
>Envar har sina id6er. . . Dom kristna
har sina, dom som inte är kristna har andra.
Alla kan vara nog så bra, bara man inte
blandar ihop dom.
Om du t. ex. håller på att joqden inte
kan ha gjort sig s.iälv, utan att Gud måste
ha lagt sin hand vid det hela, så kan det
vara mödan värt att då och då lyfta på
hatten för denne Gud. Det kallar man bön.
Om du tror, a.tt denne Gud skulle kunna
vara till glädje för dina ungar, så sätt dom
i förbindelse med Flonom alltifrån deras
födelse. Det kallar rr,an ilof.
Om sedan dina barn vill lära känna Kristus ännu mer och gå åt samma håll som
Han, så låt dom få möjlighet att möta
Flonom. Det kallar mrr, honfirmation och
f örst

a n attaards gången.

Om du tycker, att du kan behöva ett
tryggt handslag för att utan hyckleri ge
dina äktenskapslöften och ta på dej bördan
av en familj, så gör då upp ett avtal med
Gud, att han hjälper er båda. Det kallar

mn kyrhlig
Johansson

uigsel.>

rör också vid prästutbildningen

och berättar, att vid seminariet i Lisieux
krävs för inträde industriell eller lantarbetarpraktik. Vid det inledande {ilosofiska
studiet ges en relativt snabb historisk över243

Litteratur
i

senare

Luis Frois' Japans historia (1549-1t78)

och alltjämt levande tankesystem. Mycken
tid ägnas, åt Marx, Engels, Lenin och Stalin
jämte Sartre och andra aktuella filosofer.
Efter det filosofiska studiet följer en längre

och på en rad japanska källor samt material ur ordensarkivet, Vid sidan av missionsarbetets skiftande framgångar får man

tids praktik, t, ex. i en förortsförsamling

livsfrågor. Boken är ett viktigt dokument

till

både for missionshistorien och missionsmetoden, och är i sig själv ett lysande exempel på hur vår tids missionsverksamhet går
samma vägar som dessa pioniärer redan då
slog in på. I vår tid, då missionen i allmänhet och i Japan i synnerhet hOr till de mest
glädjerika områdena inom katolskt liv skall
boken säkert vinna läsare långt utöver
fackkretsarna.

sikt, 'varefter man fördjupar sig

Paris. Under hela studietiden bor prästkandidaterna ute i staden
en revolutionerande nyhet i förhållande till de klassiska prästseminariernas halvt ordensliknande liv. övning i team-arbete är också

en väsentlig del av utbildningen.
Johanssons skrift är m. a. o. laddad av

aktuella och värdefulla uppslag. Den har
sitt stora intresse också för katolsk publik i

Boken har utkommit sorn band 16 i

Sverige.

S.

S-e

Johannes Laures SI:

Die

Anfänge der Mission aon Miyako.
164 s. Miinster 1952, Aschendorff.
Miyako, idag Kyöto, var en gång Japans
huvudstad. Det var från Miyako Frans
Xavier ville bedriva missionsverksamheten i
Japan. Sju år efter hans död förverkligade
hans medbröder dessa planer. Det första
pioniärarbetets historia i detta centrum för
politiskt och kulturellt liv behandlas av en

sakkunnig författare, vilken är professor
vid jesuiternas Yochi Daigaku-universitet i
Tokio. Han stöder sig framförallt på den
portugisiska samlingen av jesuitmissionärernas brev från Japan och Kina, som publicerades för första gången li98; vidare på

244

en levande inblick i japanska kulrur- och

Mi ssio n s wis s en s c h a f tliche Abhandlungen und Texte
genom institutet för missionsvetenskaplig
forskning vid universitetet i Mönster. Vid
detta tillfälle hänvisas till samma samlings
li. häfte: P. Tellkamp SVD: Dle
Gefahr der Erstickung fAr die hatholische
samlingen

Veltnission. Här behandlas ett av missionsverksamhetens svåraste problem: >Växan-

dets kris>>, hur nämligen missionsförsamlingarna växer intensivt och extensivt i en
sådan takt, att det ibland är omöjligt för
de få prästerna att organisera den nöd-

vändiga själavården. Framställningen är
byggd på god dokumentation och ger

en

aning om världskyrkans missionsperspektiv.
Peter Hornung Sl
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