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SEDÄN SIST

Kristus Konangens försantling i Göteborg

firade sitt hundraårsjubileum den z5-26 augusti. Dess krönika har åtskilligt
att berätta om segt arbete, småaktig misstänksamhet, erkännsam uppskatt-
ning och försynt trohet mot kyrkan men framför allt om en lyckosam
uweckling. Från en oansenlig bcirjan har församlingen vuxit upp till ett
välbekant inslag i den göteborgska stadsbilden.

Detta jubileum såg inte främst bakåt utan ftamät. Dess höjdpunkt blev
owivelaktigt invigningen av den nya skolan, som länge varit planerad och
nu kommit till stånd tack vare föredömliga insatser från församlingen och
dess prdster.

Den nya skolan ligger centralt i staden. Den är ändamålsenligt och prak-
tiskt byggd, rent av en smula robust, och alldeles fri från skryt och vräkig-
het. Men den har en fin atmosfär av vänlighet och trivsel i korridorer och
l*osalar och är en god miljö för fostran och undervisning.

Den nya skolan ser vi gärna som en välfönjänt hyllning till Skolsystrarna.
Deras sega uthållighet har därmed fått en synlig belöning. Skolan utgör
också en viktig etapp i arbetet a* bygga upp en funktionsduglig församling
i den moderna storstaden. Bättre kunde Giiteborgs katoliker inte fira sitt
jubileum än med denna insats för framtiden.

Jubileet fick sin glans genom den apostoliske delegatens, ärkebiskop Bruno
Heims närvaro. Men framför allt var det en glädje för stiftets katoliker att
just vid detta tillfälle Lä ta emot sin nye biskop, länge väntad och möa
med omisskännlig öppenhet.

Biskop Taylor kommer till oss i en siruation av löften, hån arbete och
viktiga avgöranden. Ett konstruktivt kyrkoarbete i Sverige krdver mångas
medverkan och framför allt är lekmannainsatser på bred bas mycket ange-
lägna. Men redan biskopens korta vistelse i Sverige har givit skäl att knyta
stora förväntningar till hans episkopat. Med sin fina humor och chosefria
saklighet är han en biskop efter svenskt kynne. Han kommer siikerligen
att finna gensvar hos landets katoliker, tillgivenhet och lojalt stöd i en svår
men stimulerande uppgift. Samtidigt hoppas vi, att han skall prägla svensk
katolicism med sin egen sobra medmänsklighet.

to - 622832 Credo, 43:e årg. Nr 4. r96z r5t



Sed.an sist

Konung Oidipus' öde

väcker vårt medlidande, då han som barn sätts ut för att bli rovdjurens
offer. Det var dock inte f.räga om någon dramatisk finess hos Sofokles, ry
de gamla grekerna gjorde så. Liksom hos våra förfäder bestämde husfadern
om barn, som fötts inom hushållet, skulle fä leva eller dö.

Detta kan vara en nyttig påminnelse i debatten kring fallet Finkbine.
Utanför kristendomens råmärken har inte ens det fcidda barnets rätr att
leva varit självklar, än mindre det ofödda. Der är dilrfor inte förvånande

om sekulariserade människor har svårt att förstå den katolska ståndpunkten
i abortf.tägan. ,rVatikanen rasar>, >>Roms åsikt om abort skrämmer>, >>kato-

liker wingar sitt förnuft till tystnad>, >påven fördömer mrs Finkbine>.
Så lyder kommentarerna i en ofta vulgär pressdebatt och man tackar 

- 
må-

hända en smula förhastat 
- 

Gud för Mäster Olof, som bevarat vär lag-
stiftning från dylika aberrationer.

Ur kristen synpunkt är det beklagligt, att ingen annan kristen
röst än Vatikanens och den katolska kyrkans nätt f.ram till vårt folk. Man
skulle som katolik givewis kunna gläÅja sig över det. Men vid närmare
eftertanke upplever man framför allt smärta över den brist p.å enhet och
konsekvent, gemensamt ställningstagande kristna emellan, som här träder
i dagen. Ja, det är mer än smärtsamt att den svenska kyrkan inte gjort
några uttalanden alls och inte ens blivit tillfrågad om sin ståndpunkt av
svenska journalister. Det är måhända symptomatiskt men ger ingen anled-
ning till glädje från katolskt håll.

Mänsklig medkänsla med familjen Finkbine 
- 

och tusentals
andra offer för neurosydynets fadiga biverkningar 

- 
har dominerat debat-

ten i svensk press. Det är i och för sig glädjande, men det är felaktigt och
orätn'ist aft utan vidare tillvita katoliker brist på sådan medkänsla därför
att de har annan mening i sakfrågan. Både officiella och privata katolska
uttalanden har understrukit, att man trots sin inställning till abort som sådan

hyser förståelse för makarnas Finkbines svåra situation. >Det är inte f.räga
om att döma dem 

- 
det är principen man är ute eftern, säger också en

sansad intervjuare i sin kommentar.
En annan hållning är ej heller möjlig. Den katolska kyrkans uppfattning

är utarbetad i nära kontakt med framstående läkare, tillsammans med vilka
moralteologerna upplever de mänskliga tragedierna lika starkt som läkaren
inför sin patient. Och prästen, som möter dessa frågor i biktstolen, har san-
nerligen inte kunnat undgå att engageras. Ingen sitter här som domare.
Alla är vi medmänniskor.

Men det är just i vår situation som medmänniskor, som problemen börjar.
>I abortfrågan liksom i andra affektladdade angelägenheter bestäms åsikter
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Sed.an sist

och argument i stor utsträckning av känslor, slumpvisa erfarenheter, in-
vanda föreställningar, önske- eller skrämseltänkande och andra mer eller

mindre undermedvetna faktorer,u säger DN i en ledare (zzl8).Iakttagelsen
är riktig och det är mot den bakgrunden, som kyrkan hävdar människans

plikt att fungera som människa, dvs. höja sig över det enbart känslobetonade

och ögonblickets spontana impulser och försöka bli medveten om de fakto-
rer, som bör och skall bestämma ett sant och iikta mänskligt handlande. Att
formulera principer och normer är inte populärt i vårt land och den domine-

rande filosofin har resulterar i skepsis t. o. m. mot möjligheten att göra deta.
Det är ett kapitel för sig, som vi ofta har haft anledning att behandla och

därför låter bero i det här sammanhanget.
Vad som hänt har också givit anledning till en förnyad debatt om

abort. Även om vissa röster har höjts för friare aborter, kan man i stort
sdga, att erfarenheterna från den svenska lagstiftningen har satt spår i vida
kretsar. Man börjar allt mer erkänna, att det här också fu fåga om ett
moraliskt problem. >Flertalet människor vare sig religiösa eller icke-religiösa,
bör finna det naturligt att om två människor ger upphov åt ett nytt liv, så

bör den nya varelsen i normala fall f.ä en chans. Respekten för människo-
livet kan inte gärna hållas utanför abortdebatten. .. Kräver man fri abort,
får man i varje fall inte glömma att problemet har att göra med både psyko-
logi och moral>> (Ny til, cit. i DN zzlS).

När man vill rättfärdiga de ingrepp som man faktiskt anser skall få
förekomma, går det att skilja pä wä principer. Den ena ser i likhet med
svensk lagstiftning framför allt till moderns situation, hennes fysiska och
psykiska reaktioner, men tycks ignorera fostrets människovärde. Den andra
principen talar mer om barnet och vill befria dEt från ett liv fyllt av lidande.
Detta kan se mera humant ut men det är ä andra sidan svårt att ins€, hur
dylika tankegångar undgår att uwecklas vidare till eutanasi.

Dessa referenser till eutanasi och barmhärtighetsdcidande, som görs från
katolskt håll i abortfrägan, ar en anstöt för många. Reaktionen kan på sätt
och vis vara förståelig. Det är även värt att erinra om att den kanoniska
rätten traditionellt skiljer mellan abort (före sex månaders graviditet) och
barnamord.

Men våra ökade insikter i naturens hemligheter gör det svårt att förneka,
ät fostrets biologiska individualitet börjar på ett mycket tidigt stadium, för
att inte säga vid den första celldelningen. Det är då inte lätt att dra gränser
för människovärdet. En f. d. abortkurator påpekar, ar aborter oftast utförs
när fostret * 16 cm långt, har fullt utbildade armar och ben med finger
och tår, ett ansikte med individuella drag etc. Aborten blir då >olustig>>
(DN zo/8). Det borde göra vem som helst betanksam. De som pläderar
för abort vet eller betänker inte alltid detta. Våra förfäder dc;dade ej heller
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Sedan sist

själva barnen utan satte ut dem i vildmarken. Den moderna människan
undgår det konkreta ingreppet genom att via olika myndigheter ge upp-
draget åt en läkare. Att läkaren dessutom inte ens har rdtt att åberopa lagens
fundamentala bestämmelser om wingat samvete ät en olidlig situation. Här
om någonstans behövdes en lagändring.

Den katolska kyrkan bygger sin uppfattning på vissa grundläg-
gande fakta. En människa dr inte hara ett biologiskt fenomen utan en per-

son med ande, som har sina naturgivna rdttigheter, dvs. också ett okränkbart
liv. En sådan insikt räcker, när det gäller att bedöma >normala fall> av
abort. Men när saken tillspetsas, som fallet är med de thalidomidskadade

barnen, spelar totalsynen på människan och livets mening, sett ur evighetens
perspektiv, en avgörande roll. Har livet sina gränser mellan moderlivet
(eller födossningsbordet) och graven, kan det rc sig grymr aft ens passivt
tillåta ett liv, som kanske blir fyllt av lidande. Inte alla skadade barn blir
en Helen Keller.

En specifikt kristen hållning räknar också med lidandets problem, även

det sett mot evighetens bakgrund. Det är inte lättlöst, och klichdartade hän-
visningar till Guds vilja d,t inte tillfredsställande. Dr Peter Heimann säger
med rätta att smärta aldrig kan vara ett självändamål (Rec. TZ z8/8), även
om han medger att den kan leda till personlig mognad. Att accq>tera lidan-
det för sig själv kan vara svårt. Att vilja tillåta det för andra ar ännu svårare.
Vår tro kan vara än så klar och konsekvent, men det betyder inte, att alla
har den heroiska förtröstan på Guds godhet som fordras av en moder, vilken
är beredd att ge sitt liv för ett ofött barn, eller ta sig an ett vanskapt barn
i en redan existerande f.amilj.

Kyrkans uppgift är inte att winga någon enskild att ratta sig efter den
kristna helhetssynen. Men hon skulle svika sitt uppdrag om hon inte klart
och weklöst försvarade både det mänskliga livets okränkbarhet och den
gudomliga uppenbarelsens sanning. Guds mening med livet kan inte tillintet-
göras av människor. Gud i sin allmakt inte bara räknar med våra brister
och svaghetet i alla dess konsekvenser utan ger också nåd åt var och en
att fullkomna sitt konkreta liv, hur oviktigt det än kan te sig r'rr vanlig
mänsklig synpunkt. Der är mot denna hakgrund, sorn kyrkan vä.grar att
göra känslomässigt begrundade undantag. Även våldtagna nunnor föder sina
barn 

- 
i motsats till vad som påståtts. Helhjiirtade katolska mcjdrar lever

kyrkans lära i dess hela konsekvens, inte i blind underkastelse utan i kärleks-
full efterföljd till Kristus, som gav sitt liv för oss, för att föra oss fram till
det eviga livet.

Kyrkans hållning har i många tidningar utsatcs för onyanserad kritik. Men
vi har skal förmoda, att mänga människor lyssnat på vad hon haft att såga
och i hennes ord funnit befrielse. Det är ett löftesrikt tecken.
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P astor Grönlund's Mar kusa ersion

har råkat in i sin egen formhistorias skugga. Utkommen under den något

problematiska titeln >Vi aann!>> sa Marhus (Stockholm t962, Berghs) ger

den lilla boken i och för sig inte någon större anledning till oro. Men nu

har offentligheten fått titta in i verkstaden. Innan arbetet var avslutat lät
Eric Grönlund publicera enskilda delar av texten. Och proven skrämde i så

hög grad kritikerna, att skräcken rycks dröja kvar inför den nu utkomna
boken. I alla händelser har versionen lyckats fätga in något av den pale-

stinensiska småborgedighet, som dven evangelistens original har över sig. Så

anat man något av den häpnad, som Nasardens upptrådande väckte i ett sam-

hälle av småbönder och hanwerkare.
Boken är nog ett experiment och enligt förordet vill den inte vara mer

än detta. Den vill återberätta Markusevangeliets innehåll med syfte att leda

in i bibeln och dess hävdvunna språkformer.
Det finns således ingen anledning till oro över att versionen inte orda-

grant följer originalet eller att enskilda uttryck är en aning vågade. Men
ändå har humanister och kristna nu för en gångs skull varit eniga i sin

kritik. De har gemensamt lyft pekfingret och varnat publiken för brister
som den först annonserade texwersionen uppenbarligen hade, och då kanske
gjort det med ett visst berättigande.

Kritikerna tog sin utgångspunkt från vissa ledande idder, som i sin tur
kan kritiseras. Man får nämligen inte ställa en bibeltext - original eller
tolkning 

- 
utan alla reservationer bredvid den profana litteraturen och

sedan irriteras av att bibeltexten inte till alla delar följer vedertagna profana

stilmönster. Ä andra sidan får man ej heller tala om bibeln som Guds Ord

- 
med stort O! - 

på sådant sätt att man undanskymmer det faknrm, att de

bibliska böckerna har skrivits av människor. I motsats till sådana ensidigheter

bör man erinra sig att redan originaltexten satte sig över sin samtids stil-
regler, så att litterära konässörer och finsmakare rynkade på näsan inför
Nya testamentets >grovheteru. Även den unge Åugustinus kände sig scön

av Skriftens brist på ciceroniansk värdighet (Confessi.oner III 5:9).
Tvärtom kir man ta hänsyn till, att bibeln erbjuder Guds ord uttryckt i

mänskliga termer. Förhållandet mellan den gudomliga och den mänskliga
komponenten dr hdr nästan lika svårt att f.atta som relationen mellan det
gudomliga och det mänskliga hos Jesus Kristus. I honom har ju Guds Ord
iklät sig mänskligt k<;tt, och det är just detta förhållande som avspeglas i
bibeln. Därför finns det inte något att invända mot en bibelversion som vill
avspegla detta.

Påven Pius XII har i sin encyklika Diaino afllante Spiri.tu "Om bibelstu-
diernas tidsenliga främjande> (Zolg ry+2. Utg. på svenska i Bibelkunskap t.
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Stockholm 1944) indirekt sanktionerat detta sätt att tolka bibeln, då han
sdger: >Man möter där t. ex. skildringar, som skulle kunna kallas approxi-
mativa, och vissa överdrivna uttryckssäft, ja, ibland t. o. m. paradoxer, som

ha till uppgift att fastare inprägla det sagda i minnet. I själva verket står
ju bibeln icke främmande för något av de uttryckssätt, som det mänskliga
språket fordom, särskilt i Orienten, använde sig av för aft forma sina tankar,
förutsatt naturligwis att formen icke på något sätt stod i strid med Guds
helighet och sannfärdighet. Sålunda sade redan den helige Thomas: 'I den
Heliga skrift framställes det gudomliga för oss på människovis.' Såsom det
personliga Gudsordet blev likt människor i allt'utom synden', så äro också

de Guds ord, som fått uttryck genom mänsklig tunga, det mänskliga språket
lika i allt utom villfarelsen. Denna Försynens 'nedlåtenhet' prisades redan
av den heliga Krysostomos, som åter och åter upptäcker och påpekar dess

tydliga spår i de bibliska böckerna" (sid. z+).
En bibelöversättning får naturligtvis inte utformas på vilket sätt som helst.

Men för den gäller inga andra regler än de, vilka Guds ord underkastat
sig självt Den får och skall vara akta mänsklig, men den får inte >synda>.

Den får inte, för att tillmötesgå mänsklig självtillräcklighet, undanhålla
något av de obetingade krav som Guds höghet och helighet ställer och
måste ställa på människan som sin skapelse. Den får heller inte av humani-
tärt patos försvaga, än mindre ta kraften ur Kristi kärva fordran, att den
som vill vara hans lärjunge skall följa honom på självoffrets väg, viss om
att Gudsriket endast kan vinnas genom karleksfullt uppfyllande av Faderns

vilja.
Blir denna väsentliga syn på bibeltolkningen tillgodosedd, eir det fullt

legitimt att en översättning i övrigt bär prägel av apostoliskt nit och pastoral

omsorg för en viss grupp av människor, som kanske inte förstår det språk
som lärda teologer och humanister eller högtidliga fromma anser som det
enda adekvata och tillbörliga. Detta gäller desto mer för det konkreta fall,
vilket givit anledning till våra reflexioner. Det finns ju för närvarande inte
någon översätning av Skriften på svenska, som tillfredsställer vare sig lärda
eller olärda.

Till slut kan det vara vårt aft erinra om, att Erik Grönlunds försök inga-
lunda är unikt. Det finns mängder av förslag att göra. bibeln mera lättill-
gänglig för ovana läsare. Man presenterar delar av den t. ex. enligt serie-
tidningsmodell, som modern bildtidning eller som vanlig bok utan vers-
indelning. Slutligen finns det också omsorgsfullt gjorda nyöversättningar,
t. ex. av den engelska Holy Bible. S?ikerligen kan man ldra åakilligt av
erfarenheter, som redan gjorts, och det vore värt att undersöka, hur de olika
försöken mottagia. Sannolikt skall man då kunna konstatera, an man inte
får underskatta ens ovana läsares omdöme.
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OM FILOSOFI OCH BIBELEXEGES

D e f lo s of s ka fö ruts ä ttninga rna

xegeten rättar sig inte medvetet efter filosofiska system och teorier
vid sitt arbete. Han vill utreda vad som står i den bibliska texten och

förstå den så som en bildad samtida leisare skulle förstått den forntida för-
f.attaren. Exegeten ledes dock vid sitt arbete av vissa fuikter om hur rnan
skall uppnå denna förståelse och om hur det går dll när en skriftställare
föfiadar sitt verk. Man ar dessvärre inte enig i fackkretsar om dessa åsikter,
och de vdxlar också nästan lika snabbt som klädmodet. Dena väcker miss-
tanken att åsikterna inte uteslutande bildats på grundval av saken själv, hur
mycket de enskilda forskarna än vill hävda detta. Man nödgas alltså dra
slutsatsen att även andra inflytanden inverkar på forskningsmetoderna och
detta utan att forskarna alltid är medvetna därom.

En text, ett dokument, en skrift hör till människans värld, och man be-
traktar dem därför som ett slags mänsklig verkligher: man vill förstå och
begripa den mänskligt-andliga verklighet som var anledningen till att tex-
terna en gång formulerades.

Att vilja förstå på deua sätt kan inte ha någon mening när man står inför
något rent materiellt. I naturvetenskapen rör det sig enbart om atr fastställa
påvisbara sammanhang; ingenting pekar deir omedelbart ut över det rnate-
riella. Så är också den naturvetenskapliga forskningens resultat oberoende av
forskarens världsåskådning, så länge han strikt håller sig till metoden och
inte går över dess gränser. Detta oberoende iir däremot mycket svårare att
förverkliga vid sysslandet med historien, som ju är skådeplatsen för konfron-
tationen människor emellan.

Det finns många underxikningar som filologer och exegeter har gjort av
de olika faktorer som omedvetet kan ha påverkat en f.örf.anarc. Däremot be-
sinnar man mindre de fakorer som utläggaren själv, exegeten, vanligwis
omedvetet och oavsiktligt, ar beroende av. Blir man å andra sidan uppmärk-
sam på dem, så händer det alltför lätt att. man förwivlar om möjligheten till
historisk kunskap överhuvudtaget, och därmed rycker man undan marken
för den egna forskningen.

Den protestantiska teologin, och därmed även exegetiken, tror sig inte vara
beroende av någon filosofi alls. Men det är att bedraga sig själv. Varje reli.
gion innefattar en bestämd syn på verkligheten och inbegriper därmed en
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metafysik.l Och om den protestantiska teologien därtill vill göra räkenskap
för sig själv som teologi, så måste den helt enkelt tillgripa en filosofi. Även
om man inte är medveten om sådana förutsätmingar, gör de sig inte desto

mindre gällande. I det fallet saknas emellertid den självkritik som är nöd-
vändig f.ör att hålla beroendet av förutsättningar inom tillbörliga skrankor.
Forskaren arbetar då omedvetet med en populärfilosofi som så att säga lig-
ger i luften och som han inte medvetet gjort klar för sig. Denna populärfilo-
sofi är i protestantiska miljoer starkt kantiansk. Detta är ganska naturligt, då
Kants egen filosofi utgör ett slags sekularisering av protestantiska grund-
inställningar, t. ex. av låran om den dolde Guden och förnekandet av att
man på förnuftets väg kan vinna kunskaper i religiösa och sedliga ting.

Enligt Kritih d.er reinen Vernunft kan den mänskliga kunskapen inte nå
verkligheten såsom den är utan blott såsom den ter sig för oss, omformad
genom sinnenas former och förståndets kategorier. Människan är alltså på
grund av kunskapens mekanism avskuren från verkligheten. Framför allt
kan hon inte få någon kunskap om andliga verkligheter såsom Gud och
själen, utan hon kan blott postulera dem. Då Kant emellertid i sina spekula-
tioner lät sig ledas av sin tids naturvetenskapliga tankeformer och stod under
inflytande av upplysningen, antog han utan vidare att Kategorierna är de-
samma hos alla människor som rör sig i tid och rum. Alla människor är ju
lika varandra i f.räga om kunskap, när det gäller matematik och fysikaliska
lagar.

Hade Kant tagit med dven historieforskningen i sina överväganden, hade

han måst komma till andra resultat. Ty på detta område, liksom när det gäl-
ler det ömsesidiga bedömandet människor emellan, räcker inte överensstäm-

melsen långt. Han hade då måst komma f.ram till antagandet, att kunskaps-
formerna är olika allt efter tid och kulturnivå, dvs. att de är historiskt be-
tingade. Ja, om man drar ut konsekvenserna, hade han inte kunnat värja
sig mot det antagandet, att varje människa har sin egen uppsättning av kate-
gorier. Därmed skulle dock den enskilda människan definitivt vara inne-
sluten i sin egen värld och varje förment samtal vara dömr till art förbli
monolog. Man möter ju enligt Kants teori inte medmänniskan utan blott
den föreställning man gör sig om henne. Kant har vissedigen i Kritik der
prahtiscben Vernanft gjort ett försök att bryta igenom denna mur. Men
man måste f.räga sig om försöket har lyckats eller om han inte under trycket

1 A. Brunnet: Die Religion. Freiburg/Br. 1956, s. ror ff. Mircea Eliade Mltbm,
Träune, My$erien. Salzburg t96r, s. r j: 'Varje religion 

- 
även den mest elementära 

-är en ontologi: den uppenbarar existensen av de heliga tingen och den gudomliga gestalt-
ningen, den visar vad som i verkligheten är, och lägger därmed grunden för en vädd som
icke är obegriplig och flyktig, såsom den är i mardrömmar och som den ständigt åter blir,
när tillvaron hotar att sjunka ned i den fullkomliga relativitetens kaos, där ingen fast punkr
finns som kat gannte:,z' en orientering.'
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av fakta har gjort ett antagande som i grunden är oförenligt med hans

system.

Kant var begripligt nog omedveten om i vilken utsträckning han i själva

verket detroniserade människan. Hans avsikt var ju den rakt motsatta: han

ville upprätta människans sedliga autonomi, göra henne till domare över
gott och ont och på så sätt föra Luthers arv vidare, varigenom människan
frigjorts från kyrkans ledning och hänvisats till den Helige Andes vittnes-
börd i hennes inre. I verkligheten har dock Kant avpersonaliserat människan
och gjort henne till en produkt av allmänna, opersonliga kategorier.

Efterföljande filosofer har också fullföljt denna linje. Om förnuftet för
Kant ännu gällde som människans väsenskårna, så förlades denna kärna

sedermera till andra skikt i den mänskliga existensen, till sist till det psykiska

och det ekonomiska. Det är också dessa skikt som säges bestämma själva

kunskapsformerna. Människan betraktas inte längre som något i sig själv,

som en personlig varelse. Hon är nu blott produkten av historien (historicis-

men), av sina barndomsupplevelser och det omedvetnas drifter (Freud och

hans skola), av det ekonomiska tidsläget och tillhörigheten till en klass

(Marx). Hon är nu blott ett slags högre djur, som darwinismen menar. Då
hon inte har något iag i egentlig mening, finns det inte heller någon san-

ning: hennes kunskap är, lik djurens, blott ett medel att uppehålla livet, ett
medel som tjänar maktbegäret (Nietzsche, Marx). Hon tror sig vara sig

själv, något i sig existerande, och utifrån denna fasta punkt menar hon sig
kunna få kunskap om sanningen, dvs. verkligheten sådan den tir. Men det

är blott hennes fäfånga som förleder henne till en dylik uppfattning. I själva

verket är människan endast ett fält som bestämmes av kategorier och oper-

sonliga former, ett knippe resultat av olika påverkningar (Dilthey). Hon är

determinerad i allt, även när hon tror att hon bestämmer över sig sjä1v.2

Enligt denna uppfattning finns det alltså ingen sanning alls. I synnerhet:

det finns inte längre någon historisk kunskap. Sinnesförnimmelsernas och

uppfattningarnas former (kategorier) skymmer alltid den förflutna verklig-
hetens fcirlopp. Ja, de träder emellan redan när människor umgås med var-

andra. Ingen kan veta vem den andre verkligen är, bara hur han ter sig för
den iakttagande. Ingen lyckas överskrida den trollkrets, som den egna upp-

fattningen utgör.
Dessa filosofiska hypoteser har inte kunnat undgå att också inverka på

'z P. Tillich: Der Mflt z* sein. Sottgart tgjj, s. ror: 'Der idealistische Fliigel des
biirgerlichen Denkens machte aus der Person ein Gefäss, in dem die Universalien einen mehr
oder minder angemesseneo Platz finden. Der naturalistische Fliigel des biirgerlichen Denkens
machte aus der Person ein leeres Feld, in das Sinneseindriicke eindringen und, je nach dem
Grad der Intensität, herrschen. In beiden Fällen ist das individuelle Selbst ein leerer Raum
und der Träger von etwas, das nicht er selbst ist, von etwa Fremden, durch das das Selbst
von sich entfremdet wird.'
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den moderna bibelutläggningen: aft veta vem Jesus var,'år helt enkelt omöj-
ligt. På sin höjd låter det sig utforskas hur urförsamlingen, hur hans lär-
jungar uppfanar honom. Man måste därför inskränka sig till att klarlägga,
genom vilka tidsbetingade former församlingen kommit till sina föreställ-
ningar om Jesus, till sin kristologi och sin teologi. Men den nutida tron kan
i sin ovillkorliga hängivenhet inte stödja sig på något så osäkert som histo-
rien. Ty den historiske Jesus måste förbli evigt okänd. I hans ställe trädde
därför trons Jesus, men detta utan att man egentligen kunde säga varifrån
trons Jesusbild kommer - om det nu inte är från en historisk tradition -eller varför denna trons bild skulle vara mer att förlita sig på än historiens.
Det var sålunda bara konsekvent, att man slutligen förklarade frågan om
evangeliernas historicitet vara fullständigt ovidkommande. Av betydelse blir
då blott det sätt varpä evangelierna talar till oss idag, hur de som en appell
driver oss till förverkligandet av vär egen existens. Det är den enda tjänst
vi får vänta av dem. Det säa varpå de åstadkommer detta är inte väsentligen

olikt myternas verkan på primitiva folk. Varken evangelier eller myter kan
göra anspråk på att framställa en objektiv verklighet. Men det är inte heller
deras syfte. Avmytologiseringen gör själva historien till myt.

Men kan man - fortfarande under sådana förutsättningar - överhuvud
nä f.ram till kunskap om urförsamlingens teologi och de former som inverkat
på dess utgestaltning? Om kunskap är vad dessa teorier rdknar med eller
implicit och omedvetet förutsdtter, då kan väl inte heller den nutida forskarens

kunskap utgöra något undantag f.rän regeln. Även han måste vara ur stånd

att ens förstå urförsamlingens föreställningar och den tidens uppfattningar och

uttrycksformer med den innebörd som de då hade. Nutidsmänniskan är ju
likaledes innesluten i sin värld, utan dörrar och fönsrcr, och denna vädd är

bestämd av uppfattnings- och framställningsformet som hon inte förfogar
eller bestämmer över.

Naturligwis har historikerna sällan gått så långt i sitt resonemang. De har
alltid lyckats göra halt innan de störtade ned i intet. I själva verket vore det
ju fullständigt meningslöst att syssla med historisk forskning, om deras egna

teorier vore helt riktiga. Trots alla kritiska teorier har man ansett sig kunna
utforska, om också inte det historiska skeendet som sådant, så åtminstone

uppkomsten av den bild som man senare gjorde sig därav. Ibland har man
trott sig till och med kunna trånga fram till något av själva verkligheten
i det förgångna, sedan man sovrat de tidsbundna formerna. På en eller annan
punkt har man även menat sig nå fram till den historiske Jesus bortom och

under den kyrkliga traditionen och evangelierna. Men detta har blott kunnat
ske därigenom att allt det förkastats som ohistoriskt som kritikern höll för
omöjligt på grund av sin egen världsåskådning.

Nu visar sig emellertid den yttersta konsekvensen av att den protestantiska
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forskningen förkastat traditionen. Minnen, uppteckningar, bcicker är ju ingen-
ting annat än nedslag av traditioner och resultat av direkt umgänge. Därför
måste misstro mot traditionen i längden också drabba sjdiva den till en bör-
jan så högt uppskattade Skriften, drabba den på ett förintande sätt. Sam-

tidigt gick det oundgängligt därhän att den ena exegetiska hypotesen avlöste
'den andra, då 

- 
under de givna förutsättningarna 

- 
ingen agde em fast

fundament eller ens kunde äga det. Visst har varje forskningsriktning och
skola gett oss nya insikter. Men varje gång när man väntade att de skulle
ge en bestämd förklaring och lägga en fast grund för en helhetssyn, då trädde
'deras otillräcklighet snart i dagen. De olika exegetiska konceptionerna kunde
ju inte heller, enligt sin egen teori, återspegla annat ån if.rägavannde exegets

eget sätt att uppfatta de historiska händelserna och personerna.

And lig kunskap oclt Ii stori ska forrue r
Den skisserade synen på vårt förhållande till den historiska verkligheten

kan alltså inte vara riktig, om inte både historisk forskning och dessutom

varje umgänge människor emellan skall bli meningslösa och teorierna sjålva
falla under sarnma dom som de uttalar över all tradition. Å andra sidan kan
naturligwis inte förnekas aft det finns tids- och miljöbestämda former för
uppfattande och bedömande av historiskt material, och att dessa former utgör
en risk för den historiska förståelsen. Därför måste forskningen bemöda sig
om arc urskilja dem och precisera deras inflytande i varje enskilt fall. Men
en påverkan från dessa former, vilka de än vata månde, kan inte utgöra
hela kunskapen, ja inte ens det viisentliga i den, lika litet som människan

bara d:r produkten av det förflutna och omvärlden utan något därutöver. Hon
är ju först och främst ett iag, en prsonlig varelse, som existerar i sig själv.

De historiskt betingade formerna berör ju inte själva den andliga kunska-
pen utan hör till des psykologiska sida. Det har djurpsykologin visat allt
tydligare. Det biologiska livet försiggår viisentligen i former och gestalter som
hör till en art och är givna med den, men de hör inte till anden, zum Geist.
Hos djuren bestdmmer dylika former varseblivningen och iakttagelseförmågan
och inskränker dessa till det som är viktigt för att kunna uppehålla livet. Där-
för har djuren inte uwecklat någon kultur, ej heller någon historie- eller
naturvetenskap.

Hos människan däremot är anden den utslagsgivande faktorn, när der
galler att komma fram till kunskap. Anden söker och finner kunskap om
verkligheten sådan denna är i sig själv, hur mycket den än kan ledas vilse
genom inflytande från sinnenas sfär. Detta visar det dagliga umgänget män-
niskor emellan. Vi vet att vi har att göra med människor, att dessa är själv-
ständiga väsen, och vi förstår vad de menar med sina ord. Här är alltså en
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punkt, där vi omedelbart ser verkligheten som den är. I och med att vi inser

att någon är en människa, fattar vi hennes andliga dimension. Vi förstår vad

den andre vill säga. Ingen skulle tro sig förstå medmänniskan, om han

alltid blott hörde sin egen mening i dennes ord; och mänskligt liv vore
omöjligt, om vi i medmänniskornaban mötte oss själva.3

Alltså har sinnena en tendens att innesluta oss i en trollkrets, såsom de
gör med djuret. Men människan står redan utanför denna krets åtminstone
på denna punkt och s€r, utan beroende av de givna formerna eller wärsige-
nom dem, det som är just så som det är. Endast därigenom att det förhåller
sig så, har hon kunnat komma underfund med att andra faktorer spelar med

i hennes kunskapande, att förståelsen riskerar att bli vanställd genom fördomar
och föreställningsformer, ja, att det överhuvudtaget finns sådana föreställ-
ningsformer. Sanningen är förvisso inte så enkel som ett föremål som ligger
framför oss och som vi bara behöver öppna ögonen för att se. Människan
måste ständigt kämpa om den, gentemot all skenkunskap. Men den ligger
inte heller på andra sidan av en avgrund, som är omöjlig att överskrida. I det
hon utgår från den enda fasta punkten förmår människan att utvidga om-
rådet för sanningen och i stor utsträckning genomskåda det inflytande som
formerna har. Om det inte vore så, skulle all vetenskap och dzirmed även

exegetiken inte bara förlora sin mening 
- 

man skulle aldrig ha kommit på
iddn att dgna sig åt dem.

Hos djuren är föreställningsformerna ofrånkomliga och oöverkomliga, ty
hos dem höjer sig ingenting utöver det rent sinnliga. Så är det inte hos män-

niskan. Här är föreställningsformerna (kategorierna) inte autonoma, såsom

Kant har framställt saken. Då de inte utgör en del av anden, faller de under
andens kritik. De är vidare inte så oformbara som hos djuren, vilka får dem
givna av naturen och blott föga kan förändra dem, även om man inte får
tänka sig dem, som formerna hos materiella föremål, helt oföranderliga i sig
själva. Hos människan däremot är föreställningsformerna, genom andens

aktivitet, i hög grad historiskt betingade. Detta gäller speciellt förståelsen av
och insikten i den verklighet som människan lever i. Detta har forskningen
också insett, men under inflytande av den rådande filosofin har den gått till
överdrifter och hamnat i historicism. Änden är av sig själv inriktad på verk-
ligheten, framför allt på den mänskliga verkligheten, just såsom varande
något unikt. Utan ande skulle det inte finnas någon mänsklig verklighet alls,
och utan andens f.örmäga att förstå skulle den inte kunna fattas som den
verklighet människan lever i.

Ser och uppfattar nu den mänskliga anden en sådan verklighet, vill den

t För en mer detaljerad och inträngande presentation av Brunners syn på det sätt varpå
kunskapsproblemet kan lösas enligt dessa linjer hänvisas till hans ErAenrtni$beorie, Kölr^
1948. (öven. anm.)
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uttrycka densamma. Människan, som ett väsen av kropp och själ, behöver,
för att kunna detta, föreställnings- och uttrycksformer, ftamIör allt språkets
form. Men dessa {ormer prövas av anden i deras förhållande till den varse-

blivna verkligheten och ombildas, om så är nödvändigt, ända till dess att de
passar till det som man avser atc utsäga. En mångfald uttryck, bilder och
liknelser kommer till användning, vilka ömsesidigt korrigerar varandra för
att så anpassa utmycken att de kommer så nära verkligheten som möjligt.
Enligt vissa moderna teorier kunde det synas som om en författare endast

vore den skådeplats där opersonliga former, allt efter sina egna lagar, sam-

mansmälter till ett litterärt verk. Men formen är inte så allenarådande eller
ens dominerande som man ofta påstår. Självständigheten och dominansen
finns fastmer hos anden. Kunskapen är inte uteslutande resultat av formernas
spel, utan formerna blir i hög grad vad de är genom atr anden kommer fram
till kunskap. De är det medel, genom vilket den med kroppen förenade
anden formulerar sin kunskap om verkligheten. Anden stannar inte vid dem,

utan dess blick tränger så att säga wärsigenom dem till verkligheten, på
samma sätt som den tillika med en människas kroppsliga gestalt ser hennes

andliga väsen, och på samma sätt som den med språkets ljud också förstår
ordens innebörd. Den mänskliga anden är på en gång bunden vid formerna
och ändå fri och självständig gentemot dem.

Att utforska sådana former kan därför inte bli till ett självändamål för
historikern. Syftet är snarare att skilja det i verklig bemärkelse självständiga
och originella fuän det enbart övertagna. Det skall klargöras vad en män-
niska har sin omvärld att tacka för, och detta för att sådant skall framträda
som hon själv lagt till av sitt eget, när hon förvandlar och vidgar det tra-
derade. Först då förstår vi personlighetens särart. Detta unika är historikerns
egentliga forskningsobjekt. Detsamma gäller beträffande materiella före-
mål som har kvarlämnats från gängna tider. De undersöks inte från ren
materiell synpunkt 

- 
det är i stället naturvetenskapens uppgift. För histori-

kern är de fastmer beme av den andepräglade form, genom vilken det blir
möjligt att flatt^ anden som en gång har skapat dem. Blicken går, alldeles
som i det dagliga umgänget, utöver det blott materiella, men inte till något
som den forskande själv lägger till saken, utan till en andlig verklighet som
han är i stånd att flana just därför att han själv är ande.

Det är måhända alltfrir självklart 
- 

men i betraktande av de olika teorier
som finns inte helt överflödigt 

- 
att påpeka, att föreställnings och uttrycks-

formerna inte bildat sig själva utan en gång skapats av någon människa 
-och inte av en anonym grupp eller församling. De har skapats för art med-

dela en upplevd verklighet och de motsvarar alltså åtminstone på något sätt
denna verklighet. När någon annan senare gjorde en liknande erfarenheq
måste det då nödvändigwis innebära en förfalskning, om han tog den redan
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förefintliga formen till hjälp för att återge det han erfarit och insett? Detta
bör så mycket mindre vara fallet som han ju hade möjlighet att modifiera
formen; den är ju inte oföränderlig i sig själv. Liknande erfarenheter måste

leda till användandet av liknande former för att kunna komma till uttryck.
De erfarenherer, som mänsklighercn och i synnerhet en liten grupp gör, är
trots all individuell egenart inte så olikartade att de inte liksom spontant
resulterar i inbördes liknande formelement. Undergärningar framkallar lik-
artade yttringar av skräck, förvåning och slutligen tacksamt jubel. Trösteord
eller förmaningar kan föras tillbaka till liknande anledningar. Exempel som

tagits från samma miljö skall komma att uppvisa större eller mindre överens-

stämmelser. Det är lärorikt att utforska sådana uttrycksmässiga eller litterära
formelement och uppvisa beroenden, där sådana finns. Men man kan inte
inse varför en likhet i formen nördvändigwis skulle bevisa att det som be-

rättas år ohistoriskt. Detta måste i så fall påvisas genom bindande bevisning
i varje enskilt fall. Man får lika litet förkasta utsagor, som uppvisar likheter,
såsom ohistoriska som man får göra det med företeelser, vilka relateras blott
en gång och står helt isolerade. Ty om man laborerar med båda dessa hypo-

teser tagna tillsammans, så skulle ju överhuvudtaget ingenting kunna vara
historiskt sant.

Det måste också beaktas, att tidigare generationer av forskare intog en

annan attityd gentemot den exakta ordalydelsen av den bibliska traditionen
än vad man gör nu för tiden. Reflexionen över en berättelses eller en tankes

språkliga dräkt har inte alltid varit så kritisk som i dag efter århundraden

av filologiska mödor och väl också i följd av den ensidigt naturvetenskapliga
uppfattning av fakticitet som nu är den dominerande. Man har det intrycket
att man på sina håll med hjälp av biblisk filologi ville återställa det funda-

ment för tro och förståelse som gått förlorat genom förkastandet av den kyrk-
liga traditionen.

I det dagliga livet går även nu den andliga blicken i de flesta fall omedel-

bart till meningen i vad som meddelas i ord eller skrift, så länge förståelsen

av en utsaga inte stöter på hinder. Tidigare var detta fallet i än högre grad.

Huvudsaken var att oförfalskat äterge det andliga innehållet. Man skulle
kunna invända, att ändringen av den språkliga dräkten nördvändigwis betyder

en ändring av innehållet. Detta är emellertid inte fallet. Dessa båda är inte
så entydigt sammankopplade som f.allet är med orsak och verkan på det

fysikaliska planet. Ty samma tanke låter uttrycka sig på mer än ett särt, och

det är t. ex. inte sannolikt att Jesus själv, som säkert ofta upprepade sin för-
kunnelse, ängsligt noga höll sig till samma ordalydelse. Det väsentliga var att
hans lära blev riktigt förstådd. Och detta avsåg också de som sedermera åter-
gav hans förkunnelse och undervisning. Inte som om de avsiktligt ändrat

Herrens ord eller inte var angeldgna om att bevara dem. Men lika litet som
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Herren själv var de slavar under ordalydelsen 
- 

vilket de små awikelserna
mellan evangelierna bevisar 

- 
och de begagnade också traditionella litterära

former utan ängslan, om de ansåg dem lämpade för syftet.
Denna evangelisternas ställning till det traderade ordet motsvarar en all-

män attityd hos dem. Vad som var väsentligr för dem var att framställa
Kristus som Guds Son och människornas Frälsare. Allt annat lämnade dem
likgiltiga. De berättar ingenting om hans utseende och hans yttre gestalt De
skildrar aldrig hans sätt att uppträda bara för skildringens skull, utan blott
som uttryck för hans intentioner. De bekymrar sig inte om hans klädsel och
levnadssätt. En liknande inställning finns hos Jesu lärjungar och de första
kristna församlingarna. De saknade allt rent antikvariskt intresse. Man har
uppenbarligen inte särskilt bem<jdat tig o- att bevara originalhandskrifterna
till paulusbreven och evangelierna, men väl xirjt för att göra avskrifter, så

att innehållet skulle kunna spridas så snabbt som möjligt.
Det är en annan inställning än den som den nutida historikern har. Men

de nytestamentliga skrifternas författare ville heller inte vara historiker i
nutida vetenskaplig bemärkelse. De ville meddela vad som var viktigt för
frälsningen, och detta på ett innehållstroget sätt. Det vore en förhastad och
orätwis slutsats att bara därför stämpla deras berättelser som ohistoriska. Åll
vetenskaplig historieforskning bygger ju på berättelser och vittnesbörd som

avtattats under liknande förutsättningar. Om dessa redan därigenom rent
principiellt fcirkastas som ohistoriska, så upphör varje slag av historieskrivning.

U rual oclt komprime ring i framställningen

Vinnandet av kunskap om den mänskliga verkligheten är en process som
förlöper i tiden. Den består i en andlig kringsyn, i ett sammanfattande av
detaljer till ett andligt helt, medmänniskans personliga väsenskärna. Alltid
skiner det andligt-mänskliga omedelbart igenom det sinnligt givna, men mesta-

dels bloa endels och liksom beslöjat. Det sanna och fulla förståendet av vad
en människa ä:r ger sig inte vid det första mötet utan blott efter em längre
förtroligt umgänge. Allt tydligare visar sig då den andliga medelpunkten i
sin fulla egenaft, i sin inneMrd och sin outtömliga rikedom. Utifrån en
sådan kännedom och förtrogenhet kan också tidigare händelser och ord få
en djupare mening än vad man i första ögonblicket förstått. Denna djupare
mening är emellertid inte nördvändigwis falsk och intolkad, därför aft den
först senare har öppnat sig. Avgörande är inte tidpunkten för förståelsen utan
överensstämmelsen med den andliga verklighet, ur vilken den framgått.

Tidigre historieskrivning har ofta nöjt sig med att meddela denna sista
och slutgiltiga förståelse och föga bekymrat sig om det historiska förloppet.
Detta motsvarar förvisso icke den nutida vetenskapliga metden, som är
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inställd pä att visa upp en uweckling i skeendet. Men fördenskull får inte
tidigare framställningar utan vidare förkastas. Ty även den nutida inställ-
ningen är tidsbetingad 

- 
felaktig är den dock bara ndr den motsäget fakta.

I materiella sammanhang är alla moment i en process lika viktiga. Inget av
dem har större värde dn de andra, utom när det gäller den tekniska använd-

barheten för människan. Därför lägger naturvetenskapen an på att vinna
noggrann kännedom orn hela händelseförlopper. Der är troligwis inflytande
från detta som gör att också nutida humanistisk vetenskap strävar efter en

alltmer omfattande fullständighet. Men medan de fysikaliska krafterna alltid
verkar med hela sin styrka, så verkar människan, som gör historien, inte vid
varje tillfälle med samma uppbåd av personlig insats och andlig styrka. Det
finns därför höjdpunkter, ord och handlingar och händelser som är av utom-
ordentlig betydelse för förståelsen och kunskapen. Även den nutida historie-
skrivningen måste falla tillbaka på dessa och sålunda göra ett urval. I sin
framställning kan historikern inte räkna upp alla enskildheter som han kan-
ner till, f.ör att inte tala om allt som hänt vid sidan om. Men när han själv,
genom att umgås med källmaterialet, gjort stg en riktig och i möjligaste
mån fullständig bild av en mänsklig-andlig verklighet, så zir det tillräckligt,
att han bland mängden av vittnesbörd uwäljer och återger dem som bäst
kan hjälpa till att få denna bild att uppstå också hos läsaren. Den nutida
metden skiljet sig alltså bara gradvis från den gamla.

Givewis uppstår genom en sådan framställning ett slags komprimering av
fakta. Vad som för förståelsen till en början var så att såga" fördelat på en

mångfald av händelsemoment, föres nu samman till några markanta händel-
s€r. Men själva de andliga krafterna var ju i egentlig mening aldrig uppspal-
tade utan verkade alltid som ett helt, om också inte alltid med lika sryrka i
den personliga insatsen. Därför är denna metd, som i naturvetenskapen
skulle vara felaktig, fullt motiverad här, emedan den motsvarar både den
andliga verklighetens väsen och sättet att vinna inblick i den och förståelse

av den. Uteslutningar verkar förfalskande blott dar sådana fakta och utsagor
undertrycks som skulle motsäga den framlagda helhetsbilden. För övrigt har
den s. k. formhistoriska metden i exegetiken blott på nytt belyst den gamla
kristna sanningen, att traditionen är källan för det i bibeln nedskrivna ordet.
Det skrivna ordets dominerande ställning har ju först blivit möjlig genom
boktryckarkonsten. Förkastar man traditionen, måste detta i längden följd-
riktigt också föra till ett förkastande av historiciteten i det som de bibliska
skrifterna utsäger. Då wingas man att tillgripa sådana försök som avmytologi-
seringen, bara f.ör att kunna bevara ron på Skriften som Guds ord utan att
behöva hålla fast vid innehållets historicitet. På vilka grunder skall man då
betrakta dessa skrifter som Guds ord? På grund av kyrkans vittnesbörd? Detta
awisar man. Eller därför att de talar till hjärtat? Det gör också andra kicker.
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Buddhistiska skrifter t. ex. skänker säkerligen samma intryck av innerlig för-
trogenhet och existentiell betydelse åt var och en som växt upp i en buddhis-
tisk miljö.

Den ltistoriska saflningens måttstock

Vad det kommet an på vid det levande mötet med en människa, vad vi av
oss själva är inriktade på, är just personlighetens ovannämnda andliga kiirna
såsom varande något unikt. Det kroppsliga i sin gripbarhet utgör därvid
blott den nördvändiga förmedlande faktorn. Redan niir vi uppfattar den vi
möter som en människa och hans kropp som en mänsklig kropp, har vi varse-
blivit denna väsenskärna. Närmare bekantskap kan sedan leda till en rikare
och mer adekvat kunskap. Personlighetens kärna har en andlig kraft, som hos

enskilda människor är olika smrk och - trots all likhet - individuellt olika.

Ju större denna kraft är, ju originellare dess frirg och egenart, desto starkare
strålar den igenom kroppens slöja och prdiglar denna människas hela uppträ-
dande. Desto oemotståndligare tränger den sig pä alla den möter, vare sig de

rc^gerr positivt eller negativt inför detta kraftspel. Desto starkare ftlrnim-
mer man också det otillfredsställande i att söka f.änga detta personliga med
hjälp av en allmän form. Själva mötet spränger dess gränser och wingar
en att söka uttrycksmedel som bättre motsvarar den mötande verkligheten.

Dessa medel kan, enligt sakens natur, inte föreligga färdiga på förhand.
Men lika litet skapas de helt enkelt av intet. Går det inte snarare så till att
man först tillgriper de uttrycksmedel, framför allt de språkliga, som erbju-
der sig i tiden och befinner sig inom ens räckvidd? Man använder uttryck
och bilder som inte ligger för fjturan från det upplevda och inte vanställer
det för mycket. För ett möte som inte höjer sig över genomsnittet räcker de
förutgivna formerna, eftersom var och en av effarenhet vet atr visserligen
ingen av de allmänna formerna riktigt passar en människas unika personlig-
het, men att vi ä andra sidan i det dagliga livet tvingas att nöja oss med en
större eller mindre noggrannhet.

Rör det sig däremot om en människa av utomordentlig betydelse, känns
otillräckligheten i de vanliga föreställnings- och uttrycksmedlen alltför
skriande, som eft besvärande vanställande av vad man erfarit, som en defor-
mation av den andliga medelpun-kt och väsenskärna, vilken man kommit i
beröring med. Då sätter bemodandet in att så modifiera och ombcija de for-
mer som står till ens förfogande, aft de i någon mån motsvarar den verklig-
het de skall utsäga. Detta sker vanligen genom ett hopande av uttryck och
bilder, vilka ömsesidigt skall komplerera och korrigera varandra.

Denna verklighet låter sig alltså inte bringas på en enda formel som i
den fysikaliskt-materiella verkligheten, inte heller kan den fastställas mate-
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matiskt exakt. Ty den är inte kvantitativ och inte mätbar, och dess rikedom
står vida över mångfalden i det materiella. Därför arbetar den formulerande
framställningen, liksom förståelsen som den vill uttrycka och som utgör dess

förutsättning, på så vis att den så att såga från olika sidor inringar person-
ligheten och att den till en helhetsbild sammanställer ett stort antal >tag-

ningar>. Men då det är f.räga om ett andligt skådande, står inte bilderna
bredvid vatandra, som vanliga fotografier, utan smälts samman till ett allt-
mer adekvat återgivande av personligheten.

Att umgås med en människa betyder sålunda att ständigt arbeta på en

fördjupad och förbättrad förståelse av hennes personlighet.

Avgörande för sanningsenligheten av en kunskap i det dagliga livet, lik-
som i historieforskningen, är om den andliga medelpunkten hos en människa

eller 
- 

vad som ar svätare 
- 

den mera vaga tyngdpunkten hos en tid eller
miljö som helhet fattas riktigt och i framställningen framträder så att andra

kan uppfatta den på ett adekvat sått.

Denna andliga verklighet är den norm, efter vilken ett historiskt verks

verklighetstrohet och sanningsvärde måste mätas. Utforskandet av de tids-

betingade formerna för föreställningar liksom för uttrycksmedel och litterära
element kan bara ha det ändamålet att i möjligaste mån 

- 
utan förkort-

ning eller förvrängning 
- 

förstå och demonstrera det unika i den andliga
verkligheten och hos personligheterna.

Det är självklart att allt mänskligt språk, även Nya testamentets, blir
otillräckligt jämfört med det oerhörda som det skall kunna uttrycka, näm-

ligen Guds mysterium. Men otillräcklighet beryder ännu inte direkt felak-
tighet. Det är ett utsiktslöst företag att försöka utsäga denna hemlighet bättre,
mindre inadekvat, än Han som kände den genom egen erfarenhet: >Ingen

har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen som bor i Faderns sköte, han

har förklarat (vem Gud är)> (Joh. r: r8). Denna kunskap har nått oss blott
genom hans lärjungar och urförsamlingen. Den förmedlades genom uttrycks-
medel som stod till deras förfogande från utsagorna som Gamla testamentets

djupaste religiösa erfarenheter hade klätts i. Men uttrycksmedlen anpassades

till det nya innehållet. Jesu hela liv syntes lärjungarra vara uppfyllelsen av
det som Guds frälsningsbeslut egentligen hade velat med det uralda folket,
men inte hade uppnått. Jesus själv gav tillkänna att han var Sonen, som

genom osjälvisk lydnad bestod den prövning, i vilken Israel ständigt hade

svikit. Låg det då inte nära till hands för lärjungar och urförsamling att hän-
visa till denna uppfyllelse? Eller måste detta betyda en förfalskning av f.akta?
Det behöver så mycket mindre vara fallet, om detta liv uppfyllde profetiorna
genom att ge dem en ny mening, som hittills inte var kand for någon, en

mening som till och med blev till anstöt och förargelse för samtiden. En
levnadsteckning som uppdiktats för att vara en uppfyllelse av profetiorna
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skulle ha sett annorlunda ut. Kan man inte hellre tänka sig att bestämda

fakta i Jesu liv förblev oförståeliga, till dess att man såg dem i ljuset av

något ställe i Gamla testamentet? Det är alltså inte profetian som har fram-

bragt sådant som utgivits för att vara historisk verklighet, utan den histo-

riska verkligheten har gjort det möjligt att förstå profetian på ett nytt sätt.

Till vilket syfte skulle författaren ha hittat på händelser som tydligen var
störande för den tidens människor och som i själva verket inte ens uppfyllde
profetiorna på ett sätt som överensstdmde med dittills brukliga tolkningar?

Redan tidigare har det påpekats att evangelierna intar en enastående och

oförliknelig plats i litteraturhistorien, och att de inte kan återföras på littera-
turformer som skapats av folklig fantasi. De utmärker sig genom en enkel-

het och finess, ett återhållet engagemang som talar till hjärtat, en friskhet
och en upphöjdhet som saknar sin like. Varifrån härstammar denna ena-

stående karaktär? Från självständigt uppkomna traditionselement och herre-

lösa småstycken, vilka, man vet ej hur, förts samman till evangelier? Eller
från evangeliernas f.ötf.attare, utan att dessa kommit överens med varandra

om an skapa sådan litteratur? Eller månne icke hellre från Jesu unika, per-

sonliga verklighet, som lärjungarna effarit och som levde vidare i den munt-
liga traditionen till dess den fick sitt nedslag i de skrivna evangelierna?

Ingen församling kan tänkas ha frambragt en sådan förkunnelse ur sin egen

fatabur eller fantiserat ihop en sådan gestalt. Förkunnelse och personteckning

vittnar om honom som verkligen kom som Guds Son i denna vädd, om den
historiske Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

August Branner SJ

Icke sällan händer det att de bibliska f.öfi.attrrr,a beskyllas för aa ha awikit från
den historiska sanningen eller för att på ett mindre noggrant sätt ha återgivit fakta,
ett förhållande som dock har sin förklaring i de säregna uttrycks- och skildrings-
former som dåtida människor i umgänget med varandra brukade använda och som
uppenbarligen ansågos för tillåtna. Det är således orätwist att kalla sådana skild-
ringsformer när de påträffas i det för människor på människosätt uttryckta Guds-
ordet, för misstag. Det kallas de ju heller icke för, när de brukas i det dagliga livet.
Om man alltså riktigt känner till de gamlas sätt att tala och skriva, kunna många
invändningar vederläggas, som resas mot de heliga bockernas sanningsenlighet och
historiska värde. Också för en djupare och klarare insikt i de heliga författarnas
tankar är detta studium av stor nyna. Pius XII: Encyklikan Diaino alfhnte Sbirita.
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VÄGEN HEM TILL KYRKÄN

w

lag har fallit i händerna på din tro såsom på ett draget
svärd!

Rakt igenom mitt förstånd gick dess skarpa egg, rakt igenom
min kunskaps fackla!

Aldrig mera skall jag vandra under mina ögons ljus eller
vid min egen styrkas stav!

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

Mina skepp driva till havs: du har lättat alla mina ankaren.
Mina tankekedjor har du slitit sönder, de hänga såsom

vildvinsrankor över en avgrund.

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

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

svärd.

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

från dina avgrunders djup.
Dina skuggor ligga pä mitt hjärta såsom rosor, och dina

näcter äro såsom ett stärkande vin:

Jag vill älska dig alltfort, där min karlek till dig tager
slut-

Jag vill ännu vara ett med din vilja, där jag icke mer vill
veta av dig.

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

Där mina fötter vdgra att bära mig längre, vill jag böja
mina knän,

Och där mina händer svika, vill jag knäppa dem samman.
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Jag vill bliva till imma i stolthetens höstar och till snö

i förnekelsens vintrar,
All rädsla skall sova i mig såsom i gravar av snö.

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

Jag vill sönderbryta mina armar, om jag så kunde famna dig

med deras skuggor.

VI

Se, rösten av din lag talat till mig så:

Yad jag sönderbryter är dock icke sönderbrutet, och vad iag
böjer ned i stoftet lyfter 1ag upp igen!

Jag har av skonsamhet blivit skoningslös emot dig och av

barmhärtighet utan förbarmande:

Jag överhöljde dig med bländande ljus, tills dina gränser

blevo flytande,

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

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

sköljde dig bort i det eviga-

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

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

och öppnade din andes Portar.
Ty dtu djupet väcker törst i dina djup, där flodar icke mera

brunnarna på jorden,

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

Se, jug bär på mina vingar det annorlundas vita skuggor,

Och på min panna kan du känna doften ifrån stränderna

på andra sidan!

Därför måste jag vara såsom en vildmark för din kunskap

och såsom ett förintande av allt på dina låppar,
Men för din själ år jag uppbrott och hemväg, är jag bäget

över molnen till frid med Gud.

Hynznen an d.ie Kircbe (Öaers. FolAe G'ierulf)
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T äroböckerna lär oss att filosofi betyder karlek till visheren, och litet
J-rkunskap i grekiska bestyrker påståendet. Vem kan vi alltså bättre vända
oss till för att få hjalp och ledning i vära etiska, sociala och politiska pro-
blem än just till filosofen? En vishetsälskare som har blicken riktad på san-

ningen och är höjd över personliga ambitioner och nationella fördomar
borde vara den bäst rustade för att styra folkens rjden.

Men det är så lätt att förledas av ett ord. Vad en människa är ai nomine
motsvarar inte alltid det hon är i verkligheten. För nägra är sedan bevistade
författaren av dessa rader en kongress i London, vid vilken några filosofer
framhävde den insats som filosofin kunde och borde göra för att lösa män-
niskans sociala och politiska problem. Men när turen kom till en viss väl-
kand Cambridge-filosof att tala, började han med att hdlla litet kallt vaften
i den soppa hans föregångare värmt upp. Jag minns inte exakt vad han

sade, men han frågade visst åhörarna om de verkligen skulle ha trivts med

att leva i Platons Utopia, den ideala republiken; om de verkligen tyckte om
tanken på ett mänskligt samhälle uppbyggt enligt Marx' eller Nietzsches
teorier. Politiker har utan wivel sina fel, ibland mycket allvarliga sådana.

Men kan vi verkligen med utgångspunkt från filosofins historia våga tro
att filosoferna skulle vara bäst lämpade att inta deras platser? Låt oss nog-
grant undersöka empiriska data innan vi ropar efter filosofen på tronen eller
bakom den.

Det låter förnuftigt: Ingen barmhärtig människa skulle vilja missunna

ryssen det dagliga ägg som Chrustjev hoppas kunna tilldela honom omkring
r98o. Och fastån det kanske vore beklagligt om ryssarna blev exakt lika
svenskarna, så skulle en uweckling i denna riktning i varje fall befria oss

från ett stort bekymmer.l För resten är det inte just den ryska nationalismen
i och för sig som är huvudorsaken till vår ängslan. Det rir snarare det faktum
att dessa element är förenade med kommunistisk tro, med ett visst dogma-
tiskt-filosofiskt system. Det är när ideologin reser sitt hydrehuvud, som vi
-- ' 'SvenGr, Ifu hir representera en attityd av sunt förnuft, att stå med bägge fötterna
på jordeo, i motsats mot rysk messianism och entusiasm för en 'cause', för att inte säga
myt. Vad jrg menat är att det vore säkrare för världen orn ryssarna skulle överge sin
speciella blandning av materialism och messiansk ideaiism och i stället höll sig till den mer
vatdagliga materialism som så många svenskar (och engelsmän och amerikaner m. m.) om-
fatut. A andra sidan kan det också vara bektagligt om man lämnar allt slags idealism
å sido. (Förf:s anm. till svenska översättningen.)
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börjar darra och 
- 

åtminstone i vissa länder 
- 

se oss omkring efter för-
rddare i vära egna led. Orsaken till bekymren, skulle man vilja säga, är inte
så mycket tronen som filosofen bakom tronen. Om Chrustjev bara vore
intresserad av svinavel och månfärder, så skulle vi tycka atr han var en bra
karl. Men över hans skuldra skymtar vi Kad Marx' ansikte. Om Adolf Hitler
bara vatit intresserad av atr konstftr.era motorvägar och förbättra arbetarnas
villkor, skulle få haft nägra invändningar att göra. Men i hans skugga lurade
Nietzsches gestalt. Nazistmyten var vissedigen en trayesti på Nietzsches idder.
Filosofen själv skulle troligen ha varit bland de första att med avsmak vända
sig bort. Men man kunde ändå ha lust att dra slutsatsen, att när filosofernas
inflytande är effektivt så är det skadligg och ndr deras id6er är harmlösa
så är de ineffektiva.

Detta är ett löjligt påstående, kanske någon säger. Har vi inte nyligen
setr en utmärkt filosof umycka ett lidelsefullt intresse för mänsklighetens
välfärd och mana dess politiska ledare att göra slut på självmordspolitiken?

Jo, men därav följer inte att hans protester kommer att bli effektiva. Inte
heller är vi skyldiga 

^tt 
a:ntaga, bala f& atr han är filosof, att hans lowärda

intresse för mänskligheten är en fOljd av hans filosofi.
Nu är filosofer naturligwis varken inglar eller demoner. Det är en över-

drift att tro, att allt vi behöver göra för att lösa våra sociala och politiska
problem är att vända oss till filosoferna för att få vägledning. Men det är
lika överdrivet art tro att filosoferna inte kan komma med någonting använd-
bart på dessa områden.

Hur ska vi precisera invändningarna mot filosoferna? Man kunde kanske
formulera dem så här: ju mer filosofen närmar sig människans konkreta
sociala och politiska liv, desto mer blir han beroende av inflytelser från sam-

tida och övergående historiska företeelser. På sätt och vis finns det ingenting
att invända däremot. När ett samhalle eller en kultur är mogen, blir den
medveten om sig själv. Det vill säga, dess inneboende livsfilosofi, det ideal
som ger den slagkraft preciseras genom filosofiens reflekterande på den
abstrakta teorins plan. På så sätt kan en politisk filosofi vara uttryck för
självmedvetandet hos ett samhälle, en nation eller klass i en given historisk
situation. Och detta kan alltså bidra till fördjupad förståelse. Så kan t. ex.

Platons och Aristoteles' skrifter bidra till vår förståelse av den gamla gre-

kiska kulturen i stads-staten. Men när ett samhälle blir medvetet om sig
självt på detta sätt är det ofta redan moget och färdigt att övergå till en
annan samhällsform. Det finns framstående filosofer som visat total oför-
mäga att inse detta. De har förväxlat en övergående historisk situation med
evig sanning och försökt att s. a. s. kanonisera en samhällsform som redan
var färdig att upplösas. Platon och Aristoteles är exempel håirpå. De kanoni-
serade den grekiska stads-staten en kort tid innan hela Grekland enades i ett
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hellenistiskt rike, som sedan gick upp i det romerska imperiet. De lyckades
helt förbise de sanningar som Hegel gav så traf.f.ande uttryck ät längt senare,

att filosofen är ett barn av sin tid och att Minervas uggla breder ut sina

vingar endast när skymningen faller. Men vi som insett detta är med rätta
skeptiska mot varje social och politisk utopi, som filosofer ritar upp för oss.

När vi ser på Locke och Rousseau eller t. o. m. Hegel själv, ser vi endast

alltför rydli$ det historiskt betingade i deras politiska ideal. På så sätt blickar
de snarare tillbaka ån f.ramät.

Marx ville visserligen inte vara med om den hegelska tonvikten på förnuf-
tet. Filosofen, sade han, har försökt förstå världen, men den verkliga upp-
gift vi står inför, är att L&åndra den. Att förstå ?ir givewis viktigt. Vi kan
inte med ftamgäng försöka ändra ekonomiska, sociala och politiska förhållan-
den om vi inte förstår historiens gång, om vi inte förstår situationen och
de åtgöranden som är påkallade. Att förstå utan att handla är ofruktbart
och att handla utan an förstå är förspilld energr. Teori och praktik borde
gå hand i hand, tillsammans utgöra wå urskiljbara moment i en enda pro-

cess. En korrekt analys av den historiska situationen är ett vdsentligt villkor
för fruktbart revolutionärt handlande. Men att nöja sig med en analys utan
handling är att missförstå själva syftet med tankeverksamheten, vilken är

s. a. s. dft första handlingsstadiet.
Ändå är det alldeles uppenbart att den historietolkning som framlagts av

Marx och Engels kan utsättas för samma slags kritik som gäller för Platon.

Den var beroende av de ekonomiska och sociala förhållandena under den

tid då Marx och Engels levde. Den marxistiska interpretationen av historien
och världen är visserligen en intressant >vision>, som kan stimulera till ytter-
ligare reflexion. Men det är inte det saken gäller. Det viktiga är att den
marxistiska filosofin är så betingad av en given historisk situation, att den

inte kan betraktas som en säker vägvisare för efterkommande generationer

i en föränderlig värld. Att döpa ett filosofiskt system och ge det namn av

vetenskap, men sedan i praktiskt avseende betrakta det som en dogmatisk
trosbekännelse är att åsidosätta historiens lärdomar.

Dessutom innebär blotta tanken på ett officiellt påwingat sy$em en mot-
sägelse mot filosofins själva natur. Ty filosofin är i grunden kritisk. Inte
i den meningen att den inte kan eller ska göra annat än riva ner och förstöra,

utan snarare så att den måste ha fritt spelrum för självkritik. Filosofen måste

ha frihet att kritisera inte bara den ena eller andra fuägan inom ramen av

ett givet filosofiskt system utan också kunna iftägasätta själva grundvalarna

i systemet. Det beryder inte att hans kritik alltid är berättigad. Men han

måste ha frihet att kritisera. Därför är Platons ideal av filosofen på tronen
eller bakom den bade farligt och skadligt Abstrakt talat är tanken om
>visheten på tronen>> en nobel tanke. Men det finns ingen garanti för att
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just de s. k. vishetsälskarna blir upphöjda på tronen. I verkligheten kan också
vishetens uppstigande på tronen betyda en sanktion av en fragmentär och
överdriven tolkning av historien och samhället eller ett synsätt som är så

historiskt betingat att det snart upphör att vara giltigt. Visheten verkar då
som ballast som hindrar rörelsefriheten.

Men invändningarna mot filosoferna förefaller kanske inte särskilt klara.
För det första är det dålig filosofi som skadar, kan man invända, inte filosofin
som sådan. Är t. ex. den marxistiska människouppfattningen otillräcklig så

skulle det få beklagliga följder om den godkändes som statens officiella lära.
Men härav följer inte atr staten inte skulle fä ha nägot slags filosofisk syn
på människan. När allt kommer omkring, så har varje modern stat en filo-
sofi. Man är kanske inte särskilt medveten därom, men den finns diir ändå.
Den tar sig uttryck t. ex. i statens undervisningssystem. Det är alltså inte
nu frågan om ifall staten ska ha en filosofi eller inte. Ty den kan inte undgå
att ha det, dven om styresmännen inte är på det klara med vad denna filo,
sofi innebär, Det är snarare fågan om huruvida staten ska ha en sann eller
falsk filosofi eller åtminstone en mer eller mindre adekvat filosofi. Vem
skulle väl då, kan man f.räga, vara mer kvalificerad atr bistå staten i denna
sak än just filosoferna? De är visserligen inte ofelbara. Men de har bättre
möjlighet än icke-filosofen att klailägga, bedöma och kritisera statens ofor-
mulerade filosofi och, om så behövs, visa vägen till en bättre totalsyn. Att
avböja filosofernas hjälp, bara darfOr att de otta tagit miste eller framfört
extravaganta förslag, skulle vara detsamma som an avbOja läkarhjälp för
att läkare ibland ställer felaktiga diagnoser, föreskriver olämpliga mediciner
eller misslyckas med operationer. Om det nu är ofcirnuftigt att awisa medi-
cinsk hjälp av dessa orsaker, är det också oförnuftigt aa på liknande grunder
awisa filosofernas bistånd för vårt sociala och politiska liv.

För det andra måste vi göra en disdnktion mellan å ena sidan att formu-
lera filosofiska principer och å den andra sidan lägga f.ram detaljerade för-
slag till ekonomisk, social och politisk organisation eller verksamhet. Låt
oss ta ett exempel. Genom att reflektera över det politiska samhällets natur
med hänsyn till filosofisk antropologi kan vi komma fram till följande prin-
cip: ett politiskt samhälle borde organiseras så att alla dess medlemmar i
möjligaste mån kan Iä leva ett fullt människovärdigf liv.

Låt oss anta att detta är en helt allmängiltig princip. Det är klart och
tydligt att det finns rum för en mångfald meningar om det bästa sättet att
konkret tillämpa denna princip. Visserligen kan det vara möjligt an ur
den hädeda mer eller mindre allmänna principer, som inte heller är tids-
betingade och som noggrannare preciserar dess mening. Men det återstår i
alla f.all nddvändigwis en hel rad praktiska problem, som inte kan lösas
genom en enkel härledning a prior'i. Så varierar omständigheterna och de
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praktiska möjligheterna hän tid till annan, från det ena samhället till det
andra och genom olika historiska situationer inom samma samhälle. Oftast zir

det inte så mycket f.räga om vad som är det bästa, rent teoretiskt sett, utan
snarare om vad som kan utföras under förevarande omständigheter och med
hänsyn till de praktiska möjligheterna.

På detta praktiska område är filosofen inte nörlvändigwis b2ist kvalificerad
att ge ett svar. Som medborgare tillhör det givewis hans rättigheter att ut-
trycka sin mening. Det kan hända att den vana som han 

- 
får vi hoppas 

-har att tänka klart och objektivt ibland ger honom ett försteg. Men det
kan också hända att hans forkarlek för abstrakt reflexion gör honom mindre
lämpad än politikern till att ge det slags svar eller lösning som krävs. Vidare
finns det alltid fara för att filosofien försöker ge sina rekommendationer ett
sken av allmängiltiga slutsatser ur icke tidsbetingade sanningar, medan de

i själva verket bara år mer eller mindre praktiska förslag, som är beroende
av övergående historiska omständigheter.

Det är därför i viss mån alldeles korrekt att påstå att filosofen borde
lämna politiken åt politikerna. Eller om han nördvändigwis vill dra sitt strå
till sta&en, så borde han förstå atr han inte gör det i egenskap av inspirerad

leverantör av eviga sanningar. Men detta betyder inte att filosofen inte är i
stånd att kritisera politiska institutioner, sociala inrättningar, lagförslag m. m.

mot bakgrunden av allmängiltiga principer. Det kan vidare mycket väl tän-

kas att han kan klargöra vilka olika faktorer som spelar in i sammanhanget

och så visa vägen till riktigare lösningar på problemen. Det finns visserligen
slughuvuden som anser att varje princip som rimligen kan sågas vara all-
mängiltig, ix sä vag och en sådan plattityd att den är till ingen nytta. Vi
behöver principer an falla tillbaka på och filosofer kan rimligen väntas

komma med bidrag på detta område, även om de inte dr of.elbara. Att kunna
ta fel och att icke kunna säga någonting sant, är inte en och samma sak.

I vissa hänseenden är detta försvar av filosoferna rimligt nog. Men det

innebär ingenting som kan rättfärdiga anspråket på att filosofen skulle sitta
på tronen eller stå bakom den. Det f.ramgär nämligen rydhgt att filosofen
som sådan inte är beist lampad att träffa de praktiska avgöranden som ford-
ras av de styrande och som faktiskt kräver huvuddelen av deras uppmärk-
samhet Och vad allmängiltiga principer angär, så är det närmast löjligt att
tänka sig en statsminister som vänder sig till en professor i filosofi f.ör att
f.ä veta om regeringen ska bemöda sig om det allmänna bästa eller uteslu-
tande ge förmåner åt en mindre del av samhällets medlemmar. Vad filosofer
säger och skriver har visserligen avsevärt inflytande inte bara på blivande
samhällsledare under deras studietid utan också 

- 
direkt eller indirekt 

-på den allmänna opinionen. Men det är inte nödvändigtvis de bästa filoso-
ferna som har det största och mest uppenbara inflytandet på allmänheten.

r8o



Filosofen som politiker

Även när det gäller en tänkare som har berikat filosofin genom viktiga
insatser på ett speciellt område, kan det vara hans minst filosofiska och mest

efemära författarskap som utövar det mest vidsträckta inflytandet. Men det
skulle vara oförnuftigt att påstå att filosofer är komplett ineffektiva och
utan praktiskt inflytande. Därför vilar ett rungt ansvar på deras skuldror för
vad de säger och skriver. Men det är inte alls detta man menar med kravet
att filosofen borde finnas på tronen eller bakom den. Vad man då menar
är t. ex. att en grupp filosofer skulle utgöra en expertkommission som skulle
ge råd åt regeringen.

Något sådant är allt annat än önskvärt. Regeringen skulle då först utse

filosoferna och därmed den filosofi den skulle vilja vägledas av. Hur skulle
regeringen kunna vara kvalificerad att göra ett dylikt urval? Vidare skulle
detta förfaringssätt leda till att en viss grupp filosofer finge en privilegierad
ställning och de så skulle bli mindre sårbara för kritik från sina kollegers
sida. I varje fiall skulle det vara fara för att personliga fördomar finge sken

av filosofisk sanning.
Det har redan sagts aft ett givet samhälle har en omedveten filosofi eller

en rad vdrdenormer eller ideal för sitt sätt att handla. Men det dr en stor
skillnad mellan låt oss sdga ett valt parlament som stiftar lagar i samklang
med de värden varpå samhället i ftäga är baserat och ett parlament som väl-
jer ut ett särskilt system eller ett antal satser bland motsatta uppfattningar
hos olika filosofer för att f.ä fuam en norm för samhällets organisation. Det
finns natudigtvis intet skäl varför inte filosofer skulle försoka precisera

samhällets omedvetna filosofi och värdera den. Men detta sker bäst i en fri
diskussion och inte förmedelst en filosofisk expertgrupp som tillsatts av rege-

ringen. Ty i och med valet av filosofer skulle regeringen också välja det slags

svar den önskade få på de ställda frägorna.
Nu kommer kanske någon med invändningar och tycker att hela fräge-

ställningen dr Ätt meningslös. Ingen förnuftig människa begär ju att filo-
sofen skulle befinna sig på tronen eller bakom den. Ty vi har slutat tro att
filosofer skulle kunna ge oss det slags kunskap som är användbar. Vi tror
inte, som Sokrates och Platon gjorde, att liksom skomakaren vet hur man
skall göra skor och laga dem så vet filosofen hur staten bör organiseras och
styras. Filosofen håller numera på med andra viktiga ting 

- med att under-
söka meningen i statsverkets meningar. I denna vetenskapliga tidsålder vän-
der vi oss i stället till vetenskapsmännen. Regeringen behöver brist en råd-
givande expeftgrupp av vetenskapsmän.

Platon var nu kanske en gammal stofil som irrade omkring i idöernas
molnvärld, men han skulle säkert haft förnuft nog att förstå, att även om
en atomfysiker begriper sig på atomer, så är detta inre något bevis för hans

kvalifikationer att styra sraten, varken direkt eller indirekt. När regeringen
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behöver upplysningar eller råd på det vetenskapliga området, som så ofta
* f.allet, så måste den vända sig till vetenskapsmännen. Det är självklart.
Men vetenskapsmannen som sådan är inte mer kvalificerad än filosofen att
ge råd åt staten i saker som ligger utanför hans eget speciella område. Många
vetenskapsmän är utan wivel fullt på det klara med dena. Men den typ av
vetenskapsman som är beredd att sälja sina personliga politiska övertygelser
som >>vetenskapliga rön>> kan utgöra en verklig fara.

Kanske man kunde dra en parallell med teologerna. Om t. ex. regeringen
i ett katolskt land överväger en viss lagstiftning och vill veta hur den till-
tänkta lagen förhåller sig till katolska moralprinciper, så har den bara att
vända sig till experter för att få upplysning. Detta Zir fullkomligt i sin ord-
ning. Men må försynen bevara oss för en regering som består bara av teo-
loger.

Nu låter det kanske som om författaren av dessa rader hyser en naiv över-
tro på politikernas förmäga. Men det är snarare f.rägan om en brist på tilltro
till filosofernas förmåga att utföra politikernas arbete åt dem. Några filo-
sofer i det förflutna har med naiv tro på giltigheten av sitt sysrem önskat
att staten skulle anta deras politiska och sociala idder som vägledande normer-
Men vi behöver bara se på Sovjetunionen fcjr att förstå vilken mardröm en
officiell ideologi kan visa sig bli. Och man får hoppas atc denna mardröm
ska försvinna genom att den högre undervisningen i Ryssland blir mer nyan-
serad. Nuförtiden har filosofer inte så stor tilltro till filosofins makt och
möjligheter. Några tror sålunda att den >politiske> filosofen borde syssla med
politikens språk och därvid hellre klarlägga än bygga upp teoretiska utopier.
Även om arbete med klarläggande analys inte är det enda en sådan med
politik sysslande filosof kan göra, så kan detta i varje fall vara till nyna och
bidra till attklara tankarna och hålla den känsloladdade spänningen låg. Men
skicklighet i att analysera politiska idder gör inte en person mer lämpad att
sköta staten än kunskaper i estetikens språkbruk gör en person till målare
eller skulptör.

Det sägs ibland att Västern behöver en filosofi att ställa mot annan filo-
sofi. Men det finns inte någon filosofi med stort F; det finns filosofer och
filosofier. Och det är inte önskvärt att Västern skulle efterapa Ryssland och
Kina genom att anta en officiell ideologi, som upprätthålles genom rege-
ringens inflytande. För att åstadkomma ett starkt andligt motstånd skulle
Västern hellre blicka till den sanning som går utöver filosofins sfär, till den
visdom som uppenbarats av Gud. Men politisk makt eller regeringsbeslut
kan inte hjälpa oss att återvinna tron.

(The Montb, juru ry62)
F. C. Copleston SJ
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BIRGITTINORDEN I NORRA OCH
VÄSTRA TYSKLÄND
NÅGRA ÄNTECKNINGAR

f norr" Tyskland fanns det sedan r4oo-talets första decennier wå birgittin-
I kloster, nZimligen Marienaaold nära Liibeck, i stiftet Ratzeburg, och Marien-
kron i Stralsund, i stiftet Schwerin.

De första klosterinvånarna i Marienwold kom r4r5 eller 1416 dit från
birgittinklostet Mffientd.l nära Reval (Tallinn) i Estland. Marienwold vann
snart stort anseende och välstånd. Där hölls birgittinordens generalkapitel

456. Marienwold sände en pater som representant till ordens generalkapitel
t487 i birgittinklostret Maria-Gnad.enberg i Bayern. - Klosterbyggnaderna
i Marienwold nerbrändes 1534 under kriget mellan den fria riksstaden Lii-
beck och hertigarna av Holstein, och 1558 beslagtog hertig Franz av Sachsen-

Lauenburg det rika klostrets samtliga tillgångar. Klostret upphävdes med
våld, klosterfolket skingrades och en mängd dyrbara kalkar, monstranser,
krucifix och skrudar såldes.

I våra dagar finns inga lämningar kvar av klosterbyggnaderna. Däremot
fanns ända fram till andra väddskriget en liten samling arkivhandlingar ftän
birgittinklostret Marienwold bevarade i Liibeck. Var denna samling, som om-
fattade z4akter, finns nu, är inte bekant. Emellertid är de viktigaste av dessa

akter publicerade i det stora verket Urkund.enbuch d.er Stad.t Liibeck, bd j ff.,
och har utnyttiats av Ernst Deecke för hans alltj?imt grundläggande skildring
av Marienwolds örden. Deeckes skildring publicerades först under titeln Das
Kloster Marienuold. i Programm des Katharineums zu Liibeck, Liibeck 1848,
och omtrycktes sedan under titeln Mari.entaold. Eine bistorische Abhand.lung
i Vaterländisches Archiv ftir das Herzogtum Lauenburg, bd r, Ratzeburg
1857. Deeckes skildring har begagnats av Torvald Höjer, nämligen dels i
uppsatsen Bid.rag till Birgi.ttinerord.ens histori.a i Kyrkohistorisk Årsskrift,
ärg. z, Sthlm r9or, dels i doktorsavhandlingen Studier i Vad.stena klosters och

birgittinord.ens historia. intill, mi.d.ten af t4oo-tal,e/, Upps. t9o1. Pä Deeckes

skildring störder sig Ehrhard Schulze i sin redogörelse för Marienwolds eko-
nomiska relationer till Liibeck och Lauenburg i arbetet Das Herzogtum
Sachsen-Lauenburg and. die lllbische Terri.torialpolirik i Quellen und For-
schungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, bd 33, Neumiinster 1957.

De första klosterinvånarna i Marienkron kom r4zr dit från Marienu'old.
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Marienkron uppnådde också stort välstånd. Redan 1436 kunde birgittinor-
dens generalkapitel hållas där. Marienkron sände också en representant till
generalkapitlet i Gnadenberg 1487. - Marienkron försvann redan 1525.
Under ett upplopp i Stralsund i början av oktober nämnda år, då stadens över-
vägande protestantiskt sinnade råd antingen inte kunde eller inte ville hindra
pöbeln frän att grundligt plundra och skända kyrkor och kloster, förstördes
hela birgittinklostret och alla klosterinvånare fördrevs. Vid grävningsarbeten

r93o resp. 1956 kom murrester från den gamla klosteranläggningen i dagen.

Ett jiimförelsevis rikt arkivmaterial från birgittinklostret Marienkron har
bevarats till väta dagar. Det omfattar 186 originalhandlingar och förvaras
nu i stadsarkivet i Stralsund. Även i andra serier i samma arkiv finns värde-
fullt material till klostret Marienkrons historia. Marienkrons öden har skild-
rats av Ålbert Dinnies i arbetet Nacbricbten ton d.em yormals aor der Stad,
belegenen Kloster Brigittiner Ord,ens, Marienkron genannt i Pommersche
Sammlungen, utg. av T. H. Gadebusch, M r, Greifswald ry83; denna redo-
görelse har begagnats av Höjer i hans nyssnämnda arbeten. Vidare har Ma-
rienkrons öden skildras av H. Hoogeweg i arbetet Die Stifte und Klöster
d,er Prouinz Porntnern, bd z, Stettin 1925.

Från Marienkron utgick r45o klosterfolk för att överta ett till birgittin-
orden överlämnat kloster i västra Tyskland.

Omkring mitten av r roo-talet grundades ett premonstratensnunnekloster på

en plats, som hette Kottenforst, inte långt från Godesberg sffax scjder om
Bonn, i ärkestiftet Köln. Detta kloster råkade efterhand i ekonomiska svårig-
heter och klostertukten försämrades. Ärkebiskopen av Köln, Dietrich II av
Moers, såg sig därför r45o ncidsakad att upphäva klostret och ålägga nun-
norna att söka sig till andra kloster; den rz juni r45o skänkte han det över-
givna premonstratensnunneklostret med alla dess tillhörigheter i fast och lix
egendom till birgittinorden och anmodade abbedissan och generalkonfessorn i
Marienkron att komma och överta det på birgittinordens vägnar. I samband

därmed fick klostret namnet Marienforst, Genom köp och testamenten ökades

klostrets besittningar högst avsevärt.

Under r5oo- och r6oo-talen var ärkestiftet Köln ofta krigsskådeplaa. Ma-
rienforst blev ofta plundrat och t. o. m. nerbränt. Klosterfolket blev flera
gånger fördrivet och skingrat, men lyckades återvända till sitt kloster. På

sommaren 1758 blev Marienforst fullständigt utplundrat av en hannoveransk
strövkår, men lyckades repa sig. Under rToo-talets sista decennium måste

Marienforst bära en dryg andel i de stora kostnaderna för inkvartering av de

franska trupper, som då höll denna del av Tyska riket besatt.

Troa alla besvärligheter, som klostrer mfute genomgå, uppehölls kloster-
tukten. Birgittinklostret Marienforst hade under hela sin mer ån 35o-Lriga
existens alltid ett mycket gott anseende.
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Marienforst sekulariserades r8o2, dess egendom skingrades och kloster-
folket fick order att ge sig iväg; en syster, som vägrade lämna klostret, för-
klarades vara sinnessjuk och bortfördes med våld. Klosterkyrkan, som torde
ha uppförts på r5oo-talet, såldes och revs strax efter sekulariseringen. Också
övriga klosterbyggnader blev under de ftiljande decennierna så gott som full-
ständigt nerrivna.

Ett mycket rikt arkivmaterial från birgittinklostret Marienforst har beva-
rats till vära dagar; det finns nu i statsarkivet (Hauptstaatsarchiu) i Diissel-
dorf.

Ovanstående skildring är hämtad ur ett arbete av Alfred I7iedemann, Ge-
scbicbte Godesbergs und, seiner Umgebung, r. uppl., Godesberg rg2o, 2. ut-
ökade uppl., Bad Godesberg rg3o, dtu Iy:r:. kapitel ägnats åt klostrets ciden,

n?imligen kap. 27, Das Praemonstratenserinnen-Kloster Kottenforst, kap. 28,
Die Gri.indung des Birgitten-Klosters Marienforst, k^p. ,9, Das Birgitten-
kloster Marienforst, och kap. 3o, Verfall und Aufhebung des Klosters Ma-
rienforst. Beträffande ordet >Verfallu i den sist anförda kapitelrubriken bör
kanske framhållas, att det är ftäga om ekonomisk tillbakagång på grund av
de stora kontributioner, som lades på klostret, men däremot inte om någon
försämring av klostertukten.

Tio år efter birgittinernas övertagande av Marienforst tillkom ett nytt bir-
gittinkloster i åirkestiftet Köln, niimli gen Marienbaum mellan städerna Xanten
och Kalkar. Det stiftades av hertiginnan Maria av Kleve, som r4j7 lät lägga
grundstenen till klostret i närheten av ett kapell med en mycket vördad staty
av Guds Moder. Denna staty skall, enligt den fromma traditionen, ursprung-
ligen ha stått i en knotig ek, som nertill på stammen hade liksom trappfor-
miga avsatser. Kapellet, som uppförts intill denna ek, fick på traktens låg-
tyska munart beteckningen >aan gen Trappenboomn. Klostret vat t46o sä-
pass fardigt, att de första klosterinvånarna kunde flytta in, sju systrar och
wå patres från det nederländska birgittinklostret Maria-lVater nåra's-Her-
togenbosch. Namnet ,Trappenboom> fick vika för >Marienboom>, Maien-
baum,

Marienbaum härjades rjr3 av en svår eldsvåda, då bl. a. det stora biblio-
teket med många oersättliga handskrifter blev lågornas rov. Liksom Marien-
forst blev Marienbaum flera gånger härjat av kringströvande soldathopar.
Klosterfolker ncidgades fly från Marienbaum 1586 och vistades till 16rr
i Kalkar, där ett nedagt ursulinkloster köpteq som sedan blev Marienbaums
dotterhus.

Trots alla besvärligheter existerade Marienbaum till r8oz, då det seku-
lariserades, sålunda i 342 är. Klosterfolket utgjorde vid sekulariseringen 44
personer, nämligen 2r korsystrar, ro leksystrat, 7 paffes och 6 lekbrrider.
Samma år klostret stängdes, blev orten Marienbaum eger pastorat (Pfane);
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klosterkyrkan, som ombyggts och utökats rTrr-t7r4, blev församlingskyrka
och den sista birgittinpriorn utnd.mndes till Marienbaums första kyrkoherde.

Kyrkan står alltjämt kvar, och där vördas fortfarande den bild av Guds Mo-
der, som ursprungligen gav upphov till vallfärdsorten Marienbaum. Det är

en stenstaty av gammalkölnsk skola, som av konstexpertisen anses härröra
från senare delen av r3oo-talet. Klostrets övriga byggnader brann däremot
ner r8rr.

Marienbaum hade wå dotterhus, dels som ovan sagts ett i Kalkar, som

fick namnet Mari.enblurn, dels ett i Kaldenkirchen, som hette Marienfrucht,
Även dotterhusen existerade till r8oz, då de sekulariserades.

Från dessa tre birgittinska hus finns det ett synnerligen dkt arkivmaterial
bevarat i statsarkivet i Dtisseldorf. Därjämte finns för Marienbaum ett om-

fattande material i församlingsarkivet (Pfarcarchia) i Marienbaum. Intetdera
arkivmaterialet har hittills varit föremål {ör vetenskaplig behandling. För ett
sextiotal år sedan utgay en kaplan i Marienbaum ett litet häfte med en redo-
görelse för Marienbaums uppkomst och oden: B. Stroband, Geschicbte d'es

lValfiahrtsortes Marienbaarn atn Nied.errhein, Dtlmen i.I7. 1898; eft kon-
centrat av pat.-r Strobands skrift har utgivits av församlingens prästerskap:

Vallfahrtsort Ma.rienbaam, Entstehung und. kurze Geschicbte, Xanten r95o.
I den forna klosterkyrkan, numera {örsamlingskyrkan, finns alltjämt som

ovan sagts den berömda statyn av Guds Moder, men där finns också mänga
andra konstskatter, bl. a. flera mindre madonnastatyer, en staty av Ånna
självtredje och en Pietä samt flera - sannolikt av birgittinsystrarna f.ofiar-
digde - spetsdukar och andra handarbeten. En redogörelse för dessa konst-
skatter har publicerats av rnuseidirektören dr Max Creutz, Mari.enbarnz und'

seine Kunstschätze, Homburg (Niederrh.) [u. å., sannolikt r93o-talet].
Marienbaum rir synnerligen väl värt ett besök, inte minst av svenska tu-

rister. Orten kan lätt nås både med tåg (linjen Duisburg-Kleve) och med bil
(Bundesstrasse 57).

Slutligen fanns det sedan 1613 ett birgittinkloster i staden Köln. Det hette

Maria-Sion, Dess tillkomsthistoria erinrar om Matienforsts.
Klostret hade stiftats tz46 av greve Heinrich III av Sayn och hans maka

Mechtildis av Landsberg som etc cisterciensnunnekloster; det hette då Marien-

spiegel. I början av r6oo-talet hade detta cisterciensnunnekloster råkat i för-

fall, både ekonomiskt och i avseende på klostertukten. Furstärkebiskopen av

Köln vid denna tid, den bayerska prinsen Ferdinand, strdvade att reformera

klosterlivet i ärkestiftet; på förslag av en ärkebiskoplig kommission kallades

birgiriner att komma och ta der förfallna cisrcrciensnunneklostret i besitt-

ning. I oktober 1613 anlände abbedissan i Marienforst med fyra systrar; i
november samma år kom efl pater och en lekbroder från samma kloster för
att upprätta ett munkkonvent, varvid den sedvanliga muren mellan systrar-
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nas och brijdernas konvenr uppfördes. Året därpå kom patres och fratres dit
både från Marienforst och från Marienbaum. I december 1614 blev cister-
ciensnunneklostret formligen upplösts och dess egendom överlämnad till bir-
gittinerna.

Birgittinklostret Maria-Sion i Köln existerade i närmare zoo är ända till
r8oe, då det sekulariserades. Klosterfolket utgjorde dä 37 personer, niimligen
z r korsystrar, 5 leksystrar, 9 patres och z lekbrider. Klosterkyrkan, som var
från rzoo-talet och uppges ha varit mycket vacker, revs 1833 för att liimna
plats för en sockerfabrik. Klostrets övriga byggnader försvann på r84o-talet,
dänya gator skulle dras fram över det forna klosterområdet Dessa gator fick
namn, som skulle erinra om klostret och dess ursprungliga stiftare: Sion-
strasse, Seyensffasse, Mechtildisstrasse, Landsbergstrasse. Vart kyrkans många
klenoder tog vägen, går nu inte att fastställa. Dess största dyrbarhet var en
ring, som lär ha tillhört den heliga Katarina av Vadstena och som kommit
till Maria-Sion genom kung Sigismund III av Polen och hans syster kur-
furstinnan Anna Katarina av Pf.alz.

Em synnedigen rikt arkivmaterial från klostret har bevarats till våra da-
gar. Det föryaras nu dels i ärkebiskopliga arkivet i Köln (Historiscbes Archia
d.es Erzbisturns Köln), dels i staden Kölns arkiv. Detta arkivmaterial har ny-
ligen varit föremål för noggrann genomgång av en tysk historiker, professor
dr Peter Opladen i Biesfeld, som publicerat en detaljerad skildring av klostrets
<iden, dels som cisterciensnunnekloster, dels som birgittindubbelkloster, Die
Geschicbte d.es ehemaligen Klosters Seyen od.er Sion za Köln, i Jahrbuch des

Kölnischen Geschichtsvereins, bd e7, Köln 1953. Det mesta av det beva-
rade arkivmaterialet hänför sig, skriver dr Opladen, till klostrets tid som bir-
gittinskt hus. Hans skildring, som sålunda övervägande är en skildring av bir-
gittinklostret Maria-Sion, är uppdelad i följande sex kapitel: Klostergriindung
und Klosterschicksale; Klosterleben; Die Klosterkirche; Das Klostergebäude;
Klosterbesitz; Personalien. Maria-Sion hade omkring mitten av rToo-talet ett
mycket förnämligt bibliotek. Det bes<iktes 1774 av den kända svenska upp-
täcktsresanden Jakob Jonas Björnståhl.

Märkligt nog har dr Opladen ingenting att förmäla om birgittinordens
generalkapitel i Köln 1675, det sista generalkapitlet i birgittinordens
historia.

Torgny Lind.gren
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Inför det kommande konciliet

Den zo juni r96e avslutades officiellt
förberedelserna till Vatikankonciliet. Då
inföll den åttonde och sista arbetsdagen
i den sjunde sessionsperioden för den
pävliga centralkommissionen, den främsta
av de kommissioner sorn haft till uppgift
att förbereda det allmänna kyrkomötet.
Med uppenbar tillfredsställelse konstate-
rade vid detta tillfälle Hans Helighet
påven Johannes XXIII följande:

>Den främsta och viktigaste förutsätt-
ningen för en lycklig utgång av konciliet
är att det förberetts omsorgsfullt och bli-
vit väl genomtänkt. Vad den saken be-

träffat lägger sig ständigt dessa ord på

våra läppar: 'Benedicamus Domino 
-låtom oss prisa Herren 

- 
och 'Deo

Eratias - 
Gud vare tack'.u Den Helige

Fadern menade också, att allt gått över
alla förväntningar, något som fyller
honom med ständig tacksamhet.

Även på pingstdagen den ro juni be-
handlade den Helige Fadern utförligt
konciliet i sin homilia i Peterskyrkan:

"Snart kommer världen alltså att få se

vad ett koncilium är, vilka skatter av
himmelsk liira och himmelsk nåd, som
den katolska kyrkan har att erbjuda, upp-
lyst av sin Stiftare, i ljuset av hans upp-
drag och av impulser, som städse kom-
mer från honom under tidernas lopp till
alla enskildas och till folkens frälsning."

"På det kommande konciliet>, fortsatte
påven, ubehandlas inte alla punkter i den
kristna läran. Särskild uppmärksamhet
ägnas däremot sådana grundläggande san-
ningar, som i vfua åagar ifÅgasättes eller
bestridas genom visserligen gamla men
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av det moderna tänkaodet på nytt och i
olika former framförda villfarelser. . .

Kyrkan vill genom att vittna om Kristus
inte beröva människorna oågot. Hon
fötmenar dem inte deras landvinningar
eller frukterna av deras ansträngningar.
Hon vill fastmer hjälpa dem att komma
fram till eller återvinna den rätta kun-
skapen om sig själva samt om alla de
insikter och all den visshet som i alla
tider utgjort den visa människans främsta
tillgång, även utanför den gudomliga
uppenbarelsens räckvidd.>

oTjugo allmänna koncilier, tallösa na-

tional- och provincialsynoder samt stifts-
möten har lämnat sina värdefulla bidrag
till förståelsen av en eller flera sanningar
av teologisk och moralisk art. Det andra
Vatikankonciliet utgör f.ör alla katoliker
och hela mänskligheten en uppenbarelse
av den apostoliska trons stabiiitet och en
förnyad bekräftelse på kyrkans lära ge-

nom att det ger nästan alla en möjlighet
att uppleva kyrkan som en åskadlig hel-
het på ett sätt, som tilltalar den moderna
tidens kynne. Detta konciliets vittnes-
börd kommer att anknyta till Kristi lära
sådan den har framlagts i den kyrkliga
traditionen, i synnerhet på det första
Vatikankonciliet, kyrkomöret i Trient,
det fjärde Laterankonciliet under Inno-
centius III (rzr5) och de övriga all-
männa kyrkomötena. Vart och ett inne-
bar de en seger för sanningen och ett
intensivt utbredande av den in i det
mänskliga samhället.u

'Eft allmänt koncilium,u säger de hol-
ländska biskoparna i ett gemensamt her-
dabrev inför kyrkomötet, )utgör en kon-
cenuation av den nåd, förmedlad genom
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den Helige Ande, som kyrkans huvud
Kristus, sänder ned till oss. Den Helige
Ande påminnef oss om det som Kristus
lärt oss, när han ännu var på jorden. I
detta avseende är konciliet likom ett sak-

rament, ett heligt tecken för den Helige
Andes verksamhet."

,När man talar om reform i sr-band
med ett allmänt kyrkomöte,r skriver kar-
dinal Montini i Milano, rtänker man van-
ligtvis å ena sidan på stora, djupt rotade
och vitt spridda missförhållanden och å

andra sidan på exuaordinära åtgärder för
att avhjälpa dem. Så var fallet med åtskil-
liga av de tidigare koncilierna. Karakte-
ristiskt för det kommande kyrkomötet,
som naturligtvis syftar till reformer, är
emellertid, att det sammankallas mindre
av fruktan för något ont än av önskan
att vinna något gott. Det finns i själva
verket i dag inom kyrkan genom Guds
barmhärtighet inte sådana villfarelser,
skandaler, förvillelser och missbruk, som
skulle påfordra den extraordinära åtgärd,
som sammankallandet av ett allmänt kon-
cilium innebdr. I vära dagar befinner sig
kyrkan 

- 
genom Guds nåd och på grund

av så många goda och heliga kristnas för-
tiänst 

- 
rnera i ett tillstånd av lidande

och svaghet än av f.örargelse och förfall.
I det yttre företer den katolska kyrkan
mera sår än synder, mera trångmål äo
svek.o

Den Helige Fadern är mycket ange-
lägen om den internationella pressens
medverkan för att göra Vatikankonciliet
till en händelse av allra första rang. In-
för mer ät zoo deltagare i en interna-
tionell kongress för chefredaktörer från
18 länder, som nyligen avhölls i Rom,
betonade han bl. a. följande:

>I själva verket räknar Vi med er, i
synnerhet inför det andra Vatikankon-
ciliet. Det är en betydelsefull händelse,
som "J får vi hoppas 

- 
t. o. m. utanför

den katolska kyrkans gränser skall ha ett
välgörande inflytande pä alla människor
av god vilja.

För att nå detta mål framstår under de

förhållanden, som nu råder i världen,
pressens medverkan inte endast som nyt-
tig utan på sätt och vis oumbädig. Vår
avsikt är att ytterligare utveckla den press-

tjänst, som vi inrätat i anslutning till
centralkommissionen för konciliets förbe-
redande, och att ge den bäare arbetsmöj-
ligheter så att den allmänna opinionen
skall kunna informeras på vederbödigt
sätt.

Vår stora önskan är, att journalisterna
inte skall vara hänvisade till att gissa sig
fram med mer eller mindre sannolika
förmodanden eller att inför offentlighe-
ten behöva framkasta id6er, åsikter och
förhoppningar, som sedan visar sig vara
grundlösa eller felaktiga. En av diskre-
tioosskäl begränsad men ändå saklig och
riklig information kommer att sätta dem
i stånd 

- 
det hoppas vi 

- 
att utöva sitr

förnämliga yrke under betingelser, som
är tillfredsställande både för dem själva
och deras läsare."

"Staden Rom står rustad,, förklarar
ledaren för den tyskspråkiga avdelningen
av Radio Vaticana, pater Emil Schmitz
SJ. Att härbärgera de omkring 3 ooo
deltagarna i konciliet, alla observatörer
och pressens fepfesentanter kommer inte
att förorsaka större svårigheter. Rom för-
fogar ju över tillräckligt många rum.
Hotell, kloster och kollegier stfu till för-
fogande. Denna gång skall det inte bli
som vid koncilierna under medeltiden i
Konstans (t4r4-r4r8) och Basel (rq3r).
Den gången hade Konstans ro-rjooo
innevånare och vid valet av Martin V den
rr november r4r7 skall enligt samtida
berättelser omkring 8o ooo främmande
människor ha befunnit sig i staden.
Även i Basel översteg besökarnas mängd
väsentligt innevånarnas antal. Rom är
däremot rustat på bästa sätt Minst en
tredjedel av de miljontals turister, som
årligen kommer till ltalien, (196r Äk-
nade man med nära 18 milj.) besöker
Rom. Med hjälp av de många gästhem,
som ofta sköts av systrar, kan dessa mil-
joner beredas tak över huvudet.

r89



Katolska penpektiu

Föräldrarnas ansvat och
skolpolitiken

Biskopen i Aachen, dr Johannes Pohl-
schneider, sammanfattade på en föräldra-
dag (Aachen 816 ry62) den katolska

synen på den även i vfut land mycket
aktuella frågan om föräldrarnas ansvar och
skolpolitiken på följande utmärkta sätt:

Vad skulle väl vara viktigare än att
väcka och hålla vid liv föräldrarnas om'
sorger och ansvar för sina barn. Den
framtida mänsklighetens - 

eqh ivsn
vårt folks 

- 
öde har till stor del lagts

i föräldrarnas händer. Därför skall kristna
föräldrar om och om igen betänka vår

tids pedagogiska problem; inför Gud och

sitt samvete skall de alltid besinna sina

heliga förpliktelser mot sin familj och

sina barn. Men de skall även tänka på

famil jens ställning inom samhälle, stat

och kommun. De får och bör vara med'
vetna om att de som föräldrar, dvs. de

som givit barnen livet, har det främsta

anspråket och den främsta rätten att be-

stämma över sina barns uppfostran. Ingen
stat, ingen kommun, ingen mänsklig lag-
stiftare och ingen skolstyrelse har rätt att
fränkänna dem detta företräde.

Under de senaste veckorna har s. k.

liberala politiker riktat häftiga angrepp
mot skolpolitiken i landet Nordrhein-
'Westfalen och krävt en gemensamhets-

skola. Jag förstår inte hur vissa männi-
skor har mod att enligt metoden uta fast
tjuven> alltjämt ropa på tolerans och fri-
het, fastän de äger all frihet och även

möjlighet att fordra en interkonfessio-
nell skola för sina barn. Landet NR\V
ger ju i sin författning och sin lag alla
föräldrar frihet att alltefter sin överty-
gelse kräva för sina barn en katolsk, en

evangelisk eller interkonfessionell skola.

Det är ändå en märkvärdig uppfatt-
ning av tolerans och frihet att vilja på-

truga föräldrar mot deras vilja gemen-

samhetskolan och därmed frånta dem
möjligheten till ett fritt avgörande just

i det som är det heligaste för dem, näm-
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ligen sina barns religiösa uppfostran.
Vad vi som troende kristna människor
kräver är samvetsfrihet och detta inte en-

dast i teorin utan även i praktiken.
På senaste tiden åberopar rnan som

grund för sitt krav på en lagstadgad ge-

mensamhetsskola resultatet av en s. k.
opinionsundersökning. Jag vet inte hur
en sådan enkät försiggår i detalj. Myc-
ket beror ju redan på frågans formule-
ring. Det är t. ex, en stor skillnad om
jag f.rägar: rÄr ni föt en uppdelning av
skolsystemet enligt olika bekännelsegrup-
per?> eller om jag frågar: "Är ni för
föräldrarnas rätt och samvetsfrihet?"

För övrigt har vi ju i själva verket
vatje är en äkta opinionsundersökning,
nämligen alltid före påsk när föräldrarna
anmäler sina sexåriga barn för inträde i
skolan. Det dr föräldrarna som måste
tralfa avgörandet. För oss rör det sig ju
inte om vad vissa politiker eller kanske
utomstående, i pedagogiskt hänseende

ännu oerfarna unga människor tänker,
utan vad föräldrarna aoser om sina barns
uppfosuan. De vet bäst vad det betyder
att under åtta avgörande levnadsåt anföt-
tro sina barn åt andra människor i och
för uppfostran.

Vid de nämnda politikernas framstöt
har man också på nytt målat det gamla
slagordet "konfessionalisering> som ett
skrämmande spöke på väggen som om
konfession, dvs. bekännelsen till en be-
stämd, klar religiös ro skulle utgöra ett
skäl till misstänkliggörande, medan oför-
bindliga, suddiga, nivellerande vädds-
åskådningar skulle innebära ett företräde
och förtjäna ett hedersamt erkännande i
det offentliga livet.

Med detta fastslfu vi: vi uor på Jesus
Kristus och vi är övertygade om att Han
är vågen, sanningen och livet för våra
barn.

Man låtsar som om det vid striden om
den konfessionella skolan endast skulle
röra sig om en biskoparnas och präster-
nas angelägenhet, om en rky;[aq5" trP,
som man så gärna säger.



Men om det rör sig om era barn, då

är ni mera "kyrka> än vi, ty ni har bar-
nen, inte vi. Vi biskopar och präster hop-
pas att med Guds nåd för vår del be-

vara tron till våra dagars ände, men vad
som stfu på spel är era barns tro, vårt
folks religiösa tramtid, och därför krä-
ver vi med rätta full frihet att bestämma
oss för en skola där era barn kan få en
religiös uppfostran i enlighet med er
innersta övertygelse.

När jag talar om barnens religiösa
uppfostran vet jag nog att en sådan i vår
tid, som på många håll präglas av en
materialistisk hälning, ställer stora krav
pä alla ansvariga och att vi kan fylla vår
uppgift gentemot ungdomen endast med
orubbligt tålamod och ihärdighet. Men
vi borde betänka att till sist unga män-
niskors uppfostran till religion, dygd och
gudsfruktan ju är konsternas konst och
vetenskapernas vetenskap. Den är inte
möjlig utan stor personlig hängivelse och
beredvillighet till offer.

Men detta är ju de kristna föräldrarnas
kall, detta är deras livsuppgift. Ni är
Guds trädgårdsmästare. Ni är era famil-
jers präster. Det dyrbaraste som finns på
jorden, nämligen barnens odödliga själar
har Gud anförtrott åt er. Om uppgiften
än är svår och ansvaret stort, föräldrarna
som har fått dem sig ålagda, får förtrösta
på den nåd som Gud låter komma dem
till del genom äktenskapets sakrament.
Om de troget och samvetsgrant för sina
barn är i Guds ställe, skall även på dem
Skriftens ord uppfyllas: ,De som hava
fört de många till rättfärdighet, skola då
lysa såsom stjärnor, alltid och evinner-
ligenu (Dan. rz:3).
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ligen otillgängligt för påverkao utifrån.
Sedan landet efter nederlaget i opium-
kriget omkting t84o wingats att öppna
sina portar för den västerländska handeln,
böriade även mera livliga kulturella för-
bindelser med Västern. I politiskt hän-
seende var det en tid av förnedring; Kina
drabbades av upprepade nederlag. Men
nu växte en grupp intellektuella fram
som under inflytande av västerländska
idöer sökte höja landet till dess forna
storhet. Bland dem framstod särskilt två
män genom sin intelligens och sin iver,
K'ang You-wei och Liang Ch'i-ch'iao.
Dessa lyckades att övertyga den unge
manchu-kejsaren Kuang-Hsii om den
trängande nördvändigheten av en genom-
gripande reform. Tyvärr omintetgjordes
dessa reformförsök av den äregiriga och
trångsinta gamla kejsarinnan; den s. k.
100-dagars-reformen strandade. Kort där-
efter, precis när det nya århundradet in-
gick, utbröt boxarupproret. Nu såg Kinas
intellekruella aLla sina förhoppningar
grusade, endast en revolution syntes dem
kunna bli täddningen. 

- 
År rgrz blev

Kina republik.
Men därmed var ännu föga vunnet.

För det enkla folket berydde det knap-
past mer än ett dynastiskifte. Den snabba
förändring som skapats av de övre skik-
ten hade ännu Iångt iftän gätt in i be-
folkningens medvetande. Men för ett
lands utveckling har den breda massan
föga möjlighet att göra sig gällande. Ut-
slagsgivande blir en elit som utan förbe-
hålI ger sig de nya id6erna i våld. I Kina
vann en dylik elit alltfler anhängare,
även bland det konservativa bondestån-
dets söner och döttrar. En väldig om-
välvning ägde rum.

Två händelser fick avgörande bety-
De intellektuella i Kina och delse för uwecklingen i det moderna

kdstendomen intill roao Kina: Fjärde maj-rörelsen och reformen
av skriftspråket. Fjärde maj-rörelsen ut-

Kulturen i det traditionella Kina hade gjorde svaret på en politisk motgång,
huvudsakligen utformats genom infly- nämligen den kinesiska regeringens miss-
tandet av folkets intellektuella skikt som lyckade försök att efter första världskri-
var ptaglat av konfucianismen och täm- get säkra Kinas rän till Shantung. Den
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gången 
- 

den 4 maj r9t9 
- 

höll
3 ooo studenter i Peking en protestde-
monstration som följdes av flen andn
landet runt. Därmed startades en andlig
och kulturell röreise som bortsopade det
sista konservativa motståndet. Med den
europeiska upplysningen som mönster
lösgjorde man sig pä allz livets områ-
den från de gamla traditionerna.

Skriftspråkets reform, som den gängen
sattes i gäng, gär ursprungligen tillbaka
till ett privat initiativ av Hu Shih. I
sjäiva verket hade skriften ditintills för-
blivit oförändrad genom årtusenden, me-
dan talspråket fjfumat sig allt längre från
den skriftliga fixeringen. Därtill kommet
den stora skillnaden de olika dialekterna
emellan. Huh Shih hade sedan rgr7 i
tidskriften Ny angd.ont propagerat för
det i Peking talade >Peihva) som allmänt
språk. Han understöddes därvid livligt
av Chi'en Tu-shiu, dåvarande chefredak-
tören för Ny angd.om och dekanus för
Pekings universitets litteraturfakultet. Vis-
serligen kom det till en häftig srid mel-
lan den gamla och den nya riktningen,
men framtiden tillhörde Hu Shihs an-
hängare; "Peihva" vann alltmer terräng.
Ar rgzo infördes det av regeringen som
skriftspråk i alla folkskolor och fick där-
med officiellt erkännande.

I detta sammanhang måste vi hänvisa
till den litterära renässans som omedel-
bart anslöt sig till skriftspråkets för-
nyelss 

- 
med stor fnmgilng uots alla

farhågor från det gamla skrifapråkets
vapendragare. Nya tidskrifter sköt som
svampar ur jorden och r9zo, dvs. kort
efter Fjärde maj-rörelsens start, var de-
ras antal över 4oo. Livliga diskussioner
hölls kring frågan om konst och litteratur
var sig själva nog eller om de borde
återspegla samhällslivet. Märkvärdigt nog
hävdades den gången (omkring rgzz) av
Kuo Mo-Jo, en av det kommunistiska
Kinas främsta män, att litteraturen hade
ett egenvärde. Men r9z5 ändrade Kuo
Mo-Jo plötsligt mening och i sin tidning
Skapelse proklamerade han den revolu-
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tionära litteraturen, dvs, en litteratur i
revolutionens tjänst. Ålltsedan dess har
han varit en av de främsta företrädarna
för den vänstersinnade litteraturen.

>Den nya litteraturens, inflytande var
stort bland den uppväxande ungdomen.
Inriktningen blir tydlig i den målsättning
som Ch'en Tu-shiu gav tidskriften Ny
*ngd.om vid dess start: )Ärt införa Väs-
terns tänkande, att bekämpa det gamla
Kinas tänkande, att störta konfucianis-
ment. Banbrytande verkade Ibsens Nora,
Noras uppbrott från hemmet blev för de

unga en uppmaning att slita banden med
den traditionella storfamiljen och efter
västedändsk sed söka sig en ledsagare
genom livet efter eget val. I detta i och
för sig betättigade anspråk ingick emel-
lertid en god del europeisk upplysning
och sedlig frigjordhet.

En annan vdstedändsk exportartikel,
som infördes genom den nya litteraturen,
var marxismen. Sedan r9z5 bekände sig
många författare principiellt till Revolu-
tio[ens litteratur, dvs. till en litteratur
som skulle föra den marxistiska världs-
revolutionen f.nmått. År r93o stiftades
ett vänsterorienterat författareförbund.
I vilken riktning denna litteratur verkade
på den unga generationen behöver här
inte framhållas. Resultatet blev visserligen
inte full anslutning till kommunismen,
men åtminstone ett mer eller mindre
öppet sympatiserande med den. Till kom-
munismens seger bidrog många faktorer:
svagheten hos den nationalistiska rege-
ringen, den amerikanska politikens miss-
lyckande i Fjäman östern, den strama
organisationen av det kommunistiska par-
tiet, dess militära styrka 

- 
och mycket

annat. Ändå förblir det en avgörande fak-
tor att kommunisterna lyckades vinna
sympatier bland de bildade skikten, i syn-
nerhet den studerande ungdomen, och
detta är i stor utsträckning den kommu-
nistiska pressens förtjänst. Med andra
ord: kommunisterna förstod sig på att
efter uppbrottet av den 4 mai r9t9 leda
landets andliga utveckling i sina banor.
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När Matteo Ricci (jfr Credo 196z:
64ff.) ryg kom till Kina ansåg han det
lämpligast att börja med att anpassa sitt
levnadssätt efter det liv som fördes av de

buddhistiska munkarna. Men snart för-
stod han att det i själva verket var de
konfucianska bildade som var tongivande.
Därför bemödade han sig och med ho-
nom de andra jesuitmissionärerna p& alla
sätt för att komma de bildade kineserna
närmare. Fnmgängen gav Ricci rätt Men
till följd av den s. k. suiden om riterna,
dvs. om det kunde anses tillåtligt att i
den kristna kulturen och i det kristna
livet i Kina använda utuycksformer häm-
tade från konfucianismen, lades missions-
metoden på en annan bog. Missionärerna
vände sig sedan dess främst till lands-
bygdens befolkning.

Striden om ritefna blev även i annat
avseende inledningen till en ny epok:
en påtaglig avoghet mot de kristna bör-
jade g&a sig gällande och förde slutli-
gen till att de blev förföljda. Möjlighe-
terna till missionsarbete inskränktes till
ett minimum. Olyckligtvis var den rätt
till mission i viss utsträckning, som kom
till stånd så sent som efter opiumkriget,
ett villkor i Tientsin-fördraget som fram-
tvingats av fransmännen. Det är inte
svått att då föreställa sig, under vilka
ogynnsamma aspekter kristendomen hä-
danefter tedde sig för den kinesiska be.
folkningen och hur lätt de missuppfat.
tade den ktistna missionsverksamheten.
Därtill kom alltifrån r8oo-talet euro-
p6ernas tydligt markerade högdragenhet,
som i ett land som Kina, vilket ditintills
ansett sig vara det egentliga kultudandet
och väddens mitt, måste verka oerhört
frånstötande.

Det faktum att defl kristna missionen
var beroende av europeiska stormakter
utgjorde i rner än ett avseende ett hin-
der. Några av dessa stater ansåg sig som
skyddsmakter för missionen. Det var av
det skälet som t. ex. den framstående
Kina-missionären pater Lebbe mötte häf-
tigt motstånd, när han försvarade Kinas

rättigheter mot orättvisa anspråk från
Frankrikes sida. Till och med den Heliga
Stolen råkade ut för detta motstånd och
tvangs att ge vika, när den 

- 
första

gången 1886 och sedan r9r8 
- 

ville
utnämna en apostolisk delegat för Kina.
Först rgzz fick en sådan delegat komma
dit. Det var Msgr Constantini, som senare
blev kardinal och avled 1958 under på-
gående konklav vid senaste påvevalet

Under tiden hade den redan omnämnda
uSturm und Drang> brutit in över de

kinesiska intellektuella. De ledande män-
nen bland dem var alla uppfyllda av den
härskande antireligiösa andan. Ålla in-
tellektuella hyste ett oresonligt agg mot
utlandet och framför allt mot varje reli-
gion därifrån. Kristendomen möttes rent
av med hat. Missiondrerna sågs utan vi-
dare som verkryg i den europeiska impe-
rialismens tiänst. Avogheten mot all re-
ligion överhuvudtaget hade övertagits
från den sekulariserade Västern, som på
så sätt ådrog sig en dubbel skuld mot
Kinas kristna: Västerns våldshandlingar
mot Kina var en belastning för missions-
arbetet 

- 
syangslisls förkunnare stämp-

lades som ,imperialismens löpande hun-
dar, 

- 
och de kineser som bedrev stu-

diet i Europa förde därifrån med sig hem
en kristendomsfientlig anda.

På tjugutalet insåg man på kyrkligt
håll, framför allt under inflytande av den
apostoliske delegaten Constantini, situa-
tionens allvar, vilket resulterade i stora
insatser på uppfosuans och pressens om-
råde, och dårmed nådde man fram till
åtminstone en liten del av de kinesiska
intellektuella. Även prästutbildningen
blev bäare trots många kvarstående bris-
ter. Men situationen hade i det stora hela
redan fått sin fasta prägel. Den stora
strömningeo gick tedan mot lffisrendo-
men. Denna gång, dvs. under denna tid
av politisk och kulrurell omdaning, har
kristendomen försuttit sitt tillfälle.

Tbaddtirc Hang
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Omvändelse utanför och inom klostret

Disa Lindholm: Fickkmpiljus. Helsingfors 196r, Söderström & Co.
Å n n e H u r 6: Les d,eux moniales, Patis 1962, Julliard.

I sin i fjol utkomna sjäLvbiografiska roman söker sig Disa Lindholm bakåt längs
barndomens slingrande stigar och med sin oficklampa" lyser hon in i en skygg och
känslig människosjäls mest undandolda skrymslen. Det är en övertygande Zirlig skild-
ring av en särpräglad liten flicka, en liten ensröring med en brinnande sfuig längtan
efter kärlek, ömhet, gemenskap, uppskattning. Just därför lider hon ständiga och så

mycket mer bittert smärtsamma nederlag i sina tafatta försök att nL fnm. I hemmet
med dess prägel av pauvre honteux och med en tyrannisk till en början dyrkad far
byggs aggressionerna upp för att sedan fördjupas i en skola som egentligen är för fin
och för dyr. Där il hela den grymma eller likgiltiga skolmiljön med burgna högre-
ståndskamrater och toma, fjompiga eller charmerande lärarinnol 

- 
hsl2 denna cånga,

etikettförsedda och hierarkiskt uppbyggda värld som känns väl igen av allz som gått
i flickskola; man t. o. m. känner lukten av skoldamm och L:rita slå upp från bokens
sidor och man hör prasslet av prydliga lärarinnors svepande kjolar. Den rätt kusliga
miljön i denna kvinnoborg för trettio-fyrtio år sen ventileras och redovisas i detali
och man känner sig ganska fiöfiärad inför denna gjutform som stöpt så många kvinno-
själar. En skygg och hämmad Ilicka år i den omgivningen predestinerad till att
flamma upp i svärmerier för kamrater eller lärarinnor 

- 
häf blir det en kädek till

en lärarinna som förgiftar flickan Ruths hela skoltid. En vänlighet från den dyrkade
är nog för aa tända en brand hos den tillbedjande och varje ytterligare gest för
eller mot kommer lägan ztt fräta sig djupare ner och förvandlas till en manisk efter-
hängsenhet som väcker löje, förakt och ovilja, men förvisso inte botar Ruth från
hennes besatthet. Utsatt för spon och spe, plågad och marterad i hela sin lilla lidande
själ släpar hon sig genom svåra pubertetsår, ensam och förstådd av ingen.

Författarinnan har lagt sig vinn om att återge barnets och bachfischens språk, ofta
i en stenografisk stil med avhuggna meningar och en liten slängig iargong som
säkerligen är riktigt täf.Iad, men som vid en första genomläsning stundom kan te
sig oklar och ibland, trots det [e1$1rrggna, något chargerad. Men gör man sig besvär
att läsa noggrannare frammäder vävnadens mönster tydligare.

Inflätad i uwecklingshistorien och som dess viktigaste element är berättelsen om
barnets och sedan den unga flickans sökande efter ett andligt ankarfäste och de tre
kapitlen om katolicismen avtecknar sig här som milstolpar. Först är det bara det
katolska >skalet> Ruth lär känna genom väninnan Inga-Lill. Till att börja med gäller
det endast att detta är något för barnet fint och spännande, något hemlighetsfullt och
annorlunda som gör att hon kan hävda sitt sädingskap på ett annat sätt. Stolt prokla-
merar hon tillsammans med Inga-Lill att hon är >katolik". Detta innebär dock bara
att hon går i katolska kyrkan och utan urskillning utför allehanda rituella handlingar
framf.& samtliga bilder och altaren. Men hon kommer även i kontakt med en äldre
katolsk dam som arbetar på telefoncentralen och textar band till begravningskran-
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sar 
- 

en något makaber bakgrund till )tant 'W'ieses" katolska undervisning. Ruth
kämpar tappert emot med lutherska argument från Fältskärns berättelser och skolan,
men tant lViese är en slipad dialektiker och inför hennes af,gument står den lilla
lutheranen oftast svarslös och rätt förtvivlad. Man kan inte bli annat än imponerad
av denna skygga trettonfuings självständighet och ovilja att ge sig för annat än över-
tygande skäI. Perioden får emellertid ett brått slut, då saken kommer ut i skolan och
det blir en liten skandal 

- 
flickorna har snobbat för mycket med sin katolicism 

-varpä tant. I(iese får lov att inställa sin propaganda. Själv anser sig Ruth under
denna tid vara känslomässigt repellerad och intellektuellt attraherad. Det centtala visste
hon dock ingenting om. En gäng n* hon fått följa med till sakramental välsignelse,
frågar hon i all oskuld vad >den vita solenu var och då tant \07iese svarar att det är
Gud, blir hon helt förstämd inför detta bevis på katolsk avgudadyrkan. "Jag hedninga-
barn, jag avkristnade lutherbarn. Läng våg har jag kvar."

Därmed läggs katolicismen på is. Men ändå finns något kvar. Inga-Lill dör och
allt som de båda flickorna upplevt tillsammans >hade blivit helighetu; en gång, tänkte
hon, skulle hon ta reda på hur det i verkligheten var med katolicismen 'den hemliga
katedralen, skymfad av en del, älskad av andrau. Under tre fu fogade hon sig i för-
budet att gå i katolska kyrkan och var även tidvis, under faderns påverkan, gudsför-
nekare.

Det andra incitamentet kommer från en ung och entusiastisk kristendomslärare som

berättar medryckande om spiritismen och uppmanar eleverna att gä i olika kyrkor och

i synagogan lör att lära sig något. När Ruth stiger in i katolska kyrkan är det som
något välbekant, något har blivit återfött. Hon hungrar efter en världsåskådning, men,
tillägger hon, hade hon inte varit så Iattig pä det materiella planet, så hade hon
kanske inte haf.t nägra behov på det religiösa. Hemma vill rnan att hon ska sluta
skolan och börja på kontor, men hon vägrar, driven av sin längtan efter kunskap.
I smyg börjar hon gå och läsa för en luöersk präst, en rätt enkelspårig man som
aldrig kan besvara de väsentliga frågor som Ruth, under de indifferenta kamraternas
föraktfulla skratt, ställer till honom; hans svar kändes som om han uhuggit av med
en yxa>. När hon väl står inför konfirmationen känner hon att det inte går. Det
triviala skälet är att fadern aldrig skulle velat kosta på en konfirmationsklänning,
det vet hon och har därför underblåst sin otro, samtidigt som hon egentligen står rätt
likgiltig inför saken. Ingen övertalning från prästens sida 

- 
han har nu blivit in-

tresserad av detta fall av katolska sympatier 
- 

kan få henne att ändra åsikt och efteråt
är hon glad aa ha sluppit undan.

Längtan att fä veta mera finns dock otillfredsstdlld kvar. Nu är det litteraturens
tur att förmedla kontakten. Märkligf nog är det Zolas Drömmen och Renans lesu lia
som stimulerar ett positivt intresse för katolicismen. Med eD annan intresserad kamrat
börjar Ruth gå i kyrkan och påsken blir den avgörande upplevelsen som får dem
båda att gå i undervisning hos en katolsk präst. Trots att den katolska katekesen knap-
past är mindre torr än Luthers, med dess "kor, hästar och åsnoru som man inte ska
ha lust till, ger den i all sin enkelhet ett svindlande intryck av tankens byggnad på
trons grund. Men även denna gång kommer konversionen av sig, motståndet i hem-
met är alltför starkt och den ar.dliga ledningen har inte varit tillräckligt genomgri-
pande.

IJnder sommaren efter sn:rdenteo då Ruth vantrivs på en bank mognar beslutet
att ta steget in i kyrkan. Inte utan mycken fruktan och bävan, främst på grund av
föräldrarnas absoluta ogillande, denna gång inte så mycket betingat av fientlighet
som av rädsla för det okäoda som deras barn dock ger sig in i. Men när beslutet
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väl dr flattat vacklar hon inte längre. Nu är det slut med all tidigare oppositionslust
och alla invändningar mot kyrkans lära, nu finns bara ett helhjårtat accepterande, en
önskan att bli en annan, att finna hjälp i mysterierna och salramenten. Och i och
med absolutionen efter den första bikten är det som om allt det ga-la och svfua
föll av som en under åratal hopad börda, det finns inga problem längre. Och ukato-
licismen växte i mig, den uwecklades som ett trädr.

Man kan nog såga att det mest dramatiska, det mest spännande i en omvändelse-
historia är själva vägen fram, just därför att allt som sker, åtminstone för det mesta,
är så konkret, så händelseladdat. Det som kommer sedan, trons växande, är tägot
som inte syns utåt och är svårt att skildra. Man kan också säga att den lyckliga kär-
leken inte har någon histotia, just därför att den är lycklig och harmonisk. De flesta
uppbyggelsehistorier slular 

- 
liksom kärlekshistorier 

- 
också med konversionen och

man får inte veta rhur det gåfr, som om därmed alla problem vore lösta och man
levde lycklig i alla sina dagar. Denna första etapp i en troendes liv följs också oftast
av ett slag eufori och man tror dfuaktigt att så ska det förbli. I sjålva verket är det
just här det mest spännande börjar, men det är på det inre planet, själens liv till
liv och inte till stagnation. På de sisra sidorna i Disa Lindholms intressanta och be-

tydande bekännelse antyds också att författarinnan väntar på en tredje omvändelse
som hon förgäves suäcker ut handen efter. Därför kan man lugnt säga att boken
slutar vid det mest spännande momentet. Har hon ännu nått fram till denna tredje
omvändelse eller sträcker hon ännu förgäves ut handen? rDu skall bedja Gud om
att hao inte ger dig någon ro förrän du vilar i honom; vissedigen skall han höra
din bön.o

Les deax n'onialesär ett slags por.-nol,arrirtoria som handlar om en maktkamp
mellan wå fraktioner i ett kvinnligt benediktinkloster med feodala och aristokratiska
traditioner. Kanske år det tiktigare att såga att den handlar om två olika tolkningar
av Benediktus regel: den strikta observansen efter bokstaven utan ande och en intel-
lektuellt frigjord tolkning som vill förverkliga det benediktinska ora et laboru i bilde
hängivelse åt Gud och lärda forskarmödor av hög kvalit6. Den första uppfattningen
företrädes av abbedissan, en omudigt sträng kvinna som är alltför medveten om att
vara "kanooiskt vald på livstid, och som regerar med järnspira över sitt jättekloster

- 
wåhundra mödrar, ett hundratal lelsystrar och ca femtio noviser. Hon beraktar

klosuet som eo mystisk realitet, en parallell till kyrkan och nästan oavhängig av
denna, medan hon hart när ser sig själv som ofelbar, en fuikt som hon mer eller
mindre omedvetet inplantar hos nunnorna, och i avsikt att inrikta dem endast på
Gud söker hon avstänga dem från alla intellektuella kontaktet, inte bara i fråga om
forskningar och studier (klostret hyser nästan uteslutande lärda damer), utan även från
deras andliga ledare som kan befaras fä alltf.ör stort inflytande över dem.

Mot abbedissan står moder Stanislas, en intellektuell kapacitet av högsta rang och
erkänd auktoritet på kyrkofäderna. Abbedissan och moder Stanislas har en gång som
noviser vaÅt n'ära vännef, men småningom har deras vägar skilts och antagonismen
dem emellan övergår nästan i hat. Abbedissan kräver absolut lydnad på alla plan och
moder Stanislas är förvisso inte särskilt lydig, därtill är hon alltför intellektuellt liv-
aktig och frigjord. Tvdligr är att abbedissans maktkrav i hög grad sammanhänger med
avundsjuka på den yngre nunnan och hon söker också isolera denna från ytervädden
och från noviserna. På högre oft är man på det klara med att andan i klostret inte är
som den borde vara och att strängheten stöter på iansenistisk heresi. När en novis
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dör i lunginflammation efter att ha blivit ådömd en omänsklig penitens mitt i smäll-
kalla vintern blir Rom inkopplat. Det blir apostolisk visitation och rapporten resulte-
nr i att abbedissan måste få en coadjuuix. Men när nunnorna röstar blir det abbedissan
som blir vald. Denna uiumferar: den Helige Ånde har utvalt henne än en gång.
Kardinalprefekten gör inkognito besök i klostret för att söka förmå abbedissan att
själv utse en medhjälperska. Men abbedissan ger sig inte: hälsa Rom att jag inte år
skyldig någon annan än Gud räkenskap! Hon anser sig i egenskap av utvald och
därför symbol för Kristus kränkt av ett ingripande. Efter denna tydligt manifeste-
rade brist på ödmjukhet, som kardinalen förebrår henne, blir klostret belagt med
interdikt. Men abbedissans envishet dr fast som en klippa. Och när sakristanmodern
på ett corporale finner några smulor av hostian tar abbedissan detta som ett nytt
tecken av den Helige Ande och låter utställa Herrens lekamen: Kristus är på nytt
närvarande inom klostrets murar och den röda lampan brinner. Men när så ännu en
nunna dör utan bikt och kommunion och det visar sig att hon var fysiskt försvagad
av fruktansvärda späkningas 

- 
f1iq11e111 tagelskjorta även ett järnbälte med spikar,

allt med abbedissans vetskap 
- 

ger denna sludigen vika och drar sig självmant till-
baka. Hon år luttrad och försonas med moder Stanislas.

Boken är litterärt illa komponerad. Det är en myckenhet beskrivningar av hur
Jolk ser ut, av blomsteruppsatser på skrivbord och fåglar som kvittrar ideligen under
de långa teologiska resonemangen som även interpunkternas av allehanda kloclcing-
ningar utan någon som helst relevans, men väl för att poängtera klostedivets gång.
Man kan också tycka att ounnoroa trots all stränghet har en kolossal frihet att prata
med varandra i tid och otid, liksom att de gör långa promenader 

- 
men klostret har

tydligen stora ägor! 
- 

och att de gärna klappar varandra på axlar och händer och
kinder. Ändå har boken intresse som initierad klosterskildring och poruätt av olika
slags mentalitet och spiritualitet. Abbedissan är osympatisk i sin hfudhet och osmidig-
het meo ger ändå en fängslande bild av urspårad spiritualitet och högmod, den egen-
rättf*diga som tror sig vara av Gud uwald. När en benediktinfader säger till henne
att regeln är gjord för sysrarna och inte systrarna för regeln svarar hon självmed-
vetet: 'FIär finns Kristus och här finns vår heliga regel. Någonting annat ser jag
inte.o

Eaa Ålexanderson

Aktuella teologiska ftågot

A. Ebneter: Latber and.
das Konzil, Zirich 1962, Oien-
tierung.

Den protestantiske kyrkohistorikern
Th. Kolde skrev redan under förra år-
hundradet att man nog hittills lagt för
lite tonvikt på det faktum att 'Luåers
avfall ifrån den medeltida kyrkan> inte
fick sin höjdpunkt i hans frigörelse från
påven utan i hans förkastande av kon-
ciliet. Denna luthertolkning är säkerligen
också för en nutida katolsk-protestantisk

diskussion av stor betydelse. Inför det
andra vatikankonciliet vill Ebneter i sitt
väl dokumenterade arbete uppvisa de
fundamentala historiska och teologiska
data för denna tolkning. Framställningen
av Luthers attityd gentemot konciliet och
hans lära därom, alltifrån hans framträ-
dande till hans död, gör det tydligt att
hans koncilieteologi måste ses mot bak-
grunden av hans kyrkobegrepp. Därjämte
kastar denna studie även ljus över den
nuvarande lutherdomens ställning till det
ekumeniska konciliet
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Sentire Ecclesiam. Das Be-

wusstsein von der Kirche als
gestaltende Kraft der Frömmig-
keit. Utg. J. Dani6lou-H. Vor-
grimler. Freiburg 196r, Herder.
DM 39:8o.

Detta verk undersöker en fråga som
hittills knappast fått tillbörligt beaktande
från teologiskt håll. I z5 bidrag av del-
vis ledande teologer undersöks kyrkans
betydelse för fromhetslivet både i fräga
om enskilda stora kristna och i fråga om
vissa historiska epoker: hur kyrkans mys-
terium under de olika tiderna >upplevtst
eller uupplsv5> som en verklighet i den
kristna tillvaron. I sista hand fnmrä-
der därvid i vilken grad allt katolskt
fromhetsliv 

- 
det gäller både de en-

skilda individerna och de olika epokerna

- 
har ett grunddrag som kan betecknas

som kyrkofromhet. Boken ger i sina sam-
manfattande framställningar en mängd
intressanta inblickar i ämnet. Två arbe-
ten över uhur kyrkans erfares i vår tidu
och >systematiska betraktelser över kyrko-
fromhetenu sätter läsaren in i nutida
frågeställningar. Verket är tillägnat den
kände patristikern och kyrkohistorikern
i Innsbruck, Hugo Rahner, på hans 6o-
årsdag.

R. Schnackenbutg:. Die
Kircbe im Neaen Testarnent.

Qaaett. d.isp. 14. Freiburg, 196r,
Herder, DM ro:8o.

I denna skrift vill författaren, som är
exeget i lrörzburg, lämna en samman-
fattande biblisk teologi om kyrkan med
NT:ets texter som grundval. I lyn av-
snitt behandlar han kyrkan som realitet
sådan den ter sig i sina grunddrag vid
sin tillblivelse och i sin tillvaro; de

teologiska ledmotiven och kyrkotankens
enhet; kyrkans mysterium som kan bli
tillgängligt endast om man ser det som
en spänning mellan mänskligt och gu-
domligt, timligt och evigt. Av allt detta
f.rumgär, i vilken grad nutida katolsk teo-
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logi bemödar sig om att utveckla sin
kyrkosyn på grundval av bibeln.

K. Rah re r-J. Ratz i n ger:
Episkopat und, Primat. Quaett.
d.itp. rr. Freiburg 196r, Herder-

Frågorna angående det kyrkliga ämbe-

tet är av största betydelse för den nuför-
tiden pågående interkonfessionella och

ekumeniska diskussionen. Därför blir
detta också inom nutida katolsk teologi
föremål för talrika undersökningar. Med
tanke på det stundande vatikankonciliet
diskuteras särskilt frågan om förhållandet
mellan biskopsämbetet och påvens aukto-
ritet. Är den katolska kyrkans författning
monarkisk eller korporativ? Är det på-

vedömet som utgör den främsta faktorn
eller är det biskoparnas kollegium som

i den romerska biskopen har sin synligr
högste företrädare? Är det inom katolska
kyrkan påven som befaller, på så vis att
biskoparna helt enkelt måste anses som

hans uämbetsmän"?
På ett mycket öppet sätt angriper de

bägge teologerna, dogmatikern Rahner
och exegeten Ratzinger, denna fråga och
kommer till slutsatsen: >Pettus * aldrig
utan kollegiet (dvs. apostlarna och deras

efterträdare, biskoparna). Man skulle
kunna säga: Petrus är kyrkans huvud, in-
satt av Kristus, så till vida som han är
huvudet för apostlakollegiet som han re-
gerar genom att tillsammans med det
regera kyrkan. På grund av denna tes

drar Rahner konkreta slutsatser som är
av betydelse för den rätta förståelsen av

kyrkan och hennes struktur.

O. Semmelrothi Dds Seirr-
liche Amt. Theologische Sinnge-
bung. FrankfunlMain r958. Jos-
Knecht. DM rz:8o.

Semmelroth angriper frågan om det
kyrkliga ämbetet ifrån en helt annan
sida. Hans avsikt är inte att förmedla ny
teologisk forskning utan att visa den inre
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halten och den andliga srukturen av
detta ämbete i kyrkan. Hans bok står
mera i den teologiska meditationens
tjänst. >Prästen skall få hjälp att besinna
vem och vad han är genom Hemens kal-
lelse. Och för den djupare blickande lek-
mannen skall de linjer dras upp som be-
stämmer innebörden av det andliga äm-
betet och därför även kan tjäna till att
tyda deo mening uttrycket Gads folk har."

M. Schmaus: Mariologi.
Katboliscbe Dogmatik Bd 5. z:a
uppl. Miinchen r96t, Max Hue-
ber. DM zz:8o.

Att framställa den katolska trosläran
om Maria, Herrens moder, kommer nog
aldrig att vara lått, därför att den helt
och hållet måste utvecklas utifrån kristo-
login. Från mariologin går vidare i sin
tur förbindelselinjerna till läran om kyr-
kan och nåden samt till anuopologin. På

så sätt står den katolska mariologin vis-
serligen inte i teologins centrum men väl
i en skärningspunkt av hela Kristi fräls-
ningsverk. Man griper för den skull
med speciellt intresse efter denna nyaste
framställning av Schmaus. Det som kän-
netecknar den år klarhet i formule-
ringarna, lugn och välawägd behandling
ay nyare frågeställningar beträffande
Marias medverkan i Kristi frälsnings-
verk och de förbindelselinjer som stän-
digt dras till kristologin och till teologin
i dess helhet. På samma gång sätter för-
fattaren dogm och liv i förbindelse med
varandra; han lever sig in i den moderna
människans psykologiska problematik
och ger svar på hennes frågor.

Den som inte skyr sådana mera om-
fattande framställningar, finner här en
som sammanfattar den katolska mario-
logins nuvarande ståndpunkt. Visserligen
skulle somliga frägor kunna ses och
framställas på annat sätt, men den in-
uoduktion den kände dogmatikern i
Miinchen här erbjuder verkar på mång-
faldigt sätt stimulerande och berikande.

P. OverhageK. Rahner:
Das Problem d'er Hominisation,
Qaaest. disp. rzl13. Freiburg
196r, Herder. DM 19: 8o.

Denna skrift undersöker utifrån trons
syn och på grundval av de resultat, som
paleo-antropologin, paleo-ontologin samt
evolutions- och beteendeforskniogen kom-
mit till, mänsklighetens biologiska histo-
ria mot bakgrund av den geologiska ut-
vecklingen. Vad denna fuäga beuäf.fat,
börjar det tidigare alternativet )skapelse-
tro eller uweckling", som härstammade
från en tid full av oförsonliga strider
på världsåskådningarnas område, alltmera
vika för den insiktsfulla och förlösande
överrygelsen att det här i själva verket
rör sig om "skapelseuo ocb evolutions-
teorir. Vissedigen kan ett så komplicerat
problem som det mänskliga ursprunget
ännu inte betecknas som löst i naturve-
tenskapligt hänseende. Ålltjämt vilar en
gåtfull slöja över denna avlägsna och
både i sig själv och med avseende på
sina följder högst betydande händelse.
Men inom de biologiska vetenskaper-
nas krets kommer man i allt större
utsträckning fram till insikten >att en
omfattande bild av människan, en lära
om människan i hennes helhet förutsätter
ett relationssystem, vars koordinater på
en och samma gång omfattar och ligger
bortom naturvetenskaplig metodik. Här
förutsättes en andlig spännvidd som för-
binder äkta naturforskning med filoso-
fisk tolkning. Denna människobild fram-
skapas i vära dagar genom ömsesidig
samverkan mellan olika biologiska disci-
pliner och samtidigt kontakt och tanke-
utbyte med olika humanistiska och and-
liga frågeställningaro (s. nZf.).

Med detta som utg.ångspunkt låter
Rahner och Overhage i sin bok natur-
vetenskapsmannen å ena sidan och teo-
logen och filosofen å den andra föra ett
kunnigt samtal om människans ursprung.
Lättläst är deras dialog inte, men den
utvecklar tankegångar av stor betydelse
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för en verklig förbindelse mellan mo-
derna naturvetenskapliga insikter och den
katolska tanke- och rosvädden.

Cl. Cu€not: Teilbard' de
Cbmdin. Paris r962, Ed. du Seuil.

Claude Cu6not, son till den kände
franske biologen Lucien Cu6not, försö-
ker sig här pä en introduktion till Teil-
hard de Chardins tankevärld, som i nå-
gon mån har blivit känd i Sverige ge-

nom hans verk Fenornene, människan
(196r). I föreliggande skrift är wå saker

värda att observera. Det innehåller en
hel rad av texter 

- 
försedda med korta

kommentarer 
- 

u1 vgll( av Teilhard
som ännu inte kommit ut i tryck. Vidare
gör Cu6not ett försök aft i ett slags upp-
slagsverk förklara Teilhards egenartade
och svfua terminologi. Det betyder utan
tvivel en viss hjälp för den som vill
tränga in i Teilhards verk. Men tyvärr
fattas här i Sverige än så länge en skrift
som genom en mera omfattande syntes
kunde göra rätwisa åt denne geniale man
och hans verkliga betydelse.

F. Prat: La thöologie d.e Seint
Pail. Pr6s. par J. Danidlou.
Del I. Paris 196r, Beauchesne.

NF z5: 
-.

Prats kända verk var för en hel gene-

ration av katolska exegeter och teologer
en av de klassiska bockerna. Sedan förra
upplagan av 1948 har vetenskapen na-
turligt nog i berydande grad vidgat kun-
skapen om den pauiinska teologin. Ändå
anmärker Dani6lou i sin inledning med
tätta 

^tt 
det finns två skäl för en ny

upplaga. För det första har verket med
sin tematiska helhetssyn hittills inte fåtr
någon eisättare. För det andra tycks iust
detta verks grundaspekter fortfarande
vara aktuella. Dess slutsatser har t. o. m.
på de väsentliga punkterna blivit befästa
genom nya forskningar som framlagts av
t. ex. Munck och Percy. Detta är utan
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tvivel anmärkningsvärt. Det beror främsr
på Prats solida filologiska kunskapern
som i synnerhet klart framträder i de in-
struktiva bihangen till hans verk. Dess-
utom har en klar och på samma gång
öppen teologi skärpt hans blick för den
paulinska tron och bevarat honom för
kortlivade filosofiska uttolkningar pät

modet,
För de kompletteringar och rättelser

som Prats verk i dag är i behov av ger
Dani6lou i sin inledning de nördvändiga
hänvisningarna.

Cl. Tresmontant: Sittliche
Exisrens bei den Propheten Is-
raeh, Freiburg 1962, Herder-
DM 16:8o.

Boken utgör ett försök att framställa
profeternas morallära särskilt sådan den
framträder till skillnad från den grekiska
filosofins och de gamla mytiska tradi-
tionernas sätt att tänka. Författaren kom-
mer på det viset fram till en obiblisk
metafysik" som öppnar överraskande
perspektiv. Enligt Tresmontant utvecklas
profeternas etik i tre huwdriktningar:
upptäckt av den levande Guden och kri-
tik mot avgudadyrkan; en förhoppning
framsprungen ur en historiesyn som
klarlägger historiens mening och rikt-
ning; lära om och krav på den rättfärdig-
het som inte är något annat än delaktig-
het i Guds vilja, hans kädek, hans plan.

M. Schmaus-K. Forster:
Der K*h *nd, d.er Menscb. Mid.n-
chen 196r, Max Hueber. DM
r8: 

-.
Detta verk innehåller mer än 30 föte-

drag och meddelanden framförda på en
internationell vetenskaplig kongress, som
hölls i Miinchen med anledning av den
eukaristiska världskongressen på somma-
ren 196o. Här upptas ett av nutidens
centrala problem, nämligen frågan huru-
vida en sann mänsklig existens nödvän-
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digtvis är förenad med en kultisk guds-

dyrkan.
I en första serie föredtag belyses bety-

delsen av kulten i icke-kristna religioner
(buddhism, konfucianism, hinduism, de
japanska religionerna, islam osv.). I en

annan serie framställes betydelsen av den
kristna kulten, bl. a. även rkulten enligt
den evangeliska teologins synu och >kul-
tens innebörd i den ortodoxa kristendo-
men>. En tredje serie tar upp problemet
om ,kultens förhållande till världen>,
{ör att belysa relationerna till det pro-
fana, till samhället, till den tekniska kul-
turen osv.

De mest instruktiva och koncentrerade
kunskaperna förmedlas i den första serien,
som nog utgjorde kongressens tyngd-
punkt. Bidragen som helhet är ett bety-
delsefullt försök att se liturgi och kult i
deras stora sammanhang. Därmed visar
de ett viktigt drag i det nutida vetenskap-
liga arbetet på liturgiens område.

Ä. L an g: Funåamentaheologi,
Bd r Die Sendung Cbristi. DM
rr:8o. Bd z Der Åuftrag der
Kircbe. DM 13:8o. Miinchen
1962, Max Hueber,

Frågorna beträffande trons iotellek-
tuella förutsättningar är för många män-
niskor, som anfäktas av tvivel, i vän da-
gar mer än tidigare av särskild betydelse.
Den katolska kyrkan lägger på grund av
sin uppfattning av tron speciell vikt vid
dessa frågor och behandlar dem i den
så kallade fundamentalteologin, som
kommer före dogmatiken. I föreliggande
verk ger författaren en sammanfattande
överblick över alla hithörande problem i
form av en lättfattlig läsebok, som på
fä fu f.ätt uppleva 3 upplagor. Som lämp-
ligt är när det gäller syntes ligger tyngd-
punkten av denna nya apologetik i fram-
läggandet av grundproblemen, i tydliga
frågeställningat, oklanderlig metodik och
följdriktig bevisföring. Specialfrågor och
mindre viktiga problem lämnas medve-

tet därhän eller omnämns i korthet. Hu-
vudaccenten ligger på orienteringen över
de vdsentliga diskussionspunkterna utan
alltför stor kritisk och exegetisk 

^ppatatoch utan några utflykter in på dogma-
tikens och de bibliska introduktionsve-
tenskapernas områden. Uppmärksamheten
koncenreras på så vis på de väsentliga
tankegångar som leda i bevis trons intel-
lektuella underbyggnad. Författaren stäl-
ler sig därmed i sanningens, inte pole-
mikens tjänst.

Första bandet behandlar kristendomens
anspråk pä att vara en uppenbarelsereli-
gion och de invändningar rnan nurnera
brukar göra mot detta påstående; vidare
den övernaturliga uppenbarelsens pro-
blem; den gudomliga uppenbarelsen som
faktum, inklusive kristendomens överna-
turliga ursprung. I andra bandet fram-
ställes kyrkans grundläggning genom
Kristus; urkristendomens kyrka och hen-
nes ämbeten; de kännetecken som utmär-
ker Kristi sanna kyrka; kyrkans ofelbara
läroämbete såsom organ för uppenbarel-
sens förmedling; uppenbarelsens överläm-
nande åt Skriften och traditionen.

Hela verket är skrivet i en stimule-
rande och lättläst stil. Det förmedlar ge-
digen och god insikt i de nutida fråge-
ställningarna på detta område som är av
största betydelse för samtalet mellan
troende och icke-troende,

Hermann Seiler SJ

Else Pelke: Der Lilbecker
Cbristenprozest r g43. Nachwort
von Steph. Pfiirtner OP. Mainz
196r, Matthias-Griinewald. DM
r6: 8o.

Tre unga katolska präster, födda rgrr
och r9rz, och en äldre tysk luöersk
präst, född 1893, mördades av national-
socialisterna 1943. De mördades. Ty inte
ens de nationalsocialistiska krigslagarna
gav ett tillräckligt underlag för d<idsdo-
marna. En av domarna sade rent ut till
en fängslad lekman: >Alla präster år
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skurkar och det här år ett passande till-
fälle för oss.u Dödsdomarna var redan
oåterkalleligen fastställda innan förhand-
lingen började. Under det att försvars-
advokaten höll sia tal skrev domarna
vykort.

Nazisterna behandlade prästerna som

vilka brottslingar som helst, ja sämre:

ensam cell, sysslolöshet, svält, inga besök,

brevcensut, ingen värme, en stinkande
toaletthink ständigt i cellen och därtill
den fullständiga ovissheten angående den
egna framtiden. Efter det att domarna
fallit inträdde vissa lättnader, man tillät
dä fängarna ta emot matpaket och säll-
synta besök under bevakning på högst zo
minuter.

Man väntade med avrättningen i fem
månader, nazisterna hoppades nämligen
att filngaill,a skulle återkalla sina politiska
yttranden. Till den lutherske prästen sade

nazisterna rent ut: "Om ni tar tillbaka
er predikan på palmsöndagen, så.. ." Pas-

tor Stellbrink vägrade. Han hade hustru
och tre barn och älskade detta jordeliv.

De fyra prästmännen giljotinerades
den ro/r I 1943 i Hamburg med tre mi-
nuters mellanrum. >Vi är som bröder",
sade de fyla sjålva rtägra dagar före av-
rättningen. De hade blivit vänner på som-
maren rg4r genom sin gemensamma

kamp mot nazismen. De orkade inte tiga,
när de fått kunskap om nazisternas ill-
gärningar i Polen och Ryssland, om mör-
dandet av sinnessjuka, om deportatio-
nerna av judar; de nämnde dessa saker
från predikstolen och upplyste frågande
ungdomar om sanningen.

Som svenskar är vi nu lätt benägna
att säga: ,Åtminstone nlgra f.ä gjorde så-

som de skulle." Men så enkelt ligger
sakerna inte till. De fyra marryrerna
gjorde sig inga som helst illusioner om
vad det tyska folket hade aa vänta sig,
speciellt från Sovjets sida. De var också
medvetna om att det bland västmakterna
fanns starka krafter, som krävde Tysk-
lands inte bara militära utan även eko-

202

r omiska och fysiska förintelse. Västmak-
terna krävde kapitulation utan villkor.
Därmed lamslogs den inomtyska opposi-
tionen. Med detta som bakgrund förstår
man lättare att prästerna i fängelseceller-
nas ensamhet plågades av samvetskval,
de hade kanske ändå handlat fel och var
landsförrädare. I denna för oss i dag

olattban situation fann de sin tröst däri
att de kunde säga till sig själva: Vi har
inte gjort något annat än sökt sanningen
och förkunnat Guds heliga ord.

En helt fascinerande och kraftfull ge-

stalt var pastor Stellbrink. Han arbetade
från r92r till r9z9 bland Brasiliens
tyska befolkningsdel och blev 

- 
sorn

många utlandstyskar begeistrad
1122is1 

- 
till en början. På trettiotalet

arbetade han först i Thiiringen och fick
heta nazistpastorn. När han 1934 kalla-
des till Liibeck hade han inga illusioner
kvar. Redan 1936 utstöttes han ur par-
tiet. Han må stå som ett tragiskt exempel
på faktum att Hider i början lyckades
vilseleda moraliskt föredömliga männi-
skor och knyta dem till sin rörelse.

I sitt slutord referar pater Pfiirtner
kyrkfolkets förhoppningar, att alla [yn
martyrerna så småningom blir helgonför-
klarade av den kyrkliga myndigheten.
Pater Pfiirtner är medveten om de stora
teologiska svfuigheter som denna helgon-
förklaring skulle medföra. Men en salig-
förklaring av de ue katolska prästerna
med uteslutande av pastor Stellbrink an-
ser han vara otänkbar. En saligförklaring
av alla fyra kunde betyda mycket för de
kristnas återförening, men det får inte
heta att katolikerna vill olägga beslag
påu en helgonlik luthersk prästman.
Pater Pförtner anser dock att de even-
tuella teologiska hindren inte är oöver-
komliga. }{an fågat: "Är våra förvänt-
ningar alltså för stora, när vi i denna
dödens bekännelse som dessa brir,Cer av
olika konfession har avlagt ser löftet om
en kommande enhet?)

H.t
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