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SEDAN SIST

John F. Kennedy

har blivit mördad. Nyheten gick som en förlamning över världen. Vad som

hänt i Dallas kändes som en personlig katastrof för millioner människor även

pä andra kontinenter än den amerikanska.
Men det som skakade oss och fyllde oss med sorg och indignation var

inte bara ett mord. Under sin korta tid som president hade John F. Kennedy
skapat ett förtroende kring sin person som få statsmän i modern tid. Många
såg i honom garanten för sin personliga trygghet och sin mänskliga existens.

Han uppfattades på en gång som en klarsynt realpolitiker och en stor, levande
människa värd att lita till. Bakom hans handlande skymtade principer och
ideal, som han inte var beredd att svika för det politiska spelet.

Mycket har sagts och skrivits om Kennedy; här skall bara erinras om atr
han var katolik och Åmerikas förste katolske president. I valpropagandans
hakvatten bu'bblade även katolikskräcken upp och fOr åtskilliga blev hans val
en chock. Men ingen hat bättre än Kennedy själv visat, atc man kan vara en
god katolik och samtidigt en bra, progressiv president. När påven Paul VI
i sitt tal till Ämerika i anledning av hans död talade om Kennedy som en man
av >great wisdom and high resolution for the good of humanity>, kunde alla
instämma.

Kennedy demonstrerade inte sin kristna tro, men den fanns med i hans liv.
Redan under valkampanjen sade han i Houston (Texas): 

"Jag har inte för
avsikt att förneka vare sig min uppfattning eller min kyrka för att därigenom
vinna valet.> Och följande ord skulle Kennedy ha yttrat i det tal, som inte blev
hållet i Dallas: >Vi i detta land, i denna generation, dr genom <jdet snarare än
genom eget val väktare på världsfrihetens barrikader. Vi ber därför att vi skall
vata vårdiga vår makt och vårt ansvar, att vi skall kunna utöva vår styrka med
vishet och återhållsamhet och att vi i vår tid och för evig tid måtte kunna
uppnå det gamla idealet Fred på jorden. Det måste alltid vara vårt mål och
det rätta i vår sak måste alltid finnas som undedag för vår styrka. Ty som det
skrevs för länge sedan: Om Gud inte håller vakt över staden, vakar vdktaren
förgäves.>

Men ännu bättre än sådana uttalanden klarlägger hans politiska program
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och hans konkreta handlingar varifrän han fick sin inspiration. Kennedys li-
delse för freden och hans målmedvetna strävan att uppnå förnuftiga och av-
spända relationer med de kommunistiska makthavarna har slående likheter
med det program, som Johannes XXIII tecknade i sin stora fredsencyklika
Pacem in terris, Kennedys omsorg om de f.attiga, hans aktiva arbete för
u-länderna, hans kompromisslösa och politiskt ganska inopportuna insatser i
negerfrågan - allt detta ligger så långt rnan kan döma i linje med bärande
tankegångar i Johannes XXIII:s andra stora enryklika Mater et magistra.

Konciliet s and,ra se s sion

avslutades den 4 december l.963 under ledning av påven själv. De högtidliga
formerna svarade mot händelsens betydelse. Konciliet förkunnade ju vid detta
tillfälle sin första konstitution, som gäller liturgin.

Redan under den första sessionen blev schemat om liturgin genomdiskuterat,
förbättrat och finputsat. Den ze november passerade det den slutgiltiga om-
röstningen. Mer än 99o/o av konciliefäderna - z r18 av z r78 närvarande

- gaY sitt placet.

Beslutet ger sanktion åt en utveckling, som borjade redan för hundra år
sedan. Den kristna fromheten vill idag vara sakramental. Liturgin håller där-
med på att äterf.ä sin egentliga funktion och kyrkans högsta gremium har er-
känt det. En bland de katolska kristna allt starkare längtan då och då
tog sig uttryck i omogna experiment - har nu kanaliserats och stimulerats.
Önskningar som någon gäng var så belastade med kyrkopolitiska lidelser och
pastorala hämningar att de tycktes tabu, har nu uttalats öppet, ja de har om-
satts i praktiken. De nationella språken blir tillåtna i den heliga mässan. Vid
vissa tillfallen skall dessutom kommunionen utdelas under båda gestalterna.
När många präster är tillsammans på en gång rekommenderas koncelebration.

Inte minst konciliets icke-katolska observatörer var imponerade av att kyr-
kans anpassning till nutida behov började just i gudstjänsten. I själva verket
betyder liturgibeslutet en insats på ett område, där kyrkans liv i ordets egent-
liga mening blomstrar. I gudstjänsten blir de heligas samfund både förverk-
ligat och synligt. Den katolska kyrkan har alltid hållit fast vid att de sakra-

mentala symbolerna innebär gudomliga realiteter; försök att pä ett eller annat
säa spiritualisera sakramenten - som reformatoriska bekännelser ger exem-
pel på - har aldrig kunnat slå rot i katolsk tro. På den punkten finns alltså
ingenting att f.örnya. Däremot behöver de rituella formerna en översyn, dvs.

befrias från allt, som under århundradenas lopp blivit döm gods och förstelnat
liv; de rituella symbolerna skall klarlägga liturgins innersida i stället för att
dölja den. Med konstitutionen om liturgin har kyrkans ledning godkänt en
process, som hör till det mest hoppingivande i modern tid.
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Arbetet under 1963 års session var intensivare in under den föregående.

Denna gång fanns det redan en utbildad stil för afbetet och ämnenas bety-
delse och ornfattning tvang till koncentration. Det var frågorna om kyrkan,
biskoparna och ekumeniken som togs upp till behandling.

I sessionens yttre förlopp saknades inte dramatiska höjdpunkter 
- 

lika litet
som under den första perioden. Låt oss inte accentuera kardinal Ottavianis
lidelsefulla inlägg till försvar för den kuriala byråkratin; vissa tidningsmän
överdimensionerade detsamma. Viktigare år vad som hände den 3o oktober
1963. Den dagen kommer alla att minnas lika väl som den zo oktober tg6z.
Vid det sistndmnda tillfället ingrep Johannes XXIII och återförvisade sche-

mat om troskällorna till teologkommissionen, trots att det inte förelåg två
tredjedels majoritet för en sådan åtgärd.I är var det Paul VI:s legater, som

tog initiativet. Men denna gång gällde det inte att såga ja eller nej till ett helt
schema, snarare att bef.rd'mja vissa strävanden, som hade framkommit under

debatten utan att dock kunna helt slå igenom. Här ingrep påvens legater, de

s. k. moderatorerna. Med hjälp av fem väl genomtänkta och logiskt ordnade
tågor framkallade de ett ställningstagande av det samlade konciliet. Tillväga-
gångssättet påminner om Sokrates' >rmaieutiskan konst och ger därmed en an-

tydan om problematikens karaktär. Konciliefäderna såg sig ställda inför upp-
giften att på en bestämd punkt precisera trons innehåll.

Det gällde att arbeta sig fram till en ny klarhet om vad kyrAan egentligen
är. Alltsedan reformationen har kyrkans juridiska karaktär starkt betonats. Nu
måste detta betraktelsesätt kompletteras. Bibeln lär oss i varje f.all att kyrkan
inte endast är en institution varigenom människan fär Guds nåd. De bibliska
källorna talar åven om kyrkan som Guds folk, Kristi brud och - 

något som
redan är levande i trosmedvetandsl 

- 
Kristi mystiska lekamen. Som staden

på berget är kyrkan inte enbart en institutionell instans, genom vilken man når

härligheten. Hon är samtidigt ett tecken i vilket fullbordan redan lyser.

I samband härmed gällde det att bestdmma biskoparnas ,rteologiska ortn i
kyrkan; därför ställdes de ovan nämnda fem frågorna. Hierarkin består av
påven med biskoparna 

- 
ay Petrus och apostlarna. Men vad betyder detta

>rmed'>? Konciliets nästa session skall diskutera f.rägotna på nytt.
Debatten om biskoparnas ställning i kyrkan rent praktiskt var redan för-

beredd. Två problem stod här i medelpunkten: biskoparnas relativa oberoende

av påven och biskopskollegiets eventuella representation vid Petri stol. An-
gående den förstnämnda punkten framhölls med allt starkare eftertryck, att
centrala regleringar rent principiellt måste tolkas som restriktioner i biskopar-
nas fullmakter, hur värdefulla och nödvändiga sädana regleringar i vissa fall
kan van. Den s. k. subsidiaritetsprincipen måste således tillärmpas även inom
kyrkan.

Vidare höjdes röster för att biskoparna ständigt skulle vara representerade
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hos påven. På det viset skulle konkret markeras att apostlarnas efterträdare
går före den romerska kurian och före kardinalkollegiet (för så vitt kardina-
lerna inte är biskopar). Ifall något organ, t. ex. en högsta senat, skall bildas
och hur den i så fall bör se ut, kommer man att överlägga om senare under
konciliet.

Genom diskussionen om ekumeniken har konciliet givit sig i kast med nå-
gonting mycket dagsaktuellt. Redan begreppet ekumenisk så som det använ-

des vid konciliet är i hög grad ekumeniskt. Ordet avser nämligen inte endast

relationerna mellan katolska kyrkan och den östedändska kristenheten utan
även fölhållandet mellan Rom och de reformatoriska samfunden. Det eku-

meniska schemats författarc, som tillhör det av Johannes XXIII bildade sekre-

tariatet >ad unitatem christianorum fovendam>r, har sökt undvika wå miss-

grepp. De har inte betonat det katolska sanningsanspråket så starkt att utom-
stående omedelbart blir bortstötta. Samtidigt har de avstått f.rän att accentuera

det som eventuellt är gemensamt f.ör alla kristna, för att inte ge upphov till
besvikelser den dag då kyrkan måste hävda okränkbara ståndpunkter. Schemat

har vissedigen bemötts med kritiska anmärkningar, men det har framför allt
fätt mänga lovord, något som belyser konciliefädernas ekumeniska anda. Det
kan även ndmnas att vär ,biskop, John E. Taylor, deltog i diskussionen och

framlade sina synpunkter. Han visade sig angelägen om en ekumenisk fromhet
med dess specifika drag. Det gäller enligt honom att med beslutsamhet bära

den smärta som vi lider under så länge splittringen varar, och att på det viset

nedkalla Guds hjälp till återföreningen.

Vatikankonciliets andra session framstår i viss mån som eft mellanspel.

Något av det som såddes under den första perioden har kunnat skördas; kon-
stitutionen om liturgin är publicerad. Mångskiftande problem behandlades
under sessionen. Nya resultat är därmed under förberedelse.



FISKARENS SKOR

f;|;iii rf:t 
Fitkarens r'€ar' Stockholm re63' Bonniets'

Någon har sagt att Morris L. $Zests roman Djäuulens a.duokat är den
bästa framställningen som finns om helgonen och deras betydelse i den ka-
tolska kyrkan. Om romanen Fiska:rens skor kan sägas något liknande. Man
kan knappast tänka sig en bättre, mera initierad och på samma gång djupt
fängslande skönlitterär skildring av katolsk miljö med alla de olika slags män-
niskor, som den rymmer - 

i synnerhet dem som utgör den kyrkliga hierarkins
högsta toppar och dem som denna hierarki kommer i förbindelse med på
olika nivåer och i olika sammanhang.

På samma gång belyser Vest mycket kunnigt och nyanserat katolsk tro
och fromhet i alla dess hela det mänskliga livet, vare sig det privata eller det
sociala, omfattande aspekter och dess rika traditioner; men I7est fångar även
den katolska trons mångfaldiga problematik, som får sin yttersta tillspetsning
i vår nutida, alltmera socialt pluralistiska, tekniskt komplicerade, världsåskåd-
ningsmässigt antikristliga och i djupet av sin själ förwivlande mänsklighet.

Allt detta framställer f.örf.attarcn till den högsta intensiteten koncentrerat
och i den mest omfattande medvetenheten klarnat, genomkämpat och genom-

lidit hos romanens huvudfigur, Cyrillus I, Pontifex Maximus. Han är ukrai-
nare och blev vid det senaste krigets slut trots sin ungdom utnämnd till metro-
polit i Lvov och darmed ledare för alla rutenska katoliker. Kort tid därefter
blev han h?iktad tillsammans med sex andra biskopar och deporterad till öst-

ligaste delen av Sibirien. I sjutton år satt han i fängelse eller bodde han i
arbetsläger. >rTvä gänger hade han ställts upp mot muren i ett underjordiskt
fängelse, fyra månader hade han uthärdat köldens och ensarnhetens och nära
nog uthungringens fasor, så att hans förnuft vacklat under påfrestningen.

Han hade ofta pryglats, han hade förhörts tills varje nerv i kroppen skalv
och hans själsliv upplöstes i kaos. Även från detta hade han kommit undan,
starkare i sin tro och till sitt förnuft; men skräcken att bli inspärrad ensam

skulle behålla sitt grepp över honom tills han dog.>>

Kamenev hette hans bödel under de första förhören. Denne nådde allt
högre i den marxistiska hierarkin och med honom hade Cyrillus ingått >ett

slags blekt brödraskap, allt medan den ene steg och den andre bara sjönk
ned i nivå med de sibiriska slavarna>r. Till slut var det Kamenev som orga-
niserade hans flykt. Cyrillus lyckades ta sig fram till Rom, 'rdär han fann,
att den döende påven hade gjort honom till kardinal 'i sitt bröst' 

- 
en tilets

man, en moder kyrkans hörnpelare>.
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Denne kardinal Cyrillus Lakota valde den följande konklaven till påve
genom acklamation. >För Östern en stötesten, för Västern en dårskap, för
romarna en katastrof>, som George Faber, den romerska pressens grahårige
doyen, uttryckte sin syn på saken, medan den nyvalde samma kväll skriver i
sin dagbok: >Jag vet - eller jag börjar åtminstone att vera. Jag valdes i
morse, och i kväll är jag ensam på förwivlans berg. Han, vars ställföreträdare
jagät, gömmer sitt ansikte för mig. De, vilkas herde jag måste vara, känner
mig inte. Världen ligger utbredd framför mig som en militär karta - och
jag ser signaleldar pä alla frontlinjer. Blinda ögon riktas uppåt, och ett
Babel av röster anropar en okänd ... Jug undrar, vad Kamenev sade, när
han fick höra, att jaghar blivit vald. Jag undrar, om han skall ha humor nog
att skicka mig en hälsning.>

Förhållandet mellan Kristi ställföreträdare på påvestolen i Rom och den

ryske ateistiske makthavaren i Kreml och deras gemensamma bemtjdanden
att hindra en hotande världskatastrof är romanens centrala tema, kring vilket
alla andra händelser grupperas - eller bättre - som de blir invävda i. De
ständigt återkommande Utd.rag ur bemlig dagbok fard au Cyrillus I, Pont.
Max. - ett mycket lyckat litterärt grepp - ger åt hela det mångfaldiga ske-

endet ett inre sammanhang. Där framträder allt klarare också den enhet
>utanför kyrkan, som vi alltför ofta försummar att ta hänsyn till. Det är
enheten av människor som tillsammans lider av samma existens, gläder sig
åt samma nöjen, förvirras av samma villkor, sorger, frestelsern.

Det är för denna enhets skull som Cyrillus vågar ett samarbete med Ka-
menev. >Vi hade redan privat troft, att våra förbindelser med Rysslands pre-
miärminister, som går sjutton år tillbaka i tiden, till tiden för vår första
fängelsetid för trons skull, i sig rymde element av gudomlig försyn, som en

dag skulle kunna begagnas av Gud till Kamenevs nytta eller till vår egen

- eller till nytta for hela världen. Trots alla risker och wivel är detta fort-
farande vår övertygelse.>

Morris \Zest skriver i sitt förord: >Rom är äldre än Katolska kyrkan. Ållt
som kan hända, har hänt där - och kommer med all säkerhet att hända

där på nytt. Detta är en bok, forlagd till fiktiv tid, med fiktiva gestalter;

inga anspelningar finns på någon levande människa, vare sig inom eller utan-
för kyrkan.u Ja, det mä van så, men händelserna och personerna i romanen
förefaller läsaren så dagsaktuella att han, sedan han läst boken till slut, ge-

nast vill börja Hsa den om igen.

losef Gerlach Sl
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GENIET OCH HELGONET

et har ofta påståtts, att det europeiska livsförsökets vitalitet ligger i mot-
sättningarnas stora räckvidd, om inte i deras oförsonlighet. Brännande

vZisterländska fuägor, som fått sitt uttryck i antiteser som filosofi och teologi,
religiös individualism och kyrklig gemenskap, tro och vetande, mystisk inner-
lighet och radikalt tvivel, kyrka och stat, protestantism och katolicism,
humanism och bildstorm, uppvisar en enastående spännkraft i mänsklighetens
andliga historia efter Kristus.

De antydda, skenbart diametrala motsättningarna kan i stor utsträckning
reduceras till konflikten mellan människans kultur och Guds självuppen-
barelse. Det fanns perioder av 'syntes', av intim beröring, förbindelse och
växelverkan, och det fanns faser av 'diastas', av isärgående splittring, då
trosövertygelsen grundad på uppenbarelsen var i hotfull och oförsonlig
strid mot allt, som leder sitt upphov ifrån människans syndiga natur.

Om man skiljer mellan kristendom och kultur, så menar man därmed,
att kristendomens instiftande inte är resultat och prestation av mänsklig
kulturförmåga, utan Guds liksom vertikala genombrott i människosläktets
horisontala historia. Således stannar kulturen inte inom de gränser naturen
uppsatt, den bryter sig inte längre förgäves mot en stängd himmel. Dess

transcenderande, sig själv upphöjande och upphävande dynamik och dess

potentiellt inneboende tendenser är i sista rummet tillfredsställda genom
uppenbarelsereligionen. På så sätt är kulturen perspektiviskt hänvisad till
uppenbarelsen.

En sådan släktskap råder konsekvent också mellan genialitet och helighet.
Människan står mellan himmel och jord. Uppenbarelsens krav och löften
väcker och uppmanar henne till helighet, kulturens uppgifter stimulerar
hennes genialitet. Himmelriket kallar henne till att vara ett helgon, världen
kallar henne till att vara ett geni. Den fundamentala skillnaden mellan
dessa två (mänskliga) ideal består i att helgonet är resultatet av Guds omedel-
bara ingrepp genom Kristi nåd, att det på grund av hans verksamma ord
fär kraft till Kristi ovillkorliga efterföljelse i odmjukhet och lydnad, medan
geniet följer sig självt, håller sig i den egna inspirationens kölvatten och
förverkligar naturens inre möjligheter. Geniet frigör sig självt, helgonet
befrias av Guds befriande frihet. Helgonets målsättning är föreningen med
Gud, dess livsförmedlande källa är den frie Gud, som i sitt radikala själv-
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meddelande redan som mäl är närvarande, om än hemlighetsfullt. Geniets
bärande grund och närande rot ligger i dess kulturskapande förmåga, som

finner sitt uttryck och mål i det utförda verket.
De berörda motsatserna förmår givetvis inte dölja det nära grannskapet

mellan geniet och helgonet, helt enkelt darfor att alla människor före
världens grundläggning kallats till helighet. Och man är benägen att påstå,

att människan med en inre begåvning till andliga värden, alltså den geniala

människan, utgör det förnämsta substratet (potentia oboedientialit) till den
omfattande horisont, som heligheten förutsätter. Man får nog medge, att
mänga geniala människor skrämdes av helighetens hårda krav 

- och sär-

skilt av dess kyrkligt så ofta tränga utformning, som för dem döljer helig-
hetens befriande makt. Ä andra sidan kommer man inte ifrån historiens

entydiga vittnesk)rd, enligt vilket all sann helighet bär genialitetens drag,
även i de fall helgonet tu längt ifrän att skapa kulturverk. Visserligen är
geniet i faru att bli profan humanist. Men såsom all sann kultur asymptotiskt
(utan att åstadkomma en fullkomlig sammansmältning) åsyftar ett möjligt
möte med uppenbarelsen, så drivs all genialitet av en inre 6lan fram mot
nådens faktiskt öppna rike, varifrån all helighet leder sitt upphov. De andliga
strävandenas ellips med heligheten och genialiteten som brännpunkter har
endast i Kristi person helt förenats i en enda skärningspunkt och ett enda

koordinatsystem med korset som vertikala och horisontala tangenter.

Dessa flyktigt tecknade, formella 
"1.-"n, 

möjliggör en kort histo-
risk granskning. Från början har kristendomen inte bara vädjat till
en kulturell elit, utan till alla människor. Kristendomen är en universal-
religion, korset är tecknet rest över alla nationer, kyrkan är staden synlig
för alla, ett träd vars grenar överskuggar hela jorden. Men Pauli missions-

strategi avslöjar utan wivel hans fasta beslut att tillmötesgå grekernas

genialaste aspirationer. Deras mest lysande strdvanden skulle uppfyllas av

kristendomen. Hans tal pä areopagen i Aten (Apg. 17: zz) bringar detta
hans syfte i dagen. För att möta hedningarnapä deras andliga plan begagnar
sig Paulus av sin kännedom om det gemensamma grekiska kulturarvet.l

Den unga kyrkan fortsätter i Pauli anda att införliva och tillgodogöra
sig världens samlade andliga energi, ty >för kyrkans skull har världen
skapatsrr.2 Hundra år efter Pauli tal pä areopagen skriver Justinus i sin
logoslära, att han kan godkänna Platons definition av Gud.3 Också Augusti-

' I Apg. 17:. z8 citetar Paulus Aratos från Soloi: ,Vi äro ju ock av hans släkt, (ur
Phainonzena). Nästan likadant skriver Kleanthes från Assos: 'Ty iftän dig leder vi vårt
upphov, (blmn till Zeu, v. 3). I r Kor. 15:33 citerar aposteln Menandros, en komedi-
förfamare från Äthen, och i Tit. r: rz den kretiske siaren Epimenides.

2 Pastor Hermes, visio II, 4.3 Dialog med juden Tryphon z f.
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nus sätter in hela sin geniala begåvning på att fördomsfritt ställa uppen-
barelsens hemlighet ansikte mot ansikte med världens spekulativa spaningar,
fastän ingen förföljelse mot de kristna fordrar en sådan konfrontation.
I sina bekännelser förklarar han, atthan i nägra böcker, skrivna av platoniker,
läst och tillägnat sig hela läran om det eviga Ordet, såsom den framställts
i Johannesprologen (men om Guds mandomsanammelse och ördmjukhet hade
han intet fått veta).4

Att det geniala inte strider emot det heliga, att tvärtom det heliga anlitar,
luttrar och upphö1'er det geniala, blir uppenbart under medeltiden, framför
allt hos Thomas av Aquino. Han tar djärvt och frimodigt vara pä världens
visdom för att planmässigt ordna hela den skapade och uppenbarade verk-
ligheten till en enda sammanhängande enhet. Han godkänner och försvarar
visserligen wå skilda kunskapskallor (lurnen naturale, geniets begåvning, och
lunten sapranaturale, som är den troendes kunskapsförmäga); men de båda

skilda kailornas resultat är ett ordnat helt, som sträcker sig från materia
prima (en bara tankemässigt fattbar beståndsdel av den existerande verklig-
heten) till Guds actus purus (rena existens).

Denna analogi-tanke5 har sedan Thomas dominerat det katolska tänkan-
dets grundstruktur. Den katolska frågeställningen och tolkningen är opti-
mistisk, ytterligheterna harmonieras och enas, därför att yttedigheterna redan
enats i Kristi person och verk. Geniets prestation, den mänskliga kulturen,
anses således varken av Paulus eller den katolska traditionen6 vara världsligt
motstånd mot evangeliets integritet, utan hellre uttrycksfalt för dess ut-
bredning.

Denna 'ärke-katolska' tolkning av det förhållande, som råder mellan
människans naturliga begåvning och den gåva, som Gud delger henne i sin
självuppenbarelse, har under kyrkans historia varit föremål för ivrig och
envis kritik. I själva verket stöter man redan hos Paulus på skenbart över-
mäktiga invändningar. Om man följer den kyrkliga utvecklingen i Apostla-
gårningarna, kan man skönja en intellektuell elit bland de nyvunna kristna,
men folkets breda massa (t. ex. i Korint), som knappast torde uppvisa stora
geniala drag i väddens ögon, saknas inte. Enligt r Kor. r: 18ff. står väddens

a Bekännelser YII 9, 13.
6 Systematiskt behandlad av Erich Przywara: Analogia Ent* (tgZz). Jfu hår Przywaras

berömda artikel i Pbilosophilcbes Jabrbuch l94:', s. r-9: ,Det finns bara ett enda konkret
existerande sammanhang mellan Gud och skapelsen i denna konkret existerande värld:
sammanhanget mellan arvsynden i Adam och frälsningen i Kristus.,

o Åtminstone i dess stora dtag. Därför att katolska kyrkan tillåter en viss bredd och
spårvidd, finns också i henne'kulturfientliga integralister', från Tertullianus i hans senare
författarskap till Bernanos. En av dem är också den store Blaise Pascal, i alla fall i livets
slutskede. Ändå beundrade han all äkta genialitet. I sitt kända brev till drottning Kristina
av Sverige (dat. juni 1652, trtg. Pl6iade s. 5oz) skrev han:. ,Jag hyser en alldeles särskild
respekt för dem som är upphöjda till maktens eller kunskapens högsta grad.' Båda dessa
framstående egenskaper ansåg han vara förenade i drottningens person och geni.
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vishet rentav i motsats till korsets krav, vars kraft blir verksam i det som
är dfuaktigc, ringa och föraktat enligt vätldens värdering. För att kunna råda
bot på detta till synes orimliga förhållande mellan talet på areopagen och
orden till korintierna, måste man iämf.öra bägge ställena med Pauli av-
görande omdöme i Rom. r: r8-zz. Där fastslår aposteln, att hedningarna
borde (de iure) ha känt och erkänt Gud, hans eviga makt och härlighet,
som ända ifrån världens grundläggning varit pätagliga.T Att människan
bara känt, men (d.e facto) irrte erkänt Gud, tillskrivs hennes stolthet och
styvnackade mowilja mot att låta hennes naturliga kunskapsförmåga övergå
i tro och tillbedjan. Det stolta geniet är sin egen högsta sanning, det kretsar
kring sig självt; men dess fängelse blir dess grav, try Gud låter det komma
på skam.

Under åberopande av Pauli anf.örda ord framrräder mänga'integralistiska'
teologer som menar sig vara kallade och tvungna till att förkasta människans
världsliga verksamhet, för att så kunna bevara Guds rena ord i hela dess

slagkraft. Reformationens negativa syn på människans natur resulrerar logiskt
i en slutlig dom över hennes förmåga att få känna och erkänna Gud. Luther
menar i en föreläsning över romarbrevet, att den sanne filosofen och natur-
forskaren måste, stödd på Bibelns ord, komma underfund med att >veten-

skapen om tingens existens och egenskaper bör ringaktas>. Filosofin är >>ett

fåfänglighetens och fördärvets studium. Jag tror att jag är skyldig Herren
denna lydnad att strida mot filosofin.>8

Efter Luther är den 'liberala protestantismen' hågad att bli 'kulturprotes-
tantism', som i Schleiermachers bemärkelse blandar ihop fromhet och bild-
ning alltför generöst. Den protestantiska ortodoxin' är bOjd att hålla kultur
och kristendom isär och att bryta staven över alla slags kulturverk. Hur
ofantligt stora de spänningar och friktioner kan vara, som ett protestantiskt
samvete måste uthärda, då det är begåvat med religios genialitet, kan knap-
past bättre upplevas hos någon annan än Kierkegaard. >Vad tiden är i
behov av är inte ett geni utan en martyr> ropar han i örat på sin tids för-
Iamade kristendom. Han är själv mycket djupt rotad och erfaren i det
estetiskt-erotiska, han är gripen av det genialas omedelbarhet, och bara
därigenom är han i stånd att avgöra sig för det motsatta med så förwivlad

" Denna tolkning är fötankrad i den äldsta ktistna traditionen (ifr H. U. v. Balthasar:
Karl Barth, Olten r95r, s. Zzl II.), och den ratificerades dogmatiskt genom första Vati-
kankonciliet (Dz rz8:). Man kan således inte försona sig med Martin Heideggers mycket
onyanserade debattinlägg, som tillfrågar den kristna teologin, om den inte än en gång
bör bestämma sig att ta Pauli ord i r. Kor. r: zo pä allvar (\Va itt Metaphyik: 7:e uppl.
Frankfurt a. M. 1955, s. zo).

" Cit. hos I7. H. van de Pol: Dar ref ormatorische Cbristent*rn, Einsiedeln ry16, s. tt9 ff .

Man måste givetvis vara försiktig att bedöma Luthers inställning barz pä grund av sådana
korthuggna satser. Ilela hans uttryckssätt är utslaget av en existentiell-profetisk anda och
ter sig fördenskull ofta ohyfsat för en nutida'sansad' människa. Luther har dessutom upp-
fostrats i den urvattnade senmedeltida filosofin.
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häftighet. Mozart är för honom inbegreppet av det sköna och darför det
religiösas diametrala motsats. Han går till anfall mot all inomvärldslig
kultur (i synnerhet mot Hegels kulturpanteism) för att dess bättre och mera
omfattande kunna vädja till kristendomens 'existentiella' ansvar i självför-
nekelse och Kristi efterföljelse.

Detta Kierkegaards ndikala tänkesätt behärskar i stor utsträckning den
protestantiska tanken fram till r93o-talet. Men under och efter andra världs-
kriget åstadkommer en grupp teologer under ledning av Karl Barth en för-
ändring, som särskilt i 7:e bandet av Barths dogmatik medför ett närmande
av de wå isärgående brännpunkterna: Människan är inte en genom synden
tidelagd ruin utan Guds förnimmande partner, helt enkelt därför att hon
också efter och i synden förblir människa, uwald och bestämd till helighet
genom Kristi nåd.e Konvergensen med katolska kyrkans ldra fu uppenbar.
Barth medger utan omsvep, att Guds allmänna frälsningsvilja inte möter
en totalt förstörd och tom mänsklig natur, utan bygger på dess f.örmäga att
ta emot den redan i denna förmåga verksamma nåden (Fil. z: r3), som
fulländar naturen.

Idag har både geniets och helgone.lnor*orr,.. vidgats. Man har knappast
i något tidigare skede så klart som idag insett an Kristi mandomsanammelse
inte bara är ett möte med människan utan med hela skapelsen, som är
skapad genom och till honom och har sitt bestånd i honom (Kol. r: r7).
Hans dörd på korset gäller inte bara människans befrielse utan innebär
kosmisk förlossning, då han efter döden stiger ner i jordens hjärta (Matt.
rz: 4o).ro Maktens och härlighetens strålar bryter sig inte bara i människans
andliga energi, hela skapelsen blir hans 'prisma'. Och denna värld förlogar
människan över, som i sin tur hör Kristus till (r Kor. 3: zz).

Det är alltså inte sä, att all äkta kultur skulle presteras av ett fåtal uwalda
genier och att Kristi lärjungar svartsjukt skulle stå vid grinden för att
se hur en sekulariserad och rent human kultur och teknik uwecklar sig.
Varje bidrag till världens kulturella och tekniska uweckling är ett bidrag
till Kristi kropps uppbyggnad och alltmer rikare fulländning. 

- 
Ignatius

av Loyola, förresten ett alltigenom modernt helgon, skriver det djärva ordet,
att bara >den som duger för livet i världen, passar också för ordenslivet'r.1l

Det finns fortfarande mäktiga och geniala krafter, som söker motarbeta
de troendes påbjudna och påfrestande bemödanden att bidra till Kristi kropps
uppbyggnad genom bön och arbete. Då ridån till världsteaterns zo:e sekel

I 7:e bandet utkom r95o. Barths hela uweckling är mästerligt tecknad hos H. U. v.
Balthasar.

'o Se K. Rahner: Z*r Theologie des Todes, Freiburg, I. Br. 1958, s. 58.tt Cit. av H. Rahner i tidskr. Anima 1959, s. t3r.
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går upp, låter Nietzsche 'den galna människan' träda ham pä ljusa dagen

med en lykta i handen och han låter henne oupphörligt ropa: >Jag söker

Gud, jag söker Gud. Yar dr Gud? Jag skall säga det till er. Vi har dödat

honom, ni och jag. Yi alla år hans mördare. Hur har vi gjort det? Hur
förmådde vi dricka ut havet? Vem gav oss svampen att sopa bort hela

horisonten? Vad gjorde vi, då vi rev sönder kedjan mellan jorden och

solen? Flackar vi inte planlöst omkring i det oändliga intet? Gapar inte
den tomma rymden mot oss?> 

- 
Och i en senare akt på sceneo svarar

J.-P. Sartre konsekvent ja pä de sista frågorna. Yafi&? Därför att män-

niskan befinner sig i en oemotståndlig flykt till en mållös tomhet, hon
känner ingen grund och ingen tillflykt än sin egen frihet, som hon är

dömd till. Ödesdigert kvävs hon i >en-soi'r, i sig själv, instängd i det egna

fängelsets slutna rum. Och det finns ingen makt, som utifrån kan spränga

det mänskliga fängelset, diirför att >människan dr sin egen sanning>.12

Guds mörker, som alltså med wingande nödvändighet åtf<;ljs av män-

niskans förmörkelse, har ofta hyllats i den moderna litteraturen och konsten.

Men det triumferar inte. Tvärtom. Om man med vakna ögon ser på ut-
vecklingen, ser man Guds 'upptändhet' klarare träda i förgrunden i en

skapelsens omvälvning, som människan enligt Guds uppdrag presterar och
som med niidvändighet går emot en 'noosfärisk' uweckling (Rom. 8: 19 ff.)-

Hos inget annat modernt geni 
- 

som samtidigt är i det heligas omedel-

bara grannskup 
- 

är denna oreserverade optimism mera övertygande än

hos Paul Claudel. >Världen är en ofantlig substans, som väntar på att befrias

och förvandlas till lovsång och tacksägelser.l3 Poesins och dramatikens upp-
gift består i att vittna om skapelsens homogenitet och universums solidari-
tet, >)dess uppgift är att bakom det begränsade finna det oändliga>.ta O Dieu,
rien n'existe que par une image de uorre perfecti.on.rs

Claudels meditationer om skapelsens sammanhängande enhet täcker nästan

helt P. Teilhard de Chardins syn, som vunnits ur vetenskapliga insikter. Fader

Teilhard fÅlågger nya dimensioner hos Paulus, som en statisk och sterilt
kontroversiell teologi så ofta sluter ögonen för. Ett heligt uppdrag kallar
geniet, genom människans engagemang för skapelsen kommer Kristus själv
till sin egen fulländning, ty >>det människovordna Ordets kraft radieras in
i materien>r.16 Skapelsen är ännu inte avslutad, men genom mänsklig an-

strängning går den emot en fullständig förvandling till universums oin-
skränkta korsfästa och förklarade liv, som i Kristi himmehfard blir ett

u Saftres nekrolog över Andr6 Gide r95r.a Paul Claudel:. Art poötique.
'a P. Claudel: lntrodaction å *n poöne tar Dante.
15 

'O Gud, allting har bara bestånd som ett återsken av din fullkomlighet,, 5:e ode.

'o Teilhard de Chardin: Le rnilieu diuin, öd. du Seuil, Patis 1957, s. 49.
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'bortom' (au-d.elå: bortom materiella och historiska kategorier), ett 'bortom'
i en peremtorisk yttersta punkt och (i en eskatologisk) fullbordan.l?

Här öppnar sig en gemensam grundval, som är eminent tillgänglig för
både geniet och helgonet. Gud och världen står inte i motsats till varandra.
Kyrkans uppdrag och löften ligger inte i strid med världens uppgifter.
Kyrkans inre energi växer i samma mån som världens, och wärtom.

Människan av idag syns endast ,* 
"rO 

tröskeln till denna ovillkorliga
optimism. Vilket stort helgon och vilket framstående geni har inte gått ut
för att söka den 'upptände' Guden för att bara finna spåren av en fördold
Gud! l^a noche hos Johannes av Korset och Guds 'frånvaro' hos Lagerkvist
dr bata märklig fall av en andlig erfarenhet, som just den moderna män-
niskan plågas av. Geniets bävan, som man så ofta stöter på, dess ångest och
för*ivlan, även dess lycka och glädje, är visserligen inte uttryck av själv-
förnekelse och botgöring, men inte heller utslag av krafter, som vissa kyrklig
kretsar anser vara 'demoniska'. Med stridslysten och utmanande vrede piskar
Bernanos det nutida samhället, denna de imbecillas >ändtarmskultur>, vilka
tu för svagsinta att daff^ inför troshemligheternas bråddjup. Till de får-
skalliga hör sådana som J.-P. Sartre och Thomas Mann. Men överträffar
inte han själv i Under Satans.Sol Thomas Manns 'Djävulssamtal' genom ett
slags genial teologisk spegelskrift, för att med en djärvhet utan like genom-
forska 'satans djup' (Upp. z: z4)? Och på den vägen framträder han med
en så underfundig och bländande kännedom om det onda, att man måste
f.räga sig, om geniet överhuvud kan infångas och 'missioneras'.

Den moderna människans inre konflikt kan betecknas som 'gränssituation'.
Att stå mellan himmel och jord, detta dr Kristi och hans mystiska kropps
öde. Med honom är människan korsfäst, begravd, uppstånden (Rom. 6:4ff..),
för att tillsammans med honom kunna leva ett nytt liv (r Kor. ry: zz) och
i detta nya liv utföra hans verk (r Kor. 3: 9).

Bara i detta nya liv, i vilket genialitetens och helighetens gränser löper
ihop, kan man våga att ta världen på allvar. Endast den i Kristus infogade
kan bära, älska, förnya och förvandla världen utan am falla offer för den.

Eruin Bischofberger

'" Ibid., s. rr5.
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FRED - KRISTNA PLIKTER OCH
PERSPEKTIV

T) ", 
har sagts så ofta att det blivit banalt, men det måste sägas än en gång

Lt, i bc;rjan av denna lilla artikel: världen och det mänskliga samhället står

nu inför förstörelsen. Realiserbar förstörelse: det är jiimförelsevis lätt att i
vår tid utplåna hela människosläktet genom antingen kärnvapen, bakterio-
logiska eller kemiska stridsmedel, på ett av dessa sätt eller med användande
av alla tre möjligheterna. Förmodad förstörelse, möjligheten övergår till att
bli trolig i samma mån som världens ledare alltmer oåterkalleligt engagerar
sig i en politik, som mer eller mindre går ut på hot att ta dessa utrotnings-
medel i bruk. För nd:rvarunde är såväl Förenta staterna som Sovjetblocket
engagerade i en dylik politik. De har inte bara gått in för att använda dessa

vapen i självförsvar i händelse av angrepp, utan även att tillgripa dem i
avskräckande syfte. Detta innebär att Förenta staternas och Rysslands politik
nu utan omsvep bygger på antagandet att bådadera år i stånd till, villiga och
beredda att fullkomligt förinta den andra parten på ett ögonblicks varsel
genom ett >first-striken samt att den drabbade är i stånd till en >post mortem
vedergällning> som skulle förinta inte endast angriparen utan alla hans allie-
rade och satelliter, även om försvararen redan själv vore utplånad. Detta är
huvudsyftet med den polaris-ubåt som amerikanerna just nu årligen satsar

miljarder dollars på.

Det är inte nödvändigt att understryka, att i en värld där en ny Hitler
inte bara är möjlig utan sannolik, så utgör blotta faktum att dylika vapen
existerar det allvarligaste och mest tragiska problem som människosli.iktet
någonsin har ställts inför.

Det innebär ingen överdrift att såga, att vi lever i en apokalyptisk tid i
den meningen att vi tycks ha kommit till en punkt där den i bibeln uppen-

barade >frälsningshistoriens> hela dolda och hemlighetsfulla dynamism har
utmynnat i en slutlig och avgörande kris. Antingen vi är i stånd att fatta
begreppet >den yttersta tiden> eller ej, så förefaller det i varje fall som om
de mystiskt levande symbolerna i Nya testamentets sista bok vore i färd med
att avtäckas inför våra ögon. I hela sin nakenhet avslöjar de ftrr oss vårt eget
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jag som den människa vars loa det dr att leva i en kanhända det sista av-
görandets tid. Med ett ord, den yttersta tiden är ett fullt verkligt och bokstav-
tigt begrepp för oss och våra efterkommande; den är mera >apokalyptisk>

än något av vad våra förfäder kunde finna i Johannes uppenbarelse.

Vi vet att Kristus kom i världen som Fridsfursten. Vi vet att Kristus själv
är vår frid (Ef. z: r+). Vi tror act Gud i Kristi mystiska lekamen åt sig själv
uwalde ett uwalt folk, som skänktes nytt liv genom Frälsarens blod och ge-

nom sina doplöften förpliktades att kämpa mot fridens och frälsningens store
fiende. Såsom påven Johannes XXIII framhöll i sin första encykhka Ad.

Petri Catltedram tu de kristna förpliktade att >>med alla till buds stående

medel>' söka uppnå fred och dock, fortsätter han, kan denna fred inte kom-
promissa med villfarelsen eller gå med på eftergifter. Diirför är det under
inga f<;rhållanden fråga om att passivt samtycka till orätwisan, eftersom
denna inte leder till fred. Emellertid är den kristna kampen för fred i främsta
rummet avhängig av människans fria bejakande av >Guds kallelse till att
tjäna Hans barmhärtiga avsikterrr. Att människan inte bejakar denna kallelse,
säger påven Johannes, är >det mest fruktansvärda problemet i människans
historia> (julbudskapet, 1958). Kristus, vår Herre, kom inte för att bringa
fred till världen som något slags lugnande medel av andlig art. Han över-
liimnade åt sina lärjungar en kallelse och en uppgift. De skulle kämpa i vål-
dets värld för att upprätta Hans fred, ej blott i sina egna hjårtan utan inom
samhället självt.

Den kristne är och måste vara en fredsmäklare just genom att han uwalts
till ett Guds barn i Kristus (Matt. 5:9). Han är skyldig att efterfölja Fräl-
saren som, i stället f.ör att försvara sig själv med tolv legioner änglar (Matt.
z6:53), fann sig i att bli naglad till korset och dog medan Han bad för sina
bcjdlar. Den kristnes liv har spirat ur ett särskilt slag av andlig säd: martyrer-
nas blod, vilka utan att bjuda motstånd med våld hellre offrade sina liv än
de underkastade sig de orätta lagar som föreskrev en officiell religiös kult,
enligt vilken kejsaren vore Gud. Detta innebär att den kristne i likhet med
marryrerna är förpliktad att lyda Gud mera än staten, så snart staten söker
tillskansa sig en makt som inte tillkommer och inte kan tillkomma den. Vi
har mångfaldiga gänger sett, hur kristna i vår tid uppfyller denna förplik-
telse på ett hjältemodigt sän genom att göra motstånd mot diktaturer, som
sökt ingripa mot deras samvetsfrihet och religiösa rättigheter.

Vi lever inte längre i en kristen värld. De epoker som vi gårna kallar för
>trons tidevarv> erbjod förvisso inte någon bild av ett jordiskt paradis. Att
säga att vi är mindre kristna dt vära medeltida förfäder innebär inte ett på-
stående, att deras samhälle var utan vank och lyre, rätwist, hederligt eller
ens ständigt var genomsyrat av djup religiositet.

Men i varje f.all erkände de öppet och gynnade den kristna religionen.
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De hävdade att kristen moral och rätwisa var deras målsättningar. De ut-
kiimpade en del ytterst blodiga och okristna krig och under dessa krig begick
de även stora brott, som står ouplånligt inristade i historien som upprörande
vittnesbörd. Vissa gränser efkändes dock trots allt. Moralen fick åtminstone
lov att existera och den var kanhända inte bara munväder. I vära dagar finns
i en icke-kristen vädd alltjämt kvar nägra få spår av kristen moral, nägra fä
formler och klich6er, som vid lämpliga tillfällen f.fu tjdna till att pryda upp
indignerade ledande artiklar och tal. Men å andra sidan får vi bevittna med-
vetna kampanjer för att motarbeta och eliminera all fostran i kristen sanning
och moral.

Det är ett stort misstag att med kristendom och kristenhet identifiera ett
nationalistiskt samhälle, som en gång var officiellt kristet. Det är ett allvarligt
misstag att föreställa sig, att emedan västerlandet en gång i stor utsträckning
var kristet, de västerländska nationernas sak nu utan vidare precisering kan
identifieras med Guds sak. Benägenheten för att göra det och ta detta som
utgångspunkt för en kärnvapenkrig i syfce att utplåna bolsjevismen kan väl
beraktas som en av de apokalyptiska frestelserna för det tjugonde seklets

kristendom.
Det är fullkomligt riktigt att kommunismen är baserad på våld och att

kommunismen till sin innebörd går ut pä att med våld nedkämpa sina
fiender, vilket uppges vara en klasskamp, men i själva verket är en ny form
av den gamla nationalism, som har gett upphov till alla europeiska krig ända

sedan reformationen. Kristendomen står foljaktligen inte endast i motsätt-
ning mot kommunismen utan befinner sig i verklig mening i krig med den.

Men denna krigföring är av andlig och ideologisk art. >rKyrkan förfogar inte
över materiella vapen>t, säger påven Johannes, >utan är förvaltare av den
högsta andliga makten.> Om kyrkan inte har nägra egna vapen, så innebär
detta att hennes krig utkämpas utan några vapen alls och inte att hon har
för avsikt att vddja till de nationers vapenmakt vilka en gång var kristna.
Det finns inte en tanke på att kyrkan skulle betrakta Frankrikg England eller
Förenta staterna som något slags >väddsliga vapen> och blotta antydan om
något dylikt skulle omedelbart framkalla indignerade protester i alla dessa

länder.
Vi måste komma ihåg att kyrkan inte tillhör något politiskt maktblock.

Kristenheten existerar på ömse sidor om järnridån och vi borde känna oss

alldeles särskilt förbundna med de kristna, som lever under kommunismen
och ofta på ett hjältemodigt sätt får lida för sina principer.

Samtidig måste det anses som ett av de mest förvirrande företeelserna i
vår tids västliga värld, att den börjar få mycket mera gemensamt med den
kommunistiska världen än med det som kristet betecknade samhället för
några hundra år sen. På bägge sidor om järnridån finner vi wå i grund för-
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virrande varianter av sarnma moraliska sjukdom: bägge slagen har sin rot i
szunma till sin grund materialistiska livsåskådning. Båda är opportunistiska
och pragmatiska, var och en på sitt sätt. Och bägge kan karakteriseras så-

lunda: I rnoraliskt avseende förhåller de sig blint passiva genom att under-
kasta sig en determinism som faktiskt befriar människan från allt ansvar.

Moraliska förpliktelser och beslut har därför blivit praktiskt taget menings-

lösa. I bästa fall är dessa endast talesätt och rationaliseringar av pragmatiska

beslut, som redan har dikterats av stundens politiska behov.
Eftersom inte alla ens i Ryssland är materialister utan principer, måste här

naturligtvis finnas något slag av moralbegrepp, om de också endast existerar
i form av en skuldkänsla som framkallar olust och wekan, varigenom den
maskinmässiga lydnaden mot omoraliska krav hämmas och inte verkar smi-

digt och effektivt. Nazi-Tysklands historia visar oss dock en skrammande bild
av oansvarigheten, som i skydd av >lydnaden> kunde utföra de mest skräm-
mande förbrytelser. Denna moraliska passivitet utgör vår tids mest fruktans-
vårda fara, vilket de amerikanska biskoparna påpekade i sitt budskap decem-

ber 196o.
På det politiska, ekonomiska och militära området balanseras ellet över-

balanseras denna moraliska passivitet av demonisk aktivism, en vanvettig
strävan att åstadkomma de mest skiftande, mångsidiga, komplicerade och till
och med lysande tekniska resultat, som följer slag i slag i än mer svind-

lande och okontrollerban antal. Politiken kräver att få använda all denna
kraft i sin t;'änst, utnyttja den för samhälleliga syften, för >människans bästan.

Avsikten är förvisso god. Den tekniska uwecklingen av energi i vår tid är

visserligen en utmaning, men detta betyder inte med nödvändighet att den
till sitt väsen är av ondo. Tvärtom kan den och borde den vara något mycket
gott. Men vår tekniskt inriktade värld störtar sig mot undergången rned en

sådan vanvettigf.art, att det för närvarande är fullt klart att ingen längre helt
behärskar situationen - 

inklusive de politiska ledarna.

Man behöver endast kasta en blick på den uweckling, som ledde fram till
att den första atombomben falldes över Hiroshima, för att få förkrossande

bevis på hur välmenande människor, vetenskapsmän och ledarna inom de

segrande nationerna, steg för steg utan att själva märka det leddes av den
outgrundliga, men enkla >händelsernas logiku till att avfyra det skott, som

skulle göra det kalla kriget oundvikligt och obonhörligt bereda väg för ett
tredje världskrig. De handlade så helt enkelt därför att de uppriktigt trodde,

att denna bomb var det enklaste och mest barmhärtiga sättet att göra slut
på andra världskriget och kanhända alla ftamtida krig.

Vår tids tragedi beror alltså inte så mycket på att de onda är brottsliga
som på att >de gdan, även när de besjälas av de bästa avsikter, är så hjälp-
löst vanmiiktiga. Vi har krigsmånglare och krigsförbrytare, ja. Men när vi

2 - 64283s Credo 45 : e årg. nr r, 1964 17



Thomas Merton

själva gör vårt bästa för att värja freden, finner vi oss utmanövrerade, uran
att vi märker det, i positioner där också vi kan handla som förbrytare. Ty
det råder intet tvivel om att Hiroshima och Nagasaki trots att de inte var
avsiktliga förbrytelser, inte desto mindre var förbrytelser. Och vem bar an-
svaret? Ingen, Eller >historien>. Vi kan inte fortsätta aa leka med kärnvapens-
elden och skaka av oss följderna i >historiens> namn. Det är oss det angät.
Det är vi som bär ansvaret. Det är inte historien som gör oss, utan vi som gör
historien - eller gör slut på den.

Men enkla ord sagt måste vi för att rädda oss själva ftän undergång för-
söka återfå kontrollen över en värld som utan bromsar är pä väg utför det
sluttande planet på grund av alla de faktorer tillhopa som jag nyss närnnde:
nästan total passivitet och oansvarighet på det moraliska planet och där-
jämte en djävulsk aktivism i det sociala, militära och politiska livet. Bote-
medlet synes stå att finna i ett dZimpande av aktiviteten, framför allt all den
aktivitet som går ut på att framställa och pröva förstörelsevapen och verkligen
dra pä återtåg genom att avrusta och förstöra alla lager av dylika vapen
överallt i hela världen. Detta kan vara till någon hjälp, men det är bara ett
palliativ, inte någon lösning. Men åtminstone detta är kanhända görligt och
försöket borde prövas, kosta vad det vill, även till priset av ett stort offer
och en större risk. Det är inte moraliskt tillåtligt för oss som nation att av-
visa risken endast darf<;r att hela vår ekonomi nu är baserad på denna krigs-
ansträngning.

Lika viktigt och kanske ännu svårare är att återställa en sund moral och
påta oss ett verkligt ansvar. Därförutan är det en illusion att tala om frihet
och ,rkoncoll". Oiyckligwis har moralen förlorat kontakten med realiteten
i vår situation, även där moralprinciperna alltjämt betraktas med en viss
respekt. Moralisterna är benägna att diskutera atomkrigets problem, som om
människorna fordarande stred med pilbåge. Det moderna kriget utkiimpas
lika mycket av maskiner som av människor. En helt ny dimension har till-
kommit genom teknikens fantastiska framsteg. En amerikansk president kan
tala om krigföring i rymden utan att någon brister i gapskraa - han är

djupt allvarlig. Science fiction har plötsligt blivit sanning. När en projektil
forsedd med vätebombspets avfyras genom att man trycker på en knapp och
dess mål är en hel stad, så kan antalet offer räknas i >cirka> hundratusental.

Tusen eller tiotusen mer här och var f.örtjänar inte ens en kommentar Kan
det under sådana förhållanden ännu vara någon allvarlig mening i de fina
beslut, som utarktades av skolastiska teologer på den tid man stred man rnot
man? Kan vi utan vidare utgå ifrån, att de villkor som gör den dubbla verkan
legitim kornmer att förverkligas i ett atomkrig?

I ett atomkrig är det inte längre fuägan orn att man helt enkelt tillåter
ett ont, att någta få bostadshus ftirödes i syfte att uppnå ett legitimt mål:
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nämligen att förstöra en militär anläggning. Man förstår mycket väl på båda

sdor, att ett atomkrig blott och bar. dr en fullständig och urskillningslös för-
störelse av mål som utvalts inte enbart på grund av sin militära betydelse,

utan för den vikt man tillägger dem i en uppgjord plan att åstadkomma terror
och förintelse. Valet av mål bestämmes ofta av helt sekundära och tillfäIliga
omständigheter, som inte har det ringaste med moral att skaf.f.a. Hiroshima
uwaldes för ett atomangrepp bl. a. därför att det aldrig hade utsatts för någon

kraftigare luftbombning och i egenskap av intakt mål lämpligen kunde ge

en god uppfattning om bombens verkan.
Det måste öppet medges att några av de militära ledarna på bägge sidor

i andra väddskriget helt enkelt åsidosatte alla ännu gällande traditionella
normer. Tyskarna slängde dessa normer över bord med de bomber de falde
över \Tarszawa, Rotterdam, Coventry och London. De allierade svarade på
samma sätt med att bomba Hamburg, Köln, Dresden och Berlin. På ingen-

dera sidan saknades folk som sökte ge berättigande åt dessa brott mot mänsk-

ligheten. Och i dag, när >experter> lugnt diskuterar Förenta staternas möj-
lighet att kunna övetleva ett krig om >endast femtio mi'lioner> (!) av befolk-
ningen dddas, när kineserna talar om att de kan undaa.ra ntre hundra miljo-
ner> och >ändå gå vidaret, är det uppenbart att vi inte längre befinner oss

i en värld, där en moralisk sanning är tänkbar.
Den enda sunda väg som ännu återstår är aft uppriktigt och utan att kom-

promissa arbeta för krigets totala avskaffande. Älla uttalanden från den

Heliga Stolen pekar på detta som den enda slutgiltiga lcisningen. Den krist-
nes första plikt är att bringa klarhet på denna punkt genom att inta stånd-

punkten att all krigföring över huvud med kärnvapen, bakteriologiska eller
kemiska suidsmedel är absolut förbjuden enligt alla naturliga och gudom-

liga morziliska normer, darfor att detta innebär världens undergång. Det finn-s

helt enkelt inget >gott slut> som gör en dylik risk tillådig eller ens tänkbar
enligt vanligt sunt förnuft.

Det borde vara möjligt att få människor att erkänna detta teoretiskt, men

i praktiken kommer det att bli mycket svårt. De kommer att erkänna det

teoretiskt, darfOr att de kommer att såga att de ,rförvisso inte önskar ett
krigu där kärnvapen kommer att användas i full utsträckning. Självklart vill
ingen människans utrotande. Men de kommer inte att gå med på det i prak-
tiken, därför att utrikespolitiken står och faller med att man böjer sig för
hotet om förstörelse med kärnvapen. Men inför ett så förwivlat allvarligt
problem är vi wungna att se det faktum i ansiktet, att avsiktligt bruk av

kärnvapen som politiskt tillhygge i sista hand så gott som säkert leder till
varmt krig. Ya\e gäng ett nytt prov företas med en vätebomb, varje gäng

en politisk ledare skryter med att -var^ beredd att använda en dylik bomb

mot fiendens städer, kommer vi närmare den dag, då projektilet försedda
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med kärnvapenspetsar flyger fram över haven och Nordkalotten. Vi måste
se faran i ansiktet. Var och en som hittar på lämpliga ursäkter för denna
äventyrliga politik, som finner förnuftiga grunder Iör va\e beslut dikterat
av politisk opportunism och anser detta berättigat måste hejda sig för att
betänka, att han kanske själv samverkar till det onda. Vår plikt är tväftom att
med alla till buds stående medel hjälpa till att framhålla att Kyrkan all-
varligt strävar efter att avskaffa kriget, vi måste framhäva sådana deklara-
tioner som dem påven Johannes XXIII utsänt, ndr han vädjar till världens
ledare att avstå från våld för att slita internationella tvister och begränsa
sig till att förhandla.

Låt oss arLta att världens politiska ledare som stcjds av massmedia inom
sina respektive länder och drivs framät av de ständigt ökade krigsförberedel-
sernas flodvåg, kunde se sig själva obönhörligt störtas ut i ett krig av ödes-

digra proportioner. Låt oss anta att. det moraliskt står fast att dessa ledare är
maktlösa, när det gäller att hejda den blinda kraften i denna process som
ansvarslöst satts i gång. Hur blir det då? Måste väddens massor, daribland
du och jag, resignera inf.ör ödet och gå mot ett globalt självmord utan att göra
motstånd, bara blja våra huvuden och lyda våra ledare som om de visade oss

>Guds vilja>>? Jag tror att det måste stå klart för var och en, att detta i
innevarande situation inte längre utan vidare kan accepteras som kristen lyd-
nad och medborgerlig plikt.

Tvärtom leder oss detta att stå ansikte mot ansikte med vår tids största och
mest oroväckande moraliska problem. Detta problem är inte kärnvapenkrig,
inte bara människosläktets eventuella utrotning genom plötsligt utbrytande
av våld. Det är något mera försåtligt och mera djävulskt. Om vi fram-
härdar i vår moraliska passivitet och oansvarighet, om vi fortsätter atr ge vika
för en teoretiskt oemotståndlig determinism och obestämr tala om >historiens
kraftern utan att anstränga oss för att göra motstånd mot dem och be-
härska dem, om vi låter dessa krafter driva oss till djävulsk aktivism på
politikens och teknikens område, då står vi inför något mera än en universell
förstörelses materiella onda. Vi står inför d.et m.oraliska duaanet för ett glo-
balt s'jälamord., Yida mer än detta, vi kommer att finna att vi steg för steg
kommer in i en situation där vi praktiskt taget av >omständigheternas logik"
wingas att med beråa mod aälja d.en uäg som leder till förstörelse.

Vi känner alla frestelsens inneboende logik. Vi känner alla den förvirrade,
vaga och trevande oansvarighet som leder oss in i en situation diir någon
återvändo inte längre :ir möjlig och hur vi, när vi väl kommit in i denna
situation, i ett ögonblick av klarsynt förrvivlan frivilligt engage:mrr oss på
den väg som vi erkänner vara ond. Det är mycket möjligt att det är detta
som nu sker över hela världen. Människosläktets faktiska utrotning är ett
oerhört ont, men det är dock i sig endast ett fysiskt ont. Att fuitt vålja globalt
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självmord, ett val i förwivlan av väddens ledare och ratificerat genom alla
medborgares samtycke och medverkan, skulle likväl vara ett moraliskt ont
som står till'baka endast för korsfeistelsen. Faktum att ett dylikt val skulle
kunna träffas av de mest upphöjda motiv och i de mest wingande syften,
kan på inter sätt betraktas som förmildrande omständigheter. Faktum att det
kan träffas som ren spekulation i hopp att någon skulle komma undan hel-
skinnad, skulle inte vara någon ursäkt. När allt kommer omkring var Kaifas'
bevekelsegrunder i hans egna ögon heltigenom ädla. Han trodde att det var
nidvändigt att l ta >en man dö för folket>.

Vår tids mest wingande nödvändighet är därför inte endast att förhindra
människosläktets utrotning genom kärnvapenkrig. Även om det inte längre
vore möjligt att förhindra katastrofen (det Gud förbjude), finns dock ett
större ont, som kan och måste förhindras. Det måste vara möjligt för varje
fri människa att vågra sitt samtycke och vägra medverka till detta det största

av alla brot.
Här står vi in'för ett i sanning fruktansvärt problem. Vari består en sådan

effektiv och öppen vagran att samtycka? Hur gör man ))motståndu? Vad ska

samvetsömma motståndare till massjälvmord g&a för att visa sitt motstånd

och sin vägran att medverka? Det vet iag inte. Jag bara säger att detta är ett
angeläget problem, som vi måste ta under övervägande och inrikta hela vår
uppmärksamhet på. Om vi tänker oss att det totala kärnvapenkriget vore
oundvikligt och världens ledare tycktes vara moraliskt oförmögna att förhindra
det, så skulle det idealistiskt uttryckt bli legitimt och till och med obliga-
toriskt för alla kloka och medvetna människor över hela världen att lagga
ner vapen och verktyg och svälta och låta skjuta sig hellre än att medverka
till krigsansträngningen. Om en dylik massrörelse spontant uppstod i alla
delar av världen, i Ryssland och Amerika, i Kina och Frankrike, i Afrika och
Tyskland, så skulle människosläktet kunna räddas från förintelse. Detta är
naturligwis ren fantasi. I verkligheten skulle det uppstå otaliga, invecklade
problem. Hur något sådant skulle kunna komma till stånd undandrar sig
ens fattningsf.&mäga. Det skulle vara ett mirakel. Men de kristna tror dock
på mirakel. Då och då ber de också för att de ska intäffa.

Allt detta tar sig mycket bra ut på pappret, men det är ren spekulation.
Kanhända löses härigenom några prob'lem medan mänga fler tillkommer.
Om man ser saken mera pra'ktiskt, sä är det med all säkerhet nödvändigt att
vi granskar och klargör d,em stora frågan om. dnradter. Vi måste fiatta ett
beslut och låta samvetet avgöra, huruvida vi ska ta del i de ansträngningar
som hotar att f.öra oss till universell förintelse. Vi måste bli övertygade om
att det finns vissa saker som redan i klara och tydliga ord är människan för-
b1'udna, såsom användande av torryr, att döda gisslan, folkmord (eller mass-

utrotning av rasbetingade, nationella eller andra grupper endast av det skälet
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att de tillhör en >'icke önskvärd> kategori). Vi måste ha klart för oss, att
massmedia har en förgiftande inverkan genom att ständigt framhålla våld,
gryrrlhet och sadism för otillräckligt bildade och oansvariga människor. Vi
måste erkänna att det innebär en f.ara för hela världen att i vär tid de högre
uwecklade nationernas ekonomiska liv till stor del är baserat på framstäl-
lande av vapen, projektiler och andra förstörelseredskap. Vi måste ta i be-
traktande, att hatpropaganda och regeringarnas ständiga utfall mot vatandra
alltid oundvikligt lett till våldsamma konflikter. Dessa olika slag av aktivitet
är med hänsyn till sina eventuella konsekvenser lika farliga och absurda som
de ät moraliskt förkastliga. Ännu har vi tid på oss att göra något åt saken,
men tiden rinner snabbt ur timglaset.

Öaersättning aa Eua Alexand.errcn

GUD OCH JAG

i talar om objektivt och subjektivt i samband med religionen. Det
sakliga, ,robjektiva> anses eftersträvansvärt. Att vara subjektiv är, om inte

direkt en last, så dock en väsentlig brist.
Men vad menar vi med objektiv och subjektiv? Är de motsatser som ute-

sluter varandra?
Gud är. Det är en objektiv verklighet, oberoende av den enskildes

gudsupplevelse. Men Guds tillvaro blir inte en sanning för mig personligen

utan en subjektiv erfarenhet av något slag. Det kan vara en rent negativ
upplevelse, en känsla av tomhet. Jag saknar Gud. Det kan vara helgonets
extatiska, svindlande gudsupplevelse. För de flesta ligger erfarenheten någon-
stans mitt emellan.

it

Allt vårt tänkande, kännande och handlande, alla våra upplevelser och
erfarenheter, på materiellt eller andligt plan, har ett samband med sub-
jektet, oss själva, och är i denna mening subjektiva. Men när vi klandrande
talar om det subjektiva tänker vi inte på detta. Vi avser då de reaktioner
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och tankar som också har det egna jaget som föremål och medelpunkt. I en

utpräglat subjektiv religion står människans tro, bön, frälsning och guds-

upplevelse i centrum. För en objektiv tro är trons föremåI, Gud, det

centfala.
Många av oss har genomlevt en mycket subjektiv uwecklingsfas men

har sedan gripits av verkligheten utom oss själva. Vi har insett att Gud är

det väsentliga, att han bör vara det centrala. Det uobjektiva> år då för oss

allt det som liksom representerar Gud, detta utom oss själva som är varaktigt,
bestående, oföränderligt. Dit räknar vi också, och med rätta, kyrkan i dess

egenskap av Kristi fortsatta närvaro ibland oss, och sakramenten, som för-
medlar denna närvaro.

Men ibland hänför vi till det objektiva också mera oväsentliga ting, den
yttre ram som kyrkan byggt upp kring sakramenten, dess ritual och böner,
för att inte tala om ännu mera tidsbetonade andaktsformer. Dä ärr vi redan

omärkligt inne på ett falskt spår.

Kyrkans liturgi har en relativ oföränderlighet jämförd med mycket annat.
Men den har i hög grad utvecklats och förändrats under tidernas lopp. Det
som har lagts till, har inte alltid inneburit en förbättring. Vi vördar med
rätta den liturgiska traditionen, men det är inte den som är det objektiva.

Ytligt sett tycks gränsen mellan det objektiva och det subjektiva ofta
dras mellan å ena sidan en liturgisk gudstjänst med redan formulerade
böner, ä andra sidan en friare sammankomst med extemporerade böner,
å ena sidan en >sakramentsreligion>, ä andta sidan en ,rväckelsereligion>.

Men vi kan vara upptagna av oss själva och vårt >religiösa liv, i båda

formerna. Vi har kanske flera hjälpmedel att lösgöra oss från vårt eget
jag och gripas av Guds storhet i en tillbedjande, liturgisk gudstjänst. Men
formen i sig själv är ingen garanti för att vi är objektiva. Man kan vara
skrämmande subjektiv i själva sitt fasthållande vid de >objektivau guds-

tjänstforrnerna och sitt fördömande av det förment subjektiva hos andra.

Om en viss fromhetsriktning U"n Jurru, objektiv eller subjektiv beror på
dess teologiska gudsuppfattning. Dess anhängare ar ofta omedvetna om detta
samband. En teologi som framhåller den oerhörda skillnaden mellan Gud
och människa, mellan Skaparen och det skapade, undviker familjära böne-
och gudstjänstformer, dess kult betonar tillbedjan. En fromhetsriktning som,

ofta utan någon genomtänkt teologi, ger Gud mänskliga drag fastän i >>större

format", tar sig lätt subjektiva, familjfua urtryck.
Man kan invända at vi kristna får, och bör, föreställa oss Gud som

en människa. Det är ju genom inkarnationen, i Jesu mänskliga gestalt, som

han har kommit oss nära.
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Ja, det är en av kristendomens stora sanningar att Jesus Kristus yx1 
- 

661

är - 
människa. Men han är också Gud. Människan Kristus är inte det

slutliga målet. Han sade själv att han är vägen till Fadern, att han har
kommit för att uppenbara Fadern för oss.

Uppenbara Fadern 
- 

vad innebär det? Aposteln Paulus skriver att >Gud

bor i ett ljus dit ingen människa kan komma, han som ingen människa har
sett eller kan seu (r Tim. 6: 16). Inför detta ljus bländas vårt mänskliga
förstånd. Vi lär inte känna den oändlige Guden på samma sått som vi
inhämtar kunskap om ett geometriskt bevis. Men inte heller är gudsuppen-

barelsen identisk med fromma känslor, subjektiv tillfredsställelse, lycka, om
också en verklig kontakt med Gud måste medföra vår lycka, i ordets dju-
paste bemärkelse.

Genom den kristna gudsuppenbar"tl..r ,rutkus vi ett rnysterium.Man kan
säga att. det egentligen är mysteriet som är det objektiva. Det som jag förstår,

det som jag känner eller fattar är redan påverkat av min tankeverksamhet

och mina känslor, är subjektivt Iärgat. På ett visst sätt är det endast när
jag anar Guds ofattbarhet som jag verkligen känner honom. Att tro kunde
definieras som att >ana mysteriet>.

Men när vi säger >)ana mysteriet>, använder vi en otillräcklig bild. Vårt
>ranande>> är i detta fall mer än vad vi i andra fall inlägger i ordet >ana>>.

Den kristna tron innebär trots allt ett slags kunskap, även om den inte
ryms in i våra vanliga kunskapskategorier. Paulus talar om Guds mysterium,
som tidsåldrarna igenom har varit fördolt men som nu i Kristus har uppen-
barats för oss. Jesus själv talar om att ,rkänna Gud". Men att känna Gud är
enligt Bibeln att på ett visst sätt bli d.elaktig aa Gud. Gudskunskapen innebär
inte bara en aning om a.r, Gud. finns, utan också en viss ,rerfarenhet> av
aad. Gud Ar.

De helgon och mystiker som har .1"r, djupast in i Guds mysterium har
framhållit, att det är omöjligt att beskriva Gud med mänskliga ord och
bilder. Det enda vi kan uttrycka i ord är vad Gud inte tu. En Gud som män-
niskan kunde fatta vorc inte Gud. Helgonen hat talat om honom som en

avgrund, ett bråddjup, ett ljus så bländande, att det för oss blir ett ogenom-
trängligt mörker

Men vi vanliga syndare ställs inte omedelbart vid randen av denna svind-
lande avgrund. Gud möter oss inte med hela kraften av sitt bländande ljus.
Det ljus som vi ser är beslöjat, uppenbarat och ändå fördolt. Det är beslöjat
av Kristi mänsklighet, men bryter igenom tillräckligt för att låta oss ana

vad Gud är.
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Yi talar ofta om de kristna mysterierna, i pluralis. Till dem hänför vi
t. ex. Treenighetens mysterium, det som Gud är i sig själv; inkarnationens

och återlcjsningens mysterier, Gud i sitt fOrhållande till den mänsklighet som

genom synden vänt honom rygger.; kyrkans mysterium, Kristi fortsatta när-

varo bland oss och vår gemenskap i honom. Men alla dessa mysterier är som

olika fasetter i ett enda stort mysterium - Kärlekens mysterium.

Ingen bild kan återge eller ens aftyda Treenighetens mysterium, Guds

innersta verklighet, den eviga kädeken mellan Fadern och Sonen i den Helige

Ande. Men en bild kan hjälpa oss att ana Guds kärlek i förhållande till oss

människor. Genom sin död på korset har Kristus givit oss en sådan kärlekens

symbol - krucifixet. Men det har under seklernas lopp utsmyckats med så

mänga fromma fantasier, att vi numera hat svårt att se korsfästelsen så

ohyggligt frånstötande som den egentligen är. Och denne korsfäste tu Gud'l

Bilden av den korsfäste Guden lyfter litet på den slöja som döljer Kär-

lekens mysterium. Verklig kärlek, säger korset, ät att ge, att ge till det

yttefsta, att of.fra sig helt, utlämna sig utan förbehåll.

Den vanliga vägen att nalkas detta Kärlekens mysterium går genom

sakramenten. Det latinska ordet sakrament är liktydigt just med det grekiska

>mysterion>>. Paulus talar om apostlarna som >tförvaltate av Guds hemlig-

heter>, sakrament. Tänker han då inte också på det som var det centrala i
de första kristnas sammankomster och som ännu är Sakramentet framföf

alla andra: >välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke

den en delaktighet av Kristi blod? Br<jdet som vi bryta, at icke det en del-

aktighet av Kristi kropp" (r Kor. ro: 16)?

Här blir vi delaktiga aa Gud' på ett konkret, "objektivt" sätt. En >d'el-

aktigbet av Kristi kropp" - Gud's lekamen kallade våra förfäder den.

Men det är inte fräga om Kristi mänskliga lekamen i allmänhet. >Detta

är min lekamen, f ör eder utgioen.>> Det är Kristus offrad på korset som möter

oss i mässans Sakrament och som blir närvarande varje gång då prästen över

brördet och vinet uttalar Kristi egna ord. I Guds eviga nu är Kristi fullbordade

offer alltid Iika nårvarande, och genom sakramentet bryter evigheten in i
tiden. >Detta är min lekamen.n Den som äter mitt kött och dricker mitt
blod, han hal evigt liv.> Här och nu.

Men kan en kristen ,robjektivt> O*"Oo eller ta emot Guds kärlek utan

att engagera sig? Kräver inte kärleken ett gensvar? Blir vi verkligen >del-

aktiga av Gud> utan detta gensvar? >Vi älska, därför att han först har

älskat oss.> >Såsom jag har älskat eder, så skolen I ock älska varandra.,t

Såsorn han har älskat - betyder inte det att också vår kärlek måste ut-

tryckas i ett givande, ett offer? Kan ett sådant givande vara ,robjektivt,,
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opersonligt? Måste det inte vara mer än en vag;, allmån, >kärlek" eller ett
deltagande i en kollektiv tillbedjan?

För en objektiv tro. är trons föremåI, Gud, det centrala, sade vi i början.
Men, säger någon, Gud kan inte i egentlig mening någonsin van oblekt,
föremål för vår tro och karlek. Gud är alltid den handlande. Är inte objektiv
i religiös mening snarare att själv vara objekt, och erkänna sig vara föremål
för Guds handlande? Är det inte han som handlar i mässan, där Kristus är
både präst och offer? Är det inte han som handlar i de andra sakramenten?
Och det år han som 

- 
enligt Paulus 

- 
>rverkar i oss både vilja och

gärning> (Iil. z: ry).
Ja, i kristen mening är människan djupast sett alltid objekt. Men om Gud

i oss verkar uilia, mäste detta innebära en inom vissa gränser fri vilja. Man
kan inte vilja, om man inte har möjlighet att välja. Inom dessa gränser är
människan då subjekt, handlande. Kristendomen är inte en fatalistisk ödestro
eller en passiv kvietism.

Den väsentliga faktorn i vårt svar på Guds karlek år vär uil.ja. }Jar gär
gränsen mellan det subjektiva i positiv och negativ bemärkelse.

Mitt fantasiliv och mina instinktiva, rent känslomässiga reaktioner har
ofta det egna jaget som medelpunkt och värdeskala. Mina spontana sympatier
eller antipatier för en person, mitt gillande eller ogillande av en sak har
nära samband med om personen eller saken tilltalar eller stöter min smak,
underblåser eller sårar min självkänsla. Det fu bara när känslan och fantasin
regeras av de högre själsförmögenheterna, förnuft och vill'a, som min självisk-
het kan hindras att hävda sig.

Men också förnuft och vilja kan vara i högsta grad jag-koncentrerade. Vi
har här att göta med ett mysterium av annat slag 

- det ondas mysterium.
Vägen till befrielse från jagiskheten går i vary'e fall främst genom en för-
vandling eller nyinriktning av vily'an, upplyst av förståndet.

Också på religionens plan gäller allt det vi nyss har sagt. Så länge min
fromhet består endast av fantasibilder och känslor, eftersträvar jag mig själv
och min egen njutning, inte Gud. Om min kärlek till Gud inte når längre
än till stämningar och fromma känslor, är den ingen karlek.

Vi kan inte vara nog på vår vakt på denna punkt. Just därför att denna
skenfromhet har sitt säte i känslor, sinnesförnimmelser och fantasibilder 

-utan att förnuftet får någon 1a121 
- 

är vi ofta omedvetna om dess faror.
Till subjektivitet i denna bemärkelse hör inte bara den sentimentala känslo-
samheten eller den trångsynta fariseismen. Dit hör också mycket estetiskt
snobberi och romantiskt svärmande för traditionella former eller svunna
guldåldrar, t. ex. fornkyrkan eller medeltiden. Jagiskheten är inte mindre
förrädisk, när den har en raffinerad smak.

utvecklad estetisk smak eller intresse för traditioner och forntid är inte i
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sig själva förkastliga, tvärtom. Av ondo är bara den falska esteticismen och

det rent känslomässiga svärmeriet för sådant som är långt borta i tid och

rum och som vi dessutom ofta har mycket vaga eller ensidiga kunskaper om.

En sådan falsk romantik innebär ofta en flykt från vära egna näraliggande
plikter. Ty det är allticl i vår egen tid och iust under de förhållanden där vi
befinner oss som aårt o[Ier skall frambäras.

Känslorna som sådana är inte heller något negativt. De är en väsentlig
beståndsdel av det mänskligt jaget. Många av helgonen har varit människor
med mycket starka känslor. Men de har inte byggt sin kristendom på dem.

De har älskat Gud av alh sitt hjärta, men också av allt sitt förstånd och all
sin kraft 

- 
av hela sitt jag.

>Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son.> Också från
människans sida betyder verklig karlek att ge sig siäla utan forbehåll. Men
vår vill'a är sällan stark nog att genast möta detta krav i hela dess vidd. På

grund av vår synd kan vi inte heller, då vi första gången anar Guds karleks

mysterium, skåda Gud på samma sätt som helgonen, de renhjärtade, ,rsertt

honom. Gud är barmhärtig, han leder oss vanligen framät stegvis. Det första

steget är kanske just ett erkännande av vär jagiskhet, vår själviskhet, vår
synd. Men viljans första svaga ja ä'r tilhårkligt för at föra oss vidare. Varje
gång stärks vär vilja, ofta omärkligt, och vi får en ny glimt av Guds kärlek,
som lockar oss framåt. Men Gud gör inte allt f& oss. Vid varje steg är vi
medvetna om att vi har frihet attvalja, att gå vidare, eller att rygga tillbaka
för det absoluta kravet.

De som gripits djupast av kärlekens mysterium, helgonen, är också de

som har gett sig mest helhjartat åt Gud och varit villiga att off.ra sitt själviska
jag. I deras liv har det så skapats en ständig vdxelverkan. Det som de har
sett eller 

^n 
t ay Guds karlek har drivit dem att ge sig själva åt honom.

Genom sitt offer har de fått nåd att trdnga ännu djupare in i Guds mysterium.
Där har de småningom funnit sitt verkliga jag, som hade gått förlorat genom

synden och själviskheten. De har blivit helgjutna personligheter, människor
som var på sitt sätt har återspeglat Gud. Detta slags >subjektivitet> har

kyrkan aldrig motarbetat.
Men hur är det med oss? Söker vi skydd i en falsk >objektivitet> för

att undgå att engagera oss? Söker vi en religion som ger trygghet och till-
fredsställelse, utan självförsakelse, cidmjukhet, offer? Är det kanske så att
vi varken säger ja eller nej till Gud utan flyr till det "objektivau för att
kringgå problemet, för att undgå att engagera vfu vilja?
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Låt oss till slut betrakta ännu en sida av det >objektiva>' som vi hittills
försummat eller bara berört i förbigående. Vi kan göra det genom att i
tanken förflytta oss till ett klosterkapell. Där råder en atmosfär av bön

och stillhet, och som ett led i kyrkans eviga lovsång stiger munkarnas

gregorianska tidegärd mot valven. Detta är det objektiva, tänker vi kanske,

denna tidlösa gemenskap i bön och tillbedjan, dar individen försvinner.

Vi har rätt, i varje fall till en viss punkt. Gemenskapen finns där. Den är

en del av och en symbol för en större gemenskap. Vi börjar ana något av

kyrkans mysterium. Allra starkast upplever vi kanske detta mysterium vid
natwardsbordet: ,rEftersom det är ett enda bröd, så äro vi fastän många

en enda kropp, ty alla f.ävivär del av detta ena brörd> (r Kor. ro: r7).
Men skapas gemenskapen, i klostret eller i kyrkan, på individens be-

kostnad? Skulle klostren alls finnas, om inte varje enskild munk eller nunna

hade sagt ett personligt ja till Gud? Finns det någon atmosfär av bön och

stillhet utan den enskildes personliga bön och överlåtelse åt Gud?

Vi är inte alla kallade till klosterlivet, men vi år alla kallade att sdga

ja till Gud. Inte bara med läpparna, utan med hela vätt jag.

Gud är det han är i sig själv. Han behöver inte den värld han har skapat.

Han är Kärlek l alla fall.
Men Gud älskar världen. Gud älskar mig.

Birgit Klockats

I sin hö$idliga förbön för kyrkans enhet bad Herren Kristus med tanke på sina lär-
jungar: oJag beder icke att du skall taga dem bort från världen, utan att du skall
bevara dem från det onda, (Joh. 17: r1). Ingen skall därför begå misstaget och mena
att omsorgen om den egna själens fullkomning och det jordiska vardagslivets upp-
gifter strider mot varandra. De låter sig väl förenas. Ingen skall heller föreställa eig

^tt 
m n behöver hålla sig borta från de gärningar som hör det jordiska livet till för att

kunna sträva efter kristen fullkomlighet; eller att man inte kan ägna sig åt sådan verk-
sarrr-het utan att sätta sitt eget värde som människa och kristen på spel.

Det motsvarar fullkomligt den gudomliga försynens plan att människorna utvecklas
och fullkomnas genom att utföra sitt dagliga arbete, som de ofta måste ägna åt ting
som hör det förgängliga livet'till. DZirför står kyrkan i vår tid inför den svåra upp-
giften att på ett ,liarmoniskt sätt både humanisera och kristna den moderna kulturen.

Johannes XXIII: Encyklika Mater et Magi$ra
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KATOLSKÄ PERSPEKTIV

Den amerikanska plualismen

Kristendomens ställning i det ameri-
kanska samhället är ett brännbart tema,
som diskuteras livligt av alla berörda
parter. I Tbe Commonweal (6 september

ry63) har Daniel Callaban publicerat ett
starkt personligt fargat inlägg från ka-
tolsk sida, där han bl. a. skriver följande.

John F. Kennedys val till president an-
sågs som det slutgiltiga beviset på att den
katolska minoriteten i Amerika blivit
myndigförklarad. Valet togs också som
ett tecken på att myten om uden katolska
faran" blivit förlegad. Man sade att Ame-
rika tycks van pä vdg att bli pluralis-
mens förlovade land inte bara i teorin
utan även i praktiken.

Denna tolkning av presidenwalet rym-
mer owivelaktigt ett korn av sanning,
skriver Callahan, men den har ändå hun-
nit bli hopplöst föråldrad. På sin höjd vi-
sade Kennedys val, att en katolik kan bli
president om han studerat vid Harvard,
är demokrat, har en rik pappa och en söt
fru, ett vältrimmat politiskt maskineri
bakom sig och en smula tur. Jag sdger
inte detta för att föringa betydelsen av
vad som skett, endast för aa äterkalla
katolska romantiker till verkligheten.

Det var inte Kennedys val som gjorde
pluralismen till. ett faktum i Ämerika.
Åran av det tillkommer Högsta Domsto-
len och dess utslag i ftägan om bön och
bibelläsning i de offentliga skolorna. Ut-
slaget var impopulärt; det är svårt att
tänka sig kongressen eller någon lagstif-
tande församling rösta för det. Mänga
människor vill som bekant få det upp-
hävt för att därigenom återställa vårt
,religiösa arvr. Eftersom utslaget tagits
mycket illa upp var det inte genuint plu-

ralistiskt. Att döma av klagomålen sårade

det majoritetens känslor.
Utslaget utlöste olikartade reaktioner.

Judarna var i allmänhet positiva och det
är ej att undra över. Protestanterna reage-
rade med blandade känslor 

- 
d6s ya1

i sin tur en smula förvånande; man hade
väntat mera opposition från deras sida.
Katolikernas reaktion däremot måste be-
tecknas som ytterst egendomlig. Vem
kunde på förhand ana att de skulle bli
indignerade, när man tog bort bönerna
ur den redan "gudlösau public school?
Vem kunde tro, att katolikerna skulle leda
försvaret för ett amerikanskt >religiöst
arv) som egentligen är protestantiskt och
deistiskt och som ända f:am till våra da-
gar inte varit något annat än ett protesran-
tiskt kvasi-establishment?

Det finns mänga godtagbara svar på
dessa frågor. Ett skulle jag vilja fotmu-
lera så: Katoliker har till och med hög-
ljutt försvarat skilsmässan mellan stat och
kyrka i Amerika, emedan det har fun-
nits en nära förbindelse mellan religionen
i landet och amerikansk kultur. Det före-
ligger inget behov av en formell union
mellan klerker och lagstiftare, när tradi-
tionens tryck, sedvana och social konfor-
mism garantetar att religionen förblir en
dominerande faktor i samhället.

Katolikerna har f.ortfarande en stark
dragning till det gamla sakrala samhället,
som respekterar, stöttar upp och sprider
religiösa värden. Man kan rent av för-
moda att d,et finns ett omedvetet förbehåll
i katolikernas entusiasm för skilsmässa
mellan stat och kyrka. En sådan skils-
mässa är bra så länge den inte får till
följd att de religiösa värdena i vårt reli-
giösa, politiska och rättsliga liv berövas
sin favoriserade ställning. Annorlunda ut-
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tryckt 
- 

kyrka och stat må vara skilda
åt så länge som skilsmässan inte stör det
förhållande mellan de båda parterna, som
enligt ett äldre betraktelsesätt var avsik-
ten med deras förening, nämligen att sta-

ten var förpliktad att samarbeta med, ge

offentligt stöd åt och befrämja religionen.
Den katolska reaktionen mot Högsta
Domstolens utslag kunde då förklaras
som fruktan för att detta stöd nu var
ifrågasatt eller inte*längre fanns.

Högsta Domstolens utslag har aktuali-
serat ett viktigt faktum för katolikerna:
Amerika förlorar allt mer och mer sin
prägel av religiöst-sakralt samhälle med
kristendomen i priviligierad ställning.
Vad man än har för uppfattning om ut-
slaget som sådant, måste man erkänna
att det var oundvikligt. Det har endast
bekräftat vad som numera borde vara
uppenbart f& alla, nämligen att det i
Amerika finns en stor minoritet av ju-
dar och sekulariserade människor (under-
stödda av många protestanter), som inte
känner några förpliktelser mot Åmerikas
religiösa arv, sådant det har utvecklat sig
under tidernas lopp. Varför skulle de för
övrigt känna en sådan förpliktelse? De
vet iu att detta arv lägger många bördor
på deras samveten. Har de inte lika stor
rätt som de kristna att få sina värden in-
räknade i vårt samhälle? Varför skulle
de vara tvingade att ansluta sig till ma-
joritetens värden (eller vara beroende av
medgivanden från majoritetens sida), som
om amerikanska värden vore fixerade en
gäng för alla och inte behöver anpassas

efter de förändtingar, som minoritetens
närvaro innebär? Det blev Högsta Dom-
stolen som först tog hänsyn till den men
förr eller senare skulle lagstiftningen ha

måst göra detsamma.
Yarf& år det så svårt för katolikerna

att acceptera denna förändring? lag har
redan anfört ett skäI. De är långt mindre
villiga än de själva förstår att överge den
gamla id6n om det sakrala samhället.
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Trots alla kontroverser med protestan-
terna har de dragit ryfta av att religio-
nen och kristendomen favoriserats i Äme-
rika. Det finns en annan, mera upprö-
rande orsak. Diskussionen bland katoli-
kerna om "katolicism och pluralismu har
ban gålh en sida av problemet: att till'
försäkra katolikerna en plats i samhället,
som motsvarar deras numerär och att
övervinna de hinder, som den domine-
rande protestantiska majoriteten rest i
deras väg. En stor del av diskussionen var
passiv. Katoliketna svarade på angrepp,
värjde sig mot misstankar och försökte
övertyga andra katoliker (hemma och i
Rom), att det amerikanska systemet var
en tillgång för katolicismen.

Denna diskussion har stannat upp i
och med Kennedys val till president. Men
den amerikanska katolicismen har lämnat
obetydliga bidrag när det gällt att bereda
marken för en ny typ av pluralism, som
tar hänsyn till en ny minoritet, vars
hjälplöshet tidigare var minst lika stor
om inte större än någonsin katolikernas.
Dagens fräga lyder inte: uÄr katolicis-
men förenlig med amerikansk demokra-
tisk pluralism under kristet förtecken?"
Istället lyder frågan så: uÄr katolicismen
förenlig med den oya pluralismen, som

kännetecknas av att religionen steg för
steg förlorar sina traditionella privilegier

- 
en pluralism, i vilken katolikerna skall

ge plats åt önskningar från deras sida,

som står i opposition mot varje form av
sakralt samhälle?" Tidigare hade Ame-
rika en oneutralu status, som favoriserade
religionen. Nu har vi en stat, som håller
på att bli neutral i egentlig mening. När
sä mänga katoliker klagar över att denna
nya form av neuualitet tycks favorisera
otron är det, fruktar jag, ett tecken på att
de längtar tillbaka till det gamla sakrala
samhället. 

*

Orsakerna till att reaktionen inför den
nya pluralismen är så olikartad kan man
studera i en utmärkt bok, skriven av lab-
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binen Åtthur Hertzberg, dr Martin Marty
och monsignore Josef Moody, The Out-
bur$s tba, auait as (MacMillan) med un-
dertiteln Tre essayer om religion ocb k*l-
tu i Atneriha.

Rabbinen Hertzberg talar öppet om
varför det stora flertalet judar gläder sig
åt Högsta Domstolens utslag. "I lidan-
dets hårda skola har judarna lärt, att deras
frihet är säkrast i samhällen, där kyrkans
inflytande på det offentliga livet är be-
gränsat.) Han tillägger att )uppkomsten
av den moderna sekulariserade staten var
ett sine qaa non för judarnas emancipa-
tion>. Även om inte alla judar godtar
Hertzbergs analys, gör en stor grupp det
och det är lätt att förstå, varför judarna
hälsade Högsta Domstolens utslag som en
befrielse. De behöver inte längre finna
sig i hela raden av religiösa akter i de
offentliga skolorna, varigenom de på-
minns om de kristnas hegemoni. Det
sorgliga faktum att så många katoliker
inte tycks kunna förstå, varför en troende
jude önskar bort religionen ur det offent-
liga livet, visar både att de missförstår
judarna och att de är nästan konstirutivt
oförmögna att föreställa sig ett samhälle
av religiösa människor, som inte vill ha
nägta favörer från statens sida.

Detta kan däremot företrädare för en
ung generation av pfotestanter. I sin es-

say skisserar Martin Mamy en ny väg för
amerikansk protestantism. ,Om det finns
ett värde i pluralismen och om den
kristne inte har nägot att frukta för en
konfrontation mellan sin tro och andra
former av tro, då kallar honom hans tro
till denna konfrontation.> Dr Matty är
villig att bejaka vad så många kristna
tycks vara ovilliga att acceptera: En i
verklig mening religiöst neutral stat kan
vara nägot positivt gott 

- 
inte blott för

staten utar även för kyrkan. "Hur det
nu är>, skriver han, "märker man långt
efter den konstantinska tidsålderns slut
en verklig fruktan blaod de kristna, in-
klusive protestanterna, f.ör att tron inte
kan bestå utan stödet av en officiell kul-

tur.n uMef och merr, skriver han på ett
annat ställe, "tycks kyrkorna önska att
det pluralistiska samhället skall göra vad
de själva misslyckats med, nämligen att
skapa värden och vara lärarcn för män-
niskornau.

Dr Marty kallar inte protestanterna till
en harmlös, passiv kristen tro, som väg-
rat att göra sin röst hörd på torget.
Tvärtom söker han skissera en ,efter-
konstantinsk" protestantism, dvs. en själv-
kritisk protestantism, som inte litar till
en protestantisk kultur utan i stället måste
bli mera disciplinerad, mera inforrnerad,
mera sakral och därför i kristen mening
mera skapande än den protestantism, som
vill att lagar och kultur och samhällsetik
skall göra dess arbete.

Monsignore Moody erinrar i sin essay

om att den amerikanska pluralismefl var
en produkt av omständigheterna; den
drevs fram av praktisk nödvändighet.
Hans förmodan att religionens mest be-
rydande bidrag till samhällslivet är dess

f&mäga att begränsa människans aggres-
sivitet genom kädeken till Gud och näs-
tan, synes vara en delvis värdefull syn-
punkt. Mera konl,cet menar han, att >re-

ligionen kan stärka uon på de Lrav som
demokratin ställer genom att understryka
kravens moraliska grundval, sllss 

- 
ar-

norlunda uttryckt 
- 

)att fördjupa den
amerikanska tron på demokratinr.

Monsignore Moodys essay irriterar mig
dock på en punkt, skriver Callahan. }Jian
säger nämligen att de amerikanska kato-
likerna var pionjärer för att skapa ett
pluralistiskt samhälle, I ett avseende är
det sant. Katolikerna var länge den största
minoritetsgruppen i det protestantiska
Amerika. De kämpade den första suiden
och gjorde tack vare sitt växande antal
mycket för att öppna vårt samhälle för
icke-protestantiska influenser. Men man
får inte glömma, att samhället if.räga var
>kristetu och att pionjärarbetet gällde
coexistens med andra kristna, inte med
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troende och otroende. Idag är katolikerna
på intet sätt pionjärer för den nya typen
av pluralism. Tvärtom är de benägna att
alliera sig med fundamentalistiska pro-
testanter, som ogillar att den gamla goda

"religiösa" tiden är förbi. Pionjärerna har
förenat sig med eftertruppen.

Men monsignore Moody har en annan
synpunkt, som jag hoppas att Amerikas
katoliker skall ta på stort allvar. "Det är
möjligtu, skriver han, )att amerikanska
katoliker måste lära sig 

- 
liksom judarna

har tvingats till det mänga gänger 
- 

hur
det är att leva i ett samhälle, som inte
avspeglar deras värden. Detta skulle in-
nebära en ny erfarenhet för dem, ty även
den protestantiskt dominerade kultureo
rymde värden, som de kunde förstå."

Frägan dr när vi skall b&ja att ldra
oss detta. Monsignore Moody tror inte
att problemet är trängande aktuellt. >Jag
har inte någon känsla av att katolikerna
kommer att ställas ansikte mot ansikte
mot detta problem inom en överskådlig
tid, så djupt rotad som religionen ät hos

detta folk. Men när de ställs inför pro-
blemet, förmodar jag att de reagerar så

smidigt som deras historia i Amerika ger
anledning att förmoda.D Jag är för min
del inte alls övertygad om att de kommer
att rcagera smidigt. Reaktionen på Högsta
Domstolens utslag var påfallande stel och
man argumenterade med hjälp av de
sämsta klich6er. 

*

Katolska forskare har gjort ett stort
antal distinktioner och formulerat en
rad grundsatser till temat om katolicis-
men och det pluralistiska samhället. Men
sannolikt är det inte möjligt att arända
vad de åstadkommit därför att de hela
tiden förutsätter ett samhälle, som rir ge-

nomsyrat av kristna värden. Katolskt tän-
kande i Ämerika är alltjämt illa förbe-
rett att lämna bidrag till att skapa ett
Amerika, där agnosticismen har lika stor
rätt till aila privilegier som religionen.
Ett bevis för det är en viss typ av argu-
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ment, som ofta möter hos katolska tän-
kare. Högsta Domstolen måste tillåta bön
i de offentliga skolorna, ty ett förbud
skulle samtidigt trara ett bidrag till av-
kristningen. Antingen måste religionen
få stöd i de offentliga skolorna eller också,

kommer rsekulariseringens" religion att
etableras. Antingen måste vårt samhälle
offentligt proklamera sin tro på Gud el-
ler också blir det ett gudlöst samhälle..
Åntingen måste religionen åtnjuta privi-
legier eller också får vi ett agnostiskt"
hedonistiskt samhälle.

Det finns inga förnuftiga skäl för så-
dana påståenden och för så skarpa alter-
nativ. De är alla utslag av brist på fantasi
och bygger på antagandet att om reli-
gionen saknar offentligt stöd så innebär
det a priori en framgång för religions-
fientliga krafter i samhället.

Det finns åtskilliga förklaringar till
att man uppställer sådana antiteser i
svart-vitt. Många europeiska försök att
beröva religionen dess privilegier och
skydd dikterades av religionsfientlighet.
Det finns även åtskilliga exempel på att
de som varit fientligt inställda till reli-
gionen hävdat att den är en privatsak,
som måste bort från den offentliga sek-
torn av samhället. Men det är ganska

osannolikt att något sådant håller på att
ske i Amerika. Tvärtom synes numera
de religiösa värderingarna ha ett större
inflytande på vissa områden av det of-
fentliga livet än tidigare; nu tar till
exempel kyrkorna ledningen i kampen
mot rasdiskrimineringen. De som oppo-
nerar mot stödet till religionen gör dec

emedan deras rättigheter hat blivit
kränkta, inte därför att de anser de reli-
giösa värdena falska eller värdelcisa. Men
katolikerna har alltjämt svårt att se denna
distinktion.

Jag skulle förmoda att den enklaste
förklaringen till varför många katoliker
är benägna att ställa upp antiteser i svart-
vitt har följande förklaring: De har ald-
tig gjort riktigt klart för sig vad som me-
nas med en i religiöst avseende neutral.
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stat. När nu en sådan stat håller på att
ta gestalt, finner de att gamla regler inte
längre gäller och så faller de tillbaka på
klich6er från r8oo-talet: en sekulär stat
är med nödvändighet en sekulariserad
stat, fientlig mot religionen. Den sämsta
klich6n av alla lyder så: när religionen
inte har någon priviligierad ställning i
samhället, måste den med nödvändighet
bli en privatsak utan något inflytande i
det offentliga livet.

Det återstfu för katolikerna att rensa
ut sådana traditionella synpunkter. I
själva verket kommer i ett samhälle som
vårt kyrka och religion att ha mänga
betydande möjligheter att fostra män-
niskor och påverka allmänna opinionen
i moraliskt och religiöst avseende.

Den centrala frägan å.r hur vi skall
kunna skapa ett sekulärt samhälle som
inte är sekulariserat, en i verklig mening
neutral stat, som inte favoriserar otron.
Här har vi i själva verket det stora pro-
blemet. Det kan inte lösas genom att
återgå till uden gamla goda tiden", då
Amerikas religiösa arv accepterades av
alla. Framf.örallt kan det inte lösas så

länge mänga kristna utgår från att varje
begränsning i den vördnad, som den
amerikanska staten visat religionen, bi-
drar till att befästa sekulariseringen.

Lösningen av problemet är inte enkel
och den kommer inte att ske utan smärta.
Den nya situationen kräver återhållsam-
het av alla de grupper, som vårt samhälle
består av 

- 
troende och icke-troende,

judar, protestanter och katoliker. För kyr-
kornas del och särskilt för katolikerna
är det nödvändigt att överväga, vad de
har att ge människorna och samhället och
vad de såsom minimum behöver för att
kunna upptätthålla sin frihet och sin vär-
dighet. För min del bewivlar jag starkt
att religionen behöver det offentliga stöd
och skydd, som den tidigare åtnjutit.
Kristenheten har, det är jag övertygad om,
tillräckliga inre resurser att överleva och

blomma. Den behöver inte statligt skydd,
den behöver inga privilegier.

Slutligen är nödvändigheten av per-
sonlig frihet I& varje människa en av
de sanningar, som den katolska kyrkan
allra starkast accentuerar i vfua d,agar.
Den energi, som kyrkan sätter in för att
vidga denna frihet, är den bästa mått-
stocken på hur hängiven hon är denna
sanning. Det kostar förhållandevis litet
att argumentera för sin egen frihet. Det
torde kosta mer att argumentefa för and-
ras. Men detta sistnämnda är det avgö-
rande.

Människan mellan familien och den
industrialiserade världen

Familjen och äktenskapet stfu inte in-
för sin död och upplösning; d.e * bara
just nu mitt inne i en nödvändig om-
strukturering.

Det är summan av den intressanta och
livliga diskussion om "Människan mellan
familjen och den indusuialiserade värl-
denu, som nyligen hölls vid Katolska Aka-
demikerförbundets årskongress i den lilla
tyska biskopsstaden Limburg an der Lahn.
En medeltidsstad med fantasifulla kors-
virkeshus och en romansk-gotisk dom-
kyrka från rzoo-talet.

Ett stort antal tyska akademiker och
nägra fä utländska gäster hade mött upp
till den ue dagar långa kongressen.

De båda första föredragen, som hölls

^v 
p tet C. Paulus från Freiburg och pro-

fessor L. Neundörfer, Frankfurt, behand-
lade huvudsakligen problem som kan
sammanfattas under rubriken: Familjens
sociala funktioner.

Farniljens sociala funAtioner

Familjen har från urkristen tid och
fram till väta dagar haft en mycket stor
betydelse; den har också spelat en oer-
hört viktig roll i människornas liv och
tankar. Först under rgoo-talet har Ia-
miljen fått en negativ accent

I vår industrialiserade värld har fa-
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miljehushållet förlorat sin berydelse för
produktionen, som inte längre är bero-
ende av bondesamhällets familjegemen-
skap. Det är istället individernas insatser,

som skapar nationalprodukten.
Men familjen är trots allt en ekono-

misk institution, alltså en investering för
samhället. Från att ha varit produktions-
bildande har den nämligen övergått till
att vara förmögenhetsbildande. Och i
denna egenskap har den en stor national-
ekonomisk betydelse i det moderna, kon-
sumtionsinriktade samhället. Familjens
förmögenhet gör medlemmarna köpstarka.
Inte bara de arbetande, producerande med-
lemmarna utan även barnen som i egen-

skap av delägare i familjegemenskapen
också har del av nationalprodukten.

Famil jens ekonomiska betydeise för
samhället har alltså inte upphört, bara
förändrats.

Familjens andra stora sociala uppgift
är att värda dels barnen dels de vuxna,
föräldrarna. Familjen är inte längre en

offentlig institution. Den hat blivit mer
intim och personlig till sin karaktdr. Där-
för har man nu långt mer än tidigare möj-
lighet och inffesse för att lösa individuella
problem. Det är en helt modern företeelse
att föräldrar söker lösa barnens persoo-

liga, känslomässiga problem.
De sociala anpassningssvfuigheterna

har ökat starkt i och med det moderna
samhällets födelse. Vi lever i en värld
styrd av en abstrakt byråkratisk förvalt-
ning. Auktoriteten har objektiviserats,
blivit abstrakt. Familjens medlemmar ar-

betar för abstrakta mål: mode, fi, social
status osv. Barnen lever utan kontakt med
faderns yrke. Ailt detta skapat en emo-
tionell osäkerhet och den kan bara den
personliga kontakten i familjen elimi-
nera. Där får människan 't^t^ sig siälv
och där intresserar sig någon för hennes

inre, hennes sjäI.

Familjen * framför allt föräldrarna

- 
måste bli medvetna om sin betydelse

i samhället. Det är en viktig uppgift att
ha familj.
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Om alla föräldrar bildade en facklig
organisation skulle den bli överraskande
stark. I Västtyskland t. ex. finns 9,r milj.
hemmafruar i arbetsför ålder. Antalet
industriarbetare, vilkas organisation är
den starkaste, är 9,j milj! Familjen borde
ha en reell medbestämmanderätt i skolor
och andra organisationer, som ingriper i
familjens angelägenheter.

Familjen har inte spelat ut sin roll.
Den har en till betydelsen oförändrad
ekonomisk funktion, och dess mänskliga
emotionella berydelse blir allt större.

Kongressens tredje föreläsare var pater

J. David från Dortmund, en av världens
främsta sociologer. Tack vare hans humo-
ristiska, vidsynta och frispråkiga Inm-
ställning möttes hans föredrag med ett
hjärtligt och intensivt intresse. Som rub-
rik över det kan man sätta: Äktenskapets
natur och måI.

ÅAtenskapets natur

I vår tid tycks det vara möjligt att för-
ändra allt. Man har anledning fråga om
det över huvud taget finns natudiga rät-
tigheter och plikter, som är oföränder-
liga.

Är det omständigheterna eller män-
niskan själv som förändras? Finns det
nägta fasta punkter, som inte kan uppges

utan att människan sjdlv uppges?
Vad är konstant i människan?
Man måste gå bakom fenomenen för

aa nå den beständiga kärnan. Det som
kallas naturrätt, det oföränderligt riktiga,
måste vara grundat på en realitet hos

människan, något som alla människor
faktiskt har gemensamt.

Människan som sådan är egentligen en
fiktion. Hon finns inte. Däremot finns
det män och kvinnor, barn och åldringar.
Dessa har en sak gemensamt. De är en

själ i en kropp, en ande i liv. Ålla natur-
rättsliga teorier, som inte tar hänsyn till
detta specifikt mänskliga, kropp o c h
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sjiil, själ o c h kropp, från Kinsey till
spiritister, är falska.

Med denna mänskliga dualism som
utgångspunkt kan man studera äktenska-
pets naturenlighet.

r. Mänskligheten är uppdelad i män
och kvinnor. Det existerar alltså realis-
tiskt två kön, man och kvinna.

z. Människan har en biologisk kropp
som måste ha näring etc.

3. Människan måste föröka sig, och
utan kontakt mellan man och kvinna blir
det inga barn. Föräldrarna år alltså upp-
hov till barnen. Men mer än så. De är
den verkiiga, äkta orsaåen tili barnen.

4. Barnen måste ha någon som sörjer
för dem under deras första år, föräldrar
eller någon annan, (De behöver dessutom
personlig kontakt. Saknas den under de
första sex åren blir barnet inte normalt.
Det har bevisats i ett flertal undersök-
ningar.)

5. Barn och föräldrar är personer, dvs.
är sammansatta av olika biologiska och
psykiska faktorer. Till personen hör nöd-
vändigwis sexualitet. Det måste finnas
eo ordning som möjliggör ett personligt
sexualförhållande. Det finns ingen kul-
tur, högt eller lågt utvecklad, som inte
har någon form av sexualordning, sexu-
ella regler.

6. Sexualakten är inte bara en hand-
ling. Den är ett djupt personligt förhål-
lande till en annan människa, den ut-
vecklar och gör människan harmonisk.

7. Människans intellekt och hjdrta
fordrar kontakt med ett annat levaode
intellekt och hjärta.

På denna oföränderliga naturordning
bygger äktenskapet.

Man och kvinna lever samman i en ge-

menskap, där barnet är den inre me-
ningen. Genom barnet får deras kontakt
säker varaktighet, eftersom barnet inte
är en ögonblickets angelägenhet utan
måste försörjas under många år. Också
kvinnan måste försörias medan hon vän-
tar barnet och suax efterår Slutligen
möjliggör äktenskapet det personliga,

sexuella och andliga förhållande mellan
människor som den mänskliga naturen
fordrar.
Åktensåapet är en enhet. En man och eo
kvinna. Polygami iir omöjlig på ett högre
kulturstadium. Den stider mot det per-
sonlighetsbegrepp, som kännetecknar de
högre kulturerna.
Å'Atentkapet h oupplörligr. I en så hög
kultur som det gamla Kinas kunde man
sända tillbaka sin hustru eller sin brud
till föräldrarna. Samma förhållande fin-
ner vi i Gamla Testamentet och Paulus
säger att om en hedning inte vill leva
tillsammans med en omvänd kan och skall
äktenskapet upplösas.

Som regel kan man sägz att de helt
och fullt realiserade äktenskapen är oupp-
lösliga. Ätt avgöra när ett äktenskap är
till alla delar fullgånget kan emellertid
vara svårt.

Var beträffar det kristna äktenskapet
är det inget problem. Det är ett sakra-
ment och därför oupplösligt.
Fribet vid ingående av äktenskap * lik-
som inom äktenskap 

- 
fu nägot helt na-

turligt eftersom det är ert personligt för-
hållande. Ett påwingat äktenskap är inget
äktenskap.

Här instäiler sig frågan om äktenskap
år gikiga, när föräldrarna väljer make el-
ler maka åt barnen.

Där denna ordning blivit sed, är den
narurlig och känns inte som ett tvång.
Det är en ordning som rnan accepterar.
Så var det i Kina. Men kan båda kontra-
henterna sdga, att äktenskapet ingåtts mot
deras vilja, anses det ogikigt.
Auktoritet i äkteuAapet I alla de fall, då
parter förenas, måste det finnas ett mo-
ment av enhet. Det måste vara någon som
håller i trådarna, och det gäller även om
den äktenskapliga gemenskapen.

Vem är då bäst lämpad att van famil-
jens auktoritet? Kvinnan har hjärta och
fantasi. Hon går upp i kärleken med hela
sitt väsen, har svfut att resonera logiskt.
Mannen karaktäriseras framför allt av
handlingskraft, f&mlga till koncentra-

35



Katolska perspektiu

tion och till teoretiskt, realistiskt tän-
kande.

Ledningen måste ligga hos den som
har störst aktivt handlingsförstånd.

Kan då inte kvinnans natur förändras?
Till det kan ba:i:a svaras att så länge

kvinnan är sådan som hon är, är det na-
turiigt, att ledningen ligger hos mannen.
Toffein ät en annan historia. Man skulle
kunna säga att mannen inte rir kvinnans
utan familjegemenskapens huvud.
F örälclraauktoritet. Atktofiteten ligger hos
föräidrarna. Men de får inte glömma att
barnet är en person, inte en frukt. Bar-
net skall ha frihet att utveckla sin per-
sonlighet under trygg och kärleksfull led-
ning. I vära dagar med den snabba ut-
vecklingen gäiler det framför alk att lära
barnet klara sig själv, bedöma sin situa-
tion, vara självständig. Då kommer det
att linna sin väg.

Man måste accepteta sina barn och sin
familj och älska dem sådana de är, dvs.
människor, personligheter som i mångt
och mycket tänker annodunda än man
själv gör. I vetskapen att vara älskad
sådan man är, för sin egen skull, ligger
familjens och äktenskapets styrka.

Auktoriteten finns hos föräldrarna, och
de har just så mycket auktoritet som bar-
net behöver. Ett litet barn behöver oer-
hört mycket; senare minskar behovet un-
dan för undan.

Ållt är inte möjligt att förändra. Män-
niskans egenart ligger däri, att hon är
och förblir en själ i en kropp; båda be-
ståndsdelarna behöver näring för att leva
och växa. Äktenskapet ger människorna
möjlighet att skänka och ta emot både
andlig och lekamlig föda.

Åktenskapets mål

Tili sist, innan deltagarna samlades till
kompletorium i domkyrkan, talade pater
David över ämnet: Äktenskapets måI.

Äktenskapets mäsättning har föränd-
rats eller rättare utvecklats. Ursprungli-
gen var äktenskapet ett villkor för exi-
steosen och dess mål var så många barn
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som möjligt. En familjs förmögenhet räk.
nades i barn och boskap. Man behövde
många barn, eftersom dödligheten var
mycket hög.

Så är det inte längre. Tvärt om hotas
världen av överbefolkning. Här kommer
den just nu så omdebatterade frågan om
barnbegränsning, familjeplanering, pre-
ventivmedel, in. Det är inte längre en
naturlig nödvändighet med många barn.
Äktenskapet har utvecklats tili ett djupt
personligt förhållande mellan man och
kvinna, i vilket fruktsamheten ligger in-
bäddad men inte ensam är äktenskapets
må1.

För närvarande finns det inte något
definitivt ställningstagande till frägan om
barnbegränsningen i Katolska kyrkan. Den
skail tas upp till diskussion på konciliet
i Rom. Det är ett svårr problem att ta
ställning till, eftersom det finns stora
möjligheter till missbruk.

Pater David framhöll emellertid att
något måste beslutas då tesen uju fler
barn dess bättreu inte stämmer i våra
dagar. Det är inte sant. Ett orealistiskt
ställningstagande i denna häga frän kyr-
kans sida försvagar hennes ställning.

Gunila Lind.borg

Nyheter om Matteo Riccis
vätldskarta

I Cred.o, ärg. 4Z Gq6z), h. z, sid. 64 ff.
har undertecknad publicerat en uppsats
om Matteo Riccis världskarta. Vår tids
främste kännare av Ricci, utgivare av
hans kartverk och av Fonti Ricciane,
Pasquale M. d'Elia, har nu i sista numret
av Monam.enta rcrica meddelat de nyaste
rönen om Riccis monumentala verk.t Ett

1 Pasquale M. d'Elia: Recent disoaeriet and
nep studies (1978-1960) on tbe world map in Chi-
xerc of Fatber Matteo Rhci fl. (Monumenta se-
rica, Vol. zo $96t), sid, 8z-164.) Monumenta
sedca, ursprungligen utg. i Peking, är för si-
nologin vad Monumenta nipponica irt föt ia-
panologin. Den utges numera vid katolska uni-
versitetet i Nagoya, Japan, av Societas Verbi
Divini.
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kort referat härav som komplement till
den nämnda uppsatsen i Cred.o följer här.

d'Elia ägnar stort uuymme åt över-
sättning från kinesiska av s. k. förord av
framstående kineser, som bifogats Riccis
karwerk i dess olika upplagor. Förord till
upplagor, varav ingz exemplar är kända,
har kunnat spåras upp i den kinesiska lit-
teraturen. Det förekom, att vänner och
beundrare gav ut Riccis verk i vanlig
bokform. Särskilt intresse har natudigt-
vis d'Elias uppgifter om ytterligare ex-
emplar av karwerket, som har dykt upp,
och en utförlig redogörelse för ett exem-
plar i Korea av en upplaga fuän är 16o3.

Beräffande kartans titel anser d'Elia,
att den med ganska stor säkerhet var Yii
ti sban hai cb''iin t'u Iör fötsta upplagan
av 1584. Tack vate ett av de uppspårade
fötorden kan han ge exakc titel för den
andra autentiska upplagan av 16oo. Den
har förändrats en aning och lyder Sban
bai yil ti cb'iian t'a,

Det av mig nämnda exemplaret, som
var i privat japansk ägo, berör d'Elia ej.
Exemplatet i Sendai omtalar han däremot.
Detta har beskrivits av en japansk fors-
kate, som ägnat Ricci och hans karwerk
omfattande studier. Vid astronomiska ob-
servatoriet i Bologna har man pätråff.at
ett defekt exemplar av 16oz. års upplaga.
Det omfattar bala tvä av de sex bladen.

I London har ett exemplar av 16oz i
privat ägo dykt upp. Det stammar från
jesuiternas Collöge de Clermont i Paris,
senare kallat Collåge Louis-le-Grand. Det
hade ett ansenligt bibliotek, dä det 1594
utsattes för plundring. Tio år senare kom
jesuiterna tillbaka till sitt kollegium och
byggde oförtövat upp en ny boksamling.
Där fanns på r6oo-talet flera fäder, som
hade goda förbindelser med missionärerna
i Kina, varom en del av deras lärda arbe-
ten vittnar. När jesuitorden förbj<ids i
Frankrike 1762, blev följden, att biblio-
teket skingrades. En summarisk katalog,
uppgjord för böckernas f.&såIjaing q64,
finns i behäl. Riccis karta är inte nämnd
men kan mycket väl dölja sig under ett

3 - 64283s Credo 45 : e årg. nr r, 1964

p r vaga titlar. Samlingen inköptes av
holländaren Gerard Meerman och gick
sedan i arv till dennes son, som avled
1824, varcIter engelsmannen Sir Thomas
Philipps, passionerad boksamlare, inköpte
huvudparten av Meermans b&ker. Sir
Thomas' arvingar började 1887 sälja un-
dan sitt bibliofila arv. Det var en enorm
boksamling, och den kunde inte säljas
på en gång. Ännu så sent som ry46 ågde
utbud rum, och då förvärvade Philip Ro-
binson en bunt kinesiska ting. Först tio
år senare fick han aning om vad för en
raritet han bl. a. hade fått i sin ägo. Ge-
nom fotografier har d'Elia kunnat be-
kräfta, att det är världskartan i t6oz ärs
upplaga.

Denna upplaga trar f.öremäl för ivrigt
tjuwryckande. Ett exemplar av dessa tjuv-
tryck har nu blivit kånt. t9z9 hade Dr
E. Ä. Voretzsch, vid den tiden tysk am-
bassadör i Japan, kommit över en gam-
mal karta i Tokyo, som han inte kunde
identifiera. Då han ry54 fick kännedom
om utgåvan av Riccis karta 1938, satte
han sig i förbindelse med d'Elia, som
med hjälp av fotografier kunde konsta-
teta, att det var Riccis karta av t6oz i
tjuvtryck. Formatet är något mindre än
den autentiska upplagans. Voretzsch sålde
sin dyrgrip 1958 till en amerikanare, sorn
önskar vara okänd.

I min uppsats i Cred.o nämnde jag, att
Henri Bernard hade sett fotokopior av
ett exemplar av en upplaga av 1603,
som skulle befinna sig i en koreans ägo.
Denna uppgift har nu bekräftats. En ja-
pansk professor hade tagit fotokopior av
kartan, som ställts till d'Elias förfogande.
Tryckåret 16o3 dr ej alldeles säkert, men
mycket talar för att det är riktigt. Ricci
har själv medverkat vid denna upplagas
tillkomst. Den japanske forskaren Ayu-
zasva hade 1936 sett exemplaret, som
tillhörde en namngiven korean. Det hade
förts till Korea av en av ägarens förfä-
der, vilken deltog i en ambassad till
Peking r6o3. Efter alla omvälvningar
som skett i Korea efter r93o-talet vet
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man ej var exemplaret nu finns eller om
det över huvud taget existerar. De foton,
som togs, är inte i allo av högsa klass
men ger dock en ganska god bild av
kartan.

Det är således ytterligare wå kompletta
exemplar av 16oz års upplaga och ett de-
fekt som uppspårats på senare tid. De
fyra kompletta exemplaren finns i Vati-
kan-biblioteket, i universitetsbiblioteket i
Kyöto, Japan, i prefekturbiblioteket i
Sendai, Japan och hos en privatperson
i London. Ett exemplar av tiuvtrycken
frän t6oz har kommit fram och befinner
sig i Amerika. Exemplaret av 16o3 kan
måhända dyka upp på nytt.

perspektiu

Det är närmast orimligt, art inget au-
tentiskt exemplar har påuäffats i Kina,
där kartan dock var vida spridd och där
man alltid vårdat sig om sina bokskatter.
Långt ifrån otänkbart är det, att flera
exemplar dyker upp i lapa* Sydeuropa,
i synnerhet Portugal, skulle även kunna
tänkas ha några. En undersökning av per-
sonliga relationer mellan männen vid
universitet, kollegier och kloster i Syd-
europa och missionärerna i Fjärran Ös-
tern skulle sannolikt kunna kasta nytt
Ijus över kulturutbytet mellan östasien
och Europa på Riccis tid, dessförinnan
och därefter.

Jobn Peterson

Vi vill framför allt understryka, att den katolska socialläran utgör en integrerande
del av den kristna läran om människan.

Vi önskar innerligt att den katolska socialläran ägnas ett allt störe intresse. Särskilt
önskar Vi att den blir ordinarie läroämne i alla katolska skolor, både högre och lägre,
men främst i seminarierna. Till Vår stora tillfredsställelse bedrivs sedan länge en ut-
märkt undervisning om den vid vissa läroanstalter. Vi önskar även att socialläran
skall räknas som ett ämne vid den religiösa undervisningen i församlingarna eller
inom ramen för lekmannaapostolatet, Den bör också spridas med alla de medel den
moderna tiden förfogat över: tidningar och tidskrifter, vetenskapliga och populära
skrifter, radio och television.

För en allt vidare spridning av den katolska socialläran kan i synnerhetYär^ älskade
söner inom lekmannaståndet göra en stor insats genom att inte blott själva studera och
i praktiken tillägna sig den utan även ivrigt bemöda sig om att lära andra ,förstå dess

innebörd.
De bör vara övertygade om att det inte finns något bättre sätt att bevisa hur sann

och livskraftig denna låra år än genom att påvisa hur ägnad den är att ge svar på
praktiska, nu aktuella frägor, Därigenom kommer även människor som på grund av
okunnighet tar avsånd ftån den katolska socialläran att få sin uppmärksamhet riktad
på den. Kanske de en gång hämtar en smula ljus dZirifrån.

Johannes XXIII: Encyklika Mater e, Magittra
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Vägen till filosofin

J. M. Bocheriskil Vägar till filosofin. Stockholm 1963, Natur och Kul-
tur. Kr. t?i jo.

Sören Halld 6n: Uniaersum, d.öd.en ocb d.en logiska analysen, Stock-
holm 196r, Ålmqvist & rD(iksell. Kr. r3:-.

Hösten 1963 utkom en svensk översättning av Bochefskis bok; Vege zam pbilo-
sopbischen Denken (Freiburg r9j9). Den kan bäst anmälas i samband med Halld6ns
bok. Både töfiartarna och böckernas innehåll uppvisar så många likheter, att de olik-
heter, som råder mellan dem, utgör deras specifika kännetecken.

Det rör sig i båda fallen om mindre arbeten och avsikten med dem är att ge en
allmän översikt över filosofins klassiska problem i dagens läge. Båda författarna är
framstående logiker, Bocheiski lärjunge till den fenomenalistiskt inriktade polska
logikskolan, Halld6n till den mera nominalistiska anglo-amerikanska logiken, och båda
f.örfattarna ser tidernas tecken. Ännu för zo-3o år sedan trodde nämligen många fysi-
ker, matematiker och logiker, i synnerhet de som var påverkade av den empiristisk-
positivistiska filosofin, att ba:,'a naturvetenskapen och logiken är vetenskaper; allt
annat är nonsens. Med detta påstående vann de en stor krets av tillbedjare. Men nu-
förtiden har huvudparten av framstående vetenskapsmän insett, att dessa påståenden

var förhastade; de har blivit medvetna om logikens och naturvetenskapens gränser.
Då anmäler sig genast fåganl. Hur är det med de gamla filosofiska problem, som

ännu för nägra är sedan förkastades såsom meningslösa? Bäd,a föfiattarna tar frägan
på allvar; båda sysslar med nästan samma problem: vår kunskap, människan, värl-
den och Gud. Dessutom har båda en filosofisk bakgrund. Bochefski bekänner sig öp-
pet till sin egen filosofiska ståndpunkt, som har många beröringspunkter med den
aristotelisk-skolastiska filosofin men också i många avseenden skilier sig därifrån.
Å ena sidan tillhör Bocheiski dominikanorden, som bemödar sig att bevara och ut-
veckla det thomistiska atve\ A andra sidan har han sysslat så mycket med moderna
tankeströmningar, att han inte slaviskt följer Thomas av Aquino som auktoritet.
Sören Halld6n syns inte vara så medveten om sin egen filosofiska bakgrund, som är
den empiristisk-logicistiska. Visserligen har han övervunnit den i många hänseenden;
han är en alltför framstående logiker och vetenskapsteoretiker för att inte se orimlig-
heterna i den logiska empirismens ovan anförda tes, men han är ändå i mycket bero-
ende av denna tradition. Desto mer värt ett erkännande är hans försök att ta upp de
gamla meafysiska frågorna på nytt.

Skillnaden i filosofisk bakgrund ger förklaringen till de mycket olika metoder de
använder och till de olika resultat som de uppnår.

Den första skillnaden består däri att Bocheriski utan tvekan genast böriar meditera
över en filosofisk ftäga. Harr spekulerar inte i det blå; han utgår från empiriska fakta
t. ex. från det faktum att vi har vetenskaper som matematik, fysik eller biologi och
att alla dessa vetenskaper använder, beskriver eller upptäcket logiska lagar eller na-
turlagar; eller han utgfu från det faktum, att vi tänker, att vi vet någonting, att vi
kallar en del av våra vetenskapliga kunskaper sanna eller att vi alltid värderar vår
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omvärld osv. Med utgångspunkt från dessa empiriska fakta stiger han upp till allt mer
omfattande sanningar, som inte är så påfallande som de ovan omnämnda och som är
mer än blott empiriska. }i:ar. skådar igenom det givna, det som föreligger i vära var-
dagliga erfarenheter, överskådar det och löser ur detta givna de strukturer som formar
det. Säkerligen fattas många led i hans tankekedjor, men han syftar inte till att ge

noggranna bevis i sin lilla bok. Han uppmanar fastmer sina läsare att f.ölja efter med
en egen detaljrikare reflexion. Men han har ändå den tilliten till det mänskliga för-
nuftet, att det kan ställa meningsfulla frågor på grundval av det som föreligger i vår
erfarenhet och att det kan svara åtminstone på några av dem.

Halld6n däremot syns vara mycket försiktigare. Hela den skola, i vars tradition han
står, uppstod ju som en motreaktion mot idealismens ufantastiska tankebyggnaderu.
Man började i stället att analysera, precisera, definiera, dvs. att plocka sönder inveck-
lade ord och begrepp eller satser och att klarldgga deras struktur. Därvid upptäckte
man uppenbarligen logiskt orimliga, meninglösa ordsammanställningat och gjorde där-
med en stor insats i vetenskapens historia. Med det hela förknippades emellertid också
ett irrationellt moment, som var mindre legitimt. Man trodde plötsligen att varje
fråga kunde lösas på detta analytiska sätt, att man bara behövde precisera och återföra
f.rägan pä några experimentella naturvetenskapliga d,etaljfÅgor, sedan skulle sanningen
rent mekaniskt komma fram som ett resultat av experimenten. De spekulativa frå-
gorna däremot ansågs vara meningslösa och ovetenskapliga, därför att de motsatte sig
en sådan återföring på experimentella detaljproblem. Halld6n delar visserligen inte
denna sistnämnda åsikt; han avser just att uppvisa, att nägra spekulativa frågor kanske
kan återföras på meningsfulla detaljfrågor. Men på det hela taget följer han i mycket
den analytiska traditionen. En obevisad premiss hos honom, som han på ett ställe
själv ifrågasätter men ändå till sist lägger till grund för hela sin bok, är den att enbart
logiska och empiriska satset kan vara kunskap. Följaktligen måste de spekulativa frå-
gorna äterföras på dessa satser, för att bli kunskap. När man invänder, att premissen
själv är varken en empirisk eller en logisk sats, så hänvisar Halld6n till vår vetenskap-
liga praxis, som reder sig med dessa båda.

Därtill kan man svara: Det skulle vara bra, om vårt handlande avgjorde vad som
var sanning; då kunde jag nämligen ge någon femtio kronor som jag inte äger. Dess-
utom rycker jag har Halld6n inte analyserat vetenskapen så noggrant som det är nijd-
vändigt för att kunna påstå att aar'je sats i den är av empirisk eller logisk typ. Så snart
man nämligen kan uppvisa att larie vetenskap, också logiken, förutsätter åtminstone
en princip som är av icke-logisk och icke-empirisk natur, ifrågasätts Haildåns utgångs-
punkt och metod fullständigt. Just detta försöker Bocheriski att göra med en mycket
noggrannare analys av vetenskapens struktur. Om det finns sådana principer, så finns
det också en vetenskap som behandlar dem, uppvisar deras sanning och använder dem.
Denna vetenskap är inte en naturvetenskap, inte heller logik och matematik; den är
enligt Bocheriski just filosofin, som är en vetenskap såsom alla de andra men som
också är större än dem, därför att alla andra förutsätter den.

Vad själva metoden betråff.ar, så består Halld6ns metod i en analys av s.k. spekula-
tiva satser. Så snart jag har preciserat dem och återfört dem på delproblem, skall jag

enligt honom veta om en fråga är meningslös eller inte, och på vilket sätt jag katr
bevisa den. Det är självklart, att vi mycket ofta måste precisera våta frågor för att
förstå deras innebörd. Men i själva verket finns det hos Halld6n en förutsättning som
säger att varje ftäga kan preciseras på detta sätt. Det wivlat jag på. Varje analys för-
utsätter mångtydigheter i användningen av ett ord eller ett begrepp eller en viss
struktur hos dem. Men om det också finns enrydiga ord eller begrepp, vars innebörd
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inte är logiskt strukturerad, fast den inte kan upplevas direkt genom vfua sinnen, hur
skall jag då analysera dem? Dessutom måste en metod stämma övetens med det som

skall undersökas metodiskt. Jag kan inte göra en kemisk analys av alla de atortrer,

som ingfu i Leonardo da Vincis uYttetsta domen, för att få veta, vilket förhållande
mellan Kristus och en av de fördömda syndarna konstnären velat uttrycka. Är enbart
den logiska analysen verkligen den adekvata metoden för att lösa de stora ftägorna?

Bocheriski skulle förneka det. Visserligen använder även han den logiska analysen,

men han går utöver den. Han använder dessutom en fenornenologisA anilys, som
analyserar det som begreppen betyder i verkligheten. Så frågar han inte enbart vilken
språklig eller begreppslig strukrur orden "tänkandetr, ,kunskapen), ,sanningen" eller
nvärdet' har, inte heller undersöker han huvudsakligen problemet, på vilket sätt eller
vid vilka tillfällen vi använder dem. Fastmer förutsätter han en allmän överensstäm-
melse i vår uppfattning av det som orden betyder. Så vet vi enligt hans mening t. ex.
redan i förväg, vad sanningen är, när vi börjar tala om begreppet sanning. Om vi inte
visste det så kunde vi inte heller tala om en unningsenlig analys av begreppet sanning.
I alla vära överläggningar måste vi redan förutsätta någon diffus kunskap om vad
sanningen själv är, fast vi inte kan beskriva det i logiska formler. Detsamma gäller
för orden okunskapu, )vetande>, uvärde, m. fl. Bochefskis huvudavsikt är alltså inte
att göra en strukturanalys av dessa ord, utan han avser att än bättre förstå det som vi
alltid litet oklart förutsätter och att se det klarare och klarare.

Denna metod går av sig själv över i en syntes. Genom att se på det som två begrepp
betyder och på så sätt intuitivt ,analyserao innehållets inre beskaffenhet kan det
hända att man plötsligen inser en nödvändig eller en omöjlig relation som föreligger
mellan de båda innehållen. Om man t. ex. beraktar den röda [.ärgen, alltså det som
ingår i betydelsen av begreppet >rött föremåI", och jämför det med innehälet av
begreppet rutsträckt>, så upptäcker man ett samband mellan båda innehållen, näm-
ligen att varje rött föremål är utsuäckt. Detsamma gäller också, när man jämför inne-
hållet av begreppen >sanning> och "värdeu. Därvid upptäcker man att varje sanning
är ett värde. Detta samband kan uttryckas i en princip som inte mer behöver vara
en logisk eller empirisk sats, t. ex. >varie rött föremål är utsträcktu eller >varje sanning
är ett värder. Det är intressant att även Halld6n mycket ofta i sin bok använder denna
metod, fast han utuyckligen bekänner sig till den logiska aoalysen. Kanske ligger skälet
för denna inkonsekvens däri att den logiska analysen ensam inte räcker till.

Det är självklart att de båda filosoferna på så sätt måste uppnå mycket olika resultat.
För att ge ett exempel:

Bocheiski beraktar olika förändringar i världen och gör en fenomenologisk analys
enligt den ovao omnämnda metoden. Han upptäcker då snatt, att ingen förändting
uppstår utan att någonting framkallar den. Men det, som ftamkallat förändringen, för-
ändras själv under det att det framkallar en förändring, så att dess förändring återigen
måste framkallas av någonting annat. Och på så sätt kln man gä vidare. Men om man
gör klart för sig, vad denna liksom oändliga process betyder, inser man enligt honom,
att det måste finnas någonting som icke förändras genom att förändra, någonting som
år en oföränderlig grund för varje förändring. Bochefski skulle säketligen inte påstå

att han med detta vill framlägga ett fullständigt gudsbevis. Fastmer vill han bara visa,
på vilket sätt man skall resonera, orn rnan vill ha klarhet i den stota frägan om Gud
existerar eller inte. En sådan överläggning kan man vanligtvis inte komma till ända
med under tvä dagar, inte heiler under wå år. De intuitiva insikter som följer den
fenomenologiska analysen kan man nämligen inte tvinga på sig själv eller någon
annan. Men Bochefski försöker att visa vägen och att undedätta tankearbetet.
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Halld6n däremot betraktar den logiska innebörden hos frågan: rVarför existerar
överhuvud något?" och analyserar begreppen. Han uppställer några empiriska hypo-
teser som kunde vara en förklaring för satsens innebörd, men han syns själv inte vara
nöjd därmed. Fast han inte förkastar frågan som ett skenproblem, vänder han sig till
sist besviket bott i det han hänvisar till "den spekulativa tankens ofrånkomlighet', att
människan nämligen alltid skall upprepa samma fråga trots dess oklarhet. Men hans

analys är tämligen oklar, och kanske kommer han inte till en positiv lösning dätför
att den ursprungliga fågan år klarare för oss än trarje logisk analys av den. Skulle
Halld6n ha börjat mindre logisk-spekulativt, dvs. i stället utgått mer ifrån sina nor-
mala trardagliga upplevelser och reflekterat över dessa, så hade han kanske nått någon
lösning.

I varje fall kan båda böckeroa rekommenderas till alla som vill skaffa sig en över-
blick över de olika filosofiska problemen sedda ifrån två huvudriktningar i den nu-
tida filosofin. En kricisk granskning, särskilt när man har läst de båda böckerna bred-
vid varandra, skall sedan avgöra halten, inte så mycket av de båda brickerna, för de

är var pä sitt sätt bra skrivna, utan av de olika filosofiska fötutsättningar som för-
Iattatna utgår ifrån.

Rainer Cailt SI

Från utlåindska förlag

Tyvdrr ät det omöjligt f.ör Credo att
anmäla katolsk facklitteratur i den ut-
sträckning som en del utländska förlag
önskar. Det blir förhållandevis få böcker
som vi kan ägna en mera utförlig recen-

sion. Vad de övriga betråffar måste vi
nöja oss med en kort orientering.

Frän Herd.er Verlag, Freiburg, Tysk-
land, föreligger en del teologisk litteratur
som förtjänar uppmärksamhet.

Den av professorn i Louvain L. Mon-
den SJ utgivna grundläggande undersök-
ningen om undret, Het lVonder (Utrecht
tgjS), är tillgänglig på tyska under ti-
teln Theologie d'es \Vunders (Frcibvg
196r. DM z9:5o). Mondens bok där
undret undersöks från teologisk och apo-
logetisk synpunkt är bra, konstaterar bl. a.
prof. Karl Rahner. Författaren har arbe-
tat in eo förvånansvärt omfattande littera-
tur. Han ger ett gott och begripligt svar
på många hithörande frågor och han gör
det ofta bättre än som hittills skett. 

-Från religionspsykologisk synpunkt är
särskilt wå kapitel intressanta: det sjunde
i första delen där författaren undersöker
huruvida under är möjliga utanför kyrkan
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och hur man särskilt med tanke på Skrif-
tens framställning av Satan, skall ställa
sig till udet demoniska pseudoundret"; vi-
dare andra kapitlet i andra delen, som in-
gående sysslar med ,det 'stora' undret
inom den katolska kyrkanu, i synnerhet
sådant det framträder i Lourdes.

Intressant ur religionshistorisk och id6-
historisk synvinkel är ett nytt verk av den
lärde och i fackkretsar väl kände domini-
kanpatern Ändrd-Jean Festugiöre: Les

Moines d.'Orient, I: Cuh*re ou Saintetö
(Paris 196r) eller på tyska Urspränge
cbristlicber Förnrnigkeit. Bild.ung od'er

H eili g he it inr M ön c b tum de s ahc hris tlic b en

Orients (Freiburg rg6l. DM r4: 8o). Det
rör sig om en introduktion till det gamla
munkväsendets uppfattning i frågan om
förhållandet mellan kultur och helighet,
et käga som i sig rymmer många teore-
tiska och praktiska problem och vats be-
lysning utifrån historiska aspekter kan
bidra till en riktig lösning av en annan
fräga, nämligen hur man i vår tid kan
vara en god kristen och på samma gång

bejaka de värden som vår tids kultur er-
bjuder. Författaren ställer först proble-
met och belyser det sedan i fyra kapitel:
Munken och demonerna, Anakoreten,
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Munken och fastan, Munken och studiet.
Han kommer till den slutsatsen, att ube-

träffande människans vanliga levnadsväg,
när det inte rör sig om en särskild kal-
lelse, måste det heta: kuktr ocb helighet".

Till Handbrcb d.er Dogmengeschicbte,
som utkommer hos Herder under ledning
av Michael Schmaus och Alois Grillmeier,
har Johannes Beumer SJ bidragit med
bd r, fasc. 4: Die rtiindlicbe Uebedie-

f erang als G laubens quelle (F reibvg r 962.
DM z4:8o), en gedrgen och instruktiv
dogmhistorisk avhandling på r38 sidor,
byggd på källorna och den omfattande
litteraturen till de för ämnet särskilt vik-
tiga periodetna: Skriften, kyrkofäderna,
skolastikens alla skeden, Tridentinum, ti-
den efter Tridentinum med särskilt be-
tonande av rSoo-talet fram till den liv-
liga diskussionen på senare år både på
katolskt och protestantiskt håll (jft ar
tikeln av Lars Rooth SJ; Skriftlig och
muntlig tradition i Cred,o 196z: 3-tr).

Ett bra exempel på modern tillämp-
ning av den i äldre tid så omtyckta >typo-
logiska" utläggningen av de bibliska skrif-
terna till de frommas undervisning och
uppbyggelse ger ett verk av benediktin-
abboten Albert Ohlmeyer Elias, First
der Propheten (Freiburg t962. DM
16:8o). Mot bakgrund av en noggrann
exegetisk analys av alla texter i Gamla
och Nya testamentet som handlar om
profeten Elia samt med hjälp av kyrko-
fädernas och de medeltida teologernas
meditationer i ämnet tecknar abboten
den store profeten som en )typos), en
förebild för Kristus, den utlovade Mes-
sias.

Den mest framstående katolska auk-
toriteten på det ekumeniska området är
i vära dagar utan tvivel Augustin Kardi-
nal Bea. Hans tal och uttalanden obser-
veras i hela världen. De är vägledande
både i den inomkatolska och i den inter-
konfessionella diskussionen. Hans syn
kommer sannolikt att ptå,gla åtskilliga
avgöranden under det andra Vatikankon-
ciliet. Det är därför mycket tacknämligt

att kardinalens yttranden beträffande den
ekumeniska frågan samlats i en volym,
som usprungligen utkom på italienska
under titeln L'unione dei Christiani
(Roma 196z) och nu även föreligger på
tyska: Die Einheit d.er Cbristen. Probleme
und. Prinzipien, Hind,ernisse *nd Mittel,
Verwirklicbungen und. Aussichten (Frei-
bvg ry63. DM 19: 8o). Undertiteln an-
ger tankelinjen enligt vilken det tika ma-
terialet är ordnat i bokens första och uedje
del. I andra delen återges en intervju med
kardinalen om organisationen och arbets-
sättet inom det av honom ledda sekre-
tariatet för de kristnas enhet, vidare ett
föredrag ^v kardinalen i Bayerischer
Rundfunk den zrlt96z om Tuå år
koncilieseäretariat till lrämiande aa d.e

krisrnas enbet och slutligen en oriente-
ring om De ickekatolsAa kristnas förtta
rcakrion Få konciliet, som kardinalen
lämnade i en konferens för pressen i Rom
den 8.r rt96z. Som avslutning åtetges en

artikel av kardinalen Iör La Ciuihå Catto-
lica (196l: 3t7-jo) över Kyrkans uäg
genom aärld.en enligt Paulas. Ett bihang
innehåller en sammanställning över yt-
terligare bidrag av kardinalen och in-
tervjuer med honom jämte en förteckning
över annao litteratur om kardinalens
verksamhet och den insats som har gjorts
av hans sekretariat. 

- 
Ett urval ur den

här anmälda boken har utkommit i Her-
der-Biicberci nt rj2 (Freiburg ry63,DM
z: 5o).

Nr 16o av Herd'er-Bticberei innehäl-
ler en brewäxling; "Ueber 

'lV'esen 
und.

Gestah d.er Kirche (Freiburg 1963. DM
z: 5o) mellan abboten i benediktinstiftet
St. Matthias i Trier Laurentius Klein och
professorn i dogm- och kyrkohistoria vid
universitetet i Kiel Peter Meinold kring
frågan om den katolska och den evan-
geliska uppfattningen av kyrkans väsen
och gestalt eller mera preciserat: Bisko-
parnas auktoritet, Kyrkan och Skriften,
Gudomligt och mänskligt i kyrkan, Den
katolska och den evangeliska läran om
kyrkans väsen, Vad betyder ,att vara i
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Kristusu?, Dopet och de kristnas enhet,
Natwardsgemenskap och kyrkogemenskap,
Kyrkan som ort för Kristi och den Helige
Andes verksamhet.

Endre von lvänka, professor i bysan-
tinsk filologi och id6historia vid univer-
sitetet i Graz, utger under titeln Sel,
neanband,er, Jahren getrennte Cbristen-
beit (Vien ry62. S. 42i-, DM z:-)
fyra studier ,zur ökumenischen Begeg-
nung mit der Orthodoxieu. Karl Binder
skriver om de väsentligaste skillnaderna
i läran mellan den katolska och den or-
todoxa kyrkan (Filioque, skärseld, euka-
risti, äktenskap, Marias avlelse och him-
melsfärd, jurisdiktionsprimat). Utgivaren
själv ger en historisk översikt över orto-
doxiens kyrkobegrepp. Josef Kondrine-
witsch presenterar den österländska kyr-
kans liturgi och fromhetsstil. C.-J. Du-
mond granskar förhållandet mellan ka-
tolikerna och ortodoxin med tanke på
det andra Vatikankonciliet. Alla medar-
betare bemödar sig att skapa en riktig
förståelse av ortodoxin hos den i detta
avseende ofta alltför okunnige katolske
läsaren genom att klarlågga orsakerna till
den niohundraåriga schismen men även
genom att kamhäva det som är gemen-
samt för båda.

]G

Anselm Schott: Das ooll-
ständ.ische Römische Messbucb.
Freiburg 1963, Herder. Från DM
r8: 

- 
till 47i -. - 

VolAs-Scbott.
Ib. Från DM 5:5o till r j:-;
fickformat DM z: 5o.

Åter har en ny upplaga av benediktin-
patern Anselm Schotts Messbuch utkom-
mit. Den innehåller alla mässtexter i det
romerska missalet på både latin och tyska
enligt den nyaste liturgiska ordningen.
Volks-Schott ger mässtexterna för sön-
åagatna och de stora högtiderna endast
på tyska.

Därmed fortsätter Herder-Verlag sin
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Schott-tradition sedan 7o är tilLbaka pä
ett förnämligt sätt både till utformning
och utstyrsel.

Gunnel Vallquist:. Hel-
gonens sudr. Stockholm ry63.
Bonniers. Kr. z3: So, 29i 5c.

Helgonen är of.ta till anstöt både för
sin samtid och för eftervärlden, De var
ju vad alla kristna egertligeo borde och
skulle vara 

- 
konsekventa och radikala

i sin tro och i sin offervilja. Men de var
samtidigt barn av sin tid. Till det reli-
giöst exklusiva kommer det tidsbundna,
som ibland åtminstone kan förefalla egen-
domligt för människor med moderna vär-
deringar. Hur många är det månntro,
som finner Berohard av Clairvaux omöj-
lig redan av det skälet att han inte skötte
sin dåliga mage?

Att skriva en läsbar bok om helgon för
en större läsekrets är således ganska svårt.
Att skriva den huvudsakligen för icke-
katolska läsare som Gunnel Vallquist har
gjort år ännu svåtare. Varken helgonen
eller läsarna brukar vara så lätthanter-
liga.

Man kan gå till väga pä flera sätt.
Evelyn \faugh och Reinhold Schneider
har gjort den moderna helgonbiografin
till litteratur med konstnädiga kvaliteter,
som når långt utanför konfessionsgrän-
serna. N7aughs biografi om Edmund
Campion är en liten päda, som funnit
mänga läsare och som man gärna åter-
vänder till. Och Reinhold Schneiders
stora bok om England, Das Inseheicb,
rymmer en av höjdpunkterna i fifiatta-
rens hela produktion, skildringen av S:t
Columba, en lysande sammanfattning av
historisk lärdom, konstnärlig gestaltnings-
ktaft och religiös inlevelse. Vem kan ef-
ter att en gång ha läst dem någonsin
glömma de sidorna?

Gunnel Vallquist har gätt till väga på
ett annat sätt. Det förefaller som om hen-
nes avsikt är att göra en snabb översikt
över historien, varur hon tar fram en
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rad gestalter och belyser dem några ögon-
blick. Denna bok skulle då vara den
första delen, som omspänner ungefär tolv
hundra är frän Kristi tid fram till och
med Dominikus. Inom den ramen be-
handlas aposteln Petrus och auktoriteten
i kyrkan, Ignatius av Antiokia, Antonius
och det äldsta munkväsendet, Benedikt av
Nwsia, Bernhard av Clairvaux och den
nyss nämnde Dominikus. Redan inne-
hållsförteckningen, varnr dessa upplys-
ningar kan hämtas, låter således läsaren

förstå, att Gunnel Vallquist inte har gjort
det lätt för sig.

Men tillvägagångssättet har ä andn
sidan sina fördelar för läsaren. Den som
vill orientera sig en smula utan aft för-
djupa sig i detaljer blir bekant med en
rad personliga profiler och kynnen. Vad
som förloras i djup vinnes i nyansrike-
dom. De olika helgonen skildras också
med en rapp, drivande journalistisk stil
i f.*grika, snabba 

- 
ibland kanske nå-

got för snabba 
- 

formuleringar. En bok
alltså för människor, som är allergiska
mot en fadd uppbyggelseprosa.

Gunnel Vallquist är en modern katolik
som lever intensivt i dagens katolska
kyrkoliv och hon brukat säga vad hon
tänker både om det ena och det andra
inom kyrkan. Det gör hon också i denna
bok och hon gör det 

- 
tycker man sig

förstå 
- 

i en bestämd avsikt. Medan
hon skriver om helgonen befinner hon
sig i en ständig dialog med en tänkt lä-
sare, sorn står utanför katolsk tro och
katolskt liv. Dialogen avsätter ibland re-
pliker, som är svära att acceptera, men
L anåra sidan ger den en inre spänning
åt framställningen. Gunnel Vallquist kan
sannolikt inte stå vid sidan och bara re-
gistrera. Hon är alltför engagerad. Hon
måste ingripa.

Tiden rinner undan snabbt när man
läser denna bok. Men sedan man slutat
läsningen anmäler sig genast en fräga.
Varför inte ett enda kvinnligt helgon i
en bok av en kvinnlig författare? Vi
hoppas att nästa del av Helgonent saat

reparerar skadan. Det är en enkel gärd
av rätwisa. Vad vore kyrkan utan alla de
kvinnor, som fyllt henne med hängiven-
het, tålamod och kädek.

st

Frederick Copleston
SJ: A Hi$ory of Philoto4by, Yo-
lume VII: Ficbte to Nietzscbe.
London 1963, Burnes and Oates.

Det finns två huvudmönster enligt
vilka man kan skriva ett historieverk om
den västerländska filosofin: antingen ser
man den filosofihistoriska situationen en-
dast från sin egen filosofiska synvinkel
eller också söker man så mycket som
möjligt inta en objektiv ståndpunkt, var-
ifrån man betraktar och värderar andra
filosofiska system. Säkerligen kan ingen,
inte heller den som skriver en filosofi-
historia, fuigöra sig helt och hållet från
sin egen världsåskådning eller sin egen
nations livssyn. När människan betraktar
världen, gör hon det alltid som japan el-
ler engelsman, kristen eller muhammedan,
man eller kvinna. Men det finns filosofi-
historiker, vilka ägnar sina studier en-
dast åt filosofer och filosofiska frågor som
motsvarar deras privata filosofiska god-
tycke, medan de inte alls talar om andra
tänkare och deras problem. Eller om de
upptar sådana frågor, så är det bara för
att förkasta dem som meningslösa eller
absurda, därför att de inte går ihop med
deras eget system. En sådan hållning kan
inte göra anspråk på vet'enskaplighet.

Desto mer måste man uppskatta pater
Copleston. Han är i sitt privata liv mycket
starkt bunden till en viss livssyn, som
jesuit och professor vid Gregoriana-uni-
versitetet och vid Heythrop College i
England, men han har ändå på ett beund-
ransvärt sätt lyckats frigöra sig från sina
personliga övertygelser och skriva en ob-
jektiv filosofihistoria. Man behöver bara
läsa den just utkomna sjunde delen av
bans A History ol Pbilosopby, för att bli
övettygad om detta. I denna del beskriver

4t
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han r8oo-talets filosofi från Fichte till
Nietzsche. Fast Coplestorr själv iir aohäng-
are av den realistiska nytomistiska filoso-
fin, förkastar han inte de huwdsakligen
idealistiska systemen under denna period
som meningslösa eller fantastiska eller
absurda såsom många andra g& i dag.
Fastmer syns han vata ötrettygad om att
ingen av dessa filosofer, vare sig Fichte,
Schelling, Hegel, Schopenhauer, Schleier-
macher eller Nietzsche, endast fantiserade,
utao att var och en av dem såg en del av
sanningen. Vi måste bzra göra oss besvä-
ret att upptäcka den. Nät vi gjort det,
kan också Hegel eller Nietzsche säga oss

något nytt.
Vad objektiviteten beträffar, skiljer sig

Coplestons bok mycket starkt från andra
filosofihistoriska arbeten, som har ut-
komrnit under den senaste tiden, i syn-
nerhet från positivistiskt inriktade förfat-
tare. Trots detta refererar han emellertid
inte bara rent historiska fakta, såsom

Uberwegs standardverk Grund.ril| d.er Ge-
sclsicbte d.er Pbilosophie gör, utan han
tar också ställning till de olika proble-
men. Dessutom är hans bok väl skriven
och lättläst. Alla som sysslar med ämnet
och viil träoga djupare in i rSoo-talets
filosofi, kan med stor behållning och myc-
ket nöje läsa och studera Coplestons ar-
bete.

Rainer Carls SJ

Hendrik Berkhof:Kyrka
ocb ke,jtare. övets. av Olof An-
dr6n. Stockholm r962, SKDB.
r9i *, 241 

-,
Berkhofs bok har sedan länge räknats

som den klassiska framställningen av för-
hållandet mellan kyrka och stat under

3oo-talet. Den skrevs 1942, medan den
holländske förf. höll sig gömd för den

ryska ockupationsmakten, och utan wivel
är den inspirerad av de kyrkopolitiska
förhälandena under nazismen. Även om
den till största delen är ett rent veten-
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skapligt arbete tar förf. samtidigt tydligt
ståndpunkt i 3oo-talets kyrkopolitiska
suidigheter. De arianiserande kejsarnas
försök att förvandla kristendomen till en
romersk statsreligion beuaktat han 

- 
na-

turligtvis med rätta 
- 

som ett avsteg från
den förkonstantinska kyrkans målsättning.
Förf. gör ingen hemlighet av att han ser

kalvinismens teokratiska system som idea-
let föt förhållandet mellan stat och kyrka,
och de kyrkomän, som starkast hävdade
kyrkans profetiska ansvar för statsled-
ningen, får hans mesta sympatier. Det
gäller också den ohyvlade och ständigt
stridsberedde biskopen Lucifer av Cag-
liari, av vilken han ger ett ovanligt le-
vande porträtt.

Det har dröjt tjugu år innan Berkhofs
arbete har utkommit på svenska, och det
kan därför inte hjälpas att vissa delar nu
måste anses föråldrade. Framför allt hat
den moderna och ytterst väsentliga forsk-
ningen kring Konstantins religiösa håll-
ning inte kommit med. Motsättningen
mellan cesareopapism och kyrkofrihet är
f.ör föfi. en motsättning mellan öst och
väst. Han har det senare Byzans och det
medeltida påvedömet i tankarna, men
schemat är inte lika tilliimpligt iftäga om

3oo-talet. Den helige Atanasios, stånd-
aktigast av aLLa motståndarna till den
kejserliga arianismen, var otvivelaktigt
österlänning. Då förf. (s. rZA) påstår att
han uteologiskt sett är en äkta 'västerlän-

ning'r, vittnar detta bara om hur ohåll-
bart det geografiskt bestämda schemat är.
En liknande svaghet vidlåder förf:s tes

att origenismen skulle utgöra den keiser-
liga statsreligionens teologiska bakgrund.
Till Origenes' främsta lärjungar under
3oo-talet hör dock den helige Ambrosius,
kyrkofrihetens store företrädare i västet-
landet. Den id6historiska uwecklingen är
här betydligt mera komplicetad än man
tidigare har uon.

Dessa och andra svagheter till trots är
boken alltjämt utomordendigt läsvärd,
både för den historiskt inuesserade och
för var och en som vill orientera sig i
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den ständigt aktuella frågan om kyrka och
stat. översättningen ä.r vdlgioÅ.

Per Besäou

F. van der Meer: Das
Ghubeubekenntnis d.er Khcbe.
Herder-Biicherei bd t45 f r46.
Freiburg r963,Herder. DM 4: 8o.

van der Meer är en ovanligt mång-
sidig kännare av den gamla kyrkan: teo-
log, arkeolog och konsthistoriker i en per-
son och bl. a. utgivare av en förnämlig
bildatlas till den äldsta kyrkohistorien. I
Herders fickbokserie föreligger nu en
tysk översättning av hans lekmannadog-
matik, som har getts formen av en kom-
mentar till den apostoliska trosbekännel-
sen.

Det har blivit en innehållsdiger och
koncentrerad bok. Författaren har med-
vetet avstått från teologisk och filosofisk
specialterminologi. Sin utgångspunkt tar
han i frälsningshistorien och i bibelordet
som Guds direkta tilltal till människan,
och denna starkt bibliska förankring gör

boken till en ovanligt lämplig introduk-
tion i den katolska trosläran för prote-
stanter. Rikligt med exempel från forn-
kristen konst och liturgi bidrar till att
göra framställningen levande.

Genom sin koncenuerade form lämpar
sig boken kanske inte så väl för sträck-
läsning, men det är i stället en bok som

man gärna återvänder till, då man vill få
ett område i trosläran belyst. Den för-
tjdnar väl sin plats i den teologiskt in-
ffesserade lekmannens bibliotek.

Per BetAout

Babel. International lournal of
Translation. Vol, IX, no r-zl
r963. Translation of SacredTexts.
Berlin-Schöneber g r 96 3, Langen-
scheidt.

För att penetrera de speciella problem,
som översättningen av religiösa och he-

liga texter för rned sig, har utgivarna av

tidskriften Babel (Ofliclellt organ för den
internationella sammanslutningen av över-
sä$are, FIT) anmodat en rad kompetenta
personer att tillhandahålla en serie ar-
tiklar, som ger läsaren inblick i de olika
sidorna av den märkliga intellektuella
mosaik, som översättandet av sådana tex-
ter utgör.

rW. Schwarz inleder hela problemkom-
plexet genom att historiskt utveckla prin-
ciperna för bibelöversättning i västerlan-
det. Han skisserar de mest betydelsefulla
faserna av den gamla striden mellan dem
som vill översätta ordagrant och dem
som kämpar för större frihet i återgiv-
ningen och anger de skäl, som ligger till
grund för dessa olika synpunkter och de
argument som vanligtvis anförs.

10(. J. Bradnock anger viktigare fram-
steg i fråga om översättningen av bibeln
till icke västerländska språk inom den
protestantiska traditionen, vilken genom
bibelsällskapen har varit ansvarig för det
mesta av översättningen av kristna tex-
ter i de s. k. missionsländerna. En artikel
av John \fils ger något av den parallella
utvecklingen inom katolsk tradition, där
betydligt mindre vikt lagts vid översätt-
ning av bibeln till folkspråken. På se-

narc är har dock en påtaglig förändring
skett såväl i f.räga om synpunkter som ak-
tivitet.

Framställningen av traditionen inom
andra stora religioner inleds av Leon
Hurvitz, som redogör för övetsättandet
av buddistiska texter till kinesiska, med
särskild hänsyn till olikheterna i fåga
om syn på världen och om språklig struk-
tur. Joseph M. Kitagawa beskriver några
av de speciella problem, som är förbundna
med överförandet av samma buddistiska
texter till japanska. Daud Rahbar skild-
rar de teologiska problem som hänger
samman med koranens s. k. "oöversättlig-
het, och de säregna exegetiska svårighe-
ter som inställer sig då det gäller en
ubokstavsinspirerad konsonanttextr. \tr.
Perston avslutar denna beskrivning av
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andra stora religioner genom att skildra
den enorma påverkan ett inflytelserikt
språk som sanskrit utövar på kannada,
ett av de tre dravidiska huvudspråken i
Sydindien.

Som en illustration till tillämpningen
av gällande principer för översäaning till
större västerländska språk återger R. H.
Milner diskussionen kting New Testa-

ment, den första färdigställda delen av
Neut Englisb Bible. A. R. Hulst analy-
serar vissa invecklade teologiska och exe-
getiska synpunkter, då han behandlar den
nya holländska reviderade översättningen
av Gamla testamentet En helt annor-
lunda aairyd gentemot översättning pre-
senteras av Karl Thieme i hans försvar
för den tyska översättning av Gamla tes-
tamentet, som gjorts av de båda judiska
lärde, Buber och Rosenzweig. E. Cary
fortsätter samma tema men från en litte-
rär översättares ståndpunkt och icke med
en teologs orientering. Han behandlar ett
antal frägor som belyser olikheterna mel-
lan dem som beuaktar den gudomliga
uppenbarelsen såsom huwdsakligen en
ftäga om ord och dem som ser den ut-
tryckt i historiska händelser.

Vissa speciella problem vid översätt-
ning till s. k. primitiva språk presenteras
av Joseph M. Grimes, som beskriver hur
det kan vara möjligt att översätta vad
scm saknar motsvarighet på ett område
med helt andra kulturella betingelser.
Detta är kanske det mest brännande pro-
blemet vid återgivning av den Heliga
skrift på språk som representerar huvud-
sakligen primitiv animistisk tro.

Fastän översättning av religiösa texter
ofta uppfattas som återgivandet av pri-
mdra religiösa dokument (inspirerade av
stiftarna eller deras närmaste lärjungar),
är översättningen av sekundära dokument
eller kommentarer i många avseenden
nästan lika berydelsefull och förvisso minst
lika komplicerad. Man har ständigt att
göra med en mängd olika faktorer. Ford
Lewis Battles har med fängslande detaljer
och stor iosikt beskrivit de problem och
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viktiga principer, som hör samman med
denna särskilda gren av religiös översätt-
niqg.

Eugene Å. Nida har slutligen behand-
lat de bidrag, som den moderna språk-
vetenskapen har givit till vissa nutida
aspekter av bibelöversättning och något
av vad man i framtiden kan vänta sig
som resultat av dessa utomordendigt be-
tydelsefulla framsteg.

(Ur Preface)

Cordelia Edvardson:
KärleAens tittne, Stockholm 1962,
Rab6n & Sjögren. Kr. 14:5o.

Den som har upplevt koncenrations-
lågret ltar svårt att hämta sig från de
djupa sår som där tillfogats hans inre.
Det behövs mänga är för att känna sig
fri frär denna mardröm. Av egen kraft
kommer det knappast att lyckas helt,
emedan en sådan chock, som djupt trängt
ned i själen, ännu efter årtionden stiger
upp igen. Soldater, vilka under kriget
upplevt närkampens f.asa, kan inryga det.

I en liknande situation befinner sig
Cordelia Edvardson. Hon spärrades in i
Auschwitz-lägret r 5 år gammal och bär
fortfarande på sin arm brännmärket med
sitt lägernummer. Hon hör till dem som

ry45 fiddades till Sverige genom Berna-
dotte-aktionen. Stor känslighet tillsam-
mans med pregnant minne ger henne
möjlighet att reproducera sina upplevel-
ser inuängande och gripande. Hon med-
delar dem i bildsviter i ett slags brev till
en svensk vän i förhoppning om att de
djupa såten kanske läks när han flr vara
med henne i hennes skräckfyllda för-
flutna. Han skall bära bördan med henne
och inte bara försäkra henne om sin för-
ståelse.

Frågan som boken ställer 
- 

i vissa
skildringar på skakande sätt 

- 
är egent-

ligen den, om överhuvudtaget någon livs-
partner kan verka >frälsande, genom att
lyssna och deltaga. Svaret måste nog bli,
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att en restlös förståelse varken kan ktävas
av en människa eller uppbringas av henne.

En sådan förståelse kan blott väntas ut-
ifrån en annan dimension, Men därom
vet denna bok ingenting.

Robert Braun

Kraft und Ohnmacht. Kirche
und Glauben in der Erfahrung
unserer Zeit. Utg. av Mario
von Galli och Manfred
P I a t e. Frankfurt am Main r963.
Josef Knecht. DM r4:8o.

Der christliche Sonntag är en ytterst
originell veckotidning. Medan andra pu-
blikationer av liknande slag söker dra
uppmärksamheten till sig genom typogra-
fiskt raffel, har Der christlicbe Sonntag
reducerat sitt utseende till det enklast
tänkbara. Redaktionen har istället samlat
sina krafter på att pressa in så mycket
kvalitetsbetonat innehåll som möjligt på

sidorna.
Det är inte alla redaktörer, som har

mod att göra så eller journalistisk känsel
i fingrarna för att kunna genomföra pro-
grammet. Men Karl Färber, redaktören,
har lyckats över förväntan. Under sin
förhållandevis korta livstid har tidningen
fått ett välförtjänt rykte som en av de
bästa katolska publikationerna i sitt slag.
Den förbinder kristliga intentioner med
äkta kultur och den räknar numera

40 ooo läsare som prenumeranter.
Dr Karl Färber hör till de personlig-

heter som gjort en framstående insats i
återuppbyggandet av katolskt aos- och
kyrkoliv i Tyskland efter 1945 och han
gjorde det inte minst genom sin vecko-
tidning. Med anledning av hans 7j-äts-
dag har därför Mario von Galli och Man-
fred Plate utgivit den hfu f6Slsliggande
volymen som en festslrift av ovanlig art.
Den innehåller nämligen inte, som det
annars är brukligt, bidrag sktivna av olika
autorer för detta festliga tillfälle; den
består helt enkelt av en samling essäer

som tidigare influtit i Der christliche
Sonntag. Urvalet vittnar om den höga
kvalitet som genomgående utmärker bi-
dragen i denna tidning och det ger en
god överblick över strömningar inom
modern katolicism, öppen för tiden och
med fint utvecklat sensorium för det äkt-
katolska.

Bland de z5 utvalda författarna åter-
finner man namrr som är välkända även
utanför det ryska språkområdet, bl. a. Ida
Friederike Görres, Romano Guardini,
bröderna Karl och Hugo Rahner, Nflalter
Dirks, Otto Karrer, Joseph Bernhatd,
Reinhold Schneider m. m.

Robert Braan

Du ädela ros, Mariad.ihter s m-
lade aY Hjördis Blom-
qvist. Piccolo bokförlag 1963.
Kr. 6: 5o.

I det nutida Sverige finns det onek-
ligen ett behov av att f^ ägna M^tia,
Flerrens moder, en kult av något slag.

Ja, där finns en mariansk strömning. Den
tat sig mycket diskreta uttryck, och den
torde vara bäst betjänt med att man talat
om den på ett så diskret sätt som möj-
ligt. Föra äret. gav Bo Setterlind ut en
diktsamling med titeln Herrens ntoder,
I slutet av detta är 

- 
är t963 

- 
har en

liten antologi Mariadikter under titeln
Du äd.ela ror blivit sammanställd. Här
möter man internationellt känd hymn-
poesi i svensk översättning (t. ex. Srabat
mater). Men man pätrdffar också svenskt
material, bl. a. korta medeltida böner och
besvärjelser vilka levat kvar i folkets
mun och upptecknats av någon folklorist
på rSoo-talet. Bokens miniatyrformat till-
låter naturligwis icke ett fylligare urval.
I sitt begränsade format ger den ändå ett

- skyggt och försynt 
- 

uttryck åt be-
hovet att återknyta "kontakten med en
tusenårig tradition, som alltför brutalt
klipptes av vid reformationen>.

T. Landön
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Jacob Palme: Varning lör
MRL Malmö r.962, Cavefots/
Prisna. Kr. 6: jo.

Jacob Palme är enligt förlagsreklarnen
)en arg ung ma[> och det märker man
snart, när man läser hans bok. De av-
vägda nyanserna i sanningens intresse

letar man förgäves efter liksom viljan att
förstå för att bättre kunna bedöma saken.

Därför blir kanske effekten av Palmes
bok en annan än den avsedda. Rörelsen
behandlas så pass illa, att den rent av
får läsarens sympatier på ett mänskligt
plan.

Å andra sidan kan man förstå, att
MRA förargar. Rörelsen är ju mer än
tillåret naiv i sin ideologi och dess re-
klammetoder av sådan art, att även den
besinningsfulle har vägande skäl att rea-
gera, Det är egentligen ett mysterium
att så många hederliga och uppriktiga
människor av god vilja offrar för och
arbetar i den.

SL

Nils-Gösta Ekman: Le-
uand.e eller dad.. Stockholm 1963,
SKDB. Kr. 13:5o.

Författaren till denna bok är med-
arbetare i Stocäbolms-Tid'ningen och har
redan tidigare dokumenterat sitt stora
intresse för kyrkliga frågor. För ett par
år sedan utgav han Kyrkan nollstålld. 

-ett nyt, *tgångsläge, där han mycket skiss-
artat tecknade Svenska kyrkans 

- 
och i

viss mån de frikyrkliga samfundens 
-aktuella situation och möiligheter i det

moderna samhället.
Denna bok är en fortsättning av den

förra och nu söker författaren efter ,den
kristna evangelisationens möjligheter att
övertyga sekulariserade, ytkesupptagna
och i religiöst avseende kritiskt inställda
medmänniskor om att evangeliet är en
livsfråga f.öt vatje människau.

f.attaten givit sig i kast med. Boken gör
inte anspråk på att redovisa några djup-
lodande studier utan har närmast karak-
tären av sympatiskt redovisade reflek-
tioner och anteckningar. Då den sam-
tidigt är ett bidrag till den aktuella de-
batten inom den Svenska folkkyrkan om
dess inpassning i det demokratiska sam-
hället, har boken sitt givna intresse.

SL

Theo Lehmann: Negro
ryirituals. En bok om arsprunglig
folkfing. Stockholm r963, SKDB.
Kt. z9: 

-.
De s. k. negro spiriruals har blivit allas

vår egendom. Vem har inte för sig själv
nynnat oNobody knowso eller någon an-
nan av dessa egenartade, suggestiva folk-
sånger?

Men hur har de uppstått? Varifrån
kommer de och hur har de funnit väg ut
i världen? Det har man många gånger
undrat över. Denna bok ger svar på så-

dana och liknande frågor. Den återger
också ett 5o-tal spirituals med melodi
och originaltext. Boken är dessutom för-
sedd med suggestiva illusuationer, som
visar läsaren in i sångernas autentiska
miljö, långt borta från de affärsmässigt
avancerade grammofonbolagen.

När man läser boken kommer man
nära en folklig, ursprunglig religiositet,
som ofta överraskar genom sina uttrycks-
medel och lika ofta griper djupt tag i lä-
saren eller lyssnaren. Både exegetiken
och dogmatiken är usel här och var. Men
himmelen är näta och det är ju väsent-
ligt i kristen tro.

En bok som man gärna ätewänder till.
SL

Olle Nystedt: Ströttåg i
minnet och d.agboken Stockholrn
rq6:, SKDB. Kr. zo: 

-, 
2jt-.

Det är således ett både ytterst väsent- Olle Nystedt är en av de sista i den
ligt och komplicerat ptoblem, som för- ungkyrkliga rörelsen, för vilken r9o9
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och korstågen är höjdpunkter. Han har
varit med om det mesta, har fått många
vänner och vinner lätt deras förroende.
Och om han varken är en stor teolog el-
ler en skarpskuren kyrkoledare så är han
något så pass sällsynt som er god och
generös människa. Allt detta avspeglas i
den minnesbok, som han nu givit ut.

Olle Nystedt tecknar sina minnen med
lätt och varsam hand. Då och då stannar
han till ett ögonblick och ger en karak-
teristik, som dröjer kvar i minnet. Bil-
ling, Eklund, Björkquist, Söderblom och
mänga andra möter läsaren i deras krafts
dagar, dä de arbetade och drömde för
Svenska kyrkans framtid.

Men något saknas i denna bok. Ung-
kyrkorörelsen blev ju bara en ansats. När
korsfararna formulerade sina appeller hade
redan sekulariseringen satt ir på allvar
och den plöjde sig väg genom vårt folk.
Nya generationer kyrkomän valde nya
ideal för att möta tidens behov.

Var det inte etr misstag att t9o9 bötja
i Billings folkkyrkotanke? Den frågan
ställer inte Olle Nystedt 

- 
i varje fall

avslöjar han inte om han någon gång
anföruott den åt sin dagbok. Kanske är
det för mycket begärt att man skall kri-
tiskt bedöma sin ungdoms stora kädek.

SL

Birger Christof f erson:
Saärument, En romananalys. Gö-
teborg 1963, Zindermans. Kr.
r7i 5o.

Litteraturkritikern Birger Christoffer-
son ger i denna romananalys eo samrnan-
faaning och komplettering av sina tidi-
gare publicerade undersökningar av Sven
Stolpes roman Sakrament, dess tema och
struktur, och han gör ett försök att >på
ett mera principiellt säft> ta upp det där-
med sammanhängande >värderingspro-
blem, som så många svenska litteratur-
forskare föredrar att inte alls låtsas om

eller smussla undanu. Det är en lärd stu-
die, givande först och främst för folk av
facket, men även stimulerande för alla
som med intresse följer Sven Stolpes för-
fattarskap och den berydelse det har haft
inte blott för den litterära utan även för
den andliga och religiösa debatten under
de senaste futiondena här i landet.

Sakrament. En roman om Afulek hör
till Sven Stolpes viktigaste romaner. Der
ä,r inga överord när hans kritiker sam-
manfattar sin analys med dessa ord:

>Sakranzent är onekligen en utpräglat
katolsk roman, men dess 'omvända' bud-
skap är som jag visat mer innehållsrikt
än så. Romanen sysslar på ett originellt
och överraskande sätt med andligt väx-
ande överhuvudtaget och gör det i ett
mönster av stark esterisk verkan, bildrikt
som ett katedralfönster. Även den ldsare

i likhet med mig 
- 

inte är ka-
tolik bör därför kunna uppleva romanen
som litteratu och värdera den som ett
betydande och bestående konswerk."

]G

Eugene E. Ryan: Tbe no-
tion of Good in tbe Metapbysics
of Aristotle. Köpenhamn 196r,
Munksgaard. Dkr. 14: 

-.
Det gäller här ett arbete för fackmän.

Men även för allmänheten kan det vara
berydelsefullt att bli påmind om att Aris-
toteles beuaktade värdena som bestäm-
ningar hos tingen själva. Stagiriten är
inte bara den vetenskapliga logikens utan
också värderealismens fader..Eftersom den
gamle greken dessutom var en utmärkt
iakttagarc, har moderna värdenihilister
fortfarande svårt att hävda sig gentemot
honom. Ryans lärda studie sysslar med
detaljproblem. Men deras samband med
principiella frågor gör skriften i hög
grad aktuell.

\V. Köster
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Handbach d.er Kircbenge-
scbichte. Utg. Hubert Jedin.
Bd I. Karl Baus: Von d'er

IJrgemeinde z*r lrihchristlicben
Grosskirche, Freiburg 1962, Her-
der. DM tjt-.

Joseph Lottz: Gescbicbte
der Kircbe in i.d.eenge scbicbtlicber
Benachtang 1. Miinster i \(estf.
1962, Åschendorff. DM 43:-.

"Handbuch" betyder som bekant inte
fickutgåva. Men när Hubert Jedin över-
tar ledningen för ett verk, som skall ge

oss en översikt över kyrkohistorien, är
man tacksam för att det inte sparas allt-
för mycket på utrymme. Föreliggande
band är det första i en utgåva ornfattande
flera volymer. Det omfattar ioo sidor.

Professor Jedin själv ger en inledning
till kyrkohistorieforskningens metodik och

historia, medan professor Karl Baus i
Bonn behandlar avsnittet Von der Urge-
meind.e zar lriibcbristlicben Grostkirche

- 
således från den första pingstdagen

fram till är 324.
Vi hoppas kunna åtetkomma till den

rent kyrkohistoriska delen i annat sam-

manhang. Här skall endast Jedins meto-
diska inledning beröras i all korthet.

>Kyrkohistoria är inte kyrkans antikvi-
tetskabinett> utan hennes insikt om sig
själv och därför ett väsentligt element i
ekklesiologin (s. ro). Senthe ecclesiant.

skall föra fram till sentire cum ecclesia,

Denna Jedins tes ger kanske anledning
att misstänka honom för en alltför from
historiesyn. Men den sorn känner hans

verk över konciliet i Trient 'vet, att han
inte hänfaller till billig apologetik. Så

fastslår han också att kyrkohistoria kan
räknas till vetenskaperna tidigast på 16oo-
talet med dess begynnande källforskning.

,Forskningens uppgift är ju först och
främst att fastställa fakta, och på den
punkten har en rad icke-katolska forskare
gjort stora insatser (s. l), Men när dessa

fakta skall sättas in i ett sammanhang,
måste man med nödvändighet räkna med
historikern och hans ståndpunkt. Värde-
omdömen är oundvikliga, och dänför får
man se upp med kategorier som "blomst-
ringsperiodu, "förfall, osv. Det viktigaste
är att söka undvika att bedöma gängna
tider utifrån senare ställningstaganden.
Man måste i möjligaste mån sätta händel-
serna i deras historiska ram och låta denna
bli utgångspunkten för bedömningen.
Kyrkohistoria skall inte vara en nutidens
dom över det förgångna (s. 6).

Det vore dock att misstolka saken om
man glömde bort, att kyrkans historia
även är frälsningshistoria. Mänsklig be-
gränsning och mänskliga fel samt yttre
angrepp ger den ett förtecken av korsets

teologi. Så sammanvävs det tidsbegrän-
sade och den kommande fulländningen.
I sista hand blir den djupaste innebörden
av kyrkans historia fötst uppenbar i eska-

tologin, där världens och frälsningens his-
toria flyter samman till en.

Joseph Lortz' berömda kyrkohis-
toria föreligger nu med ett första band
i sin zr:a upplaga, som är omarbetad,
typografiskt moderniserad och försedd
med utmärkta illustrationer, särskilt
mycket insruktiva kartor. En jämförelse

visar, att Lortz slipat sin text ytterligare
men framställningen har kvar sin gamla

skärpa och klalhet, sin utmärkta disposi-
tion och sin överskådlighet. För lärare,
som klagar över hur besvärlig kyrkohis-
torieundervisningen är, har Lortz mycket
att ge just genom den form, i vilken han
presenterar sitt stoff.

I*rs Rootb SJ

52



TilI redaktionen inkamna böcker

Jostr Pascnenz Das liturgische Jahr. 1l'/Iiln-
chen 1963, Max Huber. DM 38: -.LtunnNtrus Kr-nrt.r - Pnrnn MprNnor,n:
Ueber 'Wesen und Gestalt der Kirche. Eirt
katholisch-evangelischer Briefwechsel. Her-
der-Biicherei 16o. Freiburg 1963, Herder.
DM z:5o.
Du ädela zos. Mariadikter. Stockholm 1963,
Piccolo bokförlag. Kr. 6:5o.
Etntr-snnl Sreurnnn: Den historishe Jesus i
ny belysning. Stockholm 1963, SI(DB. Kr.
7i75, rri75.
Göre och Luovrc JöNssoN: I{an toåbli ett?
Stockholm 1963, SKDB. Kr. 5:75, 9:5o.
Bo Grnntz: Stengrunden, Stockholm 1963,
SKDB. Kr. rr:-.
Rru6 Grneurr: Heni.mod en eoangelisk hato-
lici.sme. Köpenb.amn 1963, Sankt Ansgars
Forlag. Dkr. 16:75,
Mancrr AanNrus: Memoarer Jrån det inre.
Stockholm 1963, Bonniers.Kt. z6: So,3zi So.

Hener.n Scnrrr-rn: Ströwtåg i detförgångna.
Malmö 1963, Allhems. Kr. 3z:5o.
JeN FnrorcÅno: Den gåtiuila zsiigen. Göte-
borg 1963, Zindermans. Kr. r8:5o.
Ruoor.r FforuaNN: Moraltheologische Er-
kenntnis- und Methodenleåre. Handbuch der
Moraltheologie Bd VII. Miinchen 1963,
Max Huber. DM 14:8o.
Ar,roNs Hnrr.uaNN: Meditationen grosser
Gottesfreunde. Perlen christlicher Mystik.
Freiburg 1963, Herder. DM 18:8o,
Prnnnr Tnrr.nARD DE CrrenotN: Lettres
d'Egypte zgo5-r9o8, Aubier 1963, Ed. Mon-
taigne.
Handbuch der Dogmengeschichte. Utg. Micha-
el Schmaus och Alois Grillmeier. Freiburg,
Ilerder. Bd II fasc. 2 a,Lno Scsnrrczvr:
S chöpfung und Vorsehung. ry63. DM z7 : 6o,

Bd IV fasc. 4 b, Bunxnano NauNnrusrn
OSB: Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit.
1963. DM r3:8o.
Booo MeNsrBrli' I{ärntapenkriget och cioil-
befolhringen. Illusion och verklighet. Göte-
borg 1963, Zindermans. Kr. 7:5o.
Seelsorge zwischen gestern und morgen. IJtg.
ArroNs FrscHER. Freiburg 196r, Seelsorge-
Verlag. DM 16:8o.
Morgonsamling. Stockholm r963, Bokförla-
get Liber. Kr. 16: 

-.Dono:rny Dliy: Loaoes and Fishes. London
r963, Gollancz. z5 s.

HnNnn Bens: Introduction å la Foi. Pafis
r963, Beauchesne. 9 F.
Er,rn FounNrnn: Prödication pastorale et Re-
nouzt eau linngique, II. Les S acrements.Bruxel-
les 1964, Lumen Vitae.
Inrs Munoocrr: A seztered. Head. London
196r, Chatto & Windus. r8 s.
Inrs Munoocs: The Unhorn. London 1963,
Chatto & Windus. zr s.

Katolska ordnar och kloster. Red. CernenrNa
Bnoomf OP - Keysa RoorzfN. Stockholm
1963, Petrus de Dacia. Kr. 16: -,2ti-.H.-Cn. Csirnv OP: Om honsten att bihta.
Stockholm 1963, Petrus de Dacia. Kt. z:75.
KenorNar, SrnraN Wnsznisxr: Korsztögsan-
dakt. ]l4ed femton bilder av Enrr OrsoN.
Stockholm 1963, Petrus de Dacia. Kr. 7: -.MoNrqun R*x: Våra barn och sanningen.
Stockholm 1963, Petrus de Dacia. Kr. z: *.
HnrNnrcrr KAHr,snsLo: Gleichnisse und Lehr-
stilcke im Eoangelium, Bd II. Frankfurt am
Main 1963, Josef Knecht. DM rr:8o.
Gnanenr GnrnNr: A Smse oJ Reality. Lon-
don 1963, The Bodley Head. 15 s.

EowrN M. Mospr"py: Pseudonyms of Christ
in the Modern Nosel. Pittsburgh 1963, Uni-
versity of Pittsburgh Press. g 4:95.

Glöm icke

att inbetala prenumerationsavgiften för ry64

till vårt postgironummer 7 78 76,

cREDO KÄTOLSK TIDSKRIFT, UPPSALA



Redahtioncn:

Josef Gnlach (anwarig utgioare) . Eoa Alexanderson . Stfu Lindholm . Alf Åberg.
Redaktionens och etcpeditionms adress: S:t Johannesgat. JB, Uppsala. Tel. (oz8)
13 35 43, Postgirokonto: Z 78 76, Credo - Katolsk Ti.dskrift, Uppsala.
Credo utkommer 2964 mcd fem nufnnrcr. Pis för lösnummer 5 hr,; hel årgång zo kr.
Prenumeration hos expeditionm direkt eller genom bokhandeln. Bestdllning ao lös-
numtner hos expeditionen.
För studerandc vid. liiroverk, unioer$tet och högshola e:ller lihstrilld kiroanstalt hr.
ro: - hos expeditionen. Anghs livoanstaltens namn på postgirotalongen.

MISSALE ROMANUM, nyaste edition 1963.
Kr. 45: -, S2i-

MESSEBOKEN (Missde Romanum), latin och norska, för
årets alla dagar. Plastband kr. 36: -, getskinn kr. 54: -
DnNzrNcsn- ScnöNurtznn :

ENCHIRIDION SYMBOLORUM 1963. Kr. 43:5o
Wn n rnn - R o o rH : Kyrkans historia (två arbetshiiften).

ä Kr. 3: 5o

GuNNrr, Ver,lgursr: Helgonens svar. Kr. z3:50, 29:50

Leune Prtnr: Ignatius Loyola. Kr. zr: -, z6:-
Tnyccvn LuNofN: Sankt Nikolaus' av Linköping Kanoni-
sationsprocess, latin och svenska. Kr. 38: -
J. M. BocHnisrr: Vägar till filosofin. Kr. rz: So, t7i--
Fnengors Meunrec: Min tro. Kr. 5:5o
W. Knr,r,y: Youth before God. översättning från tyska:
Jugend vor Gott. Kr. 14: 5o

F. vex DER MEER: Das Glaubensbekenntnis der Kirche.
Särskilt liimpad för kristendomslärare. Kr. 7:5o.
BnnNneno BntNrueNn: Katholisches Handlexikon. Ny
upplaga. Kr. 17: -
Re n N na - Vo R GR r M L E R : Kleines theologisches Wörterbuch.

Kr. 7:5o
F. BeunneNx SJ: Papst Paul VI. Aus seinem Leben und
Wirken. Kr. 51 50

JonaNNrs XXIII: Encyklika PÄCEM IN TERRIS på
svenska. Kr. 8: -

Encyklika MATER ET MAGISTRA
Kr. ro: -

KATOLSKA BOKFÖRLAGET
NORRA SMEDJEGATAN 24 . STOCKHOLM C . TEL. 2r 33 05

Uppsala 1964. Älmqvist & Wiksells Boktryckeri AB 6s2s3d


