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SEDAN SIST

Eld.begängehe

är numera tillåten för katoliker enligt ett meddelande från Rom. Det inne-
bär att kyrklig jordfästning inte kommer att vdgras medlemmar i eldbe-
gängelseföreningar eller dem som vill undergå kremering efter sin d<id,

förutsatt att de därmed inte bekänner sig till en ateistisk livsåskådning.
Meddelandet har väckt berättigat uppseende eftersom kyrkan, i motsats

till de protestantiska samfunden, hittills sagr ett klart och entydigt nej till
eldbegängelsen. Vissa kretsar har uppfattat kyrkans ändrade hållning som

ett tecken på hennes >>modernisering" och samtidigt antytt en förhoppning
om att >anpassningen efter tidens krav> skall utsträckas till mera vitala
livsområden än begravningsskicket; andra hat frågat sig om inte kyrkan
härmed erkänt att hon tidigare lärt något som visat sig vara felaktigt. Om
sä il f.allet, hur skall man då kunna lita pä kyrkans undervisning.

Därtill kan svaras att grundstrukturen i kyrkans lära alltid och överallt
är densamma. Men i en given konkret situation har kyrkan att ta ställning
till aktuella f.rägor utifrån de premisser som då föreligger 

- 
frågor som

mer eller mindre direkt berör den enskilde katoliken och hans tro.
Eldbegängelsen är just ett exempel på detta. Det finns inget Guds forbud

mot den och rent principiellt står den inte i motsättning till den kristna tron
sådan den är beskriven i kyrkans dogmer. Uppståndelsen i katolsk mening

- 
e, exspecto resurrectionern mortuorurn 

- 
berörs inte därav. Vi kommer

att uppstå vare sig vår kropp multnar i jorden eller förbränns på teknisk
väg. Men trots detta har kyrkan under de senaste åttio åren bekampat eld-
begängelsen och år 1886 utfardades ett direkt förbud. Det fanns owivel-
aktigt goda skal till det.

Alltifrån urkristen tid har kyrkan awisat eldbegängelsen och hållit fast
vid seden att jorda den döde eller lågga honom i en gravkammare. Avgö-
rande härför var Jesu begravning, i vilken kyrkan alltjämt ser den ideala
formen, samt vördnaden för den döde. Denna vördnad har bland annat tagit
sig det uttrycket att man wdttat och klätt hans kropp, som under livstiden
varit den Helige Andes tempel och vid begravningen läggs ned i jorden likt
ett vetekorn för att en gång uppstå igen.

Den kristna seden var praktiskt taget obruten anda fram till r8oo-talet,
då man i vissa kretsar borjade arbeta för eldbegängelse. Motiveringarna var
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Sed.an sist

mycket skiftande men många hade det gemensamt att eldbegängelsen skulle
vara en antikristen trosakt, varigenom man konkret förnekade kyrkans lära

om uppståndelsen. Speciellt frimurarna använde eldbegängelsen som ett va-
pen i sin kamp mot kyrkan; frägan behandlades bl. a. på den internationella
frimurarkongressen i Neapel 1869 med udden direkt riktad mot det sam-

tidigt påbörjade första Vaticankonciliet. I Tyskland tillkom det första krema-
toriet 1878 tack vare störd från marxistiska kretsar.

Emedan eldbegängelsen för ättio är sedan var en medvetet antikristen och
antikyrklig bekännelsehandling, hade kyrkan goda skal att förb,uda den-

samma, oaktat den i och för sig inte stod i motsättning till den kristna tron.
Den som blev medlem i en eldbegängelseförening stödde i och med detta
den kristna trons och kyrkans fiender.

Men samtidigt fanns det andra grupper, som arbetade för eldbegängelsen
utifrån medicinskt-hygieniska, praktiska och estetiska synpunkter, och under

rgoo-talet har dessa senare alltmer trätt i förgrunden. De direkt antikyrkliga
argumenten har praktiskt taget försvunnit. Kyrkans teologer har därför länge

varit av den meningen att förbudet kunde upphävas. Eldbegängelsen inne-
bär numera varken principiellt eller praktiskt en kränkning av den kristna
tron.

Detta förhållande var emelletid inte avgörande när påven Paul VI upp-

hävde förbudet, endast en förutsättning. I vissa länder t. ex. Indien är likbrän-
ningen den allmänt förekommande seden och den helige fadern har genom

sin åtgärd velat hjälpa de uoende till en naturlig anpassning i sin miljö,
eftersom detta kunnat ske utan att den kristna tron kränkes. Vidare skapar

den traditionella jordfastningen svårbemästrade praktiska problem i en del
storstäder, t. ex. Västberlin, där tillgången på mark är starkr begränsad.

Slutligen skall den som för egen del bestämt önskar eldbegängelse inte be-

höva komma i en onödig konfliktsituation.
Men därifrån är steget långt till den andra yttedigheten, nämligen att

kyrkan positivt sttjder eller propagerar för eldbegängelse. Den är barn av
det århundrade som satte priset på människan till z: 5o, dvs. lika med vär-
det hos de kemikalier varav hon består. Eldbegängelsen har i stor utsträck-

ning inspirerats av naturalistiska och materialistiska åskådningar, vilka be-

traktar människan som en produktionsfaktor. När hon avlider och följakt-
ligen inte längre är till någon nytta i samhället, reduceras hon snabbt till
aska och förvaras i en utrymmesbesparande urna. Detta uppfattas inte
utan skäl av mänga människor som motbjudande - allra helst om vi full-
följer tanken och försöker göra klart för oss vad som sker i ett modernt
krematoriums förbränningsugnar. Man kan knappast tänka sig att eldbe-
gängelsen någonsin skulle ha uppstått och slagit rot i en kristen miljö. Där-
emot t'2n rnan ställa sig kägan varifrån Hitler fick iddn till Åuschwitz.
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Sed.an sist

I vår kulturkrets uttrycker owivelaktigt det traditionella begravnings-
skicket bättre än eldbegängelsen vår respekt för den mänskliga personens

värdighet. Ja, det kan rent ay yara angeldget att slå vakt om jordfästningen

- inte minst därför att den är en konkret symbol för en väsentlig biblisk
tanke, vilken Kristus uttrycker sålunda: >Om icke vetekornet faller i jorden
och dör, så förblir det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken
frukt (Joh. rz 24).

Helanderaffr*en

började på Valborgsmässoaftonen 1953 som en kvällstidningssensation och
slutade som en stor skakande tragedi. Ty tragedi blev denna af.far - för en
hel familj men främst för en enskild människa.

När professor Helander på senhösten t95z atndmndes till biskop i Sträng-
niis hade han en lång och av mänga uppskattad tjänst inom Svenska kyrkan
bakom sig med bl. a. flera biskopsförslag. Han hade också goda förutsätt-
ningar för att bli stiftschef med praktisk erfarenhet av kyrkligt arbete på
alla niväer. Men till följd av de anonyma breven i samband med biskopsvalet
blev han en ensam man, vars livsgärning hastigt, nästan brutalt stannade av.
Mera tragisk kan knappast sluwinjetten bli till ett verksamt liv i Svenska
kyrkans tjänst.

Alltsedan t953 har den utdragna rättegängen med kortare eller längre
avbrott hållits levande i allmänhetens medvetande. Vad som främst utmärkt
den är väl att brottets art och den väldiga insatsen av tid, pengar och krafter
både från rättsväsendets och enskilda personers sida inte står i någon rimlig
propoftion till varandra; anonyma brev brukar man vanligen inte ägna
anr,ar' uppmärksamhet än att de definitivt får försvinna i papperskorgen.

Redan rådhusrätten i Uppsala fann biskopen skyldig och någon ändring
har inte skett på den punkten. Efter den grundliga prövning som brevaffären
fått finns det numera, trots biskopens nekande, ingen som helst anledning
att ifrilgasätta domslutens riktighet i vad det gäller skuldkägan. Till alla
de starka indicier, som binder biskop Helander vid breven, kommer Ltt inga
spår finns som tyder på någon annan fötfattare. Misstankar mot andra per-
soner, som då och då skymtat under processens gång, har visat sig vara
gripna ur luften.

Denna affär kommer säkerligen att i flera avseenden förbli en gåta, men
sannolikt ligger inte förklaringen till att breven blev skrivna så långt borta.
Biskopsvalet i Strängnäs 1952 var ovanligt långdraget och sårigt med starka
motsättningar och därmed påfrestande för huvudkandidaterna i den mån de
var personligt engagerade i utgången. Detta skapade god miljö för dum-
heter; och människor, dven sådana som vanligen är förtroendeingivande och
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Sed,an sist

hederliga, gör sådana, någon gång till och med verkligt grova dumheter 
-nämligen om de utsätts för tillräckligt hårt tryck på någon svag punkt.

Historien ger många exempel. Skillnaden är vdl bara att det i många fall
inte finns samma nitälskan att offentligen avslöja dumheten som när det
gällde biskop Helander.

Rådhusrätten i Uppsala dömde biskop Helander till avsättning. Det är

ett håft straff för en så pass begränsad förseelse med både van:ara och stora

ekonomiska förluster som träffar oskyldig part, nämligen familjen. Straffet
har förefallit obarmhärtigt även av det skälet att man har svårt att finna
paralleller pä andra områden i samhället. Men rådhusrättens dom har stad-

fästs i flera instanser och uttrycker således en rad kvalificerade domares upp-

fattning i detta måI. Vad biskop Helander vunnit efter elva års kamp är att
straffet genom en knapp majoritet i domstolen blivit förvandlat till böter
och därmed fått proportioner, som rent mänskligt sett förefaller vara mera

rimliga. Han synes därigenom ha möjlighet att ätefi.ä lön som han gått
miste om genom avsättningen.

Den långa processen har således i sitt slutskede visat att man kan be-

döma samma material på wå olika sätt. Men då anmäler sig frågan vad

Svenska kyrkan skulle ha gjort om biskop Helander rcdan :'953 ådömts det

bötesstraff som han nu fått ry64? Eller rattare sagt - vad hade Svenska

kyrkan kunnat göra? Efter att ha erlagt sina böter hade biskop Helander
varit kvar i sin tjänst i Strängnäs för att som biskop fortsätta den kamp för
frikännande som han fört i elva år; det hade ur hans synpunkt varit en

logisk hållning, eftersom han säger sig vara oskyldigt dömd. Men hur skulle
det ha uppfattats? Skulle Svenska kyrkan såsom kyrka i religiös mening
kunna tänka sig att en person utan vidare fungerar som biskop efter en

fällande dom för anonyma brev i samband med ett biskopsval? Svaret är

givetvis beroende av hur man ser på biskopsämbetet.
Att skriva och distribuera anonyma brev leder till åtal och straffet ät

vanligen böter. Men om någon skall vara biskop eller ej, dvs. förvalta kyr-
kans centrala ämbete, måste väl uteslutande bedömas av kyrkan själv utifrån
hennes sätt att se på biskopsämbetet och dess funktioner. I detta fall har

saken avgjorts utan att Svenska kyrkan haft någon som helst möjlighet att
påverka utgången.

Helander-processen borjade efter anmälan av en person, som ansåg sig

ha blivit kränkt i de anonyma breven. Den har hållits vid liv av biskop

Helander själv och ingen förmenar honom den rätten, allrahelst som han

nu vunnit en liten fuamgäng i sin mångåriga kamp. Men det slam som

bubblat upp under processen och dess längdragna förhandlingar har givit
den icke initierade en vilseledande bild av livet i Svenska kyrkan. Sannolikt

har processen därigenom vållat större skada än de brev som en gång skrevs.
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BLIR gÖxen uöRDA?

I

l] ntigt Nya Testamentet uppmanade Kristus sina lärjungar upprepade

-E) gänger att vara flitiga bedjare. >Bedjen och eder skall varda givet>'
(Matt. 7:7), sade han, och "vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag
göra> (Joh. 14: ry). Hans uppmaning innehåller en uppenbarelse. Om allt,
som vi ber om, gives oss, så har bönen förts till sin fullbordan. Ingen osäker-
het vidlåder den längre. Den har blivit till en, om än inte direkt, så dock
verklig tillgång. Ått be om något, detta är i Kristi tidsålder samma sak som
att taga något i besittning. Vi är Guds barn, söner och döttrar i hans hus,

och har del i allt, som tillhör honom.
Kristi ord kan inte missförstås. Vår tro däremot är svag. Den hotas av

wivel. Kan våra böner överhuvudtaget gä i uppfyllelse? I vår upplysta tid
vet vi ju, att världens skeenden bestäms av rcgler, som under samma villkor
städse verkar på samma sätt. Fysiken har sedan Kopernikus och Newton inte
endast utbildat begreppet naturlag. Den har i själva verket konstaterat klara
f.all av lagbundna sammanhang. Den har pä så sätt kunnat bli grundvalen
för hart när otroliga tekniska underverk. Biologerna och paleontologerna
känner därutöver lagar, som behärskar det organiska livet. ,tUwecklingr,
så låter deras lösenord. Somliga av dem är så trollbundna av sina upptäckter,
att de vill se själva inkarnationen som utvecklad ur skapelsen. Vad den alls-
miiktige Guden i sitt välbehag har bestämt sig för, tolkas som det logiska
resultatet av världens uweckling. Till räga på allt har psykologer och socio-

loger trängt in i människans själsliv. De har kunnat påvisa former av lag-
bundenhet, som kan komma en att häpna. Förblir då överhuvudtaget någon
port öppen, genom vilken Gud skulle kunna träda in i världen? När världs-
processen ter sig som en enda väv av orsaker och följder, finns då >luckoo
för eventuella ingripanden från en transcendent makt? Kan vi således bedja
om något speciellt och bestämt? Är inte händelsernas orsaksbundenhet så

överväldigande, att våra böner måste förstummas?
Yad Iågan gäller, är alltså inls 

- 
vdl att märka 

- 
Guds verksamma

närvaro i världen, inte heller den aktivitet, med vilken han så att säga bär
skapelsen - 

vidmakthåller dess existens och på så sätt fortsätter med det
som påbörjats i skapelseakten. Lika litet ifrågasättes Skaparens makt att ge-

nom underverk göra sig känd, närhelst och varhelst han vill. Ett under är
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ju väl förenligt med vår vetenskapliga världsbild. Där vetenskapsmän påstår

något annat, talar de inte i sin egenskap av vetenskapsmän. Med vetenskap-

liga medel kan man ju inte utesluta undrens möjlighet. Denna ingår snarare

i skapelsens konstitution. Ett under framstår emellertid som något extraordi-
närt. Det förändrar världen. Då ett underbart gudomligt ingripande sker, är

världen för tillfället till en viss grad avkladd sin skapelsekaraktär. Som ett
skeende, som inte följer naturlagarna, övergår ett under skapelsens inne-

boende potens. Det upphäver dess naturliga gränser. Evigheten gryr.

Till skillnad från allt detta gäller det här att dryfta frägan, om Gud kan
ingripa i världsprocessen och ändå samtidigr läta denna helt och hållet för-
bli vad den är 

- 
om han kan bestämma världens kurs utan att samtidigt

röra vid dess integritet som skapelse. Frågan gäller sålunda alls inte Guds

makt. Den syftar till världens struktur. Skapelsen skulle ju kunna vara sig

själv nog. Efter att ha satts i gäng skulle den då bibehålla sin riktning. Dess

egna krafter skulle hålla den i rörelse. Den skulle kunna likna en maskin

- 
vilket för övrigt deisterna ansåg att den gör. Ingenjören har byggt maski-

nen och övervakar den. Han ingriper endast, när han vill >accelerera> dess

gång. I själva verket har den moderna vetenskapen spårat oupplösliga sam-

band i världsprocessen. Skapelsens relativa självständighet har därmed ånyo

blivit uppenbar. Det har blivit klart, att långt ifrån allting flyter. Vi har

ffärtom pätråffat fasta samband. Styrs ändå händelsernas ström? Låmnar

skeendets lagbundenhet svängrum L& nya gudomliga impulser?

Är alltså världen alltigenom skapelse och påverkas ändå samtidigt från
transcendenta höjder? Erbjuder den sin Skapare tillfälle att inskrida, utan att

bestående lagar därvid blir satta ur kraft? Eller avstod den skapande Guden

tills vidare från en del av sin makt, då han band skeendet vid fasta lagar?

Lät han så att säga förpuppa sin överlägsenhet, då han vidtog allmängiltiga
regleringsåtgärder? Övergav han i en viss bemärkelse världen, då han gjorde

den bunden av lagar? Är hans regering 
- 

för att använda en politisk term

- 
>konslifirtionell>?

I och med att ftägan formuleras tydligare, avslöjas dess räckvidd. Det gäl-

ler faktiskt att rädda den gudomliga verksamhetens karlekskaraktår - 
att

visa, hur vädden trots sitt beroende av lagar är öppen för Guds älskande

spontanitet. Vad vore väl kärleken, om den inte finge vara spontan! Nog
vore det en tröst för oss att kunna vara säkra på en kärleksfylld allmakt
bakom allting, men vad vore den i sista hand, om den inte kunde visa sig

åven i världen om och om igen som något levande! Vad vore en gudomlig

Fader med bundna händer 
- 

en Fader, som inte kunde överraska oss, inte

oroa oss, inte överrumpla oss, inte förfölja oss! Han skulle inte langre vara

en nitälskande Gud, alltså inte ens längre Gamla Testamentets Gud och

ännu mindre Nya Testamentets.
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Om det blott rörde sig om våra jordiska förhållanden, kunde vi möjligen
finna oss i att vara beroende av orubbligt determinerade händelseförlopp.
Överraskningar, sådana som hör till vår erfarenhet, skulle då kunna uppstå
endast försåvitt och så länge vi inte hade fätt grepp om skeendets orsaker.
Något verkligen unikt skulle inte vara möjligt. Intet nytt skulle ske under
solen ( jfr Pred. r: 9). Men skulle det inte heller vara annorlunda öaer solen?

Skulle vi i vårt förhållande till Gud inte vara bättre lottade än i vårt gö-

rande och låtande på jorden? Givewis är vi förvissade om att en älskande
Fader har vårt livs trådar i sina händer, men skulle verkligen hans styrelse

vara lika lagbunden som jordiska händelseförlopp? Då skulle vår tro på
hans suveränitet inte ha någon kraft. Den vore förwivlat lik ett fromt >som

om>.
Det är sant, att den allsmäktige Guden alltid har möjlighet att ingripa på

ett extraordinärt säct. Han kan utföra underverk. Han är inte fjättrad. Men
är människan i sin tur så inspärrad i den stela lagbundenheten, att Fadern
endast kan sända henne en sorts personlig hälsning genom att i enskilda fall
såtta lagarna ur kraft?

Kristi uppmaning att bedja leder tankarna åt ett helt annat håll. Herren
talade enkelt. Han föreföll inte att ha hemliga reservationer. Han nöjde sig
inte heller med att endast i förbigående uppmuntra sina trogna till att be.

Bönen stod wärtom i centrum för hans förkunnelse, samtidigt som den be-

sy'älade hela hans liv. Hans maning till bön lät ibland nästan bevekande,

trots att de människor, som han närmast vände sig till, var mera lyhörda för
hans ord an värt släkte. Herrens samtida hade visserligen inte nått fram till
ett exakt vetenskapligt tänkande, men de var inte heller utsatta för dess

frestelser.

Vi vet alltså svaret. Vi är säkra på det. Det ligger helt enkelt i Kristi ord.
Om vi får, vadhelst vi ber om, så blir våra böner hörda. Om bönen i inkarna-
tionens tidsålder är en tillgång, måste väl världen stå öppen för Guds hand-
lande. Men hur?

Två fakta bildar grundvalen för svaret.

För det första förutsätter vi, når vi anropar Gud, att vår bön kan bli hörd.
Vi räknar med denna möjlighet Skulle vi inte göra detta, så skulle vi över-
huvudtaget inte längre kunna be. Det finns hedningar, som visserligen inte
förnekar allt gudomligt men ändå inte ber, eftersom de just menar, att bön-
hörelse är omöjlig. Deras beteende är fullt konsekvent. Inte heller vi tro-
ende kan be om att två gånger två skall bli fem eller möjligen en enstaka
gång till och med femhundra, hur angenämt detta än i vissa siruationer

skulle kunna vara. Ty sådant är omöjligt; det är en inre motsägelse. Här
har bönen något gemensamt med frågan, tron - 

som bönens grundval 
-något gemensamt med vetandet. Inser vi, att något är omöjligt, eller menar
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vi oss inse detta, så kan vi rimligwis inte vare sig fuäga eller be om det.
Bristande klarhet om en saks omöjlighet är det ofrånkomliga villkoret för
en åkallan så väl som för en frågeställning, som avser er uwidgning av
vetandet. Både frågan och bönen måste förwina, dar omöjligheten visar sina

obonhorliga ansiktsdrag.
För det andra han en värld tänkas, som vore i sig själv kausalt sluten och

därmed i viss mån stängd för ingripanden utifrån. I själva verket förekom-
mer €n viss slutenhet inom delområden av.världen. När jag öppnar kranen,
strömmar vattnet fram, och när en lampa plötsligt tändes i mörkret, visar
det friska ögat pupillreflexen. På sådana fasta samband förlitar vi oss oav-
brutet. Vi är stolta över vårt vetande och vi har all anledning att vara det.
En av drivkrafterna bakom den klassiska fysikens uweckling var iddn, att
världen var ett slutet helt. Kände man till världsalltets tillstånd in i minsta
detalj och kände man dessutom de lagar, som behärskar förloppen, så skulle
man med säkerhet kunna förutsäga alltets framtida tillstånd i vilket god-
tyckligt valt tidsmoment som helst 

- 
så löd trosbekännelsen från en del av

de män, som har skapat vår fysik. Gudomliga ingripanden var uteslutna i
deras världsbild. Deras idd stred ingalunda mot förnuftet. Man kan bara
undra, om den svarade mot verkligheten.

Den fråga det här gdller att dryfta dr således, om skapelsen som helhet
är kausalt sluten. Är den det, så skulle Skaparen endast genom underverk
kunna ingripa. Är den det inte, så är däremot rrnormala> gudomliga ingri-
panden i ovan förklarade mening möjliga. Frågan har genom de exakta
vetenskapernas segertåg blivit ofrånkomlig. Ju talrikare de kausalkedjor år,
som på grund av nya vetenskapliga rön dykt upp i vårt synfält, desro mera
påträngande blir frägan. Genom att ställa den, kämpar den >garnla> tron
för sin självbevarelse. Den flod måste dämmas upp, som hotar att skölja
bort tron. Det gäller att rädda den mark, på vilken en kristen världssyn byg-
ger.

Frägan kan klädas i en form, som förbereder svaret.

På ett visst stadium av kulturutvecklingen betraktade människorna blixt
och åska som övermänskliga varelsers verk. Där orsakssammanhang är

okända, kan man räkna med gudomliga interventioner även i f.räga om de

förlopp, som är orsaksbestämda. Ju mer vi vet, desto mindre tycks vi således

kunna hoppas på gudomlig hjälp och desto lättare tycks våra böner vara
dömda att dö bort.

Men förhållandet gäller även omvänt. Ju mindre vi kan veta, desro större
anledning har vi att be. Ju klarare avgränsat området för vår möjliga kun-
skap är, med desto fastare förvissning kan vi anropa Gud om allt det, som

ligger bortom. Det gäller alltsä att fä rcda på gränsen. Var upplever vi nå-
got, som inte låter sig förklaras 

- 
det må nu gälla företeelser, som inte har
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Blir bönq harda?

någon orsak alls (om det nu kan tänkas finnas något ,rakausaltrr), eller om
sådana, vilkas orsaker är otillgängliga för oss?

Var finns det - så lyder fuägan nu 
- 

sammanhang, som är undandragna
våra blickar på så sdtt, att vi aldrig kommer att få syn på dem? Var finns
forlopp, vilkas eventuella orsaker ligger utom räckhåll för vår kunskapsför-
näga i den meningen, att vi inte endast ännu icke vet utan ald,rig kommer
at veta? Var har vi anledning att inte ,stanna vid att säga ignoramus ltan
gå längre och bekänna ignorabimus? Ifall något ovetbaft kan uppvisas, kan
vi där rdkna med gudomliga ingrepp, som är både spontana och icke extra-
ordinära. Vi skulle i varje fall inte kunna utesluta deras möjlighet. Om det
verkligen förekommer förlopp, gentemot vilka världen är indifferent i den
bemärkelsen, atr den förblir vad den är 

- 
nämligen värld 

- 
yare sig sagda

förlopp inträffar eller ej, så skulle faktiskt Guds finger kunna röra vid världen
och ändå lämna dess skapelsekaraktär oantastad. Genom att båra inom sig
sådana händelser, skulle världen så att säga ha dörrar för sin Skapare.

Blir våra böner hörda? Fågan är ställd. Den har omformulerats på sådant
sätt, att dess precisa mening framträder. Den har visat sig vata ett uttryck
för intellektuella bekymmer, sådana som en modern kristen människa kan
vara plägad av. Den är aktuell.

Hur kommer svaret att se ut?
\Yilhelm Kö$er SJ

vÄnDEFULL UPPGöRELSE
MED ENTYDIGHETEN

Margit Abe niusl. Memoarer från det inre, Stockholm 1963, Bon-
niers. Kr. z6: 5o, 32l. 5c..

Margit Abenius' Memoarer från det inre kom ut för nära ett år sedan. Men
boken hör inte till dem som förlorar sin aktualitet, möjligen beroende pä att
också det tillfälliga som skildras i den är sett i djupperspektiv och därigenom
får en viss tidlöshet. Författaren har inte haft någon brådska med att publi-
cera dessa olikartade essäer. De har fått mogna långsamt och är noga genom-
tänkta. De bör läsas långsamt, avspänt och kan med fördel läsas flera gånger.

Boken är uppdelad i två avsnitt: Människor ocb land,skap, som rymmer
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porträtt av släktingar, vänner och författare, Böcker och d,ebatt, som inne-
håller analyser av litterära verk och meditationer över olika temata 

- 
Såd,an

klok, sådan tok, Att klaga eller icke kldga, osv. Den första delen präglas av

charm och dämpad humor, men framföralh av mänsklig värme. Den andra
kännetecknas mera av intellektuell skärpa. Hela boken f.ängar tack vare ett
orubbligt och upphöjt allvar, en livserfarenhet, en insikt som förmedlas i
nyktra, asketiska, ja, klassiska formuleringar. Från tirjan till slut sker en

progressiv fcirdjupning som når sin kulmen i de två sista essäerna: Vafiör
är d.en goda d.um? och Om mölligbeten at religiös med.d.elelse, som utgör den
rikaste om också mest svårlästa delen av samlingen.

Naturligtvis är all uppdelning i profant och sakralt wivelaktig. Och det
vore orätwist att beteckna de första essäerna som prrrfana och de sista som

sakrala. Religionen kan inte skiljas från livet, och enstaka religiösa spörsmål
tas upp i förbifaten boken igenom. Likväl är det de sista essäerna som skall
analyseras här, eftersom de huvudsakligen behandlar religiösa frågor.

Samtliga essäer, hur högt personliga de än är, är f.ria f.rän varje spår av

andlig exhibitionism. Just i denna harmoni mellan personligt upplevt och
nyktert återgivet ligger bokens styrka. En författare, som i så hög grad blot-
tar sig själv och vänder sig till läsaren som till en vän, uppmanar till samtal.
En bok som skrivits med en så tilltalande öppenhet framkallar repliker, frå-
gor, kanske också invändningar.

I uppsatsen Vart'ör är d.en Soan ao)l tar förf.attaren upp ett religionsfilo-
sofiskt tema: konflikten mellan tro och vetande. Frågan är lånad från Alm-
quist. Den lyder i sin helhet: uVarför är den goda dum? Varför den kloka
ond? Varför är allt en trasa?> Må det här vara tillåtet att hoppa över såväl
Margit Åbenius' definitioner av begreppen klokhet, dumhet, godhet och
ondska som den analys hon ger av sin inre spänning och sin res€rvations-
fyllda dragning till både de kloka och de goda, för att i stället komma fram
till hennes illusionsfria önskedröm: >Att det i vår egen tid skulle kunna
fddas någon som gav den glömda verkligheten och den gamla vissheten, till-
lika med den i revolution stadda världsbilden, en gestalt som var sann, skön,
fattbar och utan svek också fcir mig, det hade jag inte fantasikraft nog att
föreställa mig."

Man anar därför vilken förlösande chock mötet med Simone Veil blev:

Såg jag inte här för första gängen detta som jag dittills inte hade förmått se: en klok
som inte var ond och en icke dum som var god? Häpnaden gällde i första hand
Klokheten. Denna skulle kunna beskrivas så: ett djärvt sätt att gå sakerna inpå livet,
sunt förnuft men upplyft i mycket hög dignitet och ibland genomlyst av ett ovärlds-
ligt ljus. Klokheten var förenad med en sinnelagets svekfrihet som jag ibland har
funnit hos de goda, men sällan hos de kloka.
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En sak måste genast framhållas. Simone I7eil är en fascinerande gestalt
Att hon ofta framkallar lidelsefullt negativa reaktioner beror dock inte så

mycket pä att en del av hennes lasare ar immuna mot religionen, som på
hennes eget sätt att spekulera i mystik. Hon var så vital, hon hade så bråttom
att införliva sina nyss förvärvade kunskaper i etr system, att hon var nästan

totalt oförmögen att lyssna till motparten under ett samtal eller att läsa en
text som den är skriven. På grund härav uppstod hos henne en brist på id6-
historisk objektivitet, och dessutom en viss synkretism, full av ytliga, för-
hastade identifieringar. Om denna allvailiga svaghet är hennes vänner och
beundrare fullt medvetna, inte minst den dominikan som efter hennes dcid

tog på sig ansvaret att publicera hennes anteckningar.
Denna principiella reservation till trots, förstår man att Margit Abenius

blev betagen av den franska judinnan, som bl. a. brottats med samma prob-
lem som Almquist: ,Vad som gör att människan inte kan undkomma den
religiösa frägan, det är att motsättningen gott-onr för henne är en olidlig
börda.> Margit Abenius säger sig ha upptäckt det transcendenta genom
henne. Hon fäster sig vid Simone Nfeils sätt att belysa relationerna mellan
förståndet och känslan, vare sig hon skriver om den roll som kärlek spelar i
kunskapslivet eller om den koncentrerade förbidan som föregår ingivelsen:
>Kunskapshämtande för närmare sanningen när det gäller kunskap om det
man älskar, men annars inte. Kärlekens föremål är inte sanningen utan verk-
ligheten. Att längta efter sanningen är att lätgta efter direkt kontakt med
en verklighet. Att längta efter direkt kontakt med en verklighet är att älska

den. .. Nyckeln till en kristen uppfattning av studier är att bönen består av
uppmärksamhet. Mot Gud vänds då all den uppmärksamhet varav själen är

mäktig. Av styrkan i uppmärksamheten beror till stor del hurudan b<inen

blir. Hjärtats värme kan inte ersätta den.>

Och Margit Åbenius sammanfattar:

I uppmärksamhetens vakna djup, då hela själen är vänd mot det osägbara över-
verkliga sammansmälter klokhet med godhet, så att det inte längre är möjligt att
veta vilkendera av de två det är som styr, ty det kloka är då gott och det goda klokt,
och i själva sammansmältningen skapas de ord, den tystnad, de bilder, de handlingar
eller icke handlingar, vilka ensamt når ned till de utstötta, till dem som befinner sig
på botten, med harmonin i trasor, berövade allt och hart när döda. Ty mellan det
översta och det understa, eller mellan det fullkomligt heliga som man sträcker sig
mot och det fullkomligt trasiga som hotar oss, finns ett oslitbart samband.

I fortsättningen ger Abenius några exempel från andra områden på hut
goda och kloka kan ge upphov till något som är både ont och dumt: konst
och kritik, rasförföljelse, kvalterrorism. Och hon avrundar det hela med en
personlig bekännelse:
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Hade jag att leva om mitt liv och stode vid skiljevägen, driven av kunskapsbegär,
då tror jag att min kompass alltjämt skulle leda mig i de godas riktning. Så läng:
deras horisont var öppen, detas ord tvekande skulle jag ha hållit mig till dem, sökt
råd, vänskap hos dem, värmt händerna vid deras lägereld. De kloka som forrnulerar
meningar och slår fast principer * farliga för de veka, de outvuxna, de brustna.
Farliga särskilt på konstens område, där brustenheten synes vara et slags villkor för
skapelse. Ändå erkänner i^g, att de gånger jag slagits för mitt eget liv har det varit
mot de godas dumhet. Inte i någon avbleknat metaforisk betydelse utan verkligen 

-för mitt liv. In i mitt väsens finaste tågor har jag kant, att får de godas dumhet
makten mer än vad den redan har, särskilt på religionens områden, då försvinner ur
luften varje spår av syre. Kvävning är det enda som återstår.

Det sista uttalandet för osökt tanken till Gunnar Björlings ord: >snälla

barn som dräper Gudrr. Vad den finländske modernisten suckar bedrövat
inför är just vissa menlösa troendes sätt att kompromettera det gudomliga
och skymma det sakrala genom att, kanske inte med våld men i alla fall
genom att envist erbjuda, ja anbef.alla ät andra människor gudsföreställ-

ningar som strider mot Guds sanna väsen. Deras horisont är alltför instängd
för att kunna rymma Guds oändlighet, och deras ord alltför wärsäkra för att
kunna lämna plats för det outsdgbare.

>Religionsdebatten i vårt land ,, ,JUu., länge en dialog mellan döva.,, Så

börjar essän Om möjli.gheten aa religi.ös med.delelse. Vad beror det på att
oliktänkande människor inte kan komma till tals med varandra, och vilka
är villkoren för en fruktbar religiös meddelelse?

Abenius utgår från Hedenius' språkteoretiska postulat att en religiös dialog
är möjlig >förutsatt att man är tillräckligt utförlig. Vidare anser han, att
man mycket väl kan förstå en trosutsaga utan att acceprera. den. Postulatet

ifräga år för honom närmast en truism, eftersom språket till sitt väsen är

meddelelse. Om man ansluter sig till författarens tes 
- och det måste man

nog göta', med risk att annars öppna dörren för diktarur och godta en sekte-

risk miljö med en flock mer eller mindre duperade 'troende' 
- 

så krävs det
enligt min mening samtidigt vissa distinktioner, om truismen skall förvand-
las till ett meningsfullt påstående.>

På de wå följande sidorna sammanfattar Margit Abenius sin fundamen-
tala tes. Åvsnittet f.önjånar att citeras utförligt:

Religiös meddelelse förutsätter hos mottagaren en situation och en sinnesförfatt-
ning som gör den insikt eller syn möjlig, vilken medför personlighetens fria och

oreserverade anslutning. Det blir en upptäckt, ett uigenkännander. Ett nljus går

uppu, odet säger klack i skomakarnr. Man fattar. Känslomässigt svarar ord som
uhäpnadn och >förundran) mot sådana skeenden.

Det språk som uttrycker - och hos mottagaren framkallar - en av hela person-
ligheten fritt bejakad och bektäftad religiös insikt eller syn, liknar i detaljer det
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vanlrga, rdttfnmma, rationella och logiskt sammanhängande språket, men är i sin
helhet och till sin art inte vanligt och enkelt, rationellt och logiskt utan >oddu, udda,
unikt, sällsamt. Man kan jämföra med lösenord som "schibbolethu, smeknamn som
bara de älskande känner till, omskrivningar för något som inte går att utsäga eller
vetenskapliga termer för nyupptäckta, invecklade företeelser som man måste ha en
överenskommen formel för att beteckna. Likaså är det karakteristiskt för det religiösa
språket att det ofta genom oegationer närmar sig det innehåll som det 

- 
i full

vetskap om att målet är ouppnåeligt 
- 

vill söka uttrycka.
Till sin allmätna karaktär torde det religiösa språket snarare vara elliptiskt, kort-

fattat och antydande än utförligt och resonerande. Patetisk eller extatisk känsla be-
höver varken göra till eller ifrån: det avgörande är djupet, varifrån orden kommer
och dit de når, och höjden mot vilken de syftar. Religionens innehåll behöver inte
förmedlas genom ord. Det förmedlas i stället ofta "tigander; genom handling, åtbörd,
tonfall, strålning, eller genom konstens olika uttrycksmedel. Men en trosutsaga springer
ur en annan relation och förpliktar eller förbinder på ett strängare sätt än konsten.

I den religiösa meddelelsen ingår således både insikt (syn, vision, varseblivning,
även uvisshet") och anslutning (f.örpliktande gensvar, samtycke).

Det är viktigt att betona att religiös meddelelse är ofullständig, om inte både in-
sikt och anslutning föreligger.

Från början ser man tydligt vad Margit Abenius rcagetar mot och vad hon
vill slå vakt om. Hon ifrågasätter den åsikt enligt vilken religionen kan för-
medlas utan vidare, rent objektivt, lika lätt som något vanligt läroämne:
fysik, historia m. m. Hon vill göra gällande att en religiös dialog förutsätter
hos både meddelaren och mottagaren en subjektiv inställning, en viss lyhörd-
het, en sorts uppmärksamhet som gör båda medvetna om de religiösa ordens

tyngd och laddning. Kännetecknande för den verklighet dessa ord äsyftar dr

1'u dess djup, dess tredje dimension; någonting som inte kommer till sin rätt
medelst en beskrivning pä ytan, ej heller genom en tvådimensionell, alltför
entydig logisk analys. Att man fattar förutsatter att man på samma gång blir
medveten om att våra ord, sinnebilder och begrepp är otillräckliga. >Till
sin allmänna karaktär torde det religiösa språket snarare vara elliptiskt, kort-
fattat och antydande än utförligt och resonerande.> Uttalandet för tanken
tillbaka till mystikernas och de klassiska teologernas uia negatiua.

I fortsättningen belyser fiörf.attarcn sin grundinställning genom drygt ett
dussin exempel av skiftande karaktär, tagna ur egen och andfas erfarenhet.
Där möter man en brokig samling tänkare och konstnärer, med bl. a. Martin
Buber, Dietrich Bonhoeffer, Pierre Reverdy.

Den förste moderne f.öfi.attarc Margit Abenius tar som illustration fu Harcy
Martinson. >Språket i Aniara, som är byggt pä fantasifullt förvrängda brott-
stycken av modern naturvetenskaplig terminologi, är för en läsare med svaga

eller obefintliga kunskaper om mdern fysik och astronomi obegripligt. Ändå
är det förmedlingsbart. Just genom sin formelartade, udda och gåtlika karak-
tär avslöjar det sig som negativet av ett religiöst språk.>
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Efter ett inledande resonemang om den'kris som i vår sekulariserade värld
drabbat den religiösa meddelelsens redskap (toner, bilder, ord, symboler, ryt-
mer, linjer) övergår hon till två skapare som i dagens Sverige råkat ut för
häpnadsväckande misstolkningar. >När någon gång en betydande konstnär
arbetar med en transcendent kristen problematik eller föreställningsvärld,
rcagerar man ofta både våldsamt och ambivalent. Ingmar Bergman, upp-
vuxen i protestantisk miljö, och Birgitta Trotzig, som övergåttt till katolicis-
men, är intressanta exempel på den saken. Omdömena om dem har varit
våldsamt oförenliga: för eller mot, utan mellantoner. Att undersöka kritiken
av deras verk kastar därför ett visst ljus över den religiösa meddelelsens vill-
kor.> I brist på utrymme kan jag inte här presentera Abenius' ingående och

nyansrika analys av varför det hos de wå f.örfattarna inte alltid väger jämnt
mellan insikt och anslutn.ing, och hennes analys av det som hos moftagarna

blockerar deras receptivitet inför den religiösa halten i Bergmans och Trotzigs
verk.

Simone \feil dyker åter upp i den föreliggande essän. >Få har med sådan

energi som hon belyst den ouppriktighet inom kyrkan som blivit den onda

frukten av insikt utan förpliktande trohet i anslutning och tillämpning. Ett
genomgående tema i hennes verk är också varningen för den anslutning i
ofrihet, utan möjlighet till självständig insikt, som utmärker de totalitära
rörelserna både inom och utanför kyrkan.r, Margit Abenius har dessutom

fäst sig vid I7eils ord när denna klargör att kärlek och begrundan är de kun-
skapsorgan som måste tas i bruk om man skall kunna tillägna sig trons

mysterier och dogmerna. Hon behandlar också Simone ITeils karakterise-

rande av koncentrationens djup, det passivt-aktiva, jagtömda tillstånd av

stillhet som möjliggör religiös meddelelse och som inte kan ersättas av varma
eller extatiska känslor. Till sist omnämner hon ,en vädjan från henne, den

icke döpta, till kristenheten (en vädjan som samtidigt är en utmaning), att
trånga fram till och göra kunnig för alla en bekännelse, som är tillräckligt
fast, djup och tillika vid, för att skilja det som är skal och rekvisita från den

omistliga kärnan.,
Den allra vanligaste och mest officiella formen för religiös meddelelse är

givetvis predikan, betraktad som liturgisk funktion. Där om någonsin Iär en

människa tillfälle att för andra människor framföra, vad hon förmått upp-
Länga av Guds mysterium. Därför är det helt förståeligt att Abenius redogör

för sina positiva och negativa reaktioner inför predikningar som hon lyssnat

till. Hon skriver sammanfattningsvis: >Svårigheten ligger i att förmedla det
övergripande, det som har religiös kvalitet och som kan ligga fängslat i dog-

mer, liknelser, teologiskt språkbruk. - Att fordra av präster att de ska vara

utomordentliga är orimligl, eftersom det utomordentliga, sin definition lik-
mätigt, är sällsynt. Vad man kan fordra av dem är att de i sin förkunnelse
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inte säger mera eller nägot annat än vad de kan stå för, och att de mödar
sig att intränga i texten. Ofta när predikan inte utöver en moraliserande
nivå eller naiv förenkling. För den oupprikdghet som består i insikt utan
anslutning är människor mycket känsliga. Den röjer sig ofelbart i rösten eller
pä annat sätt och stöter bort mer än någonting annat. Anslutning i ofrihet
och utan klar insikt ä andra sidan, kan till en tid verka bestickande, men be-

visar snart sin kraftlöshet."
Det vore givande att återge vad författaren skriver t. ex. om En rysk pil-

grins befittelser, hur boken, trots det orimliga i den livshållning den repre-
senterar, inom läsaren rör vid okanda krafter, eller vad hon skriver om
omedelbarheten i Teresas av Jesusbarnet självbiografi, trots de bristfälliga
uttrycksmedel den franska mystikern förfogade över.

Man kan bara uppmana läsaren att själv bekanta sig med Margit Abenius'
olika exemplifieringar, vare sig det gäller Dietrich Bonhoeffers betraktelse
om den religiösa terminologins kridska läge och hans förslag att tillsvidare
>älägga sig ett slags tysthetsregel som bevarar hemligheterna och ordens

sälta>, eller helgonens speciella karaktär. De rubbar det invanda, det ange-

näma, det .bekväma. De har i sitt språk något som spränger gränser mellan
åsikter, konfessioner, tider och miljöer.

Författaren kommer fram till slutsatsen att >ett transcendent trosinnehåll
gär att förmedla till oliktroende och även icke troende, om vissa förutsätt-
ningar finns eller skapas. Förmedlingen kan ske med ord eller utan ord, ge-

nom överenskomna tecken och den non-figurativa konstens oförutsedda lin-
jer, genom dogm, liknelse, 'ren poesi', predikan, liturgi och på otaliga andra
sätt. Det har sagts, och är väl alltjämt giltrgt, att i den kristna religions-
formen konvergerar alla sådana verkligheter mot Kristus som är Ordet. Vill-
koret för meddelelsen är att mottagaren nås i den situation han befinner sig i
och träffas i djupet av sitt väsen på ett sådant sätt, att insikt uppstår om
något osynligt, transcendent, som inte kan logiskt bevisas och utömmas i
ord, men som hjärtat i frihet ger sin fulla anslutning."

När man för andra eller tredje **r* läser denna essä kan man med

säkerhet rekonstruera den mognadsprocess Abenius analyserar och pläderar
för. Den strdcker sig mellan wå poler: total oförståelse hos skeptikern, fri
och oreserverad anslutning hos den nyblivne troende eller hos den namn-

kristne som till sist upptäckt sin egen inre skatt. I början är t. ex. satsen:

>Gud är karleksfull och allsmäktig> bara tomma ord. För ateisten rör det sig

bara om ett obegripligt och därför irriterande påstående. Han kan inte ens

föreställa sig att satsen kan bli laddad med religiös innebörd. Grundförut-
sättningen för att han skall fatta ett sådant påstående är att han anar dess
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potentiella religiösa valör. För honom gäller det aft vänta, att aktivt söka

tills "det blir en upptäckt, ett igenkännanden, tills >ett ljus går upp>. Då
f.attar han. >Känslomässigt svarar ord som 'häpnad' och 'förundran' mot så-

dana skeenden.rt

Hur försiggår denna upptäcktsprocess i realiteten? Genom vilka stadier
bör man passera för att uppnå den åtrådda insikten, för att det som verkade
abstrakt och overkligt skall bli förnimbart och påtagligt? Givewis finns ingen
fast utstakad väg. Uwecklingen skiftar f.rän tall till fall. Varje individ måste

räkna med livets oförutsedda giv. Likväl har Margit Abenius försökt skissera

ett allmänt andligt itinerarium.
Hon urskiljer schematiskt tre etapper som motsvarar barndomen, ungdo-

men och den vuxna åldern.

De kristna orden och deras motsvarigheter inom andra religionsformer är ur-
sprungsord som det tar lång tid att förvärva. Som barn hörde man dem i olika sam-
manhang. Man urskilde tonfallet av skygghet, frimodighet, bävan, allvar, högtidlig-
het, kärlek, förmöstan, med vilka de uttalades. Eller man förnam genom dem sömnig-
het, ångest, ouppriktighet, hot, salvelse. Fattade dem på det hela taget underifrån.
Några av dem befann sig utom räckhåll. Andra hade ett skimmer omkring sig. "He-
lig andeu lågade och blixtrade i rött. >Samvete" hade en vass kant. Och det fanns så

lär,gt, Iängt inne i en, allra innerst. Somliga ord var laddade med en gåtfullhet som
ingav svindel. Ett sådant otd var "evighetenr.

Gehöret för vad som i den religiösa meddelelsen rör anslutningens äkthet grund-
läggs, skulle lag tro, i barndomen, sträcker sig i varje fall djupt ner i känslolivets
omedvetna skikt och kan under årens lopp skärpas eller avtrubbas. Det kan uppnå
en oerhörd precision och pålitlighet och bli känsligt för strålning och vibrationer,
som ingen vetenskap någonsin lyckas inregistrera.

Bättre kan man knappast framställa barndomen som den metafysiska ål-

dern, med dess omutliga krav på äkthet och dess intuitiva fattningsförmåga.

I ungdomen då skilsmässa brukar uppstå mellan förståndet och känslan, börjar
man närma sig de religiösa uttrycken från deras begreppssida. Insikterna framstår då

som orimliga och anslutningen som ett svek. Ellet man ansluter sig i svärmisk glöd
till visioner som är alltigenom suddiga, halvsmälta. Man iakttar missförhållandet
mellan liv och lära hos omgivningen och hatar det blint hos sig själv. Man ställer
ät alla häll hårda krav.

Här skildras den kris som varje levande människa inte kan undgå att
genomgå, och som för många betyder ett andligt slocknande och ett defini-
tivt avskedstagande från religionen. I själva verket gäller det en helt normal
mognadskris som vanligen mynnar ut i en vuxen självständig tro.

Under en stor del av ens medvetna liv kan de fromma orden förbli slutna och
likgiltiga för en, eller endast till hälften öppna, och därför mer eller mindre häftigt
irriterande. Kanske förblir de i viss mån tillgängliga estetiskt eller från stämnings-
sidan.

Så en vacker dag, utan att man vet hur det har gått till, kan förströddhetens till-
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stånd genombrytas. Orden uppdagas för en, så fulla av liv och innebörd att resten
av livet inte tycks räcka till f.ör att fatta dem. Någonstans tycker jag mig ha läst att
det första tecknet på en omvändelse är att man >förstår ordenu. Omvändelse? Bety-
der det att man genom en medveten viljeakt har vänt sig mot något som man förut
varit vänd från, eiler att man biivit vänd upp och ner och ställd tillbaka på marken,
med oväntade erfarenheter av viktlöshet och förut okända naturlagar?

Därom vet jag ingenting med bestämdhet. Hastiga genombrott, uppdaganden som
ter sig som visioner, pä en gäng häpnadsväckande och självklara, sker väl pä alla
kunskapsområden: en matematisk uppgift löser sig en morgon efter Iångt grubbel
av sig själv, musik som man varit döv för ordnar sig vid ett senare tillfåille till någon-
ting meningsfullt och skönt. Helen Kellers mirakulösa historia är ju ett av de mest
kända exemplen på ett sådant genombrott.

Trots sin försiktiga reservation tycks författaren ana vad en omvändelse
innebär för den som faktiskt omvänt sig. Det positiva momentet åt avgjott
av större vikt än det negativa. Visserligen vänder man sig ibland från någon-
ting som visat sig vata otillfredsställande. Men viktigare är aft man vänder
sig mot någonting som verkar tilldragande och som inte sällan funnits, för-
dolt och ourvecklat, i det man hittills anslutit sig till.

Att genombrott, sorn då "ljus går upp för eno eller ufjällen faller från ens ögon>
eller ett nytt språk föds på tungan, just ifråga om den religiösa meddelelsen upplevs
som någonting omvälvande, beror på att de sakrala orden (tecknen, uttrycken) är så

rikt sammansatta, omspänner så många skilda nivåer och går så djupt ner i person-
lighetens omedvetna skikt.

(---)
Det är således naturligt, att det tar lång tid att uppnå mognad på detta område,

och med mognad metar jag här förmågan att fatt^ vad som i en sammansatt religiös
meddelelse fu kärna och utanverk, begränsat och övergripande, empiriskt faktum och
poesi, enkelt försanthållande och usanning om livet". Kanske en sådan mognad, om
den över huvud taget inställer sig, hos harmoniska naturer försiggår tämligen ostört
och omedvetet: de vet av sig själva när förståndets verksamhet skall dra sig tillbaka
i vilande beredskap och stå 

- 
som vännen inför Frida i vfustädningen 

- 
>kärleks-

fullt försagdu.

I de ovan återgivna avsnitten möter vi en förträfflig analys av vår andliga
tillväxt. Dessa sidor hör till de mest givande i en essä som äv€n i övrigt är
av lödig halt. De är suggestiva. De manar till dialog. Kanske också till ett
eget ställningstagande och några invändningar.

Vad Margit Abenius vill åt u, 
"n 

j"* 
rationalism, den naiva åsikt enligt

vilken det räcker rned att begagna sig av väl definierade begrepp.
Vanlig meddelelse förutsätter ett gemensamt språk, samt hos den givande

parten förmågan att yttt^ sig tydligt, begripligt, och hos mottagaren förmå-
gan att fatta vad den andre säger. Samma grundförutsättningar gäller för
religiös meddelelse. Men i detta fall tillkommer nya krav. Htu är det inte
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endast fråga om att, genom felfri logik, leda lyssnaren från antagn premis-

ser till en nödvändig slutsats. Själva innehållet engagerar dessutom lyssna-

rens affektivitet, i motsatta riktningar - för eller emot. Det engagerar lika-
ledes förkunnarens hela väsen. Hans lära och hans liv bör vara ett. Därför
kräver man av förkunnaren, förutom sakkunnighet också äkthet och person-

lig övertygelse, och av lyssnaren hjärtats redbarhet, något slags väsenssläkt-

skap med föremålet för meddelelsen. Här skulle man kunna hänvisa till
Karin Boyes uppsats om Verh.an oclt ,end,ens.

Det är dessa psykologiska, personliga, subjektiva förutsättningar Margit
Abenius har förmått Iä fram. Här inför hon för första gången på länge
något nytt i den redan gamla debatten om tro och vetande. Och man kan
bara instämma när hon hävdar att >>den religiösa kunskapsaktens egenart lig-
ger i att den är en livsakq dzir insikten griper över mer än vad som gär att
uttrycka rationellt, och anslutningen omfattar hela människan, med förstånd,
vilja och känsla, och därför måste den förr eller senare få betydelse för
själva livshållningen>.

Hennes bok ar alltså en värdefull uppgörelse med entydigheten. Dock
undrar man om hon inte gär för långt och om hennes uppgörelse inte är en
aning för entydig. Aa döma av ett flertal uttalanden ser det ut som om hon
undervärderar förståndets andel. Ja, hon tycks i det stora hela nonchalera
kunskapsmomentet eller åtminstone vara överdrivet rädd för ett rationellt
resonerande.

Hon utgår från de vanliga debattämnena: t'Tror Ni på Gud, tror Ni på

helveteq tror Ni på de dödas uppståndelse?> Men hon avfärdar det hela
på ett häpnadsväckande sätt: >De som intar den kristna ståndpunkten brukar
kringgå sådana svårigheter genom att hävda att sjålva frägorna beror på ett
missförstånd, eller också breder de ut sig i förklaringar av hur det 'egentli-

gen' förhåller sig. Bättre vore att svara: Trosutsagorna rör mig inte. Formellt-
innehållsligt befinner de sig på ett plan, där de över huvud taget inte är

vare sig trosutsagor eller religiös meddelelse. rToo-talsrationalister ville ändra
Paul Gerhardts aftonpsalm 'Nu vilar hela jorden' till 'Nu vilar halva jorden'.

Att kalla något så rörande snusförnuftigt för poesi är enligt min åsikt lika
meningslöst som aft behandla de nyss nämnda påståendena som religiösa.>>

Här förefaller det som om Margit Abenius i sin berättigade ddsla för
platt och religiöst steril rationalism blir offer för en fatal antidogmatism,
som hon driver genom hela essän. Längre fram återkommer hon till samma

tankar: >Det löjeväckande i upplysningsmännens naiva ändring av 'Nu vilar
hela jorden' till 'Nu vilar halva jorden' beror naturligwis på att en special-

syn här skjuts in i ett sammanhang där den absolut inte har någonting att
göra. Lika parodiska är de moderna intellektualtemorister som pressar in
religiösa utsagor i logiska scheman eller ställer dem på ett begränsningens
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plan, där de måste bli befängda.> Författaren fortsätter: >Det är lärorikt att
iaktta det band av sympati som förenar intellektualterrorismen med en viss
enkelspårig riktning inom kyrkan, som klamrar sig fast vid en entydig bok-
stavstrogen bibeltolkning i fruktan att om en paragraf. ruckas, så faller allt-
sammans.>

Här tycks en wåfaldig distinktion van pä sin plats. Hos ateisten bör man
skilja mellan å ena sidan fullt berättigade krav på klara besked, på ett sam-
manhängande teologiskt system och å andra sidan en platt rationalism som
varken anar ordens och tingens tyngd eller begreppens analogiska karaktär.
Hos de troende bör man särskilja en beklaglig entydighet och ett sunt krav
på bestämda läror. Den beklagliga entydigheten kan ta olika former: en

from som hos fundamentalisterna, eller en rationalistisk, lik den som känne-
tecknar skolastikens dekadenta slutskede (endast slutskedet). I båda fallen
möter man karikatyrer av den sunda dogmatismen. Också en ortodox katolik
som Graham Greene reagerar mot en entydig, tvådimensionell dogmatism.
Hans senaste novellsamling En känsla au terklighet år en allvarlig uppgö-
relse med den dogmatiska entydigheten. Men för honom liksom för varje
katolik är kristendomen också en lära och tron också ett försantförhållande.

Om man nu tar sig för att plocka fram de antydningar på trons innehåll
som Margit Abenius gör i den trettio sidor långa essän, måste man konstatera
att skörden är ytterst knapp. Hon talar vid olika tillfällen om >religionens

livspoesi> och dylikt, men så gott som aldrig om föremålet för vår anslut-
ning, om just det som skall meddelas. En enda gång omnämner hon tydligt
,eft transcendent trosinnehåll - t ex. gudomlig barmhärtighet i världens
mitt, välsignelsens kraft, inkarnationens mysterium och (mer negativt) tros-
vånda och wivel>. Men för det första undrar man om >trosvånda och wivel>
faktiskt hör till trosinnehållet För det andra rör det sig här om ytterst vaga
läror.

Om essän, i sin helhet, trots många klara analyser, lämnar ett intryck av
grumlighet, beror det antagligen pä att författaren alltför snabbt hoppat
över ett mellanled: ett sakligt och lugnt övervägande av Kristi lära. Hon

rycks både teoretiskt och praktiskt undervärdera kunskapsinhämtandet och
en metodisk omprövning av kristendomen.

För klarhetens skull lämnar jag här obeaktade samtliga religiösa påståen-

den av metafysisk art, s. k. eviga sanningar om Guds väsen och tar uteslu-
tande upp historiska sanningar, framför allt frägan om Kristi uppståndelse,

som ju utgör kärnan i den fornkristna förkunnelsen. Det är avslöjande att
Margit Abenius inte skriver ett enda ord om detta centrala budskap. Här
finns ingenting av det som kunde bli en avgörande samtalsämne mellan
troende och icke-troende. Ingenting om bibelkritiken, ingenting om i vilken
utsträckning de sakrala författarna är trovärdiga eller om till vilken litterär
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genre deras verk hör - allt hägor som är av största vikt när det gäller att
hjälpa skeptikern pä vdgen från otron till tron. Visserligen dr vära subjek-
tiva villkor, vår sinnesförfattning av stor betydelse när det gäller att göra oss

motagliga för religionen. Men också de objektiva kriterierna är betydelse-

fulla, ja ännu mer betydelsefulla, även om de negligeras i den föreliggande
essän liksom i övrigt i den offeotliga debatten.

Dessa reservationer till trots år Om möjligheten till religiös med.d.elelse

ett ovanlig rikt bidrag till problemet om samspelet mellan intuition och in-
tellekt.

Iean Paillard' O. P.

INGMAR BERGMÄNS
}TYSTNADEN)

NTnr vi i juli ry63 lämnade studion där vi sett Tystnaden, den sista filmen
I \ i Ingmar Bergmans triologi tillsammans med Såsom i en spegel och
Nattuard,sgästernd, kunde vi inte ana, 

^tt 
den skulle utlösa en sådan skandal,

först i Sverige och sedan i andra länder, som lyckliggjorts med sensations-
journalistik. Det som Bergman sade omedelbart efter visningen var sdker-

ligen sant: för honom innebär Tystnad.en befrielsen från en marritt och re-

ningen från romantik och halvsanning; det bekymrade honom inte att fil-
men kunde få dålig kritik eller att den hade relativt små förutsättningar
att bli en framgång.

Det är med viss tvekan som jag tar upp Tytnad.en till behandling.l Äm-
net är förgiftat av stupiditet och publiken ser filmen i en deformerande spe-

gel som har mycket litet med konst och moral att göra. Först och främst
beror det på filmindustrins wivelaktiga affärsmetoder; man är beredd att slå
mynt av både dygd och last, laglydnad och förbrytelse och utnyttjar skick-

ligc alla former av mänsklig dumhet för att tjäna pengar. Fronterna har
dragits upp och den allmänna opinionen ställs inför ett val: att antingen tala
om skandal i omoral eller att försvara ,konstenn mot rrobskurantismen>.

-t 

D"rrrr" 
"rtikel 

har skrivits av chefen för den katolska filmbyrån i Belgien, som in-
gående studerat Bergmans filmer. Förf. syn pä Tyanade* lrrar inte odelat stöd av katolska
kritiker och i Katohäa peupektht presenteras andra synpunkter på filmen. 

Red.
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En lämpligbetslråga

I detta alltför enkla alternativ glömmer man inte bara filmen utan även

den på nytt aktualiserade fuägan: i vilken utsträckning är film över huvud
taget ett adekvat uttrycksmedel för konstnärligt skapande 

- 
med tanke på

den stora massan besökare utan vilken filmen inte kan leva, då srora pen-
ningsummor måste spelas in?

I denna fråga möter vi hela problemet, både om konstnärens ansvar när
han använder filmen som uttrycksmedel och om censuren. Den sistnämnda
är uppenbarligen till hinder för det konstnärliga skapandet men å andra sidan
är det bara anarkister och playboys som menar, att de som ansvarar för den
mänskliga gemenskapen i ett samhälle inte har rätt och plikt att använda
censur. Censuren har ingen skyldighet att skydda dumheten och ingen rätt
att beskära mänskliga strdvanden. Men faktum kvarstår att mänga männi-
skor saknar ett moget omdöme på grund av brister i uppfostran och utbild-
ning; därför riskerar de att missförstå i sig själv äkta och rena uttryck för så-

dana strävanden. Och vad betraffar filmindustrin så har den inte gjort så

mycket mer än invaggat den breda publiken i en slags eufori, som kommer
den att oreflekterat ge ut sina pengar vid varje retning av dess längtan efter
pseudoreligiösa, pseudoerotiska och brutala sensationer. För en stor konstnär
måste det vara mera plågsamt att få sitt verk förvrängt av sensationsmakare

ån att fä det kritiserat av allvailigt syftande människor.
Det var inte så länge sedan en monumental film, La d,olce aita, denna

etsande och till det yttersta visualiserade kridk av det moderna livets tomhet,
visades för millioner människor. Genom en lojal och intelligent introduktion
skulle man hjälpt dem både att förstå filmen och bedöma den; men istället
lockade man efter vanligt recept med en dam ur de högre samhällsskikten,
som ägnade sig åt striptease. De biografägarc, som inte förfalskade filmen
på det sättet, är säkerligen lätt räknade.

Vi har tillåtit oss ovanstående exkurs f.ör att antyda de missförstånd, som
omger Tystnad.en. Enligt vår mening kan den bara kritiseras på en punkt,
nämligen när det gäller lämpligheten an vålja filmen som medium 

- 
med

tanke på den andliga mognaden hos publiken av idag, utan vilken filmen
inte skulle kunna spelas in. Situationen vore en annan om det funnes gatan-

tier för att filmen huvudsakligen når den rätta publiken. Är det en utopi?
För närvarande 

- 
ja. Är det en förenkling av problemet 

- 
kanske. Men en

förenkling, som någon gör, vilken har så mycket karlek till sina medmänni-
skor - de må vara filmskapare eller åskådare 

- 
att han tilltror dem ansvars-

känsla inför det samhälle vari de lever.
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Filmens m.ening

Pä frägan om meningen med Tystnad.en och dess plats i triologin svarade
Ingmar Bergman sina vänner följande: >Såsom i en spegel ställer frågan om
vissheten, Nattuard.sgästerna fuägan om en aning men i Tytnad.en rör det
sig om en negativkopia av problemet.t

Svaret är upplysande och klart för den som känner de båda första verken i
triologin: det gäller f.rägan om Gud och kärleken, liksom andra värden som
ger livet mening. Id6n till Tystnad.en utkristalliserade sig under arbetet med
Nattuard,sgästerna, Pä hägan hv TSlstnad,en kunde avsluta triologin svarade
Bergman: >Det är väl klart. I Såsonz i en spegel härskar detta med Gud och
kärleken. Sen kommer Nattaad.tgärrernd som kritiserar detta och slutar med
en bön till en Gud utan namn. En gud bortom formlerna, den levande reli-
gionen represent€rad av Frövik. Och så Tystnaden - allt är ännu mera av-
skalat, en värld helt utan Gud. Där bara handen - gemenskapen - finns
kvar. Och musiken. Hand kallas 'kasi' på det främmande språket, som talas i
staden Timoka. Och Bach betyder naturligwis Bach.> Sedan sade Ingmar
Bergman plötsligt: >För att säga det klart, Ånna är kroppen, Ester själen.>
Bergman skrattar och mumlar: >Tystnad.en, det tumult som uppstår mellan
kroppen och själen när Gud är borta.>

Handlingen i filmen dr enkel. Ett tåg år pä våg till Sverige men stann,u i Timoka,
en egendomlig stad där människorna lever under en blytung himmel. Två kvinnor
och en pojke befinner sig på tåget. De kan inte landets språk men måste göra ett
uppehåll i Timoka. Ester, den ogifta systern, är sjuk och orkar inte fortsätta. Till-
sammans med sin syster Anna, en ung gift kvinna, och hennes son tar hon in på
ett andraklassens hotell med stora låga rum och mattbelagda korridorer som bildar
en beklämmande labyrint. De enda gästerna i hotellet tycks vara en grupp dvärgar
på showturn6. Hotellet har bara en uppassare, en åldrande man med strängt ut-
seende, som i sin tysta tjänstvillighet är fylld av outtalad, mild medkänsla. I detta
nervpirrande klimat, i den totala ensamheten på ett anonymt hotell i en främmande
stad, utan nilgra atdra närvarande än huvudpersonerna utspelar sig nu dramat mellan
de tre. De trasslar in sig i varandra, försöker frigöra sig eller ge sig själva något
annat än den egna ohyggliga moraliska nakenheten. Ester som blir allt sjukare klam-
rar sig fast vid systern och då hon överges av henne, vid barnet och alkoholen samt
en morbid känsla för sin egen kropp. Anna söker förtvivlad efter frihet. Det enda
som hon säkert vet är kroppens övetmäktiga appell. Genom ett meningslöst äventyr
flyr hon från systern, som vill behärska henne.

Pojken, på en gång nyfiken och orolig, utforskar hotellets sällsamma värld, där
allt lockar hans fantasi. Han försöker också tränga in i sin mosters värld. Dunkelt
anar han hennes behov av medkänsla och sin egen längtan att meddela sina fattiga
och hemlighetsfulla erfarenheter, På liknande sätt förnimmer han behov av värme.

När slutligen uppgörelsen mellan de båda systrarna kommer och dödens skugga

skiljer dem åt, stannar Ester ensam på den okända platsen, vårdad av den gamle

mannen och driven av en önskan att lär^ sig det okända språket, vilket skulle betyda
en visserligen liten men säker seger över ensamheten. Anna, besvärad av de före-
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bråelser som hon läser i sitt barns ögon, tar tåget och återvänder med barnet till sitt
land i en rörelse som samtidigt motsvarar behovet av trygghet Hon är fortfarande
isolerad, sluten i sig själv och spänd, oförmögen att förstå barnet som 

- 
ds1 yisal

filmens sista bild 
- 

funderar över uttrycket >mycket viktigto, vilket moster Ester
med sina sista krafter hade skrivit ner i en okänd skrift. Barnet kan fatta två ord
och de tar hela dess uppmärksamhet i anspråk: kasi, som betyder hand, och Bach, som
betyder bäck. Och ett tredje ord, vilket innehåller det väsentligaste av dem alla, som
barnet lugnt och samlat stammar: hadjek, själen.

Ett betecknande faktum år vårt att notera: Under ett långt samtal efter
visningen av filmen f.rägade vi Ingmar Bergman varför han i sista scenen
utelämnat en dialog som finns i manuskriptet och som har följande lydelse:

loban: lag kan i alla fall läsa två ord i brevet.
Anna: Sä.

Joban: Der ena är Bach och det betyder bäck, förstår du. (Paus.) Det andra är
kasi och betyder hand. Det .vet jag. Det kommer jag ihäg. Det har moster Ester för-
klarat för mig.

Anledningen till vår fräga var helt enkelt den, att filmen just i sin
grymma närgångenhet avslöjar sig som ett skri av förtvivlan hos en män-
niska, vilken ständigt söker blottlägga de hemliga rottrådarna till en fördold
ömhet

Ingmar Bergman svarade omedelbart: >Det skulle ha varit för tydligt.
Åskådaren får inte wingas. Han skall bevan den avgörande scenen mellan
Ester och Johan i vilken hon förklarar innebörden av de båda orden, som
är så viktiga.>

Denna rädsla att våga sig fram för längt, att påstå något som ännu är

osäkert eller osägbart, att förlora sig i lätta, nötta ord, präglar både form och
innehåll i denna triologi som för övrigt vdxte fram samtidigt med att de
olika filmerna kom till. Nattuardsgästerna fick sin definitiva utformning
först när Bergman inför slutet pä Såsom i en spegel trodde sig kunna kon-
statera att filmen var alldeles för romantisk med känsloladdade påståenden

och situationer; att hans tes >Gud är karlek och kiirlek finns som en realitet
i människornas värld> var en alltför ytligt utnyttjad ordlek; att tesen döljer
själva konflikten, nämligen Karins vansinne, denna skärande upplösning av

en till liv och kärlek bestämd ande, utan att gå till botten med det kusliga
dramat och framställa dess inre mening. Han hade visserligen använt de
heliga orden uppriktigt men inte helt förstått dem. Även om han övertagit
dem med respekt och verklig lidelse att upptäcka deras djupare mening, för-
blev de för >naturliga> och därför bedrägliga. Deras sakrala innebörd hade

en alltför magisk klang för den otroende som sökte en tro. I filmen Ansiktet
ville han avslöja detta försök till magi, detta försök att lura sig själv på

grund av sin vanmakt, denna iattiga och vanmäktiga trolldom, som inte är
mycket annat än meningslöst feeri.
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På motsvarande sätt tar Tytnad.en form under arbete t med, Nattaard,sgäs-
terna 

- ur wånget att löpa linan ut. Märta och Tomas har sett sin vädd av
billig trygghet 

- 
må de kalla den karlek eller Gud 

- 
gä sönder. Vid

ruinen av sin falska och egoistiska uppfattning, nakna inför livet och för-
enade genom Märtas blinda men överlåtande bön, utlämnar de sig nu till
hoppets och trons natt. De lider under Guds tystnad men i djupet av sitt
väsen vet de att han måste existera.

Guds negatiaa näraaro

Denna >negativa> närvaro i tystnaden, denna ångest driver Bergman ända
till sin spets för att se om hoppet inte är bedrägligt. En värld i vilken Gud
tiger, vilken tror sig vara överlämnad åt sig själv och i vilken kropp och själ
konfronteras med den vederstyggliga realiteten hos en till upplösning dömd
matetia, som kväver själen.

Timoka ligger i den blytunga hettan pä väg att kvävas av ett lidande som
bara tilltar: kriget med dess hat och ensamhet.

Ester och Änna, två kvinnor (>Guds sämsta och underbaraste skapelser>),
är isolerade i denna pinande miljö, tvingade att utforska sig själva och intill
slutet leva i mardrömmen att inte van nägot annat än kropp och detta under
ledning av en i materian innestängd intelligens. Den enda urväg, som deras
livsinstinkt erbjuder, ar att ttanga ned till den iakttagbara verklighetens
grund. Den ogifta Ester, som har förnekat sin kvinnlighet och som tycks ha
gett sitt liv mening genom intellektuell verksamhet, ytliga konventioner och
genom att svartsiukt vaka över sin yngre syster, ser sitt liv bryta samman
inför den plötsligt närvarande döden. Genom bristen pä va\e religiös sub-
stans förkroppsligar hon en eländig, söndersliten lidelse, vilken kräver den
enda möjliga vissheten: svar på sitt kärleksbehov, reducerat till en fysisk
reflex. Fasan för tomheten, som uppstår till följd av kroppens reaktion och
hennes fruktansvärda trasighet, förorsakad av den kusliga steriliteten i hen-
nes fysiska upplevelse, driver henne att söka en förödmjukande ersättning:
alkohol. När Gud tiger, tynar själen bort.

Anna däremot är ett levande väsen. Uppenbarligen har hon inte fått den
tillgivenhet, som kan skänka sinnet något av harmoni. (Vi får inte veta något
om hennes man men vi måste anta 

^tt 
det finns en klyfta mellan de båda

makarna.) Hon försöker bryta sig loss ur lidandet. Hennes barn, den lille
pojken, i vilken man redan anar mannen, atttaherat henne genom sitt behov
av ömhet. I andra ögonblick stöter detta behov bort henne. Hon är alltför
mycket besviken kvinna för att enkelt och självklart kunna vara mor. Situa-
tionen irriterar henne, liksom hon blir irriterad av den sjuka systerns när-
manden. Hon lämnar barnet åt sig självt och revolterar mot Ester och säger
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henne att hon är utledsen pä att ständigt bli behandlad som ett barn. I den
själlösa staden upplever hon hur i en loge på en variet6 ett par hänger sig
åt ett primitivt, helt animaliskt och opersonligt samlag. På en gång förfärad
och fascinerad Iär hon ingen ro förrän hon på ett liknande sätt har uteläm-
nat sin kropp åt ett meningslöst äventyr. I en hängivelse, av vilken hon en-

bart kräver vissheten om sin egen existens, njuter hon av att inte förstå de

lidelsefulla ord, som viskas till henne på det främmande språket. Emellertid
ser hon snart att det inte finns någon trygghet i det enda hon har kvar: en

till de mest primitiva sinnesretningarna reducerad kropp; hon ropar ut sin
förtvivlan och flyr instinktivt tillbaka till det land, som hon är förtrogen
med.

Egentligen borde de båda systrarna, som nu berövats den sista förmenta
tryggheten, ha tagit livet av sig. Men livsinstinkten, vars oförstörbarhet
Bergman upptäckte under arbetets gång, ställer sig hindrande i vägen. I sin
yttersta agoni ropar Ester: >Min Gud, låt mig inte dö på det sättet.> Och
något senare: >Nä, nä, nä, nä jag vill inte dö så där.> Och när Änna har
sjunkit som djupast i sitt livsäckel, känner hon sig motståndslöst tvingad till
avresa, att till varje pris leva vidare.

Och barnet rör sig bland dem, splittrat mellan sitt behov av kärlek och

det växande behovet av kunskap; mellan sin barnsliga fruktan och sin ny-

fikenhet att utforska allt. Pojken anar sin mors situation och försöker visa
henne ömhet. Det ligger något dubbeltydigt i detta, eftersom manbarheten
redan gör sig påmind hos honom och modern är för mycket kvinna och för
litet moder för att kunna rcagera med de rätta nyanserna. Barnet aflat att
något håller på att ske men fattar inte dess fruktansvärda innebörd. Det kän-
ner Esters ångest och övergivenhet och vill hjälpa henne liksom det vill
bryta sig ur sin egen ensamhet. Det spelar marionettspel för henne 

- 
spelet

om Kasper och den gamle som kämpar till döds. Men spelet som först var
lek slutar under tårar i Esters armar - så stor är barnets ångest för den

dunkla makt och den ensamhet, som spelet på nytt aktualiserar.
Barnet. Inför det gör skräcken halt. När hans mor gömmer sig är det inte

för Ester utan för barnet. När hon awisar honom, beror det på att hans

närvaro beryder en anklagelse, ett ogillande av hennes hopplöst egoistiska

och ofruktbara lidelse. Moster Ester å sin sida döljer för barnet att hon är

berusad, sjuk och rädd. Men långt mer befrias hon från sin ncjd genom Jo-
hans närvaro. Han väcker hos henne ett behov att låra det okända språket

och ger henne hopp om att det som finns kvar efter kroppens och sinnets

agoni kan meddelas: >Var inte rädd, jag kommer inte att dö.. . jag är redan

bättre. . . Jug har skrivit ett brev till dig som jag lovat. Det ligger där på

golvet, du kan hitta det... Johan. Det är viktigt, förstår du! Du måste läsa

det ordentligt. . . Det är allt. . . Det är allt, som. . . Du kommer att förstå.>'
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Vi känner brevet och de viktiga orden: hand, Bach, själen. Den mänskliga
kontakten i en öm beröring, en smekning, som betyder: du är inte ensam,
harmoni uttryckt i Bachs så nobla, djupt religiösa värld, låter oss ana behovet
av en andlig dimension.

Tolkning

Tvivlet och lidelsen i hans strävan att veta alk, att erfara och uttrycka
allt, att gå till botten med tingen för att ur dem pressa livets sanna mening
har fört Ingmar Bergman till den yttersta grä,nsen. Efter att rent intuitivt ha
gjort en film, som han menade vara för romantisk, för mycket inspirerad av
längtan efter en billig trygghet, och efter en skildring av människor, som var
för små att gripa Gud, ville Bergman nå en absolut grund för sin skapande

- mitt i sin egen oförmåga att [atta Honom och mitt i den oändliga rysr-
nad, som han inte vägar anklaga Honom för.

Detta är inte förwivlans avgrund. Liksom hos en sjuk, som kommer ur
en förfärlig kris, uppenbant sig i Tystnad.en de första spåren av hopp, än så

länge barnsligt och tafatt. Det är ett erkännande av oförmåga och visar vilja
till <idmjukhet. Bergman ser de första blommorna efter vintern. Han betrak-
tar dem. De betyder liv. De tillhör inte upplösningen och döden utan en
annan ordning. Materien är inte nog för dem. Denna >hand, och detta namn
Bach rymmer en frid, som gör det möjligt att uthärda även de ögonblick, då
Han tiger, som dessa båda ord postulerar.

I manuskriptet till Nattua.rd.sgästerna finns ett belysande ord, som Berg-
man först hade velat göra till ledmotiv i filmen, en tanke som han senare
övergav. Inför Person, den förtvivlade fiskaren, tillstår Tomas sin "likgil-
tighet för evangeliet - mitt avundsjuka Kristushat>. I den här avslöjade
oförmågan att förstå inkarnationens innebörd ligger gränsen för Bergmans
sökande.

Guds tystnad är tystnaden i en värld, som är utelämnad åt sig själv ge-

nom missbruk av friheten, varigenom synden kommer och som en följd
därav det onda. Denna erfarenhet uttrycks bl. a. genom intensiteten i käns-
lorna hos €tt barn, som på grund av svaghet, tafatthet eller stolthet gjort
något dumt och vilket föräldrarna har bestraffat genom art inte mer tala
till det, genom att gömma sig för det och på så sätt överlämna det åt den
mest fasansfulla ensamhet. Långt mer än psykologiska komplex, som owivel-
aktigt finns med i bilden men vars betydelse man inte får överdriva, ger

denna stympade syn på kristendomen nyckeln till konstnärens religiösa verk.
Den kristne liksom den icke-troende kan varken förstå eller bedöma dem
till deras innebörd och mänskliga djup om de inte har denna optik klar
för sig, som har prägel av personlig erfarenhet, intensivt upplevd och genialt
visualiserad.
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Tystnad.en är en uppriktigt verk, rent från konstnärlig och moralisk syn-
punkt. Det är orätt att kalla det pornografi därför att vissa chockerande
scener är detaljrikt utarbetade 

- scener som ropar ut skräcken för en från
verklig kärlek isolerad sexualitet. Men att anse hela den häftighet varmed
detta skildras som konstnärligt ncidvändig förefaller vara en överdrift. De
aktuella ,scenerna skulle inte ha förlorat i uttryckskraft om de hade gjorts
med knappare medel. Enligt vår rnening har Bergman drivits till gränsen
för det morbida. Men det är här mer en fråga om titlfälliga brott mot den
goda smaken och om en häftig men endast temporär brist på jämvikt.

Umplighetsfrågan än en gång

Såsom tidigare framhållits ligger problemet med en film som denna på
ett annat plan 

- n?imligen hos publiken, som filmdirektörerna försöker
locka på alla upptänkliga sätt, ända dithän att de utnyttjar den officiella
insktänkningen >barnförbjuden>>. Hyckleriet tar framför allt sikte på de ung-
domar, som just har överskridit den aktuella åldersgränsen. Filmen är gjord
för en mogen publik som kan acceptera eller förkasta den enligt reglerna för
en normal reaktion, men den ses även av mänga unga människor och den
kommer att sätta sina spår hos dem. Efter samtal med ungdomar i Stockholm
och på andra platser, som ofta lämnade biografen nedslagna, kan man fast-
slå att deras reaktion i stor utsträckning är negativ. Många beklagade att de
sett filmen >för tidigt> och >utan erfarenhet>> - det gälier t. ex. de ung-
domar som omedelbart gick och såg Dauid. och Lisa av Frank Perry för att
få ett motgift till Tystnad.en. Jag känner ett förhållandevis stort antal unga
skådespelare, som beundrar Bergman. De menade att Tlstndd.en vat >>alldeles

för svartu, >så litet öppen>, >kvävande>. En ung teaterelev pä zo är var den
enda, som uttryckte sig odelat positivt. >Jag har lidit så mycket av att .vara

skilsmässobarn, av ensamhet och alltför tidiga erfarenheter på jakt efter
medkänsla att de båda kvinnornas lidanden var etr eko av mitt eget. Barnet
blev en symbol för mitt eget hopp. Den här filmen har räddat mig från
självmord. Hoppet fods på förtvivlans mark.r, Andra reaktioner kan formu-
leras så: Unga människor ville inte se filmen med den motiveringen att >vi
avskyr det här modet> eller >det finns alldeles för många vackra saker att
lära kanna innan vi vill intressera oss för gräsligheterna i livet>. Dessa spon-

tana omdömen, som huvudsakligen kom från icke-troende ungdomar, ger oss

en tankeställare.
Sedd i sitt rätta perspektiv fu Tystnaden trots ailt ett stort konswerk och

ett mänskligt dokument av hög kvalitet och med sällsynt genomslagskraft.
Det riktar 

- 
vi vet inte om det varit Bergmans medvetna avsikt 

- 
en för-

krossande anklagelse mot alla som ägnar sig åt utopin att skapa ett paradis
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på jorden med mänskliga medel; vilka tillbeder människan som härskare
över allting och måttet för allting, och allt detta i en uniformerande materia-
lism, som dömer henne till vanmakt. Anklagelsen förklarar kanske den iver
med vilken en viss slags hypermaterialistisk kritik skyndade sig att kalla den
oroande filmen för en skandal.

Men dessutom anmäler sig 
- 

vi har redan talat om den sslqsn 
- 

s1g

annat problem: Vem av de kommersiella intressenterna 
- 

de enda som kan
spela in omkostnaderna för filmen och därutöver avstå från all annan för-
tjänst utom tillfredsställelsen att ha skapat ett konstnärligt stort verk -vem av dem kommer att effektivt bekymra sig om något som är nödvän-
digt: att visa filmen under lämpliga förhållanden och för en publik, som
är mogen för den? Om man menar det vara omöjligt då underkänner man
antingen filmen eller intressenterna. Än en gång måste det ansvar diskute-
ras, vilket åvilar dem som är intresserade i film 

- 
och då inte bara i teorin

utan mitt i den ofullkomliga, komplicerade verkligheten. Må alla som tar
ställning försöka göra det uppriktigt och med aktning för dem som har en
motsatt uppfattning. Den stora publiken och omsorgen om dess mognad lik-
som det konstnärliga skapandet av värdefulla filmer kan endast vinna på det.

Jos Buruenicb Sl

MELLAI\T ROM OCH BYZANS

Till rroo-årsrninnet au Klrillos' oc/t Metltodios' slauisfu mission

T a. östeuropeiska kommunistländerna har man efter kriget visat ett stort
I intt"rr" för byzantinsk historia. I motsättning till det tidigare beroendet
av västerländsk kultur har man medvetet knutit an till sin gamla historia och
sitt tidigare alltför försummade kulturarv. Byzantinistkongresser har hållits
i ett flertal kommunistiska länder under de senaste åren, och det har produ-
cerats en rik litteratur i byzantinska fuägot. Till största delen har den emel-
lertid författats på slaviska språk och är darfor tyvärr otillgänglig för de flesta
västerländska läsare.

Böhmen och Mähren är sedan gammalt ett gränsland mellan öst och väst,
mellan Rom och Byzans. Dagens katolska kyrka i Tjeckoslovakien upplever
alltjiimt samma problematik: kyrkligt hör man samman med Rom och väs-
terlandet, politiskt och kulturellt med östblocket och den slaviska världen.
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Den skrift som den katolska kyrillo-methodianska fakulteten i Prag har gett
ut för att högtidlighålla rroo-årsminnet av den äldsta missionen bland sla-
verna (Sancti Cyillus et Method.iur, Leben und Virken, Prag t963), har
därför en betydligt större aktualitet än många andra jubileumsskrifter. I ftäga
om papper och typografi är den påfallande torftig och vittnar om den tjecko-
slovakiska kyrkans stora finansiella svårigheter, men innehållsligt är den av
betydande intresse, om också bidragen är av skiftande kvalitet.

Det var fu 862 som den stormähriske fursten Rastislav sände bud till kej-
saren i Byzans med bön om missionärer till sitt land. Tidigare hade bayerska
missionärer verkat i landet och upprättat en kyrka, som lydde under bis-
kopen i Passau. Pannonien, av vilket en del hade infogats i det nya stor-
mähriska riket, hörde i varje fall formellt under Salzburgs jurisdiktion. Nu
hade emellertid de f.öga hjärtliga förbindelserna med det frankiska riket helt
avbrutits, och Ludvig den Tyske hade i stället ingått förbund med bulgarerna
för att på så sätt kunna omringa den nya mähriska statsbildningen. Mähren
var just den punkt i Europa där de frankiska och de byzantinska expansions-
strävandena vid denna tid möttes. Landets ställning var därför ytterst labil,
men samtidigt kunde man i viss utsträckning rädda sin existens genom att
bedriva ett slags vågmästarpolitik mellan de wå stormakterna. Dessa kunde
å sin sida utnyttia missionen för att öka inflytandet i landet - missionärerna
spelade en liknande roll som stormakternas experter i dagens u-länder. Nu,
då motsättningarna till det frankiska riket höll på att övergå i öppet krig, var
det natudiga för fursten att i stället söka sitt stöd i Konstantinopel.

Kejsar Mikael III lämnade omedelbart såväl militär som andlig hjälp. En
utsänd här slog bulgarerna 864, och för att ordna de kyrkliga förhållandena
i Mähren sände kejsaren wå utomordentligt begåvade och i slaviskt språk
kunniga brider från Saloniki, Konstantin (vanligen kallad Kyrillos) och
Methodios. Äv dessa var Konstantin utan wivel den mest framstående och
hade i sitt land gjort sig känd som kyrkoman, filosof och diplomat av bety-
dande kvalitet. Att just dessa wå sändes av kejsaren var därför ett tydligt
tecken på att han önskade inlemma Mähren i den byzantinska kultursfären.
Från en resa till Cherson hade Konstantin tidigare hemfört vad som ansågs

var den hel. Klemens' reliker, och dessa medfördes av bröderna på resan.

863 eller 864 anlände bröderna till Ratislavs hov och borjade bygga upp
en ny kyrklig organisation. I sitt sällskap hade de en grupp unga munkar som
medarbetare. En av Konstantins första åtgärder, som kom att väcka stort
uppseende, var att han införde en liturgi på slaviskt kyrkospråk, skrivet med
det av honom uppfunna glagolitiska alfabetet. Både bland latinskt och gre-
kiskt prästerskap väckte denna åtgärd en stark reaktion. Man invände mot
Konstantin att liturgien endast kunde firas på de tre heliga språk, som hade

stått på inskriften över Kristi kors, dvs. hebreiska, grekiska och latin. Kon-

r8t



Per Beskout

stantio å sin sida kallade motståndarna för >Pilatusanhängare>, eftemom de

tilknätte Pilatus' inskription en så normerande betydelse.

Snart inträffade en rad händelser, som ytterligare försvårade brijdernas
mission. Ludvig den Tyske besatte Mähren, och därigenom återkom det fran-
kiska prästerskapet, som såg den byzantinska missionen med stor misstro. Vid
ungefär samma tid (862) utbröt schismen mellan påven och patriarken Pho-
tios i Konstantinopel. Båda dessa förhållanden torde ha bidragit till brödernas
beslut att låta påven ge sitt godkännande av deras missionsverksamhet.

Brcjderna liimnade därför Mähren och begav sig till den pannoniske fursten
Kocel, fortsatte vidare till Venedig och Aquileja och därifrån till Rom, dit
de anlände på nyåret 868. Kocel var mera västorienterad än Ratislav och
kan därför ha påverkat brcjderna att söka stijd i Rom i stället för i Kon-
stantinopel. Venedig och Aquileja intog en egendomlig mellanställning mel-
lan öst och väst, ett förhållande, som vi alltjämt har ett minne av i den ve-

netianske ärkebiskopens patriarktitel.
I Rom togs brciderna väl emot av påven, den nyvalde Hadrianus II. Det

stora intresse som de byzantinska f.rämlingana väckte, berodde friimst pä att
de forde med sig den hel. Klemens' reliker, som överlämnades till San Cle-
mente i Rom. Påven accepterade omedelbart bridernas övergång till romersk
jurisdiktion och godkände den slaviska liturgien. Han ombesörjde att bäda
vigdes till biskopar. Methodios, som endast var diakon, vigdes först av påven

själv till präst, och efter vigningen förrättade de en slavisk liturgi i Peters-

kyrkan. Kort därefter drabhades emellertid den nya missionen av ett svårt
slag. Konstantin insjuknade i Rom och avled den 14 februari 869. Han hade

då endast 5o dagar tidigare avlagt munklöftena och antagit namnet Kyrillos,
det namn under vilket han senare skulle gå till eftervärlden. Methodios fick
övertaga huvudansvaret för missionen och återvände till Mähren.

Det visade sig emellertid snart, att de redan komplicerade förhållandena
på missionsfältet förvärrades. Rastislav blev genom förräderi överliimnad i
tyskt våld av sin brorson Svatopluk, blandades och försvann i fångenskapen.
Till skillnad från den ösdigt orienterade Rastislav var efterträdaren Svatopluk
utpräglat frankervänlig och lät tyska mupper besätta Mähren. Methodios, som

nyss hade utnämnts till ärkebiskop, dömdes av en bayersk synod till fängelse
men frigavs genom intervention av påven, kanske också av fursten Kocel.

Genom den nya frankiska orienteringen kom landet på nytt under allt
starkare latinskt inflytande, och Methodios blev därför misstänkt som irr-
lårig pä grund av sin slaviskspråkiga liturgi. 879 sände Svatopluk ett sände-

bud till Rom, där Methodios öppet anklagades för avfall frän den ka-
tolska tron. Påven Johannes VIII befallde i en skrivelse Methodios att omedel-
bart infinna sig i Rom, vilket denne också åtlydde. Han tycks helt ha kunnat
övertyga påven om sin renlärighet. Den bevarade påvliga skrivelsen Ind.ustria
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tua (varc zikthet numera får anses bestyrkt) försvarar Methodios gentemot
hans motståndare och innehåller också ett godkännande av den slaviska li-
nrrgren.

Trots påvens stöd hade Methodios ytterst svårt att hävda sig mot Svatopluk,
som gjorde förnyade fcirsök att avlägsna honom, enligt kallorna bl. a. genom

att offentliggöra ett förfalskat påvebrev. I kirjan av 88o-talet finner vi Metho
dios på väg till Konstantinopel, som han inte hade besökt sedan han första
gången sändes ut till Miihren. Trots att patriarken fortfarande befann sig i
schism med Rom, togs Methodios väl emot av kejsaren och fick dennes god-

kännande av den slaviska liturgien. Ansåg Methodios att påvens stijd var allt-
för svagt, och trodde han att han skulle finna en starkare bundsförvant i
kejsaren? Var det motsättningen till det latinska prästerskapet i Mäfuen, som

åter drev honom över till Konstantinopel? Det är osäkert hur det förhåller
sig med detta. I varje fall tycks Methodios själv inte ha haft någon känsla

av att Rom och Konstantinopel var alternativ, som uteslöt varandra. Klyftan
mellan öst och väst var alltjiimt mest av politisk natur. För Methodios, som

såg sin missionsuppgift ligga i gränslandet mellan Rom och Byzans, var det

naturligt att söka stöd hos båda.

Gentemot furstemakten och det lokala prästerskapet kunde nu varken på-

ven eller kejsaren göra något. Methodios återkom till Mähren, men fick
aldrig uppleva någon förbättring i sin situation. Han avled på våren 885 och

begravdes i sin domkyrka. Yar denna har legat år emellertid okänt. Över hans

grav vilar samma dunkel som över mycket annat i hans historia.
Efter Methodios' d<jd var det inte svårt för motståndarna att göra den

slaviska missionen om intet. Johannes VIII:s dOd medf<;rde en kyrkopolitisk
omsvängning i Rom. Efterträdaren Stefan V tycks rnedvetet ha velat bryta
med företrädarens politik och utfärdade en bulla, vari Methodios fördömdes
som villolärare. Den slaviska liturgien försvann snart, och Mähren infogades

i den västerländska kyrkan. Den kyrillomethodianska kyrkoorganisationen i
Mähren kom på så sätt att bli endast en parentes i landets kyrkohistoria. Det
är endast i ett vidare perspektiv som bridernas mission bland slaverna fram-
står som en av de viktiga punkterna i Europas missionshistoria.

Under de senaste åren har det kommit ut ett par inneMllsrika monografier
om den äldsta slaviska missionen (F. Grivec: Konstantin *nd Metbod', Yies-
baden 196o; Z. R. Dittrich: Cltristianity in Great-Moraoia, Groningen 196z).

Den presentation, som prof. Våclav Bartunek ger av missionen i jubileums-

skriften, är tyvårr alltför litet präglad av denna moderna forskning. Fram-

ställningen hålls i en högstämt hagiografisk ton, som inte ger utrymme för
några nyanser. Missionens tillskyndare skildras genomgående som besjälade
av ädla och upphöjda motiv, medan Svatopluk framstår som en nattsvart
skurk utan några försonande drag. Inte ens inför denna glättade framställ-
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ning kan dock läsaren komma ifrån känslan ay att ha fått inblick i ett kyrko-
politiskt rävspel, där den frankiske och den byzantinske kejsaren, påven och
det mähriska rikets herrar var de främsta motspelarna. Som de mesr sympa-
tiska i sammanhaget framstår utan wivel de båda missionärerna själva. De
ville dgna sitt liv åt att försöka skapa fram en för de slaviska folken möjlig
kyrklig form, men mot sin vilja kom de att kastas mellan makter som hade
större resufser än de.

Vad som gör Kyrillos' och Methodios' missionsverksamhet så intressant är
framför allt de mänga olösta gåtorna. övergången från byzantinsk till ro-
mersk jurisdiktion och de sista årens återanknytning till Konstantinopel är
bara ett par av problemen. Andra lika spännande problem tas upp i två andra
uppsatser, som utgör de kvalitetsmässigt bästa bidragen i jubileumsskriften.
Ladislav Pokornli behandlar den slaviska liturgien och Josef Cibulka de ny-
funna resterna av kyrkor från det stormähriska rikea tid. Tyvärr har de olika
f.örfattarna till skriften av allt att döma haft ringa kontakt med varandra.
Äsikter som framställs av den ene, förklaras av den andre vara hopplöst för-
åldrade, och många av de svar som författarna kallar definitiva, måste nog i
själva verket alltjämt anses ytrerst hypotetiska.

Som ovan nämnts, introducerade Kyrillos och Methodios en slavisksprakig
liturgi i Mähren. Därmed är det dock ingalunda klarlagt hur denna liturgi
var beskaffad. Att det inte var ftägan om byzantinsk liturgi, måste i varje fall
anses säkert. Om också brcjderna till en början har firat liturgien enligt by-
zantinsk rit, har de i varje fall upphört med detta efter övergången till ro-
mersk jurisdiktion. Cibulka påpekar i sin nyssnämnda uppsats, att de utgrävda
kyrkorna från 8oo-talet samrliga saknar pastoforier, dvs. de sidorum till koret,
där den byzantinska liturgiens förberedelse äger rum, och han drar därför slut-
satsen, att de inte har varit avsedda att brukas för byzantinsk rit. Några av
de äldsta bevarade liturgiska handskrifterna på slaviskt språk saknar likaledes
byzantinska drag och är uppenbarligen översättningar från en västedändsk,
latinspråkig rit.

Studiet av de slaviska liturgiska handskrifterna ger en urmärkt bild av de
förvirrade kyrkliga fOrhållandena i Mähren. Förutom de nyssnämnda hand-
skrifterna, som vi strax skall återkomma till, existerar det en gammal hand-
skrift med en byzantinsk liturgi på slaviskt språk, funnen i S:ta Katarina-
klostret på Sinaihalvön, vidare en slavisk översättning av romersk liturgi och
slutligen en kompilation av byzantinskt och romerskt, kallad S:t Petruslitur-
gien. Det förefaller emellertid vara allmänt accepterat bland liturgiforskarna
idag, att alla dessa är mer eller mindre sekundära. Den kyrillo-methodianska
liturgien anses framför allt stå att finna i wå fragment, bevarade i Prag och
i I7ien.

Vad har då denna liturgi haft for utformning? Den tyske sakramentar-
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specialisten Klaus Gamber anser den vara hämtad från Aquileja, som besöktes

av brtjderna under deras färd till Rom, och som sträckte sitt inflytande långt
upp i Pannonien, där missionen hade ett av sina starkaste fästen. Pokornf
talar i stället om en självständig liturgiform med gallikanska och keltiska
element, i så fall närmast övertagen från Bayern, där iroskotska missionärer
tidigare hade verkat. Tyvärr är teorien alltför summariskt framställd för att
man skall kunna pröva dess hållbarhet.

Liknande problem möter också ifräga om kyrkobyggnadskonsten. Det se-

naste årtiondets utgrävningar har visat att en stor mängd stenkyrkor finns
bevarade från 8oo-talet, också från tiden före Kyrillos' och Methodios' mis-
sionsföretag. Några av de äldsta kyrkoruinerna visar ett långsträckt, rakslutet
kor av den ryp som brukas på keltiskt område. Kyrkor av detta slag har an-
lagts av iroskotska missionärer i Bayern, och byggnadsstilen har sannolikt
förs vidare av den äldsta bayerska missionen i Mähren. Något omedelbart
keltiskt inflytande är det alltså inte frägan om. En annan typ av kyrkor har
långsträckta absider av en typ som förekommer i kyrkor vid nedre Donau,
ett slags treskeppighet tyder på inflytande från Aquileja, en ansats till kors-
form i en kyrka tolkas som karolingiskt inflytande. Kyrkoarkitekturen är med
andra ord lika vzixlande och förvirrad som den bevarade liturgiska tradi-
tionen.

Historia, liturgi och arkitektur vittnar alla om en sällsam kulturblandning,
beroende på Mährens ställning som gränsland mellan öst och vänt, en ställ-
ning som det alltid har behållit. Genom århundradena har de länder som in-
går i nuvarande Tjeckoslovakien utgjort de labilaste inom det katolska
Europa. Det är inte att undra på att Kyrillos' och Methodios' strävanden har
fått förnyad aktualitet i dagens Tjeckoslovakien, där den politiska anslut-
ningen till östblocket och den kyrkliga förbindelsen med väster utgör ett
ständigt problem. Slavisk kultur, trohet mot Rom och ett bestämt awisande
av tyska expansionssträvanden är ideal som förbinder dagens tjeckiska kato-
liker med deras äldsta kyrkohistoria.

Per Beskou
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Predikan av biskop Taylor

Vid S:t Eriksdagens mässa i Uppsala
den 18 m{ 1964 höll biskop John E.

Taylor följande predikan.
Episteln i dagens mässa (Annandag

Pingst) talar om hur den första kristna
hednamissionen började. Petrus förkun-
nade för hedningarna i Cesarea att Kris-
tus har uppstått från de döda och att
alla som tror på honom kan få syndernas

förlåtelse genom hans namn. Och undret
inträffar. Den Helige Ande faller över
åhörarna. De som ännu inte blivit döpta
får del av den gudomliga nådegåvan, då

de lyssnar till den apostoliska förkun-
nelsen. Låt oss inte fästa oss vid det
ovanliga i situationen, att dessa hedningar
mottog den Helige Ande direkt och und-
fick dopet senare. I grund och botten
dr det fuäga om samma skeende, som
möter i all kristen mission. Genom evan-
geliets förkunnelse och saktamenten in-
förlivas nya människor i den gudomliga
verklighet, vars livsprincip är den He-
lige Ande och vars synliga utmyck är
gemenskapen med apostlarna och främst
den helige Petrus.

Vi skall ha detta i vårt medvetande
då vi idag firar minnet av Uppsala ärke-
stifts tillkomst r 164. Den apostoliska
förkunnelsen och kyrkans heliga gemen-

skap vidgade sig till att nå också de
nordligaste delarna av Europa. Då ärke-
biskopsstolen inrättades var kytkan ännu
ung i Sverige. Kanske levde i Uppsala
ännu människor, som mindes det gamla
hednatemplet och människooffren. Kyr-
kan var alltjämt ett provisorium, där
engelskt och tyskt prästerskap bar upp
missionsarbetet. Men i Rom ansåg man
tiden redan vara kommen att göra Sve-
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rige till en egen provins. Svenska folket
var inte längre bara ett missionsobjekt
utan skulle fL eget ansvar för förvalt-
ningen av de gudomliga nådemedlen.

Men s^-tidigt betydde den nya orga-
nisationen att Sverige knöts fastare till
den Heliga stolen. Gemenskapen med
den helige Petrus skulle också för Sve-
riges del vara det synliga tecknet på ge-

menskapen med hela kyrkan, i en tro
och en Ånde.

Mycket har föräodrats sedan dess. Un-
der hälften av den tid som gått har Upp-
sala katolska ärkebiskopssäte inte existe-
rat. Gemenskapen med Pecus i tro och
i sakramenten är sedan länge bruten.
Men den Helige Ande som kunde verka
bland hedningarta i Cesarea, dr Halr
inte verksam även här i vfut land idag?
Vi vet att det finns människor utanför
den katolska kyrkan som är trogna
kristna. Och just detta faktum förbinder
Sverige med den katolska kyrkan också
idag. Dopets sakrament, som fottfarande
ges åt de flesta i detta land, förbinder
människor med kyrkan, vare sig de vet
det eller ej. Bibeln, som alltjämt spelar
en stor roll för många människor, är
en gäva som överbringats just av den
katolska kyrkan. Den medeltida svenska
landskyrkan med sitt altarskåp och sitt
triumfkrucifix, den påminner inte bara
om något förflutet utan också om en
realitet idag. Frä,gan om den katolska
kyrkan och Sveriges folk är inte bara
ett halvt bortglömt historiskt minne. Det
är en verklighet just nu, eftersom den
katolska kyrkan är sänd i världen av
Gud. Och Gud lever och han vill att
alla människor skall bli frälsta och
komma till sanningens kunskap.

Bygger man sin uppfattning om det
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svenska folkets religiösa inställning bara
på vad som sägs i vissa dagstidningar,
kan man lätt få intrycket att det råder
en massiv materialism hos de flesta män-
niskor. Men då man själv har tillfälle
att samtala med svenskar enskilt i reli-
giösa ftägor, möter man ofta något helt
aonat. En trevande osäkerhet, en längtan
och en oro, som skulle kunna stillas,
om människorna kunde bringas i kon-
takt med en levande autentisk kristen-
dom. Trots alla försök att förklara bort
all moral som tabuförestållningar finner
man känslor av skuld och längtan efter
helighet, som kunde få sitt svar i Guds
förlåtelse och heliggörande nåd. I dagens
Sverige har den katolska kyrkan ett svar
att ge till mänga flera än dem som är
medvetna om det, och ett ansvar att
verkligen framställa den levande, auren-
tiska kristendomen.

Då vi idag firar mässan i denna lo-
kal, blir vi synligt påminda om att den
katolska kyrkan i Sverige har ytterst
ringa resurser och ännu är ett proviso-
rium. Men så var fallet också då den
kom till Sverige för första gången. De
som var med om 

^tt 
bygga upp kyrkan

den gången hade övertygelsen om att
vara sända av Kristus, och det gav dem
frimodighet under motgångar och fat-
tigdom. Vi kan rent av se det som ett
privilegium att yi ILr börja få nyr, !n-
der en tid då andra samfund måste
kämpa för sin existens och har svårt att
hålla sin gamla ställning. Och framför
allt skall vi vara på det klara med att
vi har en konkret uppgift i dagens Sve-
rige. Inte geriom att värva proselyter
bland Sveriges kristna, men genom att
hålla den katolska trons ljus lysande som
hjälp för de många sökande, som inte
kan nöja sig med mindre än trons full-
het.

Det är därför nödvändigt att kyrkan
idag formulerar sin tro på sådant sätt att
den kan tala till människor här och nu.
Då vfut stift enligt Liturgikommissio-
nens beslut har infört bruket att läsa

mässans texter på svenska, är det ett
steg i denna riktning. Vi motser ytter-
ligare pastorala reformer, som skall göra
det lättare för svenskar att inlemmas i
kyrkans liv. Men de viktigaste uppgif-
terna härvidlag är ofta de svåraste. Det
främsta villkoret för uppbyggandet av
en svensk katolsk kyrka, ät att vi Ifu
svenska prästkallelser. Inför den viktiga
frågan har alla sitt ansvar, att ge för-
nyade kallelser ett stöd både genom bön
och genom ekonomiska offer.

Det ansvar som vilar på Sveriges ka-
tolska minoritet är sannerligen så stort
att man inte skulle väga erima om det,
om man inte visste att der dr fräga om
Guds verk och att det är han som ger
nåden. Att vi, som fu sL fä skall {örsöka
att representera den katolska kyrkans
fullhet inom ett folk, som i mycket står
främmande för katolska värderingar, det
är en uppgift av förkrossande dimensio-
ner. Frestelsen är stor att man sluter sig
inne i sitt ghetto. Vi kan ju vara tack-
samma för att vi över huvud taget får
existera här. Men vi får inte fesonera
så. Om vi menar att vi har fått del av
trons fullhet, måste vi i den kristna kår-
lekens namn också kunna dela med oss

av den. Vi lever i ett samhälle där just
nu många mänskliga och moraliska vär-
den står på spel. I dagens moraliska och
sociala frågor måste den katolska kyr-
kans röst mera göra sig hörd. Där man
predikar en allmän moralisk nihilism
eller en steril och frånstötande moralism
har vi vår uppgift att förkunna den ka-
tolska läran om människans moraliska
ansvar men också om Guds förlåtelse.
Där mänskliga värden förnekas och li-
vets meningslöshet blir dogm, där skall
vi kunna undervisa om människans höga
livsmål och om heligheten som en möj-
lighet för varje enskild människa.

Dagens epistel talar särskilt om art
den Helige Ande skänktes åt hedning-
atna som et gåua. Denna frälsningens
karaktär av gäva strykes ännu starkare
under av evangeliet: uSå älskade Gud
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världen att han utgav sin enfödde son.,
Guds kärlek till människor är så stor
att han slösar sina dyrbaraste gåvor på
oss. För vår skull blev Ordet kött i in-
karnationens mysterium. För vår skull
utgöts den Helige Ande över kyrkan. I
kyrkans mission skänkes denna gåva vi-
dare då nya folk och människor genom
dopet infogas i Kristi kropp och får del
av det nya livet i Ånden. Må Gud för-
läna oss alla sin Ande, så att den ka-
tolska kyrkan på nytt måtte byggas upp
i trons och i kärlekens enhet.

Kommentar till >Tystnadeo>

Den katolska uppfattningen om Ing-
mar Bergmans ftlm Tytnad'en har även
andra accenter än dem som P. Burvenich
sätter i den artikel, som publiceras i
detta nummer.

I Tyskland har filmen behandlats av
die Katholische Filmkommission, som

bedömt den på följande sätt: "Två syst-
rar befinner sig i en främmande stad och
dem konfronterar den svenske regissören
Ingmar Bergman med en värld, som le-
ver under trycket av Guds tystnad och
som därför har blivit ett helvete av drif-
ter och begär. Livets meningslöshet i en
sådan tillvaro och dess äcklande brist på
värdighet ttäcker frägan om Guds exi-
stens. Regissören försöker nå detta mål
genom att chockera sina åskådare och
använder sig då av medel som överskri-
der gränsen för vad som kan framställas
offentligt och som endast kan godtagas

då det används i ett så allvarligt sam-
manhang som det här gäller. Filmen
lämpar sig endast för vuxna och mogna
människor.> Den klassades som >lämplig
för vuxna med betydande inskränk-
ningaru.

Denna bedömning ansågs pä mänga
häl vara för mild och den utlöste en
rad protester, Ett utskott bestående av
kända teologer samt framstående före-
trädare för det offentliga och kyrkliga
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livet sanktionerade visserligen filmkom-
missionens klassificering av filmen men
skärpte kritiken mot den. Utskottet an-
såg bl. a. att kommissionens religiöst-teo-
logiska interpretation inte var den enda
möjliga och att filmen kunde skada uen

sund inställning till det sexuella samli-
vet i äktenskapet>. Men utskottet fram-
höll även att filmen är en vädjan till
själavåtden >att möta den moderna män-
niskan i hennes förwivlade situation
med omsotg och öppenhetu.

Men många ansåg även denna skärp-
ning vara för svag. Vid Jahrestagung
der katholischen Filmarbeit in Deutsch-
land i april ry64 kom det till håf.tiga
diskussioner, som slutade med följande
gemensamma uttalande: rDe senaste vec-
kornas häftiga meningsutbyte kring Tyst-
nad.en har visat, att de problem som lig-
ger dolda i den svenske filmregissören
Ingmar Bergmans symbolvädd inte har
varit åtkomliga för det stora flertalet åskå-
dare. Några scener, vilka framför allt
om de isoleras från sitt sammanhang
måste sägas ha överskridit gränsen för
vad som kan visas offendigt, har sårat
känslan för vanlig anständighet och har
av mätga uppfattats som en kränkning
av människans värdighet. De invänd-
ningar och f.arhägor som kom till ut-
tryck redan i filmkommissionens ytt-
rande har inte bara bekräftats utan över-
uäffats i stor utsträckning. Därför ger
vi inträngande det rådet att iote se Tyst-
naden.,

Det finns också exempel på att kända
och omdömesgilla katolska lekmän har
rcagetat ytterst negativt på Bergmans
film. Den i Paris verksamme litteratur-
kritikern Marcel Pob6 har signerat
en artikel med titeln >Inför Bergmans
Tysnalen får vi inte vara rystar. Pob6

erkänner utan omsvep filmens konstnär-
liga förtjänster men anmäler för övrigt
sin avsky i expressiva ordalag. Han no-
terar som ytterst upprörande att en tiofus
pojke, Jörgen Landström, har spelat med
i filmea och tillägger: "Att man begärt
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av wå mycket begåvade skådespelerskor

att de skulle inkarnera kvinnan i denna
hennes verkligt bestialiska förnedring i
två exrema typer hade varit nog.n Vi-
dare säger Pob6: rJag ryser när jag tda-
ker på de unga människor 

- 
hur löj-

ligt skrataetande är inte censurens 18-
årsgräns 

- 
i vilkas ögon och sinnen

Bergmans Tystnden fullständigt besud-
lar och vanhelgar det sexuella livet, som
Gud har skapat för att fullborda sin ska-
pelse." PoM ironiserar också över de

lritiker, som tagit filmen för högtidligt
och avfärdar Claude Mauriacs tes 

- 
de

fysiska begären är bara en form för me-
tafysisk längtan 

- 
som en litterär fras

när den används om Bergmans film.

Kvinnor i kytkan

I tidskriften The Montb (februari

ry64) 96r Rosemary Gol d,ie nägta
reflexioner om kvinnan och kyrkan, väl
värda att begtunda son motvikt mot vad
som alltför ofta i deaa sammanhang bru-
kar fnmbållas i förment paulinsk efter-
följd.

Mycket av vaå som har skrivits om
katolsk syn på kvinnan har förekommit
under rubriken rKvinnan i kyrkanu,
Kvinna gärna med stor bokstav, ett ab-

strakt begrepp som leder till svepande
generaliseringar, varvid man lätt riske-
rar att identifiera kvinnan med ,det
feminina', till på köpet från utpräglat
maskulin ståndpunkt, och inte tar nog
hänsyn till vardagens realiteter. Här år
ett Daggiornamentor, för att använda Jo-
hannes XXIII: s uttryck, på sin plats
och man kan till att börja med slå fast:
det finns inte någon rkyrka' i relation
till problemet >kvinnan>, utan vad som
finns är en kyrka som består av rnän
ocb Aainnor. Kyrkan är ett mänskligt
samfund och just därför kan hon inte
uwecklas normalt utan att det föreligger
ett jämviktsförhållande mellan de män
och kvinnor som är medlemmar av kyr-
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kan, där bådadera är integrerade som
fullvärdiga medlemmar.

Vad som krävs dr en utredning på det
teologiska området, där hithörande frå-
gor knappast ens berörts. På senare tid
kan man dock peka på en del hoppin-
givande nya tankegångar. Nämnas kan
bl. a. Gerard Philips Poar sn chrhtia-
nisme al.ahe (Tournai 196z), en väl-
balanserad undersökning med belys-
ningar 

^v bibliska, psykologiska och
praktiska aspekter i frägan, samt Karl
Rahner i tidskriften Anneaa d,'or (mats-
april ry63), som varnar föt faran att
dra upp den eviga konflikten mellan
könen och understryker könens absoluta
likställighet inför Gud. Detta låter ju
hoppfullt, meo om det ska bli något
resultat måste det också till uftömmande
undersökningar på både det psykologiska
och det sociologiska planet.

Man kan vidare peka på Henri Rondets
attikel Elömenrr pottt ane thöologie d.e

la femnze i Nouaelle Ret*e Thöologiqae
(nov. 1957) och Le cölibat laic föminin
(Paris rq6z) med bidrag av katoliker,
ortodoxa och protestanter.

I fråga om förhållandet mellan man
och kvinna dr owivelaktigt kristendo-
mens största insats att fastslå kvinnans
krav på full rätt i egenskap av mänsklig
varelse. Detta kan vi tydligt udäsa ur
evangeliet, men även ur Pauli brev, trots
att aposteln kom med en del tidsbe-
tingade föreskrifter om hur kvinnan
borde uppuäda utåt. Grundtanken att
kvinnan ska erkännas som en persoo in-
för Gud och människor har dock endast
mycket långsamt förmått genomsyra det
mänskliga samhället. Man får inte
glömma att utgångspunkten för det
kristna tänkandet var ett samhälle där
kvinnan för det mesta beraktades som
omyndig. En kort period under medel-
tiden, trots en del extrema sidor inom
det höviska riddarväsendet, föreföll den
kristna kulturen ha uppnått en viss ba-
lans mellan rmanligt' och rkvinnligtr

- 
Franciskus av Assisi och Katarina av
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Siena och senare även Jeanne d'Arc (av

Charles P6guy kallad det mest kvinnliga
av alla helgon) var produkter av denna
kristendom. Men den tiden var länge
sedan förbi när renässansen bröt in och

öppnade nya vyer för den västerländske
mannen; moreformationens i viss mån
klerikaliserade kyrka utvecklades i en
omaskuliniseradu värld. Inte förrän rryc-
ket senare, när kvinnorna började göra

anspråk på likaberättigande för könen,
ställdes fågan 

- 
utao att bli besvarad

- 
huruvida det hierarkiskt ordnade fa-

miljelivet borde vara absolut kriterium
på förhållandet mellan man och kvinna
inom alla områden av mänskligt liv.
Med andra ord, man frägade om det hör
till tingens ordning att mannen alltid
ska vara kvinnans ohuvudr, därför att
den gifte mannen är hustruns ,huvudr.

Kvinnosaksrörelsen framkallade på
sina håll en stark antifeministisk reak-
tion som även ledde till allsköns psyko-
logiserande om >äkta' kvinnligt, respek-
tive manligt: det för kvinnan utmär-
kande vore mildhet, f.örmäga till siälv-
uppoffring, intuition och allehanda rmo-
derliga" egenskaper, som motsats mot
rnannens initiativ, skapande förmåga och
logiska tänkande. Genom att driva denna
psykologiska tes, bl. a. på grund av den
härmed ofta sammaohängande spiritua-
liteten, glömmer man lite för lätt bort
att vi är män och kvinnor in concreto,
mer eller mindre >virilar, mer eller
mindre ,femininao. Och vill man defi-
niera varje kvinna i relation till rmo-
derskapet" 

- 
det må nu vara på det fy-

siska, andliga eller till och med sociala
planet 

- 
så riskerar man att totalt miss-

förstå vad som karakteriserar människan
som sådan. Ger man kvinnan monopol
på ömhet, omtanke om andra och kär-
leksfull fostran av barnen, så berövar
man fr.derskapet en stor del av dess

mänskliea, och även gudomliga, inne-
håll.

De. !,''å,s också att kvinnan av natu-
ren r religiös än mannen. Men
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religionen är människans förhållande
till Gud och har ingenting att skaffa
med specifikt kvinnliga eller manliga
egenskaper. Det synes därför berättigat
att hoppas på en psykologi och en spi-
ritualitet och till och med en teologi
som inte till den grad bortser frät fak-
tum att människan är man och kvinna,
samt aft varje människa äger både man-
liga och kvinnliga egenskaper. Vad det
här gäller är att f.ä grepp om och klart
uttrycka den mänskliga realiteten och
meditera över mysteriet med Guds plan
för hela mänskligheten. Det kan väl
knappast vara Iör djärvt att här erinra
om inkarnationen? Ordet vart kött, tog
mandom, men det var genom en kvinnas
sköte som Gud valde att bli människa,
den fullkomliga människan som inte be-
hövde något komplement. Han kom-
munierade med hennes fysiska varelse,
men förvisso även psykiskc och andligt
med den vars moderskap vaf mera tö-
talt och fullkomligt än någon annan
kvinnas.

Vad som emellertid hastar är att
komma fram till något slags ,aggior-
namento) i kyrkans daglisa liv som
gemenskap och i kyrkan som institution.
Det är visserligen sant att män och kvin-
nor arbetar sida vid sida inom kyrkan.
Prästen är inte född med prästkragen
på 

- 
fast man ibland har en känsla av

att motsatt uppfattning gör sig gällande;
genom mödrar och systrar, dvs. genom
sin köttsliga familj, kan han ha kontakt
med den konkreta verkligheten och
känna sig mindre bortkommen inför
medlemmar av det s.k. >svaga könetr.
Nuonotna som 4rbetar med undervisning
och sjukvård och inom missionen ut-
övar ett avsevärt, för att inte säga oer-
hört inflytande över den mystiska krop-
pen. De borde också få en annan ställ-
ning och här har mycket trycksvärta
flutit, särskilt sedan kardinal Suenens
tog upp saken. Men ändå har ingen or-
densmoder blivit kallad till konciliets
förberedande kommissioner! Nu har
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också lekmannaapostolatet kommit i för-
grunden och hdr finns rörelser där det
är kvinnor som bär huvudparten av an-
svaret. Man kan verkligen if.rägasåtta
huruvida det framkommit några verk-
ligt effektiva förslag om hur samarbete
mellan män och kvinnor bör ske och på
ett sätt som motsvarar den moderna
kvinnans ställning. }J.ar frägan tagits
upp på ett realistiskt sätt när det gäller
en kyrka som inte tillåter kvinnan att
bli präst? Även om man inte har svårt
att acceptera den saken, så får man nöja
sig med att göra det på ,kvinnlig intui-
tion>, tills teologerna kan komma med
något som är mera tillfredsställande för
mänsklig logik.

Vad som här gäller är inte om man
ska återupprätta diakonisse-institutionen
från fornkl'rkan; det är en bisak. Vad
som krävs är att man systematiskt tänker
om kyrkans liv utan att för den skull
iftägasåtta kyrkans grundstruktur i rela-
tion till det samhälle som nu håller på
att träxa fram, ett samhälle där män och
kvinnor kan och måste söka mera rent
mänskliga lösningar inom tillvarons alla

områden. Ått Kyrkornas världsråd har
tillsatt en kommission för samarbete
mellan män och kvinnor inom kyrka,
familj och samhälle kan här ge en tanke-
ställare. Detta innebär att man för kyr-
kans liv drar konsekvenserna av ett av
de ,tidens teckenu som Johannes XXIII
underströk i sin encyklika Pacem in ter-
ris.

I The Sign (aptil ry6) gjorde Ka-
therine Burton en hänsyftning på vad
som sagts om den romerska kurians allt-
för uitalienska" inställning till kvinnan,
men hon tillägger att dessa ecklesiastika
kretsar troligtvis inte har någon inställ-
ning alls. 'Den stora händelsen blir väl
när kurian en dag upptäcker att det finns
kvinnor i kyrkan. Och det tycks som om
den dagen inte vore långt borta.u Man
bör nog reservera sig för generaliseringen
om något slags monolitisk >kuria" som
faktiskt inte existerar, även om denna
har framförts som en alltför tacksam
skottavla på senare tid 

- 
men i övrigr

återstår endast ett fromt, ur hjärtats djup
gäende Arnen,
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Problemftirfattare

Graham Gree ne: A Senrc of Reality. London 1963, The Bodley
Head. r5/-.

Iris Murdoch: A Setered' Head',London 196r, Chatto- & Nfindus.
fil-. Tbe [Jnicorn, London 1963, Chatte & t$(/indus. zr/-.

I en recension i den engelska Catbolic Herald' för den 20 mars 1964 skriver för-
fattaren John Braine apropå ett nyutkommet kritiskt verk om Graham Greene
bl. a. följande om sin trosfrände och kollega: ,The point I am trying to make is
that Mr. Greene is not a Catholic novelist." Som huvudskäl för denna uppfattoing
anför Braine främst, att han aldtig trdlfat några katoliker som liknar Greenes tomao-
figurer och att det andliga klimatet i Greenes verk "inte ens är tillnärmelsevis ka-
tolskt. Katoliker är lika svaga och syndiga som icke-katoliker 

- 
ofta svagare och

syndigare 
- 

men om det är någon svaghet som de inte är hemfallna åt så är det
förwivlan. De syndar diirför att synden bereder dem nöje.. . Vad de flesta katoliker i
själva verket har gemensamt är en robust glättighet som ofta närmar sig självbelå-
tenhet.t

Följande vecka fick Braine i samma tidning svar på tal av en präst, som i en in-
sändare till Greenes försvar frågade: ,Men kan inte Greene tillskrivas äran av att
dra oss ur vfu självbelåtenhet, av att påminna oss om himmel och helvete, om slut-
giltigt gott och ont?"

Titeln på Greenes senaste novellsamling, A Sense ol RealitSt, tycks innebära ett
jakande svar på denna fråga. Endast en av de fyra novellerna handlar för övrigt om
en katolik, något som belyser den katolske författarens ofta komplicerade situation i
dagens pluralistiska samhälle, där dessutom så många katoliker icke längre prakti-
serar sin tro. Centralfiguren i novellen A Visit to Morin är en fransk katolsk för-
fattare, som sedan ldnge är bosatt i England. På grund av sina liberala id6er har han

stött sig med de konservativa katolikerna i sitt hemland, men i stället har han vun'
nit hängivna läsare såväl bland liberalkatoliker och protestanter som bland icke-

troende; de sistnämnda sägs just ha tilltalats av den tankens frihet, som skrämt bort
Morins landsmän. På sin ålders höst uppsöks han nu av en av sina tidigare engelska

beundrare, Mr. Dunlop, som under en affärsresa genom de rakter där Morin är

bosatt får infallet att kontakta honom. Dunlop är irreligiös, men Morins bocker har

en gång fått honom att inse, att det i alla IaIl skulle vara möjlist att tro. Hans be-

svikelse blir stor, när han upptäcker att Morin, efter att ha >skrivit av sig' tron i
sina femton börcker, under tjugofem fus tid hållit sig med en älskarinna (död sedan

fem år tillbaka) och nu inte vågar återvända till sakramenten. Författarens uo har

förwinat, men just detta är för honom legitimeriogen av Kyrkans lära; de varningar
han fått av prästerna har ju faktiskt besannats. Ändå vågar Morin nu inte gå till
bikt och kommunion: rlf I went back and belief did not return? That is what I
fear., Med denna paradox slutar intervjun och den besvikne Dunlop får ge sig av.

Även de övriga tre novellerna belyser det motsägelsefulla i tillvaron 
- 

fast på

olika plan. I berättelsen tJniler tbe Gard.en, som till volymen omfattar wå tredjedelar
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av boken, får den medelålders \Tilliam I7ilditch av sin läkare veta, att han lider
av en mycket svår sjukdom. Han beslutar sig för att hälsa på sin bror, som nu bebor
det gemensamma barndomshemmet på landet. Där återupplever han i andanom ett
av pojkiirens äventyr 

- 
om det var inbillning eller ej vet han inte. Under träd-

gården ,fannso en grotta, dit \trTilditch en gång förirrat sig och tillfångatagits av
E;ubben Javitt (Jahve?) och dennes häxliknande kumpan Maria. Deras dotter hade
gett sig ut i världen och i en skönhetstävling vunnit titeln Miss Ramsgate. \Tilditch
vill nu ge sig av för att leta rått pä skönhetsdrottningen och lyckas till sist rymma
tillbaka till denna världen. Med sig har han ett gyllene nattkärl, som han dock tap-
par i farten. Vid sitt återbesök hittar \Tilditch vid platsen för >nedgången) till
grottan ett nattkäd av plåt med rester av gul målarffug pä ytan. Som pojke hade
han inte tagit äventyret riktigt på allvar 

- 
i den redogörelse han då nedskrev hade

han utelämnat och bortrationaliserat åtskilligt 
- 

men nu känner han, art det fanns
ett beslut han måste fatta helt på nytt.

"Den underban trddgärden' och >grottan> som symboler för barndomslycka/
livet efter detta är förvisso ingen uppfinning av Greene; det originella ligger i
den psykoanalytisk/symboliska utformningen med stark tonvikt på det paradoxala:

Javitt och Maria är fula sorn stryk men har en strålande skön dotter; Javitts tron
är en toalettsits, men under grottans golv finns otaliga skatter gömda. Det dröm-
liknande äventyret blir för rUfilditch något av en praambala filei.

Även i samlingens wå sista noveller anknyter Greene till nutida föreställnings-
material. Dream ol a Strartge Land, d,r en ironisk vidräkning med klassnobbism och
kryperi, och i A Discoaery in tbe \Y/ood; ger författaren en framtidsskildring från
en värld, som efter ett kärnvapenkrig återgått till barbarstadiet. Det enda som fram-
tidens människor i denna berättelse har gemensamt med oss är ondskan och egois-
men, sorn tar gestalt i en grupp dvärgliknande barn på olovlig vandring i ,det öde
landetu.

Även Iris Murdoch föredr", u* rn]rrr" om aktuella miljöer, med stark emfas
på människans omognad och hjälplöshet. Romanerna A Seaered, Head och Tbe
Unicorn behandlar visserligen olika problem men har som gemensam nämnare just
den karaktärens infantilism, som leder människor in i emotionella återvändsgränder
och patologiska känslobindningar, varur de endast kan befrias katastrofvägen.

A Seaered. Head. fu skriven i jag-form och behandlar de förvecklingar som upp-
kommer då bokens ego, Martin Lynch-Gibbon, fär veta, att hans hustru Antonia
bedragit honom med sin psykoanalytiker. Martin har sedan en tid tillbaka själv en
älskarinna, Georgie, men har sökt hemlighålla detta. Psykoanalytikern har samridigt
ett incestuöst förhållande med sin halvsyster, vilket Martin upptäcker vid ett besök
hos den senare. Till komplikationerna hör, att Martins bror Älexander under hand-
lingens gäng lä,gger beslag på Georgie för att gifta sig med henne, samtidigr som
han och Åntonia hela tiden haft ett förhållande. Efter diverse uppträden och ett
självmordsförsök slutar boken med ett )när var tar sin>.

En dylik erotisk omgruppering är inget oytt i den engelska litteraturen: Shakespea-
res komedier, Jane Åustens romaner är goda exempel härpå. Det nya, tidspräglade,
är rotlösheten och den totala sexuella friheten hos de agerande. Men deras själv-
kritik och självkännedom tillväxer under handlingens gång och vid slutet har de
insett, att något är på tok i deras liv, ett väsentligt framsreg utifrån deras utgångs-
punkt sett.
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Tbe Unicorn är mer komplicerad. Hela handlingen är koncentrerad till ett slott
på engelska västkusten, där lärarinnan Marian Taylor fått anställoing som guvernant.
llennes elev är en yngre dam, Hannah Crean-Smith, som lever i ett slags besynner-
lig fångenskap under slottets förvaltare och en mängd andra personer. Spännande
ä,r att följa, hur Marian småningom påverkas av den egendomliga, nästan kusliga,
miljön på slottet och blir inblandad i inuigspelet.

I denna roman har personerna 
- 

en grupp rotlösa, delvis homosexuella neuro-
tiker 

- 
funnit en mening i tillvaron i ett sado-masochistiskt förhållande till

centralfiguren Hannah. Alla är de beroende av henne, alla vill de göra något för
henne. Efter hennes död konstaterar grannen Effingham: uFör dem hade Hannah
varit en Guds avbild; och om hon var en falsk Gud hade de förvisso gjort sitt för
att få henne till det." Men genom Hannah har de övriga agerande ändå förts ett
steg närmare Gud. Bokens titel är härvidlag betecknande: enhörningen är ju en tra-
ditionell symbol för Kristus.

Ovanstående redogörelse vill visa, på ;, skiftande sätt och från vilka skiftande
utgångspunkter ett par moderna författarc faktiskt arbetar. Kardinal Newman
hävdar i Tbe ld.ea of a Uniaertity, att det i praktiken är omöjligt att skriva en alltige-
nom kristen litteratur; en sådan produktion av och för helgon skulle för övrigt ha

föga att säga oss genomsnittsmänniskor. Endast den själwalda begränsningen är en
gmanti för bestående litterärt värde. Graham Greene och Iris Murdoch har valt att
helt acceptera sin samtids och icke-troende omvädds förutsättningar för att utifrån
dessa föra sina läsare till vissa väsentliga insikter.

Jobn Leie

Från utländska ltidag

Först några böcker från Verlag Jotef
Knecbt, Frankfurt am Main.

Heinrich Kahlefeld, oratorian i Miin-
chen, fortsätter att ge ut sina evangelie-
betraktelser. Till utläggningen av Luk.
6: zo-49, som tidigare publicerats under
titeln Der J,iinger, kommer två nya band
Gleichnisse and. Lebr$äcke im Eaange-
liam, del I (tg6z. DM 9: 8o) och del II
(rg6l. DM rr:8o). Författaren förenar
grundligt fackvetande på det exegetiska

området med förmåga att på grundval
av de vetenskapliga resultaten göra tex-
terna levande även för lekmän, som vill
tränga djupare in i Jesu lära och liknel-
ser. Här bjudes framför allt ett bra till-
tåLle att närmare lära känna liknelsernas
betydelse i deras samband med den forn-
kyrkliga förkunnelsen.
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Alois N7inkelhofer, professor i dog-
matik i Passau, har på grundval av före-
läsningar och föredrag sammanställt en

bok Uber d'ie Kircbe (tg6y DM
r6:8o) för "en bredare, teologiskt in-
tresserad publiku. Framställningen tat
som sin utgångspunkt de rnest allmänna
beteckningarna för Kristi kyrka (De
frälstas församling, Det nya gudsfolket,
Den nya mänskligheten) och fortsätter se-

dan med de mera speciella (Lammets

brud, Kristi kropp, Den upphöjde Kris-
tus' närvaro som Frälsare) och avslutas
med ett särpräglat kapitel om Kyrkan i
vår egen tid, dvs. kyrkan sådan vår tids
kristna önskar att den skall vara och så-

dan den verkligen ter sig för vår sam-
tids ögon. I ett teologiskt bihang hän-
visar författaren på mera vetenskaplig nivå
till facklitteraturen och de där diskute-
rade ekklesiologiska detaljfrågorna.
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Prelat Bernhard Hanssler, ledaren för
Bischöfliche Studienförderung Cusanus-
werk samt direktor och kulturreferent vid
Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken i Bad Godesberg, framlägger i sin
bok Christlicbes Spektram (1963. DM
r3:8o) r5 essäer ,om spridda ämnen,
från spridda tillfällen och tider>, som
belyser mötet mellan den oföränderliga
trossanningen och de växlande situatio-
nernas ständigt nya ttlgor och realiteter
Iör att ä ena sidan skydda tron mot världs-
främmande isolering och å andra sidan
övertyga den av förvärldsligande tenden-
ser hotade troende om trons ständiga
aktualitet. Innehållet i boken är delat i
tre avsnitt: ,Åufrisse, (Historiens Herre,
Den Helige Ande, Kyrkan och Guds
rike, Guds tjänare, I det ondas troll-
makt), nGestalten, (Äugustinus, Tho-
mas More, Pascal, Johann Adam Möhler,
Theodor Haecker), "Lebensmächteu 

(An-
grepp på vädden, Den nya ungdomen,
Sjukdom, Åldrande och ålderdom, Mas-
san).

En annar, essäsamling, Chrittlicber
Atltchuung (rq6E. DM r3:8o), har ut-
givits av den nu åttioårige prelaten Karl
Pfleger. Även han rör sig i sina z5 upp-
satser på det område där religion och
kultur möter och genomtränger \ar-
andra, i det här fallet i Elsass, där franskt
och tyskt tänkesätt står i livligt ömse-
sidigt utbyte. De många citaten ur klas-
sisk och modern, både fransk och tysk,
litteratur som föfi.attaren understryker
sina tankar med, visar klart att han själv
har formats av denna miljö, där frågan
om människans och den mänskliga kul-
turens förhållande till Gud och Kristus
ingår som integrerande beståndsdel i livs-
åskådningen. 

*

Frän Verlag Max Haeber, Mäncben,
föreligger sjätte upplagan av Mikael
Schmaus: Katboliscbe Dogmatik Bd II,
r Gott der Schöpler (rg6z. DM z9'.8o)
och Bd ll, z Gott d'er klöter (1963.

DM 3u:8o). Professor Schmaus' Dog-
matik behöver knappast någon yttedi-
gare rekommendation i Cred'o, Vi har
under årens lopp följt dess tillblivelse
och uweckling både till omfång och
upplagor. Äv den ry6o päbörjade, inne-
hållsmässigt i stor utsträckning förbätt-
rade och utvidgade sjätte upplagan före-
ligger nu också de båda delarna av andra
bandet med läran om Gud Skaparen och
Frälsaren. Verket har blivit mera över-
skådligt genom ett större antal mellan-
rubriker i själva texten.

I bd II, r lägges nu större vikt vid
att klatlågga förhållandet mellan natur-
vetenskap och teologi, i synnerhet med
avseende på människans uppkomst och
utveckling. I samband ddrmed tas Teil-
hard de Chardins evolutionsteori so-t
nägra nya interpretationer av Genesis
upp till mera ingående behandling.

Förbättringarna och tilläggen i bd
II, z gäller framför allt den moderna,
mycket livliga diskussionen om struktu-
ren av Kristi gestalt, i synnerhet hans
mänskliga vetande. Vidare skänkes den
kristologiska forskningen inom den bib-
liska tmlogin tillbörligt beaktande.

Hueber Vedag fortsätter även utgi-
vandet av Handbucb d.er Morahheologie,
som utges av professor Marcel Reding,
Berlin. Band Yll Morabbeologiscbe Er-
Aenntnis- and Method.enlebre GSQ,.
DM 14: 8o) har författats av professor
Rudolf Hofmann, Freiburg.

Författaren griper sig an med en svår-
bemästrad uppgift. Han vill inte endast,
som det vanligen sker i moralteologiska
läroböcker, ge en sammanfattande över-
sikt över moralteologins historia utan
mera utförligt och i detalj undersöka de
kunskapsteoretiska och metodologiska
förutsättningar som de olika, till upp-
ldggning och innehåll, frågeställning och
målsättniag, objekt och metod rätt skif-
tande systematiska framställningarna vi-
lar på. Författaren är fullt medveten om
att det iflte gäller och inte kan gålla att.

uppställa ett nytt, allmängiltigt moral-
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teologiskt system. Kravet gå enstämmig-
het och enformighet skulle ju just på
detta område, där livet ständigt ställer
nya kägor, skapa en olidlig ensidighet
och sterilitet. Men deo så starkt marke-
rade olikheten av de systematiska fram-
ställningarna är ett tecken på stor, sedan
århundraden framträdande osäkerhet i
metoden, kanske t. o. m. på frånvaro av
genomtänkt metod. En mera ingående
och kritisk undersökning av de förut-
sättningar som moralteologin bygger på,
m. a. o. en moralteologisk metodlära, kan
därför 

- 
och ddri har författaren fullt

1i11 
- 

inte endast vara till stor nytta
för själva forskningen utan även för en
vidare läsekrets avsevärt underlätta in-
sikten i de enskilda lärornas och konklu-
sionernas logiska och sakliga smingens.

Åa bedöma om författaren har lyckats
måste överlåtas åt fackmännen. Men en
blick på innehållet överrygar om att
detta är ett omfattande och stimulerande
arbete.

Del I "Den moralteologiska kunska-
pens väsen och målo ger en god över-
sikt över motalteologins rSelbstverständ-
nisu (namn och definition, utveckling
till system, diskussionen om metoden);
dess grundfrågor; den moralteologiska
kunskapens uppgift och mål med in-
tressanta tilläsg om moralteologin och
förkunnelseteologin samt om frågan om
en rlekmannaetik>; moralteologin som
kristen morallära (objekt, ontologiska för-
utsättningar, det goda och dess nolmer,
det godas förverkiigande); den moral-
teologiska kunskapens särart och grän-
ser.

Del II behandlar den moralteologiska
kunskapens teologiska och naturliga käl-
lor samt moralteologins profanvetenskap-
liga grundläggning, en omfattande och
detaljerad översikt över alla de kun-
skapsvägar som för till etisk insikt eller
etiska trosupp fattningar.

Del III ä,r Ågnad, åt den moralteolo-
giska metoden. Först redogörs för de
olika metodiska vägarna: den positiva
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metoden, den systematiska, den kasuis-
tiska, den asketisk-mystiska. Särskilt tack-
nämligt är i detta avsnitt ett tillägg om
moraiteologin och kasuistiken. Sedan
undersöks den moralteologiska systema-
tikens beräaigande och gränser, moral-
teologins grund- eller enhetsprincip, spe-
ciellt Kristi efterföljd som grundprincip,
och moralteologins ställning inom teolo-
gin som helhet. Slutligen visar f.örf.attz-
ren hut han tänker sig avgränsningen
och uppläggningen av det moralteolo-
giska lärostoffet i en allmän moralteologi
och en speciell, iodelad enligt dygde-
schema, dekalogen, nådelivets struktu-
rer, pliktområden, livsområden.

lValter-Verkg i Ohen, Scbweiz, har
utgivit ett säreget teologiskt arbete av
Ladislaus Boros med titelr. Mysterium
mortis (1962. Sfr. 16:8o) och under-
titeln >Der Mensch in der letzten Ent-
scheidung>. Genom att utforska dödens
mening försöker författaten vinna insikt
i dess berydelse för människan och det
mänskliga livet. Han kommer till resul-
tatet att människan i och genom sin död
avgör själv helt personligt och aktivt
sitt eviga öde.

I bokens första del undersöker förfat-
taren de metodologiska förutsättningarna
för en analys av döden. I andra delen
redogör han för de filosofiska förutsätt-
ningarna för denna analys och konfron-
terar i den tredje, teologiska delen sitt
försök till lösning av dridens innebörd
med olika teologiska frågor som hittills
ännu inte fått ett tillfredsställande svar
men genom den egna hypotesen ställes i
ny belysning.

Fackkritiken har välkomnat boken som
ett betydande bidrag till ett ännu ofull-
komligt kartlagt område av den filoso-
fiska och teologiska spekulationen. Men
man tnenar, att författarens tes i sin ren-
odlade form knappast ännu kan anses

vara bevisad. Han har emellertid på ett
övertygande sätt visat att ett sådant slut-
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giltigt avgörande i dödsstunden eller
dördsögonblicket kan vara möjligt.

Otto Mil,ler Verkg, Salzbarg, har un-
der titeln Die Abschied.suo$e des Herrn
(t962. DM 23l. 

-) 
utgivit en tysk över-

sättning av dominikanpatern Gebhard
Maria Behlers förklaring av Johannes-
evangeliet k"p. r3-r7, Les paroles
d.'al'ieux d.* Seigneur (Paris r96o, du Cerf).
P. Behler är fackman framföt allt på se-

mitisk filologi vilket ger honom möjlig-
het att med hjälp av gammaltestament-
liga texter anlågga nya aspekter på detta
avsnitt ur Johannesevangeliet, som är av
central betydelse för kristologin. Tolk-
ningen tar hänsyn till både kyrkofäderna
och den moderna exegetiken. Boken vän-
der sig i första rummet till allmänheten
och har som "anspråkslöst mål att ge

impuls och näring åt den begrundande,
mediterande läsning som av ålder kallats
lectio d'ioina, gudomlig läsning>.

En genre av katolsk litteratur, som
aldrig dör ut, är populära, mer eller
mindre apologetiskt orienterade fram-
ställningar av trosläran, ofta i form av
fåga oclt svar men ofta även i form av
tematiska inlägg i den religiösa debat-
teo.

En outtröttlig katolsk apologet och
debattör i Tyskland är professor Georg
Siegmund. I sina otaliga böcker, små-
skrifter och artiklar för han den katolska
trons talan särskilt mot ateismens an-
grepp i vår tid 

- 
tyvårr i allmänhet

på en ryska som är tämligen omständlig
och tröttande, Men hans nit är det inget
fel på, ej heller på hans intensiva bemö-
dande att ta motståndaren vid hornen.
Som ett gott exempel på hans kunniga
sätt att belysa och försvara bevisen för
Guds existens och Kristi gudomlighet
kan rekommenderas hans bok Glaube
aeruhet?, som utkommit pä Pauhs Ver-
lag, Recklinghausen (1962). Särskilt in-

tressant och läsvärt är kapitlet rDer Åus-
weis Christi durch 'Wunderzeichenr, där
även Lourdes-undren värdetas som bevis
för Kristi och kyrkans gudomliga aukto-
ritet.

Pä Panl Pattlocb Veilag, Ascbaffen-
b*rg, föreligger i tysk översättning en
amerikansk bok med svar på roo Fragen
iber d.en Aatbolfuchen Ghuben (1963.
DM 18: jo), frågor som ofta och ide-
ligen ställes av icke-katoliker men även
katolska kristna inte så sällan stfu und-
rande inför. Författaren är professor

John A. O'Brien, en flitig och uppskat-
tad religiös skriftställare, känd utöver
USA:s gränser. >De hät framförda frå-
gorna grundar sig på en undersökning
som omfattade tio år och utsträckte sig
över hela Amerikau, säger författaren.
Han hoppas >att denna bok kan komma
till någon nytta för fråge- och försam-
lingsaftnar, för skolor av olika slag och
för människor av varje konfession eller
av ingen sådanu. Redan några stickprov
på de klart formulerade frågorna med
sina i all sin korthet precisa svar både på
troslärans och det kyrkliga samt prak-
tiskt kristna livets områden ger anled-
ning att helt instämma i denna förhopp-
ning.

Ed.itions Beaucbesne, Paris, har under
ledning av Louis Chaigne påbörjat en
ny serie, Collection Beaacbesne, som har
till uppgift att ge >expos6s sur les grands
problömes intåressant le lecteur de nore
temps). De ,stora problemr, som serien
skall ta ställning till, är inte bara de re-
ligiösa utan även de filosofiska, psyko-
logiska, litterära o. a. Det första häftet,
Inrrod.action å la Foi av Henry Bars

Gg6l. E 9), ät ägnat den mest elemen-
tära religiösa frlgan, nämligen den om
den kristna trons förutsättningar, dess

inre och yttre betingelser och mest vä-
sentliga innehåll. Ämnet urvecklas i te
livliga samtal mellan två äkta makar och
två av deras vänner, fyra personer med
utpräglade karaktärer, som är övertv-
gade katoliker och som talar om frågor
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som de verkligen är engagerade i. Fram-
ställningen ligger inte på det kateke-
tiska planet utan förutsätter hela ,ånges-
ten hos vår tids människorr.

I detta sammanhang kan också en li-
ten skrift av den engelska författarinnan
Cecily Hastings nämnas, Tbe Point ol
Catholicism (London, Sheed e< 'W'ard),

som utkom på' St. Olaf Forlag, Otlo, i
norsk översättning av G. \U(icklund-Han-

sen under titeln Kiemequnktet i Kato-
lisisrnen (tg6). För att hos katoliker
och icke-katoliker motarbeta det kanske
föreliggande intrycket av "katolicismen,
som rbare en kjede av l6se assosiasjoner
som sprikker i alle retninger uten på
noen måte å dekke hverandre eller å

falle inn i et mlnster), förs läsaren på

sakligt, lugnt undervisande sätt fram till
,den sentrale sannhet om hva kirken er:
Menneskenes forening med Gud i Kris-
tus). 

- 
H.är dr den ,moderna ångestbe-

tonadeu problematiken långt borta.

Hand.bucb d,er Do gmenge schicbte, som
utges av Herd.er-Verkg, Freiburg ( jfr
Cred.o 1964:43), fullbordas i rask takt.
Leo Scheffczyk, professor i dogmatik och
dogmhistoria vid universitetet i Tii-
bingen, bidrar till band II (Der Trinita-
rische Gott, Die Schöpfung, Die Siinde)
med fasc. za: Scböpftng und. Vorsehung
(rq6:. DM z7:6o) och Burkhard Neun-
heuser, benediktin i Maria Laach, till
band IV (Sakramentslehre) med fasc.

4b: Encharistie in Mittelalter and. Neu-
zeit (1963. DM 13:8o).

Prof. Scheffczyk ger på 15: sidor, ut-
gående från den grundläggande läran i
Skriften och de tidigaste uosbekännel-
s€rna, en komprimerad översikt över den
mångskiktade utvecklingen av dogmen
om skapelsen och försyneo, sådan den
präglas av samspelet med och avgräns-
ningen till föreställningen i den helle-
nistiskt-romerska världen, den skolas-
tiska metafysiken och den moderna na-
turalismen.
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Pater Neunheuser, som tidigare redan
författat fasc. z av saruna banå: Taufe
und. Firmang, behandlar här på 69 sidor
i sex paragraler låtan om eukaristin
inom den österländska medel,tida kyr-
kao; inom den västerländska kyrkan un-
der den tidiga medeltiden, särskilt de
båda s. k. natwardssuiderna och den
fötsta utformningen av transsubstantia-
tionsläran; inom den tidiga skolastiken
och inom högskolastiken med tansub-
stantiationslärans slutgiltiga utformning
och de systematiska sammanfattning rna
av läralr om eukaristin; under senmedel-
tiden med den då framträdande kritiken
och osäkerheten; under reformationens
och det tridentinska kyrkomötets epok;
vidare under den eftertridentinska tiden,
där framställningen om eukaristin allt-
mer uppdelas i ilera "traktater" ooh olika
umässofferteorier) uppställes, och slutli-
gen fram till vår tid med dess återgång
till en sakramental uppfattning äveo av
själva offerhandlingen.

Vi begagnar här tillfället att kort hän-
visa till en annal Herder-serie av fack-
teologisk karaktår, som behandlar en
ftägz av största berydelse för våra dagars
teologiska samtal utöver konfessions-
gränsetna, nämligen frågan om traditio-
nen. Under titeln Die fJberlieferung in
d,er neaeren Theologie vill Josef Rupert
Geiselmann, den kände dogmatikpro-
fessorn från Ttibingen, tillsammans med
sina lärjungar vetenskapligt upparbeta
och sammanställa de nya ansatser för en
teologisk förståelse av traditionen, sorn
en djupare insikt i de väsentliga för-
bindelserna mellan uppenbarelse och his-
toria i vfua dagar erbjuder. Prof. Geisel-
mann själv har bidragit med en under-
sökning om Die lebendige tlbedieferung
als Norm d.et cbilstlichen Ghabens i
anslutning till traditionsläran hos tii-
bingerteologen Joh. Ev. Kuhn. Giinther
Biemer har under riteln Ubeilieferang
and. Ot'fenberung f.ramstälIt John Henry
Newmans lära om traditionen och \Val-
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ter Kasper under titeln Die Lebre oon
der Tradition in d,er römiscben Scbale
(tg6z. DM 3ri-), i stor utsträckning
på grund av otryckt källmaterial, under-
sökt traditionsläran hos företrädarna för
den s. k. romerska skolan, professorerna
vid Gregorianska universitetet Giovanni
Perrone, Cado Passaglia och Clemens
Schrader.

I serien Herd'er-Biicberei är av särskilt
intresse bd 163 med ett urval av Thomas
av Aquino: Summa theologica under ti-
teLn Gott und. seine Schöpfang (t9Q.
DN{ z:5o), med en orienterande inled-
ning av prof. Max Möller; vidare bd
r72 som innehåller 

- 
till billigt pris!

- 
det mycket uppskattade och till flera

språk översatta verket av Josef Holzner:
Paulus. Sein Leben and, seine Briefe
(1964. DM 3: 8o). I bd r73 ger Elisa-
beth Liefmann-Keil på vetenskaplig
grund men även för icke-fackmannen en
introduktion till problemen inom den
moderna nationalekonomin; Einfilbrung
in d.ie polititche ökonornie (1964. DM
A:8o). Bd r74 innehåller en dokumen-
tation av Klaus Vielhaber med titeln
Gewalt und. Geuissen (rg64. DM e:6o),
där biografiskt material och polis- samt
domstolsakter sammanställts om den av
nazisterna avrättade tyske studenten \fiili
Graf, som stod i förbindelse med "I(eisse
R.oseu, den kända motståndsgruppen i
Minchen. Bd r75 är en modernisetad
utgåva 

- 
med introduktion av Albert

Brandenburg 
- 

av Das Magnifikat. Ver-
tleutscbt and aasgelegt durch D. Martin
Latber, som ger en god bild av Luthers
förhållande till Herrens moder.

TG

Orientering om bibeln. En bok
av svenska exegeter. Stockholm
1963, SKDB. Kr. 9: 5o.

Denna lilla bok utgör en samling po-
pulärt hållna f.öredrag av svenska uni-
versitetsexegeter, som därmed ville ge

sina åhörare ett sakligt underlag för det
egna bibelstudiet. I några korta men in-
struktiva inlägg kan vi här iaktta den
konsensus som råder inom svensk forsk-
ning rörande Nya testamentet, demon-
strerad på nägra fuägor, som är akruella
inom dess forskningsområde.

I en liten fin uppsats betitlad >Evan-
gelierna 

- 
myt eller verkligheto be-

handlar prof. H. Riesenfeld den
mest fundamentala frägan för såväl forsk-
ningen som den vanliga bibelläsaren. Se-

dan ett par generationer har diskussio-
nen böljat fram och tillbaka. I fyra punk-
ter karaktäriserar han nu helt kott rnågra
av de insikter, som på sistone har fört
forskningen vidare och samtidigt har
återvunnit något av det historiska under-
laget f.ör evangeliernas framställningo.
Redan i evangelierna och den bakom dem
liggande muntliga traditionen finns som
ett ofrånkomligt element medvetandet
om de skildrade händelsernas historiska
förankring. Johannesevangeliets värde
som källskrift har alltmer kommit att
beaktas. Evangelierna vittnar både genom
form och innehåll, i sitt slag utan mot-
svarighet i väddslitteraruren, om etr
skeende, som även det var av enastående
slag. Den fjärde och sista iakttagelsen
gäller Jesu syn på sig själv och på sin
uppgift, ett urdatum i evangelierna, som
ofrånkomligt för oss tillbaka till en his-
torisk gestalt bakom dessa. Den kritiska
prövningen av de i evangelierna samlade

Jesus-orden och berättelserna måste där-
för ske under hänsynstagande till den
syn som Jesus hade på sig själv. Det
hade inte kunna skrivits något evange-
lium, >om det inte funnits en historisk
gestalt vid namn Jesus, vilken i ord och
handling förverkligat sin högst person-
liga kallelse att v^rz Människosonenu.

Doc. B. Gerhardsson skriver sak-
kunnigt och elegant om >Skriftens ord,
Herrens och apostlarnasn. Vi får i hans
uppsats 

- 
även om han givetvis själv

skulle vara den siste att medge det! 
-en god katolsk information om Skriftens
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och traditionens samhörighet och enhet-
lighet i ett stort frälsningshistoriskt per-
spektiv: Kyrkan >tror inte, att en rymd
av tystnad skiljer Guds värld från vår.
Den är förvissad att Gud har talat och
att han ännu talar till världen: genom
Skriftens ord, genom llerrens och apost-
larnas.o

I ett kapitel om Kristi efterföljelse av
doc. E. Larsson igenkänner en katolik
ett annat angeläget ämne, omhuldat av
asketiken under sekler. Det är glädiande,

att protestantisk teologi har vågat sig på
detta ämne för att via exegetiken kanske
tvinga systematikerna att ta upp det som
egen fräga, som en ,Lehre von christ-
lichen Vollkommenheitsstreben", fast den
alltifrån början, trots det rum den intar
i Skriften, skjutits undan på grund av

att solafideismen totalt måste få behärska
marknaden. Men efterföljelsen såsom

död och liv med Kristus, såsom liv i Nå-
den är det kristna livets signum och kan
icke bortpolemiseras eller bortskymmas.

Till dessa uppsatser ansluter sig se-

dan, mer eller mindre direkt, olika tids-
historiska framställningar av den värld
där evangelium och urkyrka växte fram.

- 
Hela boken är av det största intresse

och kan som framgår av vad ovan sagts

även av katoliker med stor behållning
läsas till bibelstudiet.

Oloo Olsson

Benedikt Reetz: Giltsn
lllorgen! Ein Vlort in d.en Tag.
Freiburg 1964,Herder. DM z: 5o.

>Jag vill påminna eder om evange-
lium..., (r. Kor. 15: r). Sålänge vi le-
ver mitt i det dagliga livets mångahanda,
som så lätt vill bli en egen domän, un-
dandragen det andliga livets genomsy-
rande kraft, är det självklart nödvändigt,
i egentligaste mening livsnödvändigt, att
vi dagligen söker upp källorna. Vi har en
hel del medel i vår hand, som på det
ena eller andra sättet hjälper oss med
denna livsorientering.
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Ärkeabboten av Beuron, Benedikt
Reetz, har utgivit oågra av sina morgon-
hälsningar i tysk radio under åren 1959-
63. Ännu i sin ryckta form förmedlar
de en varm och trygg röst, som vänligt
småpratar med en krets av åhörare. De
mest skilda ämnen får bilda utgångs-
punkt för små korta och till formen
anspråkslösa samspråk. Glittrande och
fyndiga (utan den fjoUighet som så lätt
brukar infinna sig!). Det är en mogen
och avklarnad personlighet, som vi mö-
ter ,och som ur sitt föråd bär fram,
ett ord att ta med sig för dagen. Det är
detta som gör, att vi trots de disparata
ämnena finner oss ha blivit påminda om
evangelium.

Olot Olsson

Ethelbert S tauf.f.er Den
bistorisAe Jesus i ry befusning.
Verbumserien. Stockholm r963,
SKDB. Kr.7:7j.

Bo Giertz: Stengrund.en,
Verbumserien. Stockholm r963,
SKDB. I3'. rr:-.

Dessa två böcker ingår i den av Diakoni-
styrelsen nystartade serien pocketbörcker

kallad Verb*rnserien. rBilligböcker på
kvalitetsnivåu är mottot för serien och så

vitt man kan döma av den publicerings-
lista som hittills offentliggjorts är denna
slogan inte bara tom reklam.

Stauffers Den histodsAe les*t i ny be-

lysning vänder sig främst till leLmän och
har utan tvekan en stor uppgift att fylla.
Den ger en klar överblick över det histo-
riska händelsefödopp i vilket Jesus levde
och verkade samt innebörden i Jesu för-
kunnelse och handlande och hur detta
uppfattades av olika kategorier i samtiden.
Läser man boken med Bibeln i andra
handen får man en klarnad och samman-
hängande bild av kristendomens grun-
dande. Framför allt reder författaren ut
den annars snåriga kronologin kring de
yttre skeendena.
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Inte minst intessant är den vetenskap-
liga bevisföringen för aa de tilldragelser
Bibeln berättar om verkligen ägt rum.
Det år natudigtvis svfut för en leL-an att
avgöra i detalj vilket vdrde de enskilda
bevisen och parallelletna hat, men de gör
som helhet ett övertygande intryck.

Kanske kan man anmdrka pä att a*
hopningen av fiakta blir något för stor i
vissa avsnitt och ibland går över den
ookunnigesr horisont. Ur denna synpunkt
är koncentrationen till pocketbok natur-
ligtvis en smula olycklig.

Stilen är lättflytande och här och var
t. o. m. spännande och boken dr så pss
mångfacetterad an den kan läsas både som
en lärobok och för den troende som en
uppbyggelsebok. Det senare har dock inte
varit f.örf.attarens avsikt, eftersom han är
mycket noga med att inte ta ställning för
eller emot den kristna tron.

En uppbyggelsebok är dock utan tve-
kan Bo Giera' Stengranden, som hår
kommit i ny upplaga. Ordet ,uppbyg-
gelse" har ju i modern svenska beklag-
ligtvis fått en småsentimental biklang.
}Jär fu det emellertid frLga oa, en roman
som framställer den övervårldsliga verk-
ligheten på ett övertygande säa mia i
vardagen.

Romanen båir underrubriken >En sjåla-
vårdsbok" och skildrar ue själasörjare un-
der tre olika epoker på den svenska lands-
bygden. Gemensamt för de tre är att de
alla genomgfu en omvändelse fram till en
fördjupad uo och därmed till en allvar-
ligare syn på sitt kall.

Giertz visar prov på en enastående in-
levelse i tider så skiftande som upplys-
ningens, den stora r8oo-talsväckelsens
och rgoo-talets. Han visar också att män-
niskorna trots yttre olikheter är sig ganska

lika genom olika tider och fromhetstyper.
De religiösa frägorta och problemen blir
desamma och svaren likaså. Mao kan
också säga att detta är en ,ärkeluthersk,
roman med sitt ständiga förkastande av

>gärningsläranr, något som exemplifieras
genom hela boken.

Det som bränner sig fast och g& Sten-
grand,en till en i hög grad kristen toman
(något ganska ovanligt i svensk littera-
tur) för både katoliker och protestanter
är dess realism i uosfrågor. Eo realism
som visar att Lristendom iote bara är
något man konventionellt praktiserar nel-
lan rr och rz på söndagarna, utan något
för hela livet genomgripande.

När boken första gången kom ut r94r
lär den ha blivit något av en succ6. Den
har sedan cyckts i uetton upplagor. Frå-
gara'år om det $ svenska språket sedan
dess skrivits någon kristen roman som
kan jämföras med denna!

Birgitta Vinbäck

Nina Kosterinas dagbok. Udde-
valla 1963. Zindermans. Kr.
rg: 5o.

Under Stalinepokens utrensningar och
massarresteringar 'börjar en r5-årig rysk
flicka shiva dagbok. De inledande av-
snitten skulle ha kunnat skrivas av vil-
ken uog flicka som helst Våirlden ter sig
från Nina Kosterinas synpunkt ganska
idyllisk med utflykter, vänner och glada
upptåg. Året är 1936. Trots de många
ytue likheterna ned vfu egen tillvaro
finns där ett främmande, over,kligt ele-
meot, deo effektiw politiserade saten.
Med en självklathet som verkar skräm-
mande berätas om upptagoingar i Kom-
somol (Kommunistiska ungdomsförbun-
det), den fullkomligr osakliga valpropa-
gandao och hur den kommunistiska sy-
nen 

- 
inympad oära nog från spädbarns-

5jadiss 
- 

fårut av sig på varje detalj
av livet. Nina talar med barnslig förvå-
ning om arresteringar och uteslutningar
ur partiet: rKunde dessa verkligeo vafa
folkets fiender?r Mea hon accepterar, nå-
got alternativ kan inte finnas. Denna
spänning mellan ett unormaltr liq ter-
rorn i bakgrunden och en fanatisk tros-
gldd gör ett nästan bisarrt intryck.
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Men där finns också en annan sida av
livet. Nina växer upp och utvecklas. Hon
får kulrurella intressen och sruderar inte
bara de stora ,ledarnau och den socialis-
tiska litteraruren. Namn som Goethe,
Stendhal, Merim6e och många andra >icke
rcnläriga> förfanare möter en ofta. Det-
samrna är förhållandet inom musiken.
Något som undersuyker aa förhållan-
dena i Stalins Ryssland inte var så enkla
som man ofta föreställer sig utifrån.

Ingenting förmår dock påverka Ninas
kommunistiska grundtro. Fadern arreste-
ras som "folkets fiende, och Nina be-
handlas på grund därav uppenbart orätt-
vist, men partiet har naturligwis rätt. Så

kommer kriget som skall bli hennes
prövosten. Inte förrän dagen efter det att
Ryssland dras in dvs. den z3 j,a,ni r94r
omnämns överhuvud krigets existens. Ni-
rlas tro håller, hon går ut som partisan
och ger sitt liv för folket.

Som litterärt dokument saknar boken
nästan helt intresse, meo sorn en speg-
ling av hur livet kunde gestalta sig i ea
land helt annorlunda än vårt och uader
en regim byggd på makt och brutalitet
gör den ett överväldigande intryck. Deo
visar att kommunismen inte kunnat ta
död på profzna kulturella värden, men
hart när ersatt religionen med en f,ana-
tisk tro på människor och system, som i
detta fall leder till marryrdöden 

- 
Nina

striÅer för kommunismen oclt inte tno,
nazismen.

Nina Kosterinas dagbok ställer en ia-
för många frågor och får en ibland att
wivla p,å den absoluta autenticitet den gör
anspråk på.

Bingitta Vinbäck

Göta och Ludvig Jöns-
son: Kan toå bli ett? Yetbum-
serien. Stockholm 1963, SKDB.
Y*. i:7i.

Dena är ingen handbok i äktenskap-
lig samlevnadskonst, inte heller något de-
battinlägg i frägan om skilsmässostatistik

2c]6

eiler allmän rlössläppthetr. På det hela
taget är det ganska svårt att komma un-
derfund med vad denna bok egentligeo
är. Enligt förordet har den tillkommit
genom samtal mellan förfanarna: Göta
Jönsson, som är socionom och familje-
rådgivare, och Ludvig Jönsson, präst i
Svenska kyrkan och ledare för "Arbets-
etik-studier och rådgivning' som föte-
trädesvis sysslar med samlevnadsfrågor.
Ålltså två personer som av erfarenhet bör
veta vad de talar om. Trots dessa goda
förutsättningar ät man beredd att kalla
boken en samling teorier. Men naturligt-
vis behövs det också teori i en äktenskap.
Man kan inte leva på sagans roch så

levde de lyckliga i alla sina dagar".
>Kan tuå bli ett?" har två sidor och

den stora ftägan ät om dessa wå kan bli
ett 

- 
intryck€t blir bara alltför splitt-

rat. För att börja med det negativa: de
,krav som skisseras för parterna i ett äk-
tenskap kan genom sin anhopning bli
överväldigande. Man kan lätt föreställa
sig att de människor som verkligen har
problem i sina äktenskap 

- 
kanske ter

sig boken sdrskilt lockande för dem 
-efter genomläsningen känner sig helt för-

intade. Uppslagen till varför äktenskapet
hotar gå sönder är många och identifika-
tionsmöjligheterna likaså. ,Kan jag verk-
ligen orka med att leva upp till detta?r
blir kanske resultatet av läsningen i dessa

fall. Frestelsen aft läsa boken som haod-
bok är tillräckligt stark.

Så till motsatsen: alltför många iikten-
skap iogås ju i dag på rlösa bolinerr.
Uarycket reftertankens kranka blekhett
kanske verkar smått cyniskt, men är inte
desto mindre karaktäristiskt. Här har bo-
kea verkligen en nission aa :fylla. Den
talar om i klartext aa äktenskäpa inte är
någon dans på rosor, utan oågot an
kZimpa för, något som måste vårdas. Man
önskar att läsarna från denna kategori
blir flertalet. Ur denna synpunkt fixsvin-
ner också (egendomligt log) intrycket av
nbara teorir.

Författarna säger dock många kloka
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ord om lycka, kärlek, självständighet i
äktenskapet etc. och där kan man vara
med nästan hela vägen. När kristendomen
sedan direkt kommer med i bilden blir
det svårare främst därför att här sägs

mera rdjupa> än klara ting. Svävande
formuleringar (man frestas kalla dem fra-
ser) om en allomfattande kårlek nfute
te sig lika svåra att försti konkret an-
tingen man är lristen eller inte. Några
fasta meningar om den kristna synen på
äktenskapet och dess moral hade räddat
situationen. Man behöver för den skull
inte fastna i trångsynt moralism! Ger man
tanken på skilsmässa en chans blir det
alltför lätt au läta bli au göra sitt bästa

- 
och det är ju ändå just ratt göra sitt

bästa" författarna vill uppmana till.
Birgirta tYinbäck.

Lexih,on d.er Päd.agogik. V.
Ergånzangsband.. Freibvg ry64,
Herder. DM 75:*,85:-.

På den vetenskapliga pedagogikens
och den praktiska undervisningens och
uppfostrans område uppstår oavlåtligen
nya problem både på det teoretiska och
det praktiska planet. Det blir då inte
lätt för pedagogiska uppslagsverk att
följa med i utvecklingen. Det krävs stän-
digt nya upplagor eller tilläggsband. För-
laget Herder har lyckats med den upp-
giften. 196o gav det de iyta banden av
sitt allmänt uppskattade LexiAon d.er Pä-
d'agogik en aktuell prägel, och nu efter
fyra är erbjuder det ett femte "Ergän-
zungsbandr där mer än z5o medarbe-
tare ger en utmärkt orientering över de
nyaste frågeställningarna och resultaten
på detta expansiva område. Det sker dels
i form av tilläe€sartiklar, som komplet-
terar huvudverkets uppslagsord i överens-
stämmelse med forskningens och tillämp-
ningens nuvarande status, även vad litte-
raturhänvisningar beträffar, dels un-
der nya uppslagsord genom korta defi-
nitioner eller mera utförliga framställ-
nil;,gar av viktiga oya företeelser eller

också genom sammanfattande, vetenskap-
liga uppsatser om viktiga frågor som idag
är livligt omdiskuterade vädden runt.
Naturligtvis behandlas ämnena närmast
ur tysk synvinkel. överallt märker man
emellertid tydligt den globala inställning
som i våra dagar kan anses självklar
även i sådant sammanhang. Huvudver-
kets översikter över de enskilda länder-
nas pedagogiska situation kompletteras
med färska uppgifter. Den korta, kom-
primerade tilläggsartikeln om läget i
Sverige, författad av J. Oming, inledes
sanningsenligt med den betecknande
upplysningen: oDas schwed. Schulwesen
ist in durchgreifender Entwicklung.r

]G

Hand.bucb d.er Sozialerziebang.
Bd I Grund.legung d.er Sozialer-
ziehang. Utg. Ernst Borne-
mann-Gustav v. M ann-
Tiechle. Freiburg 1963, Her
der. DM 38:. -.

Åter ett nytt standardverk från Her-
ders förlag. Bakgrunden och intentionen
meddelas i förordet. Det gäller ett för-
sök att på nytt genomtänka och utifrån
vetenskapens och det praktiska livets nu-
varande ståndpunkt precisera begreppet

"SozialerziehungE - 
med full avsikt an-

vändes denna benämning för att tedan
på detta sätt ta avstånd från det i Tysk-
land nazistiskt infekterade uttrycket ,So-
zialpådagogik>, I nära samarbete med
vanndra har olika fackmän från de här
berörda fackområdena (inklusive teknik
och arkitektur) lämnat sina bidrag. De
stämmer överens i grunduppfattningen
om människans personkaraktär och i ac-

cepterandet av bindande etiska notmer,
men de skiljer sig till sin religiösa be-
kännelse resp. sin politiska grundinrikt-
ning. I det föreliggande första bandet
framställes mera utfödigt den gemen-
samma metafysiska-antropologiska grund-
valen. Dir sedan vid tillämpningen av

denna g;rurds'n de religiösa och poli-
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tiska ställningstagandena leder till diver-
gerande uppfattningar, är målet det att
var och en ger informativa referat över
alla förefintliga ansatser till en lösning.
Vid urvalet av medarbetarna var först
och främst facklig kompetens bestäm-
mande, men inte mindre även personlig
kontakt mellan ledningen och medarbe-
tarna, för att på så sän skapa en gyonsam

förutsättning för ett riktigt lagarbete.
Den stora fördelen med detta verk

ligger alltså däri att medarbetarna har
en gemensarn utgångspunkt, men att de

inte är fastlåsta angående de konkreta
vägarna. Det föreliggande första bandet
är mest pfiglat av det som är gemen-
samt.

I första delen fromställes grundvalarna
för den sociala uppfostran: den anro-
pologiska ansatsen, den socialantropolo-
giska bakgrunden, människans sociala

natur, teologiska förutsättningar i både

evangelisk och katolsk belysning.
I andra delen särskådas de historiska

förutsättningar i vfu tid som den sociala

uppfostran måste ta hänsyn till: idåhisto-
riska betingelser för levnadsordningen i
vår tid, det industriella samhället, män-
niskan i det industriella samhället, diagn-
osen av uppfosmans nuvarande situation.

I tredje delen preciseras, med en kort
framställning av socialpedagogikens his-
toria som utgångspunkt, själva begreppet
och dess mångsidiga innehåll. Ett särskilt
kapitel ger en översikt ur socialpedago-

gisk synvinkel över den sociala lagstift-
ningen i Tyskland ffin fi39 fram till
vår tid.

I fjärde delen behandlas den sociala

uppfostran som uppgift och kall: det so-
ciala arbetet och de olika yrkesgrupper
som där är engagerade, skolan och före-
tagets socialpedagogiska funktion, social-
pedagogik som vetenskaplig disciplin,
den sociala uppfostran som nationell och
internationell uppgift.

Bd, ll Sozialerziebang irn geordneten
sozialen Feld kommer att ge en fram'
stdllning av de metoder som i praktiken
tillämpas på de olika områdena av det
sociala livet: det sociala arbetet bland
ungdomen, de vuxnas fortbildning, åld-
ringsvård m. m.

Bd III Sozialerzieh*ng als Hilfe bei
gertörten sozialen Beziebtngen skall ana-
lysera de sociala rubbningarna och de
Lonkreta metoderna för att återställa den
sociala ordningen: adoption, ungdoms-
vård, terapeutisk pedagogik, social lag-
stiftning m. m.

Till varje band är fogat ett bihang
som orienterar om de viktigaste organisa-
tioner, sammanslutningar, arkiv och in-
stitutioner som för närvarande är enga-
gerade i den sociala uppfostran, Bihanget
i bd I sammanställer i form av en för-
teckning institutioner med socialpedago-
giskt syfte i Tyskland.

]G
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Birgittaforeningen
har till uppgift

att utgiva och sprida katolska skrifter, enligt stadgarna av år

r9o7. Ett flertal läroböcker, broschyrer och annan katolsk lit-
teratur har kunnat utgivas genom ekonomiskt stöd från för-

eningen. År 1953 fick Birgittaföreningen i uppdrag av stiftets

biskop att sköta förvaltningen av Credo - katolsk tidskrift

och föreningen blev i samband därmed ägare till tidskriften.

Credo, som i år utkommer med sin fyrtiofemte årgång, är nu

Sveriges äldsta kulturtidskrift näst efter Ord och Bild. Att

Credo fortfarande kan utkomma i en tid, då så många tid-

skrifter tvingas upphöra på grund*av de ständigt ökande kost-

naderna, är helt beroende av frivilliga bidrag. Trots att pre-

numerantantalet stiger och trots att allt redaktions- och

expeditionsarbete sker helt utan ersättning, uppstår regelbun-

det ett underskott som måste täckas av Birgittaföreningen.

Varje medlemsavgift till föreningen ökar därför möjligheterna

att kunna frirhindra att den katolska stämman i den svenska

kulturdebatten tystnar.

Varje katolik kan bli medlem av Birgittaföreningen genom att

sätta in årsavgiften kr. ro: - på postgirokonto r9 53 53, Birgitta-

föreningen, Stockholm. För ständig medlem är avgiften kr.

IOO: 
-.

Styrelsen i Birgittaföreningen vädjar till varje katolik att själv

bli medlem av föreningen och att också söka vinna sina katol-

ska vänner som medlemmar.

Josef Heuberger
ordförande

Birgit Leithofr
sekreterare

Karin Sparre

Gösta Lindroth
kassör

Maja aon Engeström
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