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SEDAN SIST 

Arkebiskop Johannes Erik Muller 

Apostolisk vikarie för Sverige (1922-53) och den förste katolske biskopen 
av Stockholm (1953-57) avled den 5 april 1965, 87 år gammal, i sin 
bajerska födelsebygd, efterlämnande minnet av en sannskyldig Sacerdos mag
nus: en biskop med andlig resning, en kyrkoledare som med klar målmed
vetenhet och stor energi satte in hela sin person och sin mångfaldiga begåv
ning i de mestadels svåra kyrkliga uppdrag som anförtrotts honom. Den sär
egna värdighet, som var utmärkande för denna biskopsgestalt vid alla officiella 
funktioner och som kom honom att framstå ej som »prelat» men just som 
»präst», berodde inte minst även på det faktum att dåvarande påvlige nun
tien i Munchen, Eugenio Pacelli, sedermera påven Pius XII, gav honom 
handpåläggningen vid det första tillfälle då Pacelli fungerade som biskops
konsekrator - en apostolisk succession av säregen och för biskop Muller 
personligen högst betydelsefull innebörd. 

Det djupa allvar i hans ansvarsvilja som präglade den avlidnes prästerliga 
och biskopliga gärning, parat med en varm, mänsklig hjärtlighet, övertygade 
alla om äktheten i hans personlighet och skaffade honom under årens lopp 
alltmer aktning även inom icke-katolska kyrkliga kretsar och hos olika stat
liga instanser - till stor fördel för hela den katolska existensen i vårt land, 
i synnerhet också i samband med de utredningar som föregick tillkomsten av 
den nya religionsfrihetslagen i början av femtiotalet. Kommendörstecknet av 
Kungl. Nordstjärneorden, första klass, som förlänades honom 1944, innebar 
ett erkännande från högsta ort att hans biskopliga gärning i Sverige även var 
en insats till hela landets bästa. 

När dåvarande domkapitularen i Munchen och direktorn för »Caritasver
'band» i Munchens ärkestift, monsignore Johannes Baptista Muller, 1922 ut
nämnts till Apostolisk vikarie i Sverige, skrev krönikören i Credo (1923/ 
1: II): »Under det år som nu ingått, skall en ny, högförtjänt man intaga 
Sveriges katolska biskopsstol. Budskapet om Biskop Mullers framgångsrika 
livsgärning och upphöjda personlighet har gått före honom hit, och vi bringa 
honom våra vördsamma av hjärtat gående välgångsönskningar i orubblig 
medvetande om att den heliga stolen skänkt oss en ledare, som befunnits sär-
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Sedan sist 

skilt skickad för vårt land och vår missions nutida uppgifter.» Att dessa för
hoppningar gick i uppfyllelse visar den korta karakteristik av biskop Mullers 
person och nära på trettiof emåriga biskopsgärning, som gavs i Credo 
(1957/5: 193) i anledning av hans resignation och utnämning till titulärärke
biskop: »Ärkebiskop Mullers ovanskliga ära är att han satt in hela sin 
väldiga kraft på att skapa en fast grund för den katolska kyrkan i vårt land: 
han är den store kyrkobyggaren . . . Kanske vågar man tro, att ärkebiskop 
Mullers största glädje varit den, att under hans tid den svenska katolicismen 
kunnat träda ut ur sin ghettosituation och framträda som en myndig svensk 
kyrka, vilken kommer att föra vårt lands äldsta traditioner vidare.» 

I den svenska kyrkohistorien, särskilt den katolska, kommer ärkebiskop 
Mullers person och insats alltid att inta en given plats, även om man må
hända kommer att vara något kritisk inför avgöranden där han »tänkte med 
hjärtat». Det behövs dock större historiskt perspektiv än vad vi nu äger för 
att mera objektivt kunna bedöma sådana detaljer. Vi hoppas att här i Credo 
kunna publicera en del av hans efterlämnade memoarer, för att på så sätt 
bidra med material till en framtida historieskrivning. 

Vår tidskrift har i ärkebiskop Muller förlorat en biskoplig vän och väl
görare. Den oro och det misstroende som mötte tidskriften - den första 
katolska i Sverige - vid starten 1920, delvis även inom katolska kretsar, 
övervanns snart inte minst genom den nye Apostoliske vikariens energiska 
och vidsynta stöd. »För oss svenska katoliker», skrev han 1923, är denna tid
skrift »nästan det enda medlet att samlas till enhet, kringspridda som vi äro 
över hela vårt vidsträckta land . . .  vårt enda språkrör i den offentliga diskus
sionen och så gott som den enda säkra plats, varifrån vi kunna försvara vår 
katolska tro, Kyrkans sköna sanningar och anordningar» (Credo 1923/ 6: 141). 
Även om den katolska situationen väsentligen förbättrats sedan dess och vi 
numera, inte minst tack vare den avlidnes ständigt fortsatta initiativ, äger 
fler »språkrör» och »säkra platser», så får kanske vi som bär ansvaret för 
Credo ändå fortfarande lita på kraften i vår forne biskoplige uppdragsgivares 
välsignelse: »Jag välsignar framtiden. Också Credos framtid vill jag välsigna, 
att den må bliva framgångsrik och lycklig. Förutom omsorgen om våra an
stalter och skolor finns det ingenting som ligger mig så varmt om hjärtat 
som vår katolska tidskrifts blomstring» (Credo 1924/ 1: 3). 

En egendomlig vår 

ligger bakom oss. Några författare - eller diktare och kulturpersonligheter 
som de så högtidligt kallas - lämnade Parnassen och steg ned bland de död
liga för att tillfredsställa vårt påstådda behov av pornografi, och en grupp 
s. k. radikaler debatterade abortfrågan på intellektuell bottennivå. Någon 
kraftigare gensaga mötte ingen av dem och det är kanske begripligt; det finns 
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också gränser för vad man kan ta på allvar. För övrigt förlorar det stora 
flertalet människor intresset för pornografi samtidigt som pubertetsfinnarna 
försvinner, och det sunda förnuftet säger oss alltjämt att aborter är ett otyg. 

Inför aktiviteter av ovan antytt slag brukar besinningsfulla människor 
gärna tala om »den lilla högljudda klicken» i motsats till den stora massan 
hyggliga, kristendomsvänliga medborgare i vårt land. Måhända ligger det ett 
uns av sanning i en sådan gruppering men någon tröst ger den ju inte. För 
det första är »klicken» ganska stor vid det här laget; detta slags radikalism 
i dess olika varianter är numera det normala publicitymönstret för en stor 
grupp framåtsträvande ynglingar. För det andra måste vi ju med smärta 
konstatera att »den lilla högljudda klicken» blir alltmer högljudd, får allt 
större rörelsefrihet och kan uppträda snart sagt så ogenerat som helst. Det 
torde i sin tur bero på att det också finns en rad lågmälda herrar i olika 
nyckelpositioner, som i stort sett tycker och tänker i samma anda. 

Mogna människor med en profilerad övertygelse tar naturligtvis ingen skada 
av vårens kulturradikala aktivitet. Möjligen uppfattas den som naiv och trött
sam. Synpunkterna, som framförs är ju varken nya eller originella, och vad 
de erbjuder som livsmönster är knappast lockande för människor med rim
liga krav på värdighet i umgänget könen emellan. 

Däremot har vi anledning att känna oro för våra barn och vår ungdom,. 
och denna oro delar vi med många i den stora gruppen föräldrar med barn 
i uppväxtåldern. Alla dessa föräldrar vill helt enkelt inte se sina barn in
dragna i den ogenerade lösaktighet, som inte bara förkunnas utan också prak
tiseras överallt i vårt samhälle och som miljötrycket mer eller mindre för
söker påtvinga ungdomarna men vars följder oftast blir ytterst smärtsamma. 

Föräldrarnas oro 

har flera orsaker. För det första finner de inget stöd hos dem, som rätte
ligen borde ge det. Skolan, som skulle vara ett föräldrarnas instrument, har 
inget genomarbetat och godtagbart alternativ att erbjuda, och inte ens de 
tongivande kristna samfunden visar någon enhetlig uppfattning; försvarslin
jen är med andra ord genombruten redan när striden börjar. För det andra 
är föräldrarna osäkra på sig själva och känner sig vanmäktiga som uppfost
rare. Hur skall man bära sig åt för att hjälpa barnen på rätt väg? Har man 
som föräldrar över huvud taget tillräckliga resurser mot de krafter, som på
verkar ungdomen. Den lever ju i en miljö med ständiga angrepp på kristna 
värden och kristen människosyn, där syftet uppenbarligen är att radera bort 
vad som till äventyrs kan finnas kvar. Och de mallar för livsföringen, som 
unga människor får av de moderna massmedia är minst av allt uppmuntrande 
för den som inte godtar rena lösaktigheten som det normala. 
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Föräldrarnas oro är berättigad men de har inget val. De måste ju trots 
allt försöka göra det bästa möjliga av en i många avseenden ytterligt svår 
situation. Och den blir inte lättare att bemästra därigenom att svårigheterna 
börjar redan i familjen. Det har väl alltid varit så att unga människor oppo
nerat mot föräldra- och fostrarauktoriteten. Tidigare var den dock accepterad; 
numera är den i många fall satt ur funktion och ersatt av idolerna, antingen 
de anonyma, vilka modeskaparna skär till i sin hänsynslösa kamp om en 
vital och för nyheter lyhörd grupp, eller de alltför kända med eller utan 
polkahår. 

Hur föräldraauktoriteten brutits ned och ersatts av andra är ett delvis kom
plicerat problem att utreda. Till en del bär de vuxna själva skulden. Tidigare, 
dvs. i det patriarkaliska samhället, hände det uppenbarligen att föräldrar och 
uppfostrare missbrukade sitt överläge; vad de kallade auktoritet förtjänade 
mera beteckningen översitteri, terror eller kränkning av barnets mänskliga 
värdighet. Helt naturligt kom en dag reaktionen och den erbjöd ett lockande 
alternativ: barnet skulle växa i frihet, inte under auktoritet - som något 
lättvindigt identifierades med tvång. Sedan sekelskiftet har kraven på frihet 
i uppfostran varit ett stående tema i uppfostringsdebatten. Vi kan lätt konsta
tera resultatet, vilket emellertid åstadkommits genom en rad samverkande 
faktorer: barnet i frihet växte fostraren över huvudet och blev inte så sällan 
en liten terrorist, som dessutom inte var lycklig i sitt uppror utan ofta dishar
monisk och håglös. Resultatet var med andra ord inte uppmuntrande för nå
gon av parterna. 

Från katolsk synpunkt kan sägas att debatten arbetade med ett falskt al
ternativ: frihet e 11 e r  auktoritet. Det är en urgammal mänsklig erfarenhet 
att det måste finnas någon form av auktoritet i uppfostran och att de unga 
också vill ha den, ja egentligen blir besvikna om den saknas. Men samtidigt 
måste understrykas att man missuppfattat auktoritetens innebörd om den 
handhas så att den djupast sett kommer i motsättning till friheten. Äkta auk
toritet vill inte beröva barnet dess frihet - det innebure att kränka barnets 
värdighet som person - utan hjälpa det att nå vad det inte kan uppnå på 
egen hand, nämligen att bli en självständig, mogen människa och på så sätt 
kunna bära sitt eget ansvar. Äkta auktoritet är förebild, något att växa upp 
till; den förkväver inte. Vår auktoritet gäller till dess barnet tack vare vår 
fostran själv kan vara auktoritet. Att vara fostrare är att göra sig själv över
flödig som bestämmande myndighet. 

Det finns naturligtvis en förklaring till att auktoriteten missbrukats. Den 
var baserad enbart på pragmatiska intressen och saknade sin viktigaste förut
sättning: att vara inordnad i varandets h e 1 a sammanhang. Den äkta fostrar
auktoriteten är delaktighet i auctoritas maxima, i Guds auktoritet. Att fostra 
är att fullgöra ett av Gud givet uppdrag och att göra det i hans anda och 
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i enlighet med de ordningar, som han har skapat för det mänskliga livet. 
Urcellen för fostran är familjen. 

Detta är enkla axiom för katolsk fostran och de ger fostraren ett visst 
mått av trygghet, dels därför att de beskriver Guds vilja, dels därför att de

, ras värde är erfarenhetsmässigt prövad av många generationer kristna. Men 
' axiomen utgör inget lättvindigt eller bekvämt uppfostringsprogram och de 

befriar inte fostraren från personliga offer. Det förväntas av honom att han 
är engagerad såsom Gud själv är engagerad i människans frälsning. Fostrar
uppgiften ställer vidare alternativ som inte är så lätta i vår materialistiskt in
filtrerade miljö: barnen e 11 e r  högre levnadsstandard, barnen e 11 e r  den 
personliga karriären, trevnaden, bekvämligheten. Det förväntas även att fost
raren är förebild, som är lyhörd för auctoritas maxima, att han själv står 
under Guds fostran för att mogna till det fullkomliga liv, som är ögonmärket 
i hans fostrargärning. 

Men samtidigt är det uppmuntrande att se vilka resurser som finns ned
lagda i familjen, om den fungerar på ovan antytt sätt. Visserligen kan det 
finnas anledning att misströsta i enskilda ögonblick, då allt arbete tycks ha varit 
förgäves; men bilden blir ofta en annan om man ser till helheten, till den 
samlade fostran för hela livet, som ett barn får under uppväxtåren i ett rik
tigt hem. Mot de nedbrytande krafterna i tiden kan vi sätta ett katolskt fa
miljeliv och göra det med den tillförsikten att familjen inte är någon dålig 
fördämning och under alla förhållanden den bästa som finns. Eller för att 
anknyta till vårt inledningsvis berörda tema: Det mest realistiska sättet att 
ge våra barn ett bärande alternativ till den överflödande promiskuiteten runt 
omkring oss är ett sunt, friskt familjeliv, som mitt i sin mänskliga begräns
ning låter barnen uppleva kärleken inte som en serie utstuderade orgasmer 
utan som en livslång gemenskap, vilken spelar över ett stort register av till
givenhet och offervilja och där även det jordnära är helgat åt Herren. 
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DIKTVERKET OM BEATRICE 

I 

D
ante Alighieris Commedia tycks redan genom sin litterära form ge en 
antydan om sin kristna bakgrund. Fastän den har berättande karaktär, 

är den inte ett epos. Ehuru fylld av storartade bilder, är den mer än en alle-
gorisk dikt. Såsom den kristna religionen övergår alla jordiska måttstockar, 
så tycks även Dantes stora diktverk spränga vedertagna litterära registrerings
mönster. Det framstår som en förunderlig väv av empiriskt och visionärt. 
Dess melodi är lyriskt mjuk och dramatiskt spänd. Dikten är symptomatisk 
för sin tid och har på samma gång profetisk räckvidd. Den har vållat littera
turvetarna huvudbry. 

Om verkets storhet rådde dock aldrig någon strid. Vad diktaren i all enkel
het kallat för en komedi - i ordets dåtida mening1 

- fick av läsarna snart 
vitsordet »gudomligt». Det var Boccaccio ( r 3 r 3-r 3 7 5), som lade betyget till 
själva titeln. 

Divina Commedia är en kristen dikt. Det kristna hjärtat finner lugn i den. 
Sofokles, Goethe, Strindberg - för att ta några få exempel - kan visserligen 
inte lämna någon läsare oengagerad, men deras begåvning och deras ska
pande kraft får inte någon medvetet kristen orientering. Inte ens Calderon 
uppfyller alla teologiska anspråk. Livet är nu en gång förmer än en dröm. 
Det kan till sist inte heller tolkas som en stor världsteater. Rolltänkandet 
räcker varken för att klara eller för att förklara det. Dantes Divina Comme
dia förtjänar däremot oinskränkt beundran. Den intar en särsplats bland de 
kristna litteraturverken, möjligen efter Bibeln den främsta. Inte nog med att 
dess författare förfogar över sin tids bildning.2 Inte nog med att han med sin 
förmåga att säga, vad han är plågad av, höjer sig över många av historiens 
skalder. Framför allt har hans kristna tro gjort honom till den han är. 

Divina Commedia knyter sublimt till elementärt. Den gör dolda själspro
cesser åskådliga. Den är medryckande genom sin omedelbarhet. Den är djupt 
mänsklig. Diktaren har ett känsligt hjärta och ett modigt omdöme. Djärvt 
kritiserar han missförhållanden i samhället och i kyrkan, samtidigt som han 
lider av ödets nyckfullhet. I och med att han skildrar en vandring genom 
världen bortom den för oss synliga, förlägger han tillvarons tyngdpunkt 
bortom erfarenhetens gränser. Spänningarna är därmed förstorade. Ändå vi
lar allting i den makt, som i inferno visar sin ofrånkomliga rättvisa, i pur-

1 Om sitt verks litterära art talar Dante i sitt brev till Can Grande: Le Opere di Dante, 
a cura di M. Barbi ro. fl., 2:a upp!. Firenze 1960, s. 405-406. 

• Om Dantes lärdom vittnar hans (ofulländade) Convivio. 
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Diktverket om Beatrice 

gatorio sin läkande kraft och i paradiso sitt välde och sitt övermänskliga för
barmande. 

Under sin vandring möter diktaren antikens oförglömliga gestalter såväl 
som kyrkans helgon. Hedniska myter tycks ligga på samma plan som före
teelser ur den förflutna och den samtida historien. Men det som puristisk en
vishet skulle kunna anse vara en naiv blanding av motiv, som inte har nå
gonting med varandra att göra, ådagalägger i verkligheten diktarens virtuosi
tet och hans mänskliga spännvidd. Florentinaren har trängt fram till tingens 
yttersta samhörighet. Alltets enhet ligger inför hans ögon. En universell fred 
föresvävar honom som samhällslivets mål.3 Ja, han siar om historiens full
bordan. För oss nutida människor är disharmonierna så närgångna, att vi 
gärna bejakar en korsets teologi. Dante hade åtskilligt att stå ut med, det är 
sant. Han var utsatt för orättvisa och dog i landsflykt. Såsom medeltida män
niska höll han sig icke desto mindre till en eskatologisk syn. Den slutgiltiga 
härligheten blev hans teologiska koordinatsystem. Han bevarade det själs
lugn, som blicken på den instundande fulländningen ger. Hans kristna tro 
kom honom att förnimma sfärernas och eonernas harmoni. Orubbad stod för 
honom den ordning, som omfattar både kosmos och historia och som binder 
tiden vid evigheten. 

* 

Diktaren begagnar sig långt ifrån av kyrkliga begrepp för att uttala sin 
ide. Han finner länken mellan himmel och jord, där aldrig före honom 
någon skald har funnit den. Som förbindelseleder mellan de två världarna 
framstår för honom den älskade kvinnan. Här ligger den specifikt danteska 
visheten. Då Rafael tvåhundra år senare i sin Disputa framställde eukaristin 
som knutpunkt mellan skapat och gudomligt, rörde han sig inom en lärd 
teologi. Dante däremot står på den givna verklighetens mark. Jordens högsta 
salighet - kärleken mellan kvinna och man - blir för den geniale floren
tinaren nyckeln till världens alla hemligheter från helvetets skräckfyllda av
grunder genom purgatorios renande eld till paradisisk fulländning. Där jorde
livet som mest är sig självt, visar det sig långt ifrån vara slutet i sig självt. 
Det transcenderar sig och för till evigheten. 

I själva verket är det himmelska paradiset i all sin höghet för Divina 
Commedias skapare så' nära, att Beatrice, »denna unga ängel»,4 förmår leda 
honom dit. Det är hon, som låter honom finna vägen förbi alla faror och 
genom förvandlingar. Hon räddar honom ur skogen, då han nära nog gått 

• Sin politiska bekännelse avlägger Dante i sin skrift De monarchia, dessutom i sina 
så kallade statsbrev (Epistolae V, VI, VII och XI (Le Opere di Dante, a. a., s. 389 ff,), 
Genom att tillerkänna statsmakten en relativ autonomi i stället för att underkasta den 
kyrkans auktoritet framstår Dante som en förelöpare till kardinal Bellarmino (1542-1621) 
och till påven Leo XIII (1878-1903). 

• Dante Alighieri: Vita Nuova, utg. av Ernst C:som Bredberg, Natur och Kultur, Stock
holm 1961, s. 9. 



Wilhelm Köster 

vilse. Hon håller öga på honom under hans långa, besvärliga pilgrimsfärd. 
Än sporrar hon honom att skynda på, än tvingar hon honom att dröja. Så
som diktaren ständigt blir tröstad vid tanken på henne, så fängslas även läsa
ren av hennes väna gestalt. Varje gång när hon dyker upp i dikten, är det 
som om solen ginge upp. Även då hon tycks lämna sin skyddsling, förblir 
hon honom nära. Visserligen anförtror hon honom slutligen åt S:t Bernhard, 
Maria-vördnadens pionjär, men då diktaren på kyrkolärarens maning lyfter 
sina ögon, får han genast återse Beatrice, som nu är krönt av »evighetens 
strålar» (Par. XXXI 67 ff.) .5 

Den kärlek, av vilken Dante har blivit gripen under sina unga år, har 
öppnat hans blick. Dikten kretsar kring Beatrice. Genom att han är fäst vid 
henne, förs han ända till den heliga Treenigheten. Förbindelsen med henne 
var å ena sidan hans jordelivs höjdpunkt. Därom vittnar hans ungdomsverk 
Vita Nuova. Redan då säger sig diktaren vilja »besjunga henne så, som 
ingen förut besjungit någon».6 Han bebådar, vad Divina Commedia senare 
avslöjar, nämligen att hans möte med Beatrice å andra sidan banat för ho
nom vägen utåt och uppåt. 

I sin förälskelse har florentinaren blivit sig själv. Han lämnar sin tids 
höviska kärlekspoesi bakom sig. Han överträffar till och med Vergilius, en
ligt Commedia hans faderliga mentor. För Aeneas, Vergilius' hjälte, var mö
tet med Dido inte alls ett steg på vägen framåt. Kärleksupplevelsen var en 
frestelse i stället. Dante däremot förs just genom den jordiska hänryckningen 
upp till den himmelska sällheten. Han kan jämföras med Salomo, då denne 
sjöng sin Höga Visa. I Dantes syn är kvinnan den skapade representationen 
av det oskapade ljuset. Hennes avväpnande dragningskraft ger diktaren en 
aning om Guds egen oemotståndlighet (jfr Par. XXXIII roo-ro3). Kvinnan 
är både symbolen för det, som sinnena inte kan fatta, och den levande bron 
till det hon symboliserar. Jordisk kärlek ter sig för den medeltida diktaren 
som en förmedling av och ett första steg mot den eviga kärlek, »som svingar 
solen och de andra stjärnor» (Par. XXXIII 145). 

Divina Commedias slutvers, nyss citerad, låter diktverket mynna ut i det, 
av vilket det är buret, kärleken. Avslutningen är dock inte något slut. Den 
sätter inte en gräns. Den framstår snarare som en betydelsemättad samman
fattning av hela den rikedom, som spridit sitt ljus hundra sånger igenom. 
Den utlöser i läsaren en sinnesskakning, som inte upphör, som tvärtom fort
sätter att vibrera. Det inbegrepp av gudomen, inför vilket »kraften svek den 
höga fantasin» (Par. XXXIII 142), är inte något annat än den mest för
andligade fortsättningen på, nej, det är den hemlighetsfulla grundvalen till 
det, som Dante på jorden fått uppleva. Det handlar om ett djup, som är 

5 Divina Commedia citeras enligt översättningen av Edvard Lidforss, 1 903, nytryckning 
Stockholm 1962. 

• Dante: Vita Nuova, a. a., s. 169. 
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outforskligt, men ligger i förlängningen av människans ursprungliga inrikt
ning. Här kvarstår inte någon klyfta mellan eras och agape. Tvärtom visar 
sig den mänskliga längtan som en första etapp på vägen mot övermänsk
liga vidder. Det gäller inte något avbrott, det gäller fullbordan i stället. I 
den mån människohjärtat vill få fatt i gudomlig härlighet och förfoga där
över, står det i begrepp att låta sig överväldigas. Människans mest naturliga 
åtrå avslöjar sig som beredskapen att dras in i något övermänskligt. Den 
florentinske skalden är en god lärjunge till Thomas av Aquino. Enligt denne 
förmår ju desiderium naturale sträcka sig ända till visio Dei immediata.7 Med 
sitt naturliga begär är människan på något sätt gjord för att skåda Gud 
ansikte mot ansikte. 

Dante Alighieri fö�des i Florens år 1265. Sedan dess har åtskilligt blivit 
annorlunda. Ändå känner vi oss fortfarande tilltalade av det verk, som kret
sar kring den unga flicka, av vilken Dante lät sig fänglas. Vad som hände, 
då han fick syn på henne vid Ponte vecchio i sin hemstad, har ännu inte för
lorat sin betydelse. Vad florentinaren var fylld av, detta lever alltjämt i oss. 

Ehuru medeltida, är hans diktverk modernt. Ja, det finns skäl att tro, att 
det aldrig kommer att glömmas. 

Wilhelm Köster SJ 

PETER WU ST EN KRISTEN 

TÄNKARE OCH BEKÄNNARE 

P
eter Wust, som avled 1940, innehade lärostolen för kristen filosofi vid 
universitetet i Miinster, Westfalen. Editionen av hans samlade verk i nio 

band ombesörjes sedan 1963 av förlaget Regensberg i Miinster. När man nu 
publicerar denne moderne kristne tänkares livsverk, sker det inte enbart för att 
hedra hans minne. Genom publikationen skall även vi konfronteras med en 
människa och tänkare av vår tid, vilken utifrån kristna synpunkter lämnar 
ett vägande bidrag till vår andliga kulturs befrielse från ett fortskridande sön
derfall i en mängd specialfack, som ingen länge orkar överblicka. Det är ge
nom andens meditation, denna för människan så livsviktiga funktion, som 
upplösningen skall stävjas. 

• Thomas av Aquino: Summa theologiae I 12,1;  Summa contra gentiles III 50; Com
pendium theologiae 104. 
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Ett kvartssekel har nu förflutit sedan Peter Wust lämnade oss, men han 
hör som människa och tänkare fortfarande till oss; hans fråga efter män
niskans existens och - än djupare - efter den kristna existensen i vår tid 
finner genklang i vårt sinne, som tröttats av alla de hela världen omspän
nande informationer om alla de mångfaldiga aspekterna på individuellt 
mänskligt liv, som de moderna massmedia oupphörligen matar oss med. Detta 
myckna vetande, man skulle nästan vilja säga detta alltför myckna vetande, 
tycks ju utgöra en av orsakerna till att människan blivit skakad i sin själv
förståelse; just den ständigt växande empiriska kunskapen om människan 
förstorar villrådigheten inför den fundamentala frågan: hur förstår jag mig 
själv i min existens och hur accepterar jag mig själv som den jag är? 

Naturligtvis har de empiriska vetenskaperna skänkt oss värdefulla kunska
per om människan, men forskningens alltmer förfinade metoder låter lätt 
människans väsen försvinna ur blickfältet. Trots allt tystnar dock i vårt med
vetande aldrig frågan efter människans väsen och då uppstår faran att man 
är tvungen att lita till banala svar, när man enbart med empiriskt material 
som grundval vill förklara människans vara i dess totalitet. 

Med en drastisk bild kännetecknar Sigurd Opdal detta faromoment så här: 
»Psykologin har lagt själen på operationsbordet, och operationen har varit så 
långvarig och ingripande, att patienten avgått med döden» (Hur leva livet? 
Stockholm 1957, s. 225). Empiriskt vetande ensamt kan inte hjälpa oss, när 
vi villrådiga står inför frågan efter själva meningen med människan. Här vi
sar sig i vårt imponerande positiva vetande en allvarlig brist, som Wust be
traktar som en orsak till den kräftskada som inifrån hotar vår andliga kultur 
sedan några årtionden. Här sätter filosofens tankearbete in, för att genom 
en djupare förståelse av humanttm - det väsentligt mänskliga - utifrån ett 
kristet existensmedvetande befria människan och vår tids kultur ur den snår
skog som de hamnat i tack vare trött skepticism, positivism och heroisk nihi
lism. Wust åtar sig i sin filosofiska antropologi att ansvara för detta huma
num inför de empiriska vetenskaper som sysslar med människan, inför det 
allmänna medvetandet och inför det praktiska livet. Detta hans bemödande 
gör att han verk förblir aktuellt och undgår ödet att vara »enbart» av histo
riskt intresse (vilket ju, som redan Kant klagar över, ofta är fiende till ett 
äkta filosoferande). 

Det skulle vara fatalt om vi vid våra försök att finna ingång i Wust's verk 
skulle ta vår utgångspunkt från det lexikala slagordet »existensfilosofi»; det 
ordet hade redan under Wust's tid urartat till ett modeord. Visserligen är 
Wust till sin läggning en »subjektiv tänkare» (Kirkegaard), men denna far
liga benägenhet till subjektivism uppvägs av att han är engagerad i Platons 
och Augustinus' ontologi. Hans ställningstagande till det urgamla subjekt
objekt-problemet just i denna riktning verkade och verkar på tänkandet som 
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en befrielse: det spekulativa intresset hålles i tygeln genom att veta med sig 
att det i själva detta sitt medvetande på många sätt är oskiljaktigt förbundet 
med den subjektivt upplevda verkligheten; å andra sidan vet det subjektiva 
medvetandet med sig att det äger den andliga, metafysiska förmågan att 
kunna tänka, det faktum alltså, att det i medvetenheten kan bringa det som är 
till tals, dvs. gestalta det. Denna relation till de »utanför mig» existerande 
tingen erfar subjektet som betingelsen för att en relation till sig självt är 
möjlig. 

Att filosofera är för Wust inte en process som endast har med det abstrakta 
tänkandet att göra; det är snarare förverkligandet av allt det som »att-vara
människa» innebär. Filosofen konfronteras alltid med den egna livserfaren
heten och det är ett framträdande drag hos Wust att det för honom inte 
fanns någon differens mellan kunskap och bekännelse, mellan liv och lära. 
Liv och verk utgör hos honom en enhet, och båda måste ses tillsamman om 
man vill förstå hans filosofi. 

• 

Peter Wust föddes den 28 aug. 1884 i den avlägsna bondbyn Rissenthal i 
Saarlandet. De ekonomiska och kulturella förhållandena i hans familj -
hans far var sållmakare - var allt annat än gynnsamma för att något av 
barnen skulle kunna bedriva högre studier. Men törsten efter kunskap var så 
stark hos sonen Peter att han lyckades övervinna de sociala och ekonomiska 
skrankorna. Familjen gav slutligen med sig och var beredd till detta offer, 
för att skänka en präst till den katolska kyrkan. 

Den andliga atmosfären i det katolska hemmet och på det biskopliga kon
viktet i Trier utbildade och förfinade i den unge Wust det sinne för religiösa 
värden som senare under hans skeptiska tid höll vid liv känslan av otjllräck
ligheten hos enbart empiriskt vetande och lät honom slutligen återfinna vä
gen till den kristna tron. Sedan han avslutat sina studier på gymnasiet i Trier 
fortsatte han nämligen inte till prästseminariet; hans vetgiriga ande lockade 
honom till det äventyr som kallas »den moderna världen». Den unge studen
ten föll för de liberala andarnas lockelse. »En viss humanism, må vara en 
ädel sådan, upplöste då hela min kristendom», bekände han mot slutet av sitt 
liv (Gestalten und Gedanken). 

Till en början visste Wust inte, i vilken riktning hans rika begåvning skulle 
leda honom, men då mötte han i Berlin Friedrich Paulsen, som lät »blixten 
av thaumazein, den stora förundran falla» i hans själ. Det blev hans ödes
timme; sedan dess kunde han inte mer släppa filosofin. 

På grund av sin dåliga ekonomi läste Wust filologi, för att, såsom han 
själv erkände, ha något att leva på, men när det gällde att släcka sin törst 
efter kunskap räknade han mera med filosofin. Hans andliga kynne hade 
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emellertid ingen fallenhet för de existensfrämmande, skugglika logiska prin
ciper som uppställdes av nykantianismen, vilken den tiden så gott som ensamt 
härskade vid de tyska universiteten. Mötet med Max Scheler betydde för Wust 
i detta avseende en metanoeia - att tänka om, en ny inställning. Livets stora 
problematik öppnade sig för honom: » Vilket är den sista och djupaste me
ningen med livet överhuvud taget? Vad är människan?» (Gestalten und Ge
danken). 

Själva impulsen till befrielsen ur sin stora själanöd fick Wust under ett 
samtal med Ernst Troeltsch år 1918, när den väntade tyska katastrofen häftigt 
upprörde sinnena. Troeltsch betecknade det yttre nederlaget som djupast sett 
ett inre nederlag, »såtillvida som vi har övergivit våra fäders stora, gamla 
tro på andens suveräna makt» (Gestalten ttnd Gedanken). En förnyelse av de 
andliga krafterna hoppades Troeltsch från metafysikens återkomst i stället för 
all trött skepticism hos en i sig själv ofruktsam kunskapsteori. Detta möte 
med Troeltsch betecknade Wust senare i sin tillbakablick (Gestalten und Ge
danken) som den första kraftiga stöten från nådens sida; den inverkade på 
honom tills han helt återvände i kyrkans armar. Detta avgörande samtal med 
Troeltsch ledde till en filosofisk vändpunkt, vilket för Wust betydde inte 
mindre än en omvandling av hela människan. 

* 

Vändpunkten markeras genom Wust's första betydande verk som bär titeln 
Die Auferstehung der Metaphysik - Metafysikens återuppståndelse (1920. 
Gesammelte Werke Bd I, 1963). 

I den då rådande andliga situationen verkade boken som en sensation; att 
någon vågade höja sin röst mot Kants allt behärskande auktoritet var för 
många en förargelse. Emellertid hade sedan länge den trötthet och ofruktbar
het, som karakteriserade denna medvetenhetsfilosofi, fördunklat det andliga 
livet och man längtade efter en andlig förnyelse någonstans ifrån. Men att 
just metafysiken, som ju sedan Kant hade bannlysts, skulle komma med be
frielsen, det förstod endast några få tänkare. För Wust's egen del betydde 
denna bok ett klarläggande av hans eget återvändande till objektet, men även 
i filosofihistoriskt avseende framstår boken som en milstolpe på vägen till 
en ny tankeutveckling. 

Wust presenterar för läsaren de fyra huvudriktningarna av tänkandet inom 
filosofin efter Kant, genom att exemplifiera dem med en rad tänkare och 
skolor: historismen med Diltheyskolan, formalfilosofin med Marburg- och 
Freiburgskolan (nykantianismen), livsfilosofin (som är mera öppen för reali
teter och värden) och slutligen metafysikens förnyelse med Ernst Troeltsch 
och Georg Simmel som budbärare. Även en icke-fackman i filosofins historia 
följer med spänning författarens med stor klarhet och skiljeförmåga genom-
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förda analys av de enskilda tänkarna. Övertygad om det antropologiska fak
twn, att människans ande äger anlag för metafysik, finner Wust att i allt 
tänkande denna andliga kraft är medverkande som en conditio sine qua non 
- en obetingad förutsättning - också när man missaktar den, såsom det 
sker i historismen och i formalfilosofin. Gentemot Hwnes och Lockes psyko
logiska apriori .och Kants logiska apriori öppnar Wust blicken för det meta
fysiska apriori som en förutsättning för all vetenskap överhuvud taget. Tän
kandets möjlighet att nå visshet om den egna metafysiska naturen grundas däri 
att människan i sitt inre erfar sin andes medfödda inriktning på objektet och 
den inre nödvändigheten att bejaka det apriori föreliggande sambandet mel
lan själen och världen. Att sätta upp »tinget i sig» som en skiljevägg mellan 
dem är ett ensidigt försök till klarläggande utifrån den formella aspekten; 
Wust däremot öppnar blicken för problemets dialektiska aspekt, han gör oss 
medvetna om symbolernas och därmed de filosofiska begreppens begränsning 
i betraktande av varandets oändligt rika verklighet. Motsägelsen mellan vär
dena eller urnormerna och våra uttrycks- och gestaltningsmöjligheter upplever 
vi smärtsamt var dag, t. ex. inför sådana fenomen som naturrätt-positiv rätt, 
idealstat-historiska statsbildningar. En philosophia perennis - en oföränder
lig, alltid gällande filosofi - är enligt Wust visserligen möjlig när man en
dast ser till objektet, men den strandar vid det faktum att människans ande 
är begränsad. Därmed förblir även filosofin likt vilken annan vetenskap 
som helst en ständig uppgift: den konfronteras oavlåtligen med differensen 
mellan varandets oändliga urbilder och de ändliga avbilderna i vårt inre. 
Denna antropologiska insikt får emellertid inte tas som anledning till att 
störta sig från en stolt och förmäten dogmatism in i det motsatta extremet av 
en tvivlande resignation eller en lära om Nirvana (Schopenhauer).  

Wust's egen konception kan betecknas som en individualproblemets meta
fysik, som fäster uppmärksamheten vid det faktum, att alla försök till gestalt
ning förmår uttrycka det absoluta endast på inadekvat sätt. Individualproble
met är den gåta som inte låter tänkandet komma till ro. 

Ett annat avgörande faktum, som på grund av vår vetenskapstroende and
liga hållning ofta inte beaktas, blir uppenbart för den som läser detta . dra
matiska verk, nämligen att filosofin ej är en exklusiv angelägenhet för fack
mannen och utan någon som helst betydelse för de olika vetenskapsgrenarna, 
för livets verklighet och den andliga kulturen; man varsebliver - inte utan 
att skakas i sitt inre - det orsaksmässiga sammanhang som består mellan 
filosofiskt tänkande och de många andra andliga uttrycksformerna. Filosofin 
har via sekundära fenomen en indirekt, men verksam relation till det all
männa medvetandet utan att var och en nödvändigtvis måste syssla med 
filosofi. Brist på tänkande - och det är det skrämmande - måste leda till 
katastrofer, som framträder i verkligheten som påtagliga fenomen, som t. ex. 
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krig, kulturell stagnation, lagstiftning, förvirring på estetikens område, bris
tande tro osv. Wust kom i detta sammanhang underfund med att förlusten 
av tron på andens uppbyggande makt betyder ett dödande gift för den and
liga kulturen och för förverkligandet av människans sanna väsen. 

Under sin tid som gymnasielärare ägnade sig Wust vid sitt filosofistudium, 
som han sysslade med vid sidan om, även i fortsättningen åt frågan, vad 
humanum innebär; två andra verk blev resultatet av denna forskning: Naivi
tät und Pietät (Gesammelte Werke Bd Il, 1964) och Die Dialektik des Gei
stes (ib. Bd III/ 1 och Bd III/ 2, 1964). Vi skall en annan gång återkomma 
till dem. 

* 

Den översvallande »Seinsoptimismus», som föddes ur den lyckliggörande 
upptäckten av andens förmåga till troende hängivelse åt objektet, tyglades 
snart genom den summa av kunskap och livserfarenhet som den fritt tänkande 
och troende Wust förvärvat när han hunnit förbi höjdpunkten i sitt liv. 
Ungewissheit und Wagnis, under denna titel publicerade han 1937 sitt mest 
kända och mest uppskattade verk. Människan är inte skapad för ro och vila, 
hon kan ej på ett naivt sätt leva tryggt i tillvaron. På grund av sitt andliga 
väsen har hon slungats ut ur ett djurs biologiska jämvikt, men hon är heller 
inte en varelse som är enbart ande. Människan är ett mellanväsen mellan 
bios och logos, en sökare på alla vägar, väsentligen homo viator - en vand
rare. 

Som akademisk lärare vid universitetet i Miinster var Wust professor i 
ordets höga och sanna betydelse: han var bekännare. Även under det and
liga slaveriet efter 1939 var han utan fruktan trogen mot sanningen och för 
den akademiska ungdomen i dess andliga nöd betydde han ett fast stöd och 
en vägledare. Wust's Abschiedswort till sina lärjungar blev till ett tröstens 
ord under denna svåra tid; det trycktes i tusentals exemplar och hittade vägen 
även till soldaterna vid fronten, tills den fjärde upplagan togs i beslag av 
den hemliga statspolisen i Miinster. I detta avskedsord nämner den lärde filo
sofen som den »trollnyckel som kan öppna för en den sista porten till livets 
vishet»: bönen och inte reflexionen, sålunda ej i första hand strävan efter 
vetenskaplig kunskap. » Bönen, uppfattad som yttersta hängivelse, gör stilla, 
gör till barn, gör objektiv» (Abschiedswort, Miinster 1962). 

Wust lärde sig också förstå meningen i det svåraste i en mänsklig existens, 
en långvarig, grym sjukdom; även i detta avseende fullbordades på väsentligt 
sätt hans erfarenhet av det som httmanttm innebär. Kort före sin död, som 
befriade honom från två års lidanden - han led av kräfta i överkäken -
kunde han uttala det stora ordet, som hans vän Josef Pieper har berättat för 
oss: » Jag befinner mig i absolut säkerhet» - ett skrämmande tristigt ord som 
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endast den får uttala som inbegripit även döden i sin mänskliga existens ge
nom att överlämna sig åt Gud. 

Peter Wust kan lära oss, att filosofin inte är verklighetsfrämmande speku
lation utan betyder enhet av tänkande och handlande eller, såsom Wust själv 
uttrycker det, »enhet av reflexion och kärlek», den enhet han själv ger vitt
nesbörd om genom sitt föredömliga sätt att leva och att dö. Filosofen förblev 
sin lära trogen även i döden, såsom den av honom själv valda gravinskriften 
på den lilla kyrkogården i Mecklenbeck i närheten av Mi.inster förkunnar : 

Aus dem Wirklichkeits-Traum 
Durch Ungewissheit und W agnis 
In den Wirklichkeits-Raum 
Der Geborgenheit in Gott. 

Hermann Simon 

KRISTEN S OCIALRÖRELSE 

D 
en kristna socialrörelsen är en företeelse av yngre datum, t y  det dröjde 
mycket länge innan sociala problem i nutida mening blev aktuella för 

människor. Aristoteles kallade människan zoon politikon, vilket vi brukar 
översätta med ens sociale, ett socialt väsen. I själva verket kände Aristoteles 
och två årtusenden efter honom endast societas politica - den politiska ge
menskapen: samhälle och stat var för dem identiska; först i modern tid lärde 
sig människorna att klart skilja mellan de båda samt att alltmera uppmärk
samma skillnaden mellan sociala och politiska frågor. Man kom mer och mer 
underfund med att det mänskliga samlivets gestalt och ordning i stor ut
sträckning bestäms inte blott genom den av staten stadgade rättsordningen 
utan även av icke-statliga - och i den meningen »fria» - samhälleliga 
krafter; att samhällelig makt kan ha stor betydelse vid sidan av och t. o. m. 
mot den politiska makten i det goda såväl som i det onda; att det finns många 
uppgifter som .enbart - eller bättre än av staten - kan fyllas av fria sam
hälleliga organisationer, bland dem även direkt för detta ändamål skapade 
fria sammanslutningar. Sådana sammanslutningar och deras verksamhet, det 
i dem pulserande livet, kallar vi »rörelse(r)». Vi möter sådana rörelser både 
inom den katolska kristenheten och bland icke-katolska kristna. 

I vår tid har den kristna socialrörelsen vunnit hemortsrätt inom den katol-
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ska kyrkan. Sedan Leo XIII :s  dagar har påvarna själva ställt sig i spetsen för 
rörelsen ifråga men inte desto mindre finns det motstånd delvis kvar, som 
den mötte från första början. 

Ett första, ännu idag inte övervunnet hinder är en individualistisk inter
pretation av Kristi återlösningsverk; man säger att det övernaturliga nådeliv, 
som Kristus skänker de i kraft av hans död på korset återlösta, är den en
skilda människans högst personliga tillgång, samhället kan inte bli delaktigt 
av denna återlösning och är därför inte återlöst genom Kristus. 

Denna uppfattning härrör från en tid, då man i stor utsträckning betrak
tade kyrkan huvudsakligen som en juridisk organisation, en societas perf ecta 
- ett fullkomligt samfund, en motsvarighet till staten och dess överhöghets
funktion. Man tolkade förhållandet mellan kyrka och stat inte som ett för
hållande mellan persongemenskaper utan som ett förhållande mellan två 
»regementen». Insatt i detta sammanhang var den ovan skisserade uppfatt
ningen åtminstone begriplig; men den har ännu inte helt övervunnits, trots 
att vi åter lärt oss att förstå kyrkan som corpus Christi, Kristi kropp, ja som 
Christus totus, Kristus fullt och helt. Som stöd för uppfattningen åberopar 
man att Kristus själv bestämt nekade att uppträda som socialreformator; 
hans evangelium innehåller inte något socialt reformprogram och även ur
kyrkan accepterade utan vidare de då rådande förhållandena, varigenom den 
låtit förstå att den inte var medveten om något socialt uppdrag. Pius XI till
skrev emellertid uttryckligen kyrkan en social kallelse och Pius XII bränn
märkte den motsatta uppfattningen som felaktig spiritualism och supranatu
ralism, men trots detta vägrar ännu idag många katoliker att i sitt tänkande 
och handlande godtaga den av påvarna företrädda uppfattningen. 

Ett annat mycket betydande hinder för den kristna socialrörelsens genom
brott var och är ännu - hur besynnerligt det än kan låta - den ärorika 
tradition som den kristna caritas kan berömma sig av. Redan under apostolisk 
tid var det en officiellt-kyrklig angelägenhet att praktisera kärleken till 
nästan genom andliga och lekamliga barmhärtighetsverk; i alla tider har 
Caritas gjort sin insats under biskoparnas ansvariga ledning. Som följd därav 
uppfattades de första yttringarna av en kristen socialrörelse på många håll · 
som ett försök att bispringa med karitativ hjälp inte blott i fall av indivi
duell nöd utan - som en utvidgning av denna hjälp - även i allmänna 
sociala nödlägen. I denna mening talade också kyrkliga dokument om en 
social-karitativ rörelse. På Caritas, detta vittförgrenade träd som redan burit 
så ·rika frukter, syntes ännu en gren växa fram. 

Må vara att den kristna kärleken utgjorde impulsen och att de insatser som 
gjordes särskilt till en början framstod som verk av barmhärtighet mot nöd
lidande befolkningsgrupper; men att stanna vid sådana aspekter skulle betyda 
en fullständig missuppfattning av den kristna socialrörelsens väsen. Alla 
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socialrörelser och således även den kristna syftar enligt sin definition till att 
bana väg för en rättvis social ordning, att genomföra rättvisa anspråk, som 
förfördelade enskilda eller grupper ställer. Visst behövs kärleken för att full
borda verket (QA 137), men till sin substans rör det sig om ett verk av rätt
visan. Ja, det är t. o. m. ett utpräglat profant verk, ty det gäller att skapa en 
samhällelig ordning - och den kristna socialrörelsen vill medverka därtill 
- inte bara för lemmarna i corpus Christi utan för alla människor utan 
undantag, på samma sätt som Gud låter solen skina och regnet falla över 
goda och onda, över troende och icke-troende; alla skall få sin rätt i den sam
hälleliga ordningen, ja, i den finna sitt hemvist. Visserligen skulle även en av 
den kyrkliga hierarkin ledd socialrörelse kunna verka utöver de troendes 
krets (som t. ex. är fallet med katolska sjukhus, där även icke-katolska sjuka 
vårdas). Men en verksamhet sådan den kristna socialrörelsens banbrytare be
röms för i Pius XI:s encyklika Quadragesimo anno (19 ff.) förutsätter med 
nödvändighet att dessa banbrytare, män som kvinnor - sedan de hämtat de 
rätta grundsatserna ur kyrkans lära samt mod och kraft ur kyrkans nåde
medel - uppträdde och verkade i parlament och andra offentliga samman
hang (i våra dagar särskilt inom IAO) på grund av sin saklegitimation och 
inte som hierarkins ombud. 

I de påvliga dokumenten av nyare datum markeras en klar skillnad mellan 
den kristna socialrörelsen och de av kärlek gjorda barmhärtighetsverken; men 
i praktiken har skillnaden ännu inte genomförts fullständigt. Detta har sin 
förklaring inte bara i tröghetslagen utan även däri att det finns glidande 
övergångar mellan de båda områdena, trots skillnaden i begreppen; en och 
samma företeelse kan - betraktad som nödläge - vara föremål för karitativ 
nödhjälp och tillika - betraktad som orättvisa - vara föremål för sociala 
reformåtgärder. I den kristna socialrörelsens begynnelse förelåg nästan regel
bundet den situationen. För Leo XIII var arbetaren på samma gång den fat
tige, arbetarklassen lika med miserum vulgus, multitudo egena - de nöd
ställda breda lagren, den blottställda massan (RN 29); redan Pius XI där
emot skilde tydligt mellan den proletära klassens läge, som inte behöver be
tyda pauperism, och det särskilt i de underutvecklade länderna utbredda 
fattiga proletariatet (QA 59). 

Som egentlig motpol till den kristna barmhärtigheten framstår socialrö
relsen som byggs »nerifrån», dvs. självhjälpsrörelsen, vilken bärs upp av dem 
som behandlas orättvist i den bestående samhällsordningen. Denna rörelse 
ber inte om medlidande utan är medveten om sin styrka och besluten att an
vända den för att driva igenom berättigade krav; till detta ändamål byggs 
särskilda maktpositioner upp. Denna stridbara beslutsamhet att ta rätten i 
egna händer om den inte ges godvilligt, kunde inte infogas i begreppet so
cialt-kristet; många tyckte t. o. m. att det här rörde sig om en direkt okristlig 
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attityd. Detta gäller framför allt i fråga om arbetarrörelsen. Då de kristna 
inte fattade tidens tecken och inte grep sig an med saken i tid, förekoms de 
av en materialistiskt-ateistisk arbetarrörelse, som var först på planen och fick 
en stor del av arbetarna på sin sida. När sedan kristna arbetare beslöt att 
bilda en kristet inspirerad arbetarrörelse, kostade det bittra strider till dess 
man på kristet håll gick med på att denna arbetarrörelse var en legitim gren 
av den kristna socialrörelsen. Den kristna tron, den kristna kärleken och den 
kristna sedelagen förpliktar inte till att utan motstånd tåla social orättvisa; 
det är fastmer helt och hållet »kristet» att öm så behövs med insats av 
maktmedel kämpa för sin egen och sina kamraters rätt; det är t. o. m. ett 
heroiskt bevis på kristet sinnelag att i denna kamp avstå från allt hat och 
avund, att hålla anspråken inom de gränser, som rättvisan och hänsynen till 
det allmänna bästa uppställer, och att dessutom strida på ännu en front, 
nämligen mot den materialistiskt-ateistiska rörelse som berövar arbetaren 
den kristna tron. Det tog tid innan man kom till insikt om allt detta. Under 
årtionden kunde den katolska moralteologin inte riktigt bemästra de princi
piella frågor, som den kristna socialrörelsen »nerifrån» väckte med avseende 
på det berättigade i fackföreningar och - än mindre - i stridsåtgärder från 
fackföreningarnas sida som t. ex. strejk o. dyl. - för att inte tala om diver
genserna när det gällde målsättning och lösningsförsök mera i detalj. 

Ännu ett hinder som inte helt har övervunnits och som står i vägen för 
den kristna socialrörelsen, ligger i tendensen att anse kyrkans på gudomlig 
rätt grundade hierarkiska struktur vara föredömlig även för världsliga sociala 
strukturer. Denna tendens har lett till felslut och vad värre är till en felaktig 
hållning inte bara inom statsläran utan även i frågor rörande den sociala 
ordningen. På statslärans område ägde en omsvängning rum i och med 
Pius XII : s  jultal 1944 och hans tal inför Rotadomstolen 1945 (Uts-Groner 
3467 ff., 2702 ff.). Men samma felslut tycks fortfarande gå igen när t. ex. 
ledande företrädare för den katolska socialläran ännu idag inte kan tänka 
sig samverkan mellan kapital och arbete inom företagen på något annat sätt 
än att arbetstagaren i sitt förhållande till produktionsmedlens ägare under
kastar sig en visserligen humant utformad men på självklar och obestridlig . 
auktoritet grundad direktionsfullmakt. Som en följd därav står man från 
början avvisande mot sådana lösningar som syftar till att låta en i katolsk 
sociallära eftertryckligt förfäktad sats komma bättre till sin rätt, nämligen 
den som säger att mänskligt arbete inte är någon vara. 

Ett par omständigheter bidrar till att fördröja utvecklingen: I vissa länder 
rekryteras i synnerhet de ledande prästerna från de högre samhällsskikten, 
vars sätt att tänka dessa präster bibehåller även sedan de trätt i kyrkans tjänst. 
Därav kommer det sig att på många håll även katolikerna alltjämt motsät
ter sig påvarnas klart och entydigt uttalade lära. Ån mer har den kristna 
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socialläran att kämpa mot hjärtats tröghet och förutfattade meningar särskilt 
hos dem som tycker att de nedärvda samhällsstrukturerna är bra och själv
klart godtagbara, emedan de tjänar det egna intresset. Därför behövs även 
i dag sakargument som bevisar det berättigade i och nödvändigheten av en 
kristen socialrörelse. Det gäller framför allt att klarlägga följande: 

r. vad kyrkan och den kristna tron överhuvudtaget har att göra med det 
mänskliga samhället och den där bestående ordningen; 

2. vad som är det specifikt »kristna» i den kristna socialrörelsen och som 
ger denna möjlighet att på annat eller bättre sätt än alla andra socialrörelser 
göra en insats; 

3. att det föreligger ett behov av en sådan rörelse och dess insats. 
Till I. Kyrkan ser på sig själv som »det mänskliga samhällets livsprin

cip» (Pius XII). Hon fungerar bland de många andra samfundselement, som 
tillsammans utgör det mänskliga samhället. Men hon gör det inte endast som 
en av många socialorganisationer utan hon skall och vill vara själen i hela 
samhället och genomsyra det med sin övernaturliga kraft. Samhället utgör 
den med naturnödvändighet föreliggande ramen för människornas gemen
samma strävan efter objektiva kulturvärden; kyrkan skall och vill inrikta 
detta samfällda handlande på det yttersta och högsta värdet: på Gud som 
uppenbarar sig och skänker sig åt den återlösta mänskligheten. Som förkun
nare och tolk även av den naturliga sedelagen måste kyrkan med denna 
lag som måttstock mäta och bedöma de samhälleliga organisationerna och 
förhållandena såväl som beteenden och tillvägagångssätt. Och om det verk
ligen är så som Pius XI menade, att »vår tids sociala och ekonomiska för
hållanden . . . gör det utomordentligt svårt för ett oerhört stort antal män
niskor . . .  att arbeta på sin eviga frälsning» (QA 1 30), då är det en trängande 
själavårdsplikt för kyrkan att uppbåda hela sitt inflytande för att dessa för
hållanden blir ändrade; därvid räcker det emellertid inte med att predika 
omvändelse; det behövs också institutionella reformer. 

Till 2. Medan andra, t. ex. rent humanitära (filantropiska) socialrörelser 
inskränker sig till att förverkliga en rättvis ordning - eller det de anser 
som sådan - inom jordelivets gränser och hämtar sin måttstock enbart från 
detta område, ser den kristna socialrörelsen sina jordiska mål alltid i sam
band med och i beroende av det hinsidiga slutmålet och använder den mått
stock som den gudomliga uppenbarelsen och (inom den katolska kyrkan) 
det kyrkliga läroämbetet erbjuder. Andra socialrörelser sporras i stor ut
sträckning mest av en enskild socialgrupps egna intressen (pressure-group) ;  
den kristna socialrörelsen däremot hämtar sina djupaste motiveringar från den 
kristna tron och den kristna kärleken. Häri ligger ett effektivt skydd mot 
ensidighet och överdrifter, i synnerhet mot faran att felaktigt sätta gruppens 
egna intressen i linje med det allmänna intresset; på samma gång är det en 
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garanti för realism och ett skydd mot den messianskt-eskatologiska illusionen 
att sociala reformåtgärder skulle kunna åstadkomma ett jordiskt paradis. 

Till 3. Varje socialrörelse har en världsåskådning som grund; en social
rörelse som är indifferent i detta avseende finns det inte och kan det inte 
finnas. Detta gäller närmast vad den sociala hållningen hos den enski1lda 
människan beträffar, det är hennes sociala ansvarsmedvetenhet som tvingar 
henne att handla; den troende kristnes sociala handlande är därför alltid 
redan i sig självt något av »kristen socialrörelse». Än mer är det bidrag, som 
de kristna tillsammans lämnar till vår tids sociala uppgifter, nödvändigtvis 
»kristen socialrörelse»; redan på grund av de kristnas stora antal är det omöj
ligt att avstå från deras medverkan. 

Ett liknande argument a priori är emellertid inte möjligt beträffande nöd
vändigheten av en institutionaliserad kristen socialrörelse, dvs. att kristna 
(katoliker) bör lämna sitt bidrag till nutida sociala uppgifter (endast) inom 
egna organisationer eller sammanslutningar. Behovet att skapa sådana orga
nisationer föreligger, när vi låtit andra, t. ex. den humanitära liberalismen 
eller socialismen, komma i förväg och ge sådana organisationer en världs
åskådningsprägel som inte är vår eller t. o. m. oantaglig för oss. Om det 
genom vår tröghet har kommit dithän, så har vi måhända intet annat val än 
att skapa konkurrerande organisationer som arbetar i överensstämmelse med 
vår trosövertygelse eller åtminstone inte tvärtemot den. Men även under 
sådana omständigheter består utan tvivel möjligheten att - i den utsträck
ning som de erkänner samma grundläggande värden och syften - de i 
världsåskådningsmässigt avseende skiljaktiga organisationerna samverkar inom 
karteller eller inom gemensamma organisationer under bevarande av ömse
sidig tolerans. Detta är omöjligt att göra med kommunister, emedan det här 
saknas gemensamma grundvärden, och överhuvudtaget med alla totalitära 
riktningar, emedan de i princip är intoleranta. Praktiskt sett får man väl 
säga, att det under nuvarande förhållanden behövs särskilda kristna (katol
ska) organisationer åtminstone vad beträffar skolning och uppfostran till 
socialt handlande; i vad mån detsamma också gäller den katolska aktionen 
själv inom konsumtionsföreningar, fackföreningen eller - i synnerhet -
politiska partier, måste nog bedömas olika alltefter situationen i de enskilda 
länderna. 

Den nutida socialrörelsen - även den kristna - uppstod på grund av 
industrialismens inbrytning i en mycket traditionsbunden och övervägande 
agrart präglad värld. Det som först kom i blickpunkten var den förstörelse 
som industrialismen gav upphov till, i synnerhet den nöd som till synes obot
ligt drabbade jordbrukare och hantverkare. Därför är det förståeligt att det 
i början främst var konservativa eller restaurativa krafter som väcktes och 
som försökte återställa den svunna ordning, vilken man felaktigt uppfattade 
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som evig och allmängiltig. Detta gäller särskilt romantiken och den kristna 
socialrörelsen misstänks ännu idag för att fly till en inbillad värld av »social
romantik» i stället för att ta itu med hårda fakta inom den nutida sociala 
verkligheten och dra konsekvenser av dem. Denna förebråelse är inte mer 
relevant - i varje fall inte efter Pius XI:s encyklika Quadragesimo anno 
(1931). Men det är ett faktum att det nya som industrialismen förde med sig, 
inte blev igenkänt på mycket lång tid. Den framväxande arbetarklassen be
traktades som ett slags urartade och dekadenta hantverksgesäller, som vaga
bonder eller helt enkelt dagdrivare, och man begrep inte alls att man här 
hade framför sig den blivande storgruppen inom det mänskliga samhället. 
Under årtionden var den kristna socialrörelsen (och är delvis ännu idag) 
inte mindre emotionellt antikapitalistisk än den samtida socialismen, blott i 
motsatt riktning :  den eftersträvade återgången till patriarkaliska, feodala eller 
feodal-liknande förhållanden, medan socialismen i grunden ville dra de sista 
konsekvenserna av en liberalistisk kapitalism och därmed föra kapitalismen 
utöver sig själv. 

Historien kan inte vridas tillbaka; det onda som insmugit sig kan inte 
övervinnas genom att återställa ett tidigare tillstånd - såsom bourbonerna 
försökte det i Frankrike (»ingenting lärt och ingenting glömt» ) - utan 
endast genom att låta alla kära sedvanor och t. o. m. självförvärvade, lovliga 
rättigheter, som överlevt sig själva, obönhörligt träda tillbaka för det som 
enligt tingens läge krävs för det allmänna bästa. - Allt detta har den 
kristna socialrörelsen lärt sig desto långsammare ju mer dess tänkesätt har 
präglats av 1800-talets individualism. Om det är Pius XI:s förtjänst (QA) 
att med all skärpa ha gått till rätta med individualismen, så har Johan
nes XXIII i Mater et Magistra vidgat synen på de världsomfattande problem 
som den sociala frågan på internationell nivå ställer, dvs. frågan om en ordnad 
gemenskap mellan de folk å ena sidan, som tack vare sin högt utvecklade 
industri redan har upplevt genombrottet till »välfärdssamhället» (affluent 
society) och de s. k. underutvecklade länderna å den andra. Hos de senare 
försiggår idag, ehuru snabbare och mera brutalt, samma utveckling som den 
vilken ägde rum i de högindustrialiserade (gammalkapitalisthka) länderna 
under den tid då den ännu inte »socialt tempererade» kapitalismen fick fara 
fram utan hämningar. 

Fram till början av 1900-talet fanns det en kristen socialrörelse huvud
sakligen i de industrialiserade länderna i Europa. Vad USA angår, så hade 
dess vita invandrare lämnat bakom sig allt som hade överlevt sig själv i 
Europa; man behövde inte bryta ned någon bestående ordning utan en ny 
ordning måste liksom stampas fram ur marken. Där fanns alltså inte någon 
utveckling som kunde jämföras med den kristna socialrörelsen i Europa; 
där fanns för långa tider, fram till den ekonomiska världskrisen 1929/ 33, 
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inga förutsättningar alls för någon socialrörelse. I somliga underutvecklade 
länder däremot, i synnerhet där europeiska kolonialmakter hade importerat 
industrialismen med dess åtföljande sociala omvälvningar, utvecklades social
rörelser av liknande art som i Europa; i den mån som de kristna (katolska) 
missionerna genom sitt skolväsende hade fostrat ett om än tunt så dock 
skikt med högre bildning kunde även en kristen socialrörelse börja växa 
fram. I alla romanska länder liksom i utvecklingsländerna står den kristna 
socialrörelsen omedelbart ansikte mot ansikte med kommunismen. Den har 
där sålunda att samtidigt kämpa på två fronter och är tvungen, för att hålla 
kommunismen stången, att inta en betonat antikapitalistisk hållning; därmed 
blir det dubbelt svårt för den att utveckla ett grundläggande positivt program 
med realiserbara målsättningar. 

Allt som hittills har sagts avser den kristna socialrörelsen inom den katolska 
kyrkan; men även utan/ ör den finns det en beaktansvärd socialrörelse. Vad 
den ortodoxa kyrkan i Östern beträffar, gäller detta emellertid endast i in
skränkt bemärkelse; bortsett från att dess starkt mystiskt-kontemplativa from
het inte är särskilt gynnsam för social aktivitet, så fattades redan i tsarernas 
Ryssland och saknas än idag i hela det kommunistiskt-bolsjevikiska blocket 
nästan varje möjlighet till praktiskt socialt handlande; totalitära regimer anser 
ju redan tänkandet över sociala problem vara en fara för staten. Också pro
testantismen och den anglikanska kyrkan begränsade sig på grund av sin 
nära anknytning till staten - den tyska protestantismen dessutom genom sin 
»Staatgläubigkeit» och lutherdomen genom sin »Untertansgesinnung» -
ännu vid slutet av första världskriget i huvudsak till karitativ verksamhet; 
för äkta socialt arbete fanns endast små möjligheter. Först sedan monarkin 
försvagats eller avskaffats och de protestantiska kyrkorna blivit mera själv
ständiga gentemot staten, skapades utrymme för social verksamhet och den 
togs snart upp med stor iver. Idag kan alla kyrkor, som är anslutna till 
Kyrkornas Världsråd (med undantag av dem som lever under kommunistiskt 
välde) uppvisa en stark och medveten socialrörelse. Banbrytande var världs
kyrkokonferensen för Life and Work i Stockholm år 1925. Rörelsen för
djupades teologiskt genom anknytning till världskonferensen för Faith and 
Order i Lausanne 1927. Ett värdefullt och grundligt arbete utförde sedan 
världskyrkokonferenserna i Amsterdam 1948 och Evanston 1954, som gav 
lösenordet »det ansvariga samhället». De programmatiska uttalanden som 
dessa konferenser gjorde, har naturligtvis inte samma karaktär av officiell 
lära som de påvliga encyklikorna, men för de förenade kyrkorna har de en 
liknande betydelse. Mellan de olika protestantiska kyrkorna, andra kyrkor 
samt deras ledande representanter å ena sidan och den katolska socialläran 
å den andra föreligger i praktiska frågor och målsättningar överraskande 
överensstämmelser - om man bortser från befolkningsfrågan. 
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Däremot är .skillnaden stor i en fråga av principiell art. Den katolska 
socialrörelsen tar naturrätten som måttstock och betraktar det som sin upp
gift att allt mer utveckla hela omfånget av de naturrättsliga normerna för 
att kunna finna äkta lösningar inför ständigt nya fakta. En del av protestan
tismen går fram på liknande sätt, särskilt i USA, men många avböjer den 
naturrättsliga argumenteringen (jfr Credo 1964: 114 f.). Vi katoliker brukar 
i allmänhet anföra argument, som kan övertyga även icke-troende människor. 
Metoden att endast anföra bevis från den kristna trons synpunkt kan emel
lertid bidraga till att hålla levande medvetandet om den bärande grunden 
för all kristen socialrörelse: den kristna tron och den kristna kärleken. 

Oswald v. Nell-Breuning SJ 

HELIGA BIRGITTA I NEAPEL 

D 
e flesta nordbor eller åtminstone Italien-resenärer känner väl till Birgitta
minnena i Rom. De vårdas ju också av den alltjämt levande klostergemen

skap, birgittinerna, som har rot och ursprung i det svenska helgonets livsgär-
ning. Men det är nog inte så många som vet att även Neapel har sin egen 
Birgitta-tradition. Den präglas av stadens historiska kynne och rymmer många 
detaljer av ganska säregen karaktär. 

Om man kan säga att heliga Birgitta i Rom kanske huvudsakligen fram
står som det svenska helgonet skulle man kunna säga att hon i Neapel ingått 
i det allmänna religiösa medvetandet. »Santa Brigida» har blivit ett i egentlig 
mening katolskt helgon, ungefär som den heliga Rita, den heliga Klara och 
den heliga Teresa. Hon har så att säga fått en helgonpersonlighet. 

De som i dag anropar Birgitta i sina böner har nog en mycket vag upp
fattning om hennes svenskhet. Hon ingår helt enkelt i det neapolitanska le
gendariet, visserligen som »prinsessa av Sverige» eller principessa di Nericis, 
»prinsessa av Närke», men dock först och främst som den fromma »heliga 
änkan». Hennes minne förknippas med andra helga män och kvinnor, såsom 
med Nikolaus av Bari, den undergörande biskopen av Mira, högt ärad i hela 
södra Italien av romerska och grekiska katoliker tillika. Eller också blir Bir
gitta ihågkommen i sitt rent neapolitanska sammanhang, för sin straffpredi
kan mot den lättfärdiga drottning Johanna I av Anjou. Hur helgonet läxar 

123 



E. R. Gummerus 

upp henne, hur drottningen skänker Birgitta och hennes dotter Katarina ett 
fat bräddat med guld, hur Johanna förälskar sig i hennes son, »prins Karl», 
och hur Birgitta betjänar sjuka och lytta på malteserriddarnas hospital - det 
är sådant som särskilt tilltalar en sydländsk fantasi. 

Birgittas »neapolitanisering» är för övrigt ett bevis på hennes enastående 
ställning i nordisk kulturhistoria; hon kan väl bara jämföras med drottning 
Kristina i Rom och hon uppnådde vad sådana svenskar som Strindberg eller 
Ola Hansson långt senare, på sitt sätt förgäves eftersträvade, att få personlig, 
internationell giltighet. Heliga Birgitta blev och är profet utanför sitt fäder
nesland, låt vara genom medeltidens universella trosgemenskap. De många 
år, från 1349 till 1373, som Birgitta tillbragte i Italien, spelade givetvis också 
en roll för hennes »naturalisering»; hon besökte ju under den tiden ett stort 
antal kloster och helgedomar, apostlagravarna i Benevente, Ortona, Salerno 
och Amalfi, den berömda Mikaels-basilikan på Monte Gargano och Nikolaus
katedralen i Bari. 

Det påtagligaste beviset på Birgittas »italienska» giltighet är väl att hon 
givit sitt namn åt en av Neapels äldsta och mest centrala gator, där hon i 
snart fyrahundra år haft sin egen kyrka. På denna gata, via di S. Brigida, för
siggick ju även och försiggår alltjämt en av Neapels mest pittoreska folk
fester, den stora fiskmarknaden vid jul. Ett annat exempel är att denna kyrka 
aldrig haft någonting att skaffa med den egentliga birgittinorden, utan be
tjänats och vårdats av »Heliga Birgittas fäder», en avläggare av »Gudsmoders 
orden», som kommer från Lucca, har sitt stamhus i Rom och inte har något 
samband med helgonets hemland. Som ett tredje exempel på denna självstän
diga giltighet kan ju, slutligen, nämnas den stora marmortavla med ett utdrag 
ur Birgittas Revelationes eller Uppenbarelser, som är uppsatt i nedgången till 
kryptan i domen i Amalfi. Den är, såframt jag inte misstar mig, av mycket 
sent datum. 

De neapolitanska arkiven från Birgittas samtid är rätt ofullständiga och 
skingrade på olika håll. Det går inte, utan ingående och långvariga forsk
ningar, att i dem finna belägg för Birgitta-kultens ålder i Neapel. Men man 
kan kanske våga gissningen att heliga Birgitta blivit vördad av neapolitanarna 
ända sedan slutet av 1300-talet. Vad som pekar i denna riktning är att den 
nuvarande kyrkan Santa Brigida varken varit den enda eller den äldsta i 
staden. 

Kyrkan Santa Brigida i Neapel har sin upprinnelse i ett litet oratorium 
eller bönehus, som i slutet av 1500-talet uppfördes i detta kvarter, vilket då 
var ett av de mest illa beryktade i staden - ett tillhåll för slödder och löst 
folk av alla slag. Kapellet hade grundats av filippinfäderna - den helige 
Filippo Neris följeslagare - även kallade Hieronymus-fäder. I början på 
1600-talet övergick detta kapell till fäderna av Gudsmodersorden, som i olika 

124 



Heliga Birgitta i Neapel 

repriser lät bygga om och utvidga den. Sin nuvarande form fick Santa Bri
gida mellan åren 1640 och 1726. I anslutning till kyrkan fanns bostäder för 
heliga Birgittas fäder och ett mycket betydande bibliotek. 

Santa Brigidas hävder innehåller många intressanta och egendomliga de
taljer, som är nära förknippade med Neapels historia. Till kyrkans grundare 
kan räknas en medlem av den ryktbara släkten Orsini, som sägs ha varit 
heliga Birgitta särskilt hängiven, Felice Maria Orsini, hertiginna av Gravina. 
Hon donerade en betydande summa till byggnadsarbetena, till vilka även 
flera spanska hovdamer vid vicekonungens hov gav bidrag. Santa Brigida i 
Neapel har för övrigt varit Birgitta-minnet troget även i den meningen att 
den alltid varit en kulturhärd och i sin långa följd av kyrkoherdar haft många 
högt bildade och även litterärt verksamma män. Bland dem kan särskilt näm
nas pater Girolamo Fiorentini, 1 602-1678, från Lucca, högt uppburen teolog, 
filosof, poet, matematiker och väl bevandrad i astronomi och medicin. Han skat
tades högt av påvarna Alexander VII samt Innocentius XI och umgicks med 
drottning Kristina i Rom. Slutligen kan man påminna om att Santa Brigida 
spelade en dramatisk roll under de blodiga revolutionsdagarna 1848 i Neapel, 
då kyrkans klockor ringde till storms för friheten och soldatesken mördade 
flera upprorsmän i kyrkan. Natten mellan den 1 och r r  mars 1918 träffades 
Santa Brigida av flygbomber från en österrikisk zeppelinare, vilka anställde 
avsevärda skador - antagligen bland de första exemplen på flygbombarde
mang av ett kulturmonument. 

V ad en nordbo väl dock främst söker i Santa Brigida är spår och minnen 
av heliga Birgitta. Några samtida sådana bevarar kyrkan visserligen inte, men 
i stället är den sannolikt den enda i världen, där det svenska helgonet inspi
rerat betydande konstnärer till märkliga verk. 

E. R. Gummerus 

EN MINNENAS PROMENAD 

N
är svenskar säger till varandra: » Jag reser till Wien!» - då tänds en 
glimt i deras ögon, ty Wien betyder för de flesta - kanske med orätt -

ferier från livets allvar. Den som inte känner Wien riktigt, han har endast 
mött den förtjusande humorn men inte den något svårmodiga sjävkritik och 
skepsis som skapat många anekdoter. 
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Wien är framför allt en tapper stad. Tänk bara på pestpelaren vid Graben 
och på den under pesttiden uppkomna spelmanslåten: »Oh Du lieber 
Augustin, alles ist hin» - eller på turkarnas belägringar med sina fasor, som 
i historiens minne rikligt motväges av det faktum att den gången - tack 
vare »ottomanerna» - det första kafehuset öppnades i Wien. 

Och vad vore Wien utan sina kafehus: Cafe Herrenhof, Rebhuhn, Museum, 
Central och talrika andra, där vid en bägare »Nuss», »Melange» - åtföljd 
av tallösa glas vatten och högar av tidningar de stora och små konstverken 
föddes i anden? I Cafe Museum hade den unge Koloschka sina visioner, må
laren Isepp fällde sina omdömen om antika träskulpturer, små skulpturer som 
vandrade från hand till hand. Där satt dagligen Peter Altenberg, excentriskt 
klädd, och diktade på pappersservetter om kärlek och trolöshet, och Ober
kellner Fritz, som med åren blivit en sträng kritiker, tillfrågades och sade 
- utan hänsyn till drickspenningen - sin mening. 

Ännu idag är kafehuset en av Wiens kulturplatser - eller bättre sagt: 
redan igen; ty under närapå årtionden hade kafehuset blivit »politiskt» - det 
hade förlorat sin själ. 

Det finns få städer där man efter långvarig frånvaro känner igen sig så 
lätt som om man var hemma, även om man varit där endast några få gånger. 
Wien har sin särskilda rytm, ett allegro - någon gång på vårdagar >>eon 
brio». Wien har sin särskilda doft, sina säregna lukter - exempelvis vid 
Neuer Markt, där rosor och violer och syrener från blomsterförsäljerskornas 
stånd blandar sina söta dofter med aromen från delikatesshandeln » Wild», 
som säljer de mest underbara ostar och korvar. Ost och syren - vilken bland
ning - men båda är oförglömliga. 

Och de olika ljudens symfoni - främst människornas röster, impulsiva, 
ohämmade, snara till skratt och gräl, ett nynnande av en sång, den senaste 
schlagern eller den äldsta valsen . . .  Kyrkklockornas symfoni . . .  Och det på
minner mig om de historier som kretsar kring Stefansdomen - Stefansdomen 
är ju inte bara stadens vårdtecken utan också varje wienares privategendom. 
Och då hände det en gång, att en preussisk turist besiktigade Stefansdomen 
och frågade med mycket preussisk betoning en wienare : »Vad är detta för 
ett kapell?» Varpå wienaren snabbt som en blixt svarade: » Jag vet inte -
igår stod det ännu inte där på platsen». 

Wien är mer än en minnenas stad - en stad som inte bara har upplevt 
någon glansperiod utan många på varandra följande glansepoker. De fjorton 
österrikiska nationaliteterna förde de skatter, som deras konstfärdighet fram
skapat, till Wien - man skrev, målade och komponerade i alla landsändar, 
men man publicerade endast i Wien. Och i själva Wien stod vaggan till val
sen, operetten och till denna säregna - av Arthur Schnitzler skapade -
sinnebilden för kärleken: das siisse Mädel! .  - I Wien, där ståndsskillnaderna 
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tidigare var rätt stora, fanns det likväl försonande demokratiska fasetter: 
exempelvis den underbara Madonnan i Stefansdomen, känd under namnet 
»tjänstefolkets Madonna» - ja de lägre klasserna hade en nådegiverska som 
antog sig dem på särskilt sätt. 

»Österns lanterna» kallades Wien vid tiden för Wien-kongressen, ty den 
tidens regerande visste att uppskatta det ljus som utgick från staden vid 
Donau och upplyste många östra länder. 

»Utan Österrike», sade Talleyrand under Wien-kongressen, - »utan Öster
rike vore Europa ett kaos», - och den tidens politiker visste väl att den bro
kiga mosaiken »Österrike», vars medelpunkt var Wien, betydde ett enastå
ende fenomen och en borgen för Europas jämvikt. 

För oss, som älskar opolitiskt, är Wien framför allt staden där den lille 
Wolfgang Amadeus Mozart kravlade upp i kejsarinnan Maria Theresias knä 
och kysste henne hjärtligt på båda kinderna. - Så berättade fader Mozart. -
För oss är Wien staden där Beethoven under en lind, i närheten av »Glo
riette», tecknade ned Fidelio och dessutom Apassionata och Waldsteinsona
ten. För oss är Wien staden där Grete Wiesenthal, den bedårande och snill
rika dansösen, skapade en ny danskonst, som hon kallade den »sfäriska». 

Wien är för oss operans stad, Burgteaterns, de stora konstnärernas, livs
konstnärernas. Men också - och det skall inte glömmas : staden som under 
de två årtiondena av mörker har bevarat sin ljusa själ. 

Gusti Stridsberg 

Wien av år 1 932 gjorde på mig intryck av min barndoms älskade stads vålnad. 
Ur den allmänna känslan av politisk osäkerhet och ångest inför framtiden växte 
fram ett planlöst levnadssätt, en resignationens eller revoltens filosofi. Anekdoter, 
schlagers och vitsar blommade som aldrig förr, som de rätt otäcka blommor vilka 
söker sin näring inte ur jorden, utan ur luften. 

Den tyska nationalsocialismens betydelse och faran att den skulle smitta av sig 
på Österrike och Centraleuropa underskattades. I socialdemokratiska kretsar däremot 
- med vilka jag stiftade bekantskap i tidningen Der Tag - överskattade man den 
tyska socialdemokratins slagkraft. De intellektuella i Wien betraktade de första pro
ven på tendenslitteraturen som hade sina rötter i rasteorier samt förändringarna i 
tyska språket som ett slags giftig pest, som inte skulle kunna uthärda den andliga 
hygienens traditioner. I den så kallade societeten - denna storvulna wienska bland
ning av aristokrater, konstnärer, judiska mecenater, hovråd, vackra kvinnor eller så
dana »som du skulle ha sett för tjugu år sedan» - förhånades den lille målarklud
den och korpralen såsom »halvintellektuell». 

Gusti Strids berg: Mina fem liv. 
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Galilei 

I den franska, katolska tidskriften 
Etudes kan man i septembernumret 1 964 
läsa en intressant artikel av Fran�ois 
Russo: Pour mieux connaitre Galilee. 
Efter att först ha placerat Galilei i det 
tidshistoriska sammanhanget och preci
serat hans betydelse som naturvetenskaps
man och särskilt som astronom, går Russo 
över till att tala om bakgrunden till och 
följderna av den beryktade processen mot 
Galilei. Han visar att fallet Galilei inte 
är ett helt avslutat kapitel utan har fått 
konsekvenser, som lever kvar in i våra 
dagar, och som gör fallet aktuellt även 
för oss. Här nedan återges, delvis i sam
mandrag, slutet av artikeln. 

Det är först från och med år 161 3, 
som Galileis arbeten börjar väcka kon
troverser på det religiösa planet. Ända 
tills dess hade den kopernikanska läran 
knappast oroat de kyrkliga myndigheter
na i Rom, därför att det, tack vare Osian
ders ryktbara företal till De Revolutioni
bus av år 1 543, var underförstått att dessa 
synpunkter endast hade framställts för att 
rädda skenet: de avsåg inte att ge ut
tryck åt ett verkligt sakförhållande. Men 
i och med upptäckten av Jupiters satelli
ter och solfläckarna år 1610, fick teorien 
om jordens rörelse en sådan bekräftelse, 
att det verkligen blev bra svårt att däri 
se endast ett sken. 

Fastän Galilei sedan många år till
baka varit övertygad om sanningen i 
Kopernikus' teori, hade han hittills und
vikit att offentligt ta ställning för den. 
Men den 20 dec. 1613  uttryckte han utan 
omsvep sin mening i ett brev till bene
diktinen Castelli. Detta brev kom snart 
att spridas i vida kretsar. Galileis vänner, 
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som märkte att ovädret var i annalkande, 
försökte dämpa hans iver, och kardinal 
Bellarmino, som hade stort inflytande i 
kyrkliga kretsar lät förstå, att om Galilei 
gjorde som Osiander skulle han inte bli 
oroad. Men Galilei vidhöll bestämt att 
han inte kunde moderera sin inställning. 
Tärningen var kastad. Den 24 februari 
publicerades ett dekret av Sanctum Offi
cium så formulerat: »Påståendet att solen 
skulle vara världens centrum och orörlig 
är absurt och falske ur filosofisk synpunkt 
och uttryckligen kätterskt, eftersom det 
strider mot den Heliga Skrift. Påståen
det att jorden inte är världens centrum 
och inte orörlig, utan att hon rör sig, och 
det med en daglig rörelse, är likaså ett 
absurt och falskt påstående ur filosofisk 
synpunkt och ur teologisk ad mintts 
erronea in fide.» 

Till yttermera visso sätts Kopernikus' 
verk på index den 1 5  mars 1 616. 

Galilei var inte direkt fördömd. Han 
blev inte heller vid den tidpunkten oroad 
utan fortsatte sina arbeten. Men efter det 
att han år 1632 hade publicerat sitt stora 
verk Dialogo sopra i due massime sistemi 
del mondo, som helt ägnas åt att rättfär
diga den kopernikanska tesen, kallas han 
att inställa sig inför Inkvisitionen. Dia
logo fördöms den 22 juni 1633.  Galilei 
förklaras »misstänkt för kätteri, eftersom 
han trott på och hållit fast vid en lära, 
som var falsk och mot de heliga och 
gudomliga Skrifterna». Han mottager på 
knä ett avsvärjelseformulär och under
kastar sig högtidligt. Han får sig anvisad 
en uppehållsort i Arcetri nära Florens 
och dör i Florens den 8 januari 1642. 

Vi lämnar åsido detaljerna i denna 
bedrövliga historia, som nu är väl kända 
och ofta framlagda. Lägg märke till att 
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även om Galilei inte blev utsatt för 
kroppslig tortyr, har han dock underkas
tats »psykologiska» påfrestningar av ett 
slag som oundvikligt för våra tankar till 
vissa moderna tillvägagångssätt. Vid pro
cessens slut faller han, som dittills visat 
prov på så mycket fasthet och omedgör
lighet, fullständigt ihop och undertecknar 
allt vad man lägger fram för honom . . .  
Men det är vid problemets kärna, som vi 
vill fästa uppmärksamheten. Om ingen 
i dag har en tanke på att rättfärdiga denna 
process, är somliga dock böjda att för
ringa ansvaret hos dem som ledde den. 

Man måste erkänna att Galilei inte 
hade någon lätt karaktär; han var ganska 
självmedveten och bekymrade sig knap
past om att skona sina motståndare. Men 
man kan absolut inte godta Koestlers tes, 
när han i Sömngångare förklarar att det 
är Galilei som förstört allt genom sin 
karaktär och att om han varit något 
mindre påstridig och mer försiktig i tal 
och skrift, så skulle det aldrig ha blivit 
någon Galileiprocess. Andra kommenta
torer menar att om Galilei inte hade blan
dat sig i teologien, så skulle han aldrig 
ha blivit angripen. Detta sätt att se på 
saken tillåter en att på ett bekvämt sätt 
»arrangera» fallet Galilei. Galilei kunde 
inte underlåta att ta ställning till skrift
tolkningen. Han har rättfärdigat sitt in
gripande i termer som präglas av utom
ordentlig klarhet och överlägset mäster
skap, i det berömda brevet till storherti
ginnan av Toskana (maj 161 5). Där läg
ger han fram en lära om sambandet mel
lan vetenskapen och Skriften, som nästan 
är densamma som man finner i Leo XIII:s 
encyklika Providentissimus av 1893, och 
där principerna för Skrifttolkningen är 
framställda oberoende av frågan om vil
ken av de två teorierna om jorden som 
är sann. 

Vi måste erkänna att det här är lek
mannen som har sett rätt gentemot kler
kerna, vilka inte kunde frigöra sig från 
besvärande förväxlingar och som för
skansade sig bakom sin självtillräcklighet. 

Galilei förklarar »att vi inte har att i 
Skriften söka efter en lära i astronomi. 
För övrigt behandlar den inte mer än en 
ytterst liten del av den astronomiska ve
tenskapen. Man kan inte gå med på att 
teologer som inte känner till naturveten
skapen helt enkelt skall tillåtas att för
klara som kätterska vissa påståenden som 
rör naturliga realiteter, vilka som sådana 
i främsta rummet hör till naturvetenska
pens område. Naturliga slutsatser som 
upprättats på vederbörligt sätt skall inte 
underställas Skriften.» 

Det är vetenskapens autonomi gent
emot teologien som Galilei hävdar: »Vem 
skulle kunna göra anspråk på att sätta 
gränser för människans geni? Vem skulle 
våga försäkra att man redan har sett eller 
vet allt som finns att se och veta i värl
den? Om vi genom den Helige Andes 
egen mun känner till, att Gud har över
lämnat världen åt människans dispyter, 
varför då utan att ta hänsyn till detta 
uttalande förbjuda dem att filosofera över 
det som rör sig i världen och naturen?» 

Galilei förnekar ingalunda teologiens 
höga värdighet, men som han mycket rik
tigt anmärker är »de andra vetenskaperna 
fördenskull inte inneslutna i eller bevi
sade genom den; och om teologien är 
drottning beror det på dess upphöjda 
objekt». 

* 

Eftersom domen över Galilei gestaltade 
sig som en högtidlig vägran att erkänna 
det berättigade i de krav, som snart skulle 
bilda normen för förhållandet mellan ve
tenskapen och tron, kan den inte betraktas 
blott som en beklaglig episod utan som 
den sorgliga utgången av en sammanstöt
ning, som det var absolut omöjligt att 
undvika. Osianders skickliga företal, den 
relativt begränsade spridningen av de 
nya ideerna samt deras försvarares rädd
håga hade gjort det möjligt att uppskjuta 
sammanstötningen. Men en dag måste 
den komma. Och det gjorde den då Ga
lilei, trött på alla undanflykter och kryp-
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hål, öppet grep sig an med problemet 
och ställde sig i den kopernikanska sa
kens tjänst med hela sin polemiska ta
lang och sin trots vissa svagheter funda
mentalt riktiga syn på vetenskapens natur 
och uppgift. 

Har vi anledning att beklaga oss över 
att Galilei tvingat de kyrkliga auktorite
terna i Rom att ta ställning? Varför 
skulle man ännu en gång ha uppskjutit 
en undersökning, som de snabba framste
gen gjorde absolut oundgänglig? 

Det är sant att folk i allmänhet stod 
helt främmande för dessa nya föreställ
ningar. Det fanns därför en viss risk att 
sprida dem alltför snabbt. Men en sådan 
försiktighet rättfärdigade inte ett brutalt 
fördömande. Och plikten att om möjligt 
inte skandalisera folk bör inte undan
skymma plikten att upplysa dem. Hur är 
det möjligt att man ännu kan försöka 
ursäkta domen över Galilei genom hän
visning till att det från kyrkans sida rörde 
sig om en »riktig försvarsreflex» inför en 
lära som »riskerade att beröva Bibeln 
räckvidden av dess världsbild», i det att 
man förebrår Galilei att ha tagit upp »en 
fråga som ännu ej var mogen»?  Om man 
räknar så, skulle kyrkan snart vara inne
stängd i den trängsta konservatism och 
inom kort stå fullkomligt främmande för 
alla framsteg i tänkandet. 

Vi bör därför erkänna att det hade 
uppstått en överdriven solidaritet mellan 
tron och de vetenskapliga föreställningar, 
som dominerades av en föråldrad geo
centrisk världsbild. Beror inte det hela 
på att en djup klyfta uppstått mellan en 
officiell kultur bunden vid ett förstelnat 
skolastiskt system och den nya kultur, 
som har Galilei till främste förespråkare 
men som redan hade djupa rötter i Ita
lien, Frankrike, England och Tyskland? 

Mer än tre sekler har gått sedan dessa 
smärtsamma ögonblick. Fallet Galilei har 
länge varit det stora stridsvapnet i han
den på kyrkans motståndare. I dag har 
polemiken i stort sett mildrats. Men hör 
fallet Galilei för den skull till det för-
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flutna? Det må tillåtas mig att inte vara 
alldeles övertygad därom. 

När det gäller Skrifttolkningen är frå
gan utan tvivel reglerad; ingen tänker i 
dag på att i Bibeln söka efter en lära i 
astronomi. Men på kulturens plan har 
de svårigheter som låg till grund för 
fördömandet av Galilei inte helt försvun
nit. 

Den kultur som formar klerkerna står 
fortfarande ganska främmande för den 
naturvetenskapliga kulturen. Den tradi
tionella filosofi, även i dess utvidgade 
och förnyade form, som läggs till grund 
för deras utbildning, tar inte hänsyn till 
naturvetenskapen i så hög grad som dess 
betydelse fordrar. Bristen på förståelse 
lever kvar och kan inte skingras genom 
några alltför enkla formuleringar av ty
pen att filosofien skall syssla med frå
gor om »varför» och naturvetenskapen 
med frågor om »hur». En integration av 
den naturvetenskapliga tanken med den 
kristna trons kulturvärld fordrar ett helt 
annat och mer allvarligt tillvägagångs
sätt. 

Trots att dessa svårigheter består, kan 
ingen i våra dagar göra gällande att kyr
kan inte ångrar den dom som drabbade 
Galilei. Har inte kardinal Ottaviani själv, 
stormästare för Sanctum Officium, låtit 
förstå det i en intervju, som han helt 
nyligen gav? Dessutom har Galileis verk 
tagits bort från index från och med år 
1757 ;  ett beslut av inkvisitionskongrega
tionen av den I I  sept. 1 822, godkänt av 
Pius VII samma år, har uttryckligt erkänt 
att läran om att jorden rör sig, inte stri
der mot Skriften. 

Man kan dock ifrågasätta om det inte 
i våra dagar, då kyrkan håller på att 
rannsaka sig själv för att kunna visa sig 
i sin ursprungliga renhet och därvid inte 
fruktar att erkänna vissa brister hos sina 
lemmar, om det inte just nu skulle vara 
särskilt lämpligt att hon ännu mera ut
tryckligt gav tillkänna sitt förkastande 
av en så orättfärdig åtgärd, vilken dess
utom drabbade en man som till sin död 
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förblev kyrkan trogen. Så skulle man kan
ske äntligen definitivt kunna skingra de 
fördomar gentemot kyrkan, som ännu 
lever kvar, särskilt i naturvetenskapliga 
kretsar, på grund av denna beklagliga 
historia. 

Är Italien katolskt? 

Italien gäller ju allmänt för att vara 
ett katolskt land. Eftersom kurian har sitt 
säte i Rom och påvarna sedan fyra
hundra år tillbaka varit italienare, be
traktas Italien rent av som ett katolskt 
mönsterland. De ljus och skuggor som 
livet i Italien uppvisar faller därför till
baka på kyrkan. Det är således av intresse 
att undersöka i vilken utsträckning lan
dets befolkning alltjämt är att betrakta 
som katolsk. 

En italiensk forskare, P. Giuseppe de 
Rosa SJ, Rom, har behandlat frågan i 
Orientierung (20-21 / 1964), varur mate
rial till nedanstående sammanfattning har 
hämtats. 

Italienarna har som katoliker ofta då
ligt anseende. När de utvandrar till främ
mande länder upphör de i stor utsträck
ning att praktisera sin religion eller också 
drar de uppmärksamheten till sig an
tingen genom kompakt okunnighet eller 
genom religiösa seder och bruk, som när
mast förefaller vara rena vidskepelsen. 
Främlingar som kommer till Italien för
vånas över det sätt varpå religionen ut
övas. Slutligen kan var och en konstatera, 
att ca 40 % av landets befolkning vid de 
politiska valen röstar på uppenbart ateis
tiska och antikristliga partier. 

Men att ge ett preciserat svar på frå
gan om Italien fortfarande är katolskt, ett 
svar alltså som är baserat på sociologiska 
fakta, är inte så lätt, eftersom undersök
ni.ngar saknas som gäller hela landet. Det 
är också svårt att dra allmängiltiga slut
satser ur de delundersökningar som publi
cerats, då Italien och livet där uppvisar 
många skiftningar och är mycket diffe-

rentierat; man behöver bara tänka på 
kontrasten mellan norra och södra Ita
lien. 

Från det »röda» Bolog,na föreligger 
följande siffror rörande mässbesök, som 
kan vara av ett visst intresse till belysning 
av förhållandena på en enstaka punkt. 
Staden har 425 ooo innevånare, varav 
omkring 2 5 % regelbundet besöker mäs
san. De fördelar sig på följande sätt: 

Mässbesökare 
efter kön 
män 37,3 % 
kvinnor 62,7 % 

efter ålder 
8-1 5 år män 38 % 
8-20 år kv. 4 1  % 

1 5-3 5 år svaga siffror 
3 5-65 år ökande siffror 
65- goda siffror 

Det kommunistiska fenomenet 

Den snabba och genomgripande fram
gång, som kommunismen haft i Italien 
är ett av de mest allvarliga inslagen i 
Italiens nyare historia. Framgången har 
en av sina orsaker i de speciella ekono
miska och sociala förhållanden, som är 
följden av en tjugoårig fascistisk dikta
tur och ett förhärjande krig. Men detta 
räcker inte som förklaring. Man får inte 
glömma att kommunismen gått framåt 
trots kyrkans ständiga kamp mot den. 

Alla i Italien vet att kyrkan har för
dömt kommunismen och att man inte 
samtidigt kan vara katolik och kommu
nist. Alla vet att kommunismen är ateis
tisk och materialistisk, att den bekämpar 
religionen och undertrycker friheten -
även om inte alla gör klart för sig vad 
det innebär. Trots detta växer antalet rös
ter, som kommunisterna får vid de poli
tiska valen. Mellan 1958-63 har rösteta
let ökat från 6 704 454 till 7 763 854, 
dvs. mer än en million. 

Det är klart att inte alla som röstar 
på kommunisterna även godtar deras lära. 
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Men att man tillhör ett parti som kyrkan 
har fördömt är dock ett tecken på den 
ringa aktning, som millioner italienare 
visar för kyrkan och de religiösa värden, 
som hotas genom ett stöd åt kommunis
men. Det är framför allt en påminnelse 
om, att dessa millioner människor i sina 
avgöranden inte räknar med Gud och den 
katolska tron utan endast med det mate
riella välståndet. 

Kommunismen är i sin tur en påmin
nelse om den djupa religiösa krisen i Ita
lien; den är själv ett element i en stor 
religiös och moralisk upplösningsprocess, 
en väsentlig faktor i försöken att avkristna 
landet, eftersom den bekänner sig till 
ateismen och materialismen, bekämpar 
kyrkan och med sitt inflytande stöder och 
skyddar de kristendomsfientliga makterna. 
Den framgång som kommunismen har, 
kan bl. a. tillskrivas den omständigheten 
att kommunisterna lyckats erövra nästan 
alla kommunikationsmedel och infiltrera 
de organisationer, som på något sätt fyller 
en social funktion. Idag behärskar de fil
men, romanlitteraturen, litteratur- och 
filmkritiken nästan helt och hållet och 
de förfogar dessutom över några av de 
mest kända italienska förlagen. Kommu
nisterna har också skaffat sig en position 
i det högre kulturlivet: många universi
tetsprofessorer bekänner sig öppet till 
kommunismen och i de högre skolorna 
undervisar i stor utsträckning kommunis
tiska lärare i centrala ämnen: filosofi, 
historia, italienska och naturvetenskap. 

Frågar man sig varför kommunisterna 
haft en sådan framgång, är svaret inte 
svårt att finna. Den italienska kommu
nismen är ingenting annat än den sista 
fasen i en process av avkristning och 
laicism, som började med renässansen och 
fortsatte med upplysningen, idealismen 
och positivismen. Dessa ideströmningar, 
som har berövat det kulturella livet i Ita
lien dess kristna kraft, slog sig i följe 
med den politiska liberalismen, vilken 
genomsyrad av en blind och kortsiktig 
antiklerikalism under en period lyckades 

erövra nästan alla inflytelserika posltlo
ner i landet. Idag behöver kommunismen 
inte göra någonting annat än skörda vad 
tidigare antikristliga århundraden sått. 

De italienska katolikerna å sin sida har 
egentligen inte erbjudit något motstånd 
att tala om. Man har nöjt sig med att för
svara sina positioner men man har varit 
mycket litet inriktad på att göra något 
konstruktivt. De italienska katolikerna 
har haft en enda: stor framgång under ef
terkrigstiden: när det lyckades dem att 
(politiskt sett) erövra en stat från vilken 
de sedan länge varit utestängda. Det var 
inte bara fråga om en valframgång. Till 
en viss grad har katolikerna kunnat ge 
Italien ett kristet ansikte, stoppa upp 
kommunismens frammarsch och befria 
sig själva från ett politiskt och socialt 
mindervärdighetskomplex. Men trots 
detta är den italienska katolicismens re
ligiösa struktur svag och svagheten fram
träder tydligt på en rad punkter. 

lnomkatolska problem 

Italien har inte mindre än 5 8 ooo präs
ter, därav ca 14 ooo ordenspräster. Det 
betyder en präst på 820 innevånare. Sta
tistiskt är detta en god siffra. Men om 
man från det totala antalet drar alla som 
är sjuka, överåriga eller sysselsatta i admi
nistrationen, blir bilden en annan. Och 
den försämras ytterligare om man ser på 
prästernas geografiska fördelning. Tos
kana, Lucania och Sardinien är bristom
råden. Detsamma är förhållandet i vissa 
städer, där de centrala delarna har många 
präster medan ytterområdena är under
bemannade. 

Men vad som här anförts är inte det 
centrala problemet. Det är utbildningen 
och det sätt varpå prästkandidaterna för
bereds för ett modemt apostolat i ett 
land, som snabbt förändras. Man kan 
verkligen inte säga att den utbildning 
som i allmänhet ges, svarar mot behoven 

något hänseende. 
Ett annat problem är det svaga försam-
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lingsmedvetandet. Den stora befolknings
rörelsen mot städerna tömde många 
landsbygdsförsamlingar och skapade jät
teförsamlingar i städerna, som ingen kun
de bemästra. Till detta akuta problem 
kommer vad som är den kroniska svag
heten i det italienska kyrkolivet: en ita
lienare känner sig sällan som medlem i 
en församling. Han erinrar sig vart han 
hör vid dop, vigsel och begravning och 
besöker dessemellan hellre andra kyrkor 
än församlingskyrkan. 

Därtill kommer att den kateketiska or
ganisationen i församlingarna är mycket 
svag. Man når inte längre än till under
visning före den första kommunionen och 
vuxenundervisning är mycket sällsynt. 

Italienarna är i allmänhet mycket okun
niga i religiöst hänseende. Men det beror 
inte enbart på den dåliga undervisningen 
i församlingarn.a. I Italien ges ju reli
gionsundervisning även i skolorna; varje 
vecka får ungdomarna en timmes under
visning fram till aderton års ålder så vida 
inte föräldrarna begär dispens. Religions
undervisningen finns med i läroplanerna. 

Varför är då okunnigheten så stor? 
Det är inte lätt att säga med några få 
ord. Man kan hänvisa till att undervis
ningen arbetar under ogynnsamma för
hållanden och att prästerna i många fall 
försummar den. 

Ytterligare en svaghet i den italienska 
katolicismen möter man inom kulturlivet. 
Det saknas inte kulturell aktivitet, men 
den är alltför beroende av andra länders 
katolska kultur och den är inte öppen för 
nya kulturella strömningar. I varje fall 
kan de italienska katolikerna inte till
vinna sig de bildade lekmännens aktning 
på denna punkt. 

Det innebär inte att katolikerna sak
nas i kulturlivet. Det har aldrig funnits 
så många katolska universitetsprofessorer 
i Italien som nu. Det finns också förlag 
på hög kulturell nivå och man publicerar 
en rad tidskrifter. Men trots detta är den 
katolska kulturens betydelse och infly
tande liten, möjligen även beroende på 
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att det saknas katolska skriftställare, tän
kare och konstnärer av format. 

Också när det gäller dags- och vecko
press saknas inte initiativ. Men den stora 
informationspressen behärskas av infly
telserika industrigrupper, som stöder 
laicistiska tendenser. Detsamma gäller om 
veckopressen, där upplagesiffrorna ger 
en bild av läget: 

Neut1'ala tidskrifter 

Epoca 
Tempo 
Oggi 
Domenica del Corriere 

Katolska tidskrifter 
Famiglia cristiana 
Orizzonti 
Alba 
Cosl 

490 000 
540 000 
5 70 000 
750 000 

900 000 
1 50 000 
180 000 
320 000 

Katolska röster saknas således inte men 
trots allt måste man säga att den katol
ska pressen i Italien har en begränsad be
tydelse. Den kan inte jämföras med den 
neutrala, laicistiska eller kyrkofientliga. 

Detta är således situationen i Italien, 
skisserad i korta drag. Den bild som 
framträder ger inte anledning till opti
mism. Den är snarare alarmerande. Nå
got katolskt mönsterland är Italien minst 
av allt. 

The old folks at home 

I den engelska, av jesuiter utgivna tid
skriften The Month (sept. 1 964) belyser 
fr R. Murray SJ ekumeniken ur en in
tressant och vä•sentlig synpunkt. Han skri
ver följande: 

När konciliet diskuterar schemat om 
ekumeniken ställs deltagarna inför två 
uppgifter. Den ena är att klargöra var 
skiljelinjerna verkligen går, den andra är 
att finna vägar för kommunikationen mel
lan kyrkorna. I själva verket möter varje 
ekumen den sis�nämnda uppgiften, så 
framt han är intresserad av att återställa 
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den kristna enheten. Uppgiften kan när
mare bestämmas sålunda: att föra den 
stora mängden medlemmar i en kyrka 
över från negativa till positiva attityder 
mot dem, som tillhör andra kyrkor. Den 
egentliga svårigheten ligger däri att de 
troende i olika kyrkor präglats av sina 
egna traditioner och att dessa i sin tur är 
sammanvävda med det centrala i deras 
kristendom. Faran är att de ekumeniska 
experterna, som har studerat de olika 
kyrkorna, förlorar kontakten med sitt eget 
folk. Ekumenerna har lärt sig att skilja 
mellan det teologiskt väsentliga, dvs. så
dant som inte kan tas bort, och det som 
kan bli föremål för debatt och förändring. 
De har därigenom kommit fram till en 
flexibel inställning: att vara trogna mot 
sina bärande principer men beredda att 
göra medgivanden där det är möjligt. De 
förstår och är förstådda av dem med vilka 
de har bedit och samtalat. Även de på den 
»motsatta ·sidan» har flyttat bort från tra
ditionella positioner; även de står inför 
risken att förlora kontakten med sitt folk. 
De känner sig mera hemma i internatio
nella, ekumeniska sammanhang än i sina 
egna kyrkor. Men en enskild människa 
kan inte vara medlem av the W orld 
Cotmcil of Churches utan att också till
höra sin egen kyrka, lika litet som nå
gon enbart kan vara medlem av FN. Pro
bel'stenen på ekumenens verklighetssinne 
är hans förhållande till sin egen kyrka. 

Ekumenen måste närma sig sina teolo
giskt mindre avancerade medbröder med 
takt och respekt. Även om han är tränad 
och rent av ordinerad föi: att undervisa 
dem om Gud - även om han som ka
tolsk eller ortodox präst har fått makten 
att »lösa och binda» i samvetsfrågor -
är han bunden till lekfolket i samma 
»trons lydnad». Vanliga kristna är nästan 
alltid konservativa och ingen kan säga att 
det är fel. Det är deras hjärtans svar till 
Jesus, »densamme igår, idag och i evig
het»; deras svar på apostelns maning till 
Timoteus: »Bevara vad som blivit dig an
förtrott.» De ser •sin tro sådan de mottagit 
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den och de skiljer inte mellan den essen
tiella läran och liturgin eller sedvänjan. 
Oxen och åsnan i deras julkrubba är en 
del av inkarnationen. Är det teologens 
uppgift att rusa in och säga dem san
ningen?  Kanske inte nu; men en gång 
blir det hans plikt. 

En klok ekumen studerar denna kon
servatism sådan den gestaltar sig i histo
rien och samtiden. På kreditsidan kan an
tecknas vad Newman påpekat: det var lek
männens konservatism som vid mitten av 
300-talet räddade tron medan majoriteten 
av biskoparna var förvillade av dålig filo
sofi och imperialistisk politik. De orto
doxa betraktar på samma sätt motstå:ndet 
mot Florens-unionen, vilket leddes av lek
män och enkla präster sedan den offi
ciella delegationen efter deras mening 
hade svikit tron genom att tillåta filioque 
och genom att erkänna påvens primat. För 
katolikerna är Florens åtminstone en på
minnelse om ineffektiviteten i det som 
sakkunskapen tycks vara enig om, ifall 
den inte kan få folket med sig. 

Idag drar den Helige Ande samman de 
kristna. Skepp, •som länge legat i stiltje, 
känner brisen i sina slaka segel. Den teo
logiske ekumenen har något att säga de 
olika besättningarna, men han får inte 
bringa skeppen i gungning. De psykolo
giska differenserna mellan medlemmarna 
,i olika kyrkor kan jämföras med skill
naden i vattennivå på båda sidorna om 
en sluss; den har byggts vid forsar och 
vattenfall, där båtar annars skulle kap
sejsa. Med hjäilp av slussen förändras vat
tenståndet gradvis till dess att båten kan 
gå vidare utan fara. Enskilda människor 
känner behov av att stiga ur och prome
nera förbi slussen. Men besättningen ser 
det som sin plikt att vara kvar i båten 
och man kan inte vänta något annat av 
dem. 

Med denna bild avser jag att visa att 
vanliga medlemmar i de olika kyrkorna 
kan och vill acceptera ekumenisk rap
prochement enbart gradvis. Liknelsen skall 
inte fattas som en fullständig 111llegori. 
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Framförallt symboliserar inte den högre 
respektive lägre vattennivån den här eller 
den där kyrkan, och att »jämna ut vatten
ståndet» ,skall inte fattas som kompromiss 
i läran. Liknelsen syftar på de olikheter i 
mentalitet, som i stor-t är oberoende av 
teologiska fakta och som kanske bereder 
den vanlige kristne de största svårighe
terna. Det gäller att växa till i ömsesidig 
förståelse, vilken måste komma 'törst, in
nan skepp på olika nivåer kan mötas i 
frid. 

För närvarande har alla kyrkor som är 
engagerade i den ekumeniska dialogen 
gått in i sin sluss. Hur snabbt det går att 
få sk!ilda vattennivåer lika - det är ett 
den Helige Andes mysterium men också 
en fråga om mänsklig frihet sådan den är 
manifesterad i andan hos den kristna ge
menskapen. 

De nya prästerna 

Alltsedan den publicerades i höstas har 
romanen Les Nottveaux Pretres lidelse
fullt diskuterats bland de franska katoli
kerna. Författaren, Michel de Saint-Pierre, 
tillhör den ultrakonservativa katolska fa
langen och hans bok är en kärv kritik 
av efterkrigstidens franska arbetarpräster, 
ja enligt en bedömare »en attack på allt 
det ·som är sundast och mest dynamiskt i 
den franska katolicismen». 

Romanen utspelar sig i ett »rött» di
strikt, Villedieu, och huvudpersonerna är 
fyra präster. Två är konservativa: Florian, 
som är gammal och huvudsakligen ägnar 
sig åt lärda studier, och abbe Paul De
lance, en helgonliknande ung man som 
nyligen kommit från seminariet. Abbe 
Barre och abbe Reismann däremot repre
·senterar det nya så som författaren upp
fattar det: de predikar inte, talar så litet 
som möjligt om Gud och arbetar i kom
munistiska kommunalstyrelser samt identi-

fierar kyrkans framsteg med arbetarklas
sens. 

Paul Delance, tecknad som en slags 
coming cure d'Ars, vill bara vara en 
Guds tjänare som står till förfogande. 
Hans huvudsakliga sysselsättning är att 
predika Guds kärlek och ett sakramen
talt liv. Han har framgång. Hans kyrka 
fy Ils igen, medan de progressiva prästerna 
misslyckas. 

Boken är en pamflett, överdriven och 
onyanserad men neutrala bedömare menar 
att författaren inte har alldeles fel. Boken 
har emellertid blivit föremål för mycket 
kritik. .Ärkebiskop Gerrone av Toulouse 
har tagit till orda mot den men med 
största skärpa har en abbe talat, som le
vat i en arbetarförsamling i mer än fyr
tio år. 

Michel de Saint-Pierre å sin sida me
nar sig företräda två millioner franska 
katoliker. Han citerar uppmuntrande brev 
från monsignore Pizzardo, Lefevre och 
kardinal Ottaviani. Han har anmält en 
tidning och kommer att som vittnen in
kalla både katolska präster, konservativa 
författare och en f. d. ambassadör i Indo
kina. Trots detta råder ingen tvekan om 
att Saint-Pierre representerar det för
gångna. I dagens katolska ·Frankrike före
träder han en minoritet. Det stora fler
talet franska katoliker känner sig solida
riska med konciliet. 

Det är tragiskt att de konservativa i 
allmänhet vägrar att föra dialog med sina 
meningsmotståndare, när de blir inbjudna 
till det. Istället har de försökt att organi
sera sitt motstånd. De har också företagit 
osympatiska demonstrationer, t. ex. när 
pater Chenu och pater Congar föreläste i 
Toulouse. De konservativa accepterar na
turligtvis inte kyrkans aggiornamento, 
vilken de betraktar som ett slags »sovje
tisering», och var mer eller mindre öppet 
kritiska mot Johannes XXIII. 
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fångsrika :biografiska verk, men den konfrontation, som detta oundvikligen resulterar 
i, kan även leda till givande synpunkter angående innehåll och form. Det rör sig 
i själva verket om intressanta typexempel på modern helgonbiografi. 

* 

Det omdöme, som första bandet av jesuitpatern G e o r g S c h  u r  h a m m e r  s stora 
Xavierbiografi ( 1955)  allmänt mötte i fackkretsar, står sig även inför det nu före
liggande andra bandets första del. Det är ett vetenskaplige standardverk, frukten av 
årtiondens forskningar, omfattande hela den tffckta litteraturen om Francisco Xavier, 
därtill källmaterialet i 62 arkiv och handskriftssamlingar främst i Spanien, Portugal, 
Frankrike och Tyskland, framför allt hela det asiatiska materialet fram till 1620 i 
arkivet vid Jesu Sällskaps generalat samt andra källor och informationer som hittills 
varit okända eller otillgängliga för forskningen. Därtill kom talrika studieresor, även 
långa fotvandringar, i den heliga missionärens fotspår med studier på platsen över 
lokaltraditioner och där utförda specialundersökningar. »Inget helgon från modern 
tid har någonsin ägnats en sådan omfattande biografi. - En summa xaveriana och 
en encyklopedi över resp. tidsskede.» 

Recensionen i Credo ( 1956: 48) framhävde att »hela boken i själva verket är en 
källsamling, gjord med en noggrannhet som är enastående och näppeligen kan över
träffas . . .  Helgonet självt kommer bort bland scenens oräkneliga detaljer». Inte bara 
texten utan även fotnoterna är en sann fyndgruva med sina monografier över enskilda 
personligheter och händelser. Namnförteckningen i föreliggande band II, r omfattar 
39 sidor med geografiska beteckningar och personnamn. Därtill kommer två bihang: 
dels en förteckning över portugisiska handböcker för segling och över reseskildringar 
samt ·studier och uppsatser om enskilda sjöresor från den aktuella tiden, dels en för
teckning över indienfarare r 54r. - Det mest påfallande i denna biografi är att den 
saknar idehistoriska perspektiv och historiska spekulationer; den är bara intresserad 
av fakta. 
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Andra bandet skulle behandla Francisco Xaviers verksamhet i Asien 1541-1552, 

men det samlade materialet var ,så väldigt att det krävde en ytterligare uppdelning i 
två »Halbband», av vilka det första, det föreliggande, på XXXII plus 852 sidor om
spänner åren 1 541-1 547, dvs. verksamheten i Indien och Indonesien, uppdelad igen 
i fem »böcker» : Die Indienfahrt von Lissabon nach Goa ( 1 541-1542), In der Haupt
stadt Goa (Mai-September 1 542), Am Kap Komorin ( 1 542-1 544), Der Ruf der 
Ferne (1544-1 545), Im malaiischen Archipel ( 1545-1 547). »I texten», säger för
fattaren i förordet, »ger vi en enkel framställning av vad som kan utläsas ur doku
menten» - i synnerhet användes utförligt Xaviers egna brev - »och vi skriver 
som i första bandet historien utifrån Francisco Xaviers ståndpunkt med undvikande 
av varje personlig anmärkning . . .  För att förklara den heliges psykologiska inställ
ning, hans utveckling och handlingssätt, drar vi på samma vis som i första bandet 
fram alla de händelser som kan tjäna detta syfte, men vi kan inte efterkomma deras 
önskningar som vill att vi skall avbryta berättelsen med personliga avhandlingar eller 
reflexioner.» 

Framställningen blir på så sätt en detaljrik skildring av Francisco Xaviers liv som 
missionär i Indien och Indonesien och på samma gång av historien om jesuitmissio
nens grundläggning i dessa länder. Skildringen av sjöresan från Lissabon till Kap 
Verde t. ex. (Buch I, Kap. 1 )  ger på 1 3  sidor en noggrann och detaljrik beskrivning 
av indienflottan, särskilt av skeppet »Santiago», på vilket Francisco själv reste, av 
lasten, besättningen, sjösjukan, passagerarna; därtill kommer 1 10 fotnoter, späckade 
med rikliga käll- och litteraturuppgifter samt ytterligare minutiösa detaljer och för
klaringar. 

I Ka:p. 2, med 9 sidor text och 1 03 fotnoter, får vi den mest minutiösa beskriv
ningen av »helvetet Guinea», dvs. en 40 dagar,s stiltje 7-8 grader norr om ekvatorn 
med fruktansvärd hetta, skörbjugg och feber - och mitt i allt detta Padre Mestro 
Francisco ·som, fast själv sjösjuk, oförtröttligt stöder och uppmuntrar de andra som 
själasörjare och sjukvårdare. Kommen till Indien är framställningen översvällande 
rik på detaljerade uppgifter om land och folk, om infödingar och kolonister, deras 
levnadssätt, politiska och ekonomiska förhållanden, religiös tro och sedvänjor - och 
mitt i allt detta åter Padre Francisco som missionär, grundläggare av missionen, råd
givare, brevskrivare, undergörare. 

Särskilt intressanta detaljer av alla de slag erbjudes i Buch III, Kap. r, med titeln 
»Ein Jahr bei den Paravas», som skildrar ingående den store missionärens oförtrött
liga men upprivande arbete bland de fattiga pärlfiskarna och i synnerhet det stora 
pärlfisket mars-april 1 543. 

* 

Om vi vänder oss till dominikanpatern M.-H. V i c a  i r e s  Histoire de Saint Domi
niq11e, så kan vi även där fullt instämma i vad som sades i recensionen av första ban
det i Credo ( 1962: 250 f.): det är »den mest väldokumenterade biografi över Domi
nikus som utkommit». Av stort dokumentariskt värde är också här inte bara texten 
utan även de rikhaltiga noterna. Men andra bandet jävar dess värre heller inte 
den kritik som anfördes mot det första: »Tyvärr har författaren inte lyckats be
mästra denna uppsjö av fakta. Man orkar inte med alla detaljer, ,särskilt som det 
brister en del i dispositionen . . .  Hypoteser, retoriska frågor och tentativa undranden 
bryter texten hela tiden. En klar åtskillnad mellan historiska fakta, spekulationer och 
fromma citat saknas också genomgående». 

Särskilt »retoriken» finn15 med även i andra bandet. Det börjar genast med en rätt 
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retoriskt - och oklart - framställd utredning om ursprunget till uttrycket »ordo 
praedicatorum». Emellanåt blir stilen rent av barock, men kanhända har den ryska 
översättningen inte riktigt lyckats följa med i de eleganta vändningarna hos den 
franska esprin; i varje fall är den tyska översättningen, såsom en recensent fram
håller, »otillräcklig. Den gör originalet inte rättvisa varken till innehåll eller form». 

I första bandet behandlades den helige Dominikus' härstamning och utbildning 
samt hans verksamhet som präst fram till dominikanordens egentliga grundande -
allt med de dåtida kyrkliga och kulturella förhållandena som bakgrund. I det före
liggande andra bandet fortsätter skildringen i tio kapitel (kap. u-20) från år 1 2 1 5  
till år 1234, dvs. från ordens grundande till Dominikus' död och kanonisation. Här 
står ett rikt källmaterial till förfogande, med den följden att den heliges person fram
träder mera konkret än i för,sta bandet. Men för läsaren blir det ändå inte lätt att 
komma till rätta bland alla dessa otaliga detaljer av påvliga dokument, interventioner 
för och emot grundandet av nya ordenshus, de enskilda brödernas personliga omstän
digheter, deras gemensamma materiella och ekonomiska bekymmer och andliga pro
blem, misstroendet mot dem från biskopars, andra högre prelaters och andra ordnars 
sida på grund av predikobrödernas nya uppfattning om och metoden att praktisera 
munklivet samt deras förmenta intrång i andras ämbetsrättigheter och självavårds
uppgifter - allt detta mitt i en orolig tid både i politiskt, religiöst och kulturellt 
avseende. 

Först får vi följa Dominikus till IV Laterankonciliet och till hans förhandlingar 
med påvestolen, vilka till en början endast resulterade i en approbation av brödernas 
benämning som »praedicatores-predikanter» men så småningom även till grundandet 
av en ny orden, som visserligen blev tvungen att ansluta ,sig till en av de gamla 
ordensreglerna men som ändå, genom Dominikus' enträgna bemödanden och över
t)'gande auktoritet, lyckades att leda ordenslivets utveckling i nya banor. Framväxten 
och utbredningen av »ordo prredicatorum» står i förgrunden i de följande kapitlen, 
men överallt framträder Dominikus som den ledande och drivande kraften. Det är 
på samma gång fullbordan av hans liv,sverk och fulländningen av hans personlighet 
till helgon som skildras under överskrifterna: Från Rom till Madrid, Från Paris till 
Bologna, Viterbo och Rom, Det första ordenskapitlet i Bologna, Predikoverksamheten 
i Lombardiet, Santa Sabina och San Sisto i Rom, Det andra ordenskapitlet i Bologna, 
döden och kanonisationen. 

Helt kort berörs på olika ställen även dominikanordens utbredning i Skandinavien, 
som ju tog sin början redan under Dominikus' livstid. Men därom läser man bättre 
och lättare i J a d  G a I l e n s  avhandling La province de Dacie de l'ordre des Freres 
precheurs, som Vicaire hänvisar till. Vicaires korta berättelse t. ex. om den förnta 
fundationen i Sigtuna eller bättre sagt det första försöket därtill (s. 97 f.), är rätt 
oklart för den som inte redan vet hur saken låg till. Det är att befara att detsamma 
gäller många partier i denna stora materialsamling; om man inte själv går till käl
lorna vet man ofta inte vad som egentligen har hänt. Man blir då tacksam för kapitel 
12, som ger ett slags sammanfattande framställning av »predikobrödernas orden i 
världen» ,  dvs. av dess särart och första utbredning, och för karakteristiken av den 
helige Dominikus' person och livsverk vid slutet av 20:e kapitlet (s. 262-269). 

* 

Jesuitpatern H u g o  R a h  n e r  har det gemensamt med de båda förut omtalade 
författarna att även han är suverän fackman inom sitt område; han gäller som den 
ledande lgnatiusforskaren i vår tid. Men hans föreliggande verk har en annan karak-
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tär än de båda andra biografierna; det vill ge en djupare tolkning av den helige 
lgnatius av Loyola som människa och teolog och på så sätt bidra till en ny och 
sannare syn på denne så ofta missförstådde och misstolkade ordenstiftare. 

På grundval av ett mångårigt, inträngande forskningsarbete - tidigare dokumenterat 
bl. a. genom utgåvan av den helige lgnatius' andliga brev och den betydande, i sina 
konsekvenser för lgnatiustolkningen överraskande boken lgnatius von Loyola. Brief
wechsel mit Frauen ( 1956) - ger författaren i föreliggande verk, såsom han själv 
förklarar i förordet, »i en ordningsföljd som inte är tillfällig . . .  en samling av dels 
nya, dels tidigare redan publicerade uppsatser om Loyolas liv och lära, biografiska 
säväl som rent teologiska studier, som kännetecknar lgnatius' livsverk och teologiska 
grundtankar». Att framställa J.gnatius som den människa han verkligen var och som 
teolog av banbrytande betydelse - det är Hugo Rahners främsta intention och sär
egna insats i lgnatiusbiografien. Han framhäver »något som man tidigare förbisett 
eller inte tillräckligt beaktat, nämligen att lgnatius - redan från världslig syunpunkt 
sett - fast han är en människa från den döende medeltiden ändå 5tår vid den nya 
tidens begynnelse och i teologiskt avseende sträcker sig djärvt utöver sin tid genom 
att i centrum ställa sanningar som tillsammans tagna utgör 'en levnadsordning' hän 
mot Kristus, en teologi i bön och gärning, vars medelpunkt svinger mellan Guds 
inkarnation och korsdöd». Det är framför allt en noggrann analys av lgnatius' And
liga övningar och de av honom författade konstitutionerna för Jesu Sällskap som 
uppenbarar hans framträdande Kristuscentrik med »sin väl avvägda rörelse mellan 
'Skaparens och Herrens' mandomsanammelse och korsdöd, med sin orubbliga blick 
på Faderns härlighet, till vilken den återlöste måste hinna fram genom kors och 
kyrka». 

Denna praktiska, i det konkreta dagliga livet förverkligade teologi framställes sär
skilt i uppsatserna: lgnatius der Theologe, Geist und Kirche och Christologie der 
Exerzitien, men den präglar också de övriga uppsatserna, som omfattar lgnatius' hela 
liv och som tillsammans utgör en inträngande lgnatiusbiografi, som övertygar oss 
om att denne till det yttre soldatiske, realistiske och ordkarge ordensstiftare och or
densledare var en benådad mystiker. »lgnatius är den ensamme, pilgrimen, det över
naturligas aristokrat, den lydige, kyrkans man, den i vardagen försvinnande, den som 
ändå skådar Trefaldighetens mysterier.» 

För dem som är särskilt intresserade av Hugo Rahners författarskap och av lgna
tiuslitteratur må till slut påpekas att uppsatserna nr 1 »Aus der Geschichte des Hauses 
Loyola» och nr 7 »Das Charakterbild des lgnatius nach den Konstitutionen» här pu
bliceras för första gången, medan de övriga 1 8  tidigare har utkommit i olika - del
vis svårtillgängliga - tidskrifter och festskrifter. - Författaren och förlaget för
tjänar ett särskilt tack för denna förnämliga samlingsvolym. 

* 

Vår fjärde volym, som innehåller J o h a n  n e ,s XXIII:s dagbok, Giornale del!' 
anima, och några andra av hans efterlämnade manuskript (bl. a. testamente, brev, 
böntexter, betraktelse över rosenkransen), ter sig något främmande i sällskap med 
de andra, av fackkritiska historiker efter mödosamt forskningsarbete författade bio
grafierna. Man kan nog, utan att kallas förmäten, säga att dessa efterlämnade papper 
knappast hade befordrats till trycket - eller åtminstone inte blivit en bestseller ens 
i den mest konservativa katolska världen - om de inte hörde ihop med påven 
Johannes. Det rör sig ju huvudsakligen om personliga anteckningar, gjorda utan 
minsta tanke på publicering, inte på något sätt om ett litterärt alster. Även utgivaren, 
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Don Loris Capovilla, avstod från allt litterärt arrangemang utan sammanställde upp
teckningarna precis som de föreligger och tillfogade endast en - mycket snäll -. in
ledning och en del textkritiska och upplysande noter. 

Den historiska bakgrund som skymtar i dagboken - för det mesta framställd 
utan särskild håg eller djupare intresse - utgörs huvudsakligen av italiensk katoli
cism omkring 1 900, upplevd av en elev i ett prästseminarium, vilken härstammar 
från enkla, ja rent av torftiga förhållanden, men som helt igenom är ·Sund både 
till kropp och själ och utan skymt av kritik vill infoga sig i den bestående ordningen 
för att bli en god präst och, sedan han har blivit det, steg för steg motsvarar det 
förtroende och de förhoppningar som hans överordnade ställer på honom. Där finns 
italiensk fromhet, när den är som bäst, ödmjukhet, förnöjsamhet, tjänstvillighet, inner
lig Maria-vördnad, kyrklig entusiasm, frihet från - eller om man vill brist på -
djupa och radikala konflikter osv. - allt som man kan förvänta sig såsom gott 
genomsnitt i en sådan italiensk kyrklig och klerikal miljö. 

Men är man lyhörd, förnimmer man snart i dessa anteckningar - som mest 
gjordes under längre eller kortare reträtter - att det här rör sig om en man som 
på fullt allvar och fullt målmedvetet vill bli verkligt helig, en helig präst, och senare, 
i fortsättningen av sin kyrkliga karriär oförtrutet, en helig biskop, en helig aposto
lisk delegat, en helig kardinal, en helig påve. Och denna eftersträvade helighet ut
tryckes visserligen - åtminstone på papperet - mest i traditionella, föga originella 
former, men den blir i själva verket, under inflytande av den inre inspirationen och 
den yttre andliga ledningen, till en helt realistisk helighet, helt avpassad till denne 
mans personliga förutsättningar, omständigheter och gåvor. Under denna till synes 
föga originella utvecklingsgång växer ur växelverkan mellan kyrklig fostran och per
sonlig strävan den man fram som inför hela världen uppenbarade sig som påven 
Johannes XXIII: en verkligt helig fader, han som blev Försynens verktyg till att 
sätta i gång en djupgående förnyelse av hela kyrkan - och vem vet: av hela mänsk
ligheten. 

För påven Johannes själv syntes denna utveckling inte vara något obegripligt utan 
en enkel konsekvens av » de ,stora nådebevis som kom honom till del, som aktar sig 
själv för ringa, men tar upp de goda ingivelserna och utför dem i ödmjukhet och 
förtröstan», såsom han själv skriver i rubriken till ·den sista anteckningen, »en till
bakablick» som dagboken avslutas med. 

S v e n  S t o 1 p e: Dag Ham
marskjölds andliga väg. Stock
holm 1 964, Tidens. Kr. 18 :  50. 

Dag Hammarskjölds geistiger 
Weg. Frankfurt 1 964, Knecht. 
DM 7 :  So. 

Sven Stolpe tecknar ett levande och 
på samma gång andligt porträtt av sin 
store landsman. Han kände Dag Hammar
skjöld och hans familj personligen och 
har därför goda förutsättningar för en 
träffande psykologisk och sociologisk be-
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dömning. Därtill kommer en annan om
ständighet av största betydelse för förfat
tarens särskilda intresse och möjlighet till 
inlevelse. Hammarskjöld och Stolpe stod 
i en inre kontakt med varandra; båda 
kände sig dragna till den kristna världen 
mitt i en omgivning av häftigt intellek
tuellt motstånd mot kristendomen. 

Först genom den posthuma publice
ringen av Hammarskjölds dagbok Väg
märken erfor offentligheten vad Stolpe 
sedan länge visste: att denne till synes 
torre jurist och nationalekonom i grunden 
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var en metafysiker och kristen. Upptäck
ten väckte desto större häpnad ·Som det i 
Sverige anses närapå som en skam för en 
akademiker (och än mer när han innehar 
en framstående offentlig ställning) att stå 
i positivt förhållande till tron. Man be
tvivlar i sådana fall lätt den beträffandes 
»intellektuella ärlighet» och därmed ock
så hans kompetens. 

Intressant är i detta sammanhang en 
bekännelse av Hammarskjöld som citeras 
av Stolpe: »Tro är ett sinnets och själens 
tillstånd. I denna mening får man fatta 
ordet av den spanske mystikern S : t  Jo
hannes av korset: 'Tro är själens förening 
med Gud'. Religionens språk är en rad 
formuleringar, som registrera en grund
läggande andlig erfarenhet. Denna får 
inte betraktas som om den kunde beskri
vas i termer fixerade av filosofien, som 
en verklighet, som är tillgänglig för våra 
sinnen och som vi kan analysera med lo
gikens verktyg. Det dröjde länge innan 
jag förstod, vad detta betydde. När jag 
slutligen kom fram till denna punkt, blev 
den tro i vilken jag en gång uppfostrades 
och som i själva verket hade givit mitt 
liv en inriktning till och med när mitt 
intellekt bestred dess giltighet, igenkänd 
av mig som min egen, med dess egen rätt 
och genom mitt fria val. Jag känner att 
jag kan bekräfta denna övertygelse utan 
att kompromissa med det intellektuella 
hederlighetskrav, som är själva nyckeln 
till sinnets mognad» (s. 2 1 ). 

Stolpes nit att som en av de första 
förklara sig äga nyckeln till Hammar
skjölds andliga väg, hade sina följder. 
Man förebrådde honom att han med 
skildringen av sina personliga förbindel
ser ville ställa sig själv i förgrunden. Men 
han hade knappast kunnat framlägga �in 
upptäckt på annat sätt. Det finns för öv
rigt i boken också citat ur Hammarskjölds 
brev till Stolpe, som innehåller negativ 
kritik om dennes litterära försök. Beskyll
ningen sker alltså med orätt. 

Stolpes intention att hänvisa till den 
märkliga gemenskapen vad vägen beträf
far är begriplig. Det rörde ,sig inte om 
vänskap i egentlig mening, då vissa mo
ment av distans var för starka på båda 
sidor. Men den inre gemenskapen bestod 
trots allt i en gemensam opposition mot 
den agnosticism som råder i en värld av 
kristet förfall. 

»Den första människa jag råkade, skri
ver Stolpe, »som icke bara var öppen för 
den religiösa kampen hos Frankrikes elit 
utan som väl kände hela le renouveau 
catholique, var Hammarskjöld. Jag anade 
det inte. Medan jag 1930 satt och skrev 
på min första roman i Sigtuna, gick han 
i arkaderna och läste lugnt och metodiskt 
in sin jur. kand. Jag beklagade hans trista 
öde men fann, att han icke var överväl
digad eller tyngd av detta döda stoff -
vid sidan levde hans själ obesvärat, frisk. 
Vi kom att detaljdiskutera en del kapitel 
i min roman - han var min första lä
sare. Jag lyssnade häpen till hans anmärk
ningar. Han var blygsam, ett mönster av 
takt och finess - han förstod allt. Vi 
planlade under många promenader ett 
kristendomsförsvar, ett slags apologi mot 
den s. k. Uppsalafilosofien, som han hade 
studerat och tänkt igenom men icke fruk
tade . . . Dag var den förste svensk, som 
delade mina intressen» (s. 30). 

Det religiösa momentet spelar således 
i Stolpes bok en stor roll. Men det hind
rar inte författarens egentliga uppgift, 
nämligen att lägga fram en hållbar per
sonskildring och belysa Hammarskjölds vä
sen från olika håll. I själva verket får vi 
på så ,sätt ett kraftigt skisserat porträtt. 
Man följer dessa sidor med spänning och 
konstaterar vid slutet att det spykologiska 
inträngandet till trots distansen inför den 
stora människan Hammarskjöld har beva
rats. Hans bild står nu framför oss i fast 
dragna konturer. 

Robert Braun 
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W o l f ga n g  S e i f e r t h: Sy
nagoge und Kirche im Mittelal
ter. Miinchen 1 964, Kösel. DM 
19 :  50. 

På medeltida korsfästelsebilder kan 
man ibland vid korsets fot se två kvinno
gestalter, som representerar det gamla 
och det nya gudsfolket, Israel och kyrkan. 
Kyrkan tar i en kalk emot blodet från 
Kristi sida medan judafolket stannar i 
tillbedjan eller halvt vänder sig bort. Un
der påverkan av korstågstidens antijuda
ism kommer skillnaden mellan de båda 
att alltmer betonas. Kvinnan som står 
som pendang till kyrkan kommer mer 
och mer att representera den aktuella 
synagogan än det gamla Israel, hon vän
der helt ryggen åt Kristus och är ofta för
sedd med en bindel för ögonen, symboli
serande judarnas blindhet inför Messias. 
Ibland sjunker hon vanmäktigt samman 
vid korsets fot. Dessa allegoriska bild
framställningar har också motsvarigheter 
i medeltida kyrkospel, där kyrkan och 
synagogan uppträder som huvudpersoner. 

Den här skisserade utvecklingen be
handlas ingående i ·Seiferths rikligt och 
vackert illustrerade arbete. Om förf. hade 
begränsat sin framställning till de konst
historiska problemen och fördjupat sitt 
studium av dem, skulle det ha kunnat bli 
en riktigt bra och intressant bok. 

Men nu har förf. haft högre ambitio
ner. Han har velat skapa en syntes av 
hela konflikten mellan judar och kristna 
under medeltiden, och tyvärr har denna 
magistrala uppgift helt överstigit hans för
måga. Mest beklagligt är att han har satt 
sig till att skriva sin bok utan att upp
täcka den rika litteratur som redan existe
rar och som ofta är av betydligt högre 
kvalitet än hans eget försök. Man söker 
i litteraturförteckningen förgäves efter 
namn som Blumenkranz eller Simon. 
Maurers verk som kyrkan och synagogan 
nämns men utnyttjas inte. Den enda ny-

are forskare som förf. citerar är Hans
Joachim Schoeps, som dessvärre inte hör 
till de vederhäftigaste bland auktoriteter. 

Genom hela boken driver förf. en tes, 
som står i uppenbar strid med fakta. I 
den gamla kyrkan tillmättes det Gamla 
Testamentet en stor auktoritet, men förf. 
drar därav den förhastade slutsatsen, att 
fornkyrkans inställning till judarna skulle 
ha varit präglad av endräkt, concordia. 
Det är visserligen alldeles riktigt, att en 
folklig antisemitism med en medveten 
diskriminering av judarna inte existerade 
före korstågstiden. Men det hindrar inte, 
att det från Nya Testamentets tid har 
funnits en kristen polemi� mot judarna 
för deras vägran att acceptera Jesus som 
Messias. Det bör dock betonas att denna 
kritik riktade sig mot den konkurrerande 
judiska religionen, inte mot judarna som 
folk. Hela denna polemiska tradition, som 
utgör en huvudströmning i fornkyrklig 
bibelutläggning, är förf. helt okunnig 
om. Det är betecknande, att han i allmän
het hämtar sina kyrkofäderscitat ur ett 
konsthistoriskt arbete från 1840-talet! 

Till bokens egendomligheter hör också 
att judarna hela tiden spelar en helt pas
siv roll. Om förf. - såsom förlagsrekla
men gör gällande - skall behandla poli
tiska och ,sociala strukturer, kunde man 
ju vänta sig att träffa på åtminstone en 
enda konkret jude, ett judiskt litterärt 
verk eller något annat som belyser judar
nas ställning under medeltiden. Men ock
så detta letar man förgäves efter. Judarna 
är för förf. ett litterärt eller ikonografiskt 
motiv eller en anonym massa, som är 
föremål för förföljelser. 

Bakom en bok ,som denna ligger helt 
säkert en sympatisk önskan att sona na
zisttidens förbrytelser mot judarna. Men 
det räcker ändå inte med välvilja. Ju
darna själva lär knappast vara betjänta av 
en historisk framställning, som håller sig 
på sådant avstånd från verkligheten. 

Per Beskow 
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S r. A u g u s t i n a  F l ii e l e r: 
Das sakrale Gewand, Ziirich 
1 965, NZN Buchverlag. 

I ett mellaneuropeiskt museum finns 
en gravsten, som vid första påseende 
tycks avbilda en väl matad kyrkoherde i 
full ornat. Man ser i varje fall en person, 
klädd i något som liknar alba, halslin 
och mässhake. Den latinska texten avslö
jar dock att personen ifrå:ga inte alls är 
kyrkoherde utan officer i den romerska 
flottan med namnet Blussus. 

Gravstenen är från 100-talet och den 
romerske officeren är helt enkelt klädd 
som dåtidens människor. Därav följer så
ledes att det inte är Blussus, som har lå
nat kyrkoherdens ämbetsdräkt. Tvärtom 
förhåller det sig så att världens alla kyrko
herdar är klädda ungefär som Blussus, 
när de läser den heliga mässan. 

Vad vi ser på gravstenen belyser myc
ket konkret det nära samband, som finns 
mellan antik dräkt och liturgisk skrud -
ordet här taget i vidare mening. Sam
bandet har inte alltid varit så klart skönj
bart; 1700-talets konfektionssydda styva 
mässhakar i svart sammet t. ex. med breda 
silverband tycks ha föga gemensamt med 
Blussus mantel, som faller mjukt i fina 
veck. Men sambandet har alltid funnits 
och inte minst vår tids textilskapare an
knyter gärna och medvetet till de gamla 
klassiska förebilderna och gör det säker
ligen på goda grunder. »Mot alla föränd
ringar i smaken, alla försök till nyska
pelse, alla förfallsfenomen står kristenhe
tens mer än tusenåriga, från antiken här
stammande kultdräkt», skriver Syster 
Augustina, som dessutom spår att den 
även i framtiden förblir oöverträffad. 

·Samtidigt förhåller det ju sig ,så att 
den antika förebilden under olika tider 
av kyrkans historia fått sina speciella ac
center genom variation i snittet, olika 
slags material eller dekor. Sådana accenter 
är nödvändiga. Inte ens kyrkotextilier 
bör vara oberörda av sin egen samtids 
uttrycksmedel och stilideal - det märker 

man om inte annat inför oinspirerade re
produktioner t. ex. i nygotik o. dyl. Det 
är inte minst med tanke på detta som 
man med så stort intresse tar del av syster 
Augustinas bok, vilken med sin person
liga profil presenterar ett lyckosamt för
sök att gestalta de klassiska förebilderna 
i vår tids anda och med hjälp av vår tids 
textila uttrycksmedel. 

Kyrkan är naturligtvis inte betjänt av 
yttre pompa, som kommer henne att verka 
komisk i människornas ögon. »Vid hög
tidliga statsmottagningar är det numera 
bara påvliga delegater och nuntier som 
visar sig i en brokig, allt överskug
gande klädprakt.» Detta är tyvärr sant 
och samtidigt smått löjeväckande. Ån 
mera plågsam är pompan om den direkt 
hemsöker liturgin; »vördnadsbjudande» 
praktparament, -som vid solenna tillfällen 
plockas fram ur kontinentala kyrkors 
skrudkammare, blir inte mindre omöjliga 
därför att de en gång burits av någon 
celeber barockbiskop. 

Det är möjligt att både nuntiens kläd
prakt och barockmässhaken en gång 
fyllde en funktion. Vi finner prakten 
otidsenlig, och den står på intet vis i nå
gon relation till honom, som den ytterst 
skall aktualisera, Kristus, som inte ägde 
en sten att luta sitt huvud emot. Vår tids 

ideal är ett annat, mera släkt med Charles 
de Foucauld och Johannes XXIII. »Om 
de som företräder kyrkan är kraftfulla 
och levande och utstrålar Kristi budskap, 
så skulle den oansenligaste ämbetsdräkt 
öppna portar och dörrar, vända folkets 
ansikten mot evangeliets tjänare och för
säkra kyrkans ämbete högaktning och 
vördnad.» Befriar man utsagan från den 
retoriska överdriften, visar sig återstoden 
innehålla en fast kärna av sanning. 

Här skymtar således vår tids accent -
den funktionella enkelheten och kravet 
på äkthet. Kyrkans lyskraft i världen be
ror inte på ecklesiastika skräddare och 
paramentmakare utan kommer av den 
Helige Ande. Det är en som skall för
härligas och ingen annan - Kristus. 
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Under den synpunkten måste även den 
liturgiska skruden inordnas och det är 
ganska viktigt att så sker. Även om kyr
kan gäller i viss mening att »som man 
är klädd blir man bädd». Och den om
ständigheten skapar tyvärr inte så få miss
förstånd. 

Enkelheten skulle strängt taget kunna 
sträcka sig så långt att kyrkan avstod 
från .all liturgisk skrud. Mässan kan som 
bekant läsas vid ett köksbord i blåblus 
och ändå förbli mässa; så sker också på 
inte så få ställen i världen. Men därifrån 
är steget långt att göra religion av den 
spartanska enkelheten - som de neder
ländska kalvinisterna, när de hängde Rem
brandt-dukar på ·salongsväggarna medan 
de höll sin kyrka naket vitkalkad med 
spottkopp på golvet. Det har alltid fun
nits en sund drift att smycka och försköna 
det man älskar; därför har under tidernas 
lopp stora konstskatter samlats åtminstone 
i vissa delar av kyrkan. 

Uppenbarligen är dessa skatter en na
gel i ögat på många - man talar om 
den praktälskande kyrkan - men det är 
kanske inte så mycket att bekymra sig 
för. Även i ett vanligt hem samlas och 
vårdas föremål, som gått från generation 
till generation; de hör med till helheten 
och berikar den på sitt sätt. Däremot är 
det angeläget att när kyrkan idag uttryc
ker sitt eget liv och sitt eget väsen och 
inte minst gestaltar det i gudstjänsten, 
detta ·sker på ett ur liturgisk synpunkt 
äkta men även tidsenligt sätt för att på 
så vis närma kyrkan tiII tidens människor. 

Kravet på äkthet har adress tiII konst
nären men gäller inte enbart den konst
närliga kvaliteten. Det finns skickliga 
konstnärer, som försökt att skapa kyrklig 
textil och misslyckats; detsamma gäller 
för övrigt även om kyrkbyggare som bara 
är goda arkitekter, eller kyrkmålare som 
bara är goda konstnärer. Kravet på äkthet 
avser ju nämligen i minst lika hög grad 
den kyrkliga skruden som ett uttrycksme
del i gudstjänsten. Det estetiska är under
ordnat det dogmatiska och liturgiska. 
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Konstnären måste följaktligen inte bara 
behärska sina konstnärliga uttrycksmedel 
utan även känna liturgin både som lex 
credendi och som livsform - och det 
gör man endast genom att leva i den. 

Syster Augustinas textilier har sin 
styrka just i detta avseende. Snitt, mate
rial, fall och dekor samverkar till och 
bildar en enhet, vilken man intuitivt upp
fattar som riktig, som »liturgisk stil» .  De 
är kongruenta med liturgin, både dess 
yttre form, t. ex. prästens rörelser, och 
dess inre mening. De saknar den stela 
värdighet som gör skruden till ett på
häng, men uttrycker ofta den inre höghet, 
som låter Kristus-representationen komma 
till klart och levande uttryck. 

Nu måste i sanningens namn sägas att 
Syster Augustina arbetat under gynn
samma förhållanden - gynnsammare än 
t. ex. hennes svenska protestantiska kolle
gor, som är textilkonstnärer på hög nivå. 
Den kyrkliga skruden har ju vuxit fram 
inom den katolska mässans ram med det 
sakramentala mysteriet som centrum och 
prästens Kristus-representation som en 
väsentlig förutsättning. Skruden hör av 
ålder hemma där. Syster Augustina har 
också kunnat arbeta i en ur liturgisk syn
punkt autentisk miljö: ett kloster med 
fast andaktsliv. Vadstena hade på sin tid 
en berömd atedje och det berodde väl inte 
enbart på att systrarna var skickliga i 
sömnad. Där fanns dessutom en riktig 
grogrund. Arbetet i ateljen var invävt i 
ett liturgiskt liv. Därifrån mottog man 
medvetet eller omedvetet impulser, som 
överfördes på det textila materialet. Det 
konstnärliga skapandet skolades av litur
gin själv för att tjäna liturgins syften och 
behov. 

SL 

A d o l f  K o  1 p i n g: Katho
liche Theologie gestem und heute. 
Bremen 1964, Carl Schiinemann. 
DM 19 :  80. 

»ner andra Vatikankonciliet fyller tid
ningarna med teologiska problem.» Det är 
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inte längre bara utnämningar, invig
ningar och jubileer som utgör det kyrk
liga nyhetsstoffet i spalter och bildrör. 
Konciliet har hos press, radio och prak
tiserande menighet väckt intresse för an
nat än yttre ståt och har fått många att 
sysselsätta sig med begrepp och frågor 
som de vet ganska litet om. Sådant som 
historisk bakgrund och tankeutveckling 
har tidigare knappast kunnat fängsla 
andra än fackteologer. För att möta detta 
nyväckta behov har författaren skrivit 
ännu en konciliebok. 

Adolf Kolping, professor vid univer
sitetet i Freiburg in Breisgau, börjar sin 
framställning med att redogöra för vissa 
nödvändiga teologiska begrepp, innan han 
ger sig in på den idehistoriska expose 
över tiden mellan Vatikankoncilierna som 
utgör bokens huvuddel. Tidsavsnittet upp
delas i fyra perioder. 1914  utgör första 
gräns och det nästan lika ominösa året 
1 933  får begynna den tredje perioden. 
»Katolsk teologi av i dag» är rubriken 
över den sista perioden som räknas från 
andra världskrigets slut. Det är frappe
rande att se hur författaren här följer 
profanhistorisk indelning. Vid närmare 
studium visar det sig emellertid vara en 
både praktisk och naturlig indelning även 
när det gäller teologiskt tänkande. Givet
vis sammanhänger detta med att endast, 
eller snarare huvudsakligen teologi från 
tyskspråkigt område behandlas. Det inne
bär en begränsning av uppgiften som 
skulle vara omöjligt om det gällde en an
nan tid. Det är emellertid inte endast 
katolsk teologi som behandlas. Protestan
tiska teologer såsom Baur, Strauss och 
Harnack behandlas givetvis. Att sedan 
även Barth, Bultmann, Schlier, Karl 
Rahner dominerar senare avsnitt visar 
att begränsningen till ett språkområde 
ändå är möjlig. Trots att framställningen 
är begränsad rymmer boken 430 sidor. 
Man kan bara beklaga att den är så en
sidigt teologisk att kommunismen, socia
lismen och positivismen exempelvis knap
past behandlas eller helt förbigås. De 

sista 1 00 sidorna ägnas åt dels ett kapitel 
med utdrag ur dokument från den be
handlade tiden, dels korta biografier över 
ett urval betydande teologer från den se
naste tiden, alltså sådana som man inte 
så lätt hittar i uppslagsverken, dels en in
struktiv kronologisk uppställning av vik
tiga händelser. Det är en föredömlig och 
i sin knapphet grundlig bok både som 
teologihistorisk expose och som uppslags
bok. Grundliga är också sak- och person
registren som för säkerhets skull båda tar 
sin utgångspunkt i Adam. 

Bengt Thorell 

H u  b e r t  J e d i n: Krisis und 
Abschluss des Trienter Konzils 
1562/63 .  Freiburg 1 964, Herder. 
DM 2: 60. 

Det känns betryggande att börja 
bläddra i en bok om ett koncilium av 
Hubert Jedin även om det är en paper
back. 1959  utkom hans Kleine Konzilien
geschichte på samma förlag och möttes då 
av stor uppskattning. Den upplever nu 
sin sjätte upplaga. I litet format behandlar 
författaren där alla de tjugo ekumeniska 
koncilierna. I föreliggande bok - en 
lillebror till Jedins stora Geschichte des 
Konzils von Trient - går han igenom 
den tredje och sista perioden av detta 
koncilium. Författaren är verkligen en 
koncilieexpert. 

Redan på första sidan jämför Jedin 
Pius IV med Johannes XXIII. Båda har 
haft det oerhörda modet att sammankalla 
ett koncilium som ingen vågade hoppas 
på. Det var för all del inte så ovanligt 
med koncilier under medeltiden. 1400-

talet var ju konciliernas århundrade och 
Tridentinum är redan det andra på 1 500-
talet. Men nu var läget ett annat än 15 4 5 
då det första gången sammanträdde. Den 
nya läran var utbredd och inte längre en 
intern tysk angelägenhet. Luther som hade 
begärt ett koncilium var nu död sedan 
länge. Calvin satt tryggt i Geneve och 
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nJot segerns frukter. Religionsfreden i 
Augsburg hade ordnat upp förhållandena 
i Tyskland. I England regerade Elisabet. 
Protestantismens ställning var konsolide
rad. 

För konciliet gällde det att behandla 
alla de viktigaste och mest kontrover
siella frågorna. Kyrkan måste ge ett svar 
till den nya läran. ,Det blev ett stormigt 
koncilium med många bittra och till och 
med våldsamma strider. De ledande kar
dinalerna Gonzaga och Seripando dog vid 
den allvarligaste krisens höjdpunkt, offer 
för en omänsklig arbetsbörda. Deras ef
terträdare kardinal Morone blev den 
som genom sin diplomatiska skicklighet 
förde konciliet i hamn. Så kunde man ut
över alla mindre avgöranden slutgiltigt 
behandla och fatta beslut i de stora frå
gorna om eukaristien, mässoffret, renings
orten (skärselden), avlaten, helgonkulten, 
äktenskapet. Och så återstod bara att över
lämna besluten till påven för stadfästande. 
Först därefter kunde Te Deum sjungas 
och tidigare hätska combattanter under 
glädjetårar, omfamningar och kyssar skil
jas som vänner. 

I åtta kapitel uppdelade i korta med 
rubriker försedda avsnitt skildrar förfat
taren detta dramatiska skede i kyrkans 
historia. De korta avsnitten ökar möjlig
heten till överblick och gör framställ
ningen lättläst. Samtidigt får man en upp
fattning om den politiska bakgrunden, de 
världsliga makternas inblandning, på
tryckningar och intriger sinsemellan. En 
»återblick efter fyra århundraden» blir 
den naturliga avslutningen av boken. 

Genom Pius IV:s djärva initiativ blev 
Trientkonciliet avslutat. Jämförelsen med 
de båda Vatikankoncilierna är självklar. 
Vi som mött kritiken mot Vaticanum I 
och upplever vad Vaticanum II betyder, 
förstår kanske lättare hur man på 1 500-
talet uppfattade ett koncilium som hotade 
att förbli en torso, men som när det full
bordats, blev grunden för kyrkans inre 
förnyelse. 

Bengt Thorell 

Det är en ros utsprungen. Me
lodier kring Maria och barnet 
samlade av H j ö r d i  s B l om
q v i s t. Stockholm 1964, Bok
förlaget Piccolo. Kr. 8: 50. 

Förra året utgavs en liten volym dik
ter om den Heliga Jungfrun samlade av 
Hjördis Blomqvist, i år är det Maria
sångernas tur. Förutom titelpsalmen inne
håller boken avdelningar med folkvisor, 
julvisor, sånger ur Piae Cantiones och ur 
1695  års psalmbok. En del är välkända 
och ofta sjungna såsom Kristallen den 
fina och Limtt, limu, tima. En del är rela
tivt okända. ,Det är en smakfull och nä
pen bok om cirka 70 sidor i det format 
förlagets namn anger. En presentbok. 

Bengt Thorell 

H e i n r i  c h R o o s og O 1 a f 
L u n d  P a l l e s e n: Kirkebegre
bet på det fprste Vatikankoncil. 
Dialoger 2. Köpenhamn 1 964, 
Lumen. Dkr. 9 :  50. 

Det intressantaste med andra häftet 
Dialoger är ett utkast från det första Va
tikankonciliet som där publiceras i sin la
tinska dräkt samt med en parallellöver
sättning till danska utförd av Jan Pin
borg. Det handlar om Kristi kyrka, De 
Ecclesia Christi, och är märkligt så till 
vida som det kan anses utgöra en gräns 
inom kyrkotänkandet mellan tidigare in
stitutionell och juridisk uppfattning och 
modern sakramental uppfattning av kyr
kan som Kristi kropp. Det förebådar så
ledes Pius XII:s encyklika Mystici cor
poris av år 1 943. Denna syn på kyrkan 
tas upp i utkastets första kapitel och te
mat fullföljs sedan i de följande kapitlen 
som bl. a. behandlar kyrkan som ett synligt 
samfund, dess synliga enhet, dess nödvän
dighet för frälsningen. Det sjunde kapit
let behandlar så följdriktigt S : t  Cypriani 
tes »extra ecclesiam nulla salus». Utkastet 
avslutas med en utredning av kyrkans 
oförgänglighet, ofelbarhet och myndighet. 
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Det ligger helt i linje med det som de
batterades på detta koncilium och med 
den dogm om påvens ofelbarhet som då 
proklamerades. Men samtidigt kom utkas
tet att undanträngas av denna debatt och 
i den tidsnöd som fransk-tyska kriget 
skapade hann man endast utdela utkastet 
till fäderna men inte behandla det. Det 
har alltså sitt stora intresse i att det kom 
att utgöra ett led i utvecklingen inom 
teologien fram till det nu pågående kon
ciliets behandling av frågan om kyrkan. 
Detta och en kommentar till de olika ka
pitlen får vi i pater Roos' historiska och 
teologiska utredning. 

Pastor Lund Pallesen framför i sin 
kommentar till utkastet en evangelisk
luthersk uppfattning och man kan konsta
tera att det icke torde vara så enkelt att 
förena katolsk och protestantisk kyrko
syn. Den vanliga spiritualistiska uppfatt
ningen av kyrkan framförs och talet om 
den synliga kyrkan avvisas: En organisa
tion kan inte förenas med corpus Christi 
mysticum. Lund Pallesens föredrag är det 
enda som skulle kunna kallas en replik 
i en dialog i ordets dramatiska bemär
kelse men han får stå oemotsagd. Från 
katolskt håll låter man saken bero. På 
samma sätt som i det första häftet utgörs 
dialogen alltså bara av två föredrag (jäm
för Credo 1 964: 1 50). Det tredje häftet 
skall behandla samma fråga men med ut
gångspunkt från det andra Vatikankon
ciliet. Ar då Dialoger 2 bara att betrakta 
som en stilla förpostfäktning till detta? 

När nu samma år två häften givits ut 
kan man väl snart på allvar börja tala om 
en serie - och en givande sådan. 

Bengt Thorell 

V i t t o r i o S u b i 1 i a: Proble
met katolicismen. Översättning 
från den engelska upp!. av Atf 
Alberg. Hässleholm 1 964, EFS
förlaget. Kr. 2 2 :  -. 

,Den teologiska aktivitet som det andra 
Vatikankonciliet givit upphov till, är 

ingalunda ,begränsad till katolskt om
råde, där den givetvis är störst. Det är 
kanske bara i Sverige den inte gjort några 
nedslag av betydenhet, vilket förmodligen 
får tillskrivas vårt något isolerade läge 
både geografiskt och andligt sett. Så myc
ket mer glädjande är det då att en bok 
som uppenbarligen inspirerats av kon
ciliet och den färska katolska koncilie
litteraturen nu framlagts för svenska lä
sare. .författaren är visserligen inte ka
tolik själv utan professor vid den teolo
giska valdensiska fakulteten i Rom. Man 
kan då vänta sig en vederhäftig, ja rent 
av en något initierad framställning och 
man blir inte besviken. Professor Subilia 
undflyr alla vulgariteter och skriver, som 
undertiteln utsäger, »om de väsentliga 
skillnaderna mellan romerskt och evan
geliskt». Det är nu inga nyheter eller 
märkvärdigheter han kommer med utan 
de vanliga invändningarna från pro
testantiskt håll: den katolska bibelsynen, 
den s. k. dogmutvecklingen, mariologin, 
juridiken, auktoriteten etc. Katolsk lära 
refereras i stort sett riktigt och framför 
allt utan hätskhet och - som det före
faller - utan medveten avsikt att tolka 
fel eller att tillspetsa formuleringarna mer 
än nödvändigt. Men det är förstås ur pro
testantisk, för att inte säga valdensisk syn
vinkel han hela tiden bedömer den ka
tolska kyrkan och därför kan skildringen 
från katolsk sida inte bedömas som an
nat än missvisande. A.mnet är ju också väl 
stort för att rymmas på knappt 140 sidor. 

Bokens största förtjänst ligger på ett 
annat plan. Det är framför allt två saker 
den har att ge svenska läsare både kato
liker och protestanter. Subilia påpekar att 
den ekumeniska giv som onekligen är en 
nyhet på katolskt håll inte får ges inne
börden av tendenser till en ändring av 
katolsk lära, något som till och med 
svenska teologer förletts att tro. Det är 
från katolsk sida fråga om respekt för 
andra Kristustroende och en dialog -
inte disputationer av 1 500-talskaraktär -
med dessa som eftersträvas till utbyte för 
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båda parter. För katoliker kan det vara 
nyttigt att konfronteras med protestan
tiska invändningar så att en del fördomar 
mot protestantismen kan försvagas. Men 
framför allt är det nyttigt för sådana både 
inom den katolska kyrkan i Sverige och 
inom den svenska kyrkan som hyser en 
romantisk överskattning av den nya pro
gressiva anda som präglar vissa koncilie
kretsar. Subilias bok visar att det kanske 
inte finns så många ,protestanter som skall 
komma rusande in i den Helige Faderns 
öppna famn, när nu tonen från katolskt 
håll blivit mildare och vänligare. 

Det är verkligen modigt av EFS-för
laget att våga ge ut en bok som inte är 
helt avvisande mot den katolska kyrkan. 
På ett rörande patetiskt sätt underlåter 
inte heller förlaget att framhålla detta sitt 
mod. Man söker då stöd hos inte mindre 
än fyra nordiska professorer som inte bara 
på sid. 7 utan också på pärmens fjärde 
sida får ge något slags imprimatur åt bo
ken. Med tanke på förlagets inriktning 
hade det varit lika förvånande om bisko
par anmodats. Det är märk väl inte fråga 
om recensionsklipp utan förhandsutlå
tanden. Men inte nog med dessa välvilliga 
och med rätta positiva utlåtanden. Som 
en återförsäkring ger förlaget professor 
Subilia en liten knä:pp på näsan i det man 
försäkrar: »Förlaget kan inte i alla avse
enden ansluta sig till författarens åsikter.» 

Tyvärr är detta inte bokens enda skön
hetsfläck. Innehålls- och litteraturförteck
ning saknas. Den rikliga, nära 50 sidor 
långa notapparaten i slutet av boken är 
tungläst och svåröverskådlig. Översätt
ningen är inte gjord från det italienska 
originalet utan från en engelsk upplaga. 

På bokens andra rad begår författaren 
misstaget att citera den olycklige George 
Tyrrell: » Vi kan aldrig vara absolut säkra 
på vad katolicismen är.» Detta slagords
mässiga uttryck är ju mindre typiskt för 
den katolska kyrkan än för Tyrrell själv. 
Men när man läser det i denna bok i dag 
kan man säga att det ligger något i det. 
Subi!ias bok utkom nämligen redan 1 962 
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och är uppenbarligen avsedd att vara en 
protestantisk bruksanvisning till det kon
cilium som då började. Sedan dess har 
mycket hänt och mycket kommer att 
hända som gör boken en smula inaktuell 
när det gäller skildringen av den katolska 
kyrkan nu och den teologiska debatten 
inom den i dag. Protestantisk uppfattning 
av henne torde däremot förbli intakt. 

Bengt Thorell 

C l a r e n c e B l o m q u i s t: 
Livet, döden och läkaren. Om 
medicinsk dödshjälp. Uddevalla 
1964, Zindermans. Kr. 14: 50. 

Den här boken kan ses som en sam
manfattning av den eutanasidebatt som 
med jämna mellanrum blossat upp i Sve
rige. Som sådan har den också sitt främsta 
intresse och värde. För den som genom 
konfrontation med andras diskussion och 
mening söker en egen är boken för-träff
lig genom den i sammanhanget ganska 
ovanliga objektivitet varmed »oliktän
kandes» argument presenteras. 

Författaren som är överläkare vid en 
psykiatrisk klinik har också en filosofisk 
skolning. Han skriver utan affekt och 
framlägger åsikter för och emot på ett 
klart och överskådligt sätt. Trots detta 
behöver man inte tveka om var han har 
sina sympatier: i den katolska åskådningen 
(utan att han dock själv är katolik). 

Den moderna läkarvetenskapens fram
steg har ju fått den paradoxala effekten 
att eutanasiproblemet blivit bränn;mde 
och gränserna mellan liv och död inte 
längre är så självklara. Inte minst för den 
som har en kristen åskådning bör det 
vara angeläget att ha sin inställning klar. 
Som en första introduktion i hur reso
nemangen kan föras på denna punkt är 
Blomquists bok föredömlig. 

Att generaliseringar i referaten är 
ofrå,nkomliga när det gäller att presen
tera uppfattningar om dödshjälp från an
tiken fram i våra dagar på ett So-tal si-
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dor säger sig självt. Kanske hade det 
varit lyckligare att få en något fylligare 
bild av hur diskussionen förts på olika 
håll i världen i dag på bekostnad av upp
fattningen i Sparra osv. Det viktiga är 
emellertid att ma,n har klart för sig att 
läkaren inte på detta område får betrak
tas som något orakel eller någon man 
helt enkelt lastar av sig ansvaret på. Så
dana synpunkter är Clarence Blomquists 
bok välgörande fri ifrån. 

Birgitta Winbäck 

Kyrkan och de intellektuella. 
Årsbok för Sveriges Kristliga Stu
dentrörelse, 1964. Lund 1 964, 
Gleerups. Kr. 9: 50. 

Sveriges kristliga studentrörelse presen
terar andra årgången av sin årsbok. Man 
vill från början poängtera att det är en 
stimulerande och tankeväckande 'läsning, 
som man önskar skall spridas långt ut· 
över rörelsens egna led. Kyrkan och de 
intellektuella vill framför allt göra upp 
med slentrian och vanetänkande inom de 
kristna leden. Gemensamt för de åtta cen
trala essayerna är viljan att komma till 
tals med oliktänkande - framför allt av 
den kategori man träffar på i universitets
miljö. 

Redan i titeln ligger emellertid en 
svårighet som orsakar den gravaste in
vändningen mot boken sedd som hel
het. Att man har svårt att få en klar de
finition på begreppet »intellektuell» sä
ger sig självt, men att de olika författarna 
inte på något sätt kunnat ta del av var
andras synpunkter i ämnet är ett i mitt 
tycke onödigt missgrepp. Den rundmål
ning som väl är syftet med olika aspekter 
på ett gemensamt tema äventyras härige
nom betänkligt. 

För var och en som någon gång en
gageras i en religiös diskussion har doc. 
Tord Simonssons klara uppbening av »re
ligiös argumentation» ett givet intresse 
och de flesta av oss har nog en hel del att 

lära här. Poängterandet av att de kristna 
ofta väjer för klar, logisk argumentation 
i fråga om · religionen tål att höras om 
igen. Den icke-kristne intellektuelles be
nägenhet att använda en modell från sitt 
specialfack när det gäller resonemang 
kring religionen får väl ses som en mot
svarighet till detta. 

Vad man i övrigt minns är docent Hans 
Hofs essay »Vad är en intellektuell» och 
pastor Hans Sjöströms »Intellektuell miljö 
ur själavårdssynpunkt». Av biskop John 
Gullbergs uppsats »De intellektuellas 
uppgift i församlingen» hade man nog 
väntat sig mera. Finns det ingen annan 
uppgift för dessa än att leda studiecirk
lar? 

»Kyrkan har inte de intellektuellas för
troende», konstaterar årsbokens red. Jarl 
Hemberg inledningsvis. Kanske är detta 
en något förhastad dom, men vad som 
med större säkerhet kan sägas är att om 
endast hälften av den upprensning denna 
bok företar skulle tillämpas i den religiösa 
debatten skulle saken se helt annorlunda 
ut och argumentationen »för-emot» bli 
fruktbar för alla parter. 

Bit-gitta Winbäck 

L e i f G r a n  e: Pierre Abe
lard. Filosofi og Kristendom i 
Middelalderen. Köpenhamn 1964, 
Gyldendals. DKr. 26: 50. 

Pierre Abelard dog 1 142 men kan allt
jämt påräkna ett visst intresse även utan
för medeltidsexperternas exklusiva krets. 
Han hade ju en kärlekshistoria, som en
ligt källmaterialet var ytterst passionerad 
och i enskilda detaljer så pass remarka
bel, att den inte gärna återberättas i mera 
sobra sällskap. Abelard är för alltid bun
den vid Helo1se, en intelligent, vacker 
och självutplånande kvinna, vilken sluta· 
de sina dagar som abbedissa efter att tidi
gare ha fött en son och varit hemligt 
gift. 

Men Abelard var ju också ett filosofiskt 
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geni, som retade folk med sin självupp
tagenhet och sina banbrytande insatser 
och som åstadkom en kronisk oro kring 
sin person och sitt livsverk. Eftervärlden 
har allt efter behov hyllat honom som 
den frie anden, omgiven av auktoritära, 
kyrkliga mörkmän eller jämfört honom 
med 1 700-talets avskyvärda rationalister. 
Samtiden var besvärad av hans intelligens 
och hans metod att tränga sig igenom 
teologiska och filosofiska problem och 
mot slutet av sitt liv kom han till och 
med i konflikt med den helige Bernhard 
av Clairvaux. Abelard hade brutit ned 
mycket motstånd i sitt liv men Bern
hard rådde han inte på; han ålades att 
återkalla en del formuleringar som ansågs 
förgripliga. Det gjorde han också och 
sedan han under värdiga former försonat 
sig med Bernhard avled han. 

Om detta och åtskilligt annat berättar 
Leif Grane i sin bok. Den har också ett 
läsvärt inledande kapitel om r 100-talets 
renässans. 

SL 

I. M. B o c h e n s k i: Sovjets 
marxistiska filosofi, Verbum-se
rien. Stockholm 1964, SKDB. 
Kr. 7 :  50. Övers. Alf Ahlberg. 

Ingen kan väl undgå att veta något om 
kommunismen som politisk realitet. Där
emot är dess filosofi, den dialektiska ma
terialismen, okänd för de flesta . .Ändå har 
denna filosofi en oöverskådlig betydelse 
i samtiden. I Sovjet är den officiellt fast
slagen som den enda riktiga och gäller 
som yttersta norm för tänkande och forsk
ning på strängt taget alla områden; och 
överallt där det finns kommunistiska re
gimer är studiet av den dialektiska ma
terialismen obligatoriskt. För att nämna 
ett groteskt exempel: de östtyska studen
ter, som vill läsa teologi vid något av 
landets universitet måste börja med en 
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omfattande kurs i dialektisk materialism. 
Denna filosofi förtjänar således ett stu

dium redan på grund av sin faktiska be
tydelse. Ur kristen synpunkt har de.n 
dessutom ett alldeles speciellt intresse. I 
den dialektiska materialismen har kristen
domen en motståndare, vars mål är att 
fullständigt krossa kristendomen och varje 
annan religion; denna filosofi har re
surser nog att åstadkomma oerhörda ska
dor. 

Sedan man läst Bochenskis bok finns 
det verkligen skäl att fråga hur det kom
mer sig att den dialektiska materialismen 
har en sådan makt över sinnena. Till det 
svarar Bochenski bl. a. följande. Under 
1800-talet drev Europa mot gränsen till 
total skepticism, Västerlandet stod i be
grepp att förlora all tro. Men skepticismen 
duger inte i längden som livsåskådning 
- den dödar all kultur. Nu är det emel
lertid så att den dialektiska materialismen 
intar en radikalt antiskeptisk hållning. 
Den erbjuder en dogmatisk tro med för
pliktande läror. Det är därför inte alls 
förvånande att människor som förlorat 
varje slag av religiös tro känner sig få 
nytt liv i den dialektiska materialismens 
atmosfär och griper efter den som rädd
ning ur skepticismen. Bochenski tillägger: 
»Det är uppenbarligen inte fråga om 
filosofi utan om en inomvärldslig ateis
tisk religion, som förkunnas på ett pro
meteiskt sätt, Det är också den som dri
ver så många unga bildade människor 
från vissa länder i väster till kommu
nismen.» 

Med tanke på den dialektiska materia
lismens betydelse i våra dagar är det 
glädjande att Bochenskis bok har över
satts till svenska. På kontinenten är den 
känd sedan åtskilliga år tillbaka och åt
njuter där anseende för sin vederhäftiga 
information. 

Alf Ahlberg svarar för en god över
sättning. 

SL 
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S i x t e n  M a r k l u n d  - P ä r  
S ö d e r b e r  g, Grundskolan -
framväxt och organisation. Stock
holm 1964, Bonniers. Kr. 1 5 :  50, 
19: 50. 

De explosionsartade förändringar, som 
det svenska skolväsendet genomgått se
dan ett tjugotal år tillbaka, gör det svårt 
att överblicka vad som hänt och vad som 
händer. Hur ser den svenska skolan ut i 
dag - efter alla experiment, diskussio
ner, förslag och läroplaner? 

Den här föreliggande boken vill ge en 
översikt över både grundskolans fram
växt och dess nu gällande organisation. 
Det hela är ganska elementärt - vad 
kan man mer begära på etthundrafemtio 
sidor - men sannolikt är boken nyttig 
som en första introduktion för den helt 
okunnige. 

Slår man upp bokens register återfin
ner man ordet »utbildningsexplosionen» 

men inte »demokrati», »personlighetsda
ning» eller »fostran», som ju ändå är 
honnörsord i den svenska skolan - eller 
rättare: skulle vara det. Sannolikt speg
lar detta en tendens i boken. Skolans 
fostran har kommit i skymundan under 
det att det dynamiska, föränderligheten 
har ställts i centrum. Det ständigt växan° 

de utbildningsbehovet pockar på att bli 
tillgodosett och författarna säger: »Det 
är dock uppenbart att skolning och ut
bildning alltmer ses som investeringar för 
ökad produktion och ökad konsumtion.» 

Till detta behöver bara läggas att det 
skall bli intressant att se vad som i fram
tiden kommer att prägla skolan: fostran 
eller utbildningsbehov. Den svenska sko
lan är ju nämligen så konstruerad att det 
inte finns utrymme för ett både-ock; det 
är en av dess svagheter. 

Den sista halvsidan har den typiska 
överskriften »Skolreformen - en lärar
fråga» . Under den rubriken får vi veta 
att skolreformen i långt större utsträck
ning än vad man från början förutsåg 
är en lärarfråga. Det är naturligtvis all-

deles riktigt. Lägger man därtill den er
farenheten att läraryrket i dag huvudsak
ligen betraktas som en nödfallsutväg, så 
ser situationen inte särskilt ljus ut. Det 
dröjer länge - och det är inte bara lärar
bristens fel - innan den av författarna 
skisserade grundskolan är förverkligad i 
andra avseenden än de rent organisato
riska. 

SL 

W e r  n e r  K e 1 1  e r: Men Bi
beln hade rätt - i bild. Udde
valla 1964, Forum. Kr. 79 :  50. 

Författaren utgav för några år sedan 
en populärteologisk bestseller, som hade 
ganska stor charm, Men Bibeln hade rätt. 
Den framgången lämnade honom tydli
gen ingen ro, ty nu har han varierat te
mat genom att göra en bilderbok av det 
moderna, populära slaget. Enligt förlags
reklamen är det »en äkta bildhistoria över 
det bibliska skeendet från patriarkernas 
tid fram till apostlarnas» . 

Det skall medges att bilderna delvis 
är utsökta men den som känner till litte
raturen i ämnet en smula, känner också 
igen det mesta. Det tillgängliga materia
let är begränsat och många av bilderna 
har redan gått ut över världen, en del 
t. ex. i Grollenbergs lysande bildatlas till 
Bibeln, en bok som i alla avseenden har 
en helt annan tyngd än Kellers. Det är 
ju också så att när en författare har be
gränsat material att välja ur, så tvingas 
han att hoppa över sakligt sett väsentliga 
ting men illustrerar sådant som är av 
mindre intresse, därför att det finns en 
god bild att tillgå. Den malören har ej 
heller Keller undgått. Det här är med 
andra ord ingen bildhistoria över det bib
liska skeendet. An mindre har boken nå
got att säga om det inre skeende, som 
ju är Bibelns egentfi!? ärende. 

SL 
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H e i n  r i  c h K r a f t: Clavis 
Patrum Apostolicorum. Konkor
danz zu den Schriften der Apo
stolischen Väter. Miinchen 1 963, 
Kösel. DM 65 : -. 

Index Patristicus, E. J. Goodspeeds kon
kordans till de apostoliska fädernas skrif
ter, utkom redan 1 907 och är sedan länge 
helt försvunnen ur bokhandeln. För var 
och en som vill forska i den äldsta kyr
kans historia och litteratur är det därför 
utomordentligt glädjande, att det nu har 
kommit ett nytt verk, som inte bara er
sätter Goodspeeds Index utan är ofant
ligt mycket fylligare. 

Den nya Clavis omfattar de skrifter, 
som brukar kallas de apostoliska fädernas 
med undantag för Papiasfragmenten och 
Diognetosbrevet, som båda brukar före
komma i de flesta utgåvor. Den följer 
helt naturligt den grekiska texten men 
upptar också latinska ekvivalenter och 
tysk översättning av varje uppslagsord. 
Ett särskilt mindre index finns för de 
delar av Hermas' Herden, som endast har 
bevarats i latinsk översättning. 

Konkordansen avser att vara komplett 
och upptar därför t. o. m. prepositioner 
och partiklar. De enskilda orden och for
merna presenteras inte lösryckta som i 
Index Patristicus utan anföres alltid i sitt 
sammanhang. För fackmannen är arbe
tet oumbärligt och kommer att stå sig 
länge. 

Per Beskow 

A k e K a s  t l  u n d: Öster, väs
ter, norr och söder. Stockholm 
1 964, SKDB. Kr. 22 :  -, 27 :  -. 

Boken är en samling intryck från en 
jordenruntresa i Svenska Lutherhjälpens 
regi. Initierat och medryckande skildrar 
förf. lutherskt kyrkoliv och nödhjälpsar
bete i olika delar av världen: USA, Syd
amerika, Japan, Kina och Indien. Förf. 
är starkt lutherskt medveten, och av eku
meniska utblickar · finner man inte sär
skilt mycket i boken. Den katolska kyr-
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kan skymtar någon gång i marginalen. 
Man kan med glädje konstatera, att den 
tidigare ganska antikatolskt inställde förf. 
tycks ha tagit vissa intryck av de förbätt
rade förhållanden mellan katoliker och 
protestanter, som har följt i Vatikankon
ciliets spår. I det stora hela vittnar hans 
bok dock om vilken klyfta som alltjämt 
skiljer den katolska och den protestantiska 
världen. 

Per Beskow 

X a v i e r  L e o  n-D u f o  u r  (utg.) :  
W örterbuch zur biblischen Bot
schaft. Freiburg 1964, Herder. 
DM 88: -. 

Denna bok omfattar drygt 800 sidor 
men innehåller inte mer än ca 300 upp
slagsord i den löpande texten. Under 
varje ord finner man följaktligen en längre 
eller kortare artikel, som ger förhållande
vis uttömmande information i en aktuell 
fråga. Metoden har sina förtjänster om 
uppslagsorden som i detta fall är väl 
valda. De trehundra numren täcker fak
tiskt det väsentligaste stoffet och det är 
sällan som man rådfrågar detta lexikon 
förgäves om man inte söker rena kuriosa 
eller petitesser. Ett finmaskigt register 
ökar bokens användbarhet högst väsent
ligt. 

Texten är föredömligt klart och över
skådligt disponerad och ställer inte alltför 
höga krav på läsaren; sakinnehållet för
tjänar av stickprov att döma högt betyg. 
Trots sin lexikonkaraktär erbjuder boken 
en läsning av förvånansvärd friskhet, 
skärpa och övertygande kraft. 

Boken är ursprungligen fransk och 
kan räknas in i den förnämliga franska 
bibellitteratur, som tar sikte på att be
tjäna präster, kateketer och lärare, vilka 
snabbt behöver informera sig eller aktua
lisera en speciell fråga. 

Utgivaren har haft ett sjuttiotal med
arbetare. Boken är således även prov på 
ett föredömligt lagarbete. 

SL 
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