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SEDAN SIST 

Andra Vatikankonciliets fjärde session 

öppnades den 14 september på ett i flera avseenden oväntat sätt. Ceremonin 
genomfördes med betonad enkelhet. Påven var visserligen omgiven av de 
kardinaler, som skulle koncelebrera med honom, men han gick till fots och 
han bar mitra liksom de andra biskoparna. Enkelhetens mening förtydligades, 
då man i Rom samma kväll fick bevittna en botgöringsprocession av alla 
konciliefäderna; nära 2 400 biskopar och prelater bekände sig inför världen 
till ångerns och botgöringens anda. 

Förväntningarna inför sessionen var en aning spända, ty Paul VI hade 
några dagar tidigare publicerat en encyklika, som eftertryckligt försvarar 
»mysterium fidei», den kristna trons enastående hemlighet, nämligen Kristi 
reala närvaro i eukaristin som den ofrånkomliga grundvalen för den heliga 
mässans offerkaraktär. Påven har därmed redan under det pågående konciliet 
själv tagit till orda i en lärofråga. I sak är hans ord om kyrkans största sakra
ment en komplettering till den av konciliet utlösta liturgiska förnyelsen. 
Encyklikan betonar helt enkelt liturgins djupare innebörd och dess tidlösa 
kärna. 

En synodus episcoporum 

krävde redan i november 1963 den melkitiske patriarken Maximos IV Saigh. 
Denne nestor bland kyrkans dignitärer, numera kreerad till kardinal, kla
gade över att kurians ämbetsmän kommit att spela en roll i kyrkan, som 
tycks störa balansen. Det är ju Roms biskop tillsammans med de övriga 
biskoparna, som har att styra kyrkan; kurian får här inte tränga sig emellan. 

Patriarken Maximas förslag har länge diskuterats och ventilerats men det 
överfördes till verklighetens plan rent av under överraskande former, vid 
den fjärde sessionens öppnande. Paul VI meddelade nämligen i sitt öppnings
tal, att kyrkan framledes skall ha en ny institution, en synodus episcoporum, 
med uppgift att bistå kyrkans högste ledare som rådgivande instans. 

Den överraskande nyheten måste ses mot bakgrunden av konciliets verk
samhet i dess helhet. Konciliet har utfärdat en konstitution om liturgin och 
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en konstitution om kyrkan samt dokument om ekumeniken och om de öster
ländska kyrkorna, för att nämna det viktigaste. Men ännu återstår elva 
problemkomplex. Fyra ämnen väntar på diskussion och omröstning, näm
ligen religionsfriheten, kyrkan i den moderna världen, missionsverksamheten 
samt prästernas uppgifter och levnad. Fem schemata måste underkastas slut
giltig omröstning; de behandlar biskoparnas själavårdsuppgifter, de andliga 
ordnarna, den kristna uppfostran, prästernas utbildning och de icke-kristna 
religionerna - däri inräknas även judendomen. Slutligen föreligger två 
texter i av konciliefäderna önskad omredigering, nämligen schemata om 
trons källor och om lekmannaapostolatet. 

Alla dessa frågor, ja även de hittills utfärdade dokumenten, kommer ge
nom biskopsrådets upprättande i ett nytt läge. Samma biskopar, som under 
konciliet har funnit varandra och som vuxit samman till en fungerande ar
betsgemenskap, förblir även i fortsättningen till en viss grad en levande 
enhet. Visserligen återvänder de snart var och en till sitt stift, men deras 
sammanhållning sinsemellan och med påven får en ny form. Vad som upp
nåtts skall förlängas utöver konciliets slut. 

Det är inte bara så att ett biskopsråd skall bildas. Dess ledamöter kommer 
till och med att utses på ett »demokratiskt» sätt. De regionala biskopskon
ferenserna i de enskilda länderna eller världsdelarna väljer ledamöter till 
det för vissa tillfällen i Rom sammanträdande rådet. Allt detta och åtskilligt 
annat �r redan fastslaget. Den r 5 september, konciliesessionens första arbets
dag, fick konciliets generalsekreterare, ärkebiskop Felici, läsa upp det påvliga 
dekretet med detaljerna om biskopsrådets utformning och arbetssätt. 

Vilka resultat konciliet än når fram till, kommer instiftandet av biskops
rådet sannolikt att framstå som konciliets mest genomgripande insats. Det är 
ju inte - som de p.ittills uppnådda eller planerade målen - ett dokument. 
Biskopsrådet är mera än något skrivet. Som en levande korporation kan det 
bli grogrunden för livsyttringar, som vi idag inte har möjlighet att förutse. 

Var det ett av syftena med det Andra vatikankonciliet, att påvens primatial
ställning - accentuerad av Första vatikankonciliet 1870 - skulle komplet
teras genom nya former av samarbete mellan biskoparna och påven, så tycks 
instiftandet av synodus episcoporum infria även mycket djärva förhoppningar. 
Världsepiskopatets kollegiala förhållande till Roms biskop har inte endast 
framhävts i ord, det har inte förblivit ett ämne för fromma predikningar; det 
har tvärtom fått sitt nedslag i en livslevande instans. Vid början av konciliets 
fjärde session har kyrkan intensifierat sig själv. 

Påven Paul Vl:s besök i FN 

kunde vi följa i TV, som presenterade ett mycket fylligt och ambitiöst re
portage. Men som så ofta annars förmedlade kameran i första hand intryck 
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av den yttre ramen - mottagningskommitteer, folkmassorna längs gatorna 
osv. Vad påven sade var det av naturliga skäl svårare att uppfatta. 

Under det korta uppehållet i USA höll påven en rad anföranden men det 
största intresset tilldrar sig givetvis det tal som han höll inför FN:s general
församling, varur vi har sammanställt några avsnitt. 

Sedan påven hälsat de församlade delegaterna, sade han: 
»Ni är säkerligen medvetna om att detta möte har en dubbel innebörd. 

Det är på en gång präglat av enkelhet och storhet. Enkelhet, ty den som 
talar till Eder är en människa som Ni själva. Han är Eder broder, ja till och 
med en av de minsta bland Eder, som företräder suveräna stater . . . Han 
har ingen världslig makt, ingen önskan att tävla med Eder. Vi kommer inte 
för att begära något eller för att framlägga någon fråga utan endast för att 
uttrycka en önskan, utbedja Oss en förmån: Att inom Vårt kompetensområde 
få tjäna Eder oegennyttigt, ödmjukt och kärleksfullt. 

Detta är den första deklaration, som Vi vill avge. Som Ni ser är den så 
enkel att den för Eder, som är vana att behandla ytterst viktiga och svåra 
frågor, måste förefalla betydelselös. 

Och dock är - som Vi nyss framhöll - detta ögonblick fyllt av en 
egenartad storhet - för Oss och för Eder. 

Först och främst för Oss. Ni vet så väl vem Vi är. Vad Ni än tänker om 
den romerske påven, så känner Ni Vår uppgift: Vi företräder ett budskap, 
som riktar sig till hela mänskligheten. Och Vi gör det inte blott i Vårt eget 
och den stora katolska familjens namn utan även i alla de kristna bröders 
namn, som delar Våra känslor - och då framförallt de kristna, som ut
tryckligen givit Oss i uppdrag att vara deras talesman. 

Likt sändebud, som efter en lång resa överlämnar ett anförtrott budskap, 
är Vi medvetna om att nu uppleva det om än korta, privilegierade ögon
blick, då en öpskan går i uppfyllelse, som Vi burit i Vårt hjärta i nära 
tjugo århundraden. Ni vet att Vi varit på väg sedan länge. Vi är bärare av 
en lång historia. Vi firar här epilogen av en lång pilgrimsfärd, under vilken 

' Vi sökt att få till stånd en dialog med hela världen - alltsedan den dag Vi 
fick i uppdrag: Gå ut och förkunna det glada budskapet för alla folk. Och 
det är Ni som företräder alla folk. 

Låt Oss nu säga Eder alla att Vi har ett budskap till Eder, ja att Vi har 
ett glatt budskap att frambära till Eder. Och Vårt budskap vill närmast vara 
en moralisk och högtidlig sanktion av denna höga institution ... Det är som 
»sakkunniga i sann mänsklighet», som Vi överbringar till Eder organisation 
stödet från Våra föregångare, från hela det katolska episkopatet och från Oss 
själva, som likt Eder är övertygade om att Förenta nationerna visar vägen 
till fred i vår moderna civilisation. När Vi säger detta, är Vi medvetna om 
att tala både i de dödas och de levandes namn. De döda, som har fallit i de 
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ohyggliga krigen och som drömde om fred och endräkt. De levande, som 
överlevat och som i sina hjärtan fördömer alla som frestas att upprepa sådana 
krig. Och dessutom ungdomen, som förtroendefullt och på goda grunder 
längtar efter en bättre mänsklighet. Vi talar även i de fattigas namn, de 
olyckligas och deras som längtar och trängtar efter rättfärdighet, ett värdigt 
liv, frihet, välstånd och framåtskridande.» 

Påven sade vidare att vad FN byggt upp får aldrig slås i spillror. Det 
måste fullbordas och anpassas efter världshistoriens krav. Det gäller att fort
sätta arbetet. »Gå vidare: Ja, Vi vill till och med säga: Verka i den riktningen 
att de som vänt Eder ryggen, kommer tillbaka. Överlägg om hur de som 
ännu inte tillhör Eder, med all ära och lojalitet skall kunna kallas till Edert 
fredliga förbund. Handla så att de som ännu är utanför, önskar och förtjänar 
det gemensamma förtroendet och var sedan ädelmodiga att låta dem få del 
av det.» 

Sedan påven ytterligare utvecklat sina tankar kring detta tema fortsatte 
han: 

»Och nu till kärnpunkten i Vårt budskap: Det gäller nu de ord, som Ni 
väntar av Oss och som Vi inte kan uttala utan att vara medvetna om allvaret 
och högtidligheten i dem: Aldrig mer den ene mot den andre, aldrig, aldrig 
mer! 

Har inte Förenta nationerna vuxit fram ur den målsättningen: Mot kriget, 
för freden. Lyssna till John F. Kennedys ord, när han för fyra år sedan sade: 
Mänskligheten måste göra slut på kriget, i annat fall gör kriget slut på 
mänskligheten. Det behöver inte sägas mer om Eder organisations höga 
ändamål. Det räcker att erinra om de millioner människor, som förblött; att 
oerhörda, ofattbara lidanden, att meningslösa massakrer och kusliga ruiner 
helgar den pakt, som förenar Eder i en ed och som skall förändra framtidens 
historia: Aldrig mera krig, aldrig mera krig. Freden, freden måste leda folkens 
och mänsklighetens öde.» 

Till sist bör tilläggas att påvens fredsmission var synnerligen väl förberedd 
inte minst genom hans företrädare. På en husvägg i New York lyste med 
stora bokstäver orden Pacem in terris, namnet på Johannes XXIII:s freds
encyklika, och den 20. generalförsamlingens president, Fanfani, anknöt till 
den i sitt hälsningsanförande, liksom påven i sitt tal. »Det förefaller Oss», 
sade den helige fadern, »att Vi här i Förenta nationerna kan lyssna till ekot 
av Våra föregångares röst - och då framför allt Johannes XXIII:s, vilkens 
budskap Pacem in terris har funnit en så hedrande och betydelsefull resonans 
bland Eder.» 
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HONEST TO GOD-DEBATTEN 

H 
onest to God1 ställde till mycket oväsen. På omslaget till The H onest 
to God Debate återges några tidningsrubriker, som syftar på biskopens 

bestseller; »Biskop utan Gud» lyder en av dem. Mer allvarligt är kanske 
vad mr Maclntyre säger i Encounter: boken visar att dr Robinson är ateist. 

Det skulle otvivelaktigt vara märkligt om en biskop i the Established 
Church offentligen bekände sig till ateismen, och enligt min mening är 
mr Maclntyres påstående långt ifrån riktigt. Det är sant att dr Robinson 
avvisar vissa sätt att föreställa sig Gud. Men om man påstår att Gud inte 
är ett väsen som befinner sig på någon plats out there, betyder det inte att 
man bekänner sig till ateismen. Ej heller är det ett ofelbart tecken på 
ateism om man säger att Gud inte är ett being. Sådana påståenden kan 
visserligen ge upphov till missförstånd. Men i viss mening är det korrekt 
att säga att universum inte består av en mängd »väsen» av vilka Gud är 
det förnämsta. Varje katolsk teolog eller filosof skulle hålla med om det 
olämpliga i att beskriva Gud på det sättet. 

Det skall villigt erkännas - dessa mina anmärkningar avslöjar en be
klaglig missuppfattning av poängen i mr Maclntyres resonemang. De mera 
primitiva företrädarna för ateismen har som bekant framhållit, att inte ens 
det bästa teleskopet i världen visar att Gud finns. De har också påpekat att 
kosmonauterna inte har mött några supranaturala väsen under sina resor. 
Men biskopen av Woolwich är inte bara sysselsatt med att ta död på en 
felaktig föreställning om Gud - den är ju förutsättningen för så enfaldiga 
påståenden som de ovan redovisade. Han förnekar även, att Gud i någon 
mening är ett separate being. Dessutom översätter han utsagor om Gud till 
utsagor om människan, särskilt till utsagor om personliga relationer. Att 
möta Gud är att möta andra människor in depth. För att använda Feuerbachs 
uttryckssätt, så ersätter dr Robinson teologi med antropologi. Och att göra det 
är att acceptera ateismen även om man försöker behålla ordet Gud. 

1 I Sverige diskuterades under en kort period den anglikanske biskopen dr Robinsons 
bok Honest to God, översatt till svenska under titeln Gud är annorlunda. Långt mera 
utdragen och livlig blev debatten i England, där biskopen beskylldes för att vara av
fälling och ateist och till och med uppmanades att avgå från sitt ämbete. - Den första 
boken följdes av två andra: The Honest to God Debate, där man samlat ett antal brev, som 
biskopen fick mottaga under debatten, samt The New Reformation. 

Den engelske filosofen F. C. C o p l e s  t o n gör i denna artikel en bedömning av de tre 
böckerna och debatten från katolska utgångspunkter. 
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Vore det sant att dr Robinson restlöst översätter alla utsagor om Gud till 
utsagor om människan, skulle jag hålla med om att han med rätta kunde 
beskrivas som ateist. Schopenhauer har anmärkt att om panteismen betyder 
att Gud identifieras med världen, så kan man inte skilja panteismen från 
ateismen. Påståendet att världen är Gud säger bara att världen är världen. 
På liknande sätt skulle man - i fall utsagor om Gud restlöst kunde över
sättas till utsagor om människan - inte kunna skilja mellan teism och 
ateism. Men trots att dr Robinson ger Feuerbach en klapp på axeln och även 
om han säger att de tyska filosoferna i viss mening hade rätt när de ville 
översätta teologi till antropologi, gör han det fullständigt klart - åtminstone 
för var och en som omsorgsfullt läser H onest to God - att enligt hans me
ning »det eviga T hott inte får reduceras till att bli det begränsade finita thou, 
ej heller Gud jämställas med människan eller naturen». 

Vidare - om dr Robinson bestrider »naturalismens antagande att Gud 
bara är ett överflödigt namn för naturen eller mänskligheten», så är det klart 
att han inte är panteist. I The Honest to God Debate kommer detta klart och 
tydligt till uttryck. » Jag har inget intresse alls av en Gud, som man förestäl
ler sig i oklara, opersonligt panteistiska termer . . . Mitt enda intresse och 
min kamp gäller Skriftens uppenbarelse av Gud såsom dynamisk personlig 
kärlek.» Dr Robinson understryker även att han inte har en tanke på att för
neka den kristna läran om treenigheten eller Kristi gudom. Hans avsikt är 
inte att förneka kristen tro utan istället att tolka den på ett sätt som gör den 
begriplig och relevant för de människor, som menar eller misstänker att den 
varken är det ena eller det andra. 

Ingen kan emellertid påstå att biskopens yttranden är klara och konse
kventa. Om dr Robinson t. ex. tillbakavisar naturalismen skulle vi vänta att 
han accepterade supranaturalismen, då han däremot uttryckligen förkastar 
den. Men därav följer inte att han identifierar Gud 'med naturen. Vad han 
tillbakavisar är i själva verket en föreställning om Gud såsom ett väsen addi
tional to natttre, dvs. en Gud postulerad såsom hypotes för att fylla ut luc
korna i våra på vetenskapen grundade insikter, ett väsen som - det är 
tänkbart - inte alls finns. Når dr Robinson tillbakavisar supranaturalismen 
innebär det att han tillbakavisar en föreställning om verkligheten såsom be
stående av två samordnade skikt: det ena omfattande de finita tingen, vilka 
tillsammans bildar världen, det andra omfattande an additional being, som 
kallas Gud. För att uttrycka saken på annat sätt: Gud är inte en »del» av 
verkligheten. Och som en motvikt till det synsätt, som bidrar till att hålla 
sådana missförstånd vid liv, rekommenderar dr Robinson två ting: dels att 
man föreställer sig Gud såsom grottnd of being dels the analogy of depth. 

Om biskopen av Woolwich med Paul Tillich talar om Gud såsom the 
grottnd of ottr being beror det antagligen på att vi enligt hans mening först 
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och främst möter Gud på djupet (in depth) av den personliga gemenskapen 
människor emellan. Han menar inte att Gud kan identifieras med de djupare 
skikten, låt oss säga, i den mänskliga personligheten. Det är snarare en 
fråga om vårt sätt att närma oss Gud och få kunskap om honom. Men att 
säga att Gud är the ground of being innebär samtidigt att göra en ontologisk 
utsaga, ehuru det inte är utan vidare klart vad denna utsaga betyder. Må
hända skulle dr Robinson svara, att Gud är ground and meaning of our 
existence i den meningen att han är skapande, dynamisk kärlek; en kärlek, 
vari all äkta mänsklig kärlek har en begränsad delaktighet. 

Vi kan inte tala om Gud utan att använda oss av analogier. Inget språk 
ger oss ett till alla delar adekvat medium för att beskriva Gud eller förhål
landet mellan världen och Gud; därför kan vi inte begära det orimliga av 
dr Robinson. Men samtidigt skulle det vara önskvärt att få ytterligare belyst 
hur begreppet ground användes, även om det skulle medföra en utflykt 
metafysiken, som dr Robinson inte tycks vara beredd att företa. 

* 
Vi har redan erinrat om dr Robinsons försäkran att han först och främst 

är intresserad av Skriften och dess uppenbarelse av Gud såsom dynamisk 
kärlek. Hans budskap lyder inte att kärlek borde härska i det mänskliga livet; 
en ateistisk humanist torde bedöma det så. Dr Robinson säger snarare att 
ultimate reality, dvs. Gud, är kärlek. Mot detta kan inga invändningar göras 
från kristen ståndpunkt. Men det är ingalunda lätt för agnostiker och ateister 
att tro att budskapet är sant. Sålunda anmärker professor Helmuth Gollwitzer, 
Berlin, att den moderna människan »varken genom att se sig omkring eller 
genom att se 'på djupet' finner någon anledning att tro på the ground of 
being». Det är fullt i sin ordning, när dr Robinson säger till ateisten: det är 
riktigt att förneka en Gud vilken man föreställer sig såsom a being out there. 
Men det krävs mycket mera om man vill övertyga honom om att ultimate 
reality är kärlek. 

En del ateister tycks ha välkomnat Honest to God såsom »ett steg i rätt 
riktning». De trodde sannolikt att piskopen av Woolwich höll på med att 
eliminera Gud över huvud taget genom att översätta utsagor om Gud till 
utsagor om människan. Men om de studerade boken mera uppmärksamt, 
skulle de lika väl kunna reagera på detta sätt: »Det är uppenbart att för
fattaren, trots allt, är en i grunden ortodox kristen. Han tycks tro att vi är 
beredda att utan större motstånd acceptera iden om en ultimate reality som 
i egentlig mening kunde kallas gudomlig. Vidare tycks han tro att vi är 
benägna att allvarligt överväga hans påstående, att denna ultimate reality 
är kärlek. Men varför i all världen skulle vi det? Alla tecken tyder på mot
satsen. Biskopen av Woolwich vill uppenbarligen gå in genom vår dörr för 
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att ta oss ut genom sin. Det är därför hans sak att övertyga oss om att han 
inte leder oss in i något som är samma slags sagoland som ett tre-vånings
universum.» 

Atskilliga läsare har otvivelaktigt blivit irriterade på biskopens kritik av 
en gudsföreställning, vilken enligt deras mening varken motsvarar de kristnas 
tro eller de föreställningar om Gud, som bildade agnostiker och ateister van
ligtvis förknippar med kristendomen. Men även om dr Robinsons kritik är 
irrelevant för kristna teologer och filosofer, så finns det otvivelaktigt män
niskor, för vilka detta inte är fallet. A ena sidan är det helt enkelt så att 
biskopens kritik av föreställningen om Gud såsom a being out there har 
hjälpt människor, vilka upplevt en spänning mellan sin religiösa tro och vad 
de kände att en vetenskaplig syn på världen krävde av dem. A andra sidan 
har vi sett ateister, vilka normalt anses vara högt bildade och insiktsfulla 
personer, använda argument vilka klart och tydligt visar att de har ytterst 
omogna föreställningar om vad religiös tro är. Just emedan dr Robinsons 
kritik inte är så irrelevant i dagens situation som det kan synas, är jag benägen 
att tillskriva den större betydelse än bara för stunden. Den torde ge enskilda 
kristna en känsla av befrielse och den bidrar sannolikt till att minska för
domarna bland de icke-troende. I själva verket förefaller det av biskopens 
korrespondens som om båda dessa förmodanden är riktiga. Men kritik av en 
oriktig uppfattning om Gud är inte nog för att rättfärdiga religiös tro. Upp
täckten att de kristna inte uppfattar Gud som a daddy in the sky medför 
inte ett accepterande av att ultimate reality, den skapande grunden för all 
finit existens, är kärlek. 

Uppenbarligen förstår dr Robinson detta. Mot slutet av Honest to God 
säger han: Sanningen att ingenting i världen kan skilja oss från Guds kärlek 
i Kristus Jesus kräver ett nästan omöjligt mått av tro. Det är helt enkelt 
otroligt om inte den kärlek, som uppenbaras i Kristus, verkligen är av samma 
natur som ultimate reality, om inte Kristus är ett fönster genom tingens yta 
till Gud. Den kristna tron ser i Kristus en uppenbarelse av Fadern. »Och 
detta förklarar varför det, med den klassiska teologins terminologi, var nöd
vändigt att han var av samma väsen som Fadern.» Frågan anmäler sig då, 
hur dr Robinson tänker sig att agnostiker och ateister skall godta att Kristus 
är en uppenbarelse av the nature of ultimate reality såsom kärlek. 

* 
I ett tillägg till The New Reformation anmärker biskopen, att »även om 

någon är överflödig såsom hypotes, blir han alltför närvarande såsom före
mål för ett möte». Därför är det vår uppgift att underlätta ett möte med Gud. 
Uppenbarligen kan vi inte arrangera det på samma sätt som vi kan introdu
cera en människa hos en annan. Men marken kan förberedas. Biskopen före-
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slår ett »induktivt närmande» till den kristna tron. För att se livets mening 
måste vi börja med det som har störst värde för oss. Och detta är för dr Ro
binson kärleken sådan den kommer till uttryck i en personlig gemenskap. 
Om någon erkänner kärleken som det högsta värdet i livet, kan han ledas 
till att reflektera över Kristus, uppfattad såsom the Man for others, den i 
vilken kärleken helt har blivit rådande. Målet för denna reflexion är den 
personliga bekännelsen: »Min herre och min Gud.» Det finns emellertid 
människor, som befinner sig i trons utkanter, som är på väg och som biskopen 
kallar the latent Church till skillnad från the manifest Church. Åven till 
dem har kyrkan en kallelse och hon måste försöka öppna deras ögon för 
Kristi betydelse i den förhoppningen att de i honom måhända kommer att 
se uppenbarelsen av Guds väsen, the ultimate reality and ground of being. 

Dr Robinsons sätt att närma sig problemet är fullt begripligt, och det 
utesluter inte andra försök sådana som t. ex. Teilhard de Chardins. Om 
dr Robinson utgår från ett möte sådant det föreligger i en personlig gemen
skap mellan människor beror det otvivelaktigt på att han tillmäter gemen
skapen ett stort värde och däri ser nyckeln till vad som är karakteristiskt för 
ultimate reality. Och vad beträffar tanken på ett möte med Gud förvånar inte 
detta språkbruk om man erinrar sig att dr Robinson snarare intresserar sig 
för tro i betydelsen av ett personligt själv-överlämnande till den levande 
Guden, uppenbarad i Kristus, än för ett rent intellektuellt bejakande av 
slutsatser utifrån metafysiska eller andra argument. 

Men när jag läste dr Robinsons böcker gjorde jag följande reflexioner. 
De teologer som talar mycket om ett möte med Gud, tenderar i allmänhet 
att utesluta all metafysik som irrelevant eller, när det gäller Gud, som 
ofrom. Vi möter inte Gud genom våra egna ansträngningar, antingen intel
lektuella eller på annat sätt, hävdar de. Vi möter den sanne Guden endast 
i den mån vi konfronteras med honom som det absoluta Du. Det är inte 
metafysikens Gud som är den verklige utan Bibelns. Men hos dr Robinson 
finner vi ingen sådan kompromisslös hållning gentemot metafysiken. Det är 
riktigt, att han gör några ofördelaktiga hänvisningar till den. Men han an
vänder metafysiska termer som ultimate reality och ground och han tycks tro, 
att i en personlig gemenskap in depth finns implicerat medvetenhet om det 
absoluta och obetingade. Dessa synpunkter har dock inte utvecklats och an
vändningen av de metafysiska termerna är inte vederbörligen förklarad eller 
motiverad. Med andra ord - jag menar att det i dr Robinsons böcker finns 
ett embryo till metafysik, som inte har växt ut. Och det är att liksom lämna 
filosoferna otillfredsställda. 

Till detta kan sägas att dr Robinson inte skriver för filosofer; och det 
vore absurt att begära en systematisk eller utvecklad metafysik i en populär 
bok. Dr Robinson själv svarar måhända att även om han tillmäter metafysi-
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ken ett värde, så är det inte hans modell. Jag begär ej heller att han skall 
skapa ett metafysiskt system. Min huvudsynpunkt är istället denna. Genom 
att publicera Honest to God fick biskopen en mycket stor läsekrets. Han 
lyckades chockera och locka många människor att tänka och tala om teolo
giska ting. Om han därför kunde skriva en lika populär bok som mera direkt 
och utförligt klarlägger grunderna för hans Kristna syn på verkligheten så 
skulle han göra något verkligt gott. Måhända är detta ett impertinent för
slag, men biskopen av Woolwich förefaller ha en chans, som sällan någon i 
hans ställning får. 

I rättvisans namn får vi inte glömma följande : Enligt dr Robinsons me
ning är det typiskt för vår tid att man ställer frågor, prövar och omprövar. 
Människor kan sättas i rörelse för att tänka och fråga, men de är ännu inte 
mogna för uttryckliga svar på sina frågor. I varje fall är människor inte 
längre beredda att acceptera auktoritativa svar. Endast genom att fråga sig 
ut till den yttersta konsekvensen kan den moderna människan nå fram till 
en bestämd syn, vilken alltså är resultatet av ett samtal, ett gemensamt frå
gande och ett reflekterande, av en öppen dialog mellan kristna och icke
kristna. 

Det ligger uppenbarligen något riktigt i dr Robinsons uppfattning. Men 
trots detta förefaller det mig som om många människor redan är mogna för 
en profilerad syn. De letar rent av efter den. Hur kan man annars förklara 
det stora intresset för T e  i 1 h a r  d d e  C ha r d i n s  böcker. De är inte sär
skilt klara - tvärtom. Men de ger en syn på världen, som är djupt religiös 
och samtidigt tar vetenskapen och dess synsätt på allvar. Talar en vetenskaps
man om livets mening eller om målet för utvecklingen, går han utöver ve
tenskapen. Han har naturligtvis rätt att göra det om han vill. Men det för
ändrar inte faktum att han snarare talar som filosof än som vetenskapsman. 
Han ger en syn på världen, som är grundad på vetenskapen eller tar veten
skapen med i beräkningen. Och det är just detta slag av världsåskådning som 
många människor söker. Den kristne tänkaren skall därför bidraga till dia
logen genom att klargöra sin egen övertygelse och genom att på bästa sätt 
motivera den. 

Betydelsen av detta kan även belysas på följande sätt. Dr Robinson vet att 
för ett stort antal människor förefaller kristendomen vara irrelevant. Och han 
hoppas kunna underlätta upptäckten av det kristna budskapets vikt och värde 
genom att skilja ut uppfattningar om Gud och religionen, som förefaller ho
nom vara falska. Vidare är han övertygad om nödvändigheten av att lära 
känna det sekulariserade tänkesättet inifrån och att förstå hur det uppfattar 
kristendomen. Men även om detta i och för sig är en förnuftig ide, så måste 
vi komma ihåg att kristendomen är ett budskap om frälsning. Och man vin
ner inte någon människa för kristendomen med mindre man gör klart för 
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henne, i termer som hon förstår, från vad och varför människan måste fräl
sas. Detta kan man inte utan att teckna en positiv kristen syn på verkligheten 
i allmänhet och människan i synnerhet. Det är inte nog att göra rättvisa åt 
»humanisten». Det är nödvändigt att visa på vilka punkter och på vilket sätt 
humanismen kommer till korta och är otillräcklig. Och för att göra det måste 
man ha ett bestämt, kristet alternativ som jämförelsematerial. 

Dr Robinson har uppenbarligen förmåga att penetrera den sekulariserade 
människans mentalitet. Men det resultat han kommer till pekar på ett oerhört 
stort behov av en ny positiv framställning av det kristna budskapet och den 
kristna synen. Sålunda sammanfattar han i ett appendix till The New Re
formation den moderna ateismens ståndpunkt i tre satser: Gud är ur intellek
tuell synpunkt överflödig, Gud kan man känslomässigt undvara, Gud kan ur 
moralisk synpunkt inte tolereras. De två första satserna säger att människan 
lever utmärkt utan Gud, medan den tredje implicerar att om Gud existerar 
så måste han avskaffas. En fransk författare uttrycker saken så: Humanismen 
av idag är mera än en tro på Guds frånvaro, ty denna frånvaro bereder vägen 
för medveten förnekelse.1 Enligt vad dr Robinson framhåller skall vi inte 
överdriva inslaget av trots eller hån i den moderna ateismen; för många 
agnostiker och ateister är Gud bara frånvarande, dvs. föreställningen om Gud 
är något, som man passerat och anser överflödig. Men samtidigt kan vi också 
finna ett aktivt hat mot kristendomen, ett hat som kan sammanfattas sålunda : 
Gud måste dö om människan skall leva. I varje fall - det är förvisso inte 
nog att vara överens om följande sats: Gud är överflödig om man med Gud 
menar ett väsen som postuleras för att fylla de tomrum som ännu finns i 
våra på vetenskapen grundade insikter. Den kristna tron övertygar knappast 
någon människa med mindre han eller hon kommer till insikt om att män
niskan behöver Gud, att hon inte är själv-tillräcklig. Jag påstår inte att 
dr Robinson förnekar detta men han är så inriktad på att göra rättvisa åt 
dem som anser Gud vara överflödig, att det blir oklart i vilken mening han 
anser människan behöva Gud. 

I The New Reformation talar dr Robinson om att frigöra kyrkan för värl
den. Han skisserar olika möjligheter. Med några av hans synpunkter sympati
serar åtminstone en katolik, som har sinne för behovet av aggiornamento. Vi 
bevittnar förändringar i den katolska kyrkan och det kommer otvivelaktigt 
flera. Men tron måste naturligtvis bevaras, ty i annat fall skulle kyrkan för
lora sitt existensberättigande. Dr Robinson förnekar inte detta, och det är inte 
fair play att anta något sådant. Man är inte överens med honom om allt vad 
han säger, t. ex. om »den nya moralen». Men hans stora önskan är att Gud 
skall bli » lika verklig för vår moderna, sekulariserade vetenskapliga värld 
som han någonsin var för ages af Faith». Och när han säger Gud, menar han 
säkerligen inte människan. 

1 A. Etcheverry, Le conflit actuel des humanismes, 215 .  F. C. Copleston SJ 
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KRIMINOLOGISKA MANIFEST 

D 
etektivlitteraturen är av ålder kluven i två väsensskilda genrer, no
ve11en och romanen. Båda följer egna lagar och går aIIdeles oberoende 

av varandra i skilda utvecklingsspår. Romanen blev tidigt dogmbunden av 
konsekventa teoretiker och nästan enhetlig praxis. Således måste den huvud
sakligen behandla ett mord och tillfredsställa läsarens (sällan ställda) krav på 
att få alla fakta på hand före lösningen i sista kapitlets vardagsrumsscen. 
Nove11en har däremot aldrig haft några lagar; det är snarast konflikten 
me11an intrigens krav på snabbt uppladdad spänning och snabbt formulerad 
lösning och det sparsamma utrymmet som skapat denna ganska enhetliga 
genre. 

G. K. C h e s t e r t o n anses väl nästan allmänt som den störste bland 
dem som berikat och formbestämt denna novellitteratur. Han är också en 
av de tidigaste. r 9 r r  kom The innocence of Father Brown ut som den första 
av de fem nove11samlingarna kring en katolsk prästs deckarbragder. Redan 
från början ger han novellerna formen av en intellektue11 och för förnuftet 
acceptabel lek. Men han kan naturligtvis inte, med sitt obändliga författar
temperament, låta bli att ibland kittla läsarens intresse för det ockulta, och 
han gör verkligen ofta något som kan te sig som ett steg ut i magiens värld. 
Men i själva verket visar han bara hur långt man kan gå utan att hamna 
i det ockulta och oförklarbara :  läsarens fantasi må gärna flyga mot andevärl
darna just därför att författarens sinne för logik och förnuft utgör en så säker 
förtöjning i verkligheten. 

Den inte11ektue11a lek som de flesta nove11erna visar, bygger antingen på 
litterära iIIusionisttrick eUer på det chestertonska favoritknepet, paradoxen. 
Men detta är ofta två sidor av samma sak. När vi ser båda sidorna, har vi vad 
Chesterton kallar förnuft, reason. Om vi presenteras för en serie brott, som 
måste ha begåtts av en osynlig man, får vi i slutet helt logiskt se en osynlig 
man, som obestridligen finns i sinnevärlden, men är »osynlig» just därför att 
vi alla har sett honom och vi finner honom självklar på sin plats. Paradox
varianten kan exempelvis erbjuda liket av en man, som brutit nacken: och 
inte mindre än tre mordvapen. Detta blir inte förnuft förrän vi fått veta att 
det hela var ett - om än invecklat - så dock trovärdigt självmord. Den 
naturliga paradoxen kan också vara själva lösningen på ett problem, så i 
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t. ex. The Dttel of Dr Hirch, där två personers olikheter tar sådana dimen
sioner att det måste vara samma man som kan erbjuda detta uppbåd av mot
satta egenskaper. En tredje huvudtyp är mer konventionell. Där ligger gåtans 
svar i sättet att kombinera ett antal kända fakta, men naturligtvis är allt 
dunkelt tills fader Brown ställt några av sina alltigenom enkla men just där
för avslöjande frågor om själva fundamentet för det, som andra tar för själv
klarheter. När en kriminolog, en person som yrkesmässigt vädrar ond bråd 
död, gör en husundersökning, skapar han fram fruktansvärda brott ur samma 
enkla fakta, som i Browns händer blir löjligt oskyldiga. Verkligheten fram
ställs alltså som i sig själv mångtydig, och det får aldrig bli fakta ensamma 
som talar. Då ser man ju bara paradoxerna eller själva illusionisttricken. San
ningen, den som är huvudföremålet för Chestertons och hans försynta detek
tivs intresse, kräver andra locktoner för att uppenbara sig. Djup mänsklig er
farenhet och ödmjukhet inför den naturens mångfald, som är sanningens van
liga språkrör, är de dygder som kan leda till sanningen, och som därför fått 
vara bestämmande för valet av detektivtyp i novellerna. »Har det aldrig fallit 
er in att en man som nästan uteslutande sysslar med att höra folk bekänna 
sina synder inte kan vara helt okunnig om mänsklig ondska», lyder i en no
vell biktfaderns motivering för sin detektiva kompetens. 

Chesterton är inte bara road av paradoxer utan fullt och fast övertygad om 
att de utgör de normala resultaten av verklighetens beteendemönster. I Para
doxes of Mr Pond har han renodlat leken och i sin mest kända bok, Ortho
doxy, har han visat paradoxens allmängiltighet och låtit oss se hur hans väg 
till kristendomen gått över och fram till paradoxens självklara symbol, kor
set. Verklighetens mångfald och beredvillighet att ge alla sorters svar be
kymrar inte heller Chesterton. Han är själv mannen som kan ställa de rätta 
frågorna och det är den konsten han vill lära ut. 

Vid en genomläsning finner man att det inte bara är detektiven och för
fattarmaneret som går igenom alla de fem novellsamlingarna. Man möts av 
en förbluffande homogenitet i nästan alla avseenden. Fyndigheten i motiv 
och problem gör emellertid att likheterna i längd, komposition, resonemangs
stil m. m. endast känns som en trygg och självvald ram för författarens yvigt 
intellektuella leklynne. Den smidiga stilen är också väl ägnad att anslå 
känslo- och stämningstoner som både kan stödja intrigen och peka långt 
utanför den strama logikens domäner. Chesterton väjer ju som sagt inte för 
att antyda det ockulta, men han suggererar aldrig fram sådana känslor. Det 
är i stället så att de mystiska spåren av en djävulsk handling bara leder våra 
tankar på mycket naturliga banor. Men det är bara våra tankar som rör sig så. 
Fader Brown själv vet att Djävulen har alltför gott om villig arbetskraft för 
att behöva gripa till övernaturliga knep. 

Denna övertygelse hindrar naturligtvis inte att Chesterton ofta antyder 
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Djävulen mer än hans redskap som den yttersta fienden. Och detta är en av 
de många synpunkter ur vilka novellerna kan läsas, och det är väl rent av 
frågan om inte denna dimension, den religiösa, är den viktigaste. Fader Brown 
blir inte en sämre detektivhjälte och hans bragder blir inte mindre roande och 
intressanta om man bortser från den kristna aspekten, vilket torde vara fullt 
möjligt, men man missförstår Chesterton själv och uppfattar inte det för ho
nom väsentligaste i spelet om sanningen och om gott och ont. Jag har tidigare 
antytt att ord som paradox, förnuft och verklighet är religiöst betydelsefulla 
för honom. I första kapitlet av Orthodoxy visade han att det finns två sätt 
att nå fram till en religiös sanning, att läsa sin gamla katekes och att ställa 
rätta frågor och göra rätta erfarenheter. Själv försummade han den första 
vägen och visade den även en aning misstroende. Det abstrakta har aldrig 
kunnat vinna Chestertons förtroende helt. För honom går sanningens väg 
genom verkligheten, aldrig förbi, och absolut inte över. Så är vägen till san
ningen helt enkelt ett ödmjukt förhållande till verkligheten och därmed även 
till paradoxerna och problemen. Men ödmjukheten ställer också krav, fram
förallt på förnuftet. I The Blue Cross säger fader Brown till Flambeau, som 
avslöjats som falsk präst: »Men det var faktiskt en annan liten yrkesdetalj 
som gjorde mig säker på att ni inte var präst. Ni angrep förnuftet - det 
är dålig teologi.» Här har verkligen fader Browns två naturer, prästens och 
detektivens, smält samman till ett. 

Man kan undan för undan visa hur universella och allmännyttiga alla 
Chestertons favoritdygder är. Ord som fromhet och skarpsinnighet, som nu 
är vanliga nyckelord i religiös litteratur respektive kriminalromaner, saknas 
däremot helt eller sätts lågt på hans värdeskala. Och det är just denna uni
versalitet och samstämmighet i uttryck och värdering som gör det så lätt 
för Chesterton att förena två så väsensskilda områden som teologiens och 
kriminologiens och göra dem så enhetliga att det kan uppstå tvekan om vad 
som är under- och överordnat. 

Normalt låter man väl sig nöja med att konstatera det kristna inslaget på 
så tydliga punkter som prästen-detektivens konfrontationer med ateismen 
eller andra religionsformer eller i författarens frekventa associationer efter 
kristna linjer. Men jag tror mig ha funnit att tvåplansframställningen, kris
tendom-detektivnovell, inte är en slump till följd av suddiga termer utan 
fastmer en noga genomförd överordning av det kristna elementet. Detta kan 
kanske också framstå som en självklar slutsats om man jämför det som vi 
vet engagerade författaren djupt, kristendomen, och det som ju inte kan vara 
annat än en lek, kriminalgåtorna. Likaså talar närheten i tid mellan hans 
upptagande i katolska kyrkan, 1908, och utgivningsåret för den första sam
lingen, 19r r ,  för detta förhållande. 

Men det finns också formella bevis. Den första novellen i The innocense 
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of Father Brown, den nyss nämnda The Blue Cross, är förmodligen skriven 
som en vinjett till den följande samlingen och därmed till följande samlingar. 
Den presenterar de två personer som i fortsättningen är de enda återkom
mande, fader Brown och· mästertjuven, senare mästerdetektiven, Flambeau. 
Båda är klädda som präster och deras inbördes kamp, som naturligtvis försig
går under till synes vänskapliga former, visar ett helt nystan av knep och 
motknep. Men till en början får läsaren inte se kampen utan bara de ytterst 
förvirrande spår den lämnar: utslagna fönster, socker i saltkar, sopptallrikar 
som kastats på väggen, kullstjälpta fruktvagnar, överbetalda restaurangnotor 
och mystiska paketbyten. Således är det inte prästen som är detektiven i 
denna första viktiga novell; han har trätt tillbaka för en viktigare uppgift, 
medan spåren överlämnas åt den alltmer förbluffade läsaren och åt detektiv
snillet Valentin, som förstår att tolka och följa dem rätt. Men hans roll är 
slut när han nått fram till de två prästerna för att finna en riktig och en 
falsk, en segrare och en slagen. 

Den viktigare uppgift som fader Brown har här är att förvalta The Blue 
Cross, en ofantligt dyrbar och juvelspäckad klenod, och försvara den mot en 
till synes överlägsen fiende. Detta motiv, som jag tror mig ha rätt att tolka 
symboliskt och ge dimensioner utanför denna novell, fordrar av sin man 
extraordinära åtgärder, vilkas spår läsaren sett men knappast kunnat tolka. 
Och det är just sådana trick som kommer till användning i de övriga novel
lerna, både vad själva brottsförövandet och novellkompositionen beträffar. 
Men det är säkert inte bara en vink åt läsaren, för kommande behov, att 
tingen inte alltid är vad de synes vara, utan en klar deklaration att det kan 
vara både väsentligt och nödvändigt att, när situationen kräver det, låta salt
karet innehålla socker, att först ersätta och sedan slå sönder ett fönster, att 
gå tillbaka efter ett förlorat paket och först då förlora det m. fl. skenbara 
orimligheter. 

Läsaren ursäktar gärna dessa saker eftersom de är bland de finaste och 
mest roande ingredienserna i fader Brown-novellerna, men han observerar 
kanske inte alltid att det som slutligen rättfärdigar knepen, eller åtminstone 
gör dem nödvändiga, i denna och andra noveller är att de står i korsets tjänst. 
Det är den riktige prästen, han som försvarar korset, som gör dessa busstreck, 
för att pröva den andre prästens identitet och avsikt och för att leda polisen 
Valentin till rätt plats i rätt ögonblick. Det är prästen med stöldavsikterna 
som ständigt uppträder korrekt och bl. a. får stå för fönsterskadans ersättning. 
Det som avslöjar hans brottsliga avsikt är hans korrekthet i situationer då 
sådan inte är korrekt och det som avslöjar hans identitet är, som jag nämnt, 
att han talar mot förnuftet. Med den riktige prästen är det annorlunda: hans 
förmåga att låta oförnuftiga handlingar stå i förnuftets tjänst gör honom till 
segrare, hans djupa människokunskap har slagit larm om det suspekta i den 
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andres uppträdande och hans ödmjukhet inför situation och förnuft förmår 
honom att använda en intellektuell judo och låta den andre falla på eget 
grepp. 

Naturligtvis är just denna novell särskilt tacksam för en sådan utförd 
tolkning på två plan och det är långtifrån alla noveller som erbjuder alla 
de uppslagsändar som denna första kan ge. Men vad som överhuvud gör det 
möjligt att låta denna kristna intolkning gälla för alla novellerna är dels 
den överraskande stora homogeniteten i de femtio novellerna och dels att 
denna homogenitet består just i sättet att närma sig sanningen och i komposi
tionen, som nära nog alltid är en konsekvens av författarens verklighetssyn. 
Den första novellen är specifik, inte därför att den mer än andra betonar det 
kristna, utan därför att den framställer en symbol för kristendomen, korset. 
Övriga noveller kan aldrig, även om de innehåller religiösa motiv, göra an
språk på sådan universalitet och tolkningsvidd, och det är just detta, tillika 
med placeringen först, som kan tala för att The Blue Cross är avsedd som 
mall för författaren och ouvertyr för läsaren. Tolkningen är som sagt inte 
nödvändig och inte fullt bevisbar, men det är dock troligt att just den kristna, 
»korsbevarande», dimensionen är den väsentligaste och den som Chesterton 
själv har velat ha som både mål och grundstomme för novellerna. I varje fall 
blir läsningen av samtliga historier berikad om man betraktar The Blue 
Cross som introduktion och bruksanvisning och än mer om man verkligen 
beaktar dess lärdomar. 

Lars Melin 

VADSTENA-VÅR 

3.5 
Vågskummet fräser mot piren 

Längs buktande strandlinjer där en gång Laglösa Köping låg breder staden 
ut sitt rofyllda solpanorama. 

Två karlar, inte långt från halvsekelgränsen, sjukhusmärkta, i grå plom
monstop, släntrar i gåsmarsch bort under slottsparkens höga träd. Vincent van 
Gogh! Men i en annan park, sjukdomsparken i Saint-Remy . . .  

På Vasaslottets borggård, där vindarna ännu sover, gräver några tysta män 

220 



Vadstena-vår 

med detaljobservans fram och fäster på kartblad resterna av en äldre bebyg
gelses grundmurar. 

Mellan flerhundraåriga trähus leder smågatorna från maktens drömborg 
till Blåkyrkan och Sköna Madonnan. När och hur man ser henne, den be
römda - alltid ler hon, milt och stilla, ett insiktens leende, skiftande och 
mångtydigt som ljuset under valven. En glädje som kommer inifrån. Seklernas 
gång är som vindfläkten i kyrkporten. 

Det förvuxna barnet på hennes arm, en Jesus som aldrig passerade baby
stadiet! 

Vadstena: mäktigare än Visby. 
Här: talar och råder en ande, en vilja, en hängivelsens totalitet. Där: idyl

len påtagligare än heligheten, historien profanhistoria, även de fromma köp
männens praktkyrkor. Här: bottenströmmar. Där: krusningar på ytan. Här: 
strävan mot fullkomlighet historiens inspiration och innehåll. 

* 
4.5 

Vägen mot Borghamn. Till vänster över fälten, in i skogen. Tussilago, blå 
anemoner, mjuka stigar, värme där solen når fram. Minnet av barndomens 
majdagar vaknar och klarnar. 

Vid dagens besök i Blåkyrkan finner jag att den ena Birgittastatyn, den 
myndiga och jordnära, är borta! Att se den platsen tom är att uppleva sig 
som främling i eget hem. 

Ett par turistande damer kommer in. Har tydligen aldrig varit här förr. 
Går några steg, så fram med kameran - Hur ser den ut invärtes som inte 
kan betrakta, försjunka, uppleva, utan måste förmedla minnet av en utebliven 
upplevelse genom en maskin? 

Nyss visade Vättern upp en hel rad småöar, i en vid båge ut från Motala. 
Två ensamma träd mitt ute i vattnet. Från fönstret en trappa upp i birgitti
nernas gästhem kan jag nu se bara ett par öar, det är de båda träden som för
vandlats. 

Vad trodde människor innan de anade vad hägring var? Några måtte all
tid ha insett det. Det är den traderade kunskapens väsen. 

Från kapellet under mig hör jag birgittinernas sång, bönens tidlösa våg
rörelse genom själarna och historien. De turistande damerna med kameran 
- vad visste de om den bön som en gång lyfte valven, vilka de idag sökte 
fixera i sina resealbum? 

* 
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7.5 
Cykeltur över Nässjaslätten, till domarringen och den lilla kyrkan på sin 
höga kulle, en mindre väg genom Jernberga gård tillbaka. 

Dessa vida slätter, i sekler odlade vår efter vår! Fiskmåsarnas flax och 
skrik i fårorna efter traktorharven. Vadstena som den eviga vilopunkten i 
milsvitt perspektiv. Prins Eugens Örberga i väster, österut Heidenstams 
Naddö, dolt av sin park men från staden sett kråmande sig i litteratörminne
nas tvivelaktiga glans. 

* 
8.5 

Fyren på Fjuk, den nordligaste av de tre småöarna där den snart So-årige 
fyrvaktaren lever sitt fantasieggande eremitliv, framträder tydligt idag. 

Folk får efter hand sina båtar i sjön. När jag kom för en vecka sedan hade 
:isen just gått upp. Nu rustar man för sommarhalvårets sjöfärder. 

Fiskelägesatmosfär. Snart skall vätternsnipor gunga som månskäror i vat
tenblänket, förtöjda vid de låga bryggorna innanför vågbrytaren i båthamnen. 

Samma dags kväll 
I violett dis sjunker solen bortom Nässja. I guldstrimman över viken, från 
molnväggens spegelkontur till solens spegelpunkt, en ojämn rad av guld
ringar kring löjornas kast. 

Träden på den smala landtungan vid hamninloppet avtecknar sig i spegel
vända silhuetter, knivskarpa i linjerna som etsade av Stig Asberg eller Otto 
G. Carlsund. 

* 
9.5 

Tidigt om förmiddagen, i en bänk i Blåkyrkan, helt ensam. Fåglarnas kvitter 
i soHlödet utanför ger höga ekon i det slutna rummets förtätade tystnad 
under valvens palmkronor. 

I tre kedjor över högaltaret den lidande Människosonens triumfkors. Prakt
full på sin fyrahundraåriga sarkofag den galne Vasasonen vid den myndiga 
Folkungadotterns fötter. En lovsång i sten till Den, vars tankar inte är män
niskotankar och som låter den siste bli den förste. 

Ett rum fullt av paradoxer. Vårt liv i bild. 

Vem ser sig mätt på Vättern? Varje kontur lika klar idag som igår. I 
nordväst böljar Tivedens linjer. Fyren på Fjuk lyser fiskmåsvit. Nässja kyrka 
och gårdarna däromkring, liksom Naddö och Tycklinge udde, badar i sol
sken. 

* 
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10.5 
En grupp abiturienter vandrar runt i Blåkyrkan med sin lärarinna. Framför 
Birgittaskrinet, vars skelettrester fascinerat så många forskare, berättar hon 
för dem. 

Hur ynklig Kyrkan framstår, när den tolkas av någon som inte förmår 
inifrån ge liv åt dess handlande i sinnevärlden! För de turistande eleverna 
skildrar hon kyrkors och klosters inbördes handel med helgonben, pilgrims
väsendets ekonomiska biverkningar och de bakomliggande avlatsvillkoren i 

ohelig allians. En stilla flabb följer på upplysningen om byte av ett lårben 
här mot ett par fingrar där. Man förstår naturalistens reaktion - och det av
stånd som notisen, kanske definitivt, lägger mellan kyrkoturisten och Kyrkan. 

Samma dags e. m. 
På cykeltur till Hagebyhöga kyrka mött två unga mödrar med barnvagnar 
och kaffekassar, den ena på väg till, den andra från sin traktorkörande man 
på fälten. Den ena trygg och lycklig, leende mot mannen som vinkade till
baka. Den andra suggestiv som en Ingmar Bergman-silhuett på åkrarnas båg
rand mot Vätternhimlen. Vardagens möten kan drabba hjärtat som en skälv
ning. 

* 
1 1 .5 

Grönskan som utropstecken: björkarna har tagit sin vårslöja, en sälg stod 
översållad med gula blommor, en nysådd åker skiftade svagt i grönt. 

* 
12.5 

Mellan sju och åtta på morgonen: viken en spegel, allt i vila, dimmorna 
längst ute på väg att skingras, solen som värmer. 

Tre kvart senare: dimmor över viken, över staden, man ser något tiotal 
meter från stranden, vattnet börjar röras upp, det blåser. Ännu är himlen 
klar, men solen tränger allt svagare igenom. 

Naturen kastar snabbt om, nyckfull som sjuttonåringen. 

* 
13·5 

Till och med människors rörelser sker i ultrarapid i den tidlöst stilla kvällen, 
i ett slags upplevd lycka. Sju svanar i sträck lågflyger från piren mot Tyck
lingeviken med vinande sug i vingslagen. Två ensamma följer dem efter. 
Ett par segel, en roddbåt, ett par dämpade båtmotorer. Slottets fasad kråmar 
sin upp- och nedvända väldighet i den blacka vallgraven, tills spegelbilden 
flimrar som en impressionistisk akvarell i det lätta vågskvalpet från en vag
gande båt. 

Kvällen blir alltmer ljudbefriad, solen i Vätterndiset rödare och större. 
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Till slut står solklotet över Nässja som en blodfrukt från sydliga trakter. 
Millimeter för millimeter skär ett blågrått moln bort klotets undre del i en 
alldeles rak linje, så att det om en stund liknar den röda lyktan utanför en 
teaterentre: fullsatt - nu får det vara nog med ljus! 

* 
15 ·5 

Ett par kilometer utefter Borghamnsvägen, så över gärdena in genom skogen, 
liksom en av de första dagarna här. Vägkors och skyltar ger orientering: 
Herrestad-Strå kyrka-Abylund. Förbi kvarnen vid Tåkerns utflöde i Vättern"' 
Tillbaka igen mot staden. 

En och en halv mil, två och en halv timmar. Vandra mellan åkrar och går
dar, där folk och redskap är i gång i en avspänd och jämn takt, utan jäkt 
men med yrkeskunnighetens arbetsbesparande rutin. Och den fria rymden 
över slätten! 

* 
16.5 

Eftermiddagstur på cykel över Nässja. Förbi Örberga västerut en slingrande 
väg längs kilometervida åkerslänter nära Vätternstranden, över Hageby och 
Rogslösa åter mot Vadstena. Två och en halv timmar, tre och en halv mil. 

Vägarna idealiska för cyklisten, med snabba och långa utförslöp. 
Rullande tordön från övningskanonerna vid Karlsborg, en »tunna» kret

sande i låga öronbedövande svängar runt runt ut över sjön, som övningsmål. 
Ombergs mörka sträckning i söder. Örberga i dramatisk och leende slutenhet 
på sin kulle i det böljande landskapet. 

Över allt detta, vårsolen. 
* 

1 8.5 
Klockan är fem, morgonen klar och kylig. Vinden nordvästlig, svartblått vat
ten med vitt vågskum och brus mot strandstenarna. 

Lövslöjorna har inte tätnat än - det kom kyla efter värmen, våren blev 
inte en explosion, horisonten ligger överskådlig. Öarna utanför Motala svä
var något, och deras östliga bihang som just nu liknar ett par ensamma bus
kar svävar också fritt över vattnet. Betesmarken på Tycklinge udde lyser gul
grön i den sneda solen. 

Huset är ännu stilla, men jag hörde en dörr slå i våningen under. Snart 
stiger bönen på tonvågorna från de klostergivnas kapell. 

Samma dags kväll 
Staden domineras av Lions Club's »Vår-Knäpp», en lördagsmarknad i stor 
skala, där halvungdom från västra Östergötland slår sig lös med skrän, sprit 
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och grovhångel. Inte på lång tid har jag sett så många slängda brännvins
butel jer. Talmaskinerna på torget skräller. 

* 
19·5 

Söndagskväll. 
På torget är friluftsmöte, en röst ropar appeller om Den Store Läkaren, 

ackompanjerad av metalliskt hårda guitarrer. I kväll är det Jesu namn som 
skräller över taken. Få åhörare, våldsamt eko runt staden. Patetiskt. Rörande. 
Den statiska religiositetens pastisch. 

Egendomligt växlande väder, som starkt framhäver de ljusfenomenen för 
vilka Vättern är berömd. Jag begrundar Heidenstams inledningssidor till He
liga Birgittas pilgrimsfärd: 

» . • .  De enda bestämda ljud, som nå örat, äro måsarnas skrik och det bubblande vat
tenplasket . . .  varje böljeslag brister sönder i ett oändligt antal små melodiska knack
ningar liksom av mjuka korkhammare på en glasharmonika . . .  Vågorna träffa stran
den ojämna och snabba och sjunka tillbaka utan rossling och suckan men med en 
hel yster liten melodi av kluckande eller sakta småsjungande ljud. Det finns hela 
tiden en viss återkommande tonskala nedifrån och uppåt, och sedan åter nedåt, men 
innan den fullt hunnit avslutas, instämmer redan nästa brådskande vågslag.» 

Under björkslöjorna, i det silverblanka skymningsvattnet vid strandkanten, 
simmade två doppingar jämsides. Deras vita svall möttes och korsades som 
två V-tecken drivande över silverskivan. En vindil kom, och vattnet mörk
nade av fina krusningar, endast de drivande tecknen lyste i obrutet vatten. 
Doppingarna dök, ringar växte och V-tecknen upplöstes. Långt därifrån blev 
fåglarna synliga på nytt, med nya V-släp efter sig. 

* 
23·5 

I dag öppnas i rådhuset en minnesutställning över Erik Tryggelin, Vadstena-
bygdens målare, död i hög ålder för något år sedan efter att under livstiden 
ha vägrat salubjuda sin konst. Koloristiska mästerstycken av stor lyskraft -
vilken balans, detaljskärpa, poesi! 

Ett ödmjukt måleri, i Vätternlandskapets blåa toner, där Vadstena - det 
gångna - lever som utskuret ur tiden. 

Gerhard Bungerf eldt 
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MICHELANGELOS >>PIETA>> 
I NYTT LJUS 

• • 
0 verflyttningen av Michelangelos Pieta till världsutställningen i New 

York har låtit tala om sig världen runt. Betydligt mindre känt har 
det blivit att Peterskyrkans direktion kort förut hade låtit göra en omplace
ring av den berömda skulpturgruppen, som ställer detta kyrkokonstens mäs
terverk i ny och epokgörande belysning. Det är inte för mycket sagt att 
denna omflyttning är av större betydelse än den sensationella transporten 
till Amerika; den kommer nämligen också att bli bestående för framtiden. 

Den nya placeringen av Michelangelos Pieta i Petersbasilikan utfördes un
der ledning av den framstående konsthistorikern, professor D i o c 1 e c i o 
D e  C a  m p o s, intendent vid Vatikanens konstsamlingar, och han har älsk
värt gett mig en inblick i vad den innebär för tolkningen av detta helgade 
verk. 

Pieta i Peterskyrkan är som känt Michelangelos enda signerade skulptur. 
Den tillkom under konstnärens första vistelse i Rom (juni 1496 till våren 
1501)  på beställning av den franske kardinalen Jean de Bilheres de Laugralas, 
mellan åren 1498 och 1499. Kontraktet på Pieta är daterat den 27 augusti 
1498 och undertecknat av Jacopo Galli, Michelangelos mecenat, för vars 
räkning han utförde elen Bacchus-skulptur, som numera finns i Bargello i 
Florens. 

Galli, en förmögen köpman av adlig släkt, hade sitt hus mitt emot Palazzo 
della Cancelleria i Rom och Michelangelo bodde hos honom. Det bevarade 
kontraktet på Pieta är av stort psykologiskt och konsthistoriskt intresse. Det 
är undertecknat av Galli som förlagsman för konstnären, och han går inte 
bara i borgen för att den beställda skulpturen verkligen kommer att utföras, 
utan garanterar också att den kommer att bli av yppersta kvalitet, så att 
»ingen mästare kunde utföra den bättre». Som vi vet infriades det djärva 
löftet till fullo. Michelangelos Pieta väckte samtidens häpnad och inledde 
renässanskonstens guldålder; efter fullbordandet av Pieta stod det klart för 
alla kännare att Michelangelo var de antika mästarnas vederlike. Detta rykte 
skulle leda honom fram till de titaniska freskerna i Sixtinska kapellet. 

Pieta-motivet - den döde Kristus i Moderns famn - var på Michelange
los tid mindre vanligt i Italien. Som framställningsform i den kristna konsten 
hade det uppstått i Tyskland och därifrån spritt sig till Frankrike, Neder-



Michelangelos »Pieta» i nytt ljus 
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Den heldragna linjen utmärker Michelangelos egen placering av Pieta, den prickade linjen 
visar gruppens felaktiga placering efter 17 49. 

länderna, England och Spanien. Genom Michelangelos genialitet nådde mo
tivet sin högsta, aldrig överträffade fulländning. Hur nära det låg den djupt 
och allvarligt fromme konstnären förstår man av att han mot slutet av sitt 
långa liv återupptog temat i de tre ofullbordade Pieta-grupper, som han ald
rig tillät någon att se. De vittnar dock alla om den store konstnärens varma 
tro. 

Michelangelo var som bekant en ivrig läsare av Dantes La Divina Com
media och man kan anta att han, när han modellerade den ljuva bilden av 
Jungfru Maria, hade i tankarna den heliga Bernhards bön i Dantes stora 
dikt. I Michelangelos senare Pieta-grupper, där det tragiska är starkare beto
nat, ligger huvudvikten på Kristi döda kropp, men i Peterskyrkans Pieta är 
Maria och Jesus estetiskt likvärdiga. I djupaste sorg tronar Maria på Golgatas 
krön, hennes klädnad är tungt veckad, med högra handen stöder hon den 
döde Frälsaren, som vilar på hennes knän, medan hon med vänstra handen 
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gör en åtbörd, som uttrycker både hennes . moderssmärta och hennes under
givenhet för Guds vilja: Ecce ancilla Domini . . .  

Marias gestalt är av nordisk typ, men motivet har utförts med den ita
lienska renässansens ideala realism: Moderns figur, bakåtböjd och starkt lu
tande, ger liksom högra armen kraft att bära upp den tunga kroppen. Som 
komposition bildar gruppen en trekant, med spetsen förskjuten mot höger, 
mot bakgrunden, där Sonens och Moderns gestalter drar två nästan diverge
rande diagonallinjer. Som plastisk gruppering är det hela mycket mera upp
rört och dramatiskt, mycket mindre klassiskt och följaktligen mera renässans
betonat än man förut ansett. 

Det finns all anledning att betona detta förut, därför att de undersökningar 
som gjordes, då gruppen togs ned från sin gamla sockel, gett oss en ny och 
epokgörande syn på Michelangelos Pieta. De viktigaste detaljerna i omplace
ringen är att postamentet sänktes med inte mindre än 150 cm, att gruppen 
flyttades ut 1 meter från fondväggen och gavs en lutning på ca 15 cm i 
riktning mot betraktaren. Aven nu stämmer placeringen inte fullt med den 
ställning, som Michelangelo själv hade givit sin Pieta, såsom framgår bl. a. 
av ett kopparstick från 1564. När hela gruppen omplacerades 1749, i enlig
het med den tidens konstuppfattning, gavs den en så stark lutning framåt 
att Madonnans gestalt fick en nästan vertikal ställning, medan Kristi kropp 
kom att ligga så gott som vågrätt. 

Skulpturgruppen fick genom denna felaktiga placering en falsk karaktär, 
den gjorde ett lugnare och mera balanserat intryck, vilket dels ansågs stämma 
bättre med kyrkorummets helgd, dels också motsvarande 1700-talets rationalis
tiska ideer. Detta var emellertid fjärran från Michelangelos egna intentioner, 
vilket tydligt framgår bl. a. av den ställning han givit Kristi vänstra ben. Det 
finns många andra exempel på liknande felplaceringar under 1700-talet, t. ex. 
av antika statyer, som är uppställda så att man ser dem framifrån, trots att 
de egentligen bör ses från sidan. Så var bl. a. fallet med den berömda Lao
koon-gruppen, som nu gör ett helt annat intryck än då den på sin tid in
spirerade Lessing till hans berömda konsthistoriska betraktelser. 

Den nya placeringen av Michelangelos Pieta - vilken den givetvis skall 
återta, då den återkommit från New York - ger alltså en mycket mera dra
matisk och levande bild av verket än man varit van vid under gångna år
hundraden. Omplaceringen innebär en rehabilitering av den store konstnärens 
egna intentioner, men också en accentuering av mästerverkets djupa religiösa 
och estetiska värden. Förnyelsen av detta dyrbara arv ligger, kan man säga, 
i linje både med kyrkans traditioner och aktuella förnyelsesträvanden. 

E. R. Gummerus 
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FRI KATOLSK SKOLA 

K a r l  E r l i n g h a g e n: Die Schule in der pluralistischen 
Gesellschaft. Kleine Kapitel zur Schulreform. Freiburg 1964, 
Herder. 

Diskussionen om skolan karakteriseras ofta av en rad ideologiska axiom, 
som gärna uppträder i vetenskaplig drappering men som egentligen bara är 
förtäckt demagogi, varmed olika gruppers intressen skyddas. Till dessa axiom 
hör t. ex. att skolan är en statens angelägenhet, att pedagogisk metodik bara 
kan inhämtas på lärarhögskolor, att vetenskaplighet och konfession inte kan 
förenas och att konfessionella skolor inte längre har något berättigande. 

Dessa axiom diskuteras inte gärna; de låser människor i positioner och 
hindrar en sund utveckling, grundad på allsidig och förutsättningslös debatt. 
Vill man ha ett utmärkt exempel på detta, ger Sverige ett av de allra bästa, 
och förklaringen därtill är ytterst enkel. Här i landet finns inget genomtänkt 
alternativ som ifrågasätter den officiella, av heliga axiom skyddade skolpoli
tiken. 

Går vi utanför landets gränser blir bilden en annan. I England skulle 
mr Wilson möta ett motstånd på bred front om han försökte kopiera det 
svenska skolmönstret; både Church of England och Katolska kyrkan - bland 
andra - har allvarliga invändningar att göra utifrån principiella övervägan
den. Och borgmästare Willy Brandt i rollen som Bundeskanzler skulle i en 
motsvarande situation få räkna med en vital och intellektuellt ytterst kvali
ficerad debatt. I Västtyskland uppvisar skolpolitiken många nyanser och sär
drag, men där finns åtminstone en stor och sluten grupp med ett eget skol
program vid sidan av socialdemokratin: den katolska kyrkan. 

Från katolsk sida förs debatten sedan länge med stigande aktivitet av en 
rad specialister, som penetrerar skolfrågorna från snart sagt alla relevanta ut-

. gångspunkter. Till denna grupp hör även K a r  1 E r l i n g  h a g e  n, som 
främst har arbetat med de skolpolitiska problemen och i denna bok har han 
ställt som sin uppgift att peta hål på en del axiom, som skoldebatten lider 
under. Några har katolsk proveniens. 

Vet inte vi katoliker, frågar Erlinghagen med lätt, endast antydd ironi, 
hur man i alla tider och under alla förhållanden skall undervisa - tack 
vare våra av det högsta läroämbetet givna grundsatser, vår gamla tradition 
och våra beprövade metoder? Kan vi inte med en viss stolthet, mitt i den 
pedagogiska relativismen, peka på vår paedagogia perennis? Javisst, svarar 
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författaren, vi har Pius XI:s  encyklika Divini illius Magistri men våra prin
ciper och vår tradition får inte göra oss blinda för de uppgifter, som dagens 
radikalt nya situation ställer. Den katolska skolan har tidigare varit inbyggd 
i en agrar eller småborgerlig, sluten miljö. Nu gäller det att tillämpa prin
ciperna på det industriella massamhället och dess i många avseenden helt nya 
situation. 

Denna uppgift är naturligtvis viktig även av rent skolpolitiska skäl, ty de 
som avvisar tanken på konfessionella skolor gör det ofta med argument, som 
hänvisar till det moderna samhället. Dessa argument leder i sin tur gärna till 
slutsatsen att skolan är en statens angelägenhet och detta är ett av de andra 
axiom, som Erlinghagen granskar. Han gör det för övrigt på ett enkelt och 
verkningsfullt sätt, nämligen genom att med källbelägg påminna om vad vi 
redan vet: skolan som en statens angelägenhet har inte sina rötter i demo
kratin utan är ett barn av 1700-talets statsabsolutism, där folk tvingades till 
undervisning för statsnyttans skull. Skolan har sedan genom den historiska 
utvecklingen alltmer glidit staten i händerna. Erlinghagen menar att detta 
alls inte är något oproblematiskt; tendenser till missbruk saknas inte ens i 
demokratierna. 

Som alternativ till ett skolväsen uppvuxet ur statsabsolutistisk grogrund 
ställer Erlinghagen en demokratisk skola, givetvis med accent på föräldrarät
ten som det primära vid uppfostran. Denna skola måste, säger författaren, 
vara realistisk. Det blir den genom att ta hänsyn dels till de krav av pedago
gisk och psykologisk art, som undervisning och uppfostran ställer, dels till de 
problem och situationer som det pluralistiska samhället skapar. Från denna 
utgångspunkt finner Erlinghagen skäl till en kritisk bedömning inte bara 
av enhetsskolan utan även av den konfessionella skolan. 

Om vi inskränker oss till den sistnämnda skoltypen så kan först sägas, 
att den traditionella konfessionsskolan är en av staten inrättad skola för de 
till en bestämd konfession hörande barnen inom ett visst geografiskt område, 
t. ex. en stadsdel. I anslutning till Adolf Heuser erinrar Erlinghagen om att 
skolor av denna typ långt ifrån alltid är godtagbara. De är formellt katolska 
men i vissa fall inte stort mer än så. De ger då inte vad en katolsk skola 
skulle ge: en katolsk helhetsbild av verkligheten och en katolsk fostran. Skä
len därtill är flera och Erlinghagen pekar främst på förhållandena i ett plu
ralistiskt samhälle. Där är miljökatolicismen död och den omständigheten att 
någon formellt är katolik säger ingenting om att han eller hon är det reellt. 
Det gäller både lärarna, eleverna och deras föräldrar. Med andra ord har 
man inga som helst garantier för att en skola som nominellt är katolsk också 
verkligen är det i sin undervisning och sin fostran. 

Därav följer en rad problem av både psykologisk och pedagogisk art, och 
Erlinghagen vill därför ersätta den traditionella konfessionella skolan med 
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en fri katolsk skola. Därmed menar han en legitim, med andra skolor lik
värdig utbildningsväg med samma statsunderstöd som de vanliga statliga 
skolorna. Den är uppbyggd som en profilerad katolsk skola men dess elever 
rekryteras inte efter geografisk fördelning utan efter föräldrarnas fria val. 
De som skickar sina barn till denna skola gör det därför att de vill ge sina 
barn en katolsk uppfostran och är beredda att ta konsekvenserna. Detta är 
väsentligt, ty något för skolformen karakteristiskt är att den fungerar i in
timt samarbete mellan de för barnen ansvariga: föräldrar, lärare, kyrkan och 
statens företrädare. 

Erlinghagens förslag kompletteras med en principskiss till en katolsk mo
dellskola, som han utarbetat tillsammans med en expertgrupp i Frankfurt. 
Förslaget kan inte redovisas här men innehåller många intressanta synpunkter. 
Det är på en gång gammalt och nytt. Gammalt i den meningen att det vill 
förverkliga vad den traditionella konfessionsskolan skulle förverkliga men 
långt ifrån alltid lyckades med. Nytt är förslaget i den meningen att det i 
många enskildheter arbetat in en rad av den moderna pedagogikens och upp
fostringspsykologins säkrade resultat. Nytt slutligen även i den meningen 
att det inte enbart i sin grundstruktur utan även i många enskildheter bidrar 
till att fördjupa demokratin inom skolan utan att för den skull kränka de 
katolska grundprinciperna för skola och uppfostran. 

Det bör tilläggas att denna fria skola inte är tänkt som något katolskt 
privilegium. Samma valmöjlighet måste också finnas, menar Erlinghagen, 
för andra livsåskådningsmässigt medvetna grupper i samhället. Men det är 
inte hans sak att gestalta deras skola. Det måste ske utifrån deras övertygelse. 

Stig Lindholm 

. . . Aldrig såsom i dag, i en tid så utmärkt av mänskliga framsteg, har det varit 
nödvändigt att vädja till människans moraliska samvete. Ty faran kommer inte från 
framstegen eller från vetenskapen, som ju använd på rätt sätt kan lösa ett stort antal 
av de allvarliga problem som oroar mänskligheten. Den verkliga faran finns hos män
niskan själv som förfogar över allt mäktigare medel, vilka kan användas så väl till 
förstörelse som till de högsta landvinningar. Med ett ord, den moderna civilisatio
nens byggnad måste planläggas efter andliga principer. De är de enda som inte endast 
kan uppehålla utan även upplysa och besjäla den. 

Ur påven Paul Vl:s tal till FN 
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Kyrkan i Ghana 

Nkrumah 

»Nkrumah kommer att gå till histo
rien som befriaren, Messias, vår tids Kris
tus vilkens stora kärlek till mänskligheten 
förvandlade Ghana, Afrika, hela världen. 
Han är vår Messias, han är odödlig.» Så 
skrev för ett par år. sedan Ghanas Eve
ning News, organ för Conventions Peo
ple's Party (CPP), landets enhetsparti. 

Bland de omkr. 7 mill. innevånarna 
i Ghana, som har en så märklig stats
chef, finns mer än 700 ooo katoliker. 
De utgör således en beaktansvärd mino
ritet i landet. Ärkebiskopen och två andra 
biskopar är födda i Ghana, en fjärde bis
kop är även han afrikan. De till ett sex
tiotal uppgående inhemska prästerna ut
gör ungefär 20 % av hela antalet. Kyr
kan växer snabbt även om den har att 
kämpa med de svårigheter, som helt na
turligt uppstår i en ung nation med stark 
självkänsla. 

Kyrkan har givetvis en hel del besvär 
med Nkrumah och hans politik. På lång
fredagen 1960 fann man sig föranlåten 
att i ärkestiftet Accra utlysa botdag; an
ledningen var den hädiska förgudningen 
av presidenten. Vid det katolska lärar
förbundets årsmöte 1 960/61  uppmanade 
en av landets ministrar de katolska för
äldrarna att skicka sina barn till studier 
vid de friplatser, som upplåtits åt Ghana
studenter i Ryssland och Kommunist
kina. Själv ansåg ministern »som en god 
katolik, att den tid vara kommen, då de 
kristna måste ändra sin hållning gent
emot de kommunistiska länderna». Ärke
biskopen Amissah kunde dock i den ka
tolska veckotidningen Standard publicera 
ett tack till de katolska föräldrarna för 

att de inte utsatt sina barn för avkrist
ning och avafrikanisering. Men till den 
motsägelsefulla bilden hör att undervis
ningsministern, även han katolik, tackat 
kyrkan för hennes goda uppfostringsar
bete. Vid samma tillfälle yttrade minis
tern: »Under Nkrumahs ledning kommer 
religionen alltid att behålla sin plats i 
Ghana. Alla andra påståenden är obalan
serade yttranden i pressen. Nkrumahismen 
är ingen religion. Den är blott en afri
kansk form av socialism och som sådan 
förenlig med tron.» 

Kyrkan och politiken 

»Nkrumah är Ghana», skriver regerings
pressen och menar därmed att hela lan
det skall samlas i enhetspartiet CPP. Om 
detta är ett s. k. obalanserat eller över
vägt yttrande är svårt att säga. Uppen
bart är i varje fall, att man från rege
ringens sida försöker utnyttja kyrkan för 
politiska syften. En ledare i Evening 
News vände sig för ett par år sedan till 
det katolska prästerskapet och framhöll: 

· »Om kyrkan vill stanna i landet måste 
hon aktivt understödja CPP. Det vore 
opatriotiskt att förhindra uppkomsten av 
particeller i kyrkliga organisationer. En 
sådan åtgärd från kyrkans sida kunde in
nebära fara för henne.» Den 1 8  septem
ber 1960 blev alla ungdomsgrupper i lan
det, tillsammans 1 mill. medlemmar, ge
nom lag anslutna till det statliga »Unga 
pionjärer». Alla andra ungdomsförbund 
saknade uppenbarligen den »äkta patrio
tiska och afrikanska stilen». 

Den lilla hotelse, som redovisats här 
ovan var inte alldeles oväntad. Kyrkan 
har visat liten eller ingen entusiasm för 
uppgiften att bilda particeller i de kyrk
liga organisationerna och de katolska för-
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åldrarna har inte varit benägna att an
förtro sina barn åt en stor ungdomsor
ganisation, vars ledare - enligt vad man 
menar - alla har skolats av kommunis
ter. Motståndet mot tvångsrekryteringen 
till »Unga pionjärer» har varit så starkt 
från kyrkans sida, att undervisningsminis
tern sett sig föranlåten att skicka ut en 
varning: »Regeringen är inte motstån
dare till någon kyrka eller religiös kor
poration, som håller sig inom ramen för 
landets lagar. Men i många missionssko
lor har jag funnit oroande tecken på 
uppenbar otrohet mot statens ideal.» Vad 
ministern avsåg var klart och tydligt: han 
ville varna de kyrkliga skolorna för deras 
bristande intresse att stödja »Unga pion
järer». 

Till bilden hör även den afrikanska 
nationalismen. Biskop Andreas van den 
Bronk, holländare till börden, ledde 
Kumasistiftet i Ashanti-land under - åren 
1 9 5 2-62. Ashanti är ett stolt och fram
gångsrikt folk och de har ofta opponerat 
mot regeringen i Accra. Redan 19 5 2 ville 
vissa grupper bland dem ha en afrikan 
till biskop, trots att det då endast fanns 
tio inhemska präster att välja bland. Det 
var inte möjligt att villfara deras begä
ran. Andreas van den Bronk utnämndes. 
Han har under de tio åren i stiftet byggt 
skolor och sjukhus; de troendes antal har 
fördubblats och uppgår nu till omkring 
1 3  5 ooo. Men biskopen har haft vissa 
svårigheter med nationalistiska element 
och det har förekommit smärre attentat 
mot hans bostad. 

I november 1961 planerade biskopen 
en predikoresa genom sitt stift, under vil
ken han skulle tala om kommunismen 
och socialismen; en liknande resa hade 
genomförts i ett annat stift utan att nå
got oväntat inträffade. Nu däremot rea
gerade den dirigerade pressen mycket 
häftigt och beskyllde biskopen för an
grepp på landets styrelse. Nkrumahs en
hetsparti och de oppositionella ashanti
nationalisterna fann plötsligt varandra; 
gemensamt lyckades de tvinga fram en ut-

visning av »den holländske imperialis
ten». Den apostoliske delegaten uppsökte 
Nkrumah för ett samtal i anledning av 
vad som inträffat men blev inte motta
gen. Statschefen var upptagen med för
beredelser i anledning av ett ryskt besök. 

Den heliga stolen utnämnde en ashanti, 
Joseph Essuah, till biskop. När detta blev 
bekant smädades den avgående biskopen 
van den Bronk ytterligare i Evening 
News. Biskopen själv hälsade med glädje 
att han fått en inhemsk efterträdare. Han 
förklarade att han aldrig yttrat sig i poli
tiska frågor; däremot sade han sig aldrig 
ha visat någon entusiasm för »Unga pion
järer». 

Trollkarlens lärling blir biskop 

I Nordghanas steppland mot gränsen 
till Volta bor enkla bönder, som tillhör 
dagaristammen. Vita fäderna har arbetat 
i området som missionärer och för unge
fär 2 5 år sedan hörde en man i den lilla 
byn Zemopare talas om den nya läran. 
Han tog sin son med sig och gick 40 km 
till närmaste missionsstation för att få 
veta mera. Sonen, den tioårige Dery, hade 
redan börjat gå i lära hos sin farbror, 
byns medicinman. 

Detta blev början till en liten grupp 
kristna, som för övrigt var illa sedda av 
stammen och tidvis satt i fängelse. Först 
sedan böner till Gud visade sig hjälpa 
bättre än stammens gamla riter under en 
lång torrperiod, blev de fria. Till julen 
1 9 3 2  döptes Dery tillsammans med de 
tolv första medlemmarna av dagaristam
men. Han studerade senare vid missions
skolan i Navrongo, fortsatte vid prästse
minariet i Tamale och 1 9 5 2  vigdes han 
som den förste av sin stam till präst. Se
nare studerade han kateketik i Löwen och 
sociologi i Antigonish. Sedan 1960 är 
Petrus Dery biskop för de 40 ooo katol
ska dagari som finns i det nyupprättade 
biskopsstiftet Wa. 

Den bekante sociologen Paul Crane i 
London har sagt att Vita fädernas arbete 
i Nordghana är det mest uppmuntrande 
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som har skett i den afrikanska missionen. 
Missionärerna arbetar med utgångspunkt 
från de riktlinjer, som Johannes XXIII 
dragit upp i Mater et magistra. De enkla 
savannbönderna fostras till självhjälp och 
eget ansvar och så skapas en sund grund
val för förbättrade lev.nadsvillkor. Mis
sionen erbjuder utvecklingshjälp men inte 
med biavsikt att »fånga själar». Den 
handlar å andra sidan inte enbart av 
humanitära skäl, även om den bispringer 
de fattiga. Missionärerna vet, skriver 
Crane, att tron inte kan utveckla sig om 
den inte får genomsyra folkets liv. 

Kyrkan i Ungern 

I oktober 1964 skedde den första bis
kopsvigningen sedan 1951  i S :t  Stefans
katedralen, Budapest. Den var resultatet 
av långvariga förhandlingar, men Vati
kanens representant framhöll att man -inte 
kommit fram till något modus vivendi 
eller någon varaktig överenskommelse; det 
var endast fråga om en praktisk lösning, 
som inte innebar någon reglering av re
lationerna mellan den ungerska rege
ringen och Vatikanen. 

Denna agreement torde kunna ses i 
ett större sammanhang. Den ungerska ut
rikespolitiken har under senare år för
sökt utplåna minnet av oktoberrevolten 
1956;  och då religionsfriheten särskilt i 
kommunistiska länder är ett index på 
den medborgerliga friheten, har man i 
Budapest försökt visa upp goda förhål
landen i det avseendet. I augusti 1963 
fick sålunda U Thant en försäkran om 
att det inte förekom någon diskrimine
ring; var och en hade samvetsfrihet och 
kyrkan åtnjöt rättssäkerhet. De verkliga 
förhållandena är dock betydHgt mer kom
plicerade. 

Sålunda kan antecknas att religionsun
dervisningen saboteras och försvåras på 
många sätt; i ärkestiftet kunde enligt 
uppgift inte någon enda lektion hållas 
1962. Lagen medger således undervis-
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ning men genom en rad olika åtgärder 
gör man det många gånger praktiskt ta
get omöjligt att genomföra den. Däremot 
uppfostras barnen medvetet i en materia
Hstisk-kommunistisk livsåskådning och 
det kontrolleras att lärarna är ateister. 

Liksom på andra håll bakom järnridån 
har man i Ungern infört borgerliga cere
monier som motsvarar de religiösa kult
handlingarna: namngivningsceremoni, so
cialistisk vigsel och jordfästning. Landets 
lagstiftning ·står med avseende på sina 
etiska principer i öppen motsättning till 
kyrkans grundsatser och följderna uteblir 
inte. Skilsmässorna ökar, liksom antalet 
aborter, sedan en lag från 1956  fastslagit, 
att den inte »känner några inskränk
ningar när det gäller tillstånd till konst
gjort avbrott av havandeskap» ;  kvinnan 
har oinskränkt rätt att bestämma över 
det ofödda barnet. Statistiken redovisar 
följande antal aborter: 

1957  123  400 
1 959 1 52 400 
1961 1 70 000 
1963 1 73 800 

Den sistnämnda siffran är högre än an
talet levande födda för samma år, som 
uppgick till 1 32 300. Flera barn dödades 
alltså än föddes levande. 

Gentemot den ateistiska propagandan 
kan inte kyrkan längre betjäna sig av 
pressen i någon nämnvärd utsträckning 
och att trycka böcker med religiöst inne
håll är endast möjligt i begränsad om
fattning - allt beroende på »pappers
brist». För övrigt måste allt tryck, 
t. o. m. biskopliga herdabrev, underkastas 
statlig censur. 

En privilegierad grupp utgör de s. k. 
fredsprästerna, som utvecklar sin aktivitet 
i »kamp för socialismen». Kärnan i grup
pen består av opportunister, som hävdar 
att den katolska läran i praktiken kan 
förenas med det kommunistiska systemet. 
Rörelsen skapades på initiativ av regimen 
och präster lockades till medverkan under 
starkt tryck. Rörelsens uppgift är att 
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splittra prästerskapet, förvirra de troende 
och tjäna utlandspropagandan. Vid upp
repade tillfällen har man försökt få rö
relsen erkänd av Rom. Man föranstaltade 
t. ex. en vallfärd till Lourdes med den av
sikten att få audiens hos påven. En sådan 
audiens skulle ju ha stärkt rörelsens ställ
ning och kunnat utnyttjas av dess propa
ganda. 

Slutligen belyser statistiken ganska 
klart vad den kommunistiska regimen 
konkret inneburit för kyrkan under de 
senaste tjugo åren. Ar 1945 fanns det 
643 kloster, 1965 återstår 8. På mot
svarande sätt kan följande jämförelse gö
ras: 

1945 1965 

Prästseminarier 30 6 

Kyrkliga folkskolor 3 163  

Kyrkliga gymnasier 49 8 

Juridiska akademier l 

Lärarutbildningsanstalter 3 2  

Internat 167 8 

Sjukhus 9 
Föreningshus 2.00 

Tidningar och tidskr. 68  4 

Förlag 50 2. 

Tryckerier 2.0 

Lekmannaorg. och för. 4 000 l 

Dessa siffror måste kompletteras med 
några notiser om de förhållanden under 
vilka kyrkan arbetar. Ar 1962 fick 2, 
1 963 bara 5 och 1964 endast 9 biskopar 
tillstånd att deltaga i konciliet; även un
der sin vistelse i Rom är de övervakade. 
Staten har inrättat ett organ för kyrkliga 
angelägenheter och detta organ kontrol
lerar alla kyrkliga aktiviteter. Till och 
med för att läsa mässan och predika 
måste prästerna ha tillstånd, vilket för 
övrigt kan fråntas dem. På våren 1962 
drogs tillståndet in för 58, på hösten 
samma år för 50  osv. Detsamma gäller 
även ordensprästerna, varför antalet som 
utestängts från arbetsmöjligheter uppgår 
till omkring tusen. Framgångsrika präs
ter flyttas från den ena platsen till den 
andra och placeras på strategiskt betydel-

selösa poster; en präst har sålunda bytt 
arbetsplats mer än sjutton gånger. I stäl
let för att regelrätt förfölja kyrkan arbetar 
regimen med andra ord på ett mera sen
sationslöst sätt och modellen har också 
beskrivits i det officiella partiorganet: 
» Vi fortsätter kampen mot kyrkan med 
hjälp av administrativa åtgärder.» 

Frågar man sig till slut, om de senare 
årens s. k. mjukare politik medfört några 
lättnader för kyrkan, kan noteras: Statens 
ton mot kyrkan har blivit vänligare. Pres
sen följer konciliet, och påven Johannes 
XXIII fick ett positivt eftermäle. Arki
tektoniskt värdefulla kyrkor har restaure
rats med statliga medel och elever, som 
gått vid något av de åtta kyrkliga gym
nasier som alltjämt finns kvar, har fått 
fortsätta sina studier vid högskolorna i 
större utsträckning än tidigare. 

En initierad iakttagare frågar dock om 
detta inte enbart är rörelser på ytan utan 
verklig betydelse. Det är inte otroligt 
att den officiella s. k. mjuka politiken har 
ett utrikespolitiskt syfte och avser att ge 
regeringen ett visst anseende i Västern. 
Men om inte regeringen kommer under
fund med att dess praktiska handlande 
motsäger dess officiella politik torde san
nolikt inte mycket vinnas. 

Amerikansk Vietnam-debatt 

Kriget i Vietnam har som bekant 
länge varit föremål för häftiga diskussio
ner i Amerika. Naturligtvis har även pro
filerade katoliker deltagit - inte minst 
i den progressiva tidskriften Common
weal. En liten glimt av meningsutbytet 
där ger följande rader av James O'Gara, 
en av tidskriftens utgivare, under rubri
ken Till mina pacifistiska vänner: 

För några veckor sedan skrev jag en 
artikel med titeln Men of Peace, i vilken 
jag saluterade pater Daniel Berrigan SJ 
och hans bror pater Philip Berrigan SSJ. 
Bröderna Berrigan hade signerat vad som 
kallats en »declaration of conscience», en
ligt vilken man förband sig att på intet 
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sätt bidraga till att Amerika fullföljde 
kriget i Vietnam. Jag skrev i min artikel, 
att jag personligen inte kunde under
teckna en sådan deklaration men att jag 
respekterade de båda prästerna för deras 
djupa oro över en situation, som snabbt 
håller på att urarta. Samtidigt sade jag: 

Man kan naturligtvis vara oense med 
dem på enskilda punkter, men det är 
mindre väsentligt. Det avgörande är att 
de gjort vad som är nödvändigast av all
ting: De har krävt att moraliska principer 
skall tillämpas på nationens krigspolitik. 
I det avseendet befinner de sig så vitt 
jag förstår i linje med den bästa kristna 
traditionen. 

När min artikel var tryckt, fick jag 
vänliga brev från både Daniel Berrigan 
och hans bror. Detta var egentligen de 
enda vänliga brev, som kom. De övriga 
var huvudsakligen från pacifister och 
många av dem var närmast krigsliknande 
i tonen. Därför vill jag än en gång för
söka klargöra min uppfattning. 

I min artikel ·skrev jag bl. a.: »Jag kan 
inte neka staten rätten att bruka militära 
maktmedel om det är nödvändigt för att 
skydda commune bonum, och jag anser 
det fel att låta det onda triumfera.» Några 
av mina pacifistiska vänner påminde mig 
om en sak: Även de ansåg det felaktigt 
att låta det onda triumfera - och jag 
tror dem. Men i det aktuella fallet kan 
jag inte se hur den typ av pacifism som 
de företräder, kan åstadkomma någonting 
för att rädda pm-västerländska vietname
ser, om vi lämnade Vietnam utan något 
slags internationellt polisskydd . .  Vad hän
der om USA helt enkelt drog sig till
baka? Enligt min mening skulle det bli 
ett fruktansvärt blodbad när Viet Cong 
tog hand om hela landet. 

Det må vara att kriget i Vietnam är 
eller en gång var ett inbördeskrig eller 
kanske ett de färgades krig mot de vita. 
Det är måhända även så, att USA från 
början ingenting hade där att göra. Men 
faktum kvarstår att vi finns i Vietnam 
och att Viet Cong idag är effektivt kom-

munistiskt kontrollerat - vilket det för 
övrigt var från början. Att nu dra sig 
tillbaka utan tillräckliga garantier skulle 
betyda att överlämna hela Vietnam till 
kommunismen. 

Detta innebär dock inte att hökarna 
inom administrationen skulle vara fria 
att göra vad de vill i Vietnam - minst 
av allt. Krig kan endast försvaras som 
ett rationellt instrument för politisk klok
het och som en sista utväg. Att överföra 
kriget till Nordvietnam var enligt min 
mening fel om inte avsikten är att tvinga 
Viet Cong till förhandlingar. Namrligtvis 
måste man akta sig för varje åtgärd som 
skulle kunna medföra en utvidgning av 
konflikten till att omfatta även Kina, ·så 
framt inte alla andra utvägar är stängda. 

Det är ett faktum att bombningen av 
Nordvietnam inte har åstadkommit några 
betydelsefulla resultat - utom för vår 
egen självaktning sedan vi lidit nederlag 
i guerilla-kriget. På en punkt är jag över
ens med senator Fulbright, nämligen att 
vi måste sluta upp med bombningen för 
att se om en sådan åtgärd bidrar till att 
få igång förhandlingar. En del anser att 
detta skulle innebära nationell kapitula
tion men så vitt jag förstår är det non
sens. Det gäller nu världens öde och det 
finns absolut inget u·trymme för den slags 
vedergällningsmentalitet, som insisterar på 

. mer och mer omfattande raider efter varje 
attack från Viet Congs sida. 

Som jag ser saken ligger denna min 
ståndpunkt i linje med en traditionellt 
kristen syn på kriget, enligt vilken det 
gäller att begränsa våldet för att på sätt 
och vis »civilisera» krigföringen. Den 
målsättningen står många idag främ
mande för, och därför är det mera bety
delsefullt än någonsin att hävda följande: 
Ett krig måste bedömas utifrån moral
lagen. Det är skälet till att jag hedrar 
pacifisterna. Jag är inte överens med 
dem men jag respekterar dem därför att 
de håller uppfattningen levande, att även 
krig måste göras beroende av en kristen 
bedömning. 
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Det kan med ett visst berättigande sä
gas att det finns två faror, två ytterlig
heter: pacifisterna å ena sidan, som till
bakavisar alla former av våld, och de 
som inte sätter någon gräns för våldet å 
den andra. Men i själva verket är detta 
sätt att se missvisande. Pacifisterna är. få 
till antalet (även om de är ivriga brev
skrivare), de som är beredda att uppge 
alla gränser för våldet är legio. Pacifis
terna avlägger ett kristet vittnesbörd om 
en moralisk angelägenhet, de indifferenta 
och okänsliga hotar att återvända till bar
bariet. Mellan dessa två kommer jag en 
dag att välja pacifisterna. Men jag tror 
fortfarande inte, att vi helt enkelt skall 
dra oss tillbaka från Vietnam. 

* 

En något annan profil har William V. 
Shannon, som även han tillhör Common
weals medarbetare. Han skrev en artikel 
i Vietnam-frågan och den väckte stor op
position. Brev från läsekretsen beskyllde 
honom »för allting, från att representera 
en antikristen inställning till okunnig
het». Shannon har besvarat lyssnarposten 
i en artikel, ur vilken vi hämtar några 
synpunkter. 

Min ståndpunkt när det gäller Viet
nam, skriver Shannon, liksom när det 
gäller alla tvistefrågor mellan oss och 
de kommunistiska länderna, är »ideolo
gisk». Jag ser världen infångad i en stor, 
fortlöpande strid, som kommer att be
stämma mänsklighetens framtid. Jag ser 
detta som en fundamentalt moralisk 
kamp mellan de krafter, som strävar ef
ter det som är gott och de krafter som 
strävar efter det som är ont. 

Det finns ingen trångsynt nationalism 
i min ståndpunkt. Jag försöker inte för
härliga USA. Däremot försöker jag hjälpa 
till att rädda människans frihet. Amerika 
är trots alla sina fel stödet för frihetens 
sak. Det är det enda land, som äger både 
nationell styrka och självförtroende nog 
att stå fast mot kommunismens aggressio
ner, vare sig de kommer från Moskva, 
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Peking, Havanna eller Hanoi. Väst-Eu
ropa har den ekonomiska kraften men 
saknar självförtroendet. Och den övr-iga 
delen av världen - Latin-Amerika, Af
rika, Indien - är för svag och för syssel
satt med sina egna problem. 

Jag satte nyss ordet »ideologisk» inom 
citationstecken, eftersom jag inte vill jäm
ställa en filosofisk förpliktelse till frihe
ten med den marxistiska uppfattningen 
om en ideologi: Det är inte fråga om 
en intellektuell överbyggnad till ekono
miska intressen. Tvärtom - friheten är 
ett mål i sig själv av moralisk art, vilket 
mål varje människa kan uppfatta och 
sätta värde på oberoende av sina egna 
intressen. Men vare sig vi kallar den 
ideologi eller filosofi, så är det uppen
bart att min ståndpunkt i utrikespolitiska 
frågor är omodern nu för tiden, i varje 
fall hos dem som yttrar sig. 

Vidare, skriver Shannon, existerar inte 
»den gode kommunisten». Uttrycket är 
en motsägelse. Det finns bara kommunis
ter, som är mindre onda och mindre av
skyvärda än andra. Detta bör man komma 
ihåg, när man diskuterar Vietnam. Nå
gon har nämligen framfört den åsikten 
att USA skulle låta Ho Chi Minh ta 
hand om Vietnam och hoppas att han 
blir en ny Tito. Min inställning till en 
sådan ide är denna: Vad är det för märk
värdigt med Tito? Han är bara en an
nan diktator - vilket betyder en annan 
fiende till mänsklig frihet - varken 
mycket bättre eller sämre än Kadar i 
Ungern eller Franco i Spanien. Jag ogil
lar dem allesammans. 

Paul VI om födelsekontroll 

Den 23  juni 1964, på ettårsdagen av 
det senaste påvevalet, mottog Paul VI 
de i Rom närvarande kardinalerna. Han 
höll i samband därmed ett tal vari han 
bl. a. berörde frågan om födelsekontroll. 
Han förklarade att frågan behövde prö
vas och han skulle, när tiden var mogen, 
göra etc uttalande. 
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Frågan aktualiserades sedan under den 
tredje konciliesessionen. Några av fäderna 
framförde synpunkter i riktning mot en 
vidare utveckling av kyrkans lära på 
denna punkt. Bland de i överläggning
arna aktiva var kardinalerna Alfrink och 
Leger samt patriarken Maximos. Kardinal 
Suenens varnade konciliet till och med 
för att skapa ett nytt »fallet Galilei». 

Därmed tog debatten i kyrkan sådan 
fart att Rom rekommenderade präster och 
lekmän återhållsamhet i sina uttalanden, 
innan något avgörande hade fallit. Alla 
följde som bekant inte rekommendatio
nen. 

I slutet av mars detta år inträffade 
slutligen något oväntat. Osservatore Ro
mano offentliggjorde en kommunike, som 
gällde den för de här aktuella frågorna 
ansvariga påvliga kommissionen. Kom
muniken berättade om kommissionens 
fjärde sammanträde och meddelade att 
nästan samtliga medlemmar varit närva
rande vid överläggningarna. »Hämtade 
från olika delar av världen representerar 
medlemmarna olika strömningar inom 
modern moralteologi, vidare såväl prak
tisk som teoretisk medicin och psykologi, 
demografi, ekonomi och sociologi och 
naturligtvis pastoralteologi. Lekmännen 
utgör flertalet och bland dessa återfinns 
även några äkta par såsom företrädare 
för de kristna familjerna.» 

Vid samma tillfälle publicerades ett 
tal som påven hållit till kommissionens 
medlemmar. Han erinrade inledningsvis 
om att de frågor som kommissionen be
handlar, är ytterst delikata med tanke på 
det lidelsefulla intresse som de utlöst. 
Han tackade medlemmarna för att de 
hörsammat hans inbjudan att arbeta i 
kommissionen och på så sätt ställa sin 
eminenta sakkunskap till förfogande. Där
efter fortsatte Paul VI: 

» Vi beder eder enträget att inte 
glömma att tiden hastar. Situarionen är 
sådan att kyrkan och dess högsta läroäm
bete måste ge klara och otvetydiga rikt
linjer. Man får inte utsätta människans 

samvete för ovisshet, varigenom ofta nog 
det äktenskapliga samlivet hindras från 
att utveckla sig i enlighet med Guds me
ning och plan. Förutom dessa, för äkta 
makar så brännande problem, tillkommer 
vissa andra av ekonomisk och social na
tur. 

Detta är, älskade söner, de områden 
inom vilka edert arbete skall fullföljas : 
Ä ena sidan en bättre kännedom om de 
fysiologiska lagarna, de psykologiska och 
medicinska sakförhållandena, den demo
grafiska utvecklingen och de sociala om
välvningarna. Ä andra sidan och fram
för allt det gudomliga ljus, som tron och 
kyrkans lära sprider över dessa förhållan
den. Såsom en uppmärksam mor har kyr
kan i alla tider omsorgen att ge de rik
tiga svaren på de stora· problem, som 
människorna ställs inför.» 

Vidare förklarade påven att man kunde 
sammanfatta det aktuella problemet så
lunda: »I vilken form och efter vilka nor
mer skall äkta makar fullgöra sin kallelse 
och ställa sin ömsesidiga kärlek i livets 
tjänst? Det kristna svaret på denna fråga 
inspireras alltid av medvetandet om pHk
ter och om äktenskapet såsom ett värdigt 
äktenskap där två kristna makars kärlek 
förädlas genom sakramentets nåd, och av 
medvetandet om det stora i den hängi
venhet, som kommer barnet till del på 
det sättet att barnet får liv. Såsom vår-' 
darinna av den gudomliga lagen, den na
turliga lika väl som den positiva, kom
mer kyrkan inte att tillåta, att man re
ducerar priset varken på J.ivet eller på 
den kärlek, som har förmågan att växa 
utöver sig själv i en de äkta makarnas 
ömsesidiga hängivenhet och i deras än 
mera oegennyttiga hängivenhet för ett 
nytt människoliv.» 

För allt detta, menade påven, har man 
i vår tid starkare känsla än tidigare. Han 
uttryckte förhoppningen att kommissio
nen skulle finna en lösning på de nu ak
tuella men samtidigt så svåra problemen. 
» Vi har önskat att basen för edra forsk
ningar skall vidgas så att de olika ström-
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ningarna inom teologin blir bättre före
trädda; så att de länder skall komma till 
tals bland eder, som har de största svå
righeterna att kämpa med ur sociologisk 
synpunkt och så att lekmännen, framför 
allt de äkta makarna, skall bli företrädda 
på ett kvalificerat sätt i ett så väsentligt 
företag. Ni har nu kommit in i en ny 
avgörande fas av edert arbete och vi är 
övertygade om att ni skall föra det till 
målet. Vi vill än en gång understryka: 
Frågan är viktig och osäkerheten i många 
avseenden så smärtsam att ni måste 
känna er tvingade att skynda på, av kär
lek till alla, som vi är skyldiga ett 
svar . . .  » 

Bibeln som filmgeschäft 

Bibliska motiv har ju nu och då ut
nyttjats av smarta filmmakare och det 
förefaller som om vi snart får denna ned
slående erfarenhet ytterligare bestyrkt. I 
pressen har vid några tillfällen skymtat 
notiser om en stor bibelfilm, där bl. a. 
en svenska medverkar. Den katolska The 
Critic har granskat filmen och dess till
blivelse och den granskningen har läm
nat material till nedanstående kommen
tar. 

»I begynnelsen», skriver The Critic, 
»var Dino de Laurentiis, en italiensk 
filmmakare. Och Dino sade: Varde en 
film om Bibeln. Den skall ha fyra olika 
regissörer och den skall kosta mer än 
någon annan film, Cleopatra inräknad. 
Skriv kontrakt med Olivier, Callas, Stra
vinsky, W elles och Visconti och låt Co
lumbia Pictures distribuera den över hela 
jorden och må den en gång för alla visa 
att Italien kan slå ut Hollywood.» 

Och Dino tyckte sig se att projektet 
var gott och ·affärsmässigt attraktivt; Bi
beln är ju en gammal bestseller. Dino 
sparade följaktligen varken på stjärnor el
ler pengar. 

Men Dino har av allt att döma sett 
alldeles galet. Tre år senare föreligger 

visserligen en film med titeln The Bible, 
men den ursprungliga planen har 
krympt och nu slutar The Bible med 
Isaks offer. Av Bibelns I 300 sidor har 
omkring 30 kommit med. 

Dessutom förefaller filmen affärsmäs
sigt lika väl som konstnärligt vara en av 
de underligaste spekulationer som film
världen skådat. Dino de Laurentiis lär 
inte lyckats att finna någon distributör 
och riskerar stora summor medan den 
italienska filmindustrin kämpar med 
svårigheter. The Bible skulle vara spjut
spetsen i en stor offensiv. Istället blev 
filmen ett stort bekymmer. 

Dino älskar att annonsera stora pro
jekt med fanfarer. Han förkunnade så
lunda att Maria Callas skulle spela Sara. 
Hon ville inte. Han meddelade världen 
att Olivier skulle bli berättaren och Guds 
röst. Men det visade sig så småningom 
att Olivier inte hade tid att spela Gud. 
De Laurentiis sade att Stravinsky skulle 
göra musiken. Det förefaller faktiskt vara 
sant. 

Men det mest sensationella av allt: 
Dino sade att det skulle bli tre eller fyra 
regissörer - Robert Bresson för Skapel
sen och Syndafallet, Orson W elles för 
Abraham, Visconti för Josef-cykeln och 
kanske Huston för Syndafloden. Sedan 
fick Cristopher Fry i uppdrag att göra 
manus. Fry skrev också men han kunde 
givetvis inte tillfredsställa de fyra regis
sörerna. De kastade sig över honom som 
Kain över Abel och bråkade om ma
nuskriptet i mer än ett år. 

Bresson ville behandla Adam och Eva 
ur antropologisk synpunkt och accentuera 
utvecklingsläran; därmed nonchalerade 
han Fry, Genesis och sannolikt även bio
grafernas biljettförsäljning. Welles ville 
att Abraham skulle berätta sina öden för 
Isak medan de var på väg att offra ho
nom. Visconti torde knappast ha blivit 
inkopplad. Då fick Huston se manuskrip
tet och blev förtjust. Dino i sin tur var 
lycklig över Hustons förtjusning och lät 
honom göra hela filmen. »Till slut fann 
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jag att med tre eller fyra regissörer skulle 
filmen förlora ·sin enhetlighet i stilen.» 
Med en regissör kunde han också få ner 
filmen till acceptabel längd och ned
bringa kostnaderna. Det sistnämnda var 
inte minst viktigt i sammanhanget. Ingen 
har varit förtjust i att satsa pengar. 

Sålunda händer det att i en dalgång 
söder om Rom Abraham (George C. 
Scott) nattetid går till anfall mot Kedor
laomer för att återvinna Lot och hans 
ännu icke till saltstod förvandlade hustru. 
Statisterna på fiendesidan får tredubbelt 
gage eftersom de måste raka sina huvu
den och detta ingrepp är kränkande för 
den italienska fåfängan. På taket till 
kameratrucken sitter reg1ssoren John 
Huston, rökande cigarillos: »I am not 
religious about God», säger han, »bur I 
am religious about the Bible as litera
ture» - vad nu denna dunkla utsaga 
kan betyda. Huston fortsätter: »I promise 
you, The Bible will bear no relation at 
all to the usual biblical film.» 

Problem saknas inte. Vilka skulle spela 
Adam och Eva? Man var överens om att 
välja bland okända aktörer och Bresson 
hittade några indier. Huston ville också 
ha någon, som publiken inte kände: Man 
kunde i all rimlighets namn inte låta en 
stor lerklump helt plötsligt förvandlas 
till exempelvis Anthony Perkins. Men 
Huston önskade någon som också kunde 
tala engelska. Därför föll hans val på 
Michael Parks, en smidig Hollywoodyng
ling, som inte är alldeles okänd för TV:s 
Perry Mason-beundrare; han har varit 
med i serien ett par gånger. Han kom
mer för övrigt att presentera en ytterst 
märklig Adam. Fotografier från inspel
ningen ger inga upplysningar om huru
vida vår stamfader i de Laurentiis ver
sion verkligen hade den mycket omdisku
terade naveln. Däremot framgår fullt 
klart och tydligt att han är vaccinerad 
redan i skapelseögonblicket. 

Även Eva gav Dino bekymmer. Först 
valdes en italiensk brunett men detta be
fanns snart nog vara mindre lämpligt. 
Lyckligtvis kunde man leta upp en blond 
Eva från Göteborg. Hon heter Ulla Berg
ryd och skall enligt uppgift ha varit be
kymrad över att behöva uppträda så myc
ket naken; inte ens den huvudvärken be
sparades producenten; 

Till slut: För att spela ormen impor
terade man en cobra, men den vägrade att 
agera. Det bör tilläggas att Dina de Lau
rentiis lär vara katolik. Det är tydligen 
nödvändigt med aggiornamento på bred 
front. 

Syndafallsberättelsen än en gång 

I nr 4 av vår tidskrift inflöt ett bidrag 
av den unge tyske exegeten Norbert 
Lohfink om syndafallsberättelsen och hur 
den skulle tolkas utifrån en modern ve
tenskaplig exeges. Bidraget ifråga har 
väckt ett även hos redaktionen märkbart 
intresse. Därför ber vi att få erinra om 
att det återfinns i en ganska nyligen 
utkommen samlingsvolym: N o r b e r  t 
L o  h f i n k, Das Siegeslied am Schilf
meer (Frankfurt a. M. 1965, Josef Knecht. 
DM r6 :  So). I denna bok har Lohfink 
samlat en rad spridda uppsatser - alla 
med gammaltestamentlig anknytning och 
alla på samma nivå som den av oss publi
cerade, t. ex. Huvudbudet, Lagen och nå
den samt Människan inför döden. Ett 
föredrag, som hållits inför det påvliga bi
belinstitutet i Rom, har givit boken dess 
titel. Det behandlar en central text i den 
katolska påskliturgin. Problemet som 
Lohfink diskuterar är av intresse inte 
minst ur liturgisk synpunkt: Kan vi idag 
tänka typologiskt? Råder det inte en mot
sättning mellan gammalt symboliskt-spe
kulativt betraktelsesätt och modernt histo
riskt? 
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Den heliga Birgittas klosterstiftelse 

T o r e  N y b e r g: Birgittinische Klostergriindungen des Mit
telaltel'S. Bibliotheca Historica Lundensis XV. 1965. Kr. 28: -, 
DM 2 1 :  50. 

Den heliga Birgitta och hennes klosterstiftelse har länge intresserat författare och 
skribenter. Oftast har det dock varit fråga om skönlitterära verk, eller andra alster 
där författarens fromma, eller mindre fromma, fantasi har fått ganska fritt spelrum. 
De flesta s. k. Birgitta-biografier hör till denna kategori. 

En mera vetenskaplig Birgitta-forskning möjliggjordes egentligen först efter att 
G. E. Klemming för ett sekel sedan utgav den fornsvenska texten till Birgittas uppen
barelser - följd under senare tid av I. Collijns utgåva av kanonisationsakterna. 
Det finns nu också faksimilupplagor av några handskrifter av Revelationes, men vi 
saknar fortfarande en modern kritisk utgåva av den latinska texten. L. Hollmans 
redaktion av Revelationes extravagantes har hittills bara varit en svala som förebå
dar sommaren. Vi får hoppas att filologerna påskyndar detta viktiga arbete. 

Frånsett filologerna kan Birgitta-forskarna av i dag i stort sett indelas i två 
kategorier. Några sysslar med Birgitta själv eller med hennes litterära kvarlåtenskap, 
till vilken också hör hennes visionära klosterregel. Andra är särskilt intresserade av 
klosterstiftelsen och dess fortsatta öden, en historia som sträcker sig från r 300-talets 
slut ända fram till våra dagar. 

Två avhandlingar som tillhör den senare kategorien har nyligen utgivits, med 
bara något års mellanrum. I båda fallen är det fråga om forskare som har gjort ett 
vidlyftigt förarbete genom forskning i utländska arkiv och som av allt att döma har 
betydligt mera material till sitt förfogande än vad som ryms inom ramen av en av
handling. 

Hans Cnattingius' arbete, som tidigare har recenserats i Credo (nr 5 1963), är 
klart begränsat både till tid och rum (det behandlar främst de italienska klostren). 
Författaren betecknar sitt arbete som den första av en serie studier i birgittinklost
rens historia. En mycket dramatisk huvudperson, den spanske munken Lucas Jacobi, 
har placerats i händelsernas centrum. Cnattingius' arbete är därför lättläst och delvis 
rentav spännande. 

Tore Nybergs avhandling är av helt annat slag och mycket mera tungläst. Om 
man nu skall fortsätta jämförelsen av två arbeten som delvis ligger på olika plan, 
måste man medge att Nyberg från början har några svåra handikap att kämpa med. 
Hans händer har delvis varit bundna av det faktum att hans arbete är en doktors
avhandling och alltså måste vinna fakultetsgranskarnas godkännande. Jag har hört 
sägas att den slutliga dispositionen av avhandlingen, som inte förefaller naturlig, 
har ett samband med detta faktum. Författarens ursprungliga disposition har ändrats, 
utan att alla detaljer hunnit anpassas efter den nya dispositionen. 

En doktorsavhandling är samtidigt ett lärdomsprov, och en doktorand är därför 
angelägen om att få med allt nytt och vetenskapligt värdefullt som han har funnit 
under sina forskningar. En så flitig arkivforskare som Tore Nyberg, som under 



Litteratur 

arbetets lopp har letts in på många olika intressanta spår, ställs inför ett stort 
problem när han inser att avhandlingen måste begränsas. Problemet kompliceras 
av att han måste ta hänsyn till de instanser som ekonomiskt har understött avhand
lingsarbetet och som är särskilt intresserade av att vissa avsnitt kommer med. Jag 
avser nu särskilt understöden från tyskt och belgiskt håll, som kanske har bidragit 
till en som man tycker oproportionerligt stor koncentration på klostren i Tyskland 
och Flandern och på de olika politiska förhållandena i dessa länder. Det är natur
ligtvis en hypotes från min sida att dessa olika hänsyn har påverkat materialets slut
liga begränsning och disposition. 

Redan avhandlingens namn anger ju att arbetet är begränsat till medeltiden och 
alltså inte omfattar det rika material om birgittinklostrens senare öden som Tore 
Nyberg i andra sammanhang delvis har redovisat för. Men inte heller de medel
tida klostren är fulltaligt behandlade, såsom man skulle ha väntat sig (vid närmare 
eftertanke inser man förstås att namnet är tvetydigt). Och därvid förefaller nog ur
valet en oinitierad ganska godtyckligt. Eftersom faktiskt grundandet av hela aderton 
av de tjugosex kloster som upptas på omslagskartan får en ganska utförlig behand
ling, varför är då de jämförelsevis få återstående så styvmoderligt behandlade? Att 
de två italienska klostren förbigåtts kan man förstå, eftersom de så nyligen be
handlats av Cnattingius. Men varför har de övriga sex, bland dem två av de fem nor
diska klostren, utelämnats? Kunde inte i stället några av de löst ditfogade exkurserna ha 
utelämnats, om det inte annars fanns utrymme för en behandling av alla de medel
tida birgittinklostren? I varje fall hade man i en avhandling med detta namn väntat 
sig åtminstone en sammanfattande översikt över alla klostren, med data för deras 
grundande, samt litteraturhänvisningar i fråga om de kloster som inte behandlats 
(t. ex. Leinbergs och Maliniemis arbeten om Nådendals kloster). 

Att redogöra för ens det huvudsakliga innehållet i Tore Nybergs avhandling är en 
praktisk omöjlighet. Man drunknar i den oerhörda rikedomen på fakta och detaljer. 
Om författaren hade gett dessa fakta lite mera »kött på benen», hade han lätt 
kunnat åstadkomma minst tre olika avhandlingar, som var för sig hade varit en 
betydligt lättare uppgift för en recensent. Men jag vill göra ett försök. 

Efter en inledning om Birgitta och hennes regel behandlar författaren i det första 
kapitlet de förebilder som Birgitta hade haft vid nedtecknandet av sin klostervision. 
Han ger en överblick av ordenslivet i allmänhet (med ett intressant avsnitt om 
skillnaden mellan kanik- och klosterväsendet) . Med tanke på birgittinklostrens karak
tär av »dubbelkloster» - ett uttryck som förf. inte anser välvalt, han föredrar 
»Gesamtkloster» - dröjer han rätt utförligt vid de cisterciensiska kvinnoklostren 
och deras biträdande präster och manliga befattningshavande. (Här saknar man en 
hänvisning till E. Ortveds utförliga arbete om de svenska cisterciensklostren.) 

Förf. har säkert rätt i att kontakten med cistercienserna bidrog till att skapa 
Birgittas syn på kloster och klosterorganisation. Men det fanns också många andra 
inflytelser. Urkunderna och revelationerna vittnar om att Birgitta var mycket rörlig 
och hade många kontakter - inte ens under de sista Sverige-åren vistades hon 
oavbrutet vid Alvastra kloster. 

Författaren söker påvisa att Birgittas positiva och negativa erfarenheter av tidigare 
ordensorganisationer inspirerade hennes vision av ett kvinnokloster som var förbundet 
med ett rätt självständigt präst- och munkkonvent. Prästerna skulle dels vara själa
sörjare· för systrarna, dels utöva en utåtriktad apostolisk verksamhet. Författaren an
ser det som en förutseende klokhet att Birgitta ger biskopen visitationsrätt i klostren 
och undviker de faror som »exemptionen» - klostrens självstyrelse och oberoende 
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av stiftsbiskopen - kunde medföra. Samtidigt innebar detta arrangemang en de
centralisation av klostren och hindrade att de fick en så stark gemensam organisa
tion som t. ex. tiggarordnarna. Intressant är utredningen om Birgittas byggnadsföre
skrifter för klostret och klosterkyrkan och om dessa föreskrifters nära samband med 
de lokala geografiska förhållandena i Vadstena. 

I fortsättningen av avhandlingen söker författaren ge en bild av vad som inträf
fade, när klostervisionen skulle förverkligas, »inkarneras» i bestämda konkreta för
hållanden. Både hans och Cnattingius' avhandling ger läsaren ett starkt intryck av 
de oerhörda svårigheter en sådan »inkarnation» innebar, yttre svårigheter av juridisk, 
ekonomisk och politisk art, och dessutom de inre svårigheter som uppstår genom 
den mänskliga faktorn och genom de anpassningskrav som varje mänsklig gemen
skap medför. Den temperamentsfulle Lucas Jacobi och hans opponent Johannes Ser 
Mini är utmärkta typexempel. 

Avhandlingens namn, Birgittinische Klostergriindungen, bör läsas med betoning 
på -griindungen. Det är främst för grundandet av de olika birgittinklostren som för
fattaren redogör i de senare kapitlen, inte för deras fortsatta historia eller deras kul
turella och andliga betydelse. 

Han är väl insatt i de juridiska, kyrkorättsliga aspekterna i samband med grun
dandet av det första klostret i Vadstena och av dess dotterkloster i olika länder. De 
första svårigheterna i detta avseende uppstod redan under Birgitttas livstid, när hon 
hos påven Urban V anhöll om godkännandet av klosterregeln. Det är allmänt känt 
at� Birgittas klosterstiftelse formellt måste anslutas till den s. k. Augustinus' regel, 
eftersom kyrkolagen förbjöd grundandet av nya klosterordnar. Men förf. påvisar att 
Birgittas regel också i många andra avseenden måste modifieras för att stämma 
överens med den kanoniska rätten. Dessa modifikationer återspeglas i de påvliga 
bullorna om Salvatorsorden. Avhandlingen redogör också för de olika stadierna vid 
grundandet av ett kloster (enligt kyrkorätten) och påvisar att ett dotterkloster (juri
diskt sett) var självständigt och oberoende av moderklostret i och med den slutliga 
invigningen av klosterfolket och klausurens införande. Någon central styrelse för alla 
birgittinkloster var inte förutsedd, även om man i praktiken då och då gjorde ansatser 
i denna riktning. 

Utom de rent juridiska aspekterna utreder författaren också de ekonomiska och 
politiska förhållanden som kunde påverka klostergrundandet. I fråga om klostrens 
ekonomiska grundval tvangs man från första början att avvika från Birgittas vision 
- redan de tidigaste påvebullorna ger helt andra föreskrifter. 

Klostren behandlas gruppvis, och indelningen är till stor del betingad av klostrens 
politiska »beroendeförhållanden» - i en grupp sådana kloster som hade grundats 
av furstarna och stod under deras beskydd, i en· annan sådana som var beroende av 
fria hansestäder osv. Denna indelning kan förefalla sökt, särskilt som den ger an
ledning till långa utredningar om de politiska och kyrkopolitiska förhållanden på 
kontinenten. Men naturligtvis har också dessa sitt intresse, när det gäller att belysa 
den redan nämnda »inkarnationen» av Birgittas klostervision i reella, mångskiftande 
förhållanden. Det enhetliga kapitlet om de flandriska klostren har en del verkligt 
intressanta partier av detta slag. 

Detta är blott några antydningar om avhandlingens innehåll. Arbetet kommer sä
kert att vara till stor nytta som grundval för ett fortsatt utforskande av birgittinor
dens historia. Man hoppas författaren själv skall ha tillfälle att ge oss mera av sitt 
rika material, helst i så lättsmält form att det kan njutas också av läsare utan veten-
skapliga kvalifikationer. Birgit Klockars 
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P i e r o  D a m i a n i: La spiri
tualita di Santa Brigida di Svezia. 
Florens 1964, Libreria ed. floren
tina. L. 1 ooo. 

Den italienske författaren har vistats 
några år i Sverige och har i någon mån 
lärt känna vad »protestantiska» Birgitta
forskare - till dem räknar han Toni 
Schmid! - har skrivit om det svenska 
helgonet. Han vill med sitt arbete bl. a. 
försvara Birgitta mot vad han anser vara 
en alltför rationalistisk tolkning. Han har 
knappast lyckats i denna sin avsikt. Dels 
nalkas han sitt ämne från en annan ut
gångspunkt än de författare han polemi-

. serar emot. Dels fyller hans eget arbete 
inte vetenskapliga krav på exakthet och 
källkritik. Det finns många felaktiga upp
gifter, tryckfel (främst i litteraturförteck
ningen), missvisande noter eller noter och 
källhänvisningar som helt saknas, fastän 
författaren tydligt bygger sin framställ
ning på tidigare arbeten. 

Men, som författaren själv ödmjukt sä
ger i sitt förord, om han inte lyckas i sin 
avsikt att rätta den felaktiga synen på 
Birgitta, kan han åtminstone ge god nä
ring åt sina läsares fromhet genom de 
glimtar han ger av Birgittas andliga bud
skap. Också i detta avseende kan man 
naturligtvis finna anledning till kritik -
Birgittas produktion är rik och mång
fasetterad, och en systematisering blir lätt 
en reducering. Men i varje fall kan ita
lienska läsare genom denna bok få några 
levande glimtar av Birgitta, av hennes 
författarskap och hennes andliga person
lighet. Det bör glädja oss att hennes 
minne hålls levande i det land, där hon 
bodde i mer än tjugo år av sitt liv. 

Får jag i detta sammanhang påpeka 
några små felaktigheter, som återkommer 
gång på gång i biografier över Birgitta 
(också i verk som under de allra senaste 
åren getts ut av katolska förlag i Sverige): 

Den moster som Birgitta vistades hos 
i barndomen hette Katarina, inte Ingrid. 
Felet finns redan i abbedissan Margareta 
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Clausdotters (också annars vetenskapligt 
opålitliga) 1400-talskrönika om Birgittas 
släkt. 

Redan I. Collijn har påpekat (i Birgit
tinska gestalter) att det inte finns något 
stöd i de tidigare källorna för påståendet 
att Birgitta ·skulle ha varit franciskanter
tiär. Uppgiften kan inte spåras längre till
baka i tiden än till omkring år 1 700 !  

Magnus Eriksson skänkte inte på 1 340-
talet Vadstena kungsgård åt Birgitta. I 
ett testamente bestämde han år 1346 att 
gården skulle bli ett kloster, helgat åt 
jungfru Maria. Birgitta och hennes klos
terstiftelse nämns inte i sammanhanget 
(även om hon antagligen hade uppmunt
rat konungen i denna avsikt). Först i bör
jan av I 360-talet överlät konung Håkan 
Magnusson gården åt biskopen i Linkö
ping. 

Birgit Klackars 

G u n n e 1 V a 1 1  q u i s  t: Kyrk
ligt Världsligt Kvinnligt. Dagbok 
från Rom del III. Stockholm 1 965. 
Bonniers. Kr. 32: 50. 

Gunnel Vallquist fortsätter sin skild
ring från skeendena på Vaticanum Il. 
Liksom i de två föregående dagböckerna 
är det frågan om reportage - men inte 
något objektivt sådant. Hennes engage
mang är kanske hetare nu än någonsin. 
Applåder och visslingar genljuder genom 
hela boken. Den som talar för författa
rinnans ståndpunkt är »värdig, har håll
ning» etc. och motsatta åsikter medför de 
motsatta egenskaperna. Den -som någon 
gång läst Gunnel Vallquist vet att hon 
oftast är partisk på detta sätt. Man tar 
alltså hennes kommentarer med en nypa 
salt. 'Nu är det emellertid ett faktum att 
konciliefäderna till sin majoritet är »pro
gressiva» (en vid det här laget så pass 
använd term att den knappast behöver 
citeras). I annat fall hade exempelvis den 
» liturgiska förnyelsen» knappast kommit 
till stånd. En annan sak är att lekfolket 
i stort släpar efter och åter en annan att 
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praktiserandet av de proklamerade tex
terna ute på fältet kan ha sina besvärlig
heter, som inte beror på »konservatism». 
Allt detta bör man hålla i minnet när 
man läser Kyrkligt Världsligt KvinnJ.igt. 

Ett exempel på vart det leder att läsa 
Gunnel Vallquists senaste bok utan dessa 
aspekter har vi nyligen fått av en recen
sent som trott •sig utläsa att Den Helige 
Faderfi: enligt författarinnan skulle vara 
en nolla. Förutom brist på förmåga att 
läsa rätt innantill har vederbörande också 
visat att han inte vet vad påvedömet in
nebär. En katolik vet att uttryck som att 
påven »bliv,it förd bakom ljuset» inte be
tyder att han reducerats till ingenting. 
Att påvens ställning i ovanligt hög grad 
diskuteras i boken hör ju naturligtvis 
samman med diskussionerna kring bis
kopskollegialiteten, som förts under denna 
tredje session. 

De »starka» orden ,i boken beror gi
vetvis också på att den tredje sessionen 
var i högsta grad arbetstyngd och fäderna 
pressades mer än tidigare. Detta betydde 
kriser under arbetets gång - något som 
Gunnel Vallquist inte sticker under stol 
med. 

Någon kanske tycker att författarin
nans initierade »avslöjanden» av det in
terna arbetet går för långt. Det har också 
påtalats. Mig förefaller det vara sunt att 
just i ett land av Sveriges typ visa att 
kyrkan -inte är rädd för öppen diskussion 
- en av de vanligaste beskyllningarna 
annars. Som så ofta förr i sitt författar
skap förekommer Gunnel Vallquist här 
anklagelserna och förklarar vad som hän
der. Ett absolut plus! 

Denna dagbok är innehållsrikare och 
därmed omfångsrikare än de tidigare. 
Man läser den dock med större tillfreds
ställelse än dessa. De tröttande detal i
skildringarna har skurits ned och inne
hållsredogörelser för olika schemata och 
diskussioner har i stället blivit fylligare. 
Något man är tacksam för, i synnerhet 
som det under tredje sessionen behand
lades så viktiga saker som schemat om 

kyrkan, om ekumeniken, om religionsfri
heten och det berömda schemat nr 1 3, 

om den modärna världen. 
Alltså en bok väl värd att läsas av så

väl progressiva som konservativa. Förstå
elsen för dessa senare kan tyckas alltför 
liten, men den finns där. Att den inte 
kommer till starkare uttryck kan väl för
klaras av Gunnel Vallquisrs uppfattning 
att det här handlar om ting så viktiga 

för hela mänskligheten att det -inte nog 
kan understrykas och att hon finner de 
riktiga svaren bland de progressivas skara, 
vars talan hon alltså i ärlighetens namn 
vill föra. 

Birgitta Winbäck 

R o  g e r  S c h u  t z: Leva Guds 
idag. Stockholm 1965, SKDB. 
Kr. 1 2 :  50. 

Författaren är prior i det märkliga 
klostret i Taize, centrum för det lilla 
brödraskap som framförallt tagit som sin 
uppgift att verka för ekumeniken. Det 
budskap han framför i sin bok är enkelt 
och osentimentalt - det kristna kärleks
budskapet. Framförallt avsnittet om eku
menik är det som intresserar. Målsätt
ningen måste vara att lära känna andra 
kristna och ärligt söka förstå. Han ren
•sar upp i den snårskog av olika -synsätt 
som kommit att prägla den ekumeniska 
debatten och som alltför ofta lett till 
falska förhoppningar. En osentimental 
men förhoppningsfull attityd präglad av 
god vilja och oförtröttlig energi gör att 
man tror på vad han säger. Alltsammans 
för övrigt tongångar man känner igen 
från det pågående Vatikankonciliet. 

Glädjande ur katolsk synpunkt är 
också Roger Schutz motiveringar för kysk
het, fattigdom och lydnad. Hans syn på 
klosterlivet överhuvud är äkta »katolsk» 
trots att den kommer från protestantiskt 
håll. 

Taize-rörelsen är välkänd i både Eu
ropa och Amerika, men tyvärr nästan 
okänd här hemma. Som en presentation 
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är denna bok väsentlig. Den behövs i 
.vårt tämligen hårda andliga klimat som 
inspirationskälla och tankeställare. 

Birgitta Winbäck 

A t t v ä 1 j a s t å n d p u n k t. 
Orienterande essäer om livsåskåd
ning, religion och etik. Stockholm 
1 965, SKDB. Kr. 24. 

Välja ståndpunkt gör man som be
kant ytterst sällan genom att läsa utre
dande essäer. Däremot kan dessa mycket 
väl tjäna till att modifiera de egna åsik
terna samt informera om andras. Just för 
detta syfte passar denna bok förträffligt. 
Man får ett vidlyftigt rundsvep över vad 
som för närvarande tycks och tänks på 
det livsåskådningsmässiga och religions
filosofiska planet. Värdefull är också bo
kens sista avdelning, som översiktligt re
dogör för de senaste årens svenska moral
debatt. 

Bokens båda ,redaktörer, teol. lie. Jarl 
Hemberg och teol. lie. Anders Jeffner, 
uttrycker i sitt förord att boken skall bli 
till nytta främst för lärarna i livsåskåd
nings- och religionskunskap i den nya 
skolan. Här kommer den också troligen 
att tjäna sitt främsta syfte. Man vill sär
skilt nämna den utomordentliga uppsat
sen om » De utomkristliga världsreligio
nerna och kristendomens förhållande till 
dem» skriven av professor Carl-Martin 
Edsman. En klar framställning där inte 
bara utomstående forskare utan även ,be
kännare från de olika konfessionerna får 
komma till tals. Här kommer man så 
nära det är möjligt idealet för en objek
tiv religionsundervisning. 

En del tröttande upprepningar har inte 
kunnat undvikas då femton olika förfat
tare bidragit och inte kunnat ta del av 
varandras manuskript. Eftersom boken 
absolut inte lämpar sig för sträckläsning 
utgör detta ingen vägande invändning. 
Kanske hade en ordförklaring i bokens 

slut inte varit ur vägen liksom ytterligare 
popularisering (med en risk detta dock 
alltid innebär) på det religionsfilosofiska 
området. 

Samlande framställningar av det här 
slaget är vi inte bortskämda med och 
man hoppas därför att boken får den 
framgång den förtjänar. 

Birgitta Winbäck 

H e r  m a n S c h  1 y t e r: Erik 
Folke. Kyrkogrundare i Kina. 
Lund 1964, Gleerups. Kr. 1 5 .  

1962 firades tillkomsten av Svenska 
Missionen i Kina och Japan och sam
tidigt inföll 1 00-årsminnet av dess grun
dares, Erik Folke, födelse. Det är i sam
band med dessa jubileer Schlyter givit 
denna redogörelse för missionären m. m. 
Erik Folkes liv och insats. 

Man får här en - tyvärr alltför knapp
händig - bild av en i nutiden ganska 
okänd person, som på 20-, 30- och 40-
talen ·speciellt inom lågkyrkliga och fri
kyrkliga kretsar var en uppburen man. 
Trots den kortfattade redogörelsen anar 
man vilken eldsjäl det var som förmådde 
grunda och vidmakthålla detta kyrkosam
fund mitt igenom revolutioner, främlings
hat och krig. 

Redogörelsen är som sagt kortfattad, 
vilket enligt författaren beror på ekono
miska svårigheter. Detta har också med
fört uppenbara belasmingar. Knapphän
digheten urartar ofta till rena uppräk
ningar av siffror och namn - namn, 
som för den oinitierade inte säger något. 
Det enklaste sättet att påvisa framgång 
för en sammanslutning är givetvis att gå 
siffervägen, men det är samtidigt det 
minst fantasifulla. Som redogörelse för 
denna svenska mission fyller boken na
turligtvis sin uppgift, men till att le
vandegöra Erik Folkes person och insats 
räcker den inte. 

Birgitta Winbäck 
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W a l t e r  K l e i n: Var Vil
helm Ekelund antisemit. Udde
valla 1964, Zindermans. Kr. 
1 2 :  50. 

Boktiteln utgöres av en fråga, som 
ställts otaliga gånger av litteraturforskare 
och beundrare av Ekelunds svårtillgäng
liga produktion. Den kan knappast heller 
besvaras entydigt. Man måste här skilja 
mellan politisk, ,social och något som kan 
kallas »estetisk» antisemitism. Detta har 
Klein också omsorgsfullt gjort. Han är 
väl insatt i frågan. Då han själv är jude, 
var mångårig vän till Ekelund samt Eke
lundsamfundets för·ste ordförande, får 
hans framställning naturligtvis en extra 
tyngd, men detta medför också att han 
på sina håll kan ha svårt att vara så ob
jektiv man skulle önska. 

Huvudinnehållet i boken utgöres av 
den brevväxling mellan författaren och 
Ekelund, som numera finns på Lunds 
Univer-sitetsbibliotek. Klein hänför Eke
lunds antisemitism till det »estetiska» sla
get. Ekelund har mot varandra ställt den 
österländska kulturen och den grekiskt
västerländska, den förra representerande 
pessimism, den senare skönhet och livs
glädje, menar Klein. Detta skulle också 
vara förklaringen till en del av Ekelunds 
antijudiska uttalanden. 

Att Ekelunds flitiga användande av 
s. k. judeinvektiv, dvs. sammansättningar 
med ordet jude i nedvärderande 15yfte, 
,skulle kunna förklaras enbart som ett 
egendomligt 5pråkbruk är dock i mitt 
tycke föga övertygande. Kanske har Klein 
just på den punkten av sin beundran och 
vänskap för Ekelund förletts till förenk
ling. 

Bortsett från detta är boken intressant 
genom det ganska okända material som 
framläggs på ett över1Skådligt sätt. Kanske 
kan den trots att den inte framträder med 
några vetenskapliga anspråk kallas ett bi
drag till Ekelundsforskningen. 

Birgitta Winbäck 

L e o n  S c h e f f c z y k: Der 
moderne Mensch vor dem bib
lischen Menschenbild. Aktuelle 
Schriften zur Religionspädagogik 
4. Freiburg 1 964, Herder. DM 
8: 80. 

Det tema som behandlas i denna bok, 
är som var och en förstår ytterst väsent
ligt. Bibelns människosyn håller på att få 
lämna rum för livsåskådningar, som för 
närvarande utövar stor dragningskraft inte 
minst på ungdomen - vare sig det är 
materialism, positivism, existensialism el
ler vanlig profanhumanism. 

Denna bok ägnas det här antydda pro
blemet. Författaren ger först en översikt 
över Bibelns människosyn i dess olika as
pekter och konfronterar den sedan med 
vår tids tänkare och författare och vad de 
har att säga om människan. En rad ak
tuella och kända namn passerar: Hegel, 
Marx, Engels, Kierkegaard och Sartre 
men även Steinbeck, Thomas Mann, 
Faulkner och Kafka. 

Boken har skrivits för kristendomslä
rare och är naturligtvis ytterst användbar 
som stimulans för gymnasieundervis
ningen i sista ringen. Men på grund av 
de problem som behandlats torde boken 
kunna påräkna intresse även bland dem, 
som i övrigt vill uppmärksamma modern 
litteratur och filosofi i dess konfrontation 
med kristen tro. 

SL 

F r a n z K l i.i b e r: lndividuum 
und Gemeinschaft in katho
lischer Sicht. He i n z-D i e t r i c h 
W e  n d  l a n d: Person und Ge
sellschaf t in evangelischer Sicht. 
Hannover 1963, Niedersäch
sische Landeszentrale för poli
tische Bildung. 

En utmärkt introduktion till grunderna 
i den katolska och den evangeliska so
cialläran finner man i dessa två skrifter, 
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häfte 2 och 3 i en skriftserie som utges 
av Niedersächsische Landeszentrale för 
politische Bildung. Redan titlarna marke
rar både det gemensamma och skillnaden 
i uppfattning. Den katolske fackmannen, 
professor Franz Kliiber, lägger som grund 
för sin framställning »naturrätten som 
kunskapskälla för den katolska sociallä
ran» och talar sedan om »rätt och rätt
visa som källor för samhällsordningen» 
samt om »socialprinciperna» : person-, 
solidaritets- och subsidiaritetsprincip. 
Den evangeliske fackmannen, professor 
Heinz-Dietrich Wendland, går en helt 
annan väg; han härleder allt ur uppen
barelsens källor. Utgående från kyrkans 
ställning »bortom individ och samhälle» 
granskar han »individualiseringsprocessen 
och personlighetsidealet» och prövar, hu
ruvida under nuvarande omständigheter i 
världen talet om »gemenskap» ännu kan 
anses ha någon mening. Sedan följer in
tresseväckande tankar om »person och 
organisation» och om »Partnerschaft» i de 
olika sociala sammanhangen. I ett särskilt 
avsnitt går han närmare in på »individua
liseringprocessen och familjen». Slutka
pitlet handlar om »den kristna humani
teten», för att med »Kristi herradöme 
över person och samhälle» leda allt till
baka till utgångspunkten. 

Båda häftena erbjuder i ett bihang vä
sentliga, officiella dokument från resp. 
kyrkor. 

JG 

H i l d a G r a e f: Maria. Eine 
Geschichte der Lehre und V er

ehrung. Freiburg I 964, Herder. 
DM 42 : -. 

Dr Maria Graef är en känd och uppskat
tad filolog med särskild inriktning på 
kyrkofäderna och övergången till skolasti
ken. Hon är medarbetare i Patristice Greek 
Lexicon som utges i Oxford. I förelig
gande bok framställer hon ingående den 

långa utvecklingshistorien av den katolska 
läran om Maria och hennes vördande från 
den apostoliska tiden - ja i viss mån 
redan från Gamla testamentets tid - in
till våra dagar. Accenten ligger på histo
rien; det rör ·sig inte om ett arbete i 
systematisk teologi. 

Framställningen är kritisk så till vida 
som den inte döljer skuggsidorna. »Jag 
skulle ha kunnat göra det lätt för mig», 
skriver författarinnan i förordet, »och 
helt enkelt gå förbi problematiskt mate
rial eller återge det utan någon som helst 
kritik från min sida. I •sanningens och det 
ekumeniska intressets namn syntes det 
mig bättre att gå en annan väg, även 
med risk att därmed kanske chockera 
några av mina läsare: jag har anfört alla 
de texter som syns mig viktiga, men ifall 
de syntes mig omtvistliga har jag utan 
tvekan, där det var nödvändigt, kritiserat, 
även när det rör sig om kanoniserade 
helgon . . .  Jag har nämligen försökt att 
skriva Maria-vördandets historia så ob
jektivt och så ingående som det är möj
ligt inom ett band, och då fick även vissa 
urspåringar inte fattas.» 

»Boken gör inte anspråk på fullstän
dighet, det skulle vara helt omöjligt så 
väldigt som materialet är.» Urvalet be
stämmes av syftet att »ge en översikt över 
predikanternas och teologernas lära och 
en kort, sammanfattande framställning av 
den liturgiska utvecklingen och av folks
andakterna, med hänsyn även till den ös
terländska kyrkan och protestantismen 
och i möjligast konsekvent kronologisk 
följd. Beträffande kyrkofädernas tid var 
detta förhållandevis lätt, men för medel
tidens och ännu mer den moderna tidens 
del var materialet så överväldigande stort 
att jag var tvungen att inskränka mig till 
de viktigaste inslagen.» 

Författarinnan tar även hänsyn till den 
nyaste litteraturen inom mariologin. Trots 
vetenskaplig noggrannhet är framställ
ningen lätt tillgänglig även för lekmän. 

JG 
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J o s e f  R u p e r  t G e  i s  e 1-
m a n n: Die Heilige Schrift und 
die Tradition. Zu den neueren 
Kontroversen iiber das Verhältnis 
der hl. Schrift zu den nichtge
schriebenen Traditionen. Quaestio
nes disputatae Bd. 1 8. Freiburg 
1962, Herder. DM 1 8 :  80. 

Efter det tridentinska konciliet tycktes 
positionerna i frågan om förhållandet 
mellan Skrift och tradition ha blivit fast
låsta. Framförallt Geiselmanns forskning 
har vi att tacka för, att hela frågan kom
mit i ett nytt diskussionsläge. Och som 
känt har just detta faktum kunnat på
verka andra Vatikankonciliets utkast »Om 
den gudomliga uppenbarelsen» på ett 
gynnsamt sätt. 

Redan i tidigare publikationer har 
Geiselmann visat, att den tridentinska 
formuleringen »partim-partim» inte ville 
definiera två skilda källor för uppenba
relsen. I anslutning till den teologiska 
s. k. Thiibingenskolan, framför allt till 
I. E. Kuhn försvarade Geiselmann vad 
han kallar »eine relative materiale Suf
fiziens» av den heliga Skrift. Det bety
der emellertid inte, att man skulle kunna 
bevisa varje kyrkans dogm ur den heliga 
Skrift. Det räcker om varje trossanning 
har en grundval i Skriften och inneslutes 
däri åtminstone som ett frö. Som »tra
ditio interpretativa» är traditionen fort
farande av högsta betydelse för kyrkans 
liv. 

I den här boken sammanfattar Geisel
mann än en gång sina resultat, förstär
ker sina historiska bevis och försvarar 
dem mot missförstånd och angrepp. På en 
punkt modifierar han sin tidigare posi
tion på ett väsentligt sätt: Tillräcklig som 
troskälla är den heliga Skrift endast med 
avseende på troslärorna. Annorlunda för
håller det sig beträffande kyrkans »mores 
et consuetudines». Här är den heliga 
Skrift inte tillräcklig och behöver som 
komplement traditionen, som i det här 
fallet är en traditio constitutiva. 

H. S-r 

K a r  l R a h  n e r-H e r  b e r t  
V o r g r i m l e r: Diaconia in 
Christo. Ueber die Erneuerung des 
Diakonates. Quaestiones disputa
tae Bd. 1 5 / 1 6. Freiburg 1962, 
Herder. DM 39: 50. 

Konciliets konstitution om kyrkan har 
principiellt återställt diakonatet i den 
västerländska kyrkan som ett eget och 
självständigt hierarkiskt ämbete. Detta 
diakonat skall i framtiden också kunna 
tilldelas gifta män av mogen ålder medan 
för unga män som önskar diakonatsvig
ning celibatlagen förblir gällande. Dessa 
bestämmelser öppnar dörren för en ut
veckling som kan vara mycket betydelse
full för kyrkan i framtiden. 

Boken som anmäles här har varit en 
av de avgörande teologiska studierna som 
förberedde detta konciliets beslut. Över 
30  teologer från hela världen har skrivit 
sina bidrag till den. Första delen be
handlar diakonen i historien och idag. 
Den är ett slags inventering och frågar 
efter diakonens ställning i Nya Testa
mentet, i kyrkohistorien, i de österländska 
kyrkorna men även i de evangeliska 
kyrkorna. Andra delen ger en diakonatets 
teologi med hänsyn till dess förnyelse i 
den västerländska kyrkan. Däribland är 
Karl Rahners avhandling det mest be
tydelsefulla bidraget i hela boken. Hans 
teologiska resonemang har utan tvivel 
mest påverkat konciliefäderna för att 
återställa diakonatet även i den väster
ländska kyrkan. Bokens tredje och största 
del visar diakonatets praktiska möjlighe
ter i olika länders situation (Tyskland, 
Frankrike, Polen, Italien, Portugal, Latin
amerika, Afrika, Madagaskar, Indonesien, 
de skandinaviska länderna). 

Av flera skäl skulle man önska, att bo
ken läses även i Sverige. Visst kunde dia
konatets inrättande vara av stor nytta för 
kyrkan just i våra diaspora-förhållanden 
och man får hoppas att den skandina
viska biskopskonferensen öppnar vägen 
för det. 

H. S-r 
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F e r d i n a n d K l o s t e r-
m a n n: Das christliche Apostolat, 
Innsbruck 1962, Tyrolia. S. 320. 

På över 1 ooo sidor framlägger Klos
termann, som är teologisk expert i Vati
kankonciliets kommission för lekmanna
apostolatet, ett slags »summa teologica» 
av det kristna apostolatet. Han har sam
lat ett outtömligt material över ämnet ur 
bibliska och patristiska källor samt ur 
kyrkliga dokument och han tar dessutom 
hänsyn till alla kontroversiella frågor an
gående det kristna apostolatet. På det vi
set hat hans bok blivit en oumbärlig 
uppslagsbok i denna fråga. Vid sidan av 
en allmän teologisk och historisk fram
ställning av det kristna apostolatet över
huvudtaget i alla dess aspekter ligger bo
kens särskilda intresse däri att Kloster
mann för första gången på ett uttöm
mande sätt behandlar de principiella och 
praktiska aspekterna av lekmannaaposto
latet. Nackdelen i hans framställning lig
ger i en allt för långt gående »schemati
sering» av materialet som ger upphov till 
vissa upprepningar och gör läsningen 
ganska tröttsam. Likväl är boken som 
materialsamling av värde, fastän många 
av dessa frågor kanske får en helt ny ac
centuering genom konciliets dokument 
om lekmannaapostolatet och om kyrkan i 
den moderna världen. 

H. S-r 

H a n s K ii n g: Strukturen der 
Kirche. Quaestiones disputatae Bd. 
17 .  Freiburg 1963, Herder. 

Denna bok av den kände teologen i 
Thiibingen vill inte framställa färdiga 
lösningar utan gripa sig an med nya frå
gor och visa nya perspektiv. I denna me
ning rör det sig här om »diskuterade frå
gor» i den katolska teologin. Kiing un
dersöker följande problem: Lekmännens 
ställning i kyrkan, ämbetet och försam
lingen enligt Nya Testamentet, kyrkan 
som ett »ekumeniskt koncilium ur Guds 
kallelse», Petrus-ämbetet i kyrkan och 
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» vad betyder ofelbarhet»? Kiings avsikt 
är att uppvisa konciliets och kollegiali
tetens karaktär i hela kyrkan som de tro
endes samfund. Ett kyrkans koncilium av 
mänsklig kallelse representerar endast 
kyrkan som ett koncilium ur gudomlig 
kallelse. Härav framgår även nya perspek
tiv i den svåra frågan om ämbetets ställ
ning i kyrkan. 

H. S-r 

M i c h a e l  S c h  m a u  s, E I i
s a  b e t  h G ö s s m a n n  m.fl.: Die 
Frau im Aufbruch der Kirche. 
Band 5 i Theologische Fragen 
Heute. Miinchen 1964, Max Hue
ber. DM 5 :  Bo. 

Ett grundligt tyskt arbete om kvinnan 
och hennes ställning föreligger i fick
format. Fem uppsatser av fem olika för
fattare tar upp saken ur skilda synvinklar. 
Läsaren leds metodiskt fram till den sista 
uppsatsen, som är den intressantaste och 
vars författare är Karl Rahner, via bland 
annat Oliver Brachfelds bidrag som är 
en historik över kvinnans ställning. Han 
nämner Sverige som ett föregångsland 
vad beträffar jämställdheten mellan kö
nen. Katharina Horn ger en sociologisk 
översikt av kvinnan i den industrialise. 
rade världen med dess nya normer. Hon 
framhåller, att tjänandet inte längre är 
något tvunget, något som är pålagt vissa 
grupper utan nu är det något för den 
varmhjärtade, vidsynta, fria och offervil
liga människan. Uta Ranke-Heinemann 
drar paralleller mellan mannen och 
Kristus och kvinnan och Kyrkan. 

Karl Rahner tar upp Kyrkan i den 
pluralistiska världen, där dess situation 
är ny. I denna värld måste Kyrkan er
känna kvinnans jämställdhet. Innan kvin
nans eventuella ställning inom hierar
kien är utredd, får andra uppgifter t. ex. 
diakonissans uppta kvinnans tid. Rahner 
anser, att sekularinstitut kan vara av 
godo. Det är till sist kvinnans eget ini
tiativ s9m får vägleda henne vid val av 
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uppgifter och inte längre prästens och 
mannens. 

Det är glädjande att patriarkaliska 
grundsatser ifrågasätts men har man verk
ligen inte kommit längre? 

Kerstin Wikstrand 

M i c h e I Q u o i s  t: Att lyssna 
till Gud. Böner för nutidsmän
niskan. Linköping 1 964, Berghs. 
Kr. 16: 75 ,  19 :  75. 

I första numret av Credo för i år på
pekas bristen på god svenskspråkig an
daktslitteratur. Till en del har denna 
brist nu hävts genom Att lyssna till Gud 
som föreligger på Berghs förlag i en ut
märkt översättning av Karin Stolpe. För
fattaren, som tycks vara okänd i Norden, 
är en fransk katolsk präst och sociolog. 
Han har skrivit en bönbok som vänder 
sig till nutidsmänniskan. Oremus fyller 
säkerligen stora behov men bönerna där 
är många gånger sådana att de inte apel
lerar till en modern människa. En ny typ 
av andlighet har växt fram, särskilt efter 
andra världskriget, och kräver andra ut
trycksformer. Här är ett försök att fånga 
upp aktuella företeelser och sätta dem 
och oss i förhållande till Gud. Allt, stora 
och små problem, ovanliga och vardag
liga händelser kan leda Quoist till Gud, 

Till varje ämne för bönen gör Quoist 
först en reportagemässig inledning och 
så kommer ett bibelcitat med anknyt
ning till böneämnet. Nästa avsnitt beskri
ver en faktisk scen t. ex. fyllbulten som 
står på gatan och raglar och folks reak
tion - man skrattar åt honom. Quoist 
vidgar perspektivet till dem som är den 
lidande parten, hustrun och barnen och 
till alla andra som dricker olycka över 
sig och sina medmänniskor och till dem 
som med gott samvete sover sedan de på 
något sätt har medverkat i fråga om 
spriten. 

Bönen stegras till ett förtvivlat Kyrie 
eleison över alla som är medskyldiga till 
eländet i världen. Quoist är intensiv men 
samtidigt mild. Han har en fördomsfri 
inställning till livet, till vad som passar 
sig för den sobra fläckfria människan att 
be för. Med hjälp av denna bönbok kan 
man nå en intimare och en inte så hög
travande kontakt med Gud. 

Berghs förlag är att gratulera till att 
ha introducerat Michel Quoist. 

Kerstin Wikstrand 

R o 1 f N y s t e d t: Bildband. 
Borås 1 964, Normans. Kr. 14:  -. 

Bildband är en liten och ytterst an
språkslös diktsamling författad av Rolf 
Nystedt som tidigare utgivit endast en 
sådan, Lantjunkare 1 950. Han är där
emot känd som medarbetare i Östgöta 
Correspondenten. I Bildband är det när
mast det relativt långa avsnittet »När
heter» som intresserar. Den sista dikten 
där »Möte i Fastlagen» låter Maria med 
barnet tona fram. Maria, som man kan 
möta överallt, kommer här gående genom 
gränden ut på torget kanske i Vadstena. 
Detta motiv släpps i Bildband men 'man 
hoppas, att det tas upp i nästa verk, som 
inte torde komma att vänta på sig så 
länge. 

Kerstin Wikstrand 

E d v a r d  L i d f o r s s: Kom
mentar till Vantes gudomliga ko
medi, Uppsala 1 964, Bokgillet. 
Kr. 20: -, 25 : -. 

Man kan nog påstå att ett och annat i 
Bokgillets utgivning inte varit alldeles 
fläckfritt; men allt varder förlåtet efter 
den prestation, som Erik Gamby gjort 
genom att ge ut Edvard Lidforss utmärkta 
översättning av Dantes gudomliga ko
medi, vilken med rätta är berömd som 
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den förnämsta tolkningen av detta verk 
på svenska. 

Nu har även kommentaren utkommit. 
Sannolikt säger experterna att den i en
skildheter är föråldrad. Men för den ge
nomsnittlige Dante-läsaren, som i första 
hand söker stor dikt och vill meditera en 
smula över innehållet, ger Lidforss väg
ledning nog. Ja, man kan rent av vända 
på det hela och säga: utan Lidforss kom
mentar går läsaren miste om så pass myc
ket, att det inte uppvägs av översättning
ens lyriska förtjänster. 

Eftersom Bokgillet inte hör till de för
lag som vanligen syns på torget vill dessa 
rader göra läsekretsen uppmärksam på att 
två gamla fina böcker, en gång utgivna 
hos Fahlcrantz & Co, Stockholm, nu 
finns tillgängliga i nytryck, som man 
verkligen har glädje av att äga. 

SL 

Thomas Aquinas med indled
ning, oversrettelse og noter af 
H. R o  o s. Berlingske Filosofi 
Bibliotek. K9)benhavn 1965, Ber
lingske forlag. DKr I I :  -. 

Man brukar ju säga att Thomas av 
Aquino hör till Västerlandets klassiker. 
Som teolog, filosof och hymnförfattare 
har han varit med om att prägla vår kul
tur. 

För det stora flertalet i detta land torde 
han dock vara helt okänd, men trots det 
är han en ovanligt levande klassiker. Han 
spelar en stor roll i vår tids filosofiska 
debatt - thomismen eller nythomismen 
är ju ett begrepp. Den katolska teologin 
står under Thomas' inflytande och bety
dande kontinentala kulturper-sonligheter 
har lärt av honom - Maritain, Gilson, 
Rahner och Pieper för att nämna några 
av de mest kända. Det är således helt i 
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sin ordning när Berlingske Forlag ägnar 
honom en volym i sin serie De stot'e 
T amkere. Motsatsen hade snarast varit 
förvånande. 

Thomas av Aquino dog då han var 
knappt femtio år gammal men under sitt 
förhållandevis korta liv var han oerhört 
produktiv. Man räknar med att han skri
vit ett åttiotal arbeten, givetvis av större 
eller mindre betydelse. Ur denna produk
tion har utgivaren gjort ett urval på om
kring två hundra sidor, som torde ge en 
tillfredsställande första presentation av 
denne tänkare. Således inleds urvalet med 
den första artikeln i Summa theologica, 
om förhållandet mellan teologi och filo
sofi. Vidare följer tre kapitel av De ente 
et essentia, om ontologin, och ett avsnitt 
ur kommentaren till Aristoteles' metafy
sik. Om sanningen ur Q11aestiones disp11-
tatae de vet'itate, gudsbevisen i S11mma 
theologica samt ordotanken ur Summa 
contra gentiles finns även med, för att 
nämna en del exempel. 

Översättningen till danska är språkligt 
sett mycket välgjord och njutbar även 
för en svensk läsare. Men trots detta bör 
kanske läsaren ha utgivarens anmärkning 
i tankarna: »Också språket kan förefalla 
ovant, präglat som det är av en fast ter
minologisk tradition; men när man läst 
sig in en smula, upptäcker man en egen 
skönhet i Thomas' språk, en skönhet som 
härstammar från dess saklighet och stora 
precision.» 

En avdelning noter underlättar läs
ningen och en välskriven presentation av 
Thomas' liv och verk inleder boken. En 
svensk läsare kan om han vill börja sitt 
Thomas-studium med Josef Piepers ut
märkta bok, Thomas ab Aquino. Heinrich 
Roos' två artiklar i Credo (1-2/65) hör 
även hit. 

SL 
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