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SEDÄN SIST

Den

48:d.e årgången

av vär tidskrift börjar med detta nummer under de

sedvanliga förutsättningarna: stigande omkostnader när det gäller de fasta utgifterna för tryckning och distribution. Trots detta har abonnemangsavgiften inte höjts; redaktionen litar även detta år på sina vänner som utan åthävor hjälper till att
lyfta tidskriften över de besvärliga trösklarna.
Det system för distribution av tidskriftens första nummer, som infördes
förra ätet, tillämpas även i är. Dtuav följen
Srudentdbonnernang far ry66 får även första numret ry67. Nr z av tidskriften kommer däremot inte att sändas förrän den blygsamma avgiften är
erlagd. Abonnemanget är avsett för studerande, som ännu ej avlagt examen.
De ord,inaile abonnenterna erhåller även de automatiskt det första nruffet
1967. Nummer z kommer inte att utsändas förrän avgiften är erlagd.
Genom dessa enkla ätgfude4 som vi hoppas alltjämt vinner läsekretsens
förståelse, gör vi inte oväsentliga besparingar och rationaliserar arbetet på

vår belastade expedition.
Från och med detta nummer inträder Lars Melin i redaktionen. Hans namn
har redan tidigare varit synligt i tidskriften men han ingår nu som fast medarbetare med uppgift att främst svara för bevakning av skönlitteraturen. Vi

hälsar Lars Melin välkommer inte minst därför att han tillhör den unga
generationen katoliker, som därmed träder

till i

redaktionens arbetsgemen-

skap.

vill

Credo yara en katolsk tidskrift med uppgift att ge uttryck åt katolska ståndpunkter och uppfattningar. Vi tror att
en på så sätt begränsad målsättning är riktig så länge vi inte har Ilera katolska
publikationer här i landet. Redaktionen har eftersträvat att göra realistiska
bedömningar, och under det postkonciliära uppbrottet har regeln varit att
>skynda långsarnt>; vi ha,r inte ontidigwis velat bidra till den orq som är en
natutlig fOild av ett i många avseenden genomgripande kyrkomöte.
Vi finner inga skal att ändra denna vår hållning men å andra sidan har
redaktionen ingen önskan att arbeta för likriktning. Vi kommer därf.& att
under året på nya öppna err gammal avdelning i vår tidskrifg Pro et contra.
Den är avsedd som plattform för en inomkatolsk, seriös debatt och den står
öppen för alla som vill bidra till dialogen om hur vi i konciliets anda skall
Såsom fuamgär av namnet,

,

-

662834 Credo. 47 : e

årg.

Nr r,

r
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förnya kyrkan och hennes liv. Vi utgår emellertid ifrån att debatten är öppen
och att alla som deltar framträder under eget namn. Bidrag kan översändas
under redaktionens sedvanliga adres.

t966 års nobelpris
har delats mellan wå judiska författare. Den ene, Samuel Agnon, är en rent
israelisk författare, en nationalskald för den nybildade nationen, den andra,
den tyskf<idda Nelly Sachs, är en kvinna som i plågsamt hög grad fått dela
sitt folks iiden under detta århundrade. Svenska Akademien har sålunda belönat en litteratur med både nationell och internationell räckvidd. Det är
glädjande au akademiens val inte utsatts för den vanliga kritiken från motstridiga litterära och nationella intressen.
För Nelly Sachs del är detta lätt att förstå. Hon står utanför och ovanför
vittra kotterier och hon är framför allt en rik personligheg som bara genom
yttre tryck och inre upplevelser wungits söka litterära uttrycksmedel. Hon
skrev ingenting under hela sin tid i Tyskland. Det var först sedan hon räddat
sig undan till Sverige, hennes nuvarande exilland, som hon fick tillräckligt
perspektiv på sina upplevelser för atr ge dem en litterär tolkning. Och detta
exilförfattarskap har blivit till ett gripande tidsdokument. I dikten har hon
funnit utlösning och rening för de uppslitande kanslor som forfOljelsen och
landsflykten väckt. Men hon har gått andra vägar än självömkans, ressentimentets och hatets, vägar som ju åter och åter för tillbaka till samma smärta
och samma ondska. Lidandet och förfölielsen har i stället förmått rena hennes
blick, hennes känsla och hennes uttrycksmedel och i mystiken visar henne en
väg som kan föra henne bort från det onda och vidare.
Nelly Sachs dikt är ett gripande bevis fcjr den religiösa människans kraft
i lidandet; en kraft som ingalunda förringar eller bejakar det onda, utan
en kraft som bevarar och skyddar människans mest positiva och ädla egenskaper mot det desuuktiva.

Innerst inne handlar Nelly Sachs dikt om människans roll nm med.människa i en lidande värld. Det är en roll som kräver stor erfarenheg moraliskt ansvar och en djup medkänsla. Det är glädjande att ry66 års nobelpris
tillfallit en person som i så hög grad har dessa egenskaper och som så skönt
och gripande ingjutit dem i sin dikt.
Ky.d.elsmästodagen

avslutar julkretsen i kyrkoåret. Den liturgiska åminnelsen av Inkarnationens
mysterium har för oss på nytt uppenbarat Guds härlighets återsken och hans
väsens avbild (Hebr. r: 3) i Barnet som låg lindat i en krubba och som de
2
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vise männen från österns länder fick se med Maria dess moder. I samma Barn
i sin moders armar skådar den rättfärdig" o.h fromme Simeon i templet den
frälsning som Herren har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall
uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt hans folk
Israel (Luk. z:3of.f). Som en daglig påminnelse om det vi har sett och Herren
har kungjort för oss, bzir vi nu det vigda kyndelsmässoljuset med oss
en
äkta symbol för Inkarnationens mysterium.
Vid tidens fullbordan sände Gud, vår Fader, sin Son född av kvinna, enligt
det beslut, som han efter sitt eget behag hade fattat inom sig själv (Ef. r:9),
för att vi skulle få söners rätt (Gal. 4i40, bli delaktiga av gudomlig natur
och undkomma den förgängelse som följd av den onda begärelsen råder

-

i

i världen (z Petr. r:4).
Guds Son, den osynlige Gudens avbild, av samma väsen som Fadern, den
forstfodde före allt skapat, genom vilken och till vilken allt i himmelen och
på jorden har blivit skapat och i vilken alltsammans äger bestånd (Kol.
r: 5 ffl, utblotade sig själv genom att arLta tjänare-skepnad i människogestalt
(Fil. e:7),ialk liksina brcjder (Hebr. z:ry). Orde,t som var hos Gud och
var Gud, det sanna ljuset som kommer i vädden, vart kött (Joh. r: r ff),
>Köto betyder >människa>. Därmed avses närmast den levande varelse, i
vilken den skapade v2irldens yttersta poler, materien och anden, möts i en
innedig, dynamisk enhet där kroppen stiger upp till andens sfär och anden
ned till kroppens. I människan blir kropp till ande. Formad av anden utgör
kroppen en sammanhållning av materien till en inre, levande enhet, som övertråffar all annan kohesion och helher i den synliga skapelsen. Anden gör
materien till en knopp som är medveten om sig själv och äger sig själv i frihet.
På samma gång blir ande till kropp. Av materien bygger anden upp en
levande organism som sitt medium for direkt erfarenhet och kunskap om den
synliga vädden och som sitt verktyg för att på denna värld sätta sin egen
prägel och skapa den till ett synligt uttryck för sitt eget väsen.
Genom människan, vars ande är skapad till Guds avbild, står den synliga
världen öppen mo, G:ud. Genom människans andliga insikt, som helt har
sin grund i den sinnliga erfarenhetens kunskap, blir skapelsen medveten orn
sin relation till sitt eviga ursprung och måI. Genom människans andliga tillbedjan, som kommer till utuyck i mångskiftande kroppslig gestalt, blir skapelsen en mångstämmig lovsång till Skaparens ära. Genom att människoanden i kärlek och hängivenhet återbär sig själv åt Gud i och genom sina i
sinnevärlden framträdande fria gärningar, blir hela skapelsen en offergåva
och ett fulländat gensvar på den Guds karlek som meddelar sig själv i och
genom allt skapat.
Genom människan står världen även öppen lar Gud. Han kan uppenbara
sig för den genom i sinnevärlden förnimbara skeenden, som för människan blir
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tecken på Guds beslut att träda i personlig förbindelse med henne, att meddela sin tanke och vilja, att göra hennes ande och ktopp till sin Helige Andes
boning och därmed uppfylla hela den synliga skapelsen med sin gudomlige
Andes kraft

Men >köto betyder egentligen inte människan i detta harmoniska tillstånd
utan människan i hennes konkreta verklighet, sådan den framstår som resultat av motsättningen mellan ande och kropp. De wå ligger ju i strid med
varandra (Gal. 5: r7). Människan hade undandragit srg den levande förbindelsen med Gud och utsläckt Anden inom sig själv (r Tess. 5: r9). Människokroppen blev >köttn, vilket har begärelse mot anden: att förkväva den och
göra den till slav i sin tjänst. Människoanden blev ,rdemonr, som i blind självförhävelse och rastlös oro leder hela skapelsen in i träldomen under förgängelsen (Rom. 8: zr).

Men Gud, som underbart har skapat den mänskliga naturen, har ännu

underbarare återställt den genom Inkarnationens mysterium. I och med att
Jesus Kristus, Guds Son och vår Herrq värdigades bli delaktig av vär mänskliga natur, får vi del i hans gudomlighet (Offertorieb<jnen).
Guds eviga Ord har genom den Helige Andes kraft blivit kött, antagit
den mänskliga naturen sådan den är, utlämnad åt svaghet och död. Liksom
vi har han varit frestad i allting, dock utan synd (Hebr. 4: r5). Han blev på ett
liknande säu som vi delaktig av kött och blod, för att han genom sin död
skulle göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela livet igenom hade

varit hemfallna till träldom (Hebr. z: r4f).
Kristi mänskliga kropp, besjälad av hans mänskliga ande, som är helt
uppfylld av den Helige Ande, är >rhans kött för världens lin (Joh. 6:5r).
Genom att göra sina bröder delaktiga av sin ande, har Kristus sammanfogat
dem till sin kropp som är kyrkan. I denna kropp strömmar Kristi liv över
till de troende, som genom sakramenten på ett förborgat men verkligt sätt
förenas med den lidande och förhärligade Kristus. Så som den antagna mänskliga naturen tjänar det gudomliga Ordet som ett levande, med honom oupplös-

ligt förbundet organ for frälsningen, så tjänar även på liknande sätt kyrkans
sociala uppbyggnad Kristi andq som ger den liq till hans kropps tillväxt.
Så har Guds Son i den med honom förenade mänskliga naturen genom sin
d<jd och sin uppståndelse besegrat döden, återlöst människan och omgestaltat
henne till en ny skapelse (Vat. II: Lumen Gentiarn kap. I: 7, 8).
Ålltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är för-

gånget; se något nytt har kommit!

(z Kor.

t:

r7).

GÄMLA TESTÄMENTETS
TILLKOMST

m vi vill skildra Gamla testamentets tillkomst,

måste

vi

överspänna

en tidrymd på mer än tusen är: frän mellersta bronsåldern fram till
den hellenistiska världskultuten. Av halvnomadiska stammar under Abraham,
Isak och Jakob blir så småningom bönder. I en världshistoriens andhlimtningspaus uppstår Davids rike, vars sista rester krossas några århundraden senare av det nybabyloniska riket och deporteras till Mesopotamien. Därifrån
återvänder en del judar på 53o-talet f. Kr. och skapar i Jerusalem ett religiöst centrum för hela folket, som bor dels i Palestina dels i olika delar av
den dåtida kulturvärlden.
Patriarkrid.en

Detta är vissedigen en dunkel period i Israels liv men en sak är säker:
patriarkerna gör anspråk pä att ha haft personliga gudsupplevelser. Den
gud, som de erfarit, leder dem ut ur deras hemland i norra Mesopotamien
och för dem till Kanaan. Patriarkerna får löfte om avkomma och om ett
land. De lever i en stamkulcur, som saknar skriftspråk. Därför traderas berättelserna om patriarkernas gudsupplevelser muntligt med hjalp av en preciserad teknik, som vi inte längre känner; denna teknik skyddade traditionen
kän att förvanskas. Det material, som sammanställts i r Mos. r2-5o utformades under denna första period för att sedan återberättas under fuhundradena. Även myterna i urhistorien, som s€nare bearbetades till r Mos. r-rr,
torde gå tillbaka till dessa Israels forfäder.
Förbund.et

ntellm Jahae och Israel

En del av patriarkernas efterkommande bodde senare i Egypten. De opplevde befrielsen ur slaveriet där och invandringen i det utlovade landet som
ett ingripande av Jahvg deras gud. Mose och Josua, som är de mest betydande gestalterna under denna tid, klargjorde innebörden av detta Jahves
ingripande. I tolvstamsförbundet fann Israel sin organisationsform, i förbundet
med Jahve den bestående formen för gemenskapen med sin gud. I analogi
med jordiska förbund var detta tänkt som ett bindande fördrag mellan Jahve
och Israels folk. I kulten förkunnades och levandegjordes ständigt på nytt

Norbert Lohlinh
insats för folkea rädddet som var anledningen till förbundet
- Jahvessitt löfte att fylla de förning ur Egypten
och Israel förnyade samtidigt
- som hörde sarnman med förbundet. Förbundet mellan
pliktelser mot Jahve,
Jahve och Israel präglade gemenskapen dem emellan. Men i den gamla Orienten krävde ett förbund med ncjdvändighet en urkund. Utan den kunde
inte något fördrag komma till stånd. Denna urkund skrevs ut i dubbla
exemplar och deponerades i de fördragsslutande parternas tempel för att
regelbundet föreläsas för folket. På liknande sätt måste det mycket tidigt
ha funnits en fördragsurkund mellan Jahve och Israel, deponerad i helgedomen, närmare bestiimt i den s. k. förbundsarken, och regelbundet föreläst
for folket i Israels gudstjänst, sannolikt i samband med de stora vallfartsfesterna. Därigenom höll man vid liv insikten om folkets ursprung och om
dess förpliktelser. Fanns det anledning därtill, kunde förbundsurkunden
kompletteras med tillägg; den i Jos. z4 bevarade traditionen om >lantdagen
i Sikem>, vilken hölls strax efter Kanaans erövring, skildrar hur man därvid
kunde gå till väga. Genom sådana tillägg växte förbundsurkunden avsevärt
under tidernas lopp. Men hela tiden förblev den samma urkund, vilken garanterade Israels kontakt med sitt ursprung och utgjorde grundvalen för dess
gemenskap med Jahve.

I

och med denna urkund får vi inte bara för första gången i Israels histoklart och tydligt grepp om något, som är nedtecknat i skrift och som senare ingår i Gamla testamentet. Det är även så att detta dokument, ,tförbundsurkunden>>, hör nästan ännu mera intimt samman med gudsfolket än
senare de nytestamentliga skrifterna, vilka trots att de kom till i och för
kyrkan dock har en långt mera tillfällig och privat karaktar an denna ,rurkundr', på vilken gemenskapen mellan gudsfolket och dess gud vilar.
Under den period, som följer på Israels grundläggning, domartiden, traderas kunskapen om uppenbarelsen inte bara genom förbundsurkunden utan
dven genom den fortlöpande muntliga traditionen: de gamla patriarkberättelserna levde vidare och kompletterades med nytt material från uttåget ur
Egypten, ökenvandringen, intåget i Kanaan och livet i detta land. Dessutom
skapades en tradition av sånger. Vid helgedomarna fanns en samling sakrala
sånger, i familjerna och byarna en skatt av folk- och hjältesånger. I byarna
vårdades de profana, vid templen de sakrala rättstraditionerna.
Älla dessa former av muntlig tradition speglade på ett högst skiftande sätt
Israels religiösa insikt och religiösa erfarenheter. Men vid sidan därom fanns
också ansatser till skriftliga uppteckningar. Redan under domartiden sammanställdes de första samlingarna av berättelser, sånger och rätsmaterial.
En del av dem är inte längre bevarade, t ex. >De tappras boku eller >Boken

ia

om Jahves krig>. Annat rnaterial torde återfinnas i enskilda berättelser o. dyl.
som ingår i de fem Mosekickerna, Josua- och Domarboken. Men allt detta
6
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skriftligt upptecknade material var närmast av privat kanktdr. Det fyllde inte
i gudsfolket, som tillkom förbundsurkunden.

den officiella funktion
Dauid. ocb SaJomo

När monarkin infördes, förändrades den kulrurella situationen i Israel
med konsekvenser för såväl den skriftliga som den muntliga traditionen. Hovlivet, uppkomsten av en bildad ämbetsmannaklass och den nya framvdxande adeln blev anledning till att den gamla Orientens internationella
bildning, den s. k. Visheten, trängde in i landet. Den präglade snart det övre
skiket i Israel men den sjönk även ned i folket Vanligtvis fick den sitt nedslag i ordspråkssamlingar, vilka sades vara förfatrade av prototypen för denna
bildning i Israel, konung Salomo.
Medvetandet om att det som hände även var av intresse för framtiden och
eftervärlden, föranledde hovet och templet aft bygga upp arkiv och förfaaa
annaler; i dessa finner man naturligwis en helt annan inställning till historien och det historiska skeendet än t. ex. i patriark- och domartidens berättelser. Vid sidan av arkiv och annaler kom historieskrivningen, om än i annan
mening än vår och vi äger ännu
inarbetat i Samuels- och Konungaböckerna
ett betydande vittnesbörd -om den: berättelsen om Davids uonföljare.
Verket- skildrar hur det kom sig att just Salomo fick ärva Davids tron trots
att han inte var den äldste sonen; redan i denna första ansats överträffar Israel
allt vad som tidigare presterats av historieskrivning. Förutom sådana samtidsskildringar gör man sammanfattningar av det berättelsestoff, som hittills
traderats muntligt; och en av dessa sammanfattningar kan vi något så när
få ett grepp om, det s. k. jahvistiska historieverket; tillsammans med andra
verk är det inarbetat i de fem Mosebclckerna. Det kallas >jahvistiskt> eftersom vi inte känner författarens narnn men kan avgränsa honom frän andra
törfattare darigenom aft han redan i sitt verk om urhistorien använder gudsnamnet Jahve. Jahvisten samlar många traditioner från patriarktiden, uttåget ur Egypten och ökenvandringen och bygger med hjälp av detta material
upp en stort anlagd, enhetlig historiesyn, som visar Guds handlande med
sitt folk. Före denna skildring placenr han en urhistoria, som består av
gamla men av honom själv tolkade traditioner och som från skapelsen leder
fram till Abraham. Därigenom får Israels historia sin universalhistoriska
ramSå långt den nya litterära verksamhet, som tillkommer under Davids och

Salornos tid. Vid sidan därom löper den muntliga traditionen vidare och
berikas genom nyskapelser. Nya dikwerk och nya sånger användes i guds
tjänsten i Jerusalem. Sedan förbundsarken överförts till templet där, blev
staden religiöst centrum i Israel. I det av Salomo byggda templet utvecklades
kulten och fick en helt annar omfattning än tidigare; det krävde nya ritual,

Norben Lohlink
nya sånger. Även riter som anknöt till kungadömet infördes, t. ex. den högtidliga tonbestigningsfesten. För den användes kungapsalmerna, som vi alltjämt kan läsa i Psaltaren; ursprungligen syftade de således inte på den efterlängtade konungen, som en gång skulle komma, utan på den >smorde>> på
Davids tron. vid sidan av dessa nya gudstjänstformer levde de gamla vidare,
och sålunda måste vi anta att även under denna period den gamla förbundsurkunden användes, ärades och successivt utökades.
När salomo dog, delades landet (i Nordriket och sydriket med Jerusalem)
men detta ändrade ingenting vad det gäller skriven litteratur och muntlig
tradition. Några exempel må belysa detta. En muntlig tradition som alltiåmt våxer och därvid använder sig av folkliga former finner vi t. ex. i
z Konungabokens profedegender. De berättar om Elisa, vilken vid sidan
av Elia ansågs van idealgestalten för en gudsman. När det gäller historieskrivning uppstår snart i Nordriket ett med Jahvisten konkurrerande historiskt verk, som kallas Elohisten. Möjligen har också de historiska partierna i
den tredje kallan till de nuvarande fem Moseböckerna, den s. k. prästkodex,

tillkommit redan nu. vad beuäffar vishetslitteraturen vet vi, att konung
Hiskia i Jerusalem lät sammanställa äldre samlingar till en systematisk hel-

het.

Även förbundsdokumentet utökas genom tillägg. Hela samlingar av rätsregler, vilka tidigare räknats som profana, arbetas in i den gudomliga rätten.

under konung Manasse, som avfaller till assyrisk kult, går förbundsdokumentet födorat men det återfinns fu 6zt f. Kr. i samband med arbeten i
templet. sedan en profet tillfrågats, förnyar konung Josia förbundet med
Jahve på grundval av den gania urkunden. om detta står att läsa i z Kon.
zz f. och av skildringen där drar bibelvetenskapen den slutsatsen att det då
återfunna dokumentet är identiskt med kärnan i 5 Mosebok eller Deuteronomium, Kap. 5-28.
Exilen
Manasses avfall visar, att gudsfolkets religiösa historia under konungatiden inte saknade sina djupgående kriser. Konungens avfalr frän tron på
Jahve är varken det enda eller det första. I själva verket råkar förbundet
genom folkets tilltagande otrohet mot Jahve i en alltmer svårartad kris.
Denna kris artikuleras av profeterna. De förklarar i Jahves narnn, att förbundet är hotat och slutligen bruteq och de förkunnar den förbannelse över
folket som blir följden av förbundsbrottet om folket inte omvänder sig. på
detta sätt har de tolkat Nordrikets undergäng 7zz f. Kr. och den babyloniska
fångenskapen (från :86 f. Kr.) for folket i Sydriket
Profeterna utförde ursprungligen sitt uppdrag muntligt och skrev inte ned
sitt budskap. Dirfrir tu mänga av dem okända. Andra vet vi namnet på men
8

Gamla teJramenters tillkomst
inte vad de sagt. Under den senare konungatiden ledde det tillspetsade läget
till att profeterna skrev ned sina profetior. Det muntligt fördragna profetordet brydde man sig inte längre om, ja man lyssnade inte ens på det. Därför skrev mänga profeter ned sitt budskap för att det åtminstone i framtiden
skulle stå som etr vittnesbörd om de gudomliga varningar som uttalats och
därmed om Guds rätt att låta sitt straf.f tråffa folket. Naturligwis skrev inte
profeterna i ett sammanhang de bcicker, som vi idag kallar profetböckerna.
Till en början nedtecknades enskilda satser och tal. Dessa sammanställdes
senare antingen av profeterna sjålva eller av deras lärjungat till små samlingar. I en tredje etapp hopfogades alla samlingar och enskilda texter, som
härrörde från en profet, till en profetbok i vår mening. Denna tredje etapp
kom oftast först efter mästarens dod. Det kunde drdja århundraden innan en
profetbok blev slutgiltigt färdig; ett välkänt exempel på detta år Jesajas
bok, i vilken material infogats som är tvåhundra år yngre ån lesaja själv, de

k.

Deuterojesaja och Tritojesaja.
Profetbockerna kunde liknas vid rop in i gudsfolket men de var inte gudsfolkets officiellt accepterade egendom. Folket värjde sig snarast mot budskapet. Profeterna och deras lärjungar tillhörde små grupper, som ofta till
och med stod i opposition mot den officiella ,religiositeten; de själva och
s.

i Israel. Trots detta representerade
de framtiden och det livskraftiga.
Folkets avfall hän Jahve och den katastrof, som kom i och med den babyloniska fångenskapen, tolkade man även på ett annat sätt än profeterna. Vid
borjan av exilen skrev en okänd f.&Iattarc det s. k. deuteronomistiska histo
rieverket, vilket skulle teckna det uwalda folkets historia från ankomsten
till Kanaan fram till fångenskapen. Avsikten var att ge en ftirklaring till
katastrofen. Därför granskas folkets långa historia utifrån en huvudsynpunkt: Israels trohet respektive otrohet mot förbundet. Resultatet blir nedslående. Israel har syndat så mycket mot sin gud att han är i sin fulla rätt
när han låter olyckan bryta in. Bara en sak återstår för folket i exilen: omvända sig till Jahve, göra bot och hoppas på Jahves förlåtelse. Detta histe
rieverk är fullständigt bevarat. Det omfattar Deuteronomium, Josuas bok,
Domarboken, r och z Samuelsboken samr r och z Konungaboken. I dess
btirjan är ,förbundsurkunden infogad för att ange den måttstock efter vilken
Israel och dess historia skall bedömas. Den därpå följande framställningen
bygger på många äldre skrifter, traditioner, annaler och arkivnotiser; vi har
redan tidigare talat om detta material i samband med behandlingen av Domartiden och Konungatiden.
Det deuteronomistiska historieverket ville mana folket i exilen till omvändelse. Att det författats på officiellt uppdrag låter sig yarken bevisas eller
deras llirjungat var de stora främlingarna

förnekas. Emellertid avsåg aldrig författaren

att skapa ett verk för fram-
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tiden. Han visste ju inte ens om Jahve skulle förbarma sig över folket; och

han hade på den punkten avgjorc mindre tillförsikt än de samtida profeterna, som inför katastrofen ändrar ton i sin förkunnelse och för framtiden
lovar det slagna Israel ett nytt underbart Jahves ingripande till folkets frälsning.
Exilen som trad.itionsbrott
Exilen, dvs. den babyloniska fångenskapen, innebär ett brott när det gäller traderingen av vittnesbörden om Israels tro och liv. I Jerusalem och
Judeen förstördes böcker och arkiv. Ännu allvadigare var det, att den normala traderingen av troskunskapen i templet, skolor och familjer inte längre
fungerade sedan folket fördrivits från sin vanlig livsmiljö.
Dirtill kom något än mer avgörande. Själva förbundet var brutet. Att
templet hade ördelagts, förbundsarken förstörts och förbundskulten upphört,
var endast yttre bevis f.ör att profeterna hade rätt när de förkunnat ett slut
på förbundet mellan Jahve och Israel. Visserligen betydde återkomsten från
exilen enligt samma profeter att Jahve hade återvänt till sin gamla trohet
mot folket. Men kunde det nya, som skapades när Jerusalem byggdes upp
igen, helt enkelt vara det gamla, som fördes vidare? Så torde folkets ledare
ha f.rägat, när de i början av persertiden höll på med restaurationen. Och
vidare
vilka ätgtuder har de vidtagit inför det dubbla brottet i traditionen, det- yttre och det inre?
För att inte göra sprickan i den yttre traditionen större än den faktiskt var,
samlade man måhända redan under exilen men i vale fall omedelbart efter
återkomsten till Palestina alla förhandenvarande traditioner för att säkra deras bestånd i 'framtiden. Dessa traditioner skrevs ned i en helt annan omfattning än tidigare, ty nu fanns inte längre de naturliga traditionsbärarna eller
också fullgjorde de inte sin uppgift på det gamla sättet. Dessutom gav man
de tidigare i viss mening >privata> traditionerna och de litterära alstren en
erkänd ställning i gudsfolket.
För att återuppliva den inre traditionen, dvs. förbundet med Jahve, försökte man ge den nya kulten i templet och det återupprättade samfundet
en struktur, som liknade den gamla förbundssituationen. Så fann man sig
nödsakad att skapa en ny >förbundsurkund> eller åtminstone något, som
motsvarade densamma.

De två uppgifterna
att i långt större utsträckning än tidigare skriftligt
nedteckna traditionerna om Israels tro å ena sidan och att skapa en ny förkopplade man
bundsurkund som skulle förel?isas i kulten å den andra
samman med varandra genom att i detta historiska ögonblick börja sammanställa vad vi skulle kunna kalla en
IO
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rakär och det genomfördes i flera etapper av gudsfolkets

ledare,

vilka reg-

lerade och övervakade gudstjänstlivet.
r. Början gjordes med redigeringen av Lagen eller de fem Moseböckerna
(vi använder här den grekiska beteckningen Pmtate*ken). Man ställde sig
fclljande uppgift: att i ett enda verk samla dels alla traditioner om Israels
historia från urtiden fram till och med Mose drid, dels Israels alla förexiliska
rättsregler. Denna plan anknöt till förbundsurkundens ursprungliga struktur, vilken först skildrar Jahves handlande för Israels ,frälsning och sedan
uppräknar de förpliktelser som Israel till ,följd därav åläggs. Så sammanställdes Pentateuken enligt den för Gamla testamentet så typiska kombinationen av historia och lagtext.
Följande litterära enheter sammanfördes i Pentateuken: först en rad berättande verk
Jahvisten, Elohisten och Prästkodex, av vilka P,rästkodex
vägledande
för
Pentateukens uppbyggnad; vidare en del rättssamlingar
blev
de som numera finns i z Mos. 22-23,3 Mos. t7-26 och Deuterono-

mium, dvs.
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Mosebok, vilken man hämtade från det deuteronomistiska

historieverket. Utöver allt detta tillkom olika slag av berättande särtraditioner men f,ramför allt kultföreskrifter för gudstjänsten i templet.
Det hela arbetades samman på det sättet att läsaren av Pentateuken blir
f<ird från väddens skapelse via urhistorien, patriarkberättelserna, befrielsen ur
Egypten och ökenvandringen fram till berget Sinai. Dä,r sluts'förbundet och
vid detta tillfälle proklameras de flesta av Israels lagar. Sedan går ökenvandringen vidare fram till gränsen av det utlovade landet, där Mose föreläser den i 5 Mosebok bevarade förbundsurkunden från senare konungatid.
Lagtexterna är således antidaterade till Sinai. Likaså dr konkurrerande traditioner ofta ställda bredvid eller inarbetade i varandra. Just dä,rigenom avslöjar sig Pentateuken som ett samlingsverk från sen tid, vilket bara har ea
huvudintresse: att inte låta något av det gä 6örlorat, som räddades vid sammanbrottet fu 586 f. Kr., dvs. i samband med Jerusalems fall och den babyloniska fångenskapen, och som på ena eller andra sättet speglade tidigare generationers insikter i uppenbarelsen. Utgår man från att detta är verkets förutsätming blir man närmast förvånad över i hur hög grad Pentateuken präglas av ursprunglighet och monumentalitet.
z. Så snart Pentateuken var färdig, borjade det efterexiliska samfundets
ledare nästa etapp. Till Pentateuken såsom ett vittnesbörd om Israels ursprung fogades nu vittnesbörden om den äkta tron från den tid då förbundet bröts sönder och exilen kom. Det är med andra ord fråga dels om det
deuteronomistiska historieverket (se sid. 9), dels om skrifter som tillhörde
olika profetkretsa,r. I den judiska kanon heter denna del kort och gott: Profeterna-

Då man

sammanställde >Profeternar placerades

det

deuteronomistiska
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historieverket omedelbart efter Pentateuken. Det var nödvändigt framför allt
av det skälet att inledningen till detta historieverk, själva förbundsurkunden,
,redan hade använts som avslutning till Pentateuken; den finns som bekant i
5 Mosebok, kap. 5-28. Denna bok kunde omedelbart följas av Josuaboken,
Domarboken, r och z Samuelsboken samt r och u Konungaboken. På detta
sätt fick man en sammanhängande skildring av historien från världens skapelse i r Mosebok fram till den babyloniska fångenskapen.
Inom judendomen kallade man den del av Gamla testamentet, som omfattar Josuaboken till och med z Konungaboken, för de tidigare profeterna.
På dessa följde sedan de egentliga eller senare profeterna, nämligen dels de tre
dels den s. k. Tolvprofetboken, i vilstora
och Hesekiel
- lesaja, Jeremia
ken en rad mindre profetskrifter var sammanförda.
3. Både Pentateuken och profeter i den här använda betydelsen av
sldss
reciterades i templet och synagogorna sannolikt redan från och med
restaurationen. Först kom en läsning ur Lagen, Pentatzuken, och sedan följde
en ur profeterna. Men till gudstjänsten hörde även sång och därför skapades
en sångbok, Psaltaren. Den innehölI mänga sånger, ja till och med hela
sångsamlingar, som använts i den förexiliska tempelgudstjänsten i Jerusalem,
men det tillkom även nydiktningar.
Psaltaren var den första boken i en tredje del av Gamla testamentet, som
man i judendomen kallade nSkrifternan. Namnet antyder förmodligen att
växte till i andenna del av kanon inte förelästes i gudstjänsten.
"Skrifterna>
tal under århundradenas lopp. Praktiskt taget var det först Kristi framträdande och Nya testamentets tillkomst, som satte punkt för utvecklingen av
denna tredje del i kanon.
Skrifterna

a. När krisen i samband med exilen var övervunnen, anmälde sig behovet av en ny överblick över Israels historia utifrån de erfarenheter, som man
vunnit. I denna historia skulle inte längre exilen framstå som ett radikalt
brott
såsom i det deuteronomistiska historieverket. Däfför avfattades det
k'ronistiska historieverket (r och z Krönikeboken, Esra och Nehemja). Där
tecknas historien från Adam till David med hjälp av ett stamträd, f.rän David
till återkomsten ur exilen genom en fortlöpande skildring, som är begränsad
till Juda rike. Dessutom ingår som wå bihang skildringen av Esras och
Nehemjas reformarbete. Författare till detta verk är sannolikt Esra, den mest
betydande mannen under restaurationen. Avsikten -vat att ge det återuppbyggda judiska samfundet ett nytt frälsningshistoriskt medvetande.
b. I uppenbarelsetrons sammanhang infcirdes nu även den av Visheten präglade bildning, som tidigare inte haft någon närmare beröring med förbundstraditionen. Det skedde på ett enkelt sätt i Ordspråksboken: Framför en rad
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samlingar av gammal vishetslitteratur från konungatiden placerades en nyskriven text, i vilken Visheten uppträder som person och antar religiösa drag.
Syntesen går längre i den yngre, helt nyskapade vishetslitteraturen, hos Jesus
Syrak och i den s. k. Salomos vishet, som härstammar från det sista århund-

radet före Kristus. Visheten identifieras här med den gudomliga uppenbarelsen, ja med Lagen. I och med att dessa böcker infogats i kanons uedje
del har den mänskliga bildningen principiellt jämställts med den gudomliga
uppenbarelsen. Därmed blev det möjligt att ta med även andra värdefulla
bOcker från det gamla Israel, trots atr de inte var omedelbara vittnesbörd
om Israels uppenbarelsetro eller var urkunder, som direkt handlade om densamma. Till denna litteratur hör först och främst Jobs bok. Det är en dialog
i Vishetens anda över lidandets problem i vädden. Predikaren är en bok dels
om hur den mänskliga existensen är hemfallen åt döden, dels om hängivenheten för det av Gud som gåva förlänade ögonblicket. Man skulle kunna
kalla Predikaren för existentialisten i Bibeln. Däremot har man missförstått
boken om man betecknar dess milda melankoli som pessimism; den är snarare en traktat över den gladje som trots allt tu möjlig för människan. Höga
visan är en samling karleksdikter, som emellenid inte är folksånger utan
stiliserad konstdikt på hög nivå. Just dessa tre skrifter, som inte alls talar
om uppenbarelsetron, belyser i vilken omfattning Visheten har hämtats hem
och placerats inom ramen för gudsfolkets tro.
c. I efterexilisk tid måste den uppbyggliga novellitteraturen ha blomstrat.
Sådana noveller anknyter ofta till en historisk personlighet men de gör inga
anspråk på att skriva historia. Snarare syftar de till att uppbygga läsaren
genom att ge exempel på dygd. Till denna typ
litteratur hör bland de
^v
kanoniska skrifterna i Gamla testament€t Tobits bok,
Judits och Esters bok.
Även Jonas bok ar besläktad med den men är äldre och kom in i Tolvprofetboken.

d. Under de sista århundradena före Kristi födelse uppstd en typ av
litteratur, som vi numera kallar apokalyptik. Apokalypserna tillskrevs ofta
en berömd man i det förgångna, vilken av Jahve hade fått hemliga uppenbarelser, som han skrivit ned i en bok; denna övedämnades först nu åt offentligheten efter att länge ha varit okänd. Apokalypserna ar i allmänhet visie
nära historietolkningar. Hjältana i dessa teologiska romaner har stora visioner, vars symboliska innebörd tolkas av ånglar. Av dessa apokalypser togs
endast en upp i kanon, Daniels bok. Den utger sig för att vara ett verk av
profeten Daniel, som skulle ha levat i exilen, men den härstammar sanne
likt från andra århundradet före Kristus. Dess egentliga ärende, som man
tydligt kan skönja bakom den för oss egendomliga men f<ir samtiden högmoderna litterära dräkten, är att tolka den tid, då boken skrevs, i ljuset av
frälsningshistorien.
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e. Under andra århundradet före Kristus flam'made än en gång det historiska medvetandet upp i Israel. Judarnas befrielsekrig mot några hellenistiska
våldshrirskare och religionsf<;rfoljare blev anledning till att Makkabeerb<jckerna skrevs, av vilka wå upptogs i kanon.
>Skrifterna> är inte alla avfattade på hebreiska eller arameiska; nägra är
skrivna på grekiska. Dessa sistnämnda skrifter har väl aldrig varit upptagna
i den palestinensiska judendomens kanon utan hör hemma i den judiska
diasporan, varifrån de även härstammar. Så utbildade sig under de sista förkristna århundradena långsamt en skillnad mellan den palestinensiska kanon
och den som användes i romarriket för övrigt. Då den snabbt växande utkyrkan övertog Gamla testamentet som sin heliga skrift, valde rnan den mera
omfångsrika hellenistiska kanon, som uppstått i diasporajudendomen. Här
foreligger äkta kontinuitet. Sedan Jerusalem förstörts genom Titus år 7o
e. Kr. kom den slutgiltiga boskillnaden mellan kyrkan och synagogan. För
att hälla skiljelinjen så klar som möjligt avgränsades den judiska kanon
på synoden i Jamnia. Älla skrifter som inte var avfattade
mycket skarpt
på hebreiska, förkastades
och bland de hebreiska även Jesu Syraks bok. Detta
judendomens
kanon och den kristna ky'rkans Gamla
är förklaringen till att
testarnente inte har samma omfång. När judendomen awisade det nytestamentliga budskapet, avstod den inte blott från Nya testamentet utan även från
en rad förkristna skrifter, som åtminstone i vissa delar av judendomen betraktades som kanoniska. Luther och de övriga reformatorerna erkände
snarare på grund av renässansens begeistring för det ursprungliga än pä
grund av reformatoriska principer
ba,ra den judiska kanon som helig
- skapat en klyfta mellan den gammalskrift. Därrned har de i själva verket
testamentliga och den nytestamentliga församlingen. I vissa protestantiska
bibelöversättningar trycks dock de av judendomen awisade gammaltestamentliga skrifterna som etr bihang under beteckningen apokryfer.

Åtefil;ck
Från början levde den gammaltestamentliga >kyrkan> av en skriftlig urkund, som var dess eget konstitutiva element. Den avgörande faktorn fc;r tillkomsten av Gamla testamentet i dess nuvarande form var emellertid det
traditionsbrott, som uppstod genom den babyloniska fångenskapen. Därigenom fvingades det gammaltestamentliga samfundet att ge större utrymme åt
det officiellt-skriftliga för att bevara kontinuiteten i tro och liv.
Både den gammaltestamentliga förbundsurkunden och kanon, som skapades efter exilen, växte ständigt. Däri skiljer de sig påfallande från Nya testamentet, som kom till under en relativt kort tidrymd; när Nya testamentet
var fardigt förelåg en trosurkund, som var oföränderlig med avseende på sitt
innehåll. Till en sådan avslutad helhet nådde aldrig Gamla testamentet

-
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vare sig man ståller sig på Jamnia-synodens eller reformatorernas ståndpunkt. Häri återspeglas den teologiska skillnaden mellan Gamla och Nya
testamentet. Gamla testamentet fortsatte att. v'axa, befann srg på väg utan
att yara medvetet om sitt slutgiltiga måI. I och med Kristus däremot har den
sista gudsuppenbarelsen skett. Tidens slut är inne och diirför blir urkyrkans
trosurkund eskatologisk, dvs. slutgiltig och omöjlig att överträffa. Det må så
vara att det finns en mångfald synsätt, nytestamentliga >teologier> i den.
Dessa teologier må bygga pä varand.ra och så vara vittnesbörd om en >utvecklingu. Vidare må det vara sä att det i kyrkan finns en uweckling när det
gäller tolkningen av Nya testamentet, ia det må till och med finnas en
>dogmutveckling>. Inte dess mindre gäller om Nya testamentet: Det innehåller fullheten till vilket inget kan fogas. Växandet och öppenheten i Gamla
testamentet däremot hör teologiskt till dess egentliga väsen.
Norben Lobfink SI

PASCAL OCH HJÄRTÄT
ha sin egen historia. De kan genomlöpa en uweckling som gör att
de nog skulle erf.ara eft slags >främlingskap inför sig själv>, om de
konfronterades med sin egen upprinnelse. Ett citat kan plockas ut ur sitt
sammanhang och användas till mycket. Detta gäller inte minst Pascals berömda ord: >Hjärtat har sina grunder, som förnuftet icke känner". Följ hjärtat och strunta i förnuftet
uppfattas orden på det viset, så kommer Pascal
- följe med kärleksromantiker och antimoralis
owivelaktigt att vara i brokigt
ter. Det kan gå mycket illa, om man inte underkastar Pascals ord en kritisk

f\rd
\r.-/

analys.

Som ett första steg i riktning mot en rätc förståelse av vad >hjärta> betyder för Pascal, måste moderna ldsarc trigön sig från den associationsrikedom av romantik och sentimentalitet som vidlåder ordet >hjärta> idag. Men
även när detta är gjort, ir ännu inte alla felkällor eliminerade. De farligaste
finns kanske i Pascals egna texter. Mycket kan verka lösligt i de oordnade
och rörliga fragrnent som utgör Tankar, Pascals viktigaste bidrag i id6histo
rien. Det gäller även hans sätt att använda ordet >hjärta>. Efter att ha student nägra fragment, skulle en läsare kunna tro sig ha funnit en nyckel som
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öppnar tillträde till Pascals hjärta, men fortsåtter han, så syns andra fragment åter täppa till nyckelhålet.
En sådan gäckande nyckel erbjuds t.ex. i Pascals bruk av begreppen egrit
de göomötri.e och esprit de finesse. Här möter man ett motsatspar som vid
första ögonkastet skenbart kan påminna om Pascals distinktion mellan raison
och ceur, förnuft och hjärta. I två fragment,l som handlar om de wä espittyper Pascal opererar med, beskrivs geometri-anden närmast som en analytisk
förmåga, insikten i att avgränsa vart element i den mänskliga kunskapen och
avkläda det allt ovidkommande, allt som inte låter sig föras tillbaka till
grundläggande axiom. Finesse-anden däremot är ett slags syntetisk förmåga
att till en enhetlig kunskap sammanfatta och sammanhålla verklighetens
mångfald. Till en början kan det synas som om raison och ceur i grunden
bara representerar ett slags språklig formulering av detta motsatspzu. Det talas
t. ex. om att sanningen kan vinnas på wå sätt, med förnuftet och med hjärtat. Förnuftet är ansvarigt för bevisföringen, för slutledningen och kombinationen av axiomatiska sanningar till lzirosatser osv., medan hjärtat representerar den intuitiva och instinktiva visshet som inte behöver bevis.
Det visar sig emellertid snart att Pascals bruk av hjärta-begreppet tu längt
ifrån entydigt. Visst föruaätter han att varje människa är utrustad med ceur,
medan esprit och finesse gott kan fattas en människa,2 men där finns först
och främst i hans bruk av ordet h1'zirta en högst förvirrande och mycket betydelsefull dubbelklang, som man knappast kan finna i hans bruk av ordet
finesse. Nyckeln passar inte.
Det är allmänt känt att Pascal ständigt t?inker dialektiskt. Hans tankar
rör sig mellan motsatser, mellan tes och antites, mellan skepticism och dogmatism, mellan påvisande av människans storhet och konstaterande av hennes uselhet, mellan ett geometrisktJogiskt sätt att tänka och en intuitiv klarsyn osv. Men när vi kommer till motsatsen raison-ceur, visar det sig att han
också opererar med en motsättning inom sjdlva ceur-föreställningen. Hjärtat tycks vara både organ för en högre insikt och källa till våra sämsta instinkter. Istället för att utföra en tillfredsställande analys av de många f.ragment som visar detta, kan man någotsånär villkodigt välja ut sex fragment
och reducera dem till sex påståenden, varav tre pekar i den ena riktningen
och tre i den andra:
r. Det il hjårtat som förnimmer Gud och inte förnuftet.
z. Tron har sitt säte i hjärtat, inte i beviset.
vi måste öppna hjärtat för nåden.
3. Förnuft och vana räcker inls
- upp följande:
Mot dessa tre satser kan man ställa
L Pensöet, Brunschvicg
2 Påvisat bl. a. av Per
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r. När vi inte blir

överbevisade om

ton, är det inte förnuftets fel utan

skulden ligger hos hjärtats ondska.

z. Förställning, lögn, hyckleri .. . alla dessa böjelser som är så främmande för rätrfärdighet och förnuft, har sin naturs rötter i människans hjfuta.
3. Yad människohjärtat år ihåligt och fullt av smuts!3
Nu kan man självfallet komma undan vanskligheten genom att hävda,
att Pascals sätt att uttrycka sig inte är precist och att han i de tre sista frag'
menten siktar till något helt annatär' det han menar i de tre första. Men mycmed en smula
ket tyder pä att det inte är så enkelt. Försöker man här
göra en sammanfattning av Pascals många utsagor om
esprit de finesse

raison, ceur, sentiment, ndture osv., så skall man enligt en rad Pascal-forskare
komma på ett mönster. Att det måhända finns lika mänga sådana mönster
som Pascal-forskare, det är visserligen något som man måste ta med på
köpet. Jag gör inte anspråk att själv lågga fram ett helt mönster, men vill
försöka att vara så ytlig an jag inte undgår att allvarligr irritera Pascalkänhoppas jug
att konturerna av Pascals
nare, men samtidigt så precis
hjdrta f.ramträder tillfredsställande tydligt i hans tänkande. Vad man inte kan

hjärtat!
i hans tänkande,
bewivla är just att hjärtat stät nåra centrwn
n2imligen i den brännpunkt där filosofen Pascal finner sig själv i gränslandet mellan tanke och tro och redan anar la nuit de feu, uppenbarelsens eldnatt.

Omvägen att först följa upp Pascals diskussion om förnuftet, kan visa sig
vara den kortaste vägen till förståelsen av vad han menar med hjärta-begreppet. Pascal underkänner inte alls esprit de göometrie utan han kallar den
tvärtom det mest idealiska kunskapssättet, det som har den högsta graden av

visshet; han desavuerar inte heller förnuftet. Hans förhållande till förnuftet som kunskapsorgan sammanfattas i ett fragment till en enda sats i telegramstil: >Deux excös: exclure la raison, n'admetNre que la raison>>.4 Tvä
överdrifter: Utesluta förnuftet, erkänna endast förnuftet. Förnuftet har sin
legitima plats i människans kunskap om verkligheten. Det manifesterar sig
i den diskursiva tanken, det tänkande som är underkastat en strängt logisk
metodik, det som kräver premisser för konklusioner, bevis för påståenden.
Det är förnuftet som är grundvalen i det vetenskapliga tänkandet, det
tänkande som Pascal i hög grad fört fram till nya landvinningar och som
han hyser kädek till, en karlek visserligen som efter hand skulle uweckla sig
till en spänningsfull, ja, skulle man kunna säga, en olycklig karlek. Problemet är inte, i vilken utsträckning förnuftet har kompetens utan hur långt det
egentligen kan föra människan.
Gång på gång kan man iTanka.r lägga märke
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tanken, när den drivs till vägens slut, oundvikligt stöter på en gräns som
den inte kan överskrida. Ett av de mest kända exemplen härpå finner man i
Pascals reflexioner över de wå oändligheterna. Följer man t. ex. talraden
uppåt i riktning mot det oändligt stora och wärtom nedåt mot det oändligt

lilla genom att sätta samma tal under bråkstrecket, så förirrar sig tanken till
den står där lamslagen av ångest i det
slut i oändligheten ät wä håll
pä
alla sidor. ttDen eviga tystnaden i dessa
torrma, omgiven av avgrundet
ändlösa rum förfärar mig! > Samma tankesvårighet stöter man på när man
reflekterar över rum och tid: insikten förlorar sig i oändlighetens avgrunder
och fyller människan med ångest. Just därför att förnuftet inte förmår gripa

det gränslösa, stöter det mot en gräns där det meningsfulla går över i det
meningslösa. >Förnuftets sista steg består i att inse hur oändligt mycket som
finns som överstiger dess förmåga.> Pä alla områden av den förnuftsmässiga
kunskapen gäller som allmän regel att det där finns en gräns uppåt och en
gräns nedåt, som gör en totalbild av verkligheten omöjlig: Uppåt, därför att
fenomenens värld är oändlig och förnuftet inte kan gripa den totalitet som
det undersöker en del av; nedåt, darför att förnuftet inte kan trd:nga bakom
axiomerna. Dessa står där, men kan inte bevisas och de gör spe av den diskursiva tankens krav att allt skall bevisas. I människans kunskap har darför
förnuftets område stängts in i en cirkel. Det längsta förnuftet självt kan
komma till är att konstatera, att det självt inte kan överskrida denna cirkel
och att det behövs andra förmågor för att en totalkunskap, en helhetsuppfattning av verkligheten skall kunna komma till stånd.
Nu skulle man kanske kunna tro att Pascal genom att slå ett slags klammer kring förnuftets område uppnådde detsamma som hans samtida Descartes
kom fram till genom sin cogito-princip, nämligen att i en värld av föränderlighet etablera den rena tankens sfär, även om den är begränsad, en arkimedisk punkt utanför de icke-rationella faktorernas herradöme. Men ej heller
den nyckeln passar. Förnuftet är omgivet av andra krafter och andliga förmågor, som ständigt slår hål igenom muren och påverkar förnuftet på dess
egna domäner. Den rena kwskapen är ideal, inte verklighet, ty all kunskap
bestäms även av en rad icke-intellektuella faktorer. Och här bortom förnuftets gränser borjar människohjärtat skymta fram i sitt märkliga ljusdunkel.
Håller man sig till bilden av förnuftets område som en sluten cirkel, kan
man kanske föreställa sig hjärtats domän som det rum som omsluter cirkeln.
Vad är det då som kännetecknar hjärtat som ett mänskligt kunskapsorgan?
Vi konstaterade i de sex uwalda fragmenten, att hiärtat dels är förbundet
nedåt med människans dårskap och skröplighet; där talas om hjärtats ondska,
ihålighet, blindhet. Dels är hjärtat förbundet uppåt med nåden, den överrationella klarsynen, gudskunskapen. Nu är det lämpligt att citera det berömda fragment, som vi tog som utgångspunkt, i dess helhet: >Hjärtat har
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sina grunder som förnuftet icke känner. Jag säger att hiärtat av na&lren
älskar det universiella väsendet och av naturen sig själv, beroende på vem det
hänger sig åt, och det förhärdar sig emot den ene eller den andre efter sitt
val.5 Här som i flera andra fragment lägger man märke till att Pascal när
han talar om hjärtat, gör det med en tydlig etisk accent, som man knappast
möter i Pascals utsagor om esprit d.e finesse; där verkar allt rent kunskapsteoretiskt betonat. Hjärtat bänger sig antingen åt det högsta goda eller åt sig
själv och människans skröplighet. Den exakt arbetande vetenskapsmannen
använder sitt förnuft fullkomligt nyktert. Men människohjärtat hänger sig
också, det är ett organ f.ör htugiuelsen. Här har känslorna sin givna plats,
vilket de inte har i förnuftets övedäggningar: >Liksom det är tokigt och fåfätgt, när förnuftet av hjärtat kräver bevis för grundbegreppen innan förnuftet accepterar dem, så vore det även löili$ ifall hjtutat skulle kräva en
känsloförvissning (an rcntiment) om förnuftets påståenden för att godta
dem.>>

Men även om hjärtat är knutet till känslor och hängivelse, så är det likasom uppfattar sanningen, men inte genom resonemang
genom
utan
sentiment. >C'es, le ceur qui sent Dieu, e, non la raison, Voilå
ce que c'er, qae la foi, Dieu sensibl,e au c@m, non å la raison,> Det är inte
ba;z i gudskunskapen så att sentiment, den intuitiva förnimmelsen kunde
man kalla det, träder i funktion. Dagligen gör vi den erfarenheten att vi i
vår verklighetsuppfattning måste bygga på denna förnimmelse, då det är
praktiskt omöjligt att för varje enskilt tillfälie bygga upp den stränga vissheten genom resonemang. Om vissheten ofrånkomligt vore beroende av fullständig, vattentät bevisföring, skulle vi inte kunna veta något med fullkomlig säkerhet, emedan bevisen aldrig kan bevisa sina egna förutsättningar fullt
ut. Men genom sentiment, som är en akt av hjänat, upplever människan en
sanning distinkt och klart med ett axioms siikerhet.
Begreppet sentimen, tycks vara nära släkt med evidens-föreställningen hos
Descartes. Båda etablerar ett obevisbart fundament i vår kunskap. För Descartes blev det den fasta punkt som möjliggjorde tankens erövring av en verklighet som skulle visa sig stå under rationella lagar. Det irrationella, det
osäkra, ångesten övervinns av en tanke som vet sig vara i harmoni med en
rationellt strukturerad vädd. Genom sitt systematiska wivel eliminerar Descartes alla möjliga felkällor tills han till slut stannar vid själva tvivels-akten,
tanke-akten, som det enda säkra i en föränderlig vädd. På denna hörnsten,
på vissheten om att jag tånker och att jag är till, bygger han så upp hela
världen igen på rationell basis. Descartes' tanke är triumferande, den övervinner skepsisen.
Mot denna bakgrund avtecknar sig Pascal på ett annat, patetiskt sätt. Inte

fullt ett kunskapsorgan

5 Brunschvicg 277.
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som om Descartes hade vunnit sin säkerhet utan personliga och tankemässiga konflikter, men han Iycrades till slut styra sin tanke från skepticism
till fast försanthållande (till en dogmatism, skulle Pascal ha sagt). Pascal
däremot stod kvar i ett spänningsfullt konfliktförhållande mellan oförsonliga motsättningar. I all sin storhet mäktar tanken inte att finna vägen fram

till ett coincidentia opposi.torum, ett sarnmansmältande,

en försoning av mot-

satserna. Pascal rör sig mellan skepticism och dogmatism, mellan förnuftstro
och ett avslöjande av de bedrägliga makterna i människans kunskapsliv. Tanken finner inte vila i den ena eller den andra möjligheten, utan är hänvisad
till att fasthålla motsatserna. Kunskapen blir en ständig konfrontation, en
ständig dialog. Den rationella tanken måste konfronteras meå I'automate,

människan som automat för en mängd okontrollerbara impulser och irrationella vanor. Men den måste dven konfronteras med den över-rationella människoanden. Och centrum i de båda tendenserna, både i de failiga undervattensströmningarna och i de högsta förmågorna, tycks vara hjärtat i Pascals
mening. Således forblir tanken i en dubbel dialog, i en wåsidig konfrontation. Den kan aldrig vara viss om att ha övervunnit de vilseledande ktafter
som slumrar i våra drifter,vära förvrängda önskningar och vanor. Människohjiltat kan alltid leda vårt tänkande pä avvågar. Men samtidigt är det hjärtat som räddar tanken, när den i sina högsta aspirationer stöter mot en gräns.
I denna dubbelhet återspeglas den grundläggande spänning som syndafallet
fört in i vår av Gud skapade natur. Endast kristendomens uppfattning av människan ger nyckeln till motsättningarna i vår natur. Först när hjdtrtat finner
sin egentliga bestämmelse genom att öppna sig, ej för det fala och vingbrutna i människonaturen utan för Gud som har skapat hjåttat för sig själv,
först då kan fruktan övervinnas och bli till vördnad och hängivelse. Det är i
hjtutat som Gud talar till oss, och därför årr hjä.rtat inte bara det ickediskursiva tänkandets organ utan det i människan, som drar oss mot vår egentliga
bestämmelse. Hjfutat har skapats för att vara centrum för känslo- och viljelivet, själva drivkraften, inriktningen i vår mänskligheq den impuls till ett

-liv i gudsgemenskap, som skulle ligga till grund för alla vära strävanden.
Men efter syndafallet kom andra tilldragande objekt för vår hängivelse in i
människolivet. Spänningen blev ett grundvillkor i människans tillvaro, som
intet cogi.to, ingen rationell tankebyggnad, kan avhjälpa.
Pascal kande den rationella tankens väg och foljde den till dess slut, till
den gräns den inte förmår överskrida. Han insåg förnuftets oförmåga att gripa
Je Dieu cacbö, den dolde Guden. Han insåg att förnuftet inte ens är herre
i sitt eget hus, att det ständigt blir besmittat av les puissances trompeuses, de
bedrägliga makterna. Han insåg att även den mest idealiska form av kunskap, den som konstitueras genom /esprh d,e göomötria, till slut ser tanken
:ställd mot en mur: axiomens obevislighet. Han hade upplevt att den ratio20
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nella tanken under sin reflexion över de wå oändligheter, som omger människan, måste göra halt i ett ångestens tomrum, i en absurditeternas värld.
Men på den punkt dår rutio inte kan komma längre, är det hjärtat som
träder till, ej som tillflykt och tröst utafl som gränsoverskridande, både som
den innersta och mest egentliga tendensen i människolivet och som den port,
genom vilken människan ldmnar meningslösheten och träder in i en ny och
högre meningsfullhet. Här sträcker tanken sina vapen. Det är inte tanken
som fäller den siste fienden. Och här, där vi anar ljusskenet från Pascals
eldnatt, måste vi göra halt. Ty det sista steget hör inte till iddhistorien.

Nik Hayerdabl

MYSTIKER OCH CLO$TN
\/"a är et helgon? I den allmänna föreställningsvärlden en gråblek, utY märglad varelse som fördriver sin tid med fakirmässiga botövningar och
dystra bönesuckar. Redan en blick på Franciskus av Åssisi kan modifiera
detta livsfientliga intryck. Och än mer omtumlad blir man av hans landsman Filippo Neri, Roms apostel, som älskade att vända ut och in på kläderna, dansa nerför trapporna eller karessera den påvliga liwaktens skägg
under högtidliga processioner.
Det var Guds egen clown. Djävulen var för honom ,il tristou, en sorglig
figur.
Ändå fanns det, liksom hos Franciskus, ett hemlighetsfullt samband mellan askes och livsglädje i Filippo Neris liv. Under sin uppväxttid
han
- slagit
tycks han inte ha
var fördd i Florens r5rj, son till en fattig notarie
- en vild galopp på åsna
över åt någondera hållet; om man nu bortser från
som slutade i en källare. Det var först när han vid arton års ålder vandrade
till Rom, driven av en obetvinglig kallelse, som hans tillvaro fick denna
egendomliga spännvidd.
I den heliga staden levde Filippo under mänga år närmast som eremit.
Han hade ett litet krypin hos en tulltjänsteman, för vars wå pojkar han var
informator. Hans dagliga kost var i sanning anspråkslös: en brcjdskiva, nägra
oliver och vatten. Nätterna tillbringade han ensam under bön och meditation
i Roms katakomber, detta evighetens gränsland.
Ganska snart började han emellertid leva ett dubbelliv. Om dagarna strövade han omkring på Roms gator och gav sig i slang med hög och låg, guld-
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smeder, kardinaler, musikanter, adelsdamer och tiggare. Det blev ofta skämt-

samma dispyter, som omärkligt forvandlades till filosofiska samtal, improviserade predikningar. Redan nu gjorde han sig förtjänt av hedersbeteckningen den kristne Sokrates. Liksom den vise i Aten låtsades Filippo gärna
vara troskyldig, för att inte säga enfaldig. Men han tog ändå alltid hem spe-

let. Hans metod kan illustreras av den bekanta dialogen med Francesco
Zazzara, som drömde om att bli en lysande advokat. Han skulle just borja
sina studier:

Utmärkt, sade Filippo. Och

sedan?

- Sedan skall jag ta examen, svarade Francesco.
- Fint. Och sedan?
- Dra ut i världen, bli rik och berömd.
- Strålande, fortsatte Filippo. Och sedan?
- Sedan skall jag väl dö, sade Francesco.
- Just det. Och sedan! . ..
-Det verkar som om meningen med Filippo Neris nattliga eremitliv
leda honom fram

var att

till

det absoluta valet. När detta väl hade skett, efterträddes
den stränga disciplinen av en nästan anarkistisk frihet. Filippo om någon
lystrade till Augustinus paroll: >Älska och gör vad du vill!> Men valet
skulle också få en övernaturlig bekräftelse vid pingsten ry44, dä ett eldklot
sägs ha uppenbarat sig för Filippo i S:t Sebastian-katakomben, slunkit in i
hans mun och ner till hans hjfuta. Man må tro vad man vill om denna legendariska händelse, men obestridligt är att han därefter ägde en förunderlig

uatrålning.

Han fick i varje fall stora skaror att omvända sig och många att gä i
kloster. Ignatius av Loyola, som var i Rom vid den här tiden, liknade honom
vid en kyrkklocka som outtröttligt kallar folk in genom porten men själv
stannar utanför. Han var sin egen orden.

Filippo inspirerade också sina åhörare, även de rika och förnäma, att tillsammans med honom hjälpa de obodigt sjuka på hospitalen. Det var minsann
inget arbete fc;r finkansliga personer, snarare ett slit i helvetets förgård.
Så småningom instiftade han Den heliga Treenighetens brcjdraskap, som
särskilt tog sig an fattiga och sjuka pilgrimer. Den verksamheten växte
lavinartat; jubileumsåret ry75 vfudade de bortåt 2ooooo människor. Det är
ett faktum värt begrundanav alla dem som med förakt ser på gångna tiders
socialvård.

Hittills hade Filippo Neri inte röjt någon lust att bli präst Han hade visserligen studerat tmlogi ett slag, men anblicken av korset försatte honom
alltid i extas, vilket inte var befrämjande för studierna, varför han en dag
sålde alla sina böcker och skänkte pengarna till de behövande. Till slut
övertalades han dock att läta präswiga sig. Vad hade for övrigt den märk22
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liga pingstelden varit om inte ett slags himmelsk vigning? Efter denna extraordinära utnämning kunde han utan oro beträda den jordiska befordringsvägen. Det skedde r55r. Han var trettiosex år gammal och slog sig ner i
San Girolamo della C-aitä, ett gammalt franciskankloster som vid denna tid
beboddes av sekularpräster.
Som präst fick Filippo Neri nya uppgifter, bland annat att höra bikt. Han
blev en av den katolska lryrkans största biktfader genom tiderna, jiimförbar
med Jean-Marie Vianney, kyrkoherden i Ars. Liksom denne ägde han en
förbluffande intuition; han kunde vädra sig till synderna och ibland räkna
upp dem innan biktbarnet hann öppna munnen.
Hans pedagogik i biktstolen kunde vara drastisk. En dam bekande gång
pä gäng att hon gjort sig skyldig till förtal, men visade aldrig någon större
ånger. En dag fick hon därför en ovanlig bot. Hon skulle helt enkelt plocka
en höna medan hon vandrade genom Rom och strö ut fjädrarna på vägen.
När den värda damen visade sig nästa gång bekande hon sarnma gamla
synd. Då fick hon i bot att gä vågen tillbaka och samla ihop alla fjädrarna.
Men det är fu omöjligt, starnmade hon. De har skingrats för all värl-

-

dens vindar!

Lika omöjligt vore

för

att ta tillbaka alla små lögner som du

det
dig
sprider under dagens lopp, genmälde biktfadern.

Filippo skulle också läsa mässan. Det gjorde han till en början väldigt
snabbt, för att inte råka i hänryckning och lyftas upp i luften. Dessa levitationer, som har omvittnats av mänga, gjorde honom besvärad och han stretade emot varje gäng. Ja, han måste rentav tillgripa barlast för att kunna
hålla sig kvar på marken. Han hade till exempel hundar och fåglar i sakristian, som distraherade honom. Eller lät han någon läsa en komisk bok,
företrädesvis av florentinaren Piovanno Arlotto.
Han misstrodde alla extatiska upplevelser. Vem vet, det kanske var djå.vulens bländverk?
Nu behövde Filippo Neri inte längre predika på Roms gator och torg. I
stället höll han öppet hus hela dagen i San Girolamo för människor som
kom och gick. Med tiden fick han en skara lärjungar, som samlades varje
dag för att under hans ledning läsa och meditera över Bibeln, ökenfäderna,
helgonlegender och mystiska traktater. En av lärjungarna, Caesar Baronius,
fick i uppdrag att berätta om kyrkans historia, vilket han gjorde så fängslande att han måste hälla pä i trettio är. Han brukar räknas som kyrkohistoriens fader. Dessa olika andaktsövningar var grunden till Filippos Oratorio,
en spontant skapelse som sedermera stadfästes av Gregorius XIII.
Filippo fOrmådde också Palestrina och andra kända kompositörer att skriva
musik till bibliska texter och till Jacopone da Todis dikter, som sedan sjöngs
i kör vid sammankomsterna. Detta var i själva verket ursprunget till den
23
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dramatiska musikform som kallas oratorium. Han återupplivade även pilgrimsvandringen till Roms sju basilikor, som på festdagar kunde förvandlas
till ett slags from picknick, med musik, gyckelspel och kalas i det gröna.
Bland dem som följde med till häst återfanns Michelangelo.

Filippos Oratorio växte för vatje dag, man fick snart skaffa en särskild
möteslokal. Ett tag tänkte visserligen upphovsmannen bege sig till Indien
som missionär, inspirerad av Francisco Xaviers brev, men han ändrade mening när en gammal cisterciensmunk förklarade att Rom var hans Indien.
Och många höga dignitärer betraktade oratorianernas vildvuxna andaktsliv
med skepsis. Men alla kapitulerade förr eller senare för Filippos utstrålning. ry75 upprättades den nya kongregationen genom en påvlig bulla;
samtidigt fick de ett nytt högkvarter i Rom: Santa Maria in Vallicella.
Filippo, som var mån om sitt oberoende, vägrade dock länge aa bo där.
När han slutligen efterkom Gregorius XIII:s uttryckliga order, lät han flyttningen ta formen av ett sannskyldigt karnevalståg.
Det unika med Filippo Neris Oratorio var att det var en kongregation
uteslutande för sekularpräster. De skulle inte heller vara bundna av nägra
stränga löften, som det anstod den frihetssinnade Filippo. Och om andra
ville starta liknande oratorier utanför Rom var det deras ensak. En fransk
gren upprättades 16rr av kardinal de B6rulle och en engelsk på r8oo-talet,
med kardinal Newman som mest berömde medlem.
Ju äldre Filippo blev desto mer spred sig ryktet om hans godhet och
helighet, som bekräftades av talrika mirakler. Samtidigt stegrades hans lust
for befangda skämt och pajasupptåg. Ett av hans syften var utan wivel att
förvirra sina fromma suppofters, att skaka av sig ryktet om helighet. Han
kunde till exempel promenera omkring i Rom, kladd som en riktig sprätt,
och var och varannan minut låta en lekbroder borsta av kläderna! Och när
en devot beundrarinna en gång inviterade honom till en förnäm moftagning, infann han sig med skägget bortrakat pä ena ansiktshalvan! Naturligtvis var allt detta också ett sätt att få bukt med det egna högmodet. Själv-

till ödmjukhetens bästa vapen.
Som så många andra helgon fick han kämpa med människornas oförmåga
att höja blicken, deras ständiga frestelse till avgudadyrkan. >En finnes som
ironi har alltid hört

är god.> De närsynta beundrarna prisade instrumentet, men glömde bon
den gudomliga handen som spelade.
Men det hjälpte föga, Filippo Neri blev allt populzirare, ständigt omgiven
av stora folkskaror. Även kyrkans högsta styresmän hyste aktning för honom
och försökte flera gänger få honom att acceptera en kardinalsutnämning.
Men där slog han bakut. Att vara präst var gott och väI, ordensstiftare blev
han halvt mowilligt, men sedan fick det vara slut! Han visade sin vanvördnad för en sådan upphöjelse genom att spela fotboll med den röda kar24
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dinalshatt som Gregorius XIV lät sända honom. En annan gång klippte
han av diskussionen med att ropa: >Paradiso! Paradiso!> Det var det enda
han längtade efter.
Filippo Neri hade alltid levt i spänningsfältet mellan det jordiska och det
himmelska. Men på ålderdomen tog mystikern inom honom överhanden.
Han hade nu vitt skagg och genomskinliga händer, sov bara en timme varje
natt, levde överhuvud taget. pä evighetens tröskel. Han gav upp sitt motstånd
mot den extas som drabbade honom så snart han betraktade Kristus. En gång
måste han kliva ner från predikstolen utan att ha fätt fram ett enda ord!
Under de sista åren av sitt liv fick Filippo läsa mässan i avskildhet, i ett
litet angränsande kapell. När han kom till Agnus Dei, släckte mässtjänaren ljusen, stängde dörrarna och lämnade honom ensam med sin Herre. Vad
som utspelades där inne vet ingen. Men att mycket av det som för oss vanekristna bara ar symboler for Filippo var mystiska realiteter ftamgär av ett
ord, som han en gång med bävan lät undslippa sig inför kalken: >Det är
blodr! Det är verkligen blod!" Efter ett par timmar kom ministranten tillbaka, och han vaknade upp ur sin hänryckning.
Filippo Neri gick slutgiltigt över tröskeln rj95, vid åttio års ålder. Hans
sista hugskott vat att på klockslaget förutse sin egen död genom en bisarr
räkneoperation. Älskad som få under sin livstid blev han av romarna dyrkad som helgon omedelbart efter sin bortgång. Den officiella befordringsgången var som vanligt litet senfärdig. 16zz blev han likväl kanoniserad av
Gregorius XV, tillsammans med bland andra Ignatius av Loyola och Teresa
av Åvila.
Ingemar Leckius
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Cypern

aut är det tio år sen jag blev upptagen

i

katolska kyrkan. Och jag är
nästan ännu mera ensam än jag var den gången. För i dag blev jag utan
mässa. När jag kom till kyrkan var den stängd och låst. Och ingen fanns som
kunde låsa upp. Så det var väl meningen.
I stället har jag tillbringat min dag med änglar.
lag f.or till Kiti, en liten by utanför Larnaca. Där ligger på en kulle invid

T
I
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en väldig uråldrig stenek en liten bysantinsk kyrka som är byggd av ånglar.
En liten grå kyrka, utsökt i proportionerna, fullständigt bevarad
kanske
- in och
av skyddsänglar Jag fick några lekande barn att fatta att jag ville
medan de sprang efter nyckeln hade jag gott om tid att beundra den, vandra
runt den, sitta under trädet och begrunda den. Till slut kom en liten liten
svar&ladd gumma, en kolossal mässingsnyckel stacks in i det gamLa låset, vi
steg in. Där doftade härligr av sdd. Det är spannmålsupplag i förhuset: gyllene gula korn som glänste svagt i halvdagern. Och därinne, i absiden ovanför altaret, en oförglömlig mosaik av Guds moder med änglarna Mikael och
Gabriel. Guds moder i purpurröd kjortel och svagt malvaftugad slöja. Med
barnet på armen står hon mot dämpad guldgrund medan änglarna vördnadsfullt och eftertänksamt lutar sig fram mot henne med blå korskrixrta
klot i händerna och de stora blå vingarna översållade av påfågelsögotr (påjust så som de beskrivs i de orientaliska
fågeln är odcidlighetens symbol)
- de hänförande bevingade med hänföanafomna: >Cherubim och Serafim,
rande ögon som sjunger, ropar, förkunnar segerhymnen: Helig, Helig och
stark, Helig och odödlig .. .>
Marias ansikte är ljust och allvarsamt, tidlöst, ålderslöst, hon blickar rakt
fram. Trots den stora guldglorian ser hon ut iusr som en enkel, späd liten
kvinna av folket. Hon håller barnet på vänster arm och fattar med den högra
stödjande om hans knä, medan han välsignande räcker ut sin hand.
Och från en pelarfresk mitt emot blickar den lurvigt skinnskrudade Johannes Döparen mot Guds lamm.

På återvägen till Larnaca kom jag fOrbi en nu uttorkad saltsjö där det
vintertid vimlar av rosenfärgade flamingos. Där fanns inga nu och den muselmanska helgedomen på en udde ut i sjön låg tyst och irde, stängd av politiska
skal. En smäcker minarer invid en enorm kupol
det är graven för >värl-

dens första sjuksköterska>, en islamitisk kvinna -som dog här på 6oo-talet,
en muhammedansk Florence Nightingale alltså över hennes stoft vilar ett
jättelikt stenblock som flugits hit från Sinai av änglar.
Och så en tredje ångel: Lazarus. För man fär vdl anta att han blev ängel
efter sin andra dcd. Hans gravkyrka finns i Larnaca, en kolossal bysantinsk
kyrka med en av de mest praktfulla ikonostaser jag någonsin setg i flera
våningar med rader av d:nglar och helgon, alltför överlastad. Nu efteråt slår
det mig att det på ikonostasen fanns en myckenhet reliefer i trä återgivande
heliga händelser. Detta kan då inte vara riktigt ortdoxt
de plana ytorna
på ikonerna ska ju ge just tidlöshet och rumslöshet.
Enligt en legend kom Lazarus till Cypern sedan han uppväckts av Jesus,
och blev där den förste biskopen av det dåvarande Kitium. Graven med relikerna
så äkta de nu kan
finns fortfarande i kyrkan; jag vallftudade pliktskyldigast dit ner i kryptan.
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En annan legend berättar aft Lazarus efter sin uppståndelse kom till Provence och blev biskop av Marseille; efter sin dörd blev han begraven i Äutun
där hans kranium ännu finns att bese.
Men legender är inte till och har inte tillkommit för att bli bokstavligen
trodda, utan som en uttryck för de frommas kärlek och vördnad, ungefär som
man sätter en vas med blommor vid den älskades porträtt och ser honom i
kärlekens förklarande skimmer.
Det för mig mest intressanta med Lazatus kyrka yar att man där utövar
ett slags praktisk ekumenik. Kyrkan är närmligen uppdelad i tre >remsor>>
där tre grupper av kristna kan utöva sin gudstjänst: vänstra skeppet för katoliker, mittskeppet för de ortodoxa och högra skeppet för anglikaner. Liknande
exempel på tolerans förekom också på den så illa beryktade korstågstiden. I
det av frankerna dominerade Syrien levde muselmaner och kristna rätt väl
tillsammans och det hände att landskyrkorna >halverades> i kyrka och mosk6.
Tillbaka i Famagusta f.ann jag mig alltså stå helt snopen utanför den
stängda kyrkan.
Men så hade jag

ju änglarna.
Salarnis

Och när de hade kommit

till

-

Salamis förkunnade de Guds ord

Cypern

i

judarnas

synagogor.

Jag hade trott att jag skulle komma med buss, helt bekvämt, till platsen
där apostlarna Paulus och Barnabas predikade. Men tydligen är det meningen
att är man pilgrim så ska man också ha det lite obekv?imt. Salamis ligger i ett
av de omsridda områdena på Cypern och jag fann mig plötsligt avstjälpt på
den grekiska bussens slutstation vid en FN-postering. Hur långt var det kvarT
Tja, et bit, chauffören gjorde en svepande gest ut över strandslätten med
snår och buskage. Jag säg upp mot den molnfria himlen med obevekligt
skinande sol och gav mig ut i terrängen över uttorkade flodbäddar, på stigar
som slutade blint och hamnade slutligen på militärt område med barriärer

och taggtråd. En militärperson av inhemsk extraktion återförde mig dock
vänligt till den rätta vägen, medan han på bruten engelska prisade Salamis
skönhet. Dit kom jag också efter någon timmes vandring i hettan.
riktigt fatta hur den en gång så mäktiga cypriotiska staden såg
Salamis
ut när apostlarna kom dit för att predika evangelium, det är väl svårt. Alltför många jordskalv, översvämningar och mer eller mindre heliga krig har
fygat till den illa. Men vad som grävts fram
av en svensk expedition
- förslår ändå för att låta -en
ur den guldgula sanden vid gnistrande blått hav
ana forntidens prakt. Men först mfute man förbi den oundvikliga parkeringsplatsen, den oundvikliga cafeterian och de oundvikliga grupperna av sön27
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dagspicknickare och badare. Sen är det den lika oundvikliga teatern och baden
som romarna aldrig ville vara förutan; de finns överallt från Elbe till Sahara, frän Spanien till långt bort i Orienten och ibland tycker man att man
har sett så många! Men här i Salamis är det framför allt >>gymnasiet>r, som är
unikt. Den enorma golvytan i mängffugad marmormosaik med rader av
smäckra ljusa korintiska kolonner som står mot blå himmel och mörka yviga
pinjer
en syn man inte glömmer. Och det kanske ändä var på dessa
marmorplattor som de båda apostlarna vandrade omkring när de kom hit på
sin första missionsresa fu 4j. Och det var från den sedermera blomstrande
församlingen här som en konciliefader avreste till kyrkomötet i Nicea är 325,
när viktiga saker var i görningen i den nylegaliserade kristenheten. Inte i
jetplan som när fdderna
åtminstone mänga av dem
for till Rom 196z
utan antagligen i en enkel liten skorv med latinsegel. Och inte så elegant
ens för den tiden: han kom direkt från sin gethjord, klädd i skinn, ty fast
han blivit biskop ville han inte uppge sitt herdaämbete. Det finns biskopar

numera som kunde begrunda den saken.
I en portik intill gymnasiet stod en rad huvudlösa statyer. Dem hade Paulus slagit av huvudet på, försäkrade mig en ung guide. Det hade han nog
inte vågat, troligen tappade de huvudet under något av islams heliga krig.
Jag visste att någonstans i trakten fanns Barnabas' krypta, där aposteln
anses ha hållit sig dold under förföljelser. Samme unge guide
en skolyngling som var angelägen om att till studentexamen fä öva sig- i engelska
med turister
letade rätt pä en väldig nyckel och ledsagade mig dit. Men
- vägen lång och platsen låg mycket
hettan var svår,
odsligt inne i skogen.
Kryptan var vål dold nere i en grop under ett järnlock med stadigt hänglås.
Gossen låste upp och jag fick klättra ner på wä länga sregar, ner i en djup
brunn. Det var skumt, det var tyst, en orödigt stilla atmosfär. Han tände en
tändsticka. Där fanns inte mycket aft se utom en fresk med fiskar och läglag
en inskription som gossen tolkade, jag tror ett evangeliecitat. En ny tändsticka flammade till. Jo dar fanns en sak att se: en medaljong med ett Kristushuvud. Två brinnande svarta ögon i ett mörkt fårat ansikte, stripigt hår
och skägg, ett Getsemaneansikte. Om det är fuän Barnabas tid? Men i den
tryckta guiden står 5oo-talet. Jag vet inte. Vet bara att det ansiktet glömmer

jag inte.
Aposteln Josef Barnabas, det är uttytt >tröstens son>, en cypriot av Levi
stam och en god man, full av helig ande och uo. Jag ägnade resten av dagen
åt denne Pauli färdkamrat.
Ute på slätten några kilometer från Salamis ligger det stora Barnabasklostret i en lund av yviga eucalyptusträd. Jag kunde se det på långt håll hägra
i soldiset, men det var så varmt och glad var jag att få lift ett par gänger,
endels med greker, endels med turkar. Den intrikata zonindelningen gör att
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ingendera får köra över den andres område. Och så får man lov att traska
och gå.
Klostret i ren bysantinsk'stil är imponerande med wå väldiga kupoler där
ett moln av duvor flaxar omkring och enligt turistbroschyren leder pilgrimens
tankar till San Marco i Venedig. Det gör de nu inte och här ute på den torra
slätten är knappast Venedig vad som står för mig, utom möjligen som en
läskande hägring. Kyrkan med sina r 5oo år på nacken åt i vale fall vördnadsbjudande och min törst kan jag stilla vid den alltid friskt porlande källan utanför klosterporten. Källan är förstås helig, men kloster byggdes alltid vid kallor och om heligheten är före eller efter i tiden har kanske inte
så stor betydelse. Friskt rinnande vatten är alltid välgörande, helande och på
etr naturligt sätt heligt.
Vid klostret pågick en bullrande uppsluppen folkfest. Det var ju söndag
och Barnabasklostret är en omtyckt utflyktsplats. Antagligen var det preludiet till Barnabasdagen som skulle inträffa i veckan. Rader av bilar stod
parkerade. En hord av uppskojade ungar rände runt och stimmade. I den
svala skuggan under träden satt folk bankade vid långbord, det åts och
dracks och glammades. Saftiga köttbitar i ris stektes i den på Cypern bruk-

liga primitiva lerugnen: en väldig lerkupa i det fria. Ett helt får svängde
runt på spett över koleld. I ett skjul intill stod tr var av läskedrycksbackar och
en gosse arbetade i sitt anletes svett med att dta av kapsyler mot en krokig
spik i väggen för att ge läsk åt de törstande, som inte nöjde sig med kallan.
Vitskäggiga klosterbrcjder i vida svarta kåpor vandrade runt borden och deltog i festglädjen med faderligt gemyt. Kanske var det brcjdernas talrika släktingar som kommit på besök.
Ett av de vördnadsbjudande skäggen ryckte sig lös ur familjeglädien och
förde mig in i kyrkan. Denna är det enda som står kvar sen gamla tider, ty
efter striderna mor rurkarna var platsen länge övergiven. Först r9r7 blev
det kloster igen och det var då som de tre nu residerande munkarna, broder
Khariton, broder Stefanos och broder Barnabas gjorde sitt inträde. En del
nya och även vackert stilrena tillbyggnader har gjorts; det finns ratt mänga
noviser. Bortsett från de rena och fina proportionerna har den enkelt vitkalkade kyrkan inte mycket att bjuda på, utom nägra gamla ikoner. Tyvärr
finns också många nya ikoner, av lokal tillverkning; något annat uttryck kan
näppeligen brukas. Förutom att celebrera mässan och läsa tidebön ägnar sig
nämligen de tre bröderna ät ikonmåleri. Den gamle munken förevisade med
stolthet deras verk: stirriga hötorgsikoner i sötaktiga fårger, släta och platta,
inte enbart i konkret mening. Av den karism, som ikonmålaren anses böra
besitta kunde man intet se. I en handbok från klostret Åthos står om hans
uppgift: >Må han bedja under tärar pä det att Gud månde genomtränga
hans själ ...>> Den fryntlige ikonfabrikanten framför mig verkade inte särskilt
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kontemplativt lagd, hur rar han än var, men själv var han tydligen högst
belåten. Om denna dekadans har sin rot i enbart viisterländskt inflytande
frän förytligad konst och industri är svårt att sdga. Men tydligt år att grekerna inte är mycket bättre än sockerbagarna i Saint-Sulpice. Gipsgubbar eller
hcitorgsikoner, det ena är inte bättre än det andra och ger anledning till eftertanke. Det räcker inte att f.örarga sig över att de finns, orsaken till deras förekomst måste sökas på ett djupare plan: den försvagade insikten om det heliga.
Alldeles intill klostret finns Barnabas grav och jag vallfårdade till det lilla
kapellet där relikerna en gång fanns i en krypta, fast de nu är borta. Det
gjorde mig nu mindre, jag är inte särskilt för benknotor ens av ostyckade
helgon, om aldrig så vördade och vördnadsvärda. Men jag kunde ändå tänka
mig att se den eventuella graven där aposteln kanske vilat. Så rofyllt blev
det dock inte när wå fnittrande spökrädda småflickor lyste mig ner i den
tomma graven med flackande vaxljus.
År 488 uppenbarade sig aposteln för ärkebiskopen av Salamis och meddelade honom var hans ben blivit lagda till ro efter martyrdtiden. De påträffades också på anvisad plats under ett johannesbrödsträd där aposteln befanns
vila med ett av honom självt skrivet Matteusevangelium mot sitt bröst. Detta
är anledningen till att ärkebiskopen av Cypern har fått privilegiet att vara
autocefal, kla sig i mantel av rött siden, ha spira i stället för den sedvanliga
kräklan, skriva sitt namn med röda bokstäver samt bära titeln fi,saa,iturfls

-

Salighet.
Ur en kommande bok på Bonniers födag
Eua Alexanåerson
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Ur rcligionsfrihetens historia
I tidskriften Conciliam (8/rq66) publicerade Joseph Leclerc en övetsikt
över religionsfrihetsfrågans tidigare historia, ett sammandrag av författarens
stora standardatbete Histohe de h Tolö-

rance att siåcle d.e la Rölorme I-Il,
Paris 1955. Det väsentliga innehållet i
denna översikt återges här nedan.

I

Ändra Vatikankonciliets deklaration

om religionsfriheten sägs det unryckligen, att dess lär,a har sin grund i den
gudomliga uppenbarelsen,

i

det budskap,

som Kristus har delgivit oss och
apostlarna

för hela

fått i uppdrag att

som

förkunna

vädden.

Gamla testamentet fasthöll vid
den i antiken allmänt gällande regeln:
Religionen är sä ndra förknippad med
politiken, att varje religionsbrott och
varje övergång till en främmande kult
måste beläggas med szunma straff som
brott mot den borgerliga ordningen. Den
mosaiska lagstiftningen utdömer därför
mycket svåra straff för t. ex. hädelse och
avgudadyrkan.

Den religion, som

Kristus förkuntill någon

nar är däremot inte bunden
nation, Den

är

universell, andlig och

autonom och som sådan vill den
såsom Paulus upprepade gånger uftrycker
det
vara en frihetens religion. Den
- känner sig fri gent emor den jukristne
diska lagen, ja även fri i sitt förhälande
till den romerska staten. Den kristne respekterar dess lagar och betalar skatt men
även om han ger rkejmren vad kejsaren
tillhör> så är han alltid medveten om att

han skall ge "Gud vad Gud tillhör>.

Petus och de övriga apostlarna betonar

likaså att man måste lyda Gud mer än
människor.
.Kristendomen lägger tonvikt på samvetet Detta är på en gång domare över
väta gdrningar och vägledning för vårt
handlande. Paulus sammanställer samv€-

tet med den kristna kädeken och 'tron.
Han eftersträvar >kärlek av rcnt hjäfia,,

gott samvere och oförfalskad tro" ,(r Tim,
r: 5). Denna kärlek är skälet till att den
kristne tar hänsyn till >svaga> samveten
och inte för,trycker dem under den förevändningen att vad dessa samveten föreskriver är fel och rester av gamla förlegade uppfattningar. Samvetet kan komma

till tro

endast i frihet. Krisrus tvingar
ingen. Han predikar, undervimr, inbjuder, men han respekterar friheten. Inte
ens hans under upphäver det fria valet.

Johannes anmätker beträffande judarna:

,Trots att han (Kristus) gjorde så många
tecken bland dem, trodde de inte på
honom., Om människorna på en plats
inte ville ta emot honom, gick han vidare men trängde sig inte på.
I kyrkans liv har friheten självfallet
sina gränser. Den måste tyglas av kärIeken (Gal. 5: 13) och tukten. Kyrkotukten kan leda till exkommunikation (Matt.
18: r7; Tit. 3: ro; r Tim. r: zo), som
dock inte sträcker sig längre än att ve-

derbörande blir utesluten ur församlingen. När Paulus vid ett tillfälle hotar
vissa personer i Korint med detta (r
Kor. 5: r3), åberopar han ett ställe i
Deuteronomium. Men det djupt ingripande straff, som Moseböckerna föreskriver, förvandlar Paulus till ett andligt. De
vapeq av naturlig-mänsklig art, som den
gamla lagen föreskrev, ersätts med rent

andliga
radenas

(z Kor. ro: 4). Under

århund-

lopp hämtar man samma

väg-
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ledning ur liknelsen om ogräset i åkern:
mot syndare och heretiker skall man inte
använda något våld. Om det finns ogräs
i säden, skall rnan låta det växa dår intill skördetiden. Först vid tidens slut
kommer ogräset att kastas i elden.

ediktet i Milano av är 3r3, och
redan där är religionsfrihetens grundläg-

nya

gande krav klart formulerade: Det står
var och en fritt att tto. Man måste skilja
mellan staten och religionen. När det
gäller religionsbrom får under inga föthållanden världsliga eller koppsliga
suaff utmätas. Ediktet, som riktar sig till
provinsguvernörerna, proklamerar allmän

lagen. Samma anda möter också i f o r nkyrkan under dess förföljelsetider.

kultfrihet utan inskränkning. "Det
gagnar freden i riket, att alla våra un-

Kyrkan var inte bara skild från

hon blev också förföljd emedan hon inte

dersåtar har fullständig frihet
sina egna gudar och att ingen

erkände Roms gudar. Liksom varje annan

berövad den ära, som tillkommer den-

antik stat var även den romerska 'nära
förbunden med sina gudzr. Saa caique
ciuitati religio esl, no$ra nobis, har Ci-

SamrDa.)

En anda av frihet besjälar den

staten,

cero sagt. Den romerska staten tolererade
judarna som eri underkuvad nation. Man
tolererade även olika orientaliska kulter
så vitt de representerade de gamla orientaliska folken, som levde under kej'sarens
överhöghet. Man kände dfuemot inte till

Ediktet

i

att tjåta
kult blir

Milano och kejsar Konstan-

tins omvändelse gav kyrkan både frihet
och makt. Den privilegierade ställningen

i riket var emellertid en svår frestelse
för henne och under den följande tiden
tillförs religionsfrihetens historia olika,
fuän vatandra mycket awikande bidrag.

Hos kyrkofäderna

finner

man

någon tolerans gent emot kristendomen
som en universell och oavhängig religion,

samma anda som hos apologeterfia, när

vilken klöv statens odelbara

arianska krisen kritiserar Åntanasios häftigt det tvång, som utövades mot de tro-

suveränitet
och bara erkände den inom den borgerliga sfären.

Bland de kristna

apologeterna

är det framför allt Temrllianus och I-actantius, som mest radikalt har uttalat sig

för en allmän religionsfrihet. >Det är
en av människans rättigheter och en naturrätt, att var och en kan tillbedja vad
han vill ... Det ligger inte i religionens
väsen att påwinga någon religion>, säger
Tertullianus. Och Lactantius utnycker sig
så: >Ingenting fu sä avhängigt av den
fria viljan som religionen, vilken går under om någon tvingas att mot sin vilja

trambära

offret." Visserligen

de talar om religionsf.rihet. Under

den

ende: >Det är inte i enlighet med religionens väsen att tvinga utan att övertyga. Herten bar aldrig rekommenderat

våldet. Han respekterade friheten och
sade till alla: 'Den som vill efterfölja
mig', och till sina lärjungar: 'Icke viljen

Vill rnan göra motsatsen till det som Frälsaren gjorde?"
Augustinus har en gång formulerat denna
trosfrihet i en berömd sats, på vilken
man alltid kan åberopa sig: Cred.ere non
pote$ borno nisi oolens,
väl också ni gå bort.'

I

religionsfrihetens anda talar också

kyrkan finns ingen frälsning", men han
tillägger att man skall använda det and-

kyrkofäderna, när de protesterar mot statens inblandning i kyrkans inre liv, särskilt om staten stöder heresin. I anslutning till Kristi ord oGiv kejsaren vad

liga svärdet, inte det världsliga, mot dem
som felar. Ja, åven det andliga svärdet

Cordova

uttalar
Cyprianus de berömda orden: >Utanför

tillhör ..., skriver Ossius av
till kejsar Konstantius: rvi beinte böja oss för den kejserliga

kejsaren

måste användas med försiktighet.

höver

Vid slutet av denna inledande period
i kristendomens historia utfärdades

auktoriteten.
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kraftfullare uttryckte sig Ämbrosius av
Milano, när kejsaren ville överlämna en

basilika till den arianske biskopen
Auxentius: rlnbilla dig inte, kejsare, att
du har någoo rätt över de ting som tillh<ir Gud . .. Palatsen tillhör kejsaren,
kyrkorna prästerna'. Pävarna skulle
först senare komma att ingripa men oär
kejsar Änastasios ville understödja monofusiterna, svarade påven Gelasius på ett
sätt, som inte lämnar något övrigt att
önska när det gäller ut tala i klartext. I
traktatet De anatbematis ainc*lo säger han
t.ex.: rFöre Kristi fijdelse fanns det män,

som både var präster och kungar,

som

Melki'sedek ... Så har de hedniska kejsarna även kallat sig Pontifex Maximus.
Men sedan den sanne prästen och konungen har uppenbarat sig, har kejsaren
inte längre tillägnat sig titeln Pontifex,
och prästen inte mera strävat efter kungavärdigheten.r
En så klar gränsdmgning mellan statsöverhuvudets ämbete och biskopens hade
kunnat leda till kultfrihet och hade kun-

nat tjäna som kommentar till ediktet i
Milano. Men det berömda aktstycket föll
snart i glömska. Sedan slutet av 3oo-talet

intog hedendomen kristendomens gamla
plats som en religio illicita. Tack vare
denna förändring hittade de kristna kejsarna vägen tillbaka till herraväldet över
det religiösa livet
nu i form av cesaro-

- gång sina hedniska
papism. Liksom en
företrädare menade de, att den religicisa
enheten var nijdvändig för rikea enhet.
Kejsarna understödde den religiösa enhe-

ten dess ivrigare som tiderna var hårda
och läget hotande. De undertryckte inte
bara hedendomen utan gick även våldsamt fram mot alla former av konfessionell splittring. Under kejsar Konstan-

tius var det risk för att kyrkan skulle
äläggas

att arrta arianismen. Hundra

år

senare understödde kejsarna monofysiterna. Vid dessa tillfällen uttryckte sig
biskoparna och påvarna än en gång på
apologeternas språk. Men varningsropen
hindrade inte de katolska kyrkofurstarna
3-662834 Credo. +7:eårg.

Nr r,

rq6z

att, r'är ögonblicket var gynnsemt, lräva

att schismer och heresier skulle uuder-

i den kejserliga lagstiftningen mer och mer föreskrifter, som riktade sig mot manik6er,
donatister, ernomianer och eutychianet
och som inbegrep dördsstraff. Även om
de mycket sällan utmättes i sin fulla
tryckas med våld. Så iofördes

stränghet, fanns de

i den romerska

rätten,

där kanonisterna senare hittade dem.
Den skräck, som den tumultartade utbredningen av heresier och schismer ingav de katolska biskolmrna, har stor del
i skulden, att biskoparna tog sin tillflykt

till lagar som inte uteslöt förföljelse.
Man finner sällan texter av den typ, sm
prästen Salvian från Marseille skrev, dår
han under hänvisning till rden goda
tronr utbad mild behandling av heretiker. I början av sin verlsrmhet som själasörjare gick även Augustinus på den
linjen. Han vägrade att använda våld
mot manik6erna, som han kände av personlig erfarenhet. Han var någon tid även
av den uppfattningen, att milda medel
predikningar och sslalal
var till-Äckliga f.öt att återvinna donatisterna.
Men till slut accepterade även han energiska ingripanden från de civila myndigheternas sida. Från och med då interpreterade han evangeliets compelle intrare
bokstavligt. Han övertog därmed id6er,
som var gängse bland hans medbröder i
episkopatet. Bara pä en punkt var han
oböjlig: Liksom den helige Martin av
Tours och det stora flertalet biskopar ville
han inte veta av att man tillämpade dödssuaffet på heretiker och schismatiker.

Den patristiska perioden erbjöd sålunda nägta f.ixetade ståndpunker åt
framtiden: Frihet när det gällde att ta
ernot tron, vägun ztt tillämpa de grövsta
straffen när det gällde att bekämpa religionsbrott. Däremot blev gränsen, som
rnarkerade skillnaden mellan stat och
kyrka, nera en id6 än en levande vetklighet. Bara undantagsvis förnekas kejsarens

rätt att

iogri1ra

på det religiösa

området. Man awisar denna rätt, ,när kej-
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saren stcjder heresin, men en man som
Leo den store finner inte ord nog att
prisa den upå samma gång kungliga och

ff:t:nt*

ivern, hos "den gode

kejsa-

Innan vi ägnar oss ät f.rägan om religionsfriheten under medeltiden

vi

som hastigast påminna om vilken sociologisk struktur som den kristna
måste

världen hade alltsedan Karl den store.
Det räcker inte att saga att den var besläktad med den antika världen, där religionen bildade en enhet tillsammans
med alla andra institutioner. Som krisqrdsl används
tenhet (christianitas)

sedan 8oo-talet i sin sociala
betydelse
betechnar man ett politiskt system, vilket

bygger på enhet i tro. Denna nya samhällsordning kännetecknas av kyrkans
dominans över den timliga världen. I
motsats till de kristna kejsarnas välde
under antiken var denna samhällsordning som helhet inspirerad av kyrkan,
sedan germanernas inträngande hade
blandat folken huller om buller. Riket
och kungamakten å den ena sidan, prästerskapet å den andra bildade tillsammans

i

verklig mening en enhet, en

slags

tons högsta beskyddare
var påven huvudet för densamma.
gudsstat. Såsom

Denna kristenhetens struktur fötklarar

wå för medeltiden rypiska sakfcithållanden: r. Den principiella och ofta i praktiken genomförda toleransen mot judar
och icke-troende. z. Den absoluta intoleransen mot herAiker.

Judar och hedningar lever ett ,undantagsliv> inom kristenheten. De hör
inte dit Nästan överallt ttäff.ar mar. pä
judar, både i påvens länder och i de

kristna kungadömena, De otoende

är

inte bara yttre fiender, som skall trängas
tillbaka genom korstågen; det finns muselmanska församlingar t. ex. i Spaniens
kristna kungadömen- Visserligen kan
inte förnekas, att rrtan även tillgrep
tvångskonversion;

34

det nest

berömda

exemplet är sachsarna, som efter sin nederlag mot Karl den store kristnades un-

der tvång. Men dft höjdes alltid

röster
som protesterade mot sådana metoder och
som erinrade härskarna om att varje människa har frihet att anta eller förkasta
tron. Ett av de mest ,berömda aktstyckena
i detta avseende är påven Nikolaus I:s

reskript till konung Boris av Bulgarien
(866). Där sägs: Med avseende på hedningarna ,kan vi bara säga eder att man
måste övertyga dem om avgudabildernas

meningslöshet> genom förmaningar, råd
och sakskäl men inte med våld. Om de
inte vill höra, måste man avbryta förbindelserna med dem, men >man får inte
använda våld för att förmå dem att anta
ffon>. Man måste handla som Gud och
han vill endast tillbedjas av människor
som gör det av fri vilja och egen övertygelse. Den helige Thomas av Aquino
sammanfattar i sin Surnnn' >Bland de
otroende finns det sådana som judar och
hedningar, vilka aldrig har mottagit tron.
Dessa otroende får aldrig tvingas an tro,
emedan trori är en viljans angelägonhet."
Bör den reiigionsfrihet, som man tillerkänner judar och otroende, gå så långt
att man även tolererar deras gudstjänster?
När det gäller judarna ger Thomas ett
tämligen tillmötesgående svar: ,Det komm,er något gott av att judarna bevarar
sina religiösa bruk. De är nämligen riter,
i vilka eo gång sanningen i den av oss
fasthållna uon förebildades., När det gäl-

ler de

otroende förefaller Thomas av

Aquino att vata mer än reserverad. Deras riter innehåller enligt honom >ingeo-

ting sant eller nyttigt>. I och för sig är
det inte bra att kulter består, som vilar
på fal,ska trosåskådningar. Man måste
dock tolerera dem >för att nå ett sröre
gott eller förhindra ett värre ont>. Dessa
den helige Thomas' överväganden beskriver samtidigt den praxis, som tillämpades

i

kristenhetens gränstrakter.

I

det

frankiska Syrien liksom i Spanien utövade grupper av muselmaner fritt sina

riter. De hade

till

och med en legali.se-
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Kastiliens kuogar, Alfons VI (ro65rrog), som rkejsare övertvå religionero.
Först under r3oo-talet försämrades tyvårr situationen för muselrnanetna i Spa-

skyldige blir så tvingad, antingen att tötsvinna genom att dö eller att återvända
till tron. Att anta tron har i dec medeltida samhället en sådan innebörd, att det
inte längre står den troende fritt att

nien.

ändra

rad status. Som bekant skrev sig en

av

Om man således kan tala om tolerans
gent emot judar och muselmaner, så
måste man beteckna intoleransen root
heretikerna som absolut. Mot dem tilläm-

i antiken. Dödssraffet, som Augustinus hade avböjt,
började tillämpas under rooo- och rroo-

pades strängare regler än

talen och blev gängse under rzoo-talet

åsikt.

i*

Vid början av r 5 o o -ta let var man
heit främmande för tanken på allmän
religionsfrihet. Världeu hade förändrat
sig: Kristenheten var i världsligt hänse-

i en rad 'nationer och
skulle även komma att religiöst brytas
ende uppspjälkad

i

i

sönder

ändrade hållning, först från Gamla testa-

korna och de alltmer radikala sekterna.
Men detta medförde inte omedelbart

och med den monastiska inkvisitionen.
Skilda inflytanden har lett till denna för-

mentet. Det var olyckligt att kanonister[a

och Thomas likställde heresi med hädelse. Man kom därmed på tanken att
återvända till de ohyggliga straff, som
Moseböckerna utdömde

mot de

som

skändade Gud och var avgudadyrkare.
Det är också av betydelse, att den romerska rätten upplevde en renässans på
r roo-talet och att man ddr upptäckte
en mycket sträng lagstiftning. Det är

säkerligen under inflytande därifrån som

Thomas jämställer heretiker med falskmyntare och majestätsförbrytare.
Det avgörande skälet till am man ute'
lämnade heretikerna åt ett grymt öde låg
i den medeltida samhällssttukruren. Inför hotet från islam berydde just trosenheten mycket som grundval för samman-

i kristenheten. Varje försok
att angripa tron innebar ett noment av
hållningen

splittring i samhällsgemenskapen. Lik-

som apostaten i islam är heretikern fågelfri i kristeaheten. Naturligwis stod det
var och en fritt att anta tron, men man
var inte fri att förkasta den. Detta formulerar Thomas sålunda i en kortfattad
sats: Accipere fil,ern ett oolantatis, ted
tenere earn iam acceptam er, necessitntis.
En heretiker, så fortsätter Thomas, skall
tvingas även med >kroppsliga" medel att
uppfylla, vad han lovat och att hålla fast
vid vad han en gång för alla antagit. Den
3* -
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och med de protestantiska kyr-

några förändringar. I de katolska staterna
liksom i de nya nationerna och de protestantiska furstendömena höll man fast

vid principen om en enda, med

staten

nära förbunden religion. Under Frans

och Henrik

II i

Frankrike

I

behandlades

lutheraner och kalvinister som heretiker.
Humanisterna protesterade mot de blodiga förföljelserna men hade inte något
anaat botem€del att föreslå än relig.ionssamtal, som skulle försona de stridande
och återställa den kyrkliga enheten. Under Karl IX anknöt kanslern Michel de
I'H.ospital i ett tal till den traditionella

principen: Une foi, une loi, un roi. I
samma

tal hade han tidigare sagt: "Inte

i språk utan i religion och lagar gör av eft kungarike tvår.
Ingenting år mera typiskt för denna
inställning än freden i Augsburg, som
tillfälligt gjorde slut på religionskrigen
olikheter

i

Tyskland.

Då riket inte hade

någon

vetklig politisk enhet var freden 1555
ett resultat av förhandlingar mellan protestantiska och katolska furstar. Man
fastslog

att

medborgarna

alltid

kunde

välja mellan de två enda erkända religionerna. I den händelse någon inte ville
tillhöra den regerande furstens religion
måste han uwandra till en annan stat,
som hade hans egen teligion. Men inom
furstendömets ram gällde alltjiimt grund35
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satsen: Staten tillåter endast en religion.
Denna grundsats uttrycktes senare i den
berömda formeln: Cu.ius rcgio, ei*s et

religio.

Utom i Franktike tillämpades

detta
det protestantiska England, i det

axiom i
gamla Nederländerna, som delades i en
protestantisk del och det spanska Nederländerna, vidare i Schweiz, som delades
i katolska, kalvinistiska och zwinglianska kantoner. Den nya formeln var emellertid inte helt identisk med den gamla.
Den senare hade mera medeltida prägel
och stdllde trosenheten i cenuum. Landets härskare måtte anpassa sig efter lan-

Alltsedan r roo-talet hade samvetsdet vill säga frägan om
)samvetet som taf miste", varit föremål

problemen,

för teologiska konroverser. Men läget i
kristenheten med dess kommunitära inställning var inte gynnsamt för en loaning i den riktningen, att )det goda samvetetr skulle fä gälla som ursäkt för
heresi. På femtonhundratalet ledde upp-

komsten av reformationen liksom

dess

till

att problemet blev mera
påträngande och svårare att komma förbi.
Hur skulle man kunna förneka, att undersåtar, som var födda i >heresinr och

konsolidering

uppfosrade

i

den, levde

i ,god

rou?

dets religion, inte tvärtom. Formeln
Cui*s rcgio, eiat rcligio passade bätre

Hur skulle man undgå att ta hänsyn till
att humanismen hade förskjutit accen-

för den situation, som uppstått i och med
reformationen: Landets härskare blev
även herre över religionen och kunde
ändra den efter sin önskan. Den religiösa makten var bara ett appendix till

ten mot de individuella

furstens suveränitet över sitt territorium.
Detta innebar inget framsteg för reli-

gionsfriheten. Tvärtom hade religionen
ännu mer utelämnats till monarkernas
och magisraternas godtycke. Den medeltida intoleransen levde kvar i en ännu
olidligare form. Endast i Frankrike och
i Polen, två katolska,statef,, förekom ansatser till större religionsfrihet såväl i
statsläran som i praxis. I och med att

kalvinismen slog rot i Frankrike och
nya kyrkor och sekter uppstd i Polen
led den politiska maximen om religiös
enhet till varje pris helt enkelt skeppsbrott. Frankrike förhärjades under en rad
år .av maktkampen med prot€stantismen.
Men denna kamp aktualiserade frågan,

om den traditionella satsen )eo uo,

en

lag, en kungu, som katdinal de Tournon
citerade så sent som i religionssamtalet i
Poissy 156r, verkligen kunde motiveras.
Redan från början av Karl IX:s regering
aktualiserade det s. k. >politikernas parti>
tvä f.rägor i debatten: respekteri för ,sam-

vetet och nödvändigheter

att

klarare

skilja mella,n statens och kyrkans uppgifter och måI.
36

vi skulle

säga

- i människors
personliga faktorerna
-liv, uppförande och tro. Uttrycket
"samvetsfrihet, finner man redan hos Luther,
men dess innebörd begränsas starkt:
gent emot det i Bibeln nedlagda
"Gudsordet" får man inte åberopa sig på sitt
,goda samvete>.
I Frankrike kan man klart och
tydligt se, att man fuän r56t åberopar
sig på samvetet. Vid denna tid förklarade
Jacques Bienassis, abbot

i

Bois-Aubry:

>Det är inte tillåtet att använda våld

och auktoriteter i samvetsfrågor, emedan
samvetet är som handen: Ju hårdare man
trycker den, dess mer gör den motstånd.
Samvetet låter sig ledas endast av för-

nuftet och goda förmaningar." ga-1a3
år skrev den anonyme författaren till
Exbortation aax Princes följande: rTvinga

för Guds skull inte våra samveten med
svärd." Något senare visade det sig att
kanslern Michel de l'Hospital hade genomgått en utveckling. I en förklaring av
den r sept. 156r sade han: >Samvetet är
sådant till sin natur, att det inte låter sig
tvingas, endast undervisas

...

och själva

tror, är inte längre tro i den händelse
den blivit påtvingad.> Följande år offentliggjorde den protestantiske schweizaren
Sebastian Castellio, som hade bevittnat
det franska religionskriget, en av denna
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tidsepoks mest gtipande skrifter, Cooseil
France dörcLäe. Under åberopande
av uden gyllene regeln" ievangelietvände

åk

skatta värdet av dylika strävanden, ej heller värdet av de politiska skrifter, som

han sig till katoliker och ptotestanter
santidigt: ,Man behöver bara säga till

försökt verka i samma anda. Ediktet i
Nantes 1598, som gav protestanterna eri
visserligen begränsad men faktisk kult-

den som tvir'gar andras samveten: Viii
oi att man wingar ert? Omedelbart skulle

dikterad av omständigheterna. Men edik-

de så övertyga sina egna samveten, som
har mera vfude än tusentals vittnen, att
de skulle

bli

förbluffade.u

oSamvetet låter sig inte tvingas., Från
detta veto, som man satte mot våldets
politik, gick man helt naturligt vidare
till det avgörande anspråket, nämligen till
kravet på kultfrihet, dvs. protestanternas
rätt att utöva sin kult. Detta är det
första krav, som toleransens företrädare

ställer. Abboten

av Bois-Äubry

kräver

kultfrihet åtminstone till dess att ett
kommande koncilium har återställt entill konciheten, Han förklarar:
"Fram
liet är det nödvändigt att vi lever i frid

i utövandet av den ena eller den andra
religionen.u Författaren till Exbortation
aux Princes, som visar stor omsorg om
freden och den nationella enheten, ser
bara en enda uwäg att förhindra ett
hotande borgarkrig: >xt tilläta två kyrhor i staten". Men alla förhoppningar
om religiös enhet grusades när religionssamtalen i Poissy strandade i oktober
156r. Några månader senare undertecknade Karl IX det första toleransediktet.
rKonungen önskar inte att man strider
om vilken uppfattning, som är den riktiga, ty här gäller det inte d.e consrit*end.a religione vtan de conaituenl.a
repablica. Till och med de som är exkommunicerade upphör inte att vara
medborgare., . ..

"När det visar sig att

en familj kan leva

i

fred även om

dess

har olika religion, varför
skulle man då inte kunna göra detsamma
i en nation. Staten liksom familjen är
medlemmar

en naturlig, från den kyrkliga skild

ge-

menskap.t

Ediktet från januari 156z har lika litet
som andra påbud hindrat religionskriget
Men trots detta skall man inte under-

frihet, kan synas vara en

kompromiss,

,tet låg dock på samma linje som de ovan
antydda sträva,ndena och anknöt till deras formuleringar. Så stödde det ett poli-

tiskt tänkande sorD var mera öppet för
tolerans än de grundsatser, som läS
bakom freden i Augsburg 1555. Den
sistnämnda sanktionerade bara furstens
religionsfrihet
eller despotism. Ediktet i Nantes gjorde
det möjlier för två
konfessioner att under frcdliga förhållanden koexistera i ett rike, en då för
tiden ,nästan enastående lösning, som
inte hade någon motsvarighet i något
protestantiskt land. Den befriade staten
från konfessionella kontroverser och begränsade dess inflytande över samvetet
och medborgarnas religion.

När det gäller Polen måste vi begränsa oss till några synpunkter. Då
protestantismen trängde in i landet under Sigismund II August (1548-1572),
skedde det utan förföljelser. Det skapades flera kyrkor och sekter. Landet var
en tillflyktsort för lutheraner och kalvinister och vidare för radikala sekter som
vederdöpare och antitrinitarer.

Det

ka-

tolska Polen blev, som kardinal Hosius
uttryckte de!, en >asyl för heretiker>. År
1564 hamlade kungen ett förslag, nämligen att vissa sekter skulle förbjudas,
detta på kalvinisternas begäran, Kardinal
Hosius svarade:
"Jag år av den uppfatt-

ningen,

att mao hellre skall

tolerera

dem, när man inte kan underrycka dem
allesammans. Ty om de biter varandta,

så tuinerar de varandra.r Hosius anade
säkert inte att han skulle bli så sannspådd. Mängden av sekter och deras inbördes rivalitet var det som kom protestantismen att föFsvinna

i

Polen.

Hosius hade helt enkelt anbefallt tolerans mot protestanterna. Denna tolerans
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lagfästes

t573 och uttrycktes

sålunda:

Yi

d.issidentu d.e religiene förpliktar oss,
för vår egen del och våra efterkommande

i

evighet, att hålla

ftid bland

oss oaktat

de religiösa skiljaktigheterna och de för-

ändringar som införts i kyrkorna, Stefan
Batory uttalade de berömda orden: ,Jag
är kung över folk och inte över samveten ... Gud har förbehållit sig tre ting:
att skapa ur intet, att känna framtiden
och att härska över samvetena.) Vid ett
annat tillfälle sade han:
önskar
"Förvisso
vi av allt hjärta, att alla medborgare och

i vfut kungarike, vilket stånd
det vara må, bekänner sig till en enda,
sann Gud och den enda, gamla, katolska
innevånare

tron. Dock . . .
tvingas

vill vi inte att

någon skall

till tro."

*

Vi måste begränsa vår undersökning
om religionsfriheten som ett modernt
problem

till

reformationstiden. Ddtav

att man inte hade kommit så
långt; mä,nniskorna hade svårt att föreframgfu

ställa sig en stat utan enhet i religionen.
Varken kyrkan eller staten var förberedda
på det stora drama, varunder den västetländska kristenhetens enhet brrits sönder. Att kristenheten vdrldsligt sert var
spjälkad i olika nationer hade inte varit
så ödesdigert. Enhet i uon var den tam,
som höll sammao varje nation eller suverän stat. När denna enhet föll sönder
uppstod det nästan överallt i Europa blodiga förföljelser och religionskrig. Först
i stater som Frankrike och Polen'nådde

rnan slutligen fram

till att

åtminstorie
temporärt f.atta i sikte samvetsfrihet,
kultfrihet och statens neutralitet när det

gällde konfessionella uppgörelser. Det
förefaller som om \Tilhelm av Oranien
under inflytande av de förrsta fra'nska
hade föt avsikt att i
"politikerna"
Nederländerna - skapa en ur religiös syn-

punkt pluralistisk nationalstat. Han 'blev
snart överspelad av kalvinisternas intolerans och övergick själv till intolerans. I
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Nederländerna, liksom i England, Tyskland och Schweiz gällde som axiom cuiut
rcgio, eins religio vailgenom den enskil-

des religionslrihet inskränktes; den religiösa enheten ansågs som ett grundldggande element

i

staten.

Vid början zv r6o

o-talet

kan man

emellertid konstatera en utvidgning av
den borgerliga toleransen i två mindre
länder. Men den fortsatta historien visar
hur svårt det var för religionsfriheten att
vinna terräng i den nya tidens stater.
Ediktet i Nantes skulle väl ha kunnat
leda till en allmän avspänning. Men det
blev inte så. Man talar visserligeri mycket om tolerans men skälet är att åstadkomma ett visst mått av sämja mellan
de kyrkor och sekter, som var ett resul-

tat av reformationen. Den s. k, Toleration Act av är 1689 i Eogland är ett
exempel på detta. Denna akt undantar
de radikala antitrinitarerna och katolikerna från toleransen. Från katolsk sida
fattades ett ödesdigert beslut i och med
att Ludvig XIV år 1685 upphävde edik-

tet i

Nantes, varigenom en mur av hat
mot den katolska kyrkan byggdes upp.

Ångreppen från Bayle och protestanter i
exilen, senare från Voltaire och encyklopedister skulle få eko långt in på rSootalet och ge sken av att tolerans rir ett
privilegium för skepticism och religionslöshet.

I

själva verket var den väg, som

rjoo-

talet hade börjat gä, den riktiga: Det
finns ingen verklig och bestående religionsfrihet
det har konciliets dekla-

ration lärt oss

utom i respekten för
pensonen och hans
sanvete, i kyrkans

i den
vilja att aldrig an-

autonomi liksom statens, och
världsliga maktens

vända sina resurser för att bekämpa eller
försvara en religion. Det bästa som protestariten Grotius kunde säga om Lud-

vig XIII:s politik i sin bok De iare belli
et pacis, uttrycker han sålunda: nec oirn
aflers animit ci'rca d,iuina d.ioersun a ,e
retut;en ibrrs.

LITTERATUR

Existentialismen

Thure Stenström, Exittentialismen, Stad,ier i dets idätrad.ition ocb litteåra ltttringar. Stockholm 1966, Natur och Kul-

tur. Kr. 29; to.
Även i filosofins vädd kan tiden gå fort ibland. Året är 1966. Dagens unga exisrertialisttyper kallas mods, Camus har i det allmänna medvetandet inte varit existentialist sedan det tidiga jo-talet, Sartre har blivit marxist och Simone de Beauvoir har
sin vana trogen följt sin oäkta hälft i spåren. OcLr detta år skriver den grundlärde
uppsaladocenten Thure Stenström en avhandling om exislentialismen, dess idörradi-

tion ocb Lbtertira yttringar,
Existentialismen har alltså

i Sverige fått sin första ordentliga monografi i den
stund då rörelsen garantet^t hör historien till. Tidigare, då salen var mer aktuell,
har ju som bekant filosoferna av facket inte riktigt velat befatta sig med denna
i likhet med kaf6bohems114 h21
tankegröt till filosofi och litteraturhistorikerna
till den existentialistiska -litteranöjt sig med att se den filosofiska underbyggnaden
som
inte
närmare
behöver pteciseras.
som
ett
slags
kulturradikalisrn,
turen
Men här alltså en grundligare analys. Stenström ägnar bokens första del åt den
existentialistiska id6traditionen. Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Heidegger och Sarue
får defilera förbi i var sitt kapitel och får sina läror granskade och analyserade. Man
får slutligen ett visst begrepp om både enheten och spännvidden i den moderna
existentialismen, den rörelse som först 1943 skulle få sitt namn. Det är nämligen
en av Stenströms stolt framhävda kuriosanyheter att det faktiskt var Gabriel Marcel
som först myntade termen i en debatt som ett invektiv mot Sartre.
Men vad beryder denna term? När Stenström nystat så långt snöret räckte i denna
id6härva kommer han slutligen fram till en något förvånande slutsats om existentiaIismens minsta gemensamma nämnare:
En dylik avgränsoing synes mig lättast kunna påbörjas, om man fötst utpekar
den typ av tänkande som existentialismen vänder udden mot. På det filosofiska
planet förefaller det som om den platonska idealismen eller rättare den extrema
rationalism som bar upp detta system skulle vara huvudmotståndaren.
Stenström påpekar själv att rörelsen hade en väl ålderstigen motståndare, men den
skaffade sig snart andra lika vitala men av skiftande ålder. 4o-talsexistentialismen
kan ju faktiskt sägas ha vuxit sig stark i det kalla kriget mellan marxism och nythomism och gjorde till en början front mot båda. Likaså tog sig ressentimentet positivt
uttryck i motståndsrörelsen. Men samtidigt ville existentialismen i denna tappning
erbjuda en färdig systembyggnad, klar att tas i bruk och avsedd att tas på allvar
i konkurrens med de andra rplatonskar.
Tvä frägor finns att besvara: hur kom denna id6tradition från Kierkegaard att
mottas och förvaltas av de sista utlöparna Saftte, de Beauvoir och Camus? och vilket
är sambandet mellan filosofi och dikt? (Själva anledningen till en studie av detta
slag måste ju ligga snarare på det litterära ån pä det filosofiska planet.)
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Båda frågorna försöker Stensuöm besvara genom att grundligt studera re verk
1943: Sartres Zer Moacbes, Simone de Beauvoirs L'Inuitöe och Ca-us' Le Mytbe
de Sisyphe. Man ställer sig en aning weksam inför denna metod. Visserligen är det
fuäga om tre för existentialismen repr€sentativa verk, och det faktum att böckerna
utkom under samma år kan ju ha sina metodiska fördelar, men är det inte litet omotiverat att välja en av de Beauvoirs mer omogna romaner bata för utgivningsfuets
skull, och dr det inte litet njuggt att lA:a den avgjort främste fbfatta.ren av de tre,
Camus, representeras av eo rent filosofisk essä? Det gagnar kanske studiet av existentialismen att ta upp Myten om Sisyphos, denna lovsång till det absurda, men diktaren
Camus kommer i skev dager eftersom han kom att gå helt andta vågar rcdan r94j,
vägar som han tyvdrr aldrig fick följa till slutet. överhuvudtaget får man s^ga ztt
litteraturhistorikern Thure Stenström givit sin avhandling en väl kraltig filosofisk
slagsida. Sådana föga klargörande samband som ,Han (Samre) fann i Orestessagan helt
enkelt den 'l'homme en siuation' som han sökte, och hao frestades sedan i Aischylosdramats 'trag6die de la fatalit6' söka göra en modern 'trag6die de la libert6'u blir
knappast mer än terminologiska vitsnummer.
Men trots dessa invändningar ar Stenströms analyser både bra och välbehövliga
för att reda upp vad som är existentialism och vad som inte är det. I vära dagar kan
knappast någon känna sig attraherad av de läror som kommer fram i de tre verken,
och däri ligger kanske en av anledningarna till att det är så svårt att förstå denna
filosofi, att se vad som kunde hänföra stora delar av den tidens ungdom och att
finna den bärande id6tåden i skönlitteraturen. Stenström har också haft dessa svårigheter och har varit tvungen att vidarebefordra mänga av dem till läsaren: långa
och svåra citat på ryska och franska, blottläggande av hart när obegripliga självmotsägelser, som tydligen gått existentialistkoryf6erna förbi, och futtiga distinktioner, som
svårt sargat deras samveten. En recension kan omöjligt samm nfatta Stenströms vik-

fån

tiga resonemang; det ffu räcka med att rekommendera denna klargörande avhandling

till

var och en som vill fördjupa bekantskapen med denna litteratur och denna filosofi,
eller varför inte till den som vill styrka sin kulturpessimism genom att få svalr på vitt
au det verkligen inte behövs mycket. av Ha:n tankar för att bilda en filosofisk skola.
Stenström har gtundligt satt sig in i sitt ämne och man fär verkligen hoppas att
han gör allvar av några halvkvädna löften i avhandlingeo om en kommande bok om
existentialismens inflytande i 4o-talets Sverige. Särskilt för sädana författare som
Stig Dagerman, Lars Ahlin och Lars Gyllensten är ju detta grundläggande, men långt
ifrån klarlagda, frägor.
Till sist en stilla undran. Varför nämns Gabriel Marcel 14 gänget i förbigående
utao att någonsin bevärdigas ens en fullständig mening? Den kristna existentialismen
är sannerligen inte alls ,betydelselös och Marcel har ju det gemensamr med rion
Sarte, de Beauvoir och Camus att hari skrivit både filosofiska essäer och skönlitteratur. Det vore sannerligen på tiden att någon tog sig an denne originelle tänkare
även

i

Sverige.

Lar Melin
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briel,

Samlingar och sedet

-

Godet des Marait och Fasc. XLI

Gq66) God.et d.es Marais -

Grecqae

När man tillfrågas om lätt tillgänglig
och insruktiv andlig litteratur på något
skandinaviskt språk kan man alltid med
gott samvete hänvisa till en serie småskrifter, Ånd og Lia, som utgss av
Pau luskredsens Fotlag, Köpenhamn (per bd Dkr. z:75). Yi har tedan

(Eglise). Det är en förnämlig rad av fackmän i >Askes och mystik; lära och historia>, som där står till förfogande utöver
redaktionen, som för närvarande leds av
Andr6 Rayez och Charles Baumgartnet
SJ under assistens av Michel Olph-Galicard SJ. I faskikel 39-4o övewäger pre-

ofta betonat detta och gör det gärna om
igen. Även svenska ka'toliker borde ha
stor nytta för sitt an'dliga liv av att skaffa
dem. De senaste häftena i serier. Sfund.agen (r z9), Den kristne fribed (t p)
och Kerligbeten (nr 3r) belyser från
olika synpunkter ämnen av stor berydelse
för ett sunt och riktigt fungerande kristet

personligheter. De relativt Iä övriga artiklar, som berör läran, behandlar så intressanta ämnen som bl. a. Gard.e da
ceur, Garde d'er Sens; Gän*flexions et
m.ötanies, Gloire de Diea, Gnose e,
Gnosricisme. Särskilt de omfattande och

liv'

Årsbok

av i

sa,mmantranget viktiga

omsorgsfullt utarbetade artiklarna om
"Guds

ära" samt ,Gnosis och gnosticism,

fötjånar uppmärksamhet även hos företrädare för angränsande fackområden.

*

för Kristen Humanisrn,

utges av Förbundet

sentationer

som

för kristen humanism

genom dess arbetsutskott under ledning
av bibliotekarie Eric Lilliehöök, har med
årsboken 1965 hunnit fram till sin z7:e
ärgäng. Dessa årsböcker erbjuder rik och

gäller de artiklar i faskikel 4o
som handlar om Gourmand.ise et goar-

Detsa,mma

rnand,ite spiritaelle, Gorb spiritael och

inte minst

Graal (myten dikter

-och romaner, objekt,
-

riter, personligheter,
Ä,rtikeln om

mytens innebörd m.m.).

stimuletande information samt

ocLr i

Goutemement spiritucl -kan tjäna som

orienteriog, med äkta humanistisk
stor utsträckning direkt kristen accent,
över aktuella händelser och företeelser i
kultutlivet. ,Dessutom ett hundra,tal bok-

prov, huruvida de nya signalerna i kyrkan hunnit sätta spår i uppslagsverket.
Där citeras i varje fall Paul VI:s encyklika Ecclesiarn saarn och hänvisas till lit-

recensioner>, som innehållsförteckningen
på första omslagssidan så blygsa.mt btu-

terarur som utkommit 1966. Men en närmare granskning ligger utanför ramen av
denna vår kursoriska anmälan.

alltid

kar anmärka. Recensionsavdelningen i
År:bok t965 omfattar som vanligt rubrikerna: Religion, Filosofi och psykologi,
Pedagogik, Litteraturhistoria, Skönlitteramr, Biografi, Samhällsvotenskap, Naturpg1 fu framför allt denna
vetenskap.
rikedom på- omsorgsfulla bokanmälningar
av kompetenta recensenter som säkrar
dessa fusböckers förblivande värde.

Av Dictionnaire

d.e

av Les Editions

Spiritulitö, utgiven

Beauchesne,

Paris, har numera de första faskiklerna
av band 6, omfattande bolstaven G, ut-

kommit: Fasc. XXXIX-XL (tg6>) Ga-

Den unika

Der Cbritt

"encyklopedin>
in d.er lYeh (jfr Cred.o ry66:38) frän
Paul Pattloch Verlag, Aschaf-

fenburg, har utökats med två band som
på markerat sätt vittnar om denna sam-

lings innehållsmässiga spännvidd: R upert L ay: Die lYeb d.es Stoffet. t Bd,
Aront' - Qaanten - Rehtiaität (II. Reihe
Bd 3a) oah Od.a Scbncider: Die mystiscbe
Erfabrung (VIII. Reihe Bd 6c).
Rupert Lay SJ hör till deo nya generationen av katolska lärde som förenar
naturvetenskaplig fackkunskap med mo-

4r

Lirteratar
dern filosofisk skolning och dfuför kan
griya sig an med de kunskapsteoretiska
och naturfilogofiska problemen på ett
nytt,vårtidstänkande och frågandemänniskor till,talande och engagerande sätt,
Efter en instruktiv överblick över na,tur-

M

ichael

Schmaus skriver

om

övedäggningar kring den kyrkliga utformningen av lekmannaståndet. H e i n z
Robert Schlette om problem som
den s. k. lekmannateologin ställer. E I i-

sabeth Gössrnaon

om leL-an och

i

synnerhet på r 3oo-, teologi efter Andra Vatikankonciliet.
r4oo- och r6oo-talet, behandlar fchfat- På samma födag utkom ett sarnmeltrots all korthet
ingåeode band \Yu ist Theologie? Q966. DM
taren här
- kvantteo- z4:-), utgivet av Engelbert Neuhäusler
- relativitetsteorierna,
atomteorin,
rin, den nya mekaniken, formalism och och Elisabeth Gössmann (den senare står
tillsammans med Michael Schmaus
determinism.
Oda Schneider, som numera hör till -även för utgivandet av serien Tbeologiscbe Fragen beate). Sammelbandet är
karmelitorden, har genom sin mångåriga,
framgångsrika verksamhet på den and- avsett som informativ introduktion för
liga litteraturens område skaffat sig ett nybörjare i teologiska studier och andra
studerande men även ,som handledning
ansett namn bland de andliga författatna
i Tyskland. Den frarnställning av den vid vuxenundervisning. Boken har utformats på så ,sätt att 16 teologiska fackmystiska erfarenheten som hon här ger,
män presenterar var sitt speciella fack
utgör mer en samling essäer än en metodisk översikt. Men kanske blir det just (funda,rnentalteologi och apologetik, exepå det viset lättare för en del läsare att getik, patrologi, kyrkohistoria, d,ogmatik,
moralteologi, kyrklig sociallära, kytkomed henne trånga nägot djupare in i de
gudabenådade bedjarnas inre värld.
rätt och kyrkorä'ttsvetenskap, pastoralteologi, liturgivetenskap, kateketik, missions-

filosofins histotia,

Ett värdefullt bidrag till den diskussion om religionsftiheten, där (nan utifrån Andra Vatikankonciliets dekret söker nya vägar bl. a. för lösning av fågan om förhållandet mellan kyrka och

i band 9 Religiontlreibeit
- i den ho,s Max
Hueber Verlag, Miinchen, publice-

stat, lämnas

(rq66. DM 5:8o)

rade serien Theologiscbe Fragen

beute.

Bandet innehåller uppsatser av Kad
Rahner, Hans Maier, Ulrich Mann och
Michael Schmaus om resp. Inledande
(principiella) anmärkningar

till

den reli-

giösa frihetens problem, Religionsfriheten
i de statliga förf.anningarna, Religion som
teologiskt problem idag och Tolerancen.
Band 8 i samma serie sammanför under titeln Theologie irn Laienstand' (1966,
DM 4: 8o) tre uppsatser, som tar ställ-

ning till f.rägan om förhållandet mellan
teologi och lekmannastånd i den riktningen att

i

vära dagat även lekmännen

får rätt att avIägga teologiska
42

examina.

vetenskap, ekumenisk teologi, asketisk
och andlig bildning), med en inledning
om >förhållandet mellan filosofin och
teologinu och en avslutande betraktelse
över >konvergensen i den teologiska vetenskapenu. Verket lyckas väl med sitt
syfte att väcka intresse för teologin och
motarbeta den uppfattninger att det här
rör sig om en kunskap bala för invigda.
Men väl att märka, verket lämnar endast
en allmän
för övrigt rätt utförlig oö
väl dokumenterad
orientering över

- fackvetenskapernas
de enskilda teologiska
källor, metoder och hjälpmedel. Det rör
sig om en vägledning in i studiet av den
nuvarande katolska teologin.
Verlag Josef Knecht,

Frank-

Iurt/Main, har utgivit ett sammelband
med "filosoficka och teologiska bidrag

till vfu tids fråga om människa, Gud och
uppenbarelse" under titeln Denkend,er
Glaube (rg66.

DM z8:-). Där

presen-

Litreratur
terar direktorn för Seminariet för katolsk

religionsfilosofi vid J. \7'. Goethe-universitetet i Frankfurt, professor Johannes Hirschberger, och direktorn för Se-

tat, Paris, som Peter Henrici SJ utger på
sarrnma f&lae 6h Cred.o ry66; n f.) har

Deninger, en rad vetenskapliga arbeten,

utökats med ett tredje band, Die cbristliche Arm*t G566. DU 7:8o). Det innehåller sex artiklar l<ting håLgan om den
evangeliska fattigdomen: Kristi fauigdom, Den kristna fattigdomen, Fattigdom
och liv i gemenskap, Fattigdomen i den

son docenter vid

dessa iostitut utarbetat

moderna världens ekonomiska och sociala

äten av institutens
bestånd. Boken tillägnas initiativtagaren
till grundandet av dessa institut, biskopen
i Limburg dr ITilhelm Kempf, med anledning av hans 6o-årsdag. Samlingen är
i första rummet avsedd för tidigare och
nuvatande studenter vid dessa institut och
för de.m som är särskilt inressorade av
denna vetenskapliga insats från katolskt
teologiskt håll. Men även en vidare krets,
som intresserar sig för strävan att sätta

omvälvning, Att bli fattig, Den fattiges
glädje. Vägande bidrag till en rätt förståelse av den i vår ef,terkonciliära situation ofta [tamf&da parollen:
"De fanigas kyrka!"
för att parollen inte skall
- tomt slagord utan förverkförbli bara ett
ligas i sinnevärlden.*

minariet för katolsk teologi och teologisk
didaktik vid högskolan för pedagogik vid
sadnma universitet, professor Johannes G.

under de första

tio

uo och vetande i levande förbindelse med
varand'ta, kan ha nytta av de olika uppsatserna, som grupperas i tre kapitel:
Människan, hennes väsen, hennes sanning, hennes värden; Gud, hans existens,
hans skapelse; Uppenbarelsen, kristen
värdemedvetenhet, religiös frihet, kyrka
och lekmän. Boken är, som väntat, skriven utitrrån religionsfilosofiska resp. religionspedagogiska synpunkter.
Den hos Knecht utkom,rnande serien
Tbeologische Akalemie har tidigare an-

mälts

i

Credo (t966:37).

Nr 3

Q966.

DM 6:8o) återger de föredrag som hölls
vid S:'t Peterskyrkan i Köln och domkyrkan i Frankfurt under vintern 1965166

i

anslutning till Andra Vatikankonciliets
dokument, närmare bestämt av konstinrtionerna om kyrkan, liturgin, uppenbarelsen och kyrkan i världen snmt av dekretet
om kyrkans mission och av deklarationen

om kyrkans förhållande till de

icke-

kristna religionerna. Föreläsarna, som är
jesuitprofessorer, ger in'te en systematisk
analys av dokumenten utan de framhäver
några detaljer av all'män berydelse och aktuellt intresse även utöver de teologiska
fackkretsarna.
översänningarna ur tidsktiften Cbris-

Även Verlag Herder, FreiburgBasel-rVien, fullföljer
naturligtvis
sina serier och sarnlingar.
Åv standardverket Hand'bacb d.er Pas-

toraltheologie (jfr Credo ry66: zot l.)
föreligger nu andra bandet, uppdelat i
två delband. Band II/r Gg66) innehåller
fortsättningen av hela verkets andra del:

Grundlegung

der

Pastoraltlteologie als

pruktiscber Tbeologie. I band, Ilf z (1966.
Tillsammans DM 78:
börjar verkets

-) d.er Pastoraltredje del: D*rcbt'äbr*ng
tbeologie als praktitcbe Tbeologie arcd
första huvudstycket: Der Selbstoollzag

der Ki'rcbe ah ga,nzer in der beutigen
lY/eh. De olika medar.betarna bidrar här
utifrån sin specialkunskap till en teol,ogiek analys av vår tids siruation f'& att
komma fram till dugliga normer och
riktlinjer för kyrkans pastorala insats i
den rnoderna världen

i allrnänhet och be-

uäffande missionen, förhållandet till
andra konfessioner och ideologier samt

relationen till vetenskap och konst, mass,media och politik i synnerhet.
Samma förlag frar avslutat utgivningen
av Hand.bacb d.er Liturgieutissenscbaft
(jf.r Cred,o ry64;254 f.), den tyska över-

sättningen och bearbetningen av den av
Aime-Georges Mar,timort utgivna introduktionen till liturgin: L'Eglite en fuiåre
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Lirrerarar
(Paris 196r, Descl6e), med Band ll: Die
iibrigen Sakramenre und. die Sakrantenta.l,im. Heiligtng d.er Zeit (1965. DM
Därmed är detta verk, en mogen

18:

-).av samarbetet mellan framstående
frukt
franska och tyska liturgiker, även tillgängligt i en bearbetning som har kunnat ta hänsyn till liturgikonstitutionen.
Salregistret, som avslutar andra bandet,

ger möjlighet att använda ,handboken"
som uppslagsverk i liturgi av nyaste
datum.

Verlag Herder har även avsLutat Komi fsm band (r95666. Per bd DM 14: 8o), den tyska övern emrar zanz. Messb*cb

sättningen

av Thierry Maertens-Jean

Frisque: Guid.e d.e lAsrcrnblöe chrötiemne
(Tournai 195646, Casterman). Verket

erbjuder en biblisk-liturgisk och pastoral-liturgisk kommentar till alla mässformulär i missalet under kyrkoåret, till
hjälp främst för predikanter och kateketer, men även för bildade lekmän, enligt
den ständigt återkommande tankegången:

Utläggning av Skriften, förklaring av
liturgin, Bibelns budskap, trons vägledning. Kommentaren motsvarar alltså på
utmärkt sätt liturgikonstitutionens intentioner och riktlinjer.

ltv

Herder-Biicherei bör nämnas:

Band

49

IVer ist d.ie Khcbe? (1965

DM z:8o) är ett stimulerande inlågg av
den kände schweiziske teologen H

ans
diskussionen
kyrkobegreppet beträffande symbo-

Urs von Balttrasar i
om

lerna Guds folk och Kristi brud

samt

till varandra.
z6ofz& Dat Zueite
Vaticanam. Konzil des Ubergangt (1966.
DM 4:95) har skrivits av David Andreas Seeben, chefredaktör f& Her
d,er-Korrespondenz. Han ger sin rteologisk.publicistiska>, väl doku,menterade
berättelse om konciliets gång, de ivriga
deras relationer

Dubbelbandet

diskussionerna mellan de olika

grupperna

och riktningarna, den inre uwecklingen
av fädernas stållningstaganden, dokumentens tillblivelse m. m.
Band, 269 Fried.e zuischen Christen
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Q966. DM z:8o) ger en sammanstdllning av viktiga tal, referat och intervjuer
av de två främsta förgrundsgestalterna i
vära dagars ekumeniska rörelse

Augu-

stin Kardinal Bea octr \Tillern
Å. Visser't Hooft. I en inledning
tecknar biskop J. G. M. \f i I I e b r a nd s,
sekreterare vid det romerska Sekretariatet för enheten, bakgrunden till de nya
relationerna sedan 196o mellan Rom och
Kyrkornas världsråd.
Av uppslagsverket Der Neue Herder,
sorn vi anmält i Cred.o 1966; r4o, har nu

Band,

z:

Cbrom-Giwberg (1966. DM

6s:
utkommit Det är en
-, att bläddra
-) igenom dessa 7zo sidor
glådje
med. zz ooo precist 'formulerade korta
59i

upplysningar eller längre artiklar. Och
därtill det rikliga och verkligt illustrerande bildmaterialet
färgplanscherna
t.ex. över >Gewiirzkräuter,
eller ,Edelsteine und Sohmucksteine" är idel ögonfröjd och tablåerna till artiklarna om
rDeutsche Kunstr, rFranzösische Kunstr,
är inte bara represen"Expressionismus,
tativa utan även vällyckade i trycktek-

niskt avseende. Man finner heller inte så
lätt någon annanstafls så tydligt konturerade och framträdande tecknade bilder.
Det återstår ännu ac kort hänvisa till
nägra band i en av Herders förnämligaste
serier, som emellertid i allmänhet utgörs
av arbeten som hör till facklitteraturen
i trängre mening och därför i viss mån

ligger utanför vår tidskrifts intressesfär.
Jag menar Quaestiones d.isputaiae (jf.r
Cred.o ry66:38).

Iband z5,Karl Rahner-Joseph
Ratz i ngec Olfenba.rang *nd. uberliet'erang

(rq6:. DM 6:8o)

behandlas

den teologiskt och ekumeniskt så relevanta fuägan om förhållandet mellan
Skriften och traditionen, en fråga som
ingående diskuterades även på det senaste konciliet och i konstitutionen om
uppenbarelsen ställdes i ny belysning
just under inflytande av den nya teologiska debatten, som föreliggande bok är
ett vägande bidrag till.

Lirteratu.r

I

band 28,

Franz Mussner:

Jobanneiscbe Sehuehe

D/a

(rg6:. DM g:8o)

ställer sig författaren uppgiften att genom

noggrano detaljundersökning av de johanneiska texterna i NT bidra till djupare insikt i den stora betydelse detta
johanneiska sätt att se på Kristi pelson,
predikan och gärning har som ständigt

av Kristus-verknärvarande
"åminnelse>
ligheten.
Band 29, Henri Bouillard: LogiA des Gkubens (rq66. DM rr:8o) är
ett rnycket intressant försök att under
modern synvinkel ta upp den viktiga frågan om trons faktiska och kunskapsteoretiska förutsättningar. Författaren anser,
an det är den mänskliga erfarenheten
snarare än ett diskursivt tänkande som
troo baserar sin visshet på. Därmed blir

det också Lättare att förstå att 'trons logik>, dvs. enligt författaren >logiken i

det fria

ja-sägandet

till

kistendomens

mysteriumr, gzrante:ar just en äkta frihet både i tänkande och handlande.
I
andra delen gär Iörtattaren i diskussion
på det teologiska planet med Karl Barth
och Rudolf Bultmann och på det filoso-

fiska med Gabriel Marcel och Maurice

logisolre Fakultät der Universität Wien
utger sina vetenskapliga arbeten hos Herder, N(ien, under titeln lY/iener Beiträge
zu Tbeologia. Som band XIII utkom

Ferdinand Dexinger: Sr*rz d,er

Göttenöbne od.er Engel aor dq Sintflut?
Gs66), en exegetisk studie över Genesis
6: z-4 med särskild lränsyn till denna
texts tolkningshistoria och det religions-

historiska jämförelsematerialet. Ett utmärkt exempel på vår tids försök att
komma fram till en ny ,förståelse av sådana inslag av angelologi och demono-

logi

i

Bibeln.

Band

XIV, Ändreas Bsteh: Z*r

Frage nacb der Uniaersalitåt d.er Edösung

'Q966. DM r5: zo), är en dogmhistorisk
studie till kä,gan om frälsningens universalitet med särskild hänsyn till uppfattningarna hos de Apostoliska fäderna, de
grekiska apologeterna på roo-talet och
Ireneus av Lyon. Dessa uppfattningar
framställs dels på grund av en historisk
överblick och dels som resultat av en nog-

grann granskning av deras sktifter enligt
systematiska synpunkter. Det väsentl,iga
syftet med denna brett upplagda undersökning är att utifrån den första kristna

traditionen belysa den nutida teologins

Blondel.

Hermann Re,iners:

uppfattning on Kristi frdlsningsverks be-

Grund.intention and. sittlicbes Tan (t966.
DM r5:8o) rör det sig om en på moderna filosofiska, psykologiska och teologiska insikter byggande analys av den
sedliga aktens grundstrukturer med särskild uppmärksamhet riktad på den till

tydelse för hela mänskligheten, och det
nederslag den fått i Andra Vatikankon-

I

band 30,

grunden liggande intentionen, för att på
så sätt kunna t^ v^ta på allt det positiva,
som den i väta d,agar förhärskande inriktningen på den subjektiva intentiooen
vid det etiska handlandet har resulterat
i både i forskning och värdering, 'rnen
för att på samma gång kunna uppvisa de
faror för en sann etik, som uppstår om
man förfaller till en
som
"situationsetik>
lösgör sig helt från alla objektiva, allmänt

giltiga bindningar.
Till slut ännu en samling som förtjänar uppmärksamhet. Die katholisch-theo-

ciliets dokument.
TG

Muriel Spark:

Mand,el-

bar.mporten. Stockholm ry66,
Norstedts.

Kt.

3z:

-,

.. .rMen man vet inte alltid vad man

är. Det är alltid hägan om något mer
än jude, icke-jude, halvj rde, halvt icke-

ju människosjälen, individen också. Inte jude, icke-jude på

jude. Det gäller

sarnma sättsom man kan säga höst, vinter. Något unikt, något som inte kan upprepasn (sid. 39).
Vem är hon dådenna BarbaraVaughan,

4t

Litteratur
huvudpersonen

i Muriel

Sparks roman

Hon är skotsk-judisk lärarinna
rötter

i de borgerliga

parallellismer

till ea kort

underhugget

vardagsspråk.

Mandelbaumporten?

i

kretsarna

med
Eng-

Mand,elbaumporten handlar ytrersr om
människans ensamhet, oro och behov av

i en vädd, som hotas
att splittras rner och mer. Meo det är en

land, hon är katolsk konvertit och hon
är pilgrim i Det heliga landet. Något

mänsklig kontakt

mer? Själv svarar hon med'Guds ord till
Moses: >Jag & den jag är." Punkt. Slut.
Hon rir den hon är, en annorlunda pilgrim på en något annorlunda pilgrims-

rolig bok Muriel Spark har skrivit, en
underhållningsroman väl värd att skaffa,
väl värd att läsa och väl värd att fundera litet över.

resa.

Mailanne Sand.abl

Hon är pä jakt efter Bibelns heliga
platser, samtidigt som hon vill besöka sin
älskare,

Hary

Clegg, ,som

är

Skall sambäl.let utbild.a pråster? Debattbok om pastorsutbild-

sysselsatt

med de arkeologiska utgrävningarna i

ningen, red. Lv Jan-Erik
tr öm. Stockhokn 1966,
Gummessons. Kr. 14: 5o.

Qumran, men hon är också på flykt undan sin lesbiskt ffugade vänskap med rektorn för den skola i England, där hon
arbetar.

På grund av sitt judiska blod tvingas

Barban Vaug,han att iaktta alla säkerhetsåtgärder vid sina besci& i Jordanien.
Förklädd

till

arabkvinna dras hon

in i

de mest oväntade händelselbland spioner
och kontraspioner tillsammans rned den

engelske diplomaten Freddy Hamilton,
hennes vän och riddare, som så srnåningom blir rnindre velig ooh med tiden

växer

till

bokens verklige hjälte.

Handlingen är förlagd till båda sidor
om Mandelbaumporten, den gatstump
som delar det israeliska Jerusalem från
det jordanska, och tiden är 196r, det

första året under Eichmannrättegången.

De

engelska kritikerna

har

närmast

velat se boken som en politisk satir, men
det är nog att driva det hela en aning
väl långt, även om Muriel Spark ofta

framhäver det absurda

i den

rådande

världspolitiska situationen. Förfatrarinnan
är väl insatt i sift ämne, då hon själv
en längre tid vistats i Jerusalem, och
hennes iakttagelser är mycket intressanta.
Muriel Spark skriver en prosa laddad
av ironi, kvickhet, humor och rnänsklig
värme, som känns befriande. Med ett

språng hoppar hon från nutid till dåtid, från presens till i.mperfektum, från
rent stilistiska dtag som anaforer och
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r$(i ks

Detta är alltså en debattbok som skrivits av tre professorer vid de teologiska
fakulteterna

i Uppsala och Lund, tre rek-

torer vid de frikyrkliga teologiska seminariefna, två yngre akademiker, wå lekmän med förankring i Svenska kyrkan
resp. Svenska missionsförbundet samt en
konsulent i Skolöverstyrelsen. Ävsikten
med boken sägs vara att stimulem en
angelägen debatt. Längre kan man rim-

ligtvis inte komma med en samling inlågg av detta slag. Något svar på den

i titeln ställda

frågan Lär man givetvis

inte.

De teologiska fakulteterna har åtminstone en utbildningsuppgift som är odiskutabel. Så länge det obligatoriska skolväsendet har ämnet religionskunskap på

sitt

schema .måste det finnas akademisk

undervisning, som är avpassad för dess
lärare. Denna undervisning är för närvarande under omläggning och med säkerhet kan man säga en sak om resultatet: Den teoretiska utbildningen blir ,mera
målinriktad än hittills. Redan tidigt kommer de som studerar vid universitetet att

bli

medvetna om de väntande framtida

arbetsuppgifterna.

Mera komplicerad är situationen när

det gäller andra

utbildningsuppgifter.

Traditionellt har de teologiska fakulte-

Lirreratar
terna i Sverige utbildat präster i Svenska kyrkan, dels teoretiskt dels praktiskt

med en termin vid det s. k. praktisktteologiska övningsinstitutet. Det är denna
utbildning, som debatteras under boktiteln Skall vmhället urbild.a präster?
Svarar man ja på denna f.räga, dä
borde man med det snaraste skapa en
motsvarighet till lärarutbildningssakkun-

niga (LUS) för en översyn av pastorsoch prästutbildningen. Denna deMttbok
ger nämligen inte svar pä nägra frägor,
däremot ett statkt intryck av brytningstid med krav på nyorientering. Därvid
skulle man sannolikt nå ett långt stycke
i renhårighet och reda om man inte fullt
så mycket ägnade sig åt det glrr,mllga
talet om objektivitet utan helt enkelt deklarerade: Vi kan vid de svenska teologiska fakulteterna eFbiuda en öppen ekumenisk teologisk utbildning av allmänprotestantisk karaktär.
Vidare påminner denna debattbok om

att äonu en ftäga

måste ställas: Kan

Svenska kyrkan och

de frikyrkliga

sam-

funden nöja sig med den utbildning som
ges vid de teologiska fakulteterna? Sannolikt vore svaret ett klart nej, om insiktsfulla personer sade i klartext vad de
menat. Den svenska teologin blir mer

och mer ett ghetto i samhäilet och det
beror inte bara pä de stygga kulturradikalerna. Man förstår om utgivaren av

denna bok Jan-Erik \Tikström skulle
känna sig otålig och vill ruska liv i andarna en smula.
,tL

E.

Thestrup Pedersen:

Bibelband.bok Med förord avprofessor Per Erik Persson, Lund
r966, Gleerup. Kt. z3: 5o.

Kvalificerad teologi har ofta det felet
att den är oanvändbar för praktiskt bruk,
,men det måste genast sägas att Thestrup
Pedersens bok fördelaktigt skiljer sig från
mängden

i

det

avseendet.

Siälva titeln handbok kan vara

,miss-

för en svensk läsare
det är
tydligen en översättning från- danskan.
Snarare skulle man vilja kalla den uppslagsbok, där en rad bibliska termer och
uttryck får en kortfattad, översiktlig och
visande

i

allmänhet väl genomförd presentation.
Boken är avsedd för praktiskt bruk
för präster oah larae i arbete. Som
-sådan kan den säkerligen göra utmärkt
nytta, som information, repetition, sammanfattning. Stickprov ger vid handen
att det teologiska underlaget är bra från

allmänt protestantiska

utgångspunkter.

Vad ,man alltid kan diskutera är metoden
som används för att presentera stoffet.

Änmälaren skulle på vissa punkter ha
gått till våga pä annat sätt. Om rnan
väljer ett så svårt uttryck som hgreppet
uGuds avbildu, så förtjänar det
'uppmärksamhet redan av det skälet att det står i
en text, som är aktuell ur undervisningssynpunkt. Men Pedersen ger där knappast den vägledning som behövs. Här
hade det måhända varit bättre att
se- att
dan man ,med författaren konstaterat
ge ett par, tre
begreppet är debatterat

mera utförligt presenterade
förslag till

lösning. Att undervisa innebär att vålja.
Ått undervisa Iirare pä väg till klassrumrDet är ju ofta
man skall se
realistiskt
att i viss utsträckning välja

åt

dem.

-

JL

Hanns Lilje:
Martin
Lutber. En bild.monograt'i. Stookholm r966,
34:

-.

Författaren

till

Gummessons. Kr.

denna bildbiografi, bis-

kop Hanns LiIje, dr en av den moderna
lutherdomens mera välkända representanter, tysk kytkoledare och lutherkännare. Den som skrivit boken vill ned
andra ord göra Luther levande för dagens människor inte bara som historisk
person vilken som helst utan som inspirerande reformator, vars tolkning av den
kristna tron är riktig.
47

Litterarar
Lilje har valt att göra

en modern bild-

kar att \Tillems möjligen

i sin ekume-

monografi. Textavsnitten är kortfattade
och läsmässigt lättillgängliga men sam-

niska iver ,har fått Barths teologi och
Roms teologi att löpa samrman mer än

tidigt fungerar bild,materialet ungefär på

det är berättigat. Påpekandet förefaller

en modern bildtidning.

inte obefogat men trots det år boken läsvärd. Det hör till all,mänbildningen att

samma sätt som

i

Boken erbjuder inga större överraskningar och det är väl ej heller avsikten.
Luther presenteras på ett sätt som man
kan vänta av €n framstående tysk,

luthersk biskop och bildmaterialet

veta något om Barth.
SL

dr

rikt; urvalsmöjligheterna ät
ju också stora. Möjligen vill man
sorn

överflödande

Erich Feifel:, Die Ghaerueis*ng *nd, iler ab-

sammanhang

bensun

ofta annars i liknande
invända mot bildtexterna. De spelar -en

så

uesende Gorr,

stor och central roll i framställningen
rnen är alltför kortfattade. Många roliga

till och med väi bilderna går därmed för-

och intressanta, ibland
sentliga inslag

lorade för de läsare utan specialkunskaper, som författaren vänder sig till med
denna populärt upplagda folkbok.

Wi ll

ITolf gan g Nastai nczyk:
Fiibrang za geistlicben, Leben
in Schalkatecbete unl. lagend.pastoral. Freiburg, Herder 1966.

em s; Ka.rl Bartb.

till hans teologi.
Stockholm ry66, Gummessons.
Kr. r3:5o.
En intoduktion

I

dessa

tider har böcker verkligen sina

Karl Barth är en protestantisk teolog, som inte visat någon särdeles uppöden.

skattning av katolsk teologi eller katolskt
kyrkoliv. Nu utger det frikyrkliga Gummessons förlag en pr€sentation av denne
Barth, skriven av en ung holländsk domi-

nikan. \Tillerns

är f. ö. inte den

ende

katolik, som intresserat sig för Barth.
Flera av de mest kända monogratierna

har katolsk proveniens, von Balthasar,
Bouillard och så dr Kiing naturligtvis.
Det katolska intresset för Barth är välmotiverat. Han är en av århundradets
stora tänkare, dessutom en egensinnig och
intressant person med skarpskuren profil.
Barth har i allmänhet blivit mycket
hedersa,mt behandlad av katolska teologer
och även \flillems visar stor uppskattning. Översättaren, Lars Lindberg, påpe-
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Zuver-

Fragen zut Entsteh'uog und
Eigenart des NT. Freiburg, Herder 1966. DM rz:8o.

'tL
B. A.

Not und

sicht der Katechese im Kmftfeld
des Unglaubens. Freiburg, Heråer ry61. DM ro: 8o.
Anton Vögtle: Das Ne*e
Testament und. die neuere katboliscbe Exegese. r. Grundlegende

DM 9:8o.
Dessa tre skrifter ingår i serien Åktuelle Schriften zur Religionspädagogik
(nr 6, 8, rr) och ger tillsammantagna
en ganska god bild av seriens uppläggning.

Vögtle är professor i Nya testamentets exegeti,k i Freiburg. Denna hans bok
avser inte i första ,trand att anmåla nyv,unna forskningsresultat. Snarare är den
ett bidrag till saneringen av exegetikuodervisningen

i

katolska skolor, som

så-

dan välkommen och behövlig. Vögtle pre-

sentelar vad modern exegetik har nått

fram till inom ett visst nytestamentligt
ämnesområde, f. ö. med hänsynstagande
till uppsaliensisk exeges.

Erich Feifel är religionspedagog

och arbetar ftän andra

utgångspunkter.

Hans bok handlar om ateismen, som han
inledningsvis beskriver. Men hans egentliga uppgift är att besvara fuägan hur

Lilteratur
man utifrån en mistio canonica undervisar moderna unga människor med denna
ateism

i

bakgrunden. Bokens andra hälft

såsom nödvändigt att debatten och fram-

för allt arbetet med disciplinproblemen
saneras och förläggs till en realistisk nivå.

detta sammanhang förtjänar Ells bok
att bli uppmärksammad.
Till sin typ nära beläktad ,med Feifels För svenskt öra klingar redan uttryc,bok är den som Nastainczyk skri ket >disciplin i skolan> oangenämt, även
vit. Det framgär redan av titeln, som om det används mycket ofta. I den allra
även påminner om egenarten och .mål- mest aktuella debatten utbyter man gätna
sättningen hos den undervisning, som "disciplin> mot uttryck sådana som "skolans inre liv". Detta innebär onekligen
denna serie vill understödja.
Det är av utrymmesskäl omöjligt att ett framsteg och även Ell hade med förgöra en fylligare anmälan av varje num- del kunnat göra bytet. Hans bok hand,rner i den här aktuella skriftserien. Som lar inte alls om disciplin med den biklang
allmänt omdcime kan sägas: De arbeten av kasern som ordet ldtt 'f.är utan helt
som behandlar exegetiska Iågor ger enkelt om skollivet, sett ur vissa väsentknappast något nytt för en läsare med liga synpunkter.
svensk universitetsutbildning. Däremot Ell börjar med en definition: Disciplin
är de arbeten som sysslar med aktuella * förmägan och beredskapen att bejaka
frågor kring religionspedagogiken myc- och uppfylla de till innehåll och omfatt-

handlar således om uKatechese im Raum

I

des modernen Unglaubens".

ket nyttiga med en uppsjö av fruktbä- ning berättigade krav, som olika

rande synpunkter och stimrulerande uppslag. Detta beror inte på att b<ickerna i
sig själva är så originella utan därpå att
de arbetar med en referensram, olik vår
egen och med andra infallsvinklar in i

problematiken.

"berättigade

man beträda för att förverkliga sin rnålsättning? Vilka är hindren och svårigheterna?

SL

Ernst Ell: DisziPlin

in
der Scbale. Freiburg 1966, Hetder. DM ro:8o.

H. F. Joos - F. Pöggeler Mod.erne Jagend' *nd neue

Aarorität. Beiträge zur Jugendforschung 2. Freiburg t96J,
Herder.

Disciplinen i 'skolan är inte endast ett
svenskt problem. Även utländska skol-

män klagar över

fackområden och skollivet som en social företeelse ställer. Men vad innebär i detta
fall
ktav"? Vilka vägar kan

upplösningstendenser

och talar om betydande svårigheter när
det gäller att få arbetsro i klasserna. Problemet är sålunda internationellt.
Det finns rnånga recept på hur problemet skall lösas. Provkartan omfattar
både seriösa, naiva, utopiska och skrämmande förslag. Skolfolk upplever det ofta

Författaren själv är skolpsykolog och
arbetar således i nära kontakt med det
konftreta skollivet. Han skriver dessutom

utifr.in katolska ståndpunkter. Hans människosyn är katolsk, liksom hans uppfattning om skolans stdllning i en pluralistisk demokrati. Ällt detta ger karaktär
åt hans bok.
Ell skildrar inledningsvis eleven som

disciplinförstörare, en lärorik översikt
med underton av äkta inlevelse i eleven
och hans situation. Men dessutom behandlar han skolans roll i sammanhanget
och att detta tema tas upp till närgången
prövning är en stor vinning. Ingen initierad kan förneka, att skolan
rent av
själva lokalerna
skolans ledning
och
lärare, inte så sällan
bär ansvaret för
disciplinstörningar.
Nu är det naturligtvis möjligt att upp-

rätthålla disciplinen, nämligen om man
kan tillämpa vilka .metoder som helst.
49
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Ell ger också med illa dold avsky exempel på två avatter
skolan i uöverhets"staten och skolan- i diktaturstaten med
deras krav på lydnad, vördnad och ideologisk konformism. Numera är situationen annorlunda. Ell accentuerar för egen
del att skolan skall spegla det demokratiska sarnhället och därför utveckla en
demokratisk livsstil. Skolan är medveten
om att arbeta med människor under utveckling och växt. Rätten att tänka fria

i

skolsalen, rätten

till kritik,

saklighet,

frihet att handla, de gränser som av
allt detta är
sättas

olika skäl måste

- skollivet och
realiteter, som måste påverka
dess utformning.

Den demokratiska skolan som typ är
otvivelaktigt ganska komplicerad. Den
förutsätter nyans och omdöme, den kräver kvalitet av sina lärare, både fackmässigt och rent mänskligt. Ells bok löser
inte disciplinproblemen. Men den ger ett
energiskt och entusiastiskt bidrag till frågan om villkoten för disciplin i en demokratisk skola. Genom att informera om
problematiken på grundval av psykologiska fackkunskaper och praktisk etfatenhet ger den dessutom anvisningar var
de svaga punkterna kan ligga och motåtgärderna bör sättas in.

En rubrik återfinner

läsaren med
om statsmaktens gränser. >Det

glädje

- förekomma
får aldrig

majoritetsförtryck
med hjälp av en majoritetsideologi. Den
demokratiska staten står och faller med
respekten för minoriteten.> Påminnelsen
är viktig inte minst för skolans del.

En rubrik saknas, nämligen om auktoriteten. Det innebär inte att saken är
bortglömd. Men sannolikt skulle en särskild behandling av detta tema föranlett
förfataren att nyarisera sin entusiaskn
på någon punkt. Frågan om den rätta

är dessutorm ett kardinaldemokratisk fostran och skolliv. Elevterroristen med hånet som vapen
och insändarspalternas rvän av ordningr,
som vill ha tillbaka skolagan, liksom den
förvillade frihetsaposteln, som sprider
auktoriteten

problem

5o

i

kaos omkring sig

alla kommer att leva

kvat och irritera -skollivet så länge man
inte är klar över vad en äkta, fruktbar
auktoritet innebär som förebild, vägledning och tryggihet.
'För att kompensera de brister, som på
denna punkt vidlåder Ells bok studerar
man med fördel en liten skrift av J o o s
och Pöggeler, som utgivits av Akadenie fiir lagend'fragen beim Deutscben

Inttitat fir wisenscbaftliclte PiidagogiA
in Mrinster. Den tyska skolan liksom det
tyska folket har ju verkligen lidit under
en auktoritär regim. Riskerna är därför
små, att progressiva tyska pedagoger skall

hemfalla åt drömmerier om uden gamla
goda tiden, och därifrån härnta recept
mot dagens problematiska skolsituation.
De börjar sin undersökning om auktoritetsfrågan utan all överdriven entusiasm
för auktoritet som sådan.
De båda författarna betrandlar problemet ytterst seriöst, utifrån filosofiska

och

uppfostringsvetenskapliga

utgångs-

punkter. När man trängt igenom den
terminologiska snårskog, som tyskt djupsinne ibland hemfaller ät, dä ffu man god
lön för mödan. På åttio sidor ges en väl
nyanserad frarnställning om vad auktoritet är och hur den bör fungera för att
tjäna sitt egentliga syfte, att stödja mognadsprocessen hos den unga människan.

,'L
U r b an

R ap

p:

Konzil,

Kanst *nd Ktinstler. Frankfurt

am Main ry66, Josef Knecht.
DM 5:8o.
Det andra Vatikankonciliet har givit
upphov till en rad arbeten på de ,rnest
skilda områden. Just denna spridning
över ett vitt fält visar med all önskvärd
tydlighet hur genomgripande konciliearbetet varit. Hur många har egentligen
satt sig in i att den första konstitution
konciliet gav oss
den om liturgien
- stora förändringar- i
kommer att nedföra
bl. a. kyrkorummets utformning. Genom

Lirrerarar
detta dokument har vi numera fått två
brännpunkter i våra kyrkor, altaret och
predikstolen, för att närnna det kanske
viktigaste.
Dessa och mätga

andn

konsekvenser

tid för ett inre liv, men han ser iate något motsatsförhållande 'mellan aktivt octr
kontemplativt liv. Han ger anvisningar på

möjligheter till ett rikt andligt liv, även
där de yttre förutsättningarna kan tyckas

av Liturgikonstitutionen blir fullständigt

otillräckliga.

klara när man läser benediktinfadern,
dr Urban Rapps, kommentar till konstitutionens sjunde kapitel, Den sakrala
konsten. Kyrkorum och kyrkoskrud. Dr
Rapp, konsthistoriker av facket, klargör
här för lekmannen på ett överskådligt

En utmärkt vägledning för alla som
kan behöva hjälp med att ordna upp sitt
böneliv. Och vem behöver inte det?

sätt den konkreta innebörden av kapitlet.

En nyttig läsning, som aldrig tappar ur
sikte enheten mellan de två ovannämnda
ubrännpunkternan

i

liturgien,

sakra,men-

tet och ordet. Boken kan säkert ge vägledning här i Norden, där denna aspekt
är speciellt aktuell, eftersom vi ständigt
måste vara beredda att irireda nya kyrko-

Kerstin lYikttrand'

Lexikon

fiir

Theologie und

Kirche. Das xteite VaiAanisclte

Konzil, Dokumente

(lateinisch

und deutsch) und Komnentare.
Schriftleiter Herbert Vorgr imler. Freiburg t966, Herder-

Som tilläggsband

till sitt

,berömda

Max Thuriar, Fråre von
Taiz6: Der ilngeteilte Cbrist. Aktion und Kontemplation. Frei-

Lexikon fiir Theologie and. Kirche ttger
Herders förlag II. Vatikankonciliets dokurnent i originalspråk och tysk översättning med kommentarer av koncilsteologer
och andra framstående fackmän. Första
delen, som redan utkommit, innehåller
konstitutionen om liturgien, Sarosanctam
Concilium, dekretet om de sociala kommunikationsmedlen, lnter rnbifica, den
dogmatiska konstitutionen om Kyrkan,
Lamen gentiant., och delretet om de ös-

Det är alltid mycket intressant att få ta del
av skrifter utgivna av någon av muokarna

Eccleia'rum. Tacknämligt är att dokumenten utges i den följd som de publicerades av själva konciliet och inte efter

rum.

Ett par intressanta kapitel ägnas

också

konstnärens uppgift och samarbetet mel-

lan konstnär och präst.

Birgiua

lY/inbäck

bvg t966, Herder. DM z:8o.
Taizö har länge varit i blickpunkten.

där. Näst priorn och grundaren av Taizä,
Roger Schutz, har dess underprior Max
Thurian tilldragit sig den största uppmärksamheten. De två har till exempel
varit observatörer vid Vaticanum II.
Max Thurian har redan författat flera
teologiska arbeten. Han ställer i den här
föreliggande boken frågan om andligt liv
är rnöjligt nuförtiden. Svaret måste bli ja,
vad skulle han annars själv ha i klosret

att

göt^?

Frågeställningen är aktuell för den moderna, jäktade människan. Författaren börjar just med detta, att man nu har ont om

terländska katolska kyrkorna, Orientaliam

systematiska principer. På så sätt återspeglas den dymaniska inre utveckling,
som utgjorde detta koncils mest fram-

trädande drag. De utmärkta kommentarerna hjälper läsaren att hela vägen följa
j'ust denna karakteristiska linje.
Redaktionen har publicerat texterna
och de ledsagande kommentaterna pL sLdant sätt att de är fristående från det
stora uppslagsverket. Förbindelsen med
detta kommet att fuamgä av ett särskilt
bihang med bl. a. salregister, terminolo'

giskt index och en utförlig koncilskrönika med frirteckning över den viktigaste

5r

I'i'tterarur

Åu gu st'Fran ze n: Kleine
Kir c ben ge s cbic hte. F reibut g
r965, Herder-Biictrerei 237-38.

koncilslitterasuren m. m.
allt i en form
som gör voly.merna om -konciliet till ett
postkoncilidrt komplement till dea andra

upplagan av LexiAon

tiir

Tbelogie snd

Kircbe,

]G

Adolf

Exeler:

and A*fgabe d'er Katecbese, Eine
cb*ng. U ntetsuchungen zur Theologie der Seelsorge herausg. v.

X, Ärnold, Bd. XXI. Freiburg 1966, Herder. DM 34:
Franz

-.

Man kan diskutera om grundlighet alltid är en dygd och tvivlaren kommer säkerligen att finna åtskilliga argumeot i

Exelers bok. Han ger i fem omfattande
huvudkapi,tel med vardera åtskilliga un-

en nästan oövrerskådlig

mängd ref.erat av olika uppfattningar,
som finns att regisuera

i

kompendier och uppslagsverk

litteraturen

till

fär man en översikt av kyrkans snart tvåtusenfuiga historia, med någon slagsida

helt naturligt

mot Tyskland

i Tyskland

märkt vägvisare.
SL

Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Ålten und Neuen Bundes.
Vollständige deuache Ausgabe.

och för den fram

våra dagar. Exeler nöjer sig därvid
inte med den katolska litteraturen utan
har även tädkägat allt väsentligt inom

den evangeliska på tyskt

språkområde.

Stickprov som gjorts tyder på att referaten i allmänhet är korekta.
Varje kapitel avslutas med en samman-

eftersom

- hand vänder sig till
författaren i första
en tysk läsekrets.
Boken är sL:riven med uppen'bar avsikt att vara rättvis och balanserad i sina
omdömen. Inte minst för protestanter,
som vill höra deo andra partens syn på
saken, torde Franzens bok vara en ut-

gift, subjekt (Träger) och viisen. Författaren börjar sin översikt ät q77, dvs.
det år då pastoralteologin blev universi-

till

^v
pocket-

kyrkohistoria och för att skriva den har
man anlitat den unge Freiburg-teologen
Äugust Franzen. På knappa furahundra
sidor och till ett pris av ca fem kronor

det här aktuella temat: hatekesundervisningens objekt (Empfänger), måI, upp-

tetsdisciplin

i

Nu har man kommit till

boksformat
V'esen

pastoralgescbicbtlicbe Unerw-

deravdelningar

DM 4:95.
Herder fortsätter sin utgivning

z:a uppl. Freiburg 1966,Herdet.
Plastikinb.

DM 9:9o.

Denna tyska bibel går tillbaka till den
tyska översättningen i Herders uppskat-

tade bibelkornmentar,
bearbetning

i

i

noggrann ny-

enlighet med den berömda

Därernot saknar man på åtskilliga punkter id6historiska analyser i egentlig me-

"Jerusalem-bifslr, dvs. den franska bibelöversättning som utgivits av L'Ecole Biblique de Jerusalem (Paris 1956). På så
sätt garanteras en text som helt tillgodo-

ning.

gör sig den moderna

fattning och bedömning (Beurteilung).

Av allt att döma har boken varit en av

de forskningsinsatser, som fört Exele,r
till en professur i Freiburg. Men dessutom vill man i förlagsreklamen göra
gällande att denna studie skulle vara ett
bidrag till lösningen av den nödsitua,tion,

vari kyrkans undervisning befinner
Det torde var^ meta diskutabelt.

sig.

.tt
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bibelvetenskapens

resultat och på samma ging

b*

en sober

och värdig tysk språkdräkt. Ett bihang
innehåller inledningar och förklarande
noter

till

de enskilda skrifterna, litteratur-

för bibelstudium, en jämförande namnlista och
särskilt vårdefullt
en handledning- vid daglig bibel- i anslutning till kyrkoårets gång.
läsning
hänvisningar
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