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SEDÄN SIST

>>Nästa

år

i

Jerusalem>

sn f16m förhoppär slutorden iHaggadaläsningen vid den judiska påsken
- templet och förning som upprepats i snart r 9oo är, sedan Titus raserade
störde Jerusalem år 7o. Under nitton sekler har judar i diasporan aldrig upphört att tänka på sin heliga stad" dit har deras längtan stått.
Jerusalem är en uråldrig stad. Redan när David drog därin, medförande
förbundsarken, var Jerusalem en erövrad stad. I tusen år var det judarnas
stad, huvudstad i Juda rike, men även under den tiden härjades Jerusalem
av fiender och folket bortfördes i fångenskap. De återvändg de byggde åter
upp templet, men slutligen drevs de därifrån av den romerska ockupationsmakten. Sant är att en del judar höll sig kvar, alltid fanns en >>liten kvadwan,
som fortsatte att klaga vid ruinen av tempelmuren.
Kan man säga att Jerusalem av rått tillkommer ättlingarna av det judiska
folk, som härskade i staden tusen år av dess mångtusenåriga historia? Är det
självklart att staden skall infödivas med Israel för
dtu bli huvudstad?
^tt
Kan någon påstå att muselmaner eller kristna skulle ha större rätt? Jerusalem
har kommit att betraktas som helig stad för hela det kristna västerlandet,
för hela den islamitiska världen. Ändå
Jerusalem förefaller oupplösligt
judiska
forknippat med det
folket, som i sina fromma böner under seklernas
lopp höll förbindelsen levande. För judarna representerar staden ett omistligt
religiöst och andligt arv, som utgör deras självberättigande. Men också de ur
judendomen utgångna >rsekt€rnan, kristendomen och islam, är knutna dit. Där
har de tre monoteistiska världsreligionerna hemorrsrätt, där möts de
men
hittills aldrig i namn av den Gud som är kärleken. Tvärtom, i misstro och
bittraste fiendskap.
Jerusalem, som borde vara symbolen för karlek och försoning, för fred
och förståelse mellan folken, har dränkts i blod och stridslarm i hundratals
år och om igen nu. Det har blivit ett motsägelsens tecken. Onekligen ligger
det en motsägelse i att en stat, som proklamerar sig som agnostisk, vill göra
denna heliga stad till huvudstad och utan andras hörande införliva den med
sitt område
definitivt säger de själva. En motsägelse dven däri att efter

-

de israeliska trupllernas intagande av staden fältrabbinen blåste i shofar framför Klagomufefl, trots att de mest ortodoxa judarna inte erkänner staten Israel,
därför att de ännu väntar på Messias; enligt förljudande lär en omsvängning
ha skett. Det torde inte finnas någon annan förklaring än att begreppet
to

-
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Jerusalem är mångtydigt och inrymmer imponderabilia som ligger betydligt
djupare än omsorgen om militär säkerhet och tryggare gränser. Och det är
darftir som den ensidiga israeliska åtgärden rört upp en sådan storm världen
över.

En definitiv annektering? Ingenting tyder på att denna skulle bli mera
definitiv dn alla andra under årtusendenas lopp. I samband med den israeliska
statens upprättande framkom tanken på en internationalisering av Jerusalem,
så an oJika trosbekännare skulle få fritt tillträde till sina heliga platser. Nu
har påven Paulus VI återigen vädjat om att denna plan skall förverkligas. På
så sätt skulle Heliga landet upphöra attvara skådeplats för s. k. >heliga krig>.
hur skall
Det är sant att de heliga platserna nästan alla * wivelaktiga
man också kunna lokalisera dem i en stad där tlera gänger inte lämnats sten
på sten? Av det en gång judiska Jerusalem återstår föga mer än Klagomuren.
Men detta land och denna stad ter sig för miljoner trosbekännare som det
konkretiserade målet för en pilgrimsfard och så har det varit i hundratals år.
rlinni5kan har behov av konkreta symboler för
Och kanske är det riktigl
skulle en internationalisering vara den bästa
att inte förlora fotfästet. Kanske
lösningen.

Därmed skulle inte alla problem vara ur världen. Om frid skall kunna
hållas berot i mycket på den enskilde. Veckans helgdag infaller för muselmanerna på fredag, för judarna på lördag och för de kristna på söndag. Den
sop upplwat den stränga sabbatsfriden i Jerusalem f.rägar sig, hur det skall
bli möjligt för de fromma judarna aft acceptera att andta bryter den; och
det är oundvikligt. Förr måste man förete dopattest för att få tillträde till
Jerusalem. Om Israel ämnar behålla staden krävs, inte intyg av de utifrån
kommande, utan en omprövning och en ny attityd av tolerans gentemot de
forna fienderna, såväl kristna som muselmaner.
Men kanske kan man också säga att Jerusalem, de heliga platserna, det
heliga, allt detta skall vi bära i vårt hjärta sä som judarna gjorde i förskingringen. Ty Jerusalem är målet för vår tro, vårr hopp, vår karlek. >Nästa år
ja och nej: det är nu och alltid uupp till Jerusalem>.
i Jerusalem>

-

Kyka

och politiA

är wå skilda begrepp med vissa beröringspunkter, men på senaste tiden har
man sett fler och fler tecken på en vilja att förbise skillnaderna och maka
ihop iu-tressena. På kyrkligt håll är det närmast wå tendenser som samverkat
till dera politiska intresse. För det första känner många det angeläget att
projicera den karitativa verksamheten, som alltid varit en kristen plikt människa mot människa, i större skala
i politisk skala. För det andra önskar
en del grupper spela på en ny väddspolitisk väckelse bland ungdomen i en
situation då traditionell kyrklig verksamhet utövar allt mindre lockelse.
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Den första tendensen kan lätt omformas till ett vackert argument för kristen rätt och rättfärdighet i politiken, men den kan lika lätt spära ur i misstro
mot politiskt kunnande och övertro på de teologiska dygdernas användbarhet
i praktisk politik. Likaså bör naturligwis dg som nu kräver ea allt radikalare
engagemang från kyrkans sida, observera faran med alla politiska bindningar.
Det är dock bara nägra är sedan alla andades ut vid tanken pä att kyrkan
släppt sina tidigare bindningar och kommit in i en förkonstantinsk situation,
och det torde vara högst otroligt att denna frihet skulle kunna uppvägas av
samverkan med någon politisk gruppering som för närvarande ser ut atr
kämpa för rätwisa.
Kyrkan kan och bör, som bl. a. skett i socialencyklikorna, dra upp vissa
moraliska gränser som inte får överträdas. Dit men inte längre kan man gå
i kristendomens nzrmn. Vill man gå vidare, från princip till ställningstagande,
kommer man ovillkorligen till bedömningsf.rägor, där inte ens den mest avancerade kasuistik räcker till. Där måste var och en ha mod att ta ansvar som
människa, inte som teolog. UJandshjälp mä vara en krisrcn plikt, men att
lämna just r % av bruttonationalprodukten är en norm som inte år tagen
från uppenbarelsen. Krig står uppenbarligen i strid med Guds vilja, men
kyrkan har inte något mandat
ta ställning till skuldfrågor.
^tt
Sådana ställningstaganden kan däremot de enskilda kristna göra, och de
bör göra det med både politisk och religiös ärlighet

Hur det gär ntu den religiösa ärligheten offras på politikens bekostnad
vi inte bara studera hos vissa moderna fanatiker utan även med fördel

kan

i Dostojevskijs

Bröderna Kmamasoa.I denna roman finns den berömda storinkvisitorn, en stor idealist, som i sin nitälskan för folkets håsta inte såg sig
annan råd än att rförbättran kyrkan, så att han kunde ge folket brcjd och
auktoritet i stället för tro och frihet. Kristus tillrättavisade han för hans bristande sociala engagemang.

I'I

LEKMÄxXEN I KYRKÄN
II
frrågan,

I'

som fick ett första svar

i del I av vår utredning,r

avser lekmännens

i

kyrkan. Finns det där uppgifter som endast en lekman kan
fullgöra? Kan funktioner av denna art påvisas i Kristi kyrka, ja, då och endast
då skulle frägan verkligen ha besvarats i positiv riktning.
särställning

utgår från
Ett adekaat saar tycksi sjätva
".*, kunna vinnas, om man
kyrkans relation till Kristus. Det är i Kristug som hon har sitt rrsprung,
dock inte på så vis att hon skulle ha framgått ur honom genom en självverkande utveckling; utvecklingsmodellen täcker aldrig ett skeende som är
specifikt mänskligt. Kyrkan har nämligen instiftats och utformats genom ett
uttryckligt beslut. Det är enligt grundarens vilja som kyrkan finns till, samtidigt med att i kyrkan två stånd förekommer, prästernas och lekmdnnens.
Prästerna är som ämbetsbärare utrustade med särskilda fullmakter. De andra
medlemmarna syns till en början inte vara mycket mer än icke-präster och
deras ställning alltså bara kunna beskrivas på negativt sätt.
Man får likväl räkna med att skillnaden mellan stånden i kyrkan, fast den
kan återföras på grundarens fria avgörande, ändå inte har skapats rent godtyckligt. Bakom kyrkans struktur kan man spåra sakliga motiv. Vi behöver
faktiskt inte söka länge för att i Kristi verk möta en dubbelhet, som kan
tänkas vara grundvalen för de wå stånden i kyrkan. Kristi verk, såtillvida som
det är människosläktets räddning från synd och skuld, förutsätter ett föregående behov. Kristi människoblivande, såsom den gudomliga självmeddelelse
det är, kräver en mottagare. Från vilken synpunkt man än betraktar det som
har hänt i Kristus, så fullbordas det inte avskilt i sig självt utan det anknyter

något redan förut giveq det vänder sig till en adr.,essat.
och för övrigt av inga moderna
Den dubbelhet, som därmed framträder
tycks vara den teolo'
tmlogiska förnyelseförsök har kunnat bortförklaras
giska bakgrunden till de wå kyrkliga stånden. Prästernas stånd framstår då
som en representation av Kristus och av allt vad han är och gör. Lekmannaståndet visar sig ha en liknande representationsuppgift genom att stå för den
realitet, som utgör förutsättningen för Kristi verk.
Här måste ett missförstånd under alla omständigheter awärjas. Det är inte
helt enkelt så att lekmännen är mottagare och prästerna givare av Kristi

till

I Jft Credo 1967 sid. rot-ro9.
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i
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gåvor. På det praktiska planet förekommer inte någon skarp gräns mellan
präster och lekmän. Å ena sidan kan det viktigaste bland sakrarnenten, dopet,
meddelas även av lekmän; om den rätta intentionen finns, kan varje människa

f&Åtta ett giltigt dop. Dessutom deltar lekmännen, om än inte på samma
sätt som de prästerliga ämbetsbärarna, verkligen i Kristi präst-, profet- och
konungaroll, såsom Andra Vatikankonciliet uttryckligen framhåller i sitt lekmannadekret och därmed utvidgar den tidigare officiella lekmannateologin.
Ä andra sidan
och det är det mest avgörande
hänvisas den enskilde
på samma sätt som lekmannen
prästen som privatperson
till prästen i hans
egenskap av ämbetsbärare, för att bli delaktig av Kristi verks frukter. För
att ,rrädda sina själar> har alla kristna, de må vara präster eller lekmän, att
följa samma väg. Vad som däremot utgör en väsentlig skillnad hos dem,
det är de representativa funktioner, som tillkommer vart och ett av de bägge
stånden, lekmännens stånd eller prästernas. Vad det härvidlag gäller att framhäva är det faktum att även lekmannaståndet har en äkta representations-

i Kristi kyrka.
Frägan om det finns en speciell lekmannauppgift har därmed funnit ett
svar som fyller det i börlan uppställda adekvanskriteriet. Lekmannaståndet
är inte längre definierat på ett uteslutande negativt sätt. Tvärtom har en
funktion kommit i dagen, som ger lekfolket en särställning. Det finns någonting som hör lekmännen till crh inte prästerna.
Svarets egenart ligger däri att det arbetar med representationstanken, således med en föreställning som människor av i dag står något främmande
för, Representation är ett slags förkroppsligande av något immateriellt. Urtrycket att en statspresident >representerar>, folkets enhet betyder inte endast
funktion

att han för folkets talan, utan dessutom att i honom det som är fördolt i
folkets liv och historia blir gripbart. När en enskild man >>representerar>> ett
tidsskedg har i honom epokens anda blivit levande och verksam. Representationstanken
en av drivkrafterna i de gamla romarnas rättstänkande
har för vårt -släkte blivit svårfattbart, på liknande sätt som medvetandet om
immateriella realiteter har försvagats. Men tänker man på lekmännen, så
tycks deras plats i kyrkan inte med full klarhet kunna bestämmas, om man
glömmer bort deras representationsfunktion. En ovanlig tanke visar sig ha
aktualitet.

Saatets aktualitetframträder, ,U

i

,"ul

man säner de teoretiska reflexionerna

av vär tids viktigaste företeelser, nämligen med vad
man skulle kunna kalla för världens försök att befria sig själv. Världen är
i dag fäst vid sin autonomi och har därmed blivit mera världslig än tidiförbindelse med en

gare.
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Vacl som har hänt blir klarare, när man ser det med historien som bakgrund. Världen var faktiskt under den kristna historien flera gånger objekt
för teologisk tankemida. Det kristna trosmedvetandet har i flen omgångar
arbetat sig fram till en allt klarare uppfattning om förhållandet mellan kristet
och världsligt.

Fornkyrkan såg sig nidgad att försvara sin tro mot feltolkningar. I en tid
till skillnad från vår egen var okunnig om naturen och därför
mera benägen för övertro än för otro, gällde det först och främst att hålla
båda fötterna på marken. Visserligen hade gudomligt ljus lyst fram ur Kristi
ansikte, så att de som sett honom även sett Fadern (jfr Joh. r4:9), men om
kristendomen ville vafa en av de verkande krafterna i historien, så måste det
bli klart att Nasarden bär världen inom sig. Det måste då framhållas att han
är sann människa. I och med att fornkristna koncilier ända till 6oo-talet försvarade den mänskliga komponentens integritet i Kristus, vidmakthölls värloch hans kyrka i världen.
den i honom
Medeltiden gick ett steg längre. Världen fick där sin plats på det ovan
tron liggande meta-planet. I enlighet med den differentiering, som trosmedvetandet hade genomgått, uttalade tzoo,talets teologer den vetenskapsteofetiska konsekvens, som fornkristendomens uppfattning om Kristus innehöll. De
kom till klarhet om att förnuftet även i tron får ha kvar sin egen funktion.
Det var Thomas av Aquino som garderade sig mot att det stycke värld, som
heter tänkande, skulle kvävas genom tron. Tvärtom dissekerade han fram,
hur förnuftet, genom att bekänna sig till de kristna mysterierna, förs till fullhur världen fortlever dven inom själva den kristna trosattityden.
bordan
Fornkyrkans kristologi och medeltidens teologiska vetenskapsteori vidareuwecklades under r8oo-talet till en kristen kultursyn, då påven Leo XIII
(r878-19o3) förkunnade de världsliga livsområdenas >relativa självständigheo. Därmed utsades nämligen att Kristi konungadöme, trots att det inte
upphäver världens egna, inneboende lagar, ändå omfattar allting i vädden.
Världen integrerades för tredje gången i en omfattande teologisk syntes'
I dag befinner vi oss i ett nytt tidsskede. Världen ter sig som absolut. Den
vara den inneboende spänningspolen i kyrkans liv och
nöjer sig inte med
^tt
därmed ett inifrån livsbefrämjande element. Ännu mindre är den endast den
teologiska reflexionens objekt. Den har snarare blivit aktör på historiens scen.
Den vill vara värld och inte mer. Den vill värna sig mot att tas i tjänst hos
eller ens ses som ett led i en större konfiguration. Inför kristendomen har
den råkat i likgiltighet. I själva verket har många av vära samtida blivit
världsliga i den meningen att de varken längre vill bekänna sig till kristendomen eller har lust att bekämpa den. De låter sig varken nås eller förargas
vara >religiöst oskyldiga".
genom det kristna budskapet. De ger sig ut för
^tt fick sätta sin prägel på
I de regioner där kristendomen under århundraden
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livet för att i en senare period lidelsefullt awisas, just dar trängs den nu bort
till den privata sfären. För en hel del av dagens ledande kvinnor och rnän
är kristna principer inte mer än en kuriositet Världen är sig själv nog. Den
tål inte, även om den får behålla sin självständighet, att ingå i en omfattande
helhet. Den vill befrias frän alla beroendeförhållanden.
Man bemöter kristna bekännare och deras personliga åsikter med artighet,
deras trosövertygelse med tolerans, deras mod möjligen med aktning. Men
innehållet i deras tro anses intressant endast i psykologiskt avseende. Deras
kädek, där den vänder sig utåt, upplevs som efterhängsen. Kristendomen
uppfattas inte längre som en realistisk utmaning. Dess representanter avfärdas
som undermåliga.
Sådant är dagens läge.

Vem kan vara mera kallad a;tt reagera på denna situation än lekmännen.
Vem är mera ägnad att möta en värld, som har kallnat, än det stånd som
framstår som väddens inomkyrkliga representation. I lekmännen är världen
i själva verket närvarande inom kyrkan och den forblir det hur långt den än
mä avlägsna sig från och bli apatisk mot allt vad kristet heter. Lekmannaståndet hör till kyrkan. Dess betydelse tilltar i en tid då spänningen mellan

kyrkligt och profant intensifierats.
Det nyal situationen visar sig ,*urlUnr, att de yttre förhållandena kräver
nya former av aktivitet. Specialiseringen inom den tekniska civilisationen har
framskridit långt. Förgreningen av levnadsvillkoren har blivit mindre överskådlig än vad den tidigare varit. Behovet av fackuöildning har blivit överhängande. För att hålla samhällslivet i gång krävs det störe detaljkunskaper
hos ett växande antal personer. Just därför att det redan har blivit svårare
att bevara tillvaron human, krävs det än mer en mera kvalificerad insats för
att läta kristen tro verka över livet i hela dess bredd.2
Av naturliga skal figger här en chans företräd.esais för lekmännen. Ju mera
någon har att göra med världen, desto större är ju hans möjlighec an påverka
den. Prästen kan inte helt undgå att avlägsna sig från livets vardag. Själva
ämbetsansvaret binder honom på annat håll.
Men vad som gör lekmannaaktiviteten angelägen på ett nytt sätt, är i sista
hand inte livets växande omfång. Det verkligt nya i situationen härrör från
världens förändrade attiryd. Därför räcker det inte med att forcera vedertagna
tillvägagångssätt, utan nya vägar måste sökas, andra än de hittills föreskrivna,
vägar som ännu inte fu banaÅe.
Eftersom världen har tröttnat på kristendomen, kan den inte längre nås

r Jfr Paul VI:s encyklika Populoram progressio (263.t961) som (nt zo) med eftertryck kräver
iämvikt mellan tekniskt och kristet framåtskddande,
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av denna utifrån. Det är inte tillräckligt att vädra ett hus som inte längre
lockar någon att bo i. När vädden sätter dcidsreflexen mot alla närmanden
om det överhuvudtaget är möjligt
och mot själva karleken, då kan den
endast botas inifrån. Sålunda måste Kristi budbärare ta de profana livsomvilrådena på djupaste allvar. Engagemanget i världen måste intensifieras
ket helt naturligt åligger framtöralh lekmännen.
Det kommer i själva verket an pä att driva de profana kulturområdena
fram till deras yttersta konsekvenser, att blottlagga deras fundamentala principer. Inför en omutlig granskning skall världen i längden inte kunna dölja
vad den verkligen är. En värld som tas på yttersta allvar kommer att röja,
att den inte helt vilar i sig själv. Sammanhang blir märkbara som omöjliggör

ett absolutifierande.
Världens preliminära karaktär har i sjålva verket redan framträtt. Ett
nytt gränsmedvetande har brutit igenom. Därmed ger själva situationen en
fingervisning om vilka nya vågar som kan följas. Men inte bara detta: den
ännu
stördjer de nya metderna. Ett betydelsefullt drag i dagens läge
inte upptäckt av teologin
visar sig däri att världen inte lyckas att finna
förblivande stadga i sig själv.
Just i den tid, då den vill etablera sig i ett
pretenderat oberoende, har dess självbelåtenhet skakats. Av diktares klagovisor, i dag typiska för hela vdsterlandet, och av ivern att upphöja förwivlan
till ett litterärt ämne framgår redan tydligt nog vad som rör sig i själarna.
Men viktigare är filosofers konstaterande att vädden är beroende av betingelser som mänskligt snille redan alltid förefinner och som obetingat måste erkännas som givna. Vetenskapsteoretiker medger att vetandet till slut mynnar
ut i frågor som bevisligen inte kan besvaras. Inte ens de exakta vetenskaperna
kan upprätthålla sitt exklusiva anspråk på vetenskaplighet. Exaktheten har
visat sig bero på villkor som är inexakta.s
Världen, sådan den år, år längt ifrån sig själv nog. Det är ingen from dröm
och heller inte någon tom förhoppning att kristendomen fortfarande har något
att uttätta. Tvärtom, det kräves nya tag.
Kyrkan tycks ha kommit in i ett nytt skede av sin historia. Den >världsliga>
världen framwingar strukturella förskjutningar även inom kyrkan. Den värld,
som har blivit medveten om sig själv, kräver som inomkyrklig motsvarighet
och det ställer företrädesvis prästerna,
dels nya rön på teologiskt område
i deras egenskap av läroämbetets förvaltare,
inför nya problem. Dels lägger
samma vädd på lekmännen ett eftertryckligt ansvar, som inte kan fyllas med
intellektuella energier ensamt utan kräver reella, praktiska insatser, för att
mirta världen av i dag pä dess eget område, den praktiska insatsens område.
Men det är inte i de praktiska uppgifterna
som ju inte markerar en

-
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lekmännens roll inom kyrabsolut gräns mellan präster och lekmän
kan kulminerar, utan detta sker i deras uppgift att inom kyrkan representera
världen. Denna uppgift tillkommer lekmännen inte bara i första hand, utan
medför en särställning. Denna representation av världen inom kyrkan gör leknannaståndet till en konstitutiv beståndsdel av Kristi kyrka. På ett liknande
sätt som prdsterna är även lekmännen oumbärliga.
Då nu dagens läge kräver att lekmännen växer in i ett uwidgat ansvar vad
angfu kyrkans praktiska insatser, så måste ett preciserat medvetande om lekmännens speciella ställning inom kyrkan frammanas och hälsas välkommet.
Lekmännens position i tmlogiskt avseende ger deras praktiska aktivitet den
bärande grundvalen.
Andra Vatikankonciliet har som första koncilium under kyrkans historia
sysselsatt sig med lekmannaapostolatet Startsignalen har givits till en omfattande verksamhet. N:ir det gäller att bemästra dagens krav, har lekmännen

sitt klara medansvar. Världen måste nås. Men även oavsett i vilken utsträckning världen kommer att läta sig vinnas, och före alla eventuella framtida
frarngängar eller bakslag är världen teologiskt sett rcdan förankrad i kyrkan.
Den är representerad genom lekmännen.

Vilhelm Köster

SJ

DEN HELIGÄ STOLENS DIPLOMATI
\Jed""stående artikel lämnar en kort översikt av den Heliga Stolens

I \

diplomati, dess historiska uweckling och nuvarande situation. Med den
Heliga Stolen avses påven jämte den centrala förvaltningen i Vatikanen, vilken även ofta benämnes Kurian, en beteckning som ursprungligen hänförde
sig

till

romerska senatens mötesplats.
Tyvärr medger ej utrymmet aft i detta sammanhang ens summariskt behandla vare sig ur den katolska kyrkans synpunkt viktiga utrikespolitiska
respektive kyrkopolitiska historiska perspektiv eller de skiftande problem och
svårigheter, som kyrkan haft att bemästra och alltjämt möter vid fullgörandet
av sin mission i världen.
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Såsom utgångspunkt för dessa rader torde det måhänd a var^ motiverat att
erinra om att den katolska (universella) kyrkan av sin stiftare, Jesus Kristus,
har erhållit ett direkt uppdrag att bringa Evangeliets budskap till alla folk,
rnänniskor och länder.
Huvudansvaret för genomförandet av detta uppdrag åvilar påven i egenskap av Kristi ställföreträdare på jorden och Petri efterträdare som biskop i
Rom. Enligt katolsk uppfattning innehar påven ett på gudomlig räm vilande
jurisdiktionsprimat, innebärande att han såsom kyrkans högsta myndighet
utövar en andlig universell suveränitet över hela kyrkan, dess myndigheter,
präster och enskilda medlemmar.
Påvens ställning som kyrkans högste ledare, som under historiens lopp
varit omstridd i olika avseenden, fastslogs definitivt av Vatikankonciliet I r87o
till att avse inte blott lagstiftandg dömande och verkställande myndighet i
tros- och moralfrågor utan även kyrkans styrelse och disciplin, helt oberoende
av varje världslig makt eller myndighet.

För att kyrkan skulle kunn" fofffoj" sin världsomfattande mission visade
det sig redan på ett tidigt stadium i hennes historia nödvändigt att upprätta
en förvaltningsapparat och utse officiella representanter för olika uppgifter.
Detta skedde bl. a. för vidmakthållande av rcgaljåra förbindelser mellan centralledningen i Rom och utanför belägna kyrkoprovinser med deras biskopar,
kloster och kyrkor, vidare för att etablera fasta kontakter med världsliga instanser av skilda slag samt i en mångfald avseenden tillvaruta kyrkans och
den katolska ,befolkningens rättigheter och intressen i olika länder. På så sätt
kom även en kyrklig diplomati att successivt utbyggas och uwecklas.
Den rättsliga grundvalen för den Helig Stolens utrikesrepresentation (right

of legation) år rätt komplicerad och anknyter såväl till kyrklig (kanonisk)
som till världslig rätt, frdmst folkrätten. I korthet kanske kan sägas, att den
katolska kyrkan såsom en juridisk universell organisation städse har gjort ansprak på och
trots energiskt motstånd från antikatolska ideologier, rörelser
och vissa staters sida under historiens fOrlopp
framgångsrikt hävdat full
- andra medlemmar av den
likställdhet såsom internationell personlighet med

internationella gemenskapen, vilka praktiskt taget alla dr stater. Detta betyder, att kyrkan ävensom den Heliga Stolen (skillnaden består närmast i
den sistnämndas rent institutionella karaktär, medan kyrkan j?imväl besitter
ett viisentligt socialt och pastoralt element) i likhet med suveräna, oberoende
stater och i motsats till andra nationellt begränsade kyrkosamfund är direkta
folkrättssubjekt och i denna sin egenskap behöriga att utöva bl.a. aktiv och
passiv legationsrätt (rätt att utsända respektive mottaga officiella diplomatiska
representanter), avsluta internationellt bindande överenskommelser och full-
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göra andra folkrättsliga förpliktelser samt åtnjuta motsvarande rättigheter.
Kyrkans folkrättsliga position påverkades utan rvivel men begränsades inte
i princip av den omständighet€n att hennes natur, struktur och målsättning
är väsenskilda f.rän de till sin karaktär politiska staterna.
Under en längre historisk period ***,r.odes som bekant den Heliga
Stolens andliga suveränitet över kyrkan med en territoriell världslig överhöghet över vad som på sin tid benämndes Kyrkostaten (Patrimoniant Petri).
Ifrågavarande område, som ursprungligen utgjordes av ett antal donerade
gods och lantgårdar, konsoliderades på 7oo-talet under de franlciska konungarna Pipin och Karl den store samt utvidgades och modifierades under tidernas lopp. Vid r8oo-talets mitt utgjorde Kyrkostaten ett territorium i mellersta
Italien på r 8oo kvadratkilometer med 3 miljoner invånare. De påvliga territorierna erövrades i etapper under stridigheterna om Italiens enande r8j9r87o och införlivades slutgiltigt med den nya italienska staten r87o. Den
italienska s.k. garantilagen av r87r, som påvarna aldrig erkändg medgav
påvedömet fri nyttjanderått av Vatikanen, Lateranen och sommarresidenset
Castel Gandolfo utanför Rom. Efter längvariga förhandlingar med den fascistiska regimen under Mussolini slöts ett avtal mellan den Heliga Stolen och
italienska staten (Lateranfördraget), varigenorn en ny självständig miniaryrstat, Vatikanstaten, upprättades under påvens världsliga suveränitet. Den nya
statens raison d'€tre anges i fördraget vata att tillförsäkra den Heliga Stolen
absolut frihet och oberoende och garanrera dess otvetydiga suveränitet även
i internationellt hänseende. Efter Vatikanstatens tillkomst existerar sålunda två
skilda folkrättssubjekt under ett gemensamt överhuvud, påven, som utövaf
dels andlig suveränitet över den universella kyrkan såsom den Heliga Stolens
högste chef och dels världslig överhöghet över Vatikanstaten såsom dennas
statschef. Att den Heliga Stolens folkrättsliga kapacitet dock ar oberoende
av besittningen av ett självständigt territotium framgår med all tydlighet av

det faktum att dess diplomati fortsatte att fungera

i

båÅa riktningarna, låt
under
även
det
oreglerade ftirhållanvara under komplicerade omständigheter,

det

till Italien under garantilagens bestånd r87o-r929.

Den påvliga diplomatin leder sina äldsta anor tillbaka till de första århundradena. Redan på 3oo-talet utnämndes s.k. Vicarii apostolici i vissa
kyrkoprovinser, vanligwis där bosatta biskopar, aft utöva en med jurisdiktion

legationsrätt i likhet med vad som är fallet med de
i vära dagar, varom rnera följer här nedan. Ett par
århundraden senare ackrediterade påvedömet fasta sändebud vid hovet i Bysans

förenad

s.

k. intern

apostoliska delegaterna
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samt hos kejsarens representant, Exarken, i Ravenna. Vidare uppkom en praxis
att pävarna i speciella missioner till koncilier, för delgivning av dLektiv, lö
sande av wistefrågor av teologisk och moralisk art etc., utsände italienska biskopar som legater. Dessa missioner födänades allt större betydelse från rroo-

talet, de anförtroddes kardinaler, legati a laterc, med vidsträckta fullmakter
och maktbefogenheter i påvens namn. Gregorius VII skapade i slutet av roootalet en fast tradition att utsända legater i olika uppdrag av både tillfällig
och mera permanent natur till såväl furstar som ecklesiastika instanser. Från
de nordiska ländernas medeltidshistoria känner

vi till att pävliga legater med

kardinals rang ndnar vid en synod i Lund rr39, då ärkebiskop Eskil installerades som apostolisk vikarie för hela Norden, rr5z vid upprättandet av
ärkestiftet i Nidaros och vid Linköpingsmötet samma år (Peterspenningens
införande) samt slutligen vid det berömda mötet i Skänninge rz48 (införande
av prästerligt celibat och strikt tillämpning av den kanoniska rätten i Sverige).

Mot slutet av medeltiden inträffade en avgörande förändring i den europeiska diplomatins struktur och historia. Som en följd av olika ekonomiska
och politiska faktorer upprättades ständiga beskickningar, vartill republiken
Venedig tog första steget under r4oo,talet. Påvestaten anpassade sig och
anslöt sig på ett tidigt stadium (början av r5oo-talet) till denna praxis. De
påvliga beskickningarna, som i regel förestods av en nunrius av ambassadörs
grad och understundom av internuntius med ministers rang, erhöll en fast
struktur och organisation under Gregorius XIII:s pontifikat (r572).Vid denna
tid fanns tretton nuntiaturer ackrediterade i flertalet katolska länder i Europa
(monarkier, republiker och stadssrater).
Efter en lång nedgångsperiod i den kuriala diplomatins prestige och inflytande inleddes efter Napolmn-krigen och Vienkongressen en era av expansion samt ökad betydelse och uppskattning, framförallt under de s€naste roo
åren med bc;rjan under Leo XIII:s och därefter under samtliga efterföljande
påvars pontifikat. De wå världskrigen, framförallt det andra, varunder den
Heliga Stolens utomordentliga och aldrig svikande ansträngningar för fred
och humanitära insatser beträffande krigsfångar och andra lidande och förföljda folk och människor, har ytterligare stärkt påvedömets ställning och
bidragit till upprättande av ett alltmer världsomspännande nd.t av diplomatiska relationer med kristna och icke-krisrna srarer.
Den påvliga utrikestjänsten, bortsert från apostoliska delegater, står under
ledning av Statssekretariatet i Rom, vars chef är ett slags premiärminister
inom kurian av kardinals rang och påvens närmaste rådgivare. Från att ur-

sprungligen ha utgjort ett mindre kansli för utrikes brevväxling utbyggdes
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Statssekretaritet redan på rzoo-talet under Innocentiuslll till en fast organisation för att i möjligaste mån kunna svara mot den maktställning, som kyrkan
vid denna tid uppnått icke minst'tack vare denne påves politiska geni och
kraftfulla personlighet. Statssekretariatet har under historiens lopp omorganiserats och arbetar för närvarande på tre huvudavdelningar, av vilka den första
handlägger de viktigaste politiska fuägorna angående den Heliga Stolens utrikestjänst.
I äldre tider spelade olösta rangtvister mellan hoven beträffande ambassadörernas placering ofta en politisk roll, vilket gav upphov till allvadiga tvister.
Dock utbildades redan i början av nya tiden en praxis, som tillerkände den
Heliga Stolens officielle representant, nuntien, företrädesrätt framför sina
världsliga kolleger och därmed dven automatiskt ställningen som diplomatiska
kårens officielle talesman, doyen, på grund av påvedömets andliga suveränitet
och dess symboliserande av de högsta andliga och moraliska värden. Denna

tradition bekräftades uttryckligen i ett protokoll rörande displomaternas inbördes rangordning. undertecknat vid '$7'ienkongressen r8r5; bland åtta
signatärmakter var fyra, dåribland Sverige, icke-katolska länder. I princip fastslogs i protokollet, att de i fyra klasser indelade sändebuden rangplacerades
inom varje klass efter ackrediteringsdatum. Den påvliga prioriteten gällde
endast ambassadörerna i den första klassen, inom vilken nuntien var placerad.
Vid en under Förenta Nationernas auspicier anordnad internationell konferens
i Ifien t96r, dirr även den Heliga Stolen var representerad jiimte ett nittiotal

i en överenskommelse om diplomatiska förbindelser
och privilegier, dryftades även inbördes rangfrågor. Invändningar från vissa,
främst kommunistiska stater, att den pävliga representanten (nuntien) r8r5
tillerkända företrädesrätten srrede mot den allmänna likställighetsprincipen
och dessutom vore antikverad och uteslutande hemmahörande i det förflutna,
kunde inte hindra att nuntiens prerogativ godkändes med en överväldigande
majoritet av konferensdeltagarna. Den nya klausulen erhöll en mera elastisk
formulering; för sådana stater, katolska eller icke, som eventuellt ej tidigare
tillerkänt den Heliga Stolens representant företrädesrätt (pröseance), lämnades
det öppet att hädanefter göra detta, om så befunnes önskvärt.
stater och som resulterade

I anslutning till en på senaste tiden starkt utbredd tendens inom den
internationella statsgemenskapen, att ömsesidigt höja de diplomatiska representationerna f.rän ministers till ambassadörs nivå, fann man i Vatikanen
önskvärt att komplettera den med minister likställde internuntien med en
ry65 inåttad ny tjänstegrad inom den kuriala diplomatin, benämnd pronuntius. Denne har ambassadörs tjänsteställning utan att därvid göra anspråk
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på någon företrädesrätt framför andra tidigare ackrediterade sändebud (missionschefer). Sorn resultat härav har en rad såväl internuntiaturer som apostoliska delegationer sedan dess förvandlats till nuntiaturer med en pronuntius
i spetsen. Den Heliga Stolen lät emellertid klart förstå, att arrangemanget
med pro-nuntier betraktas som en övergångslösning, som ej vore helt tillfredsställande. I Vatikanen hoppas man att respektive stater i sinom tid måtte
manifestera sitt erkännande av de höga ideal, som påven och dennes ackrediterade representanter personifierar, även om detta sker på ett så speciellt sätt
som genom inrymmande av en diplomatisk företrädesrätt.

Den påvliga diplomatin, sådan den är organiserad i dag, representeras av
extraordinära sändebud, vilka alltjämt benämns legater, samt av ordinarie
sändebud, nuntier, pro-nuntier, internuntier och apostoliska delegater (de sistnämnda utan officiell diplomatisk karaktär) med tillhörande personal, auditörer, sekretetare, attach6er etc.
Legaterna, som i regel är kardinaler, utsänds av påven för atr presidera
i dennes namn vid stora kyrkliga förrättningar och högtidligheter, kongresser
etc. De företräder även påven vid viktiga världsliga jubileer och andra föranstaltningar.
N u n t i e r n a (inklusive pro-nuntierna och internuntierna), som i dag (juni
1967) uppgår till 58, är ackrediterade i huvudsakligen katolska länder, friimst
i Europa och Latinamerika, men även i stigande utsträckning i Asien och
Afrika i såväl kristna som icke-kristna statet bl. a. flera islamitiska stater
(inalles ro i Asien, rz i Afurka, zr i Latinamerika och 15 i Europa). De är
samtliga yrkesdiplomater, utbildade vid den påvliga diplomatiska akademien
i Rom, men samtidigt präster, i regel med ärkebiskops ställning och rang.
Det överväldigande flertalet är av italienskt ursprung, men de är samtidigt
medborgare i Vatikanstaten. Under medeltiden, särskilt på r4oo-talec, tilldelades ofta prelater, benämnda nuntier, speciella förhandlingsuppdrag. Efter
de permanenta beskickningarnas upprättande på r5oo-talet övergick de befogenheter, som tillkom legaterna, på de fasta beskickningscheferna, som därefter betitlades nuntier. Legater utsändes efter denna tid, endast undantagsvis
i speciella missioner, som redan ovan indikerats.
I nternuntiature rn a finns i nuvarande stund endast i Nederländerna,
Etiopien och Indien. Att dessa beskickningar ä lägre nivå alltjämt finns kvar
kan väl sammanhänga med att de ledande kyrko- och religionssamfunden
i sistnZimnda stater har vissa erinringar mot att en påvlig diplomat å högsta
nivä år ackrediterad därstädes. Det är emellertid av intresse att konsratera,
att såväl Nederländerna, där de kalvinistiska samfunden alltjämt spelar en
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dominerande roll, som Indien har ackrediterat ambassadörer

i Vatikanen

istäl-

let för ministrar. För kuriositetens skull må inskjutas, att >internuntius> från
början avsåg en vikarie för den ordinarie nuntien under dennes längre bortavaro och först senare assimilerades med ministergraden och kom att beteckna
ordinarie beskickningschef å sekundär nivå.

De frZimmande stater, hos vilka påvliga sändebud är verksamma, har i regel
å reciprok basis upprättat ambassader eller legationer i Rom, vilkas chefer
är ackrediterade hos den Heliga Stolen och helt skilda från den diplomatiska
kåren i ltalien. Ömsesidighetsprincipen tillämpas dock ej i alla fall. Så t. ex.
finns en nuntius i Bern, medan Schweiz, tydligen beroende på vissa historiska
omständigheter i samband med strider mellan katolska och protestantiska
kantoner, ännu inte ansett sig i tillfälle att utsända en amhassadör titl Vatikanen. Vidare har miniatyrstaterna San Marino och Monaco jämte Malteserorden legationer hos den Heliga Stolen utan motsvarighet från andra sidan.
Beträffande upprättande av diplomatiska förbindelser mellan stater och den
Heliga Stolen må framhållas, atr den sistnämnda aldrig tar nägra direkta
initiativ härtill men sällan avböjer framställningar härom fuän andra partens
sida, därest denna t. ex. ej bedriver en uttrycklig antireligiös och antikyrklig
politik eller inte respekterar kyrkans elementära rättigheter.
Nuntierna (pro-nuntier och internuntier) sorterar som nämnts under Statssekretariatet i Rom och åtnjuter enahanda privilegier och samma ställning som
världsliga makters officiella repres€ntanter. Deras arbetsuppgifter är numera
efter Kyrkostatens upphörande av övervägande kyrklig, eller om man så vill
använda uttrycket, kyrkopolitisk karaktär, men inkluderar även mera politiskt
betonade uppdrag i samband med kultiverande och uppräthållande av förbindelserna mellan den Heliga Stolen och anställningslandet. Det åligger
de påvliga beskickningscheferna med biträde av sin diplomatiska personal,
som alltjämt uteslutande är rekryterad från prästerlig miljö, att följa och
bevaka kyrkans rättigheter och intressen i alla avseenden och härom inberätta
till Rom. Nuntierna utövar vidare som företrädare påvens andliga makt
^v
en viss jurisdiktion över alla katoliker inom anställningsområdet,
förmedlar
viktiga direktiv och andra meddelanden från Kurian till episkopatet samr
befordrar biskoparnas önskemål och synpunkt€r till Kurian. Den Heliga Stolens diplomatiska uppgifter varierar utan wivel starkt beroende på bl. a. huruvida de gäller ett katolskt land eller ej, samt huruvida en formlig överenskommelse
vanligen kallad konkordat
med vederkirande stat avslutats
om kyrkans- rättsställning, religionsfrihetsgarantier,
skolväsendet etc.
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De apostoliska delegater na ät, som anförts, höga prelater vars verksamhet är övervägande kyrklig. Deras primäruppgift är att representera den
Heliga Stolen i ett visst område och där följa och i samarbete med det inhemska episkopatet och prästerskapet leda den kyrkliga uwecklingen med utövande av en viss ecklesiastik rättskipning. Delegaternahar i princip inte någon diplomatisk karaktär men tillefkänns i en del länder ej sällan en faktisk
diplomatisk status. Delegaterna lyder under olika kongregationer i Rom, såsom Konsistorialkongregationen, Kongregationen för trons utbredande (Propaganda Fide) och Kongregationen för orientaliska kyrkor. Av de 17 apostonägra har under 1966 upphöjts till nuntiaturer
liska delegationerna
ar 6 f<;rdelade på olika afrikanska regioner och andra placerade i stater med
katolska minoriteter, där av politiska och andra skäl upprättande av diplomatiska förbindelser ej visat sig genomförbart (Mexico, Stor,britannien, USA,
Australien, Canada) eller ej opportunt Av intresse är att Storbritannien av
ålder har en legation i Vatikanen, som förestås av en protestantisk minister
biträdd av ett katolskt legationsråd. Under andra väddskriget fanns i Vatikanen en personlig representant för den amerikanske presidenten, som sedermera
indrogs och ej ersattes på grund av motstånd från protestantiska lretsar i USÅ.
B.rrtsett från öststaterna, dr de nordiska staterna (med undantag av Finland)
och Grekland de enda europeiska länder, som inte underhåller diplomatiska
förbindelser med den Heliga Stolen. I Jerusalem residerar för närvarande
en apostolisk delegat med jurisdiktion över såväl Israel som Jordanien och
Cypern.

i

Vatikanstaten under kriget. Efter krigsslutet indrogs den permanenta beskickningen i Rom, varvid det finska sände-

Finland upprättade en legation

budet först i Bern och sedermera i Madrid och Kairo fOrblev ackrediterat
hos den Heliga Stolen. I början av ry66 utnämndes finske ambassadören i
'S7ien till ambassadör i Vatikanen, samtidigt som den apostoliske delegaten
i Köpenhamn, vilkens jurisdiktionsområde sträcker sig över samtliga skandi
naviska stater jämte Island, utsågs

till

pro-nuntius

i

Helsingfors.

Frågan om diplomatiska forbindetl", *"ttno Sverige och Vatikanstaten,
som tidigare diskutefats informell.t, har numera under innevarande riksdagssession tagits upp i en enskild motion. Såsom skäl för upprättande av dylika
förbindelser anfördes bl.a. fOljande: hänsyn till de bägge staternas fredsbevarande verksamheq internationellt samarbete i olika avseenden, det ökade
antalet romerska-katoliker i Sverige, framförallt i form av invandrare hit, samt
skapandet av en extra good-will för Sverige i världen.
Riksdagens utrikesutskott och även riksdagens plenum har avslagit motionen under åberopande av att skal fOr närvarande ej talade för upprättande
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Den Heliga Stolens diplomati
av diplomatiska relationer med Vatikanstaten. Förslaget kommer dock sannolikt vid en senare tidpunkt ånyo på dagordningen.
Man är kanske berättigad att utgå ifrån att vissa djupt rotade negativa
föreställningar och historiska reminiscenser vis ä vis påvedömet och den katolska kyrkan ännu inte har helt övenmnnits inom den svenska opinionen.
Under de senaste pävarna, från leo XIII (r878-rg%> riiknat, Zigde en
viss accentförskjutning successivt rum i den katolska kyrkans inställning till
världen i övrigt, framförallt i anslutning till Johannes XXIII:s och Paul VI:s
pontifikat och Vatikankonciliet II. Denna nyorientering som återspeglas även
inom den Heliga Stolens diplomati har på senaste tiden från auktoritativt håll
ej sällan betecknats som d,iplornatie d,e I'Eaangile. Denna nya >trend> syns
negativt sett bl. a. innebära, att den gamla >>konstantinska> epoken med dess
inslag av >triumfalism>, >teokrati> och dominans mrmera håller på att f.örsvinna samt att även den s. k. konkordatsperioden, varunder den Heliga Stolens aktivitet huvudsakligen gick ut på att i olika länder protegera och tillvarataga rent katolska intressen, numera borjar avlösas av ett mera universellt
inriktat pastoralt engagement i hela mänsklighetens tjänst. Katolska kyrkans
verksamhet kommer därvid i allt högre grad att behärskas av internationellt
sett vitala ftägor: såsom fredens bevarande, den sociala rättvisan och solidariteten, hjälpen till u-länderna etc. Paul VI:s resor till FN i New York, det
Heliga Landet och Indien, hans outtröttliga ansträn gningar för biläggande av
Vietnamkonflikten, varvid även diplomatiens resurs€r till det yttersta utnyttjas,
är milstolpar och vähaliga vittnesbörd om denna nya >giv>, som visserligen
inte är helt ny men nu framträder i en annan dager och i en mer dynamisk

form än förut. Ätt en påvlig nuntius (Mgr. Clarizio i San Domingo) direkt
och tydligen effektivt ingrep i de pågående (april 1965) in ördesoroligheterna
f.& att åstadkomma >eld upphör>, är eft annat exempel, lätvara kanske något
extremt bland många, som illustrerar hur Vatikanens diplomati opererar under
moderna förhållanden.
Ått den kuriala diplomatin och organisationen därav väl anpassar sig efter
de politiska omvälvningarna i vädden efter andra världskriget, framgår inte
minst av den ovannämnda tyngdpunktsförskjutningen till asiatiska och afrikanska länder. Att man i Vatikanen betraktar u-landsproblelnet som vår tids
domineraode fräga,betonades såväl av Johannes XXIII som av den nuvarande
påven, sist i den överallt i världen uppmärksammade encykhkar Populorunt
Pragressio (z6a.rg6l). Eff annat belägg för den Heliga Stolens världsomfattande intressen är det ökade aktiva delugandet genom delegater, observatörer
och bidrag i FN och dess specialorganisationer (FoÅ, IINESCO, Världshälsoorganisationen) samt åtskilliga andra internationella institutioner av bl. a. kulturell och bistånds-karalftär. På grund av sin politiska neutralitet och till fciljd
därav principiella avståndstagande från direkt medlemskap
tr

-
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Hugo Tanzm
som sagt ett i många avseenden fruktbringande samarbete med väddsorganisationen, bl. a. genom personliga kontakter mellan påven och generalsekrete-

rar'en.

*

Av betydande intresse är att sedan påven Johannes XXIII:s tid ett visst närmande försports även till de kommunistiska staterna, varvid åtskilliga diplomatiska kontakter etablerades och vissa avtal (t. ex. med Ungern och Jugoslavien) ingicks. Med vidhållande av bestämda reservationer beträffande de
marxistiskt-leninistiska ateistiska lärorna, sökte den Heliga Stolen genom sin
avspänningspolitik bl.a. utverka lättnader i olika avseenden för de svårt beträngda katolska kyrkorna i öststaterna dvensom i viss mån att uppta dialoger
med kommunisterna i olika ämnen och om möjligt åstadkomma en samverkan med dessa, t. ex. i fråga om väddsfreden och sociala spörsmål. Bland
öststaterna har diplomatiska forbindelser hittills endast upptagits med Jugo.
slavien. De tidigare nuntiaturerna i Polen, Rumänien, Litauen och Lettland
förblir stängda. Som en kvarleva från denna tid finns alltjämt wå skugglegationer från Polen och Litauen med t. f. Chargd d'Affaires i spetsen uppförda
på Vatikanens diplomatiska lista i ett särskilt register.

De nya vindar, som blåser ou", a.rrLu,olska kyrkan under de senaste åren,
har även lett till en begynnande reform av den påvliga Kurian. Denna reform
torde väl sannolikt d.ven sträcka sig till Statssekretariatet, den diplomatiska
utbildningen och internationaliseringen av utrikestjänsten. Möjligen kan man
även föreställa sig en återgång till en tidigare historisk praxis med lekmän
på vissa diplomatiska poster; redan nu förekommer de i en del fall beträffande representationen inom vissa internationella organisationer.
Nyorienteringen torde säkedigen ej undergräva de egenskaper, som tradikloktionellt gjorde den vatikanska diplomatin till ett mönster för andra
het, försiktighet, omdömesgillhet, takt, bedömande på lång sikt och med uppmen samtidigt stimulera och komplettera dessa hävdvunna
höjd opartiskhet
attityder med den atmosfär av >aggiornamento)), som genomsyrade den viktigaste händelsen i kyrkans historia under innevarande århundrade: AndraVatikankonciliet.
Hugo Tornm
Anm. Den Heliga Stolen har under iuli månad eftet överenskommelse med den nededändska
regeringen upphöjt sin internuntiatut till nuntiatut och samtidigt utnämnt en pro-nuntius till
chef. Detsamma hat äten skett med internuntiaturen i Indien.
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MÄRKUSEVANGELIET
ötet med en r goo år gammal text, som mer än någon annan bok i
världen innehåller levande förkunnelse, kräver nägra förhandsinformationer. Vilken kompetens har författaren? Vad förutsätter han utan att tala
om det? Äsyftar han något hos läsaren? Vilken litteraturart föreligger?
På goda grunder nämns som evangeliets författare Johannes Markus. Han
lär ha vuxit upp i Jerusalem och var där, enligt vad Mark. r4t jo f. syns
ge vid handen, på närmaste håll vittne till händelserna i samband med Jesu
lidande och uppståndelse. Som medlem av den första kristna församlingen
(Apg. rz: rz, z5) invigdes han i Jesustraditionen. Denna kännedom fördjupades genom hans personliga kontakt med apostlarna, i synnerhet med
Petrus och Paulus. Enligt traditionen var han samtidigt med Petrus i Rom.
Där skrev han före är 7o, möjligen redan på 5o-talet, sitt evangelium, närmast för enkla kristna i storstaden. På flera ställen visar hans skrift bekantskapen med Petrus men den är, som f.ramgfu av kompositionen, inte enbart
ett referat av apostelns berättelser om Jesus. Enligt Apg. r3:5, 13 och
15:37, 39 yt Markus tidigt engagerad i missionen. Han följde med på
Paulus' första missionsresa men lämnade honom

till

i

Pamfylien

f& att återvända

Jerusalem.

Bland evangelisterna intar Markus en särställning. Berest som han var
kände han till de första anteckningar som här och var hade gjorts om Jesu
lära och lidande. Personligen hade han haft tillfälle att höra och läsa Paulus'
tankedigra, delvis svårförståeliga (z Petr.3: 16) förkunnelse om den korsfäste och uppståndne Herren. Vad han efterlyste var den enkla helheasynen. Med avståndet från Jesu jordiska liv växte f.aran för att den kristna
missionspredikan inte behöll tillräcklig kontakt med Jesu liv som helhet.
Att ha avhjälpt denna brist genom att skriva det första evangeliet och därmed skapa en i världslitteraturen unik litterär form, är Markus' stora förtjänst. Med hjälp av hans skrift fortsatte sedan Matteus och Lukas utfödigare
på samma linje; så när som på etc 3o-tal verser ingår hela Markus' skrift i
deras evangelier. De var med Markus övertygade om att till den frälsningshistoria, som genom Kristus fulländas, hör hela hans liv, också de år, då han,
Gud av Gud, helt fördold som vanlig människa levde bland människor, eller
då han mitt i folklivet, bland vänner och fiender, förkunnade sitt budskap.
Evangelisterna skrev i den övertygelsen, att i Herrens uppståndelses odelbara rnysterium behåller varje dag av hans jordeliv sitt eget värde med kraft

till frälsning.
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Richanl lVehner
Markus löste sin uppgift med språkligt sett mycket enkla medel. I deaa
är han den mest anspråkslöse bland evangelisterna. Han skriver
en påfallande enkel vardagsgrekiska med stilistiska kantigheter och utan
större logisk strukturering av meningarna. Trots aILt är hans lapidariska skrivsätt mycket åskådligt och levande, den semitiska berättarkonsten lyser
avseende

igenom.

Språket hos Markus är enkelt men vittnar om ett rikt teologiskt innehåll,
särskilt i hans kärnord ligger en förtätad förkunnelse. Han börjar med Johannes döparens verksamhet och följer därmed den av aposteln Petrus givna
normen (Apg. r:zz). Med fåundantag anför han inte några längre tal utan
nöjer sig med korta, i sig själv avrundade berättelser om vad Jesus sagt och

gjort. Hans Kristus
den hemlighetsfulle, av folket ännu inte erkände
yis2q
Messias
vid all godhet genomgående em kärvt allvar och har alltid

-

något av Kyrios'majestät över sig. Och denna höga maktfullkomlighet lever
i alla hans ord. Detta inre sammanhang mellan Jesu person och Jesu ord
betonar Markus mycket starkt redan i första kapitlet.
Markus' kommentarlösa, historiska berättelser innehåller i själva verket
rikaste evangelium; någonting högre lyser igenom, Markus såg och skrev

dem nZimligen i ljuset av Kristi uppståndelse. Hans skildringar är historiska,
men en berättelse kan vara historisk på olika sätt. Den korsfästes uppståndelse, som för Markus utgör den teologislca utgångspunkten, är varken beträffande själva händelsen eller dess bevittnande (jfr Apg. ro:4o) historisk

i

vanlig bemärkelse men ändå det ovedersägliga faktum som hela kristen-

domen är byggd på. Denna med uppståndelsen givna, väsentligt fylligre
historiesyn sträcker srg på sitt sätt till alla fakta i Jesu liq såsom apostlarna
småningom lärde sig förstå (jfr Joh. z: 12; 12: 16). Vad Markus och de
andra evangelisterna berätcar, återspeglar en utveckling i deras syn på kristendomens grundval, i deras och deras församlingars förståelse av Jesus som
Kristus-Herren. Steget från Markus, där den äldsta kristna missionspredikan
kan avläsas, till Johannesevangeliet är stort. Men alla evangelister tolkar
ofelbart den historiske Jesus och hans innersta syftemåI. Apostlarnas utformning av hans budskap och evangelisternas redaktionella arbete fick slutligen
genom inspirationen Guds sanktion. Till följd av denna inspiration innehåller således Markusevangeliet inte bara Guds ord utan är med sitt innehåll och i sin litterära form en Guds skrift såtillvida som Gud är dess auctor
primarius,
Guds ord syftar i sitt väsen till uweckling, till ett skeende
det är betecknande att Markusevangeliet, där det historiska dominerar- mer än hos
de andra evangelisterna, avslutas med hänvisningen till att Kristusmysteriet
är ett fortsatt skeende i vrirldshistorien.
Det faktum att redan Markus, den förste evangelisten, upptecknade ett
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traditionsstoff låter förstå att skrift och tradition i roten utgör en levande,
>Traditionen återger inte Jesu en gång uttalade ord utan
oumbärlig enhet
just
vf,fsffssrn Markusevangeliet står den apostoliska
är hans ord
i dag.>l
predikan så nära, får det inte läsas som biografi utan som förkunnelse. Den
vill inte presentera något förflutet utan Kristus, den uppståndne. För att vi
skulle kunna veta, hurudan den vi tror på är nu, har Markus berättat för oss,
hur han var då, när han synligt umgicks med apostlarna>.2
Markus framlågger sina berättelser inom en fast ram. Ordet ekklesiahyrkan förekommer inte hos honom, men väl Guds rike, hos Markus aldrig
birnmelriket Han antyder därmed att all uppenbarelse syftar till ett personligt gudsfOrhållande. Guds rike är inte er område utan ett tillstånd, där
Guds nåd och vilja omfattar den troendes hela person och därmed också
de troendes enhet i ett samfund. Därför bör basilöia i regel översätcas med
herravälde: Guds Andes kraftfalt.
Markus skriver mycket kort, dess mer becyder att han från kirjan utförligt berättar om lärjungarnas kallelse (t: ftIf; z:4ff) och sedan om tolvmannakollegiets slutgiltiga instiftande med Petrus i spetsen (3: 13; 5:4f.f)
och om den särskilda undervisning som de tolv får i evangeliets andra del
fr.o.m.8:27. Genom den konsekvens, med vilken Markus f.r.o.m.3:r4
talar om de tola, aldrig med något förklarande tilläggsord (3: t4, 16; 4: ro;
6:7;9: 1ji ro:12i rr:n; l.4: ro, 17) ger han en inblick i de äldsta traditionslinjernas trosövertygelse om kyrkan. Med de tola menades då närmast
Guds nya folk som helhet, på liknande sätt som de tolv stammarna stod för
hela Israels folk. Den med uttrycket också givna tanken på folkets ledare
trädde givewis snart i förgrunden men utan att undanskymma den förra
(jfr z Kor. r: 24; t Petr. z: 9). Att Petrus bland apostlarna skulle inta en
ledande ställning, betonas ofta hos Markus, betecknande nog ännu en gång
i de sista ord som han själv skrev, 16:7.
När Markus anger kyrkan som ram för sina beränelser, vill han därmed
säga att de har vuxit fram ur kyrkans förkunnelse och an kyrkan forblir den
tmlogiska oft, där de bevaras, liises och utlägges. Hans texter hade också,
innan de skrevs ner, redan fyllt en sådan liturgisk funktion. Det märks på
berättarstilen, den är kort, objektiv, utan privata stämningar. Evangelisten
visste sig inte vara mer än en förmedlare av det heliga skeendet: Kristi verk-

i och genom ordet. För den gudstjiinstfirande församlingen blev det
förflutna närvaro. De lärde sig att möta Herren både i ordet och därefter
i offermåltiden, att en levande enhet finns mellan evangelium och kyrkan.
Markus är ingen stilist men hans ordval och verbformer förråder ändå en
författare. Till hans älsklingsord h& förk*.nna. Det har hos honom, den förste
t G. B-rk"^ : Jetts från Nataretb, s. 15,
t G. Schiwy: Veg iu Nene Te$ament, s. r83.

samhet
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evaagelisten, sin fulla nytestamentliga klang: apostlarnas levande förkunnelse av eaangelium. Också detta ord förekommer särskilt ofta hos Markus

(r:4, 15;8:35; ro:29; 13: ro; 14:9;

116: r5]). Hans utryck Gud; eaangelium, som inte finns hos någon annafl evangelist, låter förstå att evangelium i första hand inte är en bok utan Guds alltjämt nya självuppenbarelse

och -meddelelse genom ordet.
Evangelistens andemening, som här spåras, belyses också genom hans bidrag till ord(logos)-teologien. I r 45 stär ord.et för ett utfOrligt berättat
underverk. I z: 3 och 4:33 stäLr det för hela Kristi budskap. Att den ganLa
lagen betecknas
endast hos Markus
som Guds ord, antyder att Guds
- om auktoritet är jämställt
evangelium i träga
med GT:s skrifter. Vid utläggningen om såningsmannen förekommer 8 gånger ord.et, i tydlig skillnad
mot Matteus och Lukas. Jämför också Mark. 7:29 med. Matt 15:28 och
Lukas 8: 28. Markus visste att han med sina enkla berättelser tjänade Ordets
mysterium och detta som led i en uweckling som bl. a. klart avtecknar sig i
Apg. kap. t-zo, dår ordet mycket ofta står för hela Kristi budskap. Redan
den äldsta kristenheten var övertygad om att Kristi ord går ut i vädden som
en makt och kraft ägande realitet, och att de trots apostlarnas och deras efterträdares förmedling ger en primärkontakt med Kristus.
Urkristendomens
ordteologi blev fullt utgestaltad i Johannesevangeliet
Den verbform som närmast leder tanken till ordets närvaro fu historiskt
presens. Detta förekommer hos Markus mycket oftare än hos de andra evangelisterna, och när han använder en sådan tempusväxling, rör det sig alltid
om Jesus: Jesus talar, kommer, gör eller anordnar nägot, andra talar med
honom. Oftast förekommer historiskt presens i evangeliets äldsta del: från
och med intåget i Jerusalem intill påskmorgonen. Uppenbarligen vill Markus
på detta sätt också rent språkligt väcka läsarens uppmärksamhet för att Jesus

talar till alla årtusenden.
Det grekiska imperfektet, som mitt i berättelserna dyker upp bland andra
verbformer för det förflutna, vill peka på en handling som inom ramen av
det som berättas ännu inte är avslutad, som upprepas eller inte går att genomföra. Skildringen får darigenom liv och en större inre enhet. Markusevangeliet är genomträngt av sådana imperfekter och i de flesta fall på grund
av förf.attarens avsikt.
Den grekiska perfektformen uttrycker en handling, som har ägt rum men
med varaktig verkan. De moderna språken har ingen exakt motsvarighet.
Den nämnda verbformen är mera sällsynt men ändå j?imnt fördelad i Markusevangeliet. Så förekommer i wå tumultuariska scener (5: z5 f.f. och ro: 46 ff)
plötsligt en perfektform. Kristus säger: >Din tro har hjälpt digu, den är en
förblivande verklighet hos dig.
I motsats till Johannes aystår Markus i sitt evangelium från varje kom170

Markuseaangeliet

rnentar. Han låter händelserna tala. Han var nog också medveten om att
ingen språklig formulering till fullo kan återge innehållet i Kristi utsagor.
De bör därför tolkas, men inte bara i btrcker utan först och friimst i de
troendes församling (Rom. ro: r7). När kyrkan förklarar Guds ord från
människa till människa, blir bortom det mänskliga språket något outsägligt
levande. Den Helige Ande talar utan ord och befäster trons gudomliga dygd
genom att långsamt >leda människan in i hela sanningen> (Joh. t6: ry).
Enskilda ord och verser bör utläggas så att de troende kan förstå ett evangeliums budskap som en helhet och en sammanfattning samt fulländning av
hela Bibeln. >Den heliga Skrift bör läsas och utläggas i samma Ande, i vilken den blivit skriven. För att mafl riktigt skall kunna fä fram de heliga texternas innebörd, måste därför hela Skriftens innehåll och enhet väl beaktas,
med hänsyn tagen till kyrkans levande tradition och till överensstämmelsen
med tron i övrigt.>3
Med detta krav degraderas inte utan bevaras Bibeln såsom den unika bok
den är. För att dess svårtillgängliga innehåll skulle säkerställas mot en godtycklig tolkning, har Gud tillsatt kyrkans läroämbete. >>Detta läroämbete står
inte över Guds ord utan tjänar det och lär ingenting annat än vad det fått
sig anförtrott: ämbetet åhör det fromt, bevarar det heligt och tolkar det troget på Guds uppdrag under den Helige Andes bistånd. Allt vad det fram!ägger såsom gudomlig uppenbarelse, tar det ur denna trons ena och enda
skatt.rra

Uppenbarelsen talar till den enskilda personen. Därför upprepar AndraVatikankonciliet grundsatsen: ingen skriftläsning utan bön för att det ska komma
till en dialog med Gud >som är i oavbrutet samspråk med sin älskade Sons

brud, kyrkanrr.ö
3 Vaticanum
a lbid. ro.
6 lbid. 8.

II:

Konstitution om den grdomliga uppenbarelsen, rz.
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STRAND

BEGYNNELSEN, ÄNNU
Musie de I'Homme
Jag ser käkbenen,

käkhålan, där en tunga en gång formade
väsande locktoner,

ett främmande tal

Jag ser tänderna,

-

de små hörntänderna, som en gång slet sönder
en fågelunge, en stackars harpalt
snärjd i det torra,
europeiska savanngräset

-

Jag ser kraniet,
en platt hjärnskåI, som slöt sig

kring vilka tankar?

i

Med ens, vid min sida, bland ruinerna,
ser jag den tålmodige skrivaren
och ryttarna, de tjocknackaÅe, ätriga,
deras låtsade flykt,
slitna djurhudar
säkra bakhåll: pyramiderna
av människohuvuden, kranier:

är t238, är ry98

-

Dirda, levande: nära, s)sv

-

Bara nägra steg från mig i uängseln,
hör jag en legoknekt säga
ur djupet av hela människosliiktet:
Herre
jag är -inte värdig att du gfu in
under
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mitt

tak.

EN FÖRKLÄRINGSDÄG
Den långa suanden, där stenarna lyser,
om hösten. Dliir det klara havsvattnet
i fjorden bländar med sin vidd, om hösten.

toll drivs på flykten
en dag. Och en dag säger inte djupens orosande mot
vad ögonen håller fast vid.
Den flacka Cdslighetens

En dag ser ögonen bortom också stenarna
och vattnet.
I Studenterlunden virvlas löven

av en vind jag plötsligt inte rner fruktar.
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GERALD MÄNLEY HOPKINS

är det gäller den moderna romanen vet de flesta besked om de stora
förgrundsgestalterna Joyce, Kafka, Proust m. fl. Den moderna poesin
är svårare att härleda till bestämda f&egängare. Den symbolistiska skolan i
Frankrike är ett säkert nummer, men den anglosachsiska traditionen är betydligt svårare att reda ut. Ett namn som definitivt hör dit är emellertid
Gerald Manley Hopkins, som sedan länge varit lika omhuldad av engelska
och tyska forskare som han är försummad bland de svenska. Och det är
ingalunda bara forskare som läser honom. En uppgift säger att hans dikter
gått ut i en upplaga pä 46ooo exemplar mellan r93o och 1956. Och detta
ttots att han inte rört ett finger för att bli berömd. Hans poesi har tillkommit nästan helt malgrd lui och utgivits i ofullständiga editioner efter
hans dcid.

Hopkins foddes 1844 och dog 45-ärig 1889. Han levde alltså under den i
vittert avseende så rika viktorianska epoken i England. När han kom till
Oxford för att studera klassiska språk sögs han upp i oxfordrörelsen och
i John Henry Newmans och T7alter Paters följe katolik.
blev 1866
- Därefter
Tvä är därefter upptogs han i Jesu Sällskap och präswigdes 1877.
tjänstgjorde han huvudsakligen som församlingspräst, mestadels i \7ales,
till 1884 då han blev professor i grekiska vid Dublins universitet, en tjänst
som han med största ovilja stod utrmed till sin dctd. De dikter som fanns
kvar efter hans dörd
flertalet hade han bränt i olika omgångar
utgavs
av hans vän Robert Bridges strax efter första världskriget, r9r8.
Ur strikt litterär synvinkel var det enligt en nästan allmän uppfattning en
stor olycka att Flopkins blev jesuit. Mänga kritiker anser att han borde ha
blivit författare, målare, klassisk filolog eller vad som helst på heltid, bara
inte präst. För Hopkins var nämligen musans och kyrkans krav helt oförenliga, och ett av hans stora problem var att han inte kunde avstå från
någondera. Andra kritiker har emellertid ansett att hans mest gripande poesi
just tillkommit i spänningsläget mellan jesuitordens stränga disciplin och
hans ytterligt individualistiska konstnärstemperament. Rieber-Mohn OP
(Credo 1948: r8o f.) talar t. ex. orn >en kirkens tjeneres tunge kamp for
å bringe hele sin rike og begavede personlighet inn under Guds vilje>.
Tyvärr
Ifu man tillägga
har också mycket stora
av denna poesi
- i samma kamp. Vid
- receptionen i orden, vid delar
gått under
präswigningen samt
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vid flera andra tillfällen lät Hopkins sina dikter gå upp i rök. Men hur det än
förhåller sig med detta övervägande psykologiska problem, finns det ingenting som tyder på att Hopkins skulle ha varit en dålig jesuit
{ygn srn
han påstår sig vara dålig profes
och hans dikter och brev luftar ingen
längtan bort från vare sig kyrkan eller orden. Men det kan ha sitt intresse
att se hur han i ett brev från oktober 1878 ser på sin diktargärning:

I had written I burnt before I became a jesuit and resolved to write no rnore,
as not belonging to my profession, unless it were by the wish of my superiors; so
for seven years I wrote nothing... But when in the winter of '75 the Deutschland
was wtecked in the mouth of the Thames and five Franciscan nuns. .. abo"ard of her
were drowned I was affected by the account and happening to say so to my rector
he said that he wished some one would write a poem on the subject. --- I had
long had haunting my ear the echo of a new rhythm wich now I realised on paper.
\flhat

- --

However,

I

had to mark the stlesses and a great rnany more oddnesses could

but dismay an editor's eye, so when I offered it to our magazine, The Month, they
dared non print it. After writing this I held myself free to compose, but cannot
find it in my conscience to spend time upon it; so I have done little and shall do

less.

Hopkins var alltså trots sin negativa attityd och trots brasorna tidigt medveten om att han skrev väsentliga >experimentdikter> som tiden inte var
riktigt mogen för. Ja, en kritiker som F. R. Leavis talar t.o. m. med grämelse
om att >thirty years of potential influence were rhus loso till skada för
den moderna diktens framväxt.
Den poetiska nyhet som Hopkins själv starkast betonar i sitt brev är
rytmen, som han själv fann så awikande f.rän det normala att han såg sig
ffungen att markera betoningen. I själva'verket är rytmen föga märklig
arlnat än mot bakgrund av den samtida formmedvetna poesin, där prerafaeliterna kontrollerade parnassen med sina melodiösa verser. Vad Hopkins
skrev var egentligen ingenting alnat ån en fri vers med talspråkets naturliga
prosodi. Han skrev alltid rimmade verser och oftast strofbundeq men han
handskades fritt med versfötter, verslängd och strofbyggnad, vilket var nog
så chockerande. Men friheten tjdnar ett ändamåI. Versen måste kunna följa
tankens och stämningens snabba växlingar; kunna fymma assonanser, ljudsymbolik och allitteration i mer komplicerade mönster än den då vanliga,
estetiska versen tillät.

Det komplicerade innehållet och den sammansatta stämnings- och känslotonen krdvde helt enkelt ett annat och r4er formbart material. Men Hopkins
säger också att hans dikter rymmer >a great many more oddnesses>r, och det
är just de samma egendomligheter som wingade fram den nya formen.
Hopkins är nämligen i hög grad en >svår> förf.attare, en författare som
17,
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medvetet valt att inte renodla och sovra bland idder och intryck utan vill
gripa över hela skalan av toner och övertoner som motivet krdver, vill spela
på hela känsloregistret genom ett sammanvävt bild- och symbolspråk. Han
har med andra ord med 7o år föregripit det poetiska språk som vi här i
Sverige är vana att förknippa med 4o-talets Erik Lindegren; ett hermetiskt
och komplicerat bildspråk med vida tolkningsmöjligheter och skiftande
känslotoner, ett mönster av bilder och symboler, assonanser och allittera-

tioner, som för läsaren sammanfogas på flera plan, intellektuellt, känslomässigt, auditivt och visuellt. Och samband mellan Erik Lindegren och
Hopkins saknas inte heller. Mellanledet heter T. S. Eliot.
Men vad är det då för mZirkliga tankar som döljer sig i denna svåra form?
Ett element som komplicerar det mesta av hans produktion är det han själv
kallar >inscape>, James Reeves definierar denna term som )the outer form
of all thingh, animate and inanimate, as it expressed their inner soul. He did
not simply see things, he saw in to them, and penetrated into their inmost
resources of language and imagery>. Och denna tingens kärna var, därom
är nog alla ense, Guds allestädesnärvaro, som individualiserade och animerade tingen och gav dem deras värde, väsen och betydelse. Denna inscape
orsakar först och främst en stark böjelse för det originella och egenartade
rnen för också med sig ett högst eget språk, som med sitt åjana ordval, sin
elliptiska syntax och sina många och överraskande sammansättningar avspeglar tillvarons mångfald och komplexitet. Båda fenomenen kan med
fördel studeras i en strof av Pied. Beaaty fuän 1877.
Glory be to God for dappled thingsFor skies of couple-colour as a brinded cow;
For rose-moles all in stipple upon trout that swim;
Fresh-firecoal chesnut-falls; finches' wings;
Landscape plotted and pieced-fold, fallow, and plough;
And all trades, their gar anå tackle and trim.

Detta är inte någon läa dikt. Engelska språkets mest abstrusa ordförråd
haglar över ldsaren i rasande fart och skapar en förvirring och vilsenhet,
som föga rimmar med titeln Pied Beauty, brokig skönbet. Men det är snarare
så att Hopkins valt att visa upp brokigheten först och sedan på sista raden
kyla ned läsarens överhettade hjärna med
He fathers-forth whose beauty is past

change;

Praise him.

Men även Hopkins symbolvärld kan vara litet lurig. Om man läser
strof som denna (Tbe Caged Skylmk)
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Ås a dare-gale skylark scanted in a dull cage
Man's mounting spirit in his bone-house, mean

house,

dwellsThat bird beyond the remembering his free fells;
This is drudgery, day-labouring-out life's age.
tycker man sig ndstan se Baudelaires vingklippta albattoss och symbolistiske
poet förvandlad till inburad lärka resp. överansträngd människa. Och visst
är det en dikt om frihet och om hiimmade sinnen, men dikten vill i själva
verket, i starkt komprimerad form, visa hur kroppen >tbe bones> vinner sin
naturliga frihet genom att själen först vinner sin, och framförallt sin rörelsefrihet uppåt. Dikten slutar:
Man's spirit will be flesh-bound when found at best,
But uncumbered: meadow-down is not destressed

For a rainbow footing

it

nor he for his bones tisen.

Sonetten The Caged Skylark utmynnar alltså

till

i

en mycket vacker lovsång

kroppens sanna värde och f.rihet (uncuntbered')

när rätt förhållande

kropp-själ har etablerats.
De små prov vi nu sett på Hopkins poesi ger knappast en fullständig
bild av honom. Hans dikt är ingalunda alltid så svår som de citerade stoferna. Hans verser kan mullra fram tungt och långsamt som hos \Valt
\fihitman:
Earnest, earthless, equal, attuneable, vaulry, voluminous,.. .
stupenous
Evening suains to be time's vast, womb-of-all, home-of-all,

hearse-of-all night
(SPeh from

Sifuts

Leaaes)

eller vara mycket stilla och lågmälda reflexioner nm i Heaoen-Haam med
underrubriken A nun takes the oeil, e* känt antologinummer:

I

have desired to go
\trfhere springs not fail,
To fields where flies no sharp and sided hail
Änd a few lilies blow
And I have asked to be
'Sfhere no storms come,
'W'here the green swell is in the havens dumb,
And out of the swing of the sea.

Versen, språket och de stilistiska uttrycksmedlen är alltså rikt varierade,
men också innehållet skiftar starkt. Hopkins har nått sin berömmelse genom
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sina skarpögda naturskildfingar och sin kraftfulla humanism, men också
de religiösa dikterna uppvisar sinsemellan stora skillnader. The Deutscbldnd,,
som är en av hans tidigare dikter, är redan nämnd. Den visar den ena sidan
av den markerat kristna diktningen. Haveriet där fem klarissor omkom
byggs i en lång svit på 35 strofer upp till ett magnifikt passionsdrama med
alla Hopkins sprakliga och poetiska uttrycksmedel i en kraftfull orkestrering.
Detta förhållandevis stora och genomarbetade verk kontrasterar mot kortare
och mer koncentrerade centrallyriska dikter med religiöst innehåll. HeauenHauen är en av mänga, men den skiljer sig från flertalet genom sitt alwägda

lugn. Det vanliga är wärtom att balansen hålls som av tungt lastade
vågskålar. Och dessa spänningar tenderade att bli srarkare och starkare,
och ett ndstan ogenomträngligt mörker började lägra sig över hans sista diktning. En av hans sista, ofullbordade dikter, Tbe Tintes are Nigbtfall, visar
slutstadiet, en resignerad kristen, som ser sig wingad att reträttera, ge upp
allt för att åtminstone kunna bevara sig själv:
The times are nightfall, look, their light grows
The times are winter, watch, a wodd undone:
They waste, they wither wors; ---

* U"-

wreck, here, there, to rescue

^U wich to see scarce so much
Iflork

less;

one-

as begun
Makes welcome death, does dear forgetfulness.
Or what is else? There is your wodd within.
There rid the dragons, root out there the sin.
Your will is law in that small commonweal ...

I sådana toner och i dikter om onda tider, om yttre tryck och om inre
oro klingar Hopkins författarskap ut. Hans sista år var wivelsutan mycket
olyckliga. Hans depression gick så långt att många vill kalla den sinnessjukdom. Under alla forhällanden står hans sista år i skarp kontrast mot den
hänförda beundran som senare kommit hans namn till del. Han har nämligen
haft sådana kvaliteter att.han med sin poetiska djärvhet och nydanande kraft,
med sina konfliktfyllda dikter kunnat skaffa sig en bred publik, kunnat
berika en litteratur som låg trettio år efter hans egen och
vilket knappast
genom sitt eget diktargeni och sin -egen kompromissär någon överdrift
- som f.ört nägra av Englands främsta författare till
lösa tro visat en väg
kyrkan. Hos T. S. Eliot och Auden är det ingalunda bara det poeriska mandret som går igen utan framförallt viljan och förmågan att artikulera den
kristna tron i ett tidsenligt poetiskt sprak.
La.rs Melin
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV
Ett svenskt konfraternitetsbrev av ät

r'438

Vid ett besök i Fulda sommarct 1966 gjordes undertecknad av Msgr dr L. Pralle
uppmärksam på wå dokument av intresse för Sverige. De är utfärdade i Vadstena
den 17 september 1438 och ställda till benediktinklosttet Fulda-Neuenberg. Handlingarna ät bara bevarade i avskrift och finns tillgängliga i Denner, Samlang Fuld.aer
Urkanden, Bd' z, fol. 78 b-8o a, Flldaer Landesbibliothek.
Religiosis ac Deo devotis ppoito totiqe lonrr"rrro, fratrum Monasterii Novi Montis
ppe Fuldam ordis Sci Benedicti Dyocesis Moguntini Soror Benedicta, Abbatissa, Frater
Gerwinus, Confessor generalis totusqe conventus Monasterii Scarum Marie Virginis
et Birgitte in I7atzstenom Regni Swecie ac ordis Sci Augustini Sci Salvatoris nuncupati Salutem et augmentum continuum celestium gratiarum exigente vre devotois
affectu, quo sanctam ac celeberriman matrem et Patronam nram Birgittam, nos quoqe
et monrium nrum, necnon et ordinem diligitis, ut evidenter compimus, vos et Successores Monrii vri Singulos io amicos et cfres nros favorabiliter colligimus p pntes,
concedentes vobis confraternam panicipationem booorum oium videlicet missarum,

orationum ...
Datum in monrio nro pdco anno Dni Millesimo quadringentesimo tricesimo octavo, decima septima die mensis Septembris.
Sigillum

Si.gillum

Reverendis in Xpo pribus et Dnis Arnoldo ppto Hinrico Decano totique Conventui
Monrii Novi Montis ppe Fuldam ordis Sci Bndci debita cum reverentia in Xpi

amore... Humillima et devota nri recommandatoe cum oratiooibs nris in Dno reverentur pmiss. Venerabilis pres, fres et Dni in Xpo carissimi juxta devotois et caritatis vre
affectum mittimus vobis cum Latore pntium nuncio vro portinunculam reliquiarum
corporis Bte patrone nre Sce Birgitte cum Lra Confratetnitatis nre optantes et excrantes, ut reliquias ipaas in debita semp habeatis reverentia, ., . osimilem gtam ac cfraternitatis Lram ppetue valituram devotois vre intuitu remittere dignemini et relitis.
In Xpo ... feliciter et phenniter valeatis. Scriptum in Monrio nro \Tatzsten anno
Dni ... XXXVIII die XVII mensis septembris nris sub sigillis.

Soror Benedicta abbatissa,
Ceteri

..

.

Sorores

ffr

Gerwinus Confessor gnalis

et fres in Monrio \Tatzsten .. .

humiles

återges texterna på svenska med avskrivarens tillägg om sigillen.
Abbedissa Benedicta, Broder Gerwinus, Confessor genetalis, och hela konventet i
den heliga Jungfruns och den heliga Birgittas kloster, som tillhör den Helige Frälsarens otden enligt S:t Augustinus regel, i Vadstena, kungariket Sverige, till
Benediktinmunkarna, deras Dekan och hela konventet i klostret Fulda-Neuenberg,

Här
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ärkestift Mainz, en hälsning

i

Herren med tillönskan om varaktig tillväxt

i

den him-

melska nåden.

Vi besvara härmed den kädek som Ni så klart ädagalagt till vår heliga, vördnadsvärda Moder, Birgitta, vån skyddshelgon, samt till vårt kloster och till vår orden.
Genom detta dokument upptaga vi Eder och Edert klosters framtida medlemmar,
alla och envar, såsom våra vänner och bröder och göra Eder delaktiga i alla Herrens
nådegåvor, mässor, b<iner m. m.

Givet

i

ovannämnda klostet

i

Herrens

Abbed.isnnt sigill

är

1438 den 17 september.
Confessorns

igill

enligt ritningen ovalt omed en stående runt, ,med en bedjande prästr framför
helig kvinna. Övte delen brunt, nedre ett altare. rGrönt vax, innesluter i ett
delen grönt

vaxr.

kärl av brunt vax.t

de i Krisrus vördade patres och herrar dekanen Årnold Henrik och hela konbenediktinklosuet Fulda-Neuenbetg med all vördnad i Kristi kärlek.
Vi anbefalla oss i all ödmjukhet och etbjuda våra förböner i Hetren. Vördade,
i Kristus älskade Pares och Bröder. Motsvarande eder önskan sända vi med honom
som överlämnar denna skrivelse, Edert bud, tillsammans med dokumentet om vårt
aadliga brödraskap en liten del av den heliga Birgiaas reliker. Vi önska att Ni alltid
visa tillbörlig vördnad för dessa reliker. Samtidigt anhäla vi om att Ni bevisa oss
samma nåd och skicka oss ea liknande dokument om vårt andliga brödraskap med
giltighet för all framtid. Skrivet i vårt kloster Vadstena i Herens ät 1438 den 17

Till

ventet

i

september med våta sigill.

Syster Benedicta abbedissa, Broder Gerwinus, Confessor
generalis, samt alla Systrar och Bröder i Vadstena kloster.

Vikt i brevform rned sigill på grönt vax.
S:t Andreasklostret Neuenberg, tillhöralde den kluniacensiska refotmen, grundades omkr. rozo och upphävdes 1525. Klosterkyrkan användes i dag som församlingskyrka. Dess krypta med bevarade kalkmålningar från rozo-talet om mässans
kanon hör till Fuldas största sevärdheter.
På vilka vägar kontakten mellan de båda klostren Vadstena och Fulda-Neuenberg
kommit till stånd är helt okänr.

R. lYebner Sl
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Moskva-patriarkatet och
övdga kristna kyrkor
Den framstående kännaren av den grekisk-ortodoxa kyrkan, \Tilhelm de
V r i e s, ger i Stimmen der Zeit (m 3 f
ry67) en översikt över den ryska kyrkans relationer till den kristna omvärlden
under senare år. Vi sammanfattar det

viktigaste materialet
denna

fråga.

till

belysning av

.,€

dikterad av politiska skäl. öppenheten
utåt satte in i och med Chrusjtjevs utrikespolitik efter Stalins död r953, en
ersättning för det kalla kriget. Det kan
vara fördelaktigt, menar man, att ryska
kyrkoledare r€ser till västländerna och
mottas med all heder och aa protestantef
kommer till Moskva och blir övettygade
om att Sovjet ger den ortodoxa kyrkan
fullständig frihet. Man kan också konsta-

tera att Sovjetregeringen inhöstat konkreta politiska vinster på den ryska kyrkans relationer utåt. I och med att deri
ryska kyrkan upptogs i Världskyrkorådet
blev frågan om awärjningsaktioner rnot
kommunismen tabu på rådets generalförsamling i New Delhi. Vid den ortodoxa konferensen på Rhodos i oktober
uppnådde de ryska representanterna,

att temat >kampen mot ateismenu avfördes. Att kommunismen inte på nytt
fördömdes vid Vaticanum II
något
varom man kan ha olika upfattningar
berodde på att ryska observatörer \'ar
närvarande.

Förbättrade rclationer

till

österns kyrkor

Under lång tid försökte Moskva-patriarkatet att få hegemoni i den ortodoxa
världen i enlighet med den gamla id6n
12-

vändighet i skarp motsättning till Konstantinopel. För ro år sedan awecklade man

detta krav och försökte i stället normalisera relationerna till Konstantinopel, ja
man gick så långt att man i viss utsträck-

ning erkände Konstantinopels ledarställ-

ning. Så sent som i augusti 1953 kunde
man i Moskva-patriarkatets tidskrift läsa
en hätsk artikel mot Konstantinopel och
dess

Sovjeuegeringen för en egendomlig,
ja i förstone r€nt av obegriplig kyrkopolitik: inrikespolitiskt gör den allt för
att långsamt strypa den ortodoxa kyrkan,
men internationellt tillåts kyrkan ha kontakter som aldrig tidigare. Det är utan
vidare klart, att deo dubbla attityden är

r96r

om Moskva som udet tredje Romu. Därigenom kom den ryska kyrkan med nöd-

6zz8sz Credo. 48 : e årg.

Nr 4, r 967

s.

k. >neo-papism'. I april rgrT et-

kände Moskva den finska kyrkans autonomi under Konstantinopels överhöghet.
I maj r958 firades 4o-årsjubileet av
Moskva-patriarkatets återupprättande; i
samband därmed hölls en synod vid vilken alla ortodoxa kyrkor utom Jerusalem
och Cypern deltog. Meropoliten Nikolaus bekräftade den ekumeniske patriarkens rätt a t inkalla ett panortodoxt koncilium. I december 196o reste patriarken
Alexius och besökte bl. a. Konstantinopel
och Åten. I Konstantinopel rycks Älexius
ha överlagt om förutsättningarna för den
ryska kyrkans deltagande i en panortodox
prosynod. Han begärde att det bulgariska
patriarkatet skulle erkännas, att autonomi
gavs den tjeckiska och polska kyrkan
och att Konstantinopel avstod från över-

höghet över en del ryska emigranter.
Han uppnådde nästan allq bara inför
den sista punkten hesiterade Konstaotinopel, men gav positivt svar i november
1965. Vid den panortodoxa konferensen
på Rhodos 196r övedämnade de ryska
delegaterna presidiet åt företrädare för
patriarken av Konstantinopel. Den gamla

polemiken mellan det andra och det
tredje Rom rycks ha avstannat.
Även med icke-ortodoxa östliga kyrkor har Moskva-pariarkatet upptagit förbindelser på senare tid. I januafi t959
reste en delegation till Addis Abeba. I

juli samma år avlade kejsaten av Etiopien
ett besök i Sovjetunionen och mottogs

även av patriarken. Något senare besökte
delegater från den etiopiska kyrkan patriarkatet i Moskva. I november 196r

I8I
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kom företrädare för den indiska jakobitiska kyrkan

till

Moskva.

Kontakt med. rcf orm.ations kyrkorna

Moskva-patriarkatet. Även här måste man
erinra om parallellismen mellan den ryska
kyrkans och sovjetregeringens politik.
Det innebär inte att den numera vänliga

En liknande radikal förändring har in-

dialogen mellan den ryska kyrkan och

protestantismen. Relationerna till Väddskyrkorådet och den ekumeniska rörelsen
har sedan 1954 successivt förbättrats och
kröntes med att Moskva-patriarkatet upptogs i Världskyrkorådet är t96t. Moskvasynoden 1948 kallade rådet en profan
organisation för anglo-amerikansk politik

Men utan Sovjetregeringens medgivande

och liknade samtidigt den ekumeniska
rörelsen vid en av de Satans frestelser,

november r96t.
Senare har den ryske utrikesministern
Gromyko besökt Paul VI (april 1966)
och slutligen kom det ryska statsöverhuvudet Podgorny till Rom i slutet av
januari ry67. AlIr detta är händelser,
som man bara f.ör nägra är sedan inte

trätt i den ryska kyrkans hållning till

som Kristus tillbakavisade i öknen. Från
1954 ändrades patriarkatets hållning
i anslutning till den allmänna förändringen i Sovjets utrikespolitik. A. Ver-

dernikov framhöll i eo tidskriftsuppsats,
att de oftodoxa måste studera den eku-

meniska rörelsen noga och ge sitt bidrag

till

Rom enbart är ett politiskt

fenomen.

vore samtalet inte möjligt, och Soviet har

utan tvivel enbart rent politisk målsättning.
Sovjetregeringens ändrade politik gentemot Vatikanen markerades genom Chrusj-

tjevs lyckönskningstelegram

XXIII:s

So-årsdag

i

till

Johannes

skulle ha kunnat föreställa sig.

I

augusti 1956 försökte detryska sändei Rom att via nuntien få kontakt
med Vatikanen och till påven överlämna
ett memorandum om avrustning från

budet

den.

Det första mötet mellan den ryska kyr-

kan och Väddskyrkorådet ägde rum i
augusti r958 i lJtrech,t, det andra i
Genåve i juni t959. Den 3o mars 196o
meddelade ledningen för den ryska kyrkan, att patriarkatet i princip var berett
att ioträda i Världskyrkorådet. Då man
upptogs där, förklarade den ryske ledaren

varför man ändrat hållning: det

be-

rodde på utvecklingen inom Världskyrkorådet. Efter moget övervägande hade man

högsta sovjet. Nuntien var kategoriskt
awisaode. Vatikanen intog även under
Johannes XXIII en reserverad hållning
Sovjets närmanden. I januari 196o
försökte Sovjetregeringen att via nuntien

inför

till påven överlämna ett av Chrusjtjevs
tal i avrustningsfrågan. Svaret blev en
mycket n€gativ artikel i Osseruarore Ro-

patriarkatet blev medlem

mano, Ungefär samtidigt ytuade sig kardinal Ottaviani i skarpa ordalag mot den
italienske statspresidenten Gronchi, vilken vid ett besök i Moskva hade tagit
kristnas förföljarer Chrusjtjev i hand.
"de
I september 196r uttalade sig Chrusjtjev

kommunistiska in,tresseområdet tog samma

av påvens nedrustningsappeller.

övertygelsen att den
ekumeniska rörelsen uppriktigt arbetade

kommi't

till den

för kristenhetens enhet och i så fall ville
inte ryssarna stå vid sidan. Att det ryska

i rådet fick till
följd att även de övriga kyrkorna i det
steg.

Ett nytt fö,rbållande

till

i en intervju i

lzoettija positiw om

en

I

november slutligen sände han det nyss nämnda

lyckönskningstelegrammet, som bsvaraRom

des.

Den mest överraskande tvärvändningen Det ät mot denna bakgrund, som man
gjorde dock den ryska kyrkan i sina re- måste se relationerna mellan det ryska
lationer till Vatikanen och Rom. En lika pariarkatet och Rom. Den ryska kyrkan
stor, om inte större överraskning var förebrådde framförallt Vatikanen för a,tt
Roms tadikalt ändrade hållning till politiskt srå i förbund med ametikanerna
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och för dess ,papism>. Det hörde till
ordningen att man gjorde häftiga utfall

i

Moskva-patriarkatets tidskrift. Ett första
tecken på islossning var ett telegram till
kardinalskollegiet vid Pius XII:s död; då
,hade, som ovan påpekats, sovjetregeringeo

redan gjort sina första trevare
närmande.
patriarkatet
kunde man

för ett
År ry6r återföll Moskvai den gamla stilen. I maj
läsa en artikel i dess tidskrift

med titeln Non possantar: Moskva-patriarka,tet kunde under inga omständig-

heter delta i konciliet. Roms enhetssträvanden hade som enda målsättning att
uwidga Roms makt över den ortodoxa
kyrkan. På fredskogressen i Prag (juni

r96r) riktade

ärkebiskop Nikodim skarpa

inför anklagelser som riktats mot dem
från ukrainskt håll.
Å. Vedernikov förklarade i febr. ry63
patriarkatets ändrade hållning: den ryska

kyrkan hade gpnom påVen

XXIII

kommit

till

Johanoes

den övenygelsen att

konciliets målsäaning motsvarade det ortodoxa medvetandet. Referatet från konciliet har varit sakliga och välvilliga;
begripligt nog har de även varit kritiska

i mänga avseenden och metropoliten
Nikodim bidrog vid konferensen på Rhodos i november ry64 till konferensens
reserverade hållning beträffande ett fortsatt samtal med Rom. Orsaken därtill
torde ha varit ovissheten om vad konciliet

skulle säga beträffande

kommunismen.

angrepp mot den katolska kyrkan. Kon-

Ryssarna tycks senare ha fått försäkran
om att konciliet skulle avstå från ea förnyat fördömande av kommunismen; trots

med de politiska doktriner, som präglade
Vatikanen. Ännu i september samma år
förebrådde Nikodim Vatikanen för att
missbruka enhetssträvandena bland de

att en minoritet av konciliets fäder petitionerade om ett avståndsagande, blev det
i enlighet med de givna försäkringarna.
Nikodim deltog därför i konciliets avslutning och mottogs kort därefter av

ciliet hade inte till uppgift att ena de
kristna utan att skilja dem åt i enlighet

kristna

till

kamp mot de demokratiska

i privataudiens.

(läs: kommunistiska) folken.

påven

Strax därefter blev emellertid tonen
från Moskva vänligare. I New Delhi
november 196r förklarade ärkebiskop
Nikodim för den franska tid,ningen La
Croix: de ortodoxa hyser vänliga känslor
gentemot den katolska kyrkan; däremot
tycker man inte om dess politiska verk-

bidragit till a t göra dess hållning mera
positiv mot Rom. I varje fall upphörde
angreppen på Vatikanen under år 196z

Påven har även gjort andra vänliga
gester mot den ryska kyrkan. När han
kröntes i juni r963 utbyttes telegram.
En rysk delegation var nåryaraade vid
kröningen. Man skulle kunna anföra en
rad liknande ting.
Allt detta visar att man under senare
år har Iärt mycket på båda sidor. Även
om närmandet har möjliggjorts enbart
tack vare nya poli,tiska konstellationer,
bör man inte betrakta närmandet som
sådant som ett politiskt fenomen. Detsamma gäller även om relationerna mel-

och man började förhandlingar, sortr rei att man skickade observatörer
till konciliet. Det var en överraskning för

lan Moskva-patriarkatet och protestantismen samt världskyrkorådet. Den ryska
kyrkan utnyttiar alla möjligheter att

hela världen-

komma

samhet.

Det förefaller som om den ryska kyrkans upptagande

i Världskyrkorådet

hade

sulterade

De ryska

i Rom gav

ut ur sin

isolering. Hon kan

numera ta kontakter med hela kristenintryck
att vara religiösa människor; heten, vilket tidigare var omöjligt. Hon
^v
det är fullständigt
oberättiga't att i dem väntar med all rätt at genom dessa konse politiska agenter. Kardinal Beas sekre- takter bli stärkt i sitt betryckta läge. Kyrtariat tog dem officiellt i försvar i en komän som gör det bästa möjliga av en
förklaring av den z3 november 196z svår situation för att ge det ryska folket
observatöretna
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Kristi evangelium förtjänar

såsom kristna

bröder vår fulla sympati. Vi kan bara
hoppas att deo ryska kyrkan med Guds
nåd skall övervinna den svåra inre kris,
som hon påtvingats genom vidriga yttre
omständigheter.

tanke på att kyrkan har

4o

millioner

uoende som behöver präster.

Samtidigt hindrar man

på allt

sätt

kyrkans och prästernas arbete och takasserar människor, som utövar sin religion. Regeringet ldgger vidare särskild

vikt vid en antireligiös uppfostlan
Den rysAa Ayrkan hemma
På hemmafronten har den ryska kyrkan
stora svårigheter att kämpa med. Sin

politik trogen strävar regeringen efter
att upprä,tthålla en fasad av religionsfrihet utåt. År 1958 kunde patriarkatet
utge en bok på sju språk om den ortodoxa kyrkan, dess organisation, situation

och verksamhet. På industriutställningen

i

Paris i september 196r såg man bilder
inte bara av politiska ledare utan även

av fyllda ryska kyrkor.
Ar ry59 började emellertid en ny häf-

tig och systematisk födöljelse med många
förgreningar. Bara nägra exempel kan
ges i det följande. Ett symptom på den
nya fientliga kursen var att ledaren för
Moskva-patriarkatets utlandsavdelningl
Nikolaus av Krutizy, 196o ersattes av
den nuvarande metropoliten i Leningrad,
Nikodim. Nikolaus ansågs vara en energisk kyrkans företrädare inför statsmakten. Han måste avgå och avled i december 196r under egendomliga omständigheter; folket var övertygat om att han
mördats. Ungefär samtidi$ med Nikolaus förflyttades den person, som från
statens sida svarat för kon'takten med
kyrkan, Georg Katpov. Han hade försökt att skapa ett anständigt modus vi-

vendi mellan stat och kyrka men blev
nu ersatt av den mera hfudföre Vladimir
Kurojedev.
Regeringens kamp riktar sig mot religiösa institutioner, mot församlingar, kyrkor, kloster och seminarier. Redan 196o6r stängdes en rad kyrkor. Klostrens
antal har snabbt sjunkit fÅn 7o till 3o
och det finns för närvarande bara tre
seminarier. Antalet studenter vid dem är

6oo, en försvinnande liten siffra
184

av

barnen och vid att förhindra allt religiöst

med

inflytande på den uppväxande generationen. Man drar sig ej ens för att beröva
religiöst sinnade föräldrar deras barn.
Praad,a skrev den 16 ianuati 1964:
"Det

är en hård ätg*d att beröva ett bara
Men det finns situationer i
livet då man för barnets skull och med
dess mor.

,tanke på dess lycka måste skilja det från
modern, till dess att det lärt sig att se
klart och dess intelligens är fullt utveck-

lad., Det har till och med hänt att
givit barn

präster straffats därför att de
choklad.

Under senare år har den antireligiösa
propagandan skärpts. Pruad,a den z rnars
1964 meddelar ett beslut i det kommunistiska parti€ts centralkommitt6, där man
fastställt åtgårder för att intensifiera den
antireligiösa propagandan. Man skall upprätta ett institut för vetenskaplig ateism.
I skolorna måste man starkare än hittills
accentuera den antireligiösa uppfostran.
Det har även krävts att den antireligisöa
propagandan skall intensifieras i arm6n.
Trots all propaganda är religionen fortfarande stark och detta erkänns då och
nu på officiellt håll och anförs som motiv för den skärpta kampen. Praud.a skriver den z6 september t96z: "De gamla
livsforrnerna försvinner inte utan kamp.
Inte så få sovjetmedborgare är alltjämt

i en religiös ideologi. Under
år har den ateistiska uppfostran

fängna
senare

påtagligt förstärkts i vårt land och man
har uppnått att hela grupper av troende
har ,avlägsnats från religionen.> I januari
rq66 gjordes ett liknande uttalande i
Moskvas radio, varvid man med förvåning konstaterade att det även fanns
unga människor vid gudstjänsterna, och

A. Judin, eri

partifunktionär, sktev

i
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oktober ry65

i

Kornrnanist: >De reli-

kastade sten

på regeringsbyggnader

och

giösa resterna är levande, invanda sedan
århundraden. De förs vidare från generation till generation och har traditionens

hade regelrätta slagsmål med polisen
med både döda och sårade som följd.
Iakuagare gjorde jämförelser med för-

och vanans makt. En av huvudorsakerna
till att religionen är så livaktig är utan

hållandena

Onaker

i

Kina.

till

positioner, som de uppnått utan även för
söker dra till sig nya människor, särskilt

orcn
studenterna är otillfredsställda av flera orsaker. Först och främst
måste de arbeta under mycket ovärdiga

ungdomen.n

ytue förhållanden, huvudsakligen

tvivel aktiviteten hos kyrkans

tjänare,

vilka inte bara anstränger sig att behålla

För att urholka kyrkan inifrån försöker regeringen att smuggla io ovärdiga
element bland klerus. Moskva-patriarkatets tidskrift r965 f rz redogör för ett
tal som patriarken hållit vid en biskopsvigning, varvid han uttryckligen förmanade den nye biskopen
var^ vaksam

^tt
och hålla >ovärdiga händer från altaret>.
Även de förhållandevis många fallen av
apostasi bland prästerna tyder pä
^tt
olämpliga personer slinker in bland kle-

rus. Dessa apostater blir senare propagandister för gudlöshet.

Studenter

i Indien

i den indiska studentreligiös synpunkt har kom-

Förhållanden

världen

ur

menterats

av Asien-experten L. \7 i e-

denmann i Die

katholischen Missio-

nen (t f ry67), varur följande synpunkter
hämtats.

I

Indien är studentkravaller ingenting

ovanligt. De många problem, som Indien
av natrrliga skäl har att brottas med, ger
tyvärr studenterna ofta anledning att byta

ut föreläsningssalen mot gatan. Det händer att universitet och högskolor måste
hållas stängda i veckor på grund av
oroligheter. I vanliga fall uppfattas detta
inte som något alarmerande.
Under den sistlidna hösten tilltog emel-

lertid oroligheterna och fick en omfattning, som var ovanlig åven i Indien.
Från mer än r5o städer berättades om
månadslånga kravaller. Studenterna gick

till

handgripligheter mot professorerna,

demolerade bilar, satte eld på biografer,

De indiska

beroende på att det indiska universitetsväsendet har byggts ut ailtför snabbt. Ar ry47
fanns det i Indien 16 universitet med

r3oooo stud€nter. Ar ry62 hade sifftill 55 universitet med över
en million studenter. Medan universitetens antal sålunda hade blivit tre gånger
rorna stigit

så stort, hade studenternas antal ökat sju
gänger. Bara i Calcutta fanns det 196z
ungefär lika många studenter som 1947

i

hela Indien.
Som en följd av denna utveckling är
många universitet överfyllda. Studie- liksom arbetsplatser räcker inte till och
bostäder saknas. I en del universitetsstäder finns det en regelrätt studentslum.

Därtill kommer bristen på

akademiska

lärare; mänga av de som finns är f. ö.
inte vuxna sina uppgifter. De är dessutom underbetalda. Metoden att välja ut
studenter för akademiska studiet är otillfredsställande. Mängden av studenter sän-

ker nivån. De flesta studenter och akademiker betraktar universiteten endast
som ett medel att så snart som möiligt
nå en akademisk grad och ett arbete,
som är så bra betalt som möjligt. Men
denna målsättning ger i sin tur upphov
oro. Eftefirägan på de mera begdiliga

till

är naturligtvis mycket större
än tillgången; det gäller framför allt
arbetena

är bra betalda
och garanterar ett angenämt liv i stäsådana arbeten som både

derna. Chansen att få andra uppgifter,
som inte är mindre väsentliga för landets

utveckling,'ir betydligt

gynnsammare.

uppgifter inte ger de nyss
nämnda fördelarna är de mycket litet

Men då

dessa
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efterfrågade. Ärbetslösa, underbetalda och
missnöjda akademiker är en konsekvens

av läget.

Efi

överlägsenhet, men den

student och akademiker kan omsätta i
vardagslivet. Även från denna synpunkt

hinduismens situation idag

aakuant

Den djupaste orsaken till att det jäser
bland den akademiska ungdomen ligger
emellertid på det religiösa och livsåskådningsmässiga planet. Indien trönnar inte
att betona den profana, av religiösa grundsatser oberoende strukturen i sin stats-

t. ex. i motsats till Pakistan.
Gränsdragningen mellan stat och religion genomförs ytterst rigoröst Det innebär för uppfostringssektorn, att alla former av religiös uppfostran är förbjudna
i de statliga skolorna och högskolorna.
Där tillåts bara en religiös neutal etikundervisning (moral science). Den reli-

bildning,

giösa uppfostran anses vara en angelägen-

het för familjen och de privata institutionerna.

Därtill kommer att hinduismen befinner sig i en kritisk situation i den
moderna tekniska civilisationen. Den po-

pulära hinduismen

är

genomsyrad av

vidskepelse; hinduismens företrädare, gurus och sadhus, står ofta inte på någon
hög nivå. Demonstrationerna till förmån
för "den heliga kon> i november förra
året har visat detta med all tydlighet.
Man kan lätt tänka sig att sådana former

av hinduism inte har något att säga en
modernt uppfostrad indier. Rundfrågor
bland studenter har bekräftat att det inte

är

lan av andlig

innehåller inte mycket, som en normal

mänga bland dem som

får tag på

en

guru, vilken kan resonera med dem om
deras religiösa problem och hjälpa dem.
Den största delen av stadsbefolkningen

är

-frågan om den religiösa uppfostran -i sko-

lan ett problem. Om staten tilläte religiös
vilken form av
uppfostran i skolan
- undervisas och
hinduism skulle de unga
uppfosftas i?

Religiös krit

Omkring 8jo/o av den indiska befolkningen är hinduer och därav följer att
det övervägande antalet indiska studerter
kommer från hinduiska familjer; sålunda
är hundratusentals indiska srudenter berörda av den religiösa krisen. Men krisen

'drabbar även andra religioner. Också
kristna studenter berörs av den, framför
allt de som kommer från hem där det
råder en stark traditionalism,
Sålunda är den religiösa krisen kätnan
i den indiska studentproblematiken. De
dåliga förhållanden under vilka studenterna lever vore lättare
bä:.a ifall pro-

^tt

biemet med den akademiska arbetskraften
inte hade den struktur och den inriktning
som det fått, om det med andra ord funnes en religiös livsorientering och därmed

en religiöst grundad beredskap till offer
och tjänande av helheten. Ett religiöstsedligt vakuum

är alltid grogrund

för

egoism och meningslöst uppror mot ordning och auktoritet; detta är ett förhållande, som när det gäller de indiska
studenterna skrupellöst utnyttjas av vänster- och högerradikala demagoger.
De kristna universitetskollegierna, som

den akademiska ungdomen. Neo-hinduismen uppfattas ofta som en vag ,andens
religion" som inte tillfredsställande besvarar de avgörande frägorna om Gud
och människan, synd och frälsning. Den

enligt engelskt mönster är knutna till
olika statsuniversitet, är i allmänhet inte
inblandade i förviringen. De åtnjuter
aktning på grund av sin arbetsdisciplin
och den sunda religiösa atmosfär, som
råder i dem. Därför är platserna vid dessa
kollegier mycket åtrådda. Vid 8o katolska
universitetskollegier är idag 5o ooo studenter inskrivna och av dem är 31 ooo

eteriska spiritualiteten ger åt en elit käns-

inte katoliker. Kyrkan ger sålunda

har inte längre någon kontakt med

de

traditionella hinduprästerna. Men även
den uupplystau neo-hinduismen, t. ex. av
typen S. Radhakrishnan, kan inte hjälpa
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ett

betydande bidrag

vid

dess bildnings-

och uppfostringsarbete. På grund av de
kristna kollegiernas förhållandevis ringa
assal
omkring r3o (8o kat., 5o prot.)
av c - 2
är denna hjälp emellertid begränsad. Sedan en tid tillbaka pågår överläggningar om att förbättra och
vidga denna viktiga insats.

k stad,entrörelse
I Indien arbetar sedan ett

Katoh

antal är

tillbaka en mycket dynamisk katolsk stu-

Den grundades på 3o-talet

De s.k. Lead.ersbip Campt, som kan räcka
i upp till rz dagar, siktar till att fostra
studentledare, som är vuxna sina uppgifter
vid universiteten. Seminarier och studieveckor över bestämda temata vidgar och
förd jupar studenternas intellektuella fostran. Reträtter tjänar till religiös fördjupning och förnyelse.
Arbetsläger för statdenter
Av särskild betydelse är de s. k. lYork
Camps dtu studenter Ifu l*a sig att bli

vid det katolska

socialt inställda och socialt aktiva. En
grupp på 4o-75 studenter och student-

ledning av den franska patern Pierle
Ceyrac uwecklade den sig raskt till ett
betydande instrument för religiös fostran

- ägnar man
brunnar, hus. På kvällarna

dentrörelse.

universitetskollegiet i
Trichinopoly och erkändes 1948 som en
gren av okatolsk aktion, i Indien. Uoder

skor lever tillsammans med byborna i en
by under z-4 veckot. På dagen arbetas
gator, skolor,
med något projekt i byn

som ett uttryck

sig åt samtal, barnavård, samvaro. Till
ett arbetsläger inbjuds alltid studenter
f.& att p?t
från olika delar av Indien
så sätt bli hjälpta att övervinna
den i
Indien startk utvecklade regionala pro-

rörelsen växte det fram en akademiker-

vinsialismen.
Rörelsen var ursprungligen bara tänkt
för katolska universitetsstudenter. Men

och apostolisk aktivitet bland studenterna.
Studentrörelsen grundades som Catbolic
Srad,ents

Union men kallar sig

numera,

för en ny syn på sin
uppgift vid universiteten, för Carbolic
Seraice in tbe Unhtersity. Ur studentritelse Neunan Association ot' Ind.ia,
vilken hittills inte lyckats lika bra som
studentrörelsen. De båda rörelseroa har
förenats i All Ind.ia Catbolic Uniaersity
Fed,eration, vilken
till Pax Romana,

å sin sida är

ansluten

Studentrörelsen räknade ry65 166
20

ooo medlemmar, dvs. fler ån alla

katolska studenter, som sftrder.ar vid katolska kollegier. Medlemmarna är f.ördelade på t35 lokala glupper. Rörelsen får
sin prägel av det mångsidiga och intensiva
skolningsarbete, som bedrivs på lokal,
regional och nationell nivå. Denna skolning genomförs i många olika former.

rörelsens målsättning gjorde att även
icke-krisna snldenter kom. Så inställde
sig frågan om att utvidga och den besvarades positivt. Icke-kristna studenter
som delar rörelsens allmänna ideal, erbjuds ett 'associativt medlemskapr. I
arbetslägren är alltid de icke-kristna studenterna välkomna. Svårare är det att
integrera dem i studieveckor o. dyl. eftersom den katolska tron utgör grundvalen
för dessa. Men man söker även här efter
vägar som gör det möjligt för icke-kristna
studenter att delta.
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Jesuitpedagogik

Mabel Lundberg: Jesuitische Antbrcpologie und Er'
ziebungslehre in der Frilhzeit des Ord'ens (ca t54o-ca 165o)
Åk. avh. Uppsala 1966, Almqvist g \Wiksells. Kr. 6o:
-.

Jesuitorden är känd för sina skolor och den som idag besöker något av otdens
blir inte besviken. Haa får sannolikt anledning att le ett igenkännande
leende, om han t,ex. läst Schrötelers arbete om jesuitin'tetnaten under r5oo-talet;
sådant som fastställdes som norm och målsättning redan i ordens uppbyggnadsskede
gäIler ftortfarande. Men framför allt frapperas besökaren av hur mycket som förefaller
livskraftigt och riktigt i ordens uppfostringsplogram med möjlighet att fungera väl
om det anpassas till \år tids berättigade krav. I sina principiella strukturer ger det
ailtiämt värdefulla synpunkter för en realistisk ktisten fostran och utbildning.
Med tanke på den roll, som jesuitpedagogiken spelat är det egentligen egendomligt
att tänka sig att Ignatius ursprungligen inte tycks ha avsett att ta upp undetvisning
på sitt program. Men de konkreta behoven ville annorlunda och det avgjorde saken.
Jesu säilskap skulle som bekant ägna sig åt uppgifter, som krävde insatser av förliga,
väl utbildade tfupper. Orden växte och snart nog behövdes skolor för att utbilda
dess egna medlemmar. Dessutom fanns det ett stort behov av kvalificerad kristen
fostran och utbildning över huvud taget. Man erbiöd följaktligen även utomstående
elever undervisning.
Ordens skolväsen utvecklades snabbt och berörde även Sverige undet en kortare
period på r5oo-talet. Laurentius Norvegus- mera känd under smädenamnet >Klosterverkade med framgång vid Collegium Regiam Holmiense på r57o-talet.
lasseu
En rad- svenskar sändes till utländska jesuitkollegier. En av dem var den sedermera
kände Messenius, som studerade i Braunsberg på ett påvligt stipendium.
Till grund för undervisningsarbetet inom orden lades en studieordning. Pedagogikhistoriker har f.rägat sig varifrån Ignatius fått materialet till densamma, uppslagen,
impulserna. Hans medarbetare Polanco sdget att det hela växte fram ur bön, eftertanke och erfarenhet. Därmed är naturligtvis inte allt sagt, även om det är väsentligt.
inflytandet från den kristne
sannolikt med rätta
Vissa forskare accentuerar
humanisten och r5oo-talspedagogen
Ludovicus Vives.- Ignatius har personliger, trdffat
honom, och hans skrift De trad,end'it d'isciplinis utkom 1532. Andra har förmodat,
ehuru på osäkrare grund, att Ignatius hämtat uppslag från Jakob Sturms berömda
protestantiska skola i Strassburg. Varifrån impulserna kommer är emellertid inte så
lätt att avgöra i detali. Både Vives och Ignatius var kristna humanister och hade
således åtskilligt gemensamt i synsätt utan att man för den skull behöver tala om
direkt påverkan frän den ene till den andre. Vives, Sturm och Ignatius slutligen har
dsl gsmgnsamma livets bröder.
alla tre känt till r4oo-talets stora reformpedagoger
För övrigt är det av underordnad betydelse att hitta- förebilder. Även om sådana med

kollegier
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Litteratur

all säkerhet finns, har Ignatius och hans medarbetare smält samman materialet och
gett det en personlig, egen profil. Det man kallar jesuitpedagogik är ingen imitation.
Det längsta kapitlet i Mabel Lundbergs avhandling handlar om antopologin och
själva sakens betydelse i jesuitpedagogiken har även accentuerats i avhandlingens
titel. Först när man vet vad människan är, kan man svara på den centrala frågan hur
hon skall uppfostras och utbildas. Den antropologi som det här gäller är både filosofisk och teologisk och Mabel Lundberg beskriver den framför allt med ma,terial
från den spanske jesuiten Suarez. Men hon rädfrägar, förurom Ignatius själv, även
Bellarmin, Molina, Fonseca, Faber, Xavier och andra för sin framställning.
Människan är, säget Ignatius, skapad för att lova llerren Gud, visa honom vördnad,
tjäna honom och därigenom rädda sin sjäI. Allt annat på jorden är skapat för människan och för att hjälpa henne att nå det måI, vartill hon är skapad. Kultur odlas
egentligen inte för dess egen skull eller för dess eget värde utan med tanke på det
högre ändamåI, som den tjänar. Men naturliga och kulturella värden upphävs inte,
förlorar inte sin berydelse därför att de underordnas ett övernatudigt måI. Fastmer
kan de vara medel i Guds tjänst.
Endast ett utförligt rcf.etat av Mabel Lundbergs framställning skulle kunna ge en
antydan om hur man genom undervisning och skolning av den enskilda människans
personliga resurser försöker hjälpa människan att förverkliga syftet med hennes liv,
vilka pedagogiska metoder man använder osv. Det är inte möjligt art ge ett sådant
referat inom ramen för denna anmälan. Men vad som frapperar är hur modern
metodiken är i en rad avseenden. Antonio Possevino, i svensk kyrkohistorieskrivning
karakteriserad som
"god diplomat och kättarförföIjarer, av samtiden uppfattad som
en av de mera betydande pedagogerna, ger åtskilliga exempel på detta. I sin skrift
De cuhua ingmiorum framhåller han exempelvis önskvärdheten av någonting som
modernt brukar kallas individualiseting. Elevernas inrresse och anlag avgör inom
vissa gränser hur och i vad de undervisas. Eleven står i centrum. Motivation, aktivitet
och konkretion är andra aktuella begrepp i modern pedagogik, som man återfinner i
den litteratur, som växte upp inom orden på det här akruella ämnesområdet.
Stig Lindholm

Robert 'Braun; Geben
in tVien. Gedichte

und Gehen

Bergland Verlag,

\7ien 1966,

S

42.

Professor Roberl Braan, som sedan

r938 varit bosatt i Sverige, har gjort
sig känd som en mångsidig kulturpersonlighet och framförallt som en skarpsinnig kritiker av de svenska kulturförhållandena, bl. a. i denna tidskrift. Nu

har han på ett österrikiskt förlag givit
ut en diktsamling, som dock ingalunda är
hans första, Gehen und. Gehen in ll/ien.
Boken innehåller en diktsamling i ordets
egendiga mäning, nämligen ett snitt genom en femtioårig produktion. Där finns
ungdomsdikter, tidiga österrikiska dikter,
dikter sktivna i Sverige och därutöver
flera översättningar till tyska av svenska
diktare som Edith Siidergran, Gunnar
Ekelöf, Pär Lagerkvist och Dag Hammarskjöld.
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Urteratur
Brauns egna dikter öppnar för oss en
numela allt mer sällsynt möjlighet, att
fä följa en diktares uweckling under ett
halvsekel, att f.åL se tankar, stämningar,
språkliga uttrycksmedel växa, växla och
mogna. Men den starka upplevelsen av
dikterna kommer därav att de förmedlar

en människas, en personlighets uweckling i ungdom och uppväxt, i hemmiljö
och exil, i hemlängtan och hemkänsla.
Robert Braun skriver en öppen och käns-

lig lyrik, som gör art t. o. m. de allra älsta
av hans dikter känns djupt angelägna
trots en viss naturmystik, som i sig själv
idag tycks rätt främmande. Det förefaller
också som om inspirationen och de djupast nyanserade känslorna kommer mer
från naturen och milj<ier än från människor.
Geben and Geben in lVien inrchäIlet
en myckenhet fin tysk lyrik, men också

en fin människas ärligaste och

renaste

alstring.

Vad översättningarna beträffar vill anmälaren nöja sig med att försäkra att

urvalen

är

representativa.

En

närmare

granskning kan knappast göras av

en

översvämmar marknaden. Tranströmer

har nämligen vågat använda sitt

tioner.

Men han har inte gått helt opåverkad
av den nya trenden i lyriken. I sina fyra
diktsamlingar har han gätt ftän det universella till det enskilda och från det
komplicerade till det enkla. Man ser inte
längre sådana majestätiska, allt övergri
pande bilder som
jätteeken,

lik en förstenad älg med

milsvid krona framför

septemberhavets

svartgröna fästning

Q7

d.ikter)

Men det underfundiga trolleriet med
bilder som förskjuter sig från mikrokosmos till rnakrokosmos, från vardag till
evighet, har i stället blivit en av grundstenarna

i

Tranströmers poetik:

Den blå himlens motordån är starkt.
närvarande på en arbetsplats i

Vi är

svensk.

L. M,

darrning,

där havsdjupet plötsligt kan

Tomas Tranströmer:
Klanger ocb spår. Dikter. Stock-

holm 1966, Bonniers. Kr. 16: 5o.

Når Tornas Tranströmer rgj4 ga'v ut
sin debutdiktsamling 17 d.iAter fick han

ett

pressberöm, som

mig veterligen

al-

drig tidigare kommit någon debutant till
del. Berömmet har förnyats för varje ny

diktsamling och i år har han f.ör Klanger
ocb spår fått Bellmanpriset.
Dessa lovord och utmärkelser riktar
sig mot något alldeles unikt i modern
svensk diktning, nämligen en helgjutenhet i uttrycket, en precision i bildvalet
och en enkelhet i språket som ställer
Tranströmer vid sidan av och ovan den
oändliga massproduktion av experiment-

och engagemangslitteratur som just nu
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språk

och sin diktning på ett traditionellt sätt,
för att i en njutbar form ge konstnädigt
uttryck för sig ,själv och sina egna intryck med ambitionen att både bli förstådd och att erbjuda angenäma sensa-

uppen-

sig
snäckor och

telefone*or"rl"t"

-

I sina fasta och helgjutna strofer arbetar Tranströmer med en sorts korrespondenser. Det är inte bara snäckors och
telefonlurarr sus, himlar och arbetsplatser, havsdjupets och himmelens blåa som

ställs i konuast och ömsesidig belysning.
Genom att återkalla btlder, klanger ocb
spår av det vanliga, konkreta livet vill
Tranströmer veckla ut uGuds energi /
hoprullad i mörkret> (cit. ur Hemligheter
på vägen) och etablera kontakt och associationsbanor mellan det vardagliga och

i dessa korrespondanser vi verkligen kan ana de budskap som ligger på botten av en ödmjuk
det absoluta. Och det är
och försynt diktning:

btteratur
Solen bränner. Flygplanet gär pä läg
höjd

och kastar en skugga

i form av ett

stort kors som rusar fuam pä marken
En människa sitter på fältet och rotar.
Skuggen kommer.

Under en bråkdels sekund är han mitt

i

LM

Ella Hillbäck:
ei törgäoes.

Förgäoet
Stockholm

Kr. 19:5o.
realiteter, förbi

1966, Bonniers.

Förbi vardagens
raskamperna och krigen, förbi och bortom
orden och symbolerna går en väg genom
skapelsen och tiden mot den
"källa där
Gud strömmarr, och vårt möte med denna
källas heliga vatten gör att vårt sökande

inte är förgäves. Det är denna väg mot
ursprungskällan vi fär följa i Xlla Hillbäcks senaste diktsamling Förgäaes
men ej förgäoes,

-

>Man är ej för livet inrättad.
Hela natten har vi vandrat till \Tashington.

Under vår hänryckning har vi blivit
mycket

. Vi är trötta i

halsen

av atl

sjunga

I/e

Gud som är invärtes i henoe.
Man förvånas över hur lätt Ella Hillbäck kan förmedla en stämning med
bara nägra få ord och enkla bilder
kanske är det just detta som gör -att
läsaren upplever hennes dikter så inten-

sivt.

korset.

Jag har sett korset som hänger i svala
kyrkvalv.
Det liknat ibland en ögonblicksbild
av något i häftig rörelse.

trötta..

en kommunion med Skaparen själv, med

shall overcome...

Yågana förkortas. Blir färre, blir fyra
vid korsvägen, sedan två.
Till källan går den.>

I sviten rTecken i Norge" ingår en
dikt, som börjar: >Heroisk är inte dagen
som stavar över min skuldra/ där lönnarna sakta blöder och droppar sina löv/
här vid ett Thermopyle./ (Ordeo på stenen vittnar om denc som blev skjutna.)"
J1615 de stupade och trots förintelsen,
-som följt i krigets spår, är inte allt bortblåst. Det finns något kvar: det ensamma
modet, fötmågan att åter börja på nytt,
ett mod som söker andra vägar. Vägen
slutar inte vid Thermopyle; det finns en
väg längre in, en väg som fortsätter dit,
där orden blir meningslösa, onödiga, där
det bara finns plats för hänryckningen.

Det finns

i

Ella Hillbäcks dikter myc-

ket av lyhördhet, vakenhet och

Vi

-annan

en stilla förundran och glädje, en glädje
som ibland tar formen av en lovsång över
skapelsen, vars ljus bländar oss, gör oss
ordliisa, stumma. Människan blir i skapelsen och genom skapelsen delaktig i

bli

en

med spett och spade; vi får ta
hjälp av svalorna. nDe sjunger ut sitt
ljusa svar på de svartaste vingar.n
Men kanske vi vaknar en dag och ser
att världen indL är densamma. Förgäves
tycks allt
men ändå inte förgäves.
Det finns ytterligare
en väg:
,Under över alla under.., i en värld
med luftbubblor över solen.
Ått bli en samlare av intigheter.
-För att se livet börja, dagen bli en annan.,
Marianne Sand.ahl

Till slut bara en.

Det finns ingen hopplöshet, ingen
förtvivlan i Ella Hillbäclrs dikter men

visdom.

kan inte tvinga världen att

Helge Jedenberg:

För-

ankringar. Halmstad ry66, Zindermans.

Kr.

re:

5o.

Om de lyckliga ögonblicken, tillstånden av vila och njutning

i sinnenas vädd,

om kärleken till en älskad kvinna och
om en längtan efter den kärlek som
naglades vid ett kors, handlar Helge Je-
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L;rreruril.r
denbergs diktsamling FöranAdngar. H.arts
dikter är stillsama, vända inåt och skrivna
i en reiativt traditionell stil med på-

fallande enkla rim och gamla bilder.
Ått Jedenberg är romantiker
i alla

fall en efterlöpare till 9o-talets poesi
och
stämningar, råder ingen tvekan om, även
om han då och då försöker bryta sig loss
från de gamla utnötta orden och de för-

porten arbetades fram, spelade biskop em.
Anders Nygren en avgörande roll för
dess tillblivelse. Hans introduktion visar,
att dokumentets särprägel främst består i
att en hel grupp teologer från vitt skilda

traditioner gemensamt står bakom denna
deklaration om dopets mening. För att
nå enhet i uppfattningen har man inte

tyngd

jämfört de olika kyrkornas ståndpunkter
utan i stället försökt att ur Nya testamenrets vittnesbörd hämta fram det
maximum om dopet och dess mening,

om han kunde slopa nägra av de mest
använda poetiska orden och uttrycken
och i stället ta nägra mer verklighets-

som man kunde vara ense om.
Resultatet dr ptåglat av detta tillkomstsätt. Rapporten börjar med en frälsnings-

den längsta dikten
vår och
"Fader
bönernas intensitet getyvärr
allt för långa upprepningar och omtagningar,
anaforer och
återkommande rim, om man nu skall kritisera en bön.
"Ske din viljaf mig som det sker/

historisk framställning, ifrån Johannes
Döparens ver,ksamhet via Jesu dop, död

brukade bilderna, som just inte

säger

någonting längre.
Jedenbergs dikter skuile vinna

nära.

i

I

jiget" f&svagas

ros och liijaf när solen ger/ liv åt
stängel/ och blomst/ Ske din viljal säsom det gärf ros och liliaf när frosten
Iät f makt med stängel/ och blomst/
Ske din viljal En vit, en röd/ ros och
lilja/ skall vara mitt stöd/ i väntan på
död/ och återkomst ---,
Helge Jedenbergs dikter är lyriska
upplevda
är vackra -

och visst kan man säga -de
men det är det enda man

kan

dem.

såga

om

Maöanne Sand.abl
En boA om dopet

i

eAumenisk
befutning. Utg. av Svenska Faith

and Order-Kommittdn och redigerad av

Torsten Bergsten.
t965, SKDB. Kr.

Stockholm
1$;

-.

En boä ont dopet består av tre skilda

delar text med en förrydligande bildbilaga. Tyngdpunkten ligger på en rapport om det kristna dopets innebörd,
avgiven 196o av en studiekommission

inom Kyrkornas Världsråds Faith

and

Order-departement. Under de år, då rap-
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och uppståndelse

till

pingstens betydelse

och den enskildes dop. Man vill inte ge
definitioner, utan berättar hur det gick

till.

blir sålunda inte isoi ett större
sammanhang. På så sätt vet rapporten
att Lägga tonvikten på det som är viktigast i bibelns syn på dopet. Nackdelen
är naturligtvis att man en smula för allmänt kommer in på de problem som
Dopets betydelse

lerad utan kommer att stä

finns

i

nuvarande ekumenik. Författarna

talar

t.

ex. mycket om den oupplösliga

relationen mellan tron och dopet, men
undviker medvetet en tillämpning på
barn- eller vuxendopsproblemet. Och man
ägrat bara nägra nder åt dopets relation
till katekes, konfirmation, nattvarden och

bikt.
Äktstycket syftar till fortsatt studium
i de olika kyrkorna. Därför var det en bra
tanke av Svenska Faith and Order-kommitt6n, att i andra delen låta fem representanter

för olika

svenska trossamfund

skriva ned sina reaktioner på rapporten
och belysa det egna samfundets dopteologi och doppraxis. De flesta försöker
verkligen var pä sitt sätt visa förståelse
för de aspekter som glömts i deras kyrkosamfund. Det är bara synd, att ingen
ortodox eller katolsk reaktion upptagits.
Kanske skulle då även biktens plats i

Lirrerurar
samband med dopet ha blivit lika utförligt behandlad som uons förhållande

till

dopet. Ansatser ddrtill finns för övrigt

i professor Edvin Larssons exegetiska kritik i denna avdelning.
Bokens tredje del är en undersökning
redan

av dop- och konfirmationsliturgier från
skilda kyrkor. Den schweiziske patristi-

kern Lukas Vischer, nu verksam

som

forskningssekreterare inom Faith and Order-departementet i Genåve, ger en över-

sikt över hur dopet praktiseras och upp-

fattas i nio olika kyrkotraditioner. I det
avsnittet framträder även konfirmationen

och dess relation

Vi

till

dopet.

skulle ban vilja göra en invänd-

ning mot framställningen av den katolska
uppfattningen. Fast katolska kyrkan betraktar dopet och konfirmationen såsom
wå sakrament, betyder detta ej aft dessa
sakrament bör hållas isär från varandra.

Hela konfirmationsteologin framhåller,
att det gäller två faser i samma tillväxtprocess mot ett vuxet kristet liv. (En
liten teknisk förbättring gäller not ro
på sid. r5r: citatet är hämtzt från Denzingers nilrnn er 696, och i*e sida 696.)
Sammanfattande kan

vi

säga: Den som

önskar en komprimerad, värdefull framställning av bibelns syn på dopet eller
som vill läsa om dop- och konfirmation
hos ett flertal internationella och svenska

kyrkosamfund,

bör skalfa sig

boken.

Framförallt lärare med kristendomsundervisning hittar här allt väsentligt i ett
nötskal. Och för det svenska ekumeniska
arbetet är boken ovärderlig som utgångs-

punkt för närmare studium och

större

samarbete.

Henrik Roelaink ofnt.
lY/ort und Sakramenr. Herausg.

von

Fries (1962, samma I&lag). Författarna,
välbekanta teologer i den efterkonciliära
epoken, behövde bara ätdra och tillfoga
nägra f.ä saker, framför allt i litteraturförteckningarna. Kvaliteten är alltså hög.
Bokens innehåll estår av monografier
om Ordet, om Sakramentet i allmänhet
och om de sj,u enskilda sakramenten. Man
har gjort detta urval därför att den stora
handboken är för dyr för många teologer,
som ändå gärna vill skaffa sig en översikt över temat Ord och sakrament. Nackdelen tycks emellertid vara den att temat

inte biir infogat i hela det

i själva altiklarna om
Ord och sakrament.
Den inre relationen mellan Guds ord
och Guds sakrament behandlas i första,
det som erbjuds

inledande attikeln, där H. Fries även
kort hänvisar till Vatikankonciliets er-

kännande av Ordets väsentliga berydelse.
behandlas på ett trefaldigt
sätt: det bibliska fundamentet, den dog-

Alla ämnen

matiska utvecklingen och en dogmatisk
översikt. Om Ordet finns dessutom en
filosofisk artikel.
På gtund av sitt ursprung kan de flesta
artiklarna bara ge de viktigaste aspekterna
av ämnet, men de lyckas med att i kort
och komptimerad form ändå ge rätt
mycket. För dem som vill tränga djupare
in, har de olika Iörfattarna sammanställt
en litteraturförteckning med enbart grundläggande verk. Mestadels har man valt

tysk katolsk litterarur, men där finns
också böcker på andra språk och av
icke-katolskt ursprung.

Boket trY/ort und Sakrament är inte
för meditation utan som studiebok för teologer, präster och bildade
lekmän, som vill lårakånna huvudideerna
avsedd

Heinrich Fries. MiinDM 22i 1c.. i

chen 1966, Kösel.

Bortsett från den inledande artikelo
hat alla i boken upptagna bidrag hämtats
ur Hand.bucb tbeologiscber Grund.begriffe, även den utgiven av Heinrich

teologiska

sammanhanget, eftersom monografier,na
om kristologin och ecklesiologin inte är
med i boken. Man måste nu nöja sig med

modern katolsk teologi just beträffande

Ord och sakrament. Författarnas namn
borgar för att läsarna får pålitliga upplysningar.

Henrik Roeloink ofm
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Palestina 9å Jew tid.. z:a rppl.

ry66, SKDB. Kr.
r3t-, 11.50.
I fjol utkom andra upplagan av den
svenska översättningen till Daniel-Rops
Stockholm

intressanta bok om det dagliga livet i
Palestina på Jesu tid. I samråd med författaren
medlem av Franska akademin
- på grund av sina böcker om
och välkänd

bibliska episoder och personer

har
översättaren, Sven Stolpe, något förkortat
det franska originalet (r96r). Titeln visar
tydligt vad boken handlar om.

utan att behöva vata fackman
eller exegetik.

i

Vello

histor.iske Studier,

Palestina och deras grann-

enastående position bland alla

andra folk.
Bakgrunden till detta uriika säft att
leva blir tydlig i bokens tredje del, där
författaren utvecklar de strängt religiösa
aspekterna, bl. a. vad angår de heliga
tiderna (bönetider, sabbat, fester), templet
och synagogan, de religiösa ledarna. De
två sista kapitlen i denna del leder fram
till Nya testamentets tröskel, men utan

att överskrida den; den handlar om

de

viktigaste tankekretsarna hos Jesu samtida och de judiska dragen i Jesu person
och budskap.
Boken ger inga direkta teologiska upplysningar. Den är en populär framställning av arkeologiska och exegetiska upp-

täckter med avseende på den typiskt semitiska miljön. Nya testamentet förutsätter dessa kunskaper hos sina läsare och
därför kan bokens skildring vara till stor

för varje lekman eller präst som
bättre vill förstå det bibliska budskapet
nytta

r94

Helk:

I-aarentiat

Nicolai Noraeg*s ,1. /. Kirke-

II.

Rekke nr

ez. Köpenharnn ry66, G. E. C.
Gads. Dkr jo:
-.
Examen cont'essionis
fid'ei s1nodi upsaliensis in regno Sueciae
anno Domini rsgS celebratae,
Auctore L aure n ti o N icol a i

länder. Redan där framträder det starka
inflytande som Israels religion hade på
hela folket. Det understryks ännu starkare i andra delen, där folkets vardagsliv
skildras. Födelse och uppfostran, äktenskap och familjeliv, föda och kläder, sociala grupper och skolundervisning
om allt finns regler som syftar till -judarnas försvar av sin religiösa identitet

och sin

arkeologi

Daniel-Rops har inte skrivit en uppslagsbok, utan han behandlar sitt ämne
systematiskt. För att underlätta sökandet
efter det man vill veta, tillfogades ett
(för kort) register och dessutom en förteckning av den viktigaste litteratur som
använts. Själva boken läses lätt och kan
anbefallas även åt nybörjare i bibelläsning.
Henrik Roehtink, ofm

Första delen framställer inledningsvis
de dåtida geografiska och politiska förhållandena

i

Norvego S. J. Edidit Oluf
Kol s r u d. Norvegia Sacra,Bind
XXII. Oslo 1965, Universitetsforlaget.

Ett intressant inslag i den nordiska reformationshistorien utgör den katolska
missionsverksamheten och dess rekatoli-

ceringsförsök vid slutet av r5oo-talet
och i början av r6oo-talet. Ju mera
forskningen klarlagt detaljerna i detta
skeende desto tydligare framträder Laurentius Nicolai Norvegus osom den notdiske missions ledende skikkelse gennem
mere end et halvt hundrede åru.

Citatet är hämtat från inledningen till
i denna historiska
specialforskning, den doktorsavhandling
som Velle Helk ifjol försvarade vid Äarhus Universitet. Arbetets närmaste syfte

det nyaste tillskottet

anges

i

undemubriken:

"En biografi med

til belysning af romerkirkens forslg pä at genvinde Danmark-Norge i
tiden fra reformationen til 16zz". Detta
bidrag

syfte bestämmer även uppläggningen:
oDispositionen har voldt visse vanskeligheder, da arbeidet dels fremtreder som

Litterarar

en biografi af den norske jesuit, dels
Iorslger at give et overblik over den

i Krakow; den danska översättningen
av denna skrift: Conlessio Cbristiana

katolske indflytelse 'her

Det er Den Cbrittelige

i landet. Indledningsvis kunne man vanskeligt komme
udenom en omtale af katolske levn efter
reformationen og pavestolens spredte fori de flnte ånier efter bruddet
at komme i forbindelse med Danmark.
Derom handler de to fprste kapitler,
hvor der ikke er lagt vegt på mere omfattende kildestudier. Flere kapitler behandler begivenheder i udlandet og har
ofte kun den norske jesuit som forbins4c p&

delse til Danmark. Af hensyn til hans
person og indsats er det blevet nldvendigt at omtale begivenheder i Sverige i

tiden 1576-8o temmelig udfprligt.

På

den anden side er der ikke foretaget indgående underslgelser med specielt hen-

Bekiend.else onz
i Brauns-

Henens oeig, som 16o5 utkom

berg, och Det Brel son St*d.enter af
Dannemarkis oc Norrigis riger , , . hafuer
till d.i Professorcr oc Hpglerde mend. i
Ki4bingshafns Acad.emia Skret'fait, som
utgavs i Braunsberg 16o8.

En annan skrift, som hittills endast
förelegat i manuskript, är ett ställningstagande till den trosbekännelse, som
Uppsala-synoden r593 fastställde för
Svenska kyrkan, Denna

skrift har

komst och betydelse

i ett

andra

blik på Norge. De norske forhold

er
allerede udmerket belyst ved andres ar-

bejder af forholdsvis ny dato (Ivar Hanseen Knudsen, J. !. Duin, Oskar Garstein).u

Vi kan och måste vara

särskilt tack-

sarnma för att författaren såg sig ställd
inför nrjdvändigheten att av hänsyn till
Norvegus' person och insats ge oss en

nio kapitel

(kap. 6-14, sid. 65-zor)

omfattande framställning av händelserna
kring Klosterlasses vistelse och verksam-

het i Sverige. Det är en tillföditlig sammanställning av forskningsresultaten som

hittills ännu

saknats.

Vello Helks arbete vilar på ett bredare
källmaterial än tidigare framställningar.

Det kompletterar

dessutom

på en

del

punkter den utmärkta framställning av
motreformationen, sodl skrivits av Oskar
Garstein: Ronte and tbe Counter-ret'orma-

tion in

Scandinada (1963. Jf.t Credo

ry64: r41) och det skildrar även Lauren-

tius Norvegus' insats för
under hans vistelse

Skandinavien

i utlandet, i synnerhet

Louvain och Braunsberg.

I ett

särskiit tillägg behandlar Vello

Helk Laurentius Norvegus' tryckta skrifter och deras utbredning: Conlessio Cbristiana De Vita Domini, som utkom 1604

nu-

mera utgivits i tryck av Oluf Kolsrud,
som i inledningen till utgåvan utlovar
en närmare redogörelse om skriftens tillband.

]G

'STerner Osypka:.

Arbeit

in der
\7elt X: 3. Åschaffenbvg t961,
*nd. Eigentum. Der Christ

Pattloch.

DM

4: 5o.

Boken ger en kompendieartad framställning av den katolska socialläran om
arbete och egendom med bl. a. en sam-

manstälhiog av vad de påvliga socialencyklikorna innehåller härom.
Den som vill läsa boken med behållning bör vara insatt i den katolska socialläran eller åtminstone i den naturrättsliga
filosofin. För en sådan läsare tror jag
boken kan ge nya perspektiv på ämnet.

Mats lVikstrand'

Karl Färber:

Zunz. Inne-

ren Leben
Drittes Breaier.
Frankfurt Main
1967, Josef
Knecht. DM 7:8o.
Detta är den tredje samlingen av

"kärn-

ordu, som Kad Färber ger ut. Vi har
tidigare haft anledning att prisa de två

föregående, denna tu lika f.örträffIig.
Som vanligt består urvalet av ukostbara

r95

L;trerdtlt
pärlor

ur den andliga litteraturenr. I

visst avseende bildar dock denna volym
epok. Efter konciliet har innehållet fått
ny bredd. Detta gäller inte bara de ternata, soro behandlas utan även f.örfattat-

regisret. Förutom de vanliga, klassiska
och självskrivna möter man t. ex. vår

egen Dag Hammarskjöld och Franz
Ka[ka. Tag och läs.
SL

den

i fjol avlidna

des författergernings vigtigste etapper og
id6eru. På samma gång vill han bevara
af de digte og dramatiske skitser,
"nogle
ved hvilke den afdpde i et smukt og

poetisk kkdebon levendeglr en skoles
tanke, en kirkes verden eller en forsker
og livets mester som Niels Stensenu.
>En skoles tankeu häntyder på den atmosfär där Karen Plovgaards diktning

Alf Åberg-Ol a Ter je: och

Kungaslott ocb alelsborgm från
aasatiden. Stockholm ry66, Iorum. Kr. z6:5o.

Den mångbeläste och till synes outtröttlige Alf Åberg har berättat om våra
slott och borgar från vasatiden. Han gör
vänligt, eledet på sitt vanliga 5[6
- texter hinner
gant och trivsamt. I korta
han säga mycket om varje enskild plats.
Så drar under några lästimmar en brokig
kavalkad förbi av öden och händelser.
För den som vet ett och annat om vasatiden är boken en angenäm repetition,

som sätter associationerna i gäng. 'För den
oinvigde måste boken ge mersmak.

Ola Terje berättar med hjälp av kameran. En och annan bild verkar lite
konventionell vid sidan av alla de andra,
skickligt gjotda. Möjligen beror det på

att €tt och annat slott har den dåliga
smaken att inte vara photog6nique.
SL

Gustav Scherz:

Jyd'sk

g skribemt. I(aren Plovgaard (r887-1966). Kögård.mandsd.atter

o

penhamn t967, Frost-Hansens.
Dkr. 9:75.
Den ldrde redemptoristpatern Gustav
Scherz presenterar själv sin lilla skrift om

ry6

danska författarinnan

Karen Plovgaard (född 1887) som >en
kort levnadsskitse ... og et ridse af hen-

först spirade upp:
skolerr
där hon under
"grundtvigske
mänga är var lärarinna.
"En kristen verden, av$er framför allt deo katolska kyrkan, som hon efter sin återkomst från
)en stilling som huslarerinde i Nordgrf,nland> och sin etablering som skri
författarskap

Köpenhamn konverterade till. I
pater Scherz inriktade
hon sin forskning och sitt författarskap
under sina senaste år alltrner på Niels

bent

i

samarbete med

Stensen.

Efter sin konversion

(rgzl)

gjorde Ka-

ren Plovgaard även en betydande

insats

för Nord.isk ugeblad' for hatolske kristne,
först några år som medredaktör och sedan som ständig medarbetare. I de tre

sista årgångarna (r938-r94o) ftån Creskandinaviska period finns flera bidrag av hennes penna. Förteckningen av
hennes verk i bokform omf.atar 29 numme!, mest historiska romaner oc,h berättelser. I svensk översättning föreligger
Sanne, flicka på Grönland. (Stockholm

lor

ry6t).
Pater Scherz' initierade snabbteckning
av Karen Plovgaards författarskap förtjääven hos våra svenska lä-

l;:.b.*ru"O"
IG

TilII rcdaktionen inkomna böcker
Josnr Reaes: Katechetische Asqekte der Liturgie-

Kmstitution. Freiburg 1967, Herder. DM 13:8o.

KYRKA- FOLK- STAT. Till

Sven Kjöller-

Kenr- Dnr-erravn: Christliche Anthropologie. Eime

ström, Lund 1967, Gleerups.
Stockholm

Einföhrung in das Denken Peter Wusts. Miinster 1967, Regensberg. DM 9:8o.

honoertit. And og

Dkr,

Rul.rr PÄn Or,orssoN: Gud beaare oss för Fältprosten! Stockholm 1967, Pan/Norstedts, Kr.
r r: 50.

Theologi.e,

Rrroen Exrr'en: En sällsan gemerzsåap. Stockholm
1967, Norstedts. Kr. z9:5o.

ltt tolha Bibeln.
z7:-.

Haner-o Rnsnr.rrrr-o:
1967,

SKDB. Kr.

Purpn ScnrNpr.t* Brene

Liv
2?

34,
75.

Köpenham

til

en

1967, Pauluskredsen.

JonerNrs Bnossnorn: Ökumenische

Geschichte-Probleme. Mtrnc}ren 1967, Hueber.

DM 5:8o.
Gusrer Aur-fN: Kristm gudstro i fördndingens
o.ä/rd. Stockholm 1967, SKDB.

Kt.z+i-,3oi-.

Uppsala 1968. Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling. Stockholm r967, Gummessons-

SKDB,

Kr.6:-.

Lens Gyr-r-rr.rsrENi Lotus i Hades. Stockholm
1966, Bomiers. Kr. zt:5o, z6z 5o,

Kyrha, reoolution, struhhfi. Red, Ar$qr-Menrc
och Lens TnuNgnnc. Stockholm 1966, Gummessons.

Kr.

Pen OLov ENgursr: f/ess. Stockholm 1967,
stedts. Kr. 38: So,

Nor-

Josrr Scnrvrucrcn: Die pimören Quellen des Gottesglaubens. Quaestiones Disputatae, Freiburg
1967, Herder. DM zr:5o.
Kenonrer- Ltnceno: Johannes XXIIL Entwurf
eines neuen Bildes. Freiburg 1967, Herder, DM

rz:8o.
Kenr, Renmrn,

Otto Srulrtr,noru:

Theologis che

Akademie 4. Frankfurt 1967, Knecht,
Ftrrr-oe

DM 6:8o.

Gnerr': Gott und meinlch. Frankfurt 1962,

Knecht. DM 16:8o.

19:5o.

Aber den Futschritt

Mit einem Kommentar sowie einer Einfiihrung von Heinrich Kraus SJ. Freiburg 1967,
Herder. DM z:8o.
gresslb.

dr

Vötkn. Die Entutich-

lungsenzykliha Papst Pauls

VI.

Populorum Pro-

Kenr- Prr-sctn: Glmbeasrechenschaft eines alten
Mannes. Frankfurt 1967, Knecht. DM 19:8o.
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