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SEDÄN SIST
Biskopssynodm,

ay tg7 medlemmar, sammanträdde f<;r första gången den z9 september. I ett tal vid synodens första arbetsplenum den 3o september framhöll
påven Paulus VI att denna synod inte kan betraktas som ett ekumeniskt möte,
men att den dock motsvarar det avslutade konciliet och återspeglar dess anda
och arbetssätt. Biskopssynodens medlemmar är företrädare för kyrkorna, biskopskonferenserna, hela den katolska hierarkin och i viss mening även för det
bestående

kristna folket. Deras uppgift vid synoden är >normalt konsultativ>, men i
särskilda fall kommer de att ha beslutanderätt.
Utan att nårmare ingå på en precisering av synodens statuter eller en analys av dess juridiska aspekter hänvisade påven till det faktum att detta nya
organ för kyrkans centrala ledning motsvarar den anda av enhet och samarbete mellan Apostoliska Stolen och de katolska biskoparna och ordensgeneralerna, vilket var den stora upplevelsen vid själva konciliet och som detta ville
fråmja. >Meningen med denna biskopssynod tu att ftämja ett ömsesid$ ,rtbyte av de insiktet och erfarenheter som angär hela kyrkans liv genom att ge
ledarna ftir de romerska kongregationerna och de olika kyrkoprovinsernas
representanter tillfälle att mötas och gemensamt övedägga om fuägor av alI-

mänt intresse.>
I detta tal meddelade Paulus likaså att den ekumeniske patriarken Athenagoras I kommer till Rom vid slutet av oktober för att återgälda påvens besök

i

Istambul.
Påven beklagade att nägra av synodens medlemmar inte fått möjlighet att
bege sig till Rom och i detta sammanhang riktade han en särskild hälsning
till biskoparna i Polen, i synnerhet till kardinal I7yszynski, som inte fick utresevisum, och till kardinal Ifojtyla samt de andra polska biskoparna som
inte heller kom till Rom därför att de önskade vara solidariska med sin primas Sfyszynski.
Påven avslutade sitt tal med en fredsappell till statsmännen i hela världen:
>Vi dristar Oss att än en gång kamf.&a kravet att de som avgör nationernas
öden alltid må med vaksamhet och förståelse ha blick fOr de lidanden och den
förstörelse som bruket av vapen medför och att de alltid med nytt mod går
de rättvisa och ädiga förhandlingarnas väg. Ingen må awisa försitk till samtal och överenskommelser och var och en må bemöda sig om fredliga och
bindande förhandlingar. Vi är själva beredda att understödja alla äkta och
ärliga initiativ för att uppnå fred och Vi vänder oss med uppmuntran till dem
t3-672838
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som bemödar sig om att medla till förmån för endräkt och solidaritet bland
folken för att fred,en må tillväxa bland människor och {olk.>
Vad angår ude kristna bröder som ännu är skilda från ossn, så framhöll
påven att biskopssynodens kyrkorättsliga och sä att säga interna karaktär i
egenskap av en församling, som på grund av sitt arbetssätt och sin uppgift
bef.attar sig med f.rägor som rör den katolska kyrkans inre liv, är anledningen
till att man inte kunnat inbjuda observatörer från icke-katolska kristna kyrkor
och samfund. Påven betonade dock att vid sessionerna tanken på kontakt

med dessa bröder aldrig finge fattas och inte heller skulle komma att göra
det. Att denna synod har sammankallats har ju stor ekumenisk betydelse, bei enlighet med konciliet
tonade han, i den mån den
är ett vittnesbörd
om att inom den katolska kyrkan den gamla synodala institutionen skattas så
högt och genom att anpassas till den nya tiden utgör förbindelselänken mellan
kyrkan i Rom, >företrädaren för kärlekens förbund>, och kyrkorna på olika

vill säga lokalkyrkorna.
Biskopssynoden hade fått sig förelagda fem ämneskretsar: reform av kyrkorätten, lfuof.rägor, prästutbildningen, blandäktenskap och vidareutveckling av
platser, det

liturgireformen.
Synodens generalsekreterare, biskop Rubin, gav i sitt inledningsanförande
vid öppnandet den z9 september nägra synpunkter på de olika ämnena.
Vad trosläran angär, framhöll han att det finns vissa farliga tendenser i
efterkoncilie-teologin. Det är knappast ågnat att fömäna att vissa >överdrivna
och delvis furlariga tendenser kommer upp. Detta är ett tecken på vitalitet.
Meningen är inte att hindra uwecklingen och stävja olika rörelser utan att

leda dem

in i rätta

banor.r,
En av de här viktigaste f.rägorna gäller auktoriteten i kyrkan. >rMan talar
ej utan skal om en viss auktoritetskris (mindre i en del'länder, mer utpräglat
i andra). Herdarna måste uttryckligen hävda sin auktoritet. Men viktigt är
att de samtidigt i konciliets anda på olika nivåer av kyrkans liv söker fä ftam
en verklig dialog och ett uppriktigt samarbete inom lydnadens ram. Säkerligen kommer biskoparnas uppmärksamhet att inriktas just på denna punk.>
En annan teoretisk fråga, dhuru av f.öga mindre vikt, gäller ptoblemet
med nya uttrycksformer eller formuleringar av den oförändediga uppenbarade sanningen. Olika epoker och olika kulturformer kräver till en viss grad
nya och egna formuleringar. >Att helt enkelt möta dem nred motstånd skulle
vara lika med att sluta sig inne i det förgångna. Å andra sidan kan man dock
inte införa nya uttrycksformer utan att använda objektiva kriterier för att kunna
fatta den sanna innebörden i Skriftens och traditionens utsagor, ty utsagornas
mening måste bevaras med trohet. Vid denna ömtåliga uppgift måste man
låta leda sig av kyrkans läroämbete. På denna punkt kommer det säkedigen
till ett fruktbart tankeutbyte vid synodens förhandlingar.>
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I detta sammanhang nämnde generalsekreteraren även kristologin. Konkret rör det sig här om evangeliernas litterära genre och hur de leder fram till
den historiskt Kristus och hans uppståndelse, hur man ska förstå apostlarna,
Jesu under och kunna komma fram till en sann förståelse härvidlag, hur
jungfrufödsel m. m. ska uppfattas av en modern människa. Vidare nämndes
frägan om forhållandet mellan karismer och institution, arvsynd och evolution, evkaristisk kult och andra livligt omdiskuterade frågor.
Även ateismen kommer synoden att sysselsätta sig med, sade generalsekreteraren, ateismen som fenomen i sig och hur den inverkar på vissa moderna
tendenser på det teologiska området (här gäller det särskilt den protestantiska
teologin). >Kanske gäller det här i första rummet att den katolska kyrkan
tillsammans med andra kristna konfessioner i den anda som präglar Johannes
XXIII:s socialencyklikor liksom konciliekonstitutionen Gaud.ium e, rpes ger
ett för vår tid anpassat vittnesbörd om Kristi kärlek, inte bara på det individuella planet utan även på det sociala och internationella planet.>, Synoden
måste besvara kägan hur detta kan ske på det mest effektiva sättet och vilka
institutioner, redan existerande eller som kan tillskapas, som kan aktiveras

i

denna riktning.

Den komplicerade frägan om blandäktenskap, sade generalsekreteraren,
har upptagits på dagordningen därför att den har en sådan räckvidd och medför så konkreta svårigheter att det är högeligen önskvärt att hela världens
episkopat verkligen gör en insats härvidlag. Konkret gäller det att synodens
medlemmar i egenskap av världsepiskopatets företrädare
framför allt dä
utifrån sin erfarenhet sedan ett och ett halvt år tillbaka - tar ställning till
- 18 rnars 1966 av
den instruktion om blandade äktenskap som utfärdades den
troskongregationen. Denna instruktion gavs endast ad experimentum. Synoden ska nu yttra sig om problemets teologiska, juridiska, pastorala, ekumeniska aspekter på grundval av en rad fågor som läggs fram tillsammans
med de tänkbara lösningarna och deras argument för och emot. Det är då
synodens sak att träf.fa ett ansvarsfullt val bland dessa möjliga lösningar.
D en ind.iuid.uella p ers onlig h eten

i f.an. Jan Stolpe, själv en intressant personlighet, skriver i Kontma med ett
lärt citat: >Just nu upplever vi 'en definitiv afvisning af. det fra kristendommen via den humanistiske individualisme arvede personlighetsbegreb'.> Och
gång efter annan har man kunnat läsa salvelsefulla politiska utgjutningar om
att vi måste bort från en kristen priuatrnoral hän mot socialt eller reuolutionä.rt ansaar. Apropå en aktuell film med starkt politisk tendens skriver Marianne Höök i AB att det känns skönt att filmernas eviga tragglande av >det
individuella privatrHet> har brutits av en politiskt angelägen film.
Jan Stolpe resonerar på liknande sätt som franska, synnedigen antihumaär
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nistiska teoretiker. De övriga är mer eller mindre renläriga socialister. Men
varför utifrån sådana utgångspunkter angr$a individualism och personlighet?
Och varför låta kristendomen bdra hundhuvudet för en personlighetsdyrkan
som skulle stå i konflikt med sådana ideal? Jan Stolpe vet t. ex. utmärkt väl

att humanismen snarare skärpte än ärvde kristendomens personlighetsbegrepp.
Och det var ett led i en ständig kamp om personlighetens utrymme mellan
andra system.

Antingen man ,nu menar att jaget minskar

i betydelse på grund av kollektivets supremati (som de extrema socialisterna menar) eller att jaget blivit alltför litet och svåråtkomligt när man lyft ut alla de delar av personligheten,
som är beroende av ytrre strukturer (som suukturalisterna menar), kvarstår
ständigt personligheten som en del av större enheter. Och de större enheterna
är
även om strukturealisterna för närvarande tycks vara osäkra på den
punkten
till sist beroende på de mindres kvalitet. The proper study of mankind is man.
Kyrkan, för sin del, ser givewis både strukturer och kollektiv som delar av
den värld som skall helgas och frälsas. Men på det politiska fältet nöjer hon

-

-

sig med att stå som en garanti för det människovärde och den individuella
frihet utan vilket strukturerna blir självändamål och kollektiven självförintande.

LEKFOLKETS ENTRE
Den tredje världskongressen för lekmännens apostolat avslutades i Rom
den 18 oktober. Har den motsvarat förväntningarna?
Frägan är omöjlig aft besvara, ändå måste den ställas. Den ät omöjlig att
jag skriver innan resultaten
besvara därför att perspektivet är för kort
summerats och bedömnlngarna börjat strömma in. Men dessutom är det
oegentligt att tala om ,rförväntningatna>, därför att dessa varit högst varierande. På en del håll väntade man sig en manifestation i uaditionell stil,
ägnad f:amf.ör allt att stärka deltagarnas medvetande om att tillhöra en väddskyrka, enad i sarnma bekännelse och samma disciplin
en manifestation
som skulle utmynna i hyllningsadress till påven och lojalitetsförklaring till
den samlade biskopssynoden.
Andra hoppades på ett genombrott fOr de- genom konstituerandet av nya strukturer
mokratiskt styrelsesätt i kyrkan,
ägnade att fortsätta
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kongressens arbete.

Lekfolkets entrö
Prognoserna från utomstående iakttagare låg ,mera

i

linje med den första

kategorin av förhoppningar, men förtecknen var annodunda. Med andra ord:
man väntade sig inte av denna kongress nägra kraftfullare insatser eller några
distinktare krav. Därvid hänvisade man till de båda föregående kongresserna
r95r och 1917, och även till de i år konstituerade lekmannasekretariaten i
Rom, där toppen utgörs av prelater och basen av lekmän utsedda på auktoritativ, inte demokratisk väg. Redan själva termen lekmannaapostolat klingar
föråldrat och främmande, rentav klerikalt. Vidare konstaterade man att delegationernas sammansäftning heller inte vittnade om någon dynamisk kraft.
Det är biskoparna i respektive länder som mer eller mindre haft avgörandet i
sin hand, vilket i en del fall har resulterat i de säregnaste ting: några delegationer lär inte ha innehållit en enda lekman, det östtyska lekfolket hade av

kyrkopolitiska skal helt och hållet hindrats delta, den polska delegationen
bestod till halften av exilpolacker och var alltså heterogen intill förlamning,
den spanska leddes av inte mindre än sex biskopar och hade delvis måst
kompletteras med lekfolk som bättre än de av episkopatet utn'ämnda delegatetna kunde representera den verkliga lekmannaopinionen i Spanien. Vid
sidan av de nationella delegationerna var också mängder av internationella lekmannaorganisationer representerade; dessa, som till stor del speglar strukturer av i går och i förrgfu, väntades få en närmast bromsande inverkan på
kongressens arbete och intiativ. Äv u-länderna väntade man sig inte mycket,

bland annat därför att själva resemöjligheterna för dem är begränsade.
Men människan spår och Gud rär, vägar man väl säga. Kongressen blev
en stor manifestation inte bara av enhet i tron och lojalitet mot kyrkan, utan
av dynamism, beslutsamhet och solidaritet med hela mänskligheten över alla
konfessionella skrankor. Självfallet var det omöjligt att pä en vecka ändra
gamla strukturer och skapa nya, omöjligt också att på ett distinkt och effektivt sätt gruppera 2 5oo mer eller mindre väl förberedda delegater till en organiserad debatt om förnyelsen av kyrkans olika skikt och områden, omöjligt
att ens hinna behandla alla de förslag till resolutioner som, tydligen överraskande, sprutade fram ur de sexton arbetsgrupperna, i sin tur delade i smäre
grupper efter språkområden.
Trots dessa omöjligheter tecknade sig mycket bestämda konturer av en
energisk majoritetsvilja: lekmännen sluter massivt upp bakom den hastigt
växande tendens i kyrkan som koncentrerar uppmärksamheten på de stora
tidsproblem som behandlas i konstitutionen Gaudium e, spes
konciliets
rrschema
planerna
tretton>,
ingick
i
ursprungliga
vilket
inte
de
men
berömda
organiskt växte fram ur det förnyade och fördjupade medvetandet om vad
Kongressen fattade kraftfulla resolutioner: mot rae
inkarnationen innebär.
av vilka grupp€r och kategorier det vara mä,
diskrimination, mot förtryck
för freden och för solidariteten med uwecklingsländerna. (I detta sammanhang
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finns också en omdebatterad paragraf om födelsekontroll, som kräver rätt för
äkta makar att själva enligt sitt samvete fatta beslut om vilka medel som här
bör användas.) Dessa resolutioner var ett vittnesbörd om det stimulerande
och väsentliga tankeutbytet i arbetsgrupperna, där inte minst u-landsdelega-

kraftfull och temperamentsfull insats.
Det fanns heller ingen möjlighet att ta miste pä att kongressen inte bara
önskade utan krävde en ökad demokratisering i kyrkan. En av de mest appläderade resolutionerna handlar om kvinnans och mannens absoluta likställdhet i samhället vilken logiskt txjr leda fram till likställdhet även i kyrkan;
man begär därfor en grundlig undersokning av fuägan om kvinnan och prästämbetet. Bland de resolutioner som inte hann behandlas fanns en som krävde
deltagande i biskopsvalen, och en hel rad förslag om nya juridiska strukturer
for lekfolkets representation i kyrkan. Antingen det var så att krafter var i
rörelse för att en sådan resolution inte skulle komma till stånd, eller man
helt enkelt av tidsbrist inte kunde arbeta igenom den, finns ingen wekan om
att kongressen gav uttryck åt en påtaglig otålighet i detta stycke. Gång på
gång återkom samma refräng: det är nödvändigt att lekmännen blir effektivt representerade på alla plan i den kyrkliga organisationen, att de aktivt
deltar i arbetet på den nivå där besluten fattas; det är orimligt att lekmännens
organ i kurian inte skall vara demokratiskt uppbyggda. (Denna senare punkt
är intressant; om medlemmar i vederbörande sekreteriat finge väljas i stället
för utnämnas, skulle detta betyda ett prejudikat i kurian!)
Allt som allt blev kongressen mer än man. vägat hoppas, eller mer än man
kunnat frukta. Vissedigen har den ingen som helst kyrkojuridisk auktoritet;
det är hierarkin som bestämmer om dess krav skall tillgodoses eller ej. Men
den elementäraste realism måste konstateta att hierarkins auktoritet ä andra
sidan för att få betydelse i praktiken är helt beroende av lekmännens erkännande och goda vilja, och att det är svårt, att inte säga ogörligt, att dirigera kyrkan i en riktning motsatt den som alldeles tydligt representeras av
den dynamiska folkviljan. H.år var inte tal om att bilda någon lekmännens
fackförening
även om tanken upenbarligen inte varit främmande för vissa
delegationer - utan om att dra konsekvens€rna av vad konciliets normgi- säger om Guds folk. Man kan bara hoppas att de styrande
vande dokument
förstår att positivt möta de offetydiga meningsyttringar som framlagts av kongressen. Annars är risken stor att de effektivaste krafterna vänder sig till tacksammare uppgifter än de kyrkliga.
I vilket fall som helst kan man väga formuleringen att den tredje väddskongressen för lekmannaapostolat blivit den katolska kyrkans första lekterna gjorde en

mannakongress.

Gunnel Vallquist
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i dag har uppnått tesultat, som tenderar att grumla gränsmellan
liv och materia, mellan biologiskt och mekaniskt. Prolinjen

etenskapen av

c€sser, som tidigare ansetts förbehållna levande organismer, har visat sig kunna

reproduceras eller åtminstone efterliknas med maskiners hiälp. Receptorer i
såvåra sinnesorgan reagerar på olika stimuli som ljus, ljud, temperatur
dana fenomen kan registreras även av fotoceller, mikrofoner, termometrar.
I den levande organismen finns komplicerade regleringssystem, som med ledning av information från dylika receptorer håller den inre miljön, t. ex. med
avseende på temperatur eller koncentration av olika kemiska substanser, konoclså sådana processer kan imitestant trots variationer i den yttre miljön
ras i modeller. Även intellektuella skeenden som inlärning, ihågkommande,
logisk slutledning kan simuleras med maskiners hjälp. För den något oklart
avgränsade vetenskap, som sysslar med hithörande problem, präglade den
amerikanske matematikern Norbert S7iene r pä ry4o-taIet termen ky
bernetik. Det är natudigt att fuäga sig: om vi i dag kan konstrueraapparatet,
som reproducerar vissa funktioner hos människan, kommer vi i morgon att
är människan
kunna bygga en maskin som reproducerar al I a funktio
konstruerbar?

Man kan möta kybernetiker, som inte nöjer sig med att ställa frågan. De
gär ett steg längre och tar problemet för löst Deras tes är, att människan
åtminstone försåvitt hon är en tänkande varelse
i själva vetket är

-konstruerbar.

-

För den, som vill bemöta den kybernetiska tesen, erbjuder sig flera vägat
Ur kristen synpunkt
till attbörja med är tesen om människans kon- på dålig antropologi
struerbarhet ett exempel
vilket dock inte kan göra
något djupare inryck på sådana, som ej är kristna. Därför är det en angelägen uppgift att söka vededägga den kybernetiska tesen utan att låta tron
ingå som logisk förutsättning i argumentationen.
För en filosofiskt grundad kritik förefaller åtminstone två vågar stä öppna.
r. Man påvisar något fenomen hos människan, som inte kan reproduceras
av en maskin. En kategori sådan:a fenomen torde kunna hänföras till olika
former av skapande verksamhet, till situationer, som innebär, att man tänker
en >ny) tanke, att man får ett infall, en ljus id6, som i någon mån för kunskaps- eller tankeprocessen framåt. Maskinens möjligheter att >tänka> slutar
där dess program upphör, computern, som får idder, som dess konstruktör
203
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inte hade, är inte bara något ännu icke förverkligat, den är en faktisk omöjlighet.

z. Man påvisar, att de biologiska eller intellektuella processer, som kan
efterliknas med en maskins hjälp, kan imiteras endast på ett mycket ofullständigt sätt. Den härledning av ett teorem ur givna axiom, som kan åstadkommas i en elektronhjårna, om vissa härledningsregler är inmatade, har ju
en formell likhet med en tankemässig deduktionsprocess, men är ogenomförbar utan en föregående formalisering och värdelös utan en efterföljande interpretation, försåvitt man inte studerar just det logiska resonemangets formella struktur. Och vilken maskin kan formalisera eller interpretera?
De riktpunkter för en filosofiskt grundad kritik, som här har antytts, gör
inte anspråk på att vara det sista ordet i en ftäga, som skulle förtjäna en
mycket utförligare behandling. Vad som skall sägas hil är emellertid något
annat. Förutom den teologiska och den filosofiska vägen att bemöta den
kybernetiska tesen finns faktiskt en tredje möjlighet till kritik. Visserligen
rycks i förstone påståendet, att människan är konstruerbar, både strida mot
kristna principer och ställa oss inför filosofiska problem, men det anmärkningsvärda är, att också vissa resultat inom den exakta vetenskapen själv,
närmare bestämt den matematiska logiken, visar sig kunna erbjuda avgörande
argnment mot människans konstruerbarhet. En insikq som uppnåtts med logistiska medeI, visar sig med andra ord vara relevant även för filosofin och
teologin. Den kybernetiska tesen slås på sitt eget fält.
För att förstå dessa sammanhang måste man känna till vad ett axiomatiskt
system fu för något. Det axiomatiska systemet är princip en samling utsagor (satser, teorem), som står en viss logisk relation till varandra och

i

i

bland vilka man har valt ut nägra till axiom, ur vilka de övriga härledes.
Den euklidiska geometrin är ett gammalt välkänt exempel på ett sådant
system. Ett väsentligt krav på det axiomatiska systemet är, att det skall vara
motsägelsefritt, dvs. man skall inte kunna hädeda både en viss sats och dess
egen negation. (Män behöver knappast vara matematiker för att inse, att den
logiska röran i så fall bleve fullständig.) Att bevisa, att ett system är
motsdgelsefritt, är emellertid en långt ifrån trivial uppgift; det ger upphov
till vittgående principiella problem. Önskvärt år vidare, aft axiomen år oavhängiga, så att man inte kan härleda något av dem ur de övriga. Just inom
den euklidiska geometrin vållade ett oavhängighetsproblem, som gäller det
s. k. parallellaxiomet, matematikerna mycket huvudbry under loppet aY 2ooo
år, innan det löstes på rSzo-talet. En intfessant f.r^ga inför ett givet axioma-

kan alla sanna satser inom
tiskt system rör dess eventuella fullständighet
systemet härledas ur de valda axiomen? Uppenbadigen förutsätter själva frågan,

>sant> och >bevisbart> inte nödvändigwis är sarnma sak. Sedan början

^tt
är det känt, att det finns
av t93o-talet
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vilka ingen fullständig axiomatisering (med andligtmänga axiom) överhuvudtaget ät möjlig. Med andra ord; hur rnan än väljer sina axiom, finns det änö
alltid någon sann sats i systemet, som inte kan härledas ur dessa axiom. Och
det hjälper förstås inte att addera en sådan sats, om man har hittat den, till
axiomen
det går alltid att finna ett nytt obevisbart men sant teorem!
- är exempel på ett sådant väsentligen ofullständigt system. Denna
Åritmetiken
egenskap är kanske förklaringen till att det förekommer matematiska satser,
som på goda grunder kan förmodas vara sanna, men som aldrig kunnat bevisas trots enorma insatser av tid och arbete (ett berömt exempel är Fermats
stora sats). När man inom den matematiska logiken studerar det axiomatiska
systemet som sådant, dt man inte så intresserad av satsernas sakliga innebörd
utan gör långtgående formaliseringar: t@remen ersätts med sekvenser av tilllåtna tecken, bildade enligt särskilda formregler, övergång från en formel till
en annan bestäms av härledningsregler. I detta sammanhang behöver vi dock
inte gå närmare in på formaliserade axiomatiska system.
De frågeställningar kring axiomatiska system, som här skall sysselsätta oss,
hänger sarnman med begreppet algoritm, En algoritm kan, en smula inexakt,
beskrivas som ett recept, som i detalj anger hur man skall gå till väga i en
viss klass av situationer för att uppnå ett visst resultat. Tag t.ex. operationen

>multiplikation av wä taI>>, I skolan lärde vi oss ett schema för hur man
ställer upp uträkningen, multiplicerar siffra för siffra enligt multiplikationstabellen i en viss ordning, vid behov add,erar minnessiffror, får fram vissa
radet, som slutligen adderas. Denna schematiska metod, som kan användas
så snart vi vill ha reda på produkten av två tal, iLr exempel på en algoritm.
Tvä drag hos algoritmen förtjänar att särskilt framhävas. För det första: den
som arbetar i enlighet med algoritmen skall inte behöva >tänka själv>, han
skall kunna handla rent >mekaniskt>, varje situation, som kan uppkomma
under arbetet, skall vara förutsedd i algoritmen och ett entydigt handlingssätt
föreskrivet. För det andra: den, som utför operationerna, skall inte behöva
>'förstå vad han gör>
i multiplikationsalgoritmen skall det inte spela någon
roll, att det just är tal- det fu f.räga om, siffrorna skall i operationerna fungera
enbart som tecken, som hanteras efter bestämda regler (i detta fall multiplikationstabellen och vissa regler för addition) och vars betydelse man inte behöver fråga efter. Om det algoritmiska förfarandet interfolieras av observationer på resultatet jätnte algoritmiska instruktioner av typen: >Har resultatet
egenskapen X, gå då vidare enligt (de1-)algoritmen A, har det inte egenskapen X, handla då enligt Brr, kan komplexare operationssätt uppnås, som
medger vissa skenbara beslut, skenbara dfut& att de sker i enlighet med
algoritmiskt föreskrivna regler och inte innebär något nytt avgörande. Em pu
detta sätt uppbyggt komplex av algoritmer har sålunda fortfarande algoritmisk
karaktär i de ovan preciserade avseendena. Liksom när det gäller begreppet
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axiomatiskt system har begreppet algoritm inom matematiken tilldelats en mer
vad detta innebär, behöver dock inte tas upp hiir.
formaliserad innebörd
Vi har tidigare talat -om bevisbarhet av sanna satser i axiomatiska system.
Man kan nu fråga sig: i vilken utsträckning kan satserna i ett axiomatiskt
system härledas med hjälp av en algoritrn? Annorlunda uttryckt: låt oss anta,
att vi har ett fullständigt axiomatiskt system, där alltså alla sanna satser är
härl.edbara ur axiomen. Finns det ett algoritmiskt förfarande, som för varje
sann sats i systemet kan påvisa, att den är hädedbar ur axiomen, dvs. bevisa
den? Om det allmänna svaret på denna f.räga vore ja, skulle ett stort antal
matematiska problem kunna lösas rent >>mekanisktrr. Det var också förhoppningen, när detta s.k. avgörbarhetsproblem första gången kom upp till diskussion. Emellertid visade den amerikanske matematikern Church 1936,
att det finns fullständiga axiomatiska system (hans bevis gällde den s. k. predikatkalkylen), i vilka avgörbarhetsproblemet inte är lösbart. Det innebär, att
vad som kan bevisas med hjälp av en på förhand given algoritm i vissa fall
är mindre än det som övethuvudtaget kan bevisas, därmed också att den
algoritmiska metdens räckvidd är snävare än det mänskliga intellektets, för
vilket något principiellt hinder att bevisa bevisbara satser inte existerar.
Sitt sammanhang med vår ursprungliga frågeställning får denna utsaga,
när man observerar, att en computer inte fu nägot annat ån realiserandet av
ett algoritmiskt förfarande. Matematikmaskinens program är just den algoritm,
som i detalj anger, hur maskinen skall handskas med inmatade åata för att
uppnå det önskade resultatet. Elektronhjärnan behöver inte komplettera en
brist i informationen om tillvägagångssättet med egna uppslag, i själva verket
skulle den inte kunna göra det. Den behöver heller inte kunna förstå vad
tecken betyder, vad den >egentligen sysslar medr', den kan inte göra det heller.
Men just såsom arbetande med algoritmer har den en begränsning därutöver,
som intellektff inte har och som med logistikens medel kan närmare lokalis€fas,

Datamaskinerna har i dag stor betydelse inom teknik, industri, administraja, mänga praktiska problem skulle inte kunna hanteras
tion, forskning
utan deras hjälp. På minimal tid kan de räkna ut, vad människor skulle behövt år för att klara upp. Deras kapacitet överstiger sålunda i vissa avseenden
vår, har vi anledning att frukta dem av det skälet? Kommer >>datorna>> en
vacker åag att. göra uppror mot mänskligheten och lägga den under sig? Ett
suggestivt uppslag
inte mer. Matematikmaskinen är visserligen oer>flitig>,
hört
men den är i gengäld ganska >rdumn. Denna app^rat är inte
bara i egenskap av människans skapelse henne underställd, den är henne också
i väsentliga stycken underlägsen. Doktrinen om människans, eller i värsta fall
övermänniskans, konstruerbarhet vittnar inte bara om rikedom på fantasi, den
avslöjar också en viss brist på analys.
Saene Sörenson
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Jean-Charles et Marianne Sournia: L'Orient

d'es

premiert cbrötiens. Paris 1966, Fayard. Frs. r6: 5o.

anske har det gamla Bysans, sägs i förordet till denna bok, med sin
raffinerade kultur, sin lysande och grymma historia och sitt förfall tillvunnit sig oproportionerligt stoft intresse vid sidan av undedydande provinser
med ett knappast mindre fängslande förflutet. Syriens historia är dramatisk
och ofta svåröverskådlig, inte minst under de tre upprörda århundradena närmast före arabernas invasion pä 6oo-talet Den franske läkaren J. C. S o u rnia och hans svenskfridda hustru Marianne Hillbom har under fem
dar han var professor i kirurgi, först i Damaskus, sen i Beirut
år i Orienten
ägrnt hela- sin fritid åt studier pä alla områden rörande denna tid. Resul-tatet av detta med karlek och tålamod samlade material föreligger i en liten
men späckad bok, närmast en encyklopedi över det kristna Syrien. På basis
av grundlig beläsenhet och trägna arkeologiska utflykter rekonstrueras här på
ett sällsynt levande och spännande sätt en svunnen epok i hela sin mångfasetterade verklighet. Föredömligt klart och lättläst ger förtattarna en översikt av den religiösa, politiska och ekonomiska uwecklingen, interfolierad med
som Julianus avfällingen,
fint skisserade porträtt av markanta gestalter
därjämte får
Justinianus, Johannes Krysostomos och Simon pelarhelgonet
vi mängder av intressanta detaljer om klosterliv, beduinernas- evangelisering,
rit och liturgi, konst och kultur, vartill kommer kartor, bilder, kronologisk
översikt och en rik bibliografi.
På den som i våra dagar kommer till Syrien gör det ett förbryllande overkligt intryck att ute på stiippen och i öknen finna otaliga ruiner av städer och
byar, patetiska vittnesbörd om ett rikt förflutet. Dessa doda städer utgör i
själva verket ett historiskt dokument utan motstycke i medelhavsområdet. En
sådan stad är Antiokia (bokens utgångspunkt), numera en liten torr och trist
[nng på rToo-talet var lämningarna av
landsortshåla med få ruinrester
men
förgången prakt imponerande såsom framgår av reproducerade stick
med ett trollslag frammanas här en vision av 3oo-talets blomstrande metropol
med kilometedånga gator i regelbunden stadsplan, pelargängar, podande
springbrunnar, marmorklädda fasader, kyrkor och tempel. Författarna låter
oss se staden med en från Gallien hemvändande köpmans ögon, som med
glädje återfinner sin stad, så oändligt överlägsen de påvra städerna i väster:
i gatorna en aldrig sinande ström av folk och få, slavar och fint folk i biir-
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nattetid var sörjt för belysningen med facklor

kommers, sanuna cafdsittande,

sanuna livliga

som man finner i

sarnma flitiga hanwerkare
nutidens orientaliska städer. Antiokia vaf en nöjeslysten stad och förströelser,
av mer eller mindre upphöjt slag, behövde ingen sakna, från boxning och
dresserade djur till kappkörning, konserter och teater, olympiska spel vart
fjtude fu. Stadsborna var tokiga i skådespel och att perserna så lätt kunde
erövra staden pä zoo-talet berodde pä att hela den vapenföra befolkningen
hade gått på teatern! Antalet krogar, spelhus, badhus och bordeller var beaktansvärt. När Johannes Krysostomos predikade här, fann han sig töranläten
att uppmana sina församlingsbot att gä rz,ka vägen hem från kyrkan och
inte hänga på tavernorna för att diskutera och dricka och spela. Men det var
ändå i det lättsinniga Antiokia som benämningen >kristenu första gången
förekom och även om staden som helhet ansågs ljum, hade den dock sina
marcyrer och det var härifrån den kristna tron spreds till bl. a. Gallien, som
sålunda länge var influerat av orientalisk kristendom innan det blev ,tapostoliskt och romersktrr.
Kristendomens frammarsch efter ediktet i Milano 3r3 gick ingalunda så
smidigt som mafl kanske kunde vänta. Medan de lägre folkskikten i allmänhet
var kristna bjöd den kultiverade överklassen motstånd, impregnerad som den
var av grekisk filosöfi, och det var den som hade hand om all högre undervisning ända till slutet av 4oo-talet. Kristendomen blev dock på modet, eftersom den hade kejsarens beskydd, och hedningar började bli illa sedda; Julianus' nyhedendom vållade inte nämnvärt avbräck (han vann inte många adepter och särskilt kvinnorna gjorde motstånd mot hans propaganda).
Inom den unga syriska kyrkan rådde stor autonomi: den var demokratisk
och decentraliserad. Intressant är i hur hög grad man här höll på grundprincipen om alla biskopars jiimbördighet. Man upplevde som en outhärdlig aukså stod
toritetsdemonstration om en kyrka upphävde sig över en annan
Antiokia (och Alexandria) mot Konstantinopel och Rom. Religiös frihet i vår
mening var emellertid otänkbar. Kejsarna skilde inte.på politisk och religiös
enhet, man kan säga att de i ant:ran tappning hävdade Augustus' tanke med
kejsaren som gudomlighet. Från och med Teodosius, då kristendomen definitivt blev statsreligion, kan man datera den cesareopapism som var så karakteristisk för det bysantinska väldet. Kejsarna lade sig alltrnera i kyrkans angelägentreter, yrkade bl. a. på att få tillsätta viktiga poster, också det en foljd
av ediktet 3t3; vi har exempel på det än i dag. Kyrkan miste den frihet den
haft så länge den inte var officiell: >Från och med Konstantin och trots Kristi
ord blev Cesars af.färer och kyrkans alltmer bundna till varandra till men för
bägge parter.>>
Dessa tre kristna århundraden

i

Syriens historia präglas av sjudande konstnärlig och intellektuell verksamhet. På folkets initiativ och för deras hop-
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i motsa,ts rnot
samlade pengar byggdes kyrkor i städer och på landsbygden
på landet.
parallellt
städerna
och
ute
här
i
spreds
kristendomen
i västedandet
och med kloster, nät ökenfäderna
Snart hade varje by sin kyrka och

-

till

delvis väl för att de
borjade gruppera sig i kommuniteter, vilkas munkar
- kom att spela större
faktiskt
var infödda och trogna folkspråket, syriskan
- Några detaljer här: en slav
roll för evangeliums spridning än biskoparna.
som inträdde i kloster blev automatiskt fri; förrymda munkar sändes till armdn.

Yi Ifu i boken en intressant historik över kyrkorummets uweckling med
utgångspunkt från det enkla bostadshuset, dar brtilsbrytelsen ägde rum, och
det är i Syrien man först finner kyrkans orientering mot öster, troligen en
reminiscens av en urgammal asiatisk solrit. Statyer förekom inte, men däremot
en influens från Persien
motsvarande de
borjan till groteska figurer
>rbestiaires>, som är så betecknande for den romanska konsten. I städerna är
kyrkorna numera borta eller ombyggda till mosk6er, men ute på landet står
ännu >hundratals små enkla kyrkor som säkerligen hör till kristendomens
äldsta minnesmärken>, byggda av lantliga byggmästare, >)sobra, kraftfulla,
eleganta och spacicisa, som man väl i vår tid skulle kalla funktionalistisko.
Men det finns också ruiner av ståtliga basilikor, framför allt det sanktuarium
som utanför Aleppo uppfördes kring Simons tjugu meter höga pelare; flumera
återstår ban en liten stump av den; fromma eller klipska pilgrimer har
karvat till sig souvenirer efter den fromme asketen som här tecknas med stor
sympati. Varifrån fick dessa byggmästare sin inspiration? Man har stannat för
persiskt inflytande, endast i Persien finner man tidigare en på pelare vilande
rundbåge, samma arkitektur vi kan se i Cluny. Likheten mellan romansk
arkitektur och de syriska basilikorna är i själva verket slående
vilket fram-

gär av det utomordentliga bildmatetialet
och det anses-numera säkert
att handelsförbindelserna mellan Syrien och Gallien (det fanns en sror orientalisk koloni i Vienne) avgörande påverkat byggnadskonsten i Europa. Det
var pä den syriska landsbygden de första utkasten gjordes till de romanska
mästerverken i västerlandet. Likheter går igen pä andra områden: detaljer
från syriska illuminerade handskrifter återfinnes på ett irländskt krucifix, på
ett silverfat från Perm, på en etiopisk evangeliebok (syriska munkar missionerade i Etiopien). Också ikonernas en-face-position anses vara inflytande från
Persien där härskaren avbildades framifrån rnedan de som >>gav tribut>> var
i profil. Med sin outtröttliga verksamhet förmedlade dessa syriska kloster en
rikt kulturarv, från såväl greker som kaldder och perser, etr arv som övertogs
av atabetna. Den >arabiskan medicinska vetenskap som renässansen sedermera
upptäckte hade i själva verket betydligt äldre rötter. Och der är tack vare i
syriska kloster författade apokryfiska evangelier vi traditionsenligt kan sätta
en oxe och en åsna i julkrubban!
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Men det kulturellt och ekonomiskt så blomstrande Syrien sönderslets snart
av splittringen mellan ortodoxa och monofysiter. Samtidigt fortsatte den politiska oron: kejsardömets månghundraäriga strid mot det sassanidiska väldet
framställdes som en kamp mellan kristendom och mazdeism (äldre form av
parsism), kejsaren agiterade bland perserkungens monofytiska undersåtar,
medan denne uppviglade manikderna i östromerska riket. Beduinerna, som
blev alltmer talrika och bidrog till oron höll med än den ene, än den andre
mot vederlag. För den syriske bonden kom ortodoxin och Bysans att alltmer
personifieras av statliga kontrollörer, uppbördsmän och trakasserier, medan
monofysitismen blev en kampsignal mot Lråmlingana, grekerna. Prästerna
blandade upp evangeliets budskap med nationalistiska och administrativa synpunkter, medan de kejsartrogna blev alltmer despotiska och auktoritåra
allt i Kristi namn. Det blev kaliferna som skördade frukterna av all denna
splittring. I själva verket gick erövringen ganska lätt och fredligt: syrierna
var trötta på främlingsväldet, de kande sig till ras och språk rnera besläktade
med araberna och för Huinerna, som inte besvärade sig med dogmatiska
spetsfundigheter, blev steget över till det monoteistiska islam lätt och upplevdes inte som ett avfall; men ännu mot slutet av medeltiden kunde man
päträ,f.f.a kristna beduiner, liksom det än i dag finns vissa reminiscenser som

vittnar om ett kristet förflutet.
Syrien var en gång ett rikt land med av romarna väl utbyggt vägnät, förträf.fliga kommunikationer med värdshus och posthåll
den kejsediga posten
fungerade utmärkt med både diligenser och kurirer -till häst
etr genialt
anlagt bevattningssystem med akvedukter och kanaler, brunnar,- dammar och
konstgjorda sjöar;byana låg tätt och olivolja och säd exporterades till Europa.
På den tiden gjorde landet skal for benämningen >Roms kornbod". Här
möttes också stråkvd:garna för transitohandeln mellan öst och väst. Men när
islam erövrat landet drogs en >järnridå> ner; araberna förberedde en ny fram-

stöt väster ut med långvarigt pira*rig på Medelhavet, förbindelseffia ayklipptes tvärt, spannmålen fick ingen avsättning och det var då man i Galfien
började nyttja vaxljus i stället för olivolja i kyrklamporna. Hamnarna dog,
byarna övergavs,garnisonsstädernafyllde inte längre någonuppgift,odlingarna
sjönk i vanhävd och ökenvinden sandade igen akvedukter och brunnar.
De syriska kristna, som blev andra klassens medborgare och måste betala
högre skatt om de inte övergick till islam, levde >isolerade i en helt muselmansk vädd där de inrättade sig i en kringskuren heroisk tillvaro som gjorde
det mö1'ligt för dem att överleva under kommande sekler.>>
Eaa Alexanderson
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en ortodoxa kyrkans inträde i den ekumeniska rörelsefl tar sin borjan
är r9zo. Från denna tid till konferensen i New Dehli, då den ryskortodoxa kyrkan upptogs som medlem i Kyrkornas Världsråd har den grekiskortodoxa kyrkan och framförallt den ekumeniske patriarken i Konstantinopel
spelat huvudrollen. En omfattande litteratur har uppstått på nygrekiska. De
flesta >'ekumeniska problemen, har behandlats inom rarn€n för nygrekisk
teologi. Då de viktigaste dokumenten ej översatts

till

främmande språk, har

forblivit okända för teologer i Väst. Den patriarkaliska encyklikan av r92o fanns först efter fyrtio är tillgänglig på engelska och tyska.
De uekumeniska problemen> i den nygrekiska teologien omfattar i första
hand frågan om tro och kyrkoföfiattnitg. På basis av grekiska dokument
har dr Demosthenes Savramis, Köln, sammanställt ett verk med titeln Ökumenische Probleme in der Neugri.echischen Theologie (Leiden-Köln, 1964,
Brill).
dessa problem

Det ekumeniska medvetandets uppkomst ligger långt tillbaka i tiden. Ordet
oiAumene och adjektivet oikumenikor begagnas redan på roo-talet, i samband med ordet ecclesia. Kyrkan själv betecknas som oiAumene av kyrkofadern Origenes, oihumene och kyrkan likställs av Basileios den Store. Även
en politisk bibetydelse har funnits i ordet, men denna försvann och den
överlevande rent kyrkliga betydelsen lägget tonvikten pä Ätt tro och giltighet mera än på universalitet.
Nddvändigheten av ett ekumeniskt handlande och tänkande inom kyrkan
för förverkligandet av enheten mellan kyrkorna i världen, vilket impliceras
i begreppet >ett ekumeniskt medvetande>, går tillbaka till tiden före splittringen. Den ortodoxa kyrkan som varje dag och i varje gudstjänst ber om
kyrkans enhet har ända ftät början, vilket bland annat kyrkofädernas ecklesiologi visar, betraktat enheten som det värdefullaste elementet i kyrkan,
och hon kunde därför ej stå likgiltig för strävanden mot denna enhet. En
sådan likgiltighet skulle stå i motsättning till själva den ortodoxa ecklesiologien.

De första kontakterna västerut med protestantismen inträffade redan
1559 dä patriark Joasaph

II

år
sände den grekiske diakonen Demetrios Mysos

till Philip

Melanchton, vilken å sin sida skickade ett brev till patriarken
tillsammans med den grekiska översättningen av Confessio Augustana. Med
anglikanerna upprätthölls vänskapliga och vetenskapliga kontakter redan på
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r5oo-talet. Patriarken av Alexandria och senare av Konstantinopel Kyrillos
Lukaris upptog i början av r6oo-talet nåra kontakt med ärkebiskopen av
Canterbury, Abbot, vilken var den förste ärkebiskop av Canterbury som
korresponderat med en ortodox pauiark.

Problemet interkommunio mellan de ortodoxa och protestanterna uppkirjan av rToo-talet i korrespondens mellan patriarkerna i öst och
Nonjurorbiskoparna. Ar ryo7 erkändes den anglikanska kyrkan och dess
präswigning. Den gammalkatolska kyrkan sammanträffade med ortodoxa i
Bonn 1874, och 1875 ?igde den första betydande unionskonferensen rum.
Denna händelse framkallade en häftig debatt bland professorerna vid den
teologiska fakulteten i Aten, varvid systematikern Zikos Rossis spelade en
stor roll. Han företrädde uppfattningen att kyrkornas återförening vore
möjlig under förutsättningen att man återgick till den gamla odelade kyrtogs vid

kans grund.

Vid den ekumeniska världskonferensen

till

i

Edinbwgh r9zo, inledningen

den moderna ekumeniken, var den ortodoxa kyrkan ej företrädd. Den
berömda patriarkaliska encyklikan av r92o och den senare av r95z söker
ge principerna f.öt ekumenisk teori och praxis ny kraft. Detta dokument
,betraktas som det ekumeniska patriarkatets i Konstantinopel första officiella
beröring med andra kyrkor på rgoo-talet. Mottagare var patriarkerna av
Alexandria, Jerusalem och de autokefala kyrkorna på Cypern, i Ryssland,
Serbien och Montenegro. Encyklikans huvudtema var kyrkans relation i det
f&gängna och i framtiden med de wå stora grenarna av den övriga kristenheten, Västerns kyrka och protestantismen. Närmandet mellan kyrkorna förutsätter att man lägger bort allt ömsesidigt misstroende mellan de olika
kyrkorna, vilket orsakats av pros€lytism och återställer och stärker kärleken
mellan kyrkorna. Elva punkter belyser hur vänskapen skall komma till stånd:

r.

Antagande av en enhetlig kalender så att alla kyrkor samtidigt kan begå de stora
festerna,

z. Uwäxling av broderliga brev vid kyrkoårets stora fester.
3. Förtroliga relationer mellan företrädarna för alla de olika kyrkorna
4. genom teologiskt utbyte även i form av tidskrifter och verk,

j.

genom utbyte av studenter mellan de olika teologiska skolorna,

6. genom inkallande av pankristna konferenser över ämnen av gemensamt intresse,
7. gerrom opartisk och i större utsuäckning historisk prövning av dogmatiska olikheter,
seder och bruk i de olika kyrkorna,
9. genom ömsesidig tillåtelse att utnyttja kapell och kyrkogårdar för bisättning av

8. genom ömsesidig respekt för

i

utlandet avlidna anhöriga av andta bekännelser,
ro. genom en överenskommelse om blandäktenskap mellan troende av olika konfessioner,

rr.

genom ömsesidigt understöd av kytkorna
leksverksamhet o. dyl.
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Vid preliminärförsamlingen till världskonferensen för Faith and Order i
Genöve rgzo visade de ortodoxa en klarare föreställning om kyrkans ekumeniska kallelse, vilket till en del förklaras av att den ortodoxa kyrkan i
verkligheten har en mycket ekumenisk karaktil.
Metropolit Germanos Strenopoulos inbjod alla andra kyrkor till att samarbeta i en kyrkoliga. Professor Loukaras talade för ett stärkande av solidariteten mellan de kristna kyrkorna, vilket främst måste visa sig i att man
förkastar allt proselytmakeri kyrkorna ernellan. Professor Chrysostomos
Papadopoulos ansåg att man mera mfute beakta kristendomens historiska
förflutna. Genom studiet av den Heliga Skrift, kyrkans tradition och förnuftet, varvid man prövade de båda första genom det senare, kunde man nå
fram till sanningen. För Origenes betyder traditionen mycket, medan redan
Paulus säger att kyrkan skall vara den levande Gudens kyrka och Sanningens
grund.

i

Professor Alivisatos betygade att de olika autonoma kykorna Orienten
tillsammans bildar den ,renda, heliga katolska ortodoxa kyrkann, vilken har

den Heliga Skrift och den apostoliska traditionen som källa, en demokratisk
författning och en gudstjänstform som är densamma som på den helige
Chrysostomos tid. Alltsedan schismen har den grekiska kyrkan ald.rig upphört att bedja f0r återföreningen mellan fiuäl den ronterska som de and.ra
kyrhor vilka skilt sig från den förra.
Dogmatiska diskussioner kan inte f.&a längt härvidlag. Däremot vill den
grekiska kyrkan förbereda ett program, som kan bli en grund till återförening
om de andra kyrkorna bifogar sina program. Denna föreningsmöjlighet
beror av kärlekens lag.

Konkret framlades åtta punkter:

r. Man

måste undertrycka
bland icke-kristna.

allt proselytmakeri och komma

överens

z. Man måste ta steget från ömsesidig likgiltighet mellan kyrkorna

om

missionen

till att

ömse-

sidigt söka lila känna varandra.
3, ALla kyrkor skall uppräda som en enad makt mot alla antikristliga system, ideologier, handlingar osv.
4. Kyrkorna skall lära känna varandra genom ömsesidig brewäxling mellan personer
och kyrkor, genom att sända delegationer, underhålla vänskapliga relationer osv.
5. Mindre, med varandra besläktade kyrkor måste förena sig.
6. Dogmatiska skiljaktigheter bör studeras i fredlig anda.
7. Kyrkan bör avstå från inblandning i politiska frägor.
8. Man måste enas i tro och kyrkoförfattning, vilket var konferensens måI.

I Lausanne t9z7 samlades företrädare f& ro8 kyrkor till den första
världskonferensen Faith and Order. Alivisatos representerade där den extrema optimismen medan den grekiske teologen och dogmatikern Androtseos
14
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var extremt pessimistisk. En förening mellan kyrkorna var enligt den senare
en ren utopi, och själva den ekumeniska rörelsen var en negering av den
sanna kyrkans dogmer.

I Oxford föreslog det ekumeniska patriarkatet bildandet av ett kyrkoförbund efter NF:s förebild. Vid konferensen för Faith and Order i Edinburgh avgavs en gemensam ortodox deklaration, vilken gav upphov till en
häftig diskussion som ifrågasatte Greklands medverkan i den ekumeniska
rörelsen.

Andra världskriget får till följd att den ryska ortodoxa kyrkan helt isoatt det ekumeniska patriarkatet genom turkarnas ovänliga politik
förlamas i sin aktivitet, och dven de övriga patriarkaten dras in i svårigheter.
Grekland förblev det enda fria ortodoxa landet.
I detta läge äger den första generalförsamlingen rum i Amsterdam r94B
för Kyrkornas Världsråd. Redan ry47 hade en text utgivits som deklarerar
det ekumeniska patriarkatets villighet att sända en särskild delegation. Perioden 1948 till ry54 kan betecknas som kritisk. Fram till fu ry48 var den
ortodoxa kyrkans medverkan preliminär och experimentell. Detta är ansluter sig den grekiska kyrkan till Kyrkornas Världsråd, medan den ryska
intar en negativ hållning. Under en konferens i juli i Moskva behandlades
ställningstagandet till Vatikanen, eventuellt erkännande av den anglikanska
präswigningen, deltagandet som sådant i den ekumeniska rörelsen och
antagandet av den gregorianska kalendern. En antiekumenisk hållning
härskade. Dogmatiken var lör ryssarna viktigast, de sociala och politiska
f.rägorna av underordnad berydelse. Den ekumeniska rörelsen uppfattades
som en provästlig rörelse. Resultatet blev att de ortodoxa kyrkorna bakom
järnridån ej sände deltagare till Ämsterdam och ej heller patriarkaten i
Alexandria och Antiokia.
Sålunda kom Greklands kyrka och patriarkatet i Konstantinopel att företräda den ortodoxa världen i Amsterdam. De ortodoxa gör anspråk pä att
vara IINA SANCTA. Man bör inte delta i dogmatiska diskussione4 ei pä
grund av fientlig inställning; orsaken bör hellre sökas i den ortodoxa kyrkans
dogmatiska och pastorala teknik. I den grekisk-ortodoxa kyrkan har de
personliga teologiska åsikterna inget värde. Enbart hela kyrkan, prästerskapet
och folket (kleros kai laos) och framför allt hierarkien, dvs. alla biskopar,
ej som enskilda utan i den Heliga Synoden och under den Helige Andes
ledning, finner och formulerar trosläran. Eftersom frågor om tro, kult och
kyrkoförfattning ej kan lösas på detta sätt, bör man ej inlåta sig på fruktlösa samtal och inte heller uttala sig om dem.
Detta är inget nytt. Den ortodoxa kyrkan bekänner att innehållet i
hennes tro ej tu någon mänsklig lära och inga mänskliga bud utan en
helig sak. Ingen har ratt att förväxla detta faktum med personliga åsikter.
leras,
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Enbart kyrkan, Kristi kropp, och apostlarnas efterföljare kan bestämma över
trosfrågor. Och man är säker att detta är ett bevis för att hon är den enda
sanna kyrkan. Deltagande kan äga rum under följande betingelser:

r. Målet för

Kyrkornas Världsråd bör vara kyrkornas samarbete på sociala och prak-

tiska områden.

Vad beträffar Faith and Order, som uteslutande behandlar dogmatiska frågor,
måste varje deltagande från ortodox sida undvikas, även om Faith and Order har
för avsikt att skapa en union.
z. Deltagandet måste bestå av företrädare för alla autokefala ortodoxa kyrkor.
3. Återhållsamhet när det gäller att åehaga i gemensamma gudstjänster med annorlunda troende, ry det står i motsättning till den heliga kanons föreskrifter och
Iörsvagar det konfessionella rnedvetandet.

Vid konferensen i Amsterdam påpekade professor Bratsiotis den ekumeniska rörelsens protestantiska karaktär. Den romersk-katolska kyrkan saknades här, och den rysk-ortodoxa kyrkan ställde sig awisande. Professor
Karmiris förklarade att förutsättningen är att Kyrkornas Världsråd blir en
koinonia ton Ekklesion i ortodox betydelse och ej en t ekumenisk kyrka>
eller ,rÖverkyrka>>. De ortodoxa kyrkornas deltagande vore möjlig under
följande villkor:
r.

Man skall delta

i konferenser om praktisk kristendom,

ej

i

dogmatik.

z. Kyrkotnas Världsråd skall utvidga sin dogmatiska och ecklesiastiska

basis.

3. Ortodoxa skall företrädas i de olika kommissionerna på grundval av antal uoende.
4. Yarje form av proselytism måste förbjudas.
Professor Konidaris föreslog

att biskopar ej skulle delta

i

generalförsam-

lingen, då den ecklesiologiska grunden för organisationen var otillräcklig.
Lekmannateologerna borde endast medverka i praktiska frägor. Samtal borde
föras under ledning av det ekumeniska patriarkatet och så nå beslut av
panortodox karaktat. Vidare borde företrådatna för den ortodoxa kyrkan
centralt länkas till det ekumeniska patriarkatet.
I Toronto i Kanada r95o offentliggjordes ett dokument från ortodox sida,
som förklarade att Kyrkornas Världsråd ej är en >Överkyrkau. Kyrkornas
Världsråd legitimeras genom fastställandet att alla kristna kyrkor inklusive
Rom anser att det finns medlemmat av kyrkan >extra muros> och att dessa
aliquo modo tillhör kyrkan och att det finns en ecclesia exrra ecclesiam.
Vid den tredje världskonferensen för Faith and Order i Lund r95z sände
patriark Athenagoras en delegation, men i övrigt saknades Greklands kyrka.
Samma år utfärdas en ny patriarkalisk encyklika, vilken utgör fortsättning
på den aY r92o.

Vid

konferensen

i

Evanstone 191'4 avgav de ortodoxa delegerade wå
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förklaringar med titlarna >Kristus världens hopp" och >Vår enhet i Kristus
och vår enhet som kyrkoru.
Den senare förklaringen gäller kyrkans organiska karaktär och olösbara
enhet i Kristus. Den ortodoxa uppfattningen om den kyrkliga enheten kräver
överensstdmmelse i wå punkter:

r.

Den kristna trons helhet måste betraktas som en odelbar enhet. Alla av de ekumeniska konciiierna formulerade lärotna och den gamla odelade kyrkans hela li:ra
måste antagas.
z. Pingsthändelsens mysterium bibehålles i kyrkan genom den apostoliska tjänsten.
Den biskopliga successionen från apostlarna gestaltar en historisk realitet i kyrkans liv och uppbyggnad och är en förutsättning för hennes enhet.
3. Återföreningen mellan alla kristna uppnås enbart därigenom att alla skilda kristna
återvänder till tron på den gamla enade och odelade kyrkan från de sju första
ekumeniska koncilierna.
Professor Braaiotis utta.lade sig i en intervju om Evanstone. PL frägan om Kyrkornas Världsråds uppgift och varför den romersk-katolska kyrkan ej deltog i den
ekumeniska rörelsen svarar han: Kyrkornas Världsråd är resultatet av den ekumer92o. Dess mål är ett närmande
niska rörelsen och den pamiarkaliska encyklikan
^v känna varann bättre, kyrkornas
mellan kyrkorna och strävan att ömesesidigt låra
samarbete på praktiska områden och slutligen en strävan efter förening a'r kyrkorna
(Henosis).

Den romersk-katolska kytkan höll sig borta eftersom hon betraktar sig själv som
den enda sanna kyrkan. Därför väntar hon som förutsättning för varje samarbete
med andta kyrkor deras återvändande till henne och alla kyrkors förening med Rom.
För att undvika missförstånd betonade Bratsiotis samtidigt att den ortodoxa kyrkan
också tror att hon är den enda sanna kyrkan.

Vid konferensen i New Delhi 196r deltog delegationer från alla ortodoxa
kyrkor. I en skrift från Greklands kyrka betonas att det end,a antagbara
fundamentet för Kyrkornas Väddsråd är Treenighetsdogmen, så som den
formulerades av det första och det andra ekumeniska konciliet. Beträffande
integration mellan Kyrkornas Världsråd och Internationella Missionsrådet
ställer sig Greklands kyrka awisande. Diskussionen i rådet har vidare haft
en alltför starkt protestantisk prägel. I ett budskap frän den ekumeniske
patriarken uppmanas till bön för enheten. I Kristi ljus kan enhetens våg äterupptäckas och uppfyllandet av Herrens profetia ske >>att de alla mä vara
eu>>, vilket är målet för strävandena.
Ärkebiskop Jakovos deklarerar i New Delhi att huvudfrågan är >denominalismen>
eller schismens problem. De ortodoxa kan ej erkänna en denominationernas paritet.
Den ortodoxa kyrkan är ej en denomination bland andra, Den ortodoxa kyrkan är
Kyrkan, ty hennes struktur och lära är identisk med det apostoliska budskapet (Kerygma) och identisk med traditionen från den gamla odelade kyrkan. Hon befinner
sig i en obruten och kontinuedig succession i den sakramentala tjänsten, det sakramentala livet och tron. För de ortodoxa är episkopatets apostoliska succession och det
sakramentala prästadömet ett väsentligt och konstitutivt och därför obligatoriskt ele-
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kyrkan. Såsom bärare av och viane om traditionen från den gamla odelade kyrbestående denominationer härstammar genom reduktion eller separation.
Det omedelbara målet för den ekumeniska undersökningen är återställandet av ett
kristet medvetande, återupptäckten av den apostolika traditionen, den kristna in'
siktens fullhet och övertygelsen i överensstämmelse med alla tidsåldrar (ekumenisk
inte bara i rummet utan även i tiden).
ment

kan intar hon en unik ställning, fuLn vilken alla

Hitintills hade den ekumeniska rörelsen övervägande haft protestantisk
karaktär. En ny fas borjade i samband med det ekumeniska konciliet Vaticanum II. Nu wingades man ta ställning till den romersk-katolska kyrkan.
Före den första sessionen var alla överens om att det var en inomkyrklig
angelägenhet för den romersk-katolska kyrkan. Enheten inom ortodoxien
bröts när Moskvapatriarkatet beslöt sända wå officiella observatörer till
Rom. Medan ärkebiskopen av Athen och hela Grekland, Chrysostomos, betraktade detta som ett slag mot enheten i den ortodoxa världen och förutsatte
panslavistiska och politiska motiv som drivkraft bakom, hälsade Professor
Joannidis detta som ett Guds under. Johannes XXIII:s personlighet aktades
högt i den grekiska vädden. Han betraktades allmänt som en av de främsta
pävarna och en av värt århundrades största personligheter.
Fågan uppstd huruvida man skulle sända observatörer eller ej. Hierarkien
i Grekland ställde sig awisande. Lekmannateologerna var delade i sin inställning. Joannidis rnenade, att de ortodoxa ej kunde likställas med andra
kyrkor i Rom. De måste ges en siirställning, i synnerhet då ortodoxien och
katolicismen står så ndra varandra. Karmiris ville ej sända observatörer, då
konciliet ej vara ekumeniskt. Alivisatos betecknade de ortodoxa kyrkornas utesom ej kunde urskuldasr.
blivande som en

"felbedömning

Den panortodoxa konferensen på Rhodos och mötet mellan patriark
Athenagoras
trdf.f.ar

I och påve Paulus VI inträffar samtidigt. På Rhodos sarlman-

36 ortodoxa dignitärer, representanter för patriarkatet av Konstan-

tinopel, Äntiokia, Alexandria, Jerusalem, Moskva, Serbien, Rumänien, Bulgarien och kyrkorna pä Cypern och i Tjeckoslovakien.
Frägan tas upp huruvida man skall sända observatörer till den andra
sessionen av Vaticanum II. Man söker också ta ställning till patriarkens
förslag att den ortodoxa kyrkan skulle föreslå den romersk kaolska kyrkan
en dialog under likvärdiga betingelser. Man instämmer på villkor att dialogen med Vatikanen ej f.fu äga rum förrän Vaticanum II avslutats. Formeln
för dialogen >under likvärdiga former> (isotintos dialogos) bör tydligt
begränsas. Gränser och innehåll i dialogen mellan de båda kyrkorna måste
fastställas.

Johannes Karmiris hävdar, att varje förening mellan de båda kyrkorna
förutsätter upphävandet av påvens primat. Påven måste samtidigt avstå från
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läran om ofelbarheten och förklara sig införstådd med den enkla titeln
primus inter pares bonoris causa. Dialogens genomförande förutsätter att Vaticanum II måste ta ställning till villkoren som ställts från ortodox sida.
Detta betyder att dialogen om konciliets beslut är avhängig av konstirutionen
"Om Kyrkan>>. En dialog över de andra skillnaderna (filioque, sakramenten
osv.) vore också möjlig. Detta gäller ej påvens primat eller ofelbarhet, så
som den formulerats av Vaticanum I.
Greklands kyrka ställde sig mycket negativ till Athenagoras möte med
Paulus VI. Nationalism ingår ofta som ett konstitutivt element i religionen.
Lekmannateologerna var däremot klart positiva. Vad betrdffar Vaticanum II
sökte man dock även här att ge en saklig bild av dess förlopp. Professor
Johannes Marmiris och Basilios Joannidis i Aten och Chrysostomos Konstantinidis i Konstantinopel tog konkret ställning till konciliet.

Karmiris betonar beträffande konstitutionen >>Om Kyrkanrr, att medan
första Vatikankonciliet inforde monarki, genomförde det andra en >>diarki>,
varvid den påvliga makten står kvar över konciliet. Konciliet ansågs ha
alltför ensidigt inriktat sig på relationerna till österns kyrkor, och därmed
glömt de efter reformationen uppkomna kyrkorna. Den katolska ekumeniken
tu f.& de ortodoxa kyrkorna av största betydelse och särskilt med hänsyn
till den andra panortodoxa konferensen på Rhodos och i förbindelse rned
mötet mellan de >två pauiarkerna från det gamla och nya Rom>>, och den
dialog som därmed inleddes.
Professor Joannidis visar stor beundran för händelserna vid Vaticanum II
och företräder åsikten att Katolska kyrkan visat genom konciliet att hon är
annorlunda än man hittills trotr. Den stränga och ädiga kritik, den förvånansvärda frihet, som härskade under diskussircnerna har övenaskat hela världen,
katoliker ej undantagna. Schemat (Jt ontnes unum sint (föilagan till det
slutgiltiga beslutet om ekumeniken Unitatis Retintegratio) präglas av en
stark ekumenisk anda som överraskade icke-katoliker, som alltid trott att
Katolska kyrkan av naftren var ur stånd att inleda en ärlig dialog med den
icke-katolska delen av kristenheten.
Även metropolit Chrysostomos Konstantinidis hälsade konciliet som en
förändring och ett framsteg. Men han ansåg inte att konciliet var en unionskoncilium. Han varnar f.ör f.ann i att man stannar vid en ekumenik som
tar sig uttryck i ord (ecumenisnte de paroles). Två förhoppningar har konciliet väckt. Att kardinal Beas sekretariat skall uweckla sin aktivitet och
särskilt sysselsätta sig med den ortodoxa kyrkans temaia och problem. Och
att det även utanför konciliets ram skall komma till stånd en dialog mellan
den katolska och den ortodoxa kyrkan. De båda kyrkorna bör betrakta sig
som stående i nfua beröring med varann, vilka
varann uppbygger
"bredvid
Kristi kropp under en enda Herre>.
Etisabetb piltz
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BON
Så

vet jag att verkligheten är

bortom det restlöst ensarnma.

Fyll mina händer med krafr
att orka båra
och fyll min själ med värme
att kunna ge
- från det iide landet
hjälp mig tiilbaks

till människorna.
I all min oro
dröjde du nära
lågande

stilla
ur den- tysta natten
såg Du min tillit.
Verkligheten är enkel och stark
och mcidan
den levande mödan
sluter mig in
i sin trygghet

-

Detta vanskliga företag

att vara människa
pendlande
i gränslandet

-

-

trängd
i ett utspel av vånda och lust
sökande.

-

Utstött
ensam

i

-

trotsig resning.
Så nära avgrunden.
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ATT UTHÄRDA
Stå

tätt mot väggen
med slutna läppar

dold
skyld av ett tomnrm
hemlighållen fruktan
sluten lycka.
Kanske du så går fri.
Blodlös
slätstruken

blir du sällan

ondskans byte

är du fredad.

-

UNDER TERROR
I

det yttersta mörkrets sår
vidgad avgrund
glider
qsta vita fäglar
över hemlös stad
Svarta takåsar
runga av ångest
svettpärlor
längs rännilarfla

I

-

det yttersta mörkrets sår
brister en skåra
skälver en flamma
mot defl ylande natten.
Främlingens fotspår
bär kanske ingen fruktan.
Bara ett fång vildrosor
ur det förlovade landet.
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a A I ex a n d e r s o n: Pilgrin{ard. Stockholm r967,

Bonniers.

z9: 5o.

arje försök att litterärt eller på annat sätt bestämma Eva Alexandersons
nya bok Pilgrirnsfrird förefaller dömt att misslyckas. Nästan lika svårt är det
att ge en översikt av innehållet. Den har dagboksanteckningens hektiska puls,
snabba rakt-på-sak-stil och liksom privata sprakliga improvisationer. Där finns
en anspråkslöshet i skrivsättet som ofta ligger det talade ordet mycket nara i
rytm och påtaglighet. Ibland tycker man sig'lyssna till en nyss hemkommen,
som ännu är mitt uppe i sin resa. Boken är sannedigen inte fattig på personligt tyckande, oppositionellt och fränt. Plötsligt hamnar man så i passager av
stor skönhet, såsom den föralskat komprimerade skildringen av Beirut, när
hon närmar sig staden med flyg, mötena med Paulus i Pafos på Cypern och
i Damaskus, eller ögonblicksbilderna från platsen där Petrus gick ut och grät
bitterligen. Få kan skriva så sakspäckat, nyansrikt och målande om stundens
intryck och ändå med filmatisk åskådlighet ge sådan närhet och fräschör. Det
är reportage i toppklass från en resa i nueq i historien, i en brokig religiös
geografi. Och ett språk för högläsning!
Eva Alexanderson arbetade ry64-65 i israeliska kibbutzer. Därefter reste
hon på Cypern, i Libanon, i Syrien och sedan på nytt i Israel. Om denna resa
berättar hon i sin bok på en nervigt levande, egensinnigt personlig prosa,
full av respektlösheter och avsidesrepliker, som på ett ganska oefterhärmligt
vis kastar från upproriskhet till hängivenhet. Mycken >helig bråte>, har hon
sett på narahäll. Ibland har det roat henne som komiskt fenomen med snudd
på burlesk. Men ibland
>ikonoklastlusten kliar mig i fingrarna>! Hon
måste gång pä gäng korrigera sin iver med självkritiska reflexioner om att
hon kanske är djupt orättvis, högm,odig, saknar förståelse: allthar ju sin bakgrund, det finns förklaringar.
Resan i nuet gör hon med Bibeln som resehandbok. Den heliga historien
angår henne personligen, och däri liknar hon alla tiders fromma pilgrimer,
även om hon säger att >jag dr inte lika fromn. Ätt resan och boken är en religiös handlingtu fuän början uppenbart, liksom att den tro som driver henne
äger en totalitet som innesluter allt i hennes väg, gör allting viktigt. Konfrontationen mellan vad hon själv ser och hör och den bibliska vädden kan ge
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läsaren en så osökt upplevelse av samtidighet, att begreppet >tid> reduceras

vad det är: en fiktiv dimension. En dag i Libanon får hon bilskjuts till
>längs en av världens xikedigen skönaste
Byblos
Gebal"
"bibelns
pinjer>.
palmer
Hon antecknar: >Vi måste hinna dit före
och
stränder bland
lunch, egentligen blev det något löjligt med detta jäkt för att nå Byblos som
legat där i 6 ooo år.',
>Förr i världen var man pilgrim
numera heter det turist.> Pilgrimsres'
ornas kommersialisering förytligar deras religiösa innebörd, varken det för'

till

tillräckligt ndra. Eva Alexandersons ambition ligger på ett annat plan. Hon vill se kristendomen i funktion idag på
de heliga platserna. På Cypern foljer hon Paulus och Barnabas i spåren och
finner förfallna kyrkor, >there is a broken church and there is a broken
church> upprepar hennes tillfällige vägvisare i Famagusta. I de små katolska
församlingarna på ön möter hon >ensamma isolerade garnla pfäster>, hon
tycker sig
in i dammiga Törnrosaslott . . . bortglömda och försum"komma
made', när hon besöker deras >fattiga tula diasporakyrkor som ofta verkar.

gångna eller det närvarande komrner

rnera lumphandel än gudshus" och där >aIlt ar instängt, gammalrnodigt . . .".

I

Damaskus räknar hon upp till >>nio olika kristna kommuniteter (lryrkor),
var och en med sin biskop eller patriark: grekisk-katoliker (melkiter), grekiskortdoxa, armenisk-katoliker, armenisk-ortodoxa, syrisk-katoliker, syrisk-orto"
doxa, maroniter, kaldder och 'latinare . .. Nio kristna överhuvuden som inte
splittringens synd . . .>. I Jerusakan hålla sams. Där står vi med skammen
lem hör hon en ung jesuit berätta om de kristna i det islamitiska Irak, det
forna kristna Mesopotamien: rrfördelade pä ätta olika kyrkor, varav 2ioooo
katoliker, de flesta kald6er, med nio biskopat". I det religiöst pluralistiska
Libanon får hon veta att utgångspunktefna anses gynsafluna för ekumeniken,
och att kristna och muhammedaner i juli ry65 i en gemensam deklaration
förklarat just Libanon vara >det uwalda landetn för en isla,mitisk-kristen dia1og. Men de kristnas samverkan hindras av >religiös rivalitet och förlamande
grä1, tankelätt1'a, självbelåtenhet, isolationism och många och vackra ord
men ingen handlingskrafo. (Känns det igen?)
Längs den kristna splittringens rötter i fornkyrkan söker sig Eva Alexanderson ned till den syriska ritens ursprung, och det hon berattar är en underbar läsning som verkligen ger perspektiv på människors gudskarlek. Ett ymnigt historiskt material presenteras som bakgrund till den bestående spänningen
mellan >latinarna" (de romerska katolikerna) och de andra. >Att orientera
sig bland de orientaliska kristna år som att gä en mycket krokig vdtg; varie
gäng man kommer runt kröken år detbara en ny krök.> Gång på gång låter
hon oss möta islam och har mycket att berätta om dess relationer till de
kristna grupperna, t. ex. i ftäga om blandäktenskapen som blivit ett stort ioterkonfessionellt problem. Var hon kommer söker hon med förkzirlek upp or)aa
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densfolk. Det blir ett kyrkohistoriskt kaleidoskop: en brokig samling nationaliteter, verksamhetsriktningar, traditioner, 'lynnen och livshållningar
franciskaner, dominikaner, jesuiter, vita fäder, marister, Notre Dame de Sionsystrar, lekmannakongregationen AFI (Auxiliaires F6minines Internationales),
Jesu små systrar, de protestantiska Mariasystrarna (från Darmstadt) och'många
fler. Och hon döljer inte var vattendelaren gär f.ör'hennes egna sym- och
antipatier: för henne är Andra vatikankonciliet kyrkans återvändande till de
urkristna källorna. Hon möter många som inte ser det så, och det säger hon

högt och ljudligt ifrån.
De kristnas splittring och interna kyrkoproblem är en sida av dagens situation i de länder hon besöker. Oförsonligheten mellan israeler och araber är
en annan. Den går som en skärande underton genom boken. Några av de
mest upprörda sidorna handlar om palestinaflyktingarna, denna sedan wå
decennier rotlösa människogrupp pä t,j mily'oner som fortfarande bor i baruckläger och ympar in sitt hat i en ny generation. Historien om Abraham
Dascal berättas, den unge rumänske juden som förlorat foraldrar och tio syskon i Auschwitz och r95z inspämades i ett syriskt fängelse, synbarligen utan
skäl misstänkt som israelisk spion. Våren ry64 fick hon genom en tidningsnotis känoedom om hans iile och tog upp saken med Amnesty Intemational.
I jali ry66 nådde henne meddelandet att Dascal efter tretton är utan
kontakt med yttervärlden
berövat sig livet i fängelset i Palmyra i juni
1965, just då hon själv varit i staden och visserligen talat med andra om hans
sak men utan att kunna göra något för honom. Eller, f.rägar hon sig, hade hon
kunnat det om hon inte låtit >tusen och en andra sysselsdnningar spilla dyrbar tid>
Boken-?
överflödar av stoff också om sociala förhållanden: dtu tu klyftan
mellan de rikas slösande överflörd och d,e fattigas vardagsslit f<;r brcdet. Beirut ligger >fräckt i sin utmanande lyx . .. med sitt ljuva klimat, sitt behagliga liv för den som har slantar .. . ett vällustens centrum, ddr alla slag av
arcificiella paradis tillhandahålles, men ,rncjden därunder syns interr. I Damaskus: ,rGatuförsäljaren lägger en oskuren frukt i min famn; stor och blank och
grön och mycket tung. De säljer bara hela frukter, de måste få sälja, priset
ar lägt>>
och ännu sent på kvällen har han hela lagret av vattenmelon
- ute på landsbygden en kvinna: >Hon bar på huvudet en korg tokvar. Långt
mater för att gå till närmaste torgplats, några kilometer hemifrån. En bussbiljett skulle sluka hela förtjänsten.>>
I Jerusalem möter Eva Alexanderson en präst av de vita fädernas orden,
känd specialist på islam och muselmansk rätt, >>och i forbigående föreslog han
mig att specialisera mig på Orienten, han skulle förse mig med rnaterial; jag
såg mig i andanom drunkna i orient, det är lätt gjort>. Lätt gjort också för
läsaren, så nära inpå som man kommer allt detta
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i flera avseenden föga genomarbetade bok,
som visst inte saknar stilblommor och gymnasiala entusiasmer till glädje för
felfinnaren, men som i gengäld är så genuint personlig och direkt.
Chades de Foucauld, mördad vid stamstrider bland tuaregerna i Sahara
1916, grundade själv ingen orden, men tjugo år senare tillkom Jesu små bröder och tio år därefter Jesu små systrar, och den kvinna som grundade deras
orden efterlämnade ett andligt testamente, som Eva Alexanderson citerar:
>r.. . Troheten mot klosterreglerna måste underordnas ett rent evangeliskt ideatr
kärleken står över alla gränser. Klausur och tystnad är inte till för att skilja
-er från människorna ta emot Jesus i varje människa som knackar
på er
dörr. Om de religiösa dygderna inte ympats på de mänskligaär demot naturen.
Lev inte med fromt nedslagna ögon, öppna dem på vid gavel för eländet omcerande lidelsefulla, oenhetliga och

kring er och för all skönhff i det mänskliga livet och hela universrm .. .>.
Och så skriver hon: >Var jag kommer hos de små systrarna trivs jag. Hos
dem är allt så enkelt, så fräscht och rent som de själva. De är glada, okonstlade, idmjuka, hjälpsamma. Och den rena blicken, den frapperar mig alltid
hos dem. Den är välgörande, den där blicken, jag känner mig själv renad.>,

I Eva Alexandersons Pilgirn$r*d skymtar de små systrarna förbigående.
Sidorna om mötet med deras liv i orienten kan läsas som en positionsbestämning för hennes egen del: deras enkelhet och kravlöshet känner hon sig
hemma, och i deras anda har hon tagit Främre Orienten till sitt hjarta.

i

i

Gerbad. Bungerleldt

BONDEN FRÅN GÄRONNE
Jacques Mari tain;

Le paysan d'e la Ga'ronne.Paris t966,

Descl6e.

(]u^
lr.J"o

ul kärlek rostar aldrig, och Jacques Maritains karlek till Thomas
Aquino är sannedigen varje morgon ny. Den nu 85-årige filosofen,
som nu dragit sig tillbaka till ett franciskankloster vid Toulouse, ägnar nämligen en 4oo-sidig skrift med underrubriken Un aieux Jaic s'inten'oge å propos
da tem4s prötent åt denna uoligen sista kärleksfcirklaring till den filosof som
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under hela hans verksamma liv varit vägledande och inspirerande. Men boken

är naturligwis inte tillkommen i detta syfte utan för att gä till rätta med
tidens ondskap inom kyrkan, då närmast den efterkonciliära kyrkan. Det är
många som får sina fiskar varma. Fideister, hela Teilhard de Chardinrörelsen
(pöre Teilhard döms något mildare), neomodernister, integrister och flera till
får finna sig i att inför Thomas stå till svars för sina heresier, sin cynism

och sin antiintellektualism. Fastän polemiken ofrast är mycket sobert förd,
kan man inte låta bli
om än mowilligt
att förstå varför denna bok
- naturligwis liksom -mänga andra lagt märke till att
kommit till. Maritain har
thomismen inte längre står lika högt i kurs som i Estinne Gilsons och hans
egen krafts dagar. Och han lider svårt av att mänga seminarielärare stnrntar

i Kanoniska lagen ry66 g z, där Thomas anbefalles för undervisning.
Detta hindrar emellertid inte att boken är i högsta grad läsvärd och det
får inte, som skett bl. a. i Frankrike, ge anledning att misstänkliggöra Maritains inställning till konciliet som reaktionär. Det bärande i boken är i stället
en absolut förvissning om aggiornamefltots nödvändighet och en synnerligen
stor optimism inför kyrkans efterkonciliära uweckling.
Vidräkningarna med alla de nya och gamla ismerna i kyrkan är naturligwis
mer brännbara, men även där har det sitt givna inresse att se hur en gammal
erfaren filosof, som uppenbarligen har en ren och akta karlek till kyrkan,
ser på idddebatrcn. Många fina analyser blir gjorda och många sanningar blir
sagda, men Maritain är inte något unicum i den efterkoncihfua debatten genom att vara alltigenom felfri. Ibland önskar man t. o. m. att Maritain hade
lart sig litet mer av sin store läromästare i konsten att exakt uppfatta sina
motståndares åsikter och argument och ädigt bemöta dem. Det är t. ex. knappast sant att Teilhard de Chardins Lära >>s'agit de faire du Christ historique
lui-möme le Christ cosmique>>. Så dimmhöljd och astral är verkligen inte Teilhard själv; om det möjligen kan gälla hans fanatiska lärjungar vet jag inre.
Direkt plumpt tycker jag att det är att avfårda hela Le phänomåne humain
som tbeology-fiction, Speciellt svårbegriplig blir denna orätn'isa bedömning
mot akgrund av den alltigenom sympatiska bild som Maritain ger av personen Teilhard de Chardin.
En annan sak, som stöter läsaren, är generaliseringen att. alla, som inte

ordnar upp sin teologi med lhomas hjälp, försvär sig åt dagsländeaktiga
skolor och riskerar att. läta filosofin förvandlas från >ancilla>> till >>maitresse>'.
Det är vissedigen sant att många hoppar i galen tunna när de söker en modern och tidsenlig filosofi, och det är sant att det knappast finns något filosofiskt system som ger en sådan intellektuell och realistisk stabilitet som det
thomistiska. Däremot gör nog Maritain två misstag. För det första glömmer
han den kanske viktigaste tendensen just nu, den att söka sig tillbaka tilt
kyrkofäderna, vilket knappast kan van skadligt för svaga sinnen, och för det
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andra överskattar han nog människors förmåga att uppleva och förledas av
trots
filosofiska kategorier. För de allra flesta människor är det kyrkans
oföränderliga lära och inte de filosofiska finesserna som är avgörande.
allt
Maritain kan knappast dela sin filosofiska lidelse ens med sina egna landsmän.
Annat är det med de politiska kategorierna.
Men detta kan räcka på minussidan. Det positiva överväger, och det består
i författarens orubbliga sanningslidelse. Ordet aöritö fiörckormmer flera gånger
på de flesta sidor, och
dr det ingalunda
trots gjorda anmärkningar
munväder utan en ärlig övertygelse om att vi kan nå sanningen och att det
är vår plikt att söka den. Ingenting gör Maritain så ursinnig som ofoget att
sd'tta effektiaitct I&e sanning, och man ger honom oforbehållsamt rätt när
han citerar Augustinus: Gud behöver inte min lögn.
Sanningen blir också nyckelordet i ett av bokens klaraste och angelägnaste
kapitel, det om de kristnas engagemang i vädden (>sur la mission temporelle
du chrdtien>). Ingenstans har nämligen kravet på effektivitet drivits så långt
på sanningens bekostnad som där. Fastän Maritain själv står rätt långt till
vänster i politiskt avseende, har han mänga nyttiga ting att säga dem som

av ideella kristna skäl associerar sig med politiska grupper, vilkas yttersta
mål står oändligt längt IÅn en kristen världsuppfattning. >Det är uppenbart>,
säger han, >)att de profeter som på det viset blandar ihop kejsarens och Guds

tillhörigheter är falska profeteru (s. z8p). Här skulle vissa extrema socialetiker kunna sluta sin läsning, men de som önskar göra en social insats med
kristna förtecken, utan hopp om att med egen kraft kunna skapa ett gudsrike
på jorden, får med sig många visa ord på den svåra vägen, som är en tjänandets väg och inte en styrandes: >Kärleken gäller människor, sanningen gäller
idder och verkligheten bakom dem. En fullkomlig karlek till nästan och en
fullkomlig trohet mot sanningen är inte bara samhöriga utan beroende av
varandra.>, Detta har sagts förr, men Maritain riktar sina ord mot den grupp
>ingenting kan förstå av de
som
"böier knä inför världen>>, den värld som
>ban
dygdernarr,
nytta
teologiska
dla
av dem>'. Det har också sagts förr att
är till för att hjärlpa världen att lösa sina problem, inte för att lösa
"kyrkan
dem åt vädden>r, men sådana upprepningar behövs.
Om detta är pessimism inför en antiintellektuell trend i en tid då klara
tankar behövs mer än någonsin, så blir helhetsintrycket av denna skrift något
helt annat än en åldrings gnat på onda tider. Konciliedokumenten bereder
Maritain stor glädje (både för det som står där och det som inte står där)
och inger honom stora förväntningar:
bonden vid Garonne i sin enkla
"Vad
hydda vill påpeka, det är att den kristna filosofin i de stora och verkliga
förnyelserna, som vi väntat, kommer att. f.ä en egen roll att spela
vilket
också kommer att innebära nägot nytt i historien
och att den ingalunda
kommer att sakna betydelse.>
zz6

Bonden från Garonne
Presskommenrarer

Eftersom ämnet är aktuellt och analyserna av det kyrkliga dagsläget har
blivit föremål för en livlig pressdebatt, främst
i Frankrike. En del kritiker har mycket svårt att se något försonande i boken,
och t.ex. P. Frane ois Biot skrivet iTömoi.gnage chrötien, att Maritains
uppgörelser med den moderna tiden inte är något antat än ett förräderi mot
de andliga söner han själv fostrat. I samma tidning avlossar Paul Chau,
chard denna salva: >Maritain n'a absolument rien compris ä la christologie
theilhardienne.> Pöre Co n gar har i Le Monde litet blandade synpunkter.
Generaliseringarna om rnoderna teologer kan han inte förmå sig att skriva
under på, men däremot är han helt med på den höga uppskattningen av
sina brister, har Maritains bok

Thomas.

En av de mest nyanserade kommentarerna h:at skrivits av DuboisDum öe ilnformations cdtboliques. Han skriver: >>Car si ce livre est kau,
c'est par son ind6pendance d'esprit et par l'intensit6 de la foi dont il est un
admirable t6moignage.> Men han beklagar samtidigt att Maritain rätt ensidigt gått till rätta med tidens ondska. Det farliga är sällan små extrema
företeelser

sådana försvinner

utan den srora, tröga likgiltigheten, som

alltid varit-kyrkans svåraste motståndare.

La.rs

Melin
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Kyrkan är ingen fiend.e

Polens biskopar om kyrkans läge

Det verkar som om utsikterna

till

en

överenskommelse mellan stat och kyrka

i

Polen skulle ha blivit större skrivet Herder-Korrespondenz (apriL 1967). I början av detta år var ärkebiskopen av Breslau, nuvarande kardinal Kominek, i Rorn
under flera veckor. Kort tid därefter förlade man förhandlingarnas tyngdpunkt
till I/arszawa, där Vatikanens expert för

östzuropeiska ftägor, understatssekretc-

rare Casaroli, förde långa samtal

med

hierarkien. Man kan ännu inte förutse hur
de vidare förhandlingarna, såväl inom
kyrkan som med de statliga myndigheterna, kommer att avlöpa. Det skulle dock

vara möjligt

att

utvecklingen

i

Polen

kunde gå mot ett reglerande av förhållandet mellan stat och kyrka.
De polska biskoparnas budskap till
världs- och ordensprästerskapet, varav vi

i det följande

publicerar nägrarttårag, an-

rogs av det polska biskopsmötet

i Breslau

den 17 oktober 1966. Men det offentliggjordes först

i

december samma år un-

der titeln Om hyrkans uppgifter efter
konciliet ocb bennet situarion inför roooårsiubileet. Budskapet behandlar de följ-

till

folket

Till en början påminner biskoparna
om högtidligheterna i samband med
rooo-årsjubileet och ger uttryck åt sin
besvikelse över de statliga myndigheternas hållning. ,Långt ifrån art inta eo
oförsonlig hållning och en fientlig in-

ställning till verkligheten>, säger de i sitt
herdabrev, ,har de velat betona inte bara
de religiösa och liturgiska momenten
utan även alla faktorer, ,som enar vår
nation i srävand.ena att berika vårt fäd*neslands vä1". Redan i mars 1966 hade
de inbjudit de högsta statliga myndighet-

etn att delta i firandet av
ieet. "Det var vår mening
gande av företrädare för
kunna vara en förkunnelse

rooo-årsjubi-

art ett deltastaten skulle

om eller ett
tecken på ett loialt samarbete mellan människor av olika världsåskådning,

ty

de

officiella myndigheterna ger ju gårtta
spridning åt en sådan tanke. Detta deltagande skulle också ha stärkt deras auktoritet i de troende medborgarnas ögon.u

Det verkar som om denna inbjudan
inte skuile ha blivit besvarad.
för"Flera
sök att komma till ett samförstånd för att
underlätca högtidligheterna i olika stift,
till och med stundom blivit mycket

der som konciliet kan få för kyrkan i

har

Polen och hälsar dialogen som den enda

taktlöst tillbakavisade; lika taktlösa var
flera offentliga tal av företrädare för de
världsliga myndigheterna, när staten firade rooo-årsjubileet., Men även i detta
fall blev biskoparnas goda vilja tingak-

möjliga hållningen "inför människor rv

en annan världsåskådning, även när denna

uppenbarligen inte är välsinnad mot ossu.
Det påpekar ailt det krångel och alla de
besvär som kyrkan i Polen i så hög grad
är utsatt för, men gör också tydligt att
episkopatet ser verkliga möjligheter till
att komma överens med staten. Det är väl
också i detta sammanhang som man skall
se biskoparnas hänsyftning på Belgradprotokollet.
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tad. Detta är så mycket merovanligt, rsom
samtidigt i mänga socialistiska stater, t. ex.

i

Jugoslavien, där katolikerna endast :ir

en minoritet, de statliga myndigheterna
har beslutat att erkänna och respektera

även dessa minoriteters övertygelser.>
Där har myndigheterna ställt sig positiva

Katolska perspektia

till religiösa högtidligheter och även låtit
sina representanter delta däri.
I det offentliga livet har jubileumsåret
tyväff utnyttjats till )att uppställa

den

falska historiska tesen om kyrkans skadliga roll för stat och nation". För att uppnå detta har man

till

och med missbrukat

den vetenskapliga sanningsenligheten, så
att vardagspolitikens mål skulle kunna
genomdrivas. >Man har velat påvisa att
kyrkan i det förgångna varit en fiende
till folket och att hon så ,har förblivit in-

till

våra dagar, att hon till och med, efter
vad rnan kan påvisa, medvetet har verkat
till skada för den polska staten och nationen, aft hon skulle vara medskyldig till
de nationella nederlagen och vårt lands
delningar.> Det är inte lätt att polemisera mot liknande ond,skefulla påståenden.
Den som yttrar sådana glömmer, >att han
på dessa punkter företräder en uppfatt-

ning, som vid ett allvarligt stadium

av

vår historia visar sig vara osannr. Ingen

vill idealisera Polens historia, >vare sig
i nationell eller religiös riktning>, men
man kan inte

>acceptera uppfattningen

om kyrkans medvetet

negati roll i

na-

tionens liv>.
Biskoparna påminner också om episkopatets inbjudan till påven att avlägga ett
besök i Polen vid avslutningen av jubi-

Religiösa grand,rättigbeter sorn bkait
träd.d.a för när
Biskoparna går därefter in på statens
sätt att träda de mänskliga och religiösa
grundrättigheterru för när. De säger i sitt
budskap att de gärna skulle avstå frän att
"uppräkna alla de otättfärdigheter, som
de kyrkliga institutionerna och de enskilda ,katolikerna har .lidit under de senaste

tjugo åren>. Listan skulle

bli

uovanligt

omfångsrik och samtidigt mycket smärtsamr, framför allt när man ser den ,mot
bakgrunden av den oupphörligt och överallt i vårt offentliga liv betonade friheten
och jämställdheten,, som högtidligt fastställes

i författningen. Till

detta konstate-

rande av faktum tillfogar de följande
fråga: >Skall vi glömma denna litania av
oråttfä,rdiga handlingar, som har upplöst
alla kyrkliga och religiösa organisationer,

som har begränsat det tryckta katolska
,ordet till ett yttedigt minimum och som
har vetat att finna på så många besvårligheter för de andliga och världsliga bekännarna av tron?' Därtill lägger de även
en varning: >Vi är beredda att förlilta alla

orättfärdigheter, om man blott

gör

en

enda ärlig och redbar gest av god vilja.

om det säa
varpå de polska myndigheterna gjort detta

vi kan inte utplåna dem ur minnet... Om det skulle bli nödvändigt
vilket vi vill undvika
är vi beredda
att framlå-gga och dokumentera dessa

omöjligt. Påven hade ar;itagit denna in-

smärtsamma fakta.>

bjudan med glädje. uHan ville som pilgrim tillsammans med oss träda fram inför bilden av Yfu Fru av Czentstochowa.>
Men landets gränser hade inte blivit öppnade, uots att påvens besök
"vid sidan
av den religiösa'berydelsen skulle ha haft

Uttryckligen iörklarrr biskoparna att
kyrkan i Polen
"i intet fall och under
inga omständigheter" vill vara en stat i

leumshögtidligheterna och

en världsvid betydelse för den polska statens väl>, och trots att han skulle ha kun-

nat inleda )ett tankeutbyte rörande en
vanktig ordning i förhållandet mellan
stat och kyrkau.

Men

staten. ,Men stödda på grun'dläggande
rättigheter av det slag som tillkommer
alla människor som är medborgare i vårt

land, rättighetet som också hör kyrkan
stödda alltså på sådana rättigheter

till,

som i våra dagar erkänns och aktas i hela
den civiliserade vädden', fordtar de framför all aktning för det som varje män-

niska i sitt liv på jorden och som ingen
ffu ta ittär henne: rätten till full samvetsfrihet, till full frihet att utöva sin religion
och att bekänna sin övertygelse. ,Ått ut15-672838

Credo. 48:e årg.

Nr 5,

1967
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for obehag end'ast därför att man
kyrkan eller sänder sina barn till
första kommunion och till religionsundervisning är att förneka rätten till personens och samvetets frihet." När man gör
sättas

går

i

det omöjligt för .barn och ungdom

i ferie-

kolonier och sommadäger att {rtöva sina
religiösa förpliktelser, strider detta mot
alla internationella rättsöverenskommelser,
vari man har avgivit frihetsdeklarationer
sorn man sedan underskrivit.
Bered.d.a

till

en fortsatt d'ialog

Trots denna konkreca uppräkning av
de sätt varpå de grundläggande rättigheterna blivit överträdda manar biskoparna

till

lugn: "Vi uppmanat till tålamod och
förlåtelse, men vi uppfordrar också till
bön, så att de som inte vill visa oss sin
valvilja, åtminstone må vara riktiga män-

niskor som förstår den narurliga humanismens grundsatser. Tålamod i varje situation, enhet som alltid är gtundvalen för
den moraliska kraften och den samhälle-

liga ordningen och rtaksamhet som förstfu att rätt fatta omständigheterna, det
är vårt egentliga svar och vår hållning."
På intet sätt vill åe nägo demonstrationer, men man kommer att >lagligt och
ärligt att försvara sig och på lagligt sätt
vinnldgga sig om de rättig,heter varom
man inte kan köpslå eller som man inte
kan undvamr.
Till slut erinras .i budskapet om att
biskoparnas ansvar för "kyrkans öde dr
mycket stort och av första rang, men det
är inte uteslutande derasu. "Även ni präs-

ter och hela gudsfolket, till vilket vi alla
hör, bär ansvaret härför... Därför uppmanar

vi er att tänka på föliande protill, nödvändigheten

blem:,möjligheten

i ett samförstånd mellan de statiiga myndigheterna och kyrkan." Biskoparna förklamr sig beredda till
en ärlig och fortsatt dialog rned dessa
av och verkligheten

myndigheter. De önskar "ingenting annat
än ett ärligt samförstånd, en normalisering av förhållandet mellan stat och kyrka
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i Polen". Men ofta har deras utsträckta
hand blivit tillbakavisad. Alltför många
brev har aldrig blivit besvarade. De hittillsvarande erfarenheterna av tidigare
överenskommelser har klart visat, >att det
för många inte alltid är taL om
årligt
hålla ömsesidiga fördragn. Det^tt
ät inte
kyrkan som har överträtt överenskommelserna

av r95o och 1956: uDet är

den

andra sidan som inte har hållit sitt orC
och som fortfarande icke håller det."
Möjligbeterna

till

aw träffa ett aaral

På ett mycket konkret sätt låter dock
biskoparna förstå, att de anser det vara

rhelt verklighetsbetonat

att räkna

rned

möjlig'heterna till en överenskommels:,
"om blott sådan tillförsäkrar kyrkan verk-

lig frihet att utöva sina grundläggande

uppgifter, på det sätt som evangeliet och
konciliet älägger oss att göra här i Polen".
Men samtidigt hänvisar de än en gång
till visya oföryaerliga rämigheter. Det är
ett principiellt krav att utan hinder kunna
undervisa barn och ungdom i religion,
liksom att fritt kunna fostra eleverna i de

kyrkliga seminarierna. Religionsundervisningen sammanhänger intimt med själva
kyrkans mission. Den hör dårför till hen-

nes ,inre angelägenheter> och får inte
>ställas under världsliga myndigheters
uppsikt och kontrollu.
Man saknar heller inte en hänsyftning

på de tunga skatteförpliktelser'na: >Städetna breder ut sig, nya kvarter kommer
till, hinder och kultur växer, allt en skapelse av troende människors huvud och

hand. Men mitt uppe i allt detta tilllåter aran inga nya kyrkor, inte ens om
de skulle byggas för arbetates och bön-

ders uppoffrade skårv. Skatteskuldetna
frän mätga av era församlingar och sådana institutioner som det katolska universitetet i Lublin och prästseminarierna,

som 'und.erhålls genom det enkla polska
foikets offer, uppgår till hundratusentals
och milliontals zlory, som om det rörde

sig om produktionscentra som

avkastar
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höga inkomster.u De skatter, som åläggs
de kyrkliga institutionerna, överstiger ofta
hela deras budget,
förmögenhet.

till

och med hela deras

Det tryck och det obehag som utövas
m,ot kyrkans apostoliska arbete, framför

allt mot

prästerslcapets själavårdsverksam-

het, döljes bakom en >skärm av tomma
påståenden om toleransu. Flera lokala
myndigheters och organs övergrepp är
mänga gärger så omöjliga och okultiverade, uatt de högre officiella myndigheterna skulle skämmas, om de kände till
detta tillvägagångssätt. . .".
Skrivelsen slutar med följande uppmaning: "Må det äntligen bli klart för desr
i vårt land, som tror annorlunda än vi, att
kristendomen inte hämmat en förnuftig
samhällelig utveckling. Mä aLla människor av god vilja förstå att kyr,kans verksamhet inte gör någon främmande för de
mänskliga krafterna eller försvagar dem.
Tvärtom: vi vill snarare påminna om att
de värden och krafter, som kyrkan ger,
skyddar människorna från inre förfall.
Kyrkan i Polen skulle här gärna ställa
till förfogande sina samhälleliga konsruktiva förmågor som är nyttiga och nödvåndiga

för

natiorren. ..>

Marocko och som innesluter Indien, Pakistan, Persien, Arabstaterna och hela nora
delen av svarta Åfrika. Det skulle vara
fcitmätet att väga sig på generaliseringar
över en så vidsträckt och skiftande värld.
Det följande måste därför egränsas till
islam och kristendomen, sådana dessa båda religioner möter oss i de södra och

östra Medeihavsländerna.
För att kunna förstå siruationen, liksom för au tätt kunna uppskatta vad man
fcitsöker göra, är det nödvändigt att i någon mån ge d.en historiska bakgrund,en.
IJtan en sådan bakgrund får man heller

inte en riktig uppfattning om Vatikankonciliets uttalanden om muhammedanerna. Även om Vaticanum II är det

Under de senaste åren har det ofta va-

rit tal om samman*äffanden och koneakter,mellan kristna och muhammedaner,

Vissa har t. o. m. talat om en "dialog"
mellan islam och kristendom. M. Å I lard SJ, ger i tidskrifter Tbe Montb
(apil ry67) en intr€ssant översikt över
de redan existerande förbindelserna mellan kristna och muhammedaner. Vi refererar här det väsentliga innehållet i denna
översikt.

Det är klan att man redan från början
måste begränsa ett så omfatande äm'ne.
De 4jo millionerna muhammedaner lever utspridda över ett väldigt geog,rafiskt
område, sorn sträcker sig från Kina till

har

i en lång historisk utveckling,
dels som upptakten till en ny petiod.
Islam går tillbaka på 6oo-talet och har
sitt ursprung i ett hörn av Or.ienten som
dittills hade varit oberört av civilisationens utveckling. Men redan från börirtn
punkten

hade denna rörelse kon'takt både med
kristendomen och med judendomen. Hur,
exakt, Muhammed kom i kontakt med de

kristna är ännu höljt

Kristna och muhammedaner

officiellt

första koncilinrm som

-deklatalat om islam, är konciliefädernas
irationer inte någon absolut början. Snarare måste man se dem dels som slut-

i

dunkel, rnen det

kan inte va'm nägon tvekan om att han
haft sådana, eftersom koranen vittnar därom. Den talar om de kristna, om Jesus
och hans moder, om apostlatna och om
vissa kristna dogmer.
När man i koranen läser dessa texter
om kristendomen, upptäcker man en dubbel hållning. Pä ena sidan finner man
sympati och en viss beundran för dern
som lever efter de kristna idealen, i synnerhet för munkar och präster. Men på
den andra finner man också många missförstånd i fråga om kristendomens grundläggande dogmer. Jesus framställes som
en profet vars budskap inte skiljer sig
från pauiarkernas, från Moses, Abrahams
och Noas. Ålldeles som de, framhäver Jesus på nytt förkunoelsen om den ur-
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sprungliga monoteismen, som

vid värl-

dens begynnelse hade anförtrotts åt Adam.

Vad som skiljer honom från hans föregängarc är snarare en större helighet i
livsföringen och gåvan att kurina göra
underverk, men ingenting annat. Det är
givet att en sådan framställning av Jesu
person och lära inte kan accepteras av de
kristna.

Det är möjligt att Muhammed i bör-

jan av sin predikoverksamhet verkligen
rodde att rhan var ense med sina kristna
vänner. A,ntagligen tillhörde de kristna,
som Muhammed kände, mer eller mindre
,rättrogna sekter. Vissa av koranens textcr

kristnade. Men det är svårt att säga hur
djupt kristendomen hade trängt in i människorna i detta vidsuäckta område. I var-

je fall är det sant, att det bysantinska

kejsardömet, som ansågs vara eft kdstet
välde, blev angripet av islams armeer och
aa det förlorade största delen av sina besittningar. Det vore likväl inte riktigt aa
för den skull tala om enbart ett religionstuig. Arabinvasionen avsåg inte att omvdnåa alla dessa länder till islam. Men
även om omvändelserna visserligs,n inte
var eftertraktade, och oftast heller inte påtvingade, blev de den naturliga följden

återspeglar felaktiga läror om Jesus som

av att man införde den muselmanska lagen i de erövrade länderna. Denna lag

som en overklig händelse. Men ha'ns diskussioner med de kristna lärde 'honom
mycket snart att d'etta var en missuppfattning. De texter i koranen som vänder sig

samtidigt en särskild stauus, som i det
närmaste gjorde dem till främlingar i ett
sarnhälle som var helt grundat på den

Guds adoptivson och om korsfästelsen

mot Jesu gudomlighet och mot uefaldighetsdogmen visar dårför att skiljaktigheterna hade

blivit

oöverkomliga. Muham-

med hade likväl förkunnat att evangeliet
var heligt, liksom också de texter i Gamla
testamentet som han hade hört talas om.
Det är utif.rån d.etta som koranen börjar
anklaga kristna och judar

för att ha för-

falskat sina heliga skrifter. Koranens budskap blir det absoluta kriteriet på uppenharelsen och allt som inte är överensstämmande med detta budskaps bokstav
anses vara falskt. Kristendomens väsentliga dogmer, inkarnationen, frälsningeo
och treFaldigheten, anses på så vis av koranen som mänskliga påfund. Änru i våra
dagar betraktas de som blasfemier som

underminerar tron på den ende Gudens
absoluta transcendens.
Till denna första grundläggande oöverensstäm,melse på det religiösa planet kom
snart under åren efter Muhammeds död
motsättningarna på slagfähet. Äbu-Bekr,

tillerkände de kristna rätten till fri religionsutövning. Men den gav dem också

muhamrnedanska r.eligionen.

Konfrontationen mellan kristendomen
och islam började rned koranen och de
första militdroperationerna. Men i länderna i d,et östra Med,elbausonzråd.et, varifrån
kristendomen hade utgått, var den gamla
uon alltför fast rotad för att ,helt kunna
försvinna. Stora l,cistna centra som Jerusalem, Damaskus och Antiokia blev knappast berörda av det nya inflytandet, och
erövraroa måste finna sig i att under lång
tid begränsa sig till att ockupera endast
en del av dessa städer och att där bygga
sina mosk6or. Efter en kort tid uppstod
t. o. m. en viss kraftbalans. Detta nya sätt

att leva tillsammans gynnade a,rabernas
kulrurella utveckling. Damaskus och hela
Syrien, som levde under inflytandet från
den förfinade gr'ekiska kulturen, gav muhammedanerna från de arabiska öknarna
mer gynnsamma villkor för en intellektuell utveckling. T,rots att. vi har rnycket
fä anblska skrifter från de första århund-

Muhammeds förste efteruädare, började

radena

632 ett krig som på hundra år skulle

nar

komma att fötu anberna ända till Frankrike i väster och till Kina i öster. Alla
länder runt Medel,havet var vid den tiden
232

av hegiraperioden bevarade, kan
att det var under det omajja-

säga-

diska väldet, då Damaskus var den muhammedanska världens huvudstad, som
nästan alla muhammedanska vetenskaper
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började. Under denna tid av kulturutveckling hade man redan börjat en dialog på det religiösa planet mellan kristna

sju hundra år, som erbjöd en gynnsam
miljö för en m<ite ,mellan islam och kris-

och muhamnedaner. Vissa texter som har
blivit bevarade {rån åtminstone den krist-

tendomen. Alldeles som fallet varit borta
i Orienten, var även i dessa områden ka-

na sidan, vivar en ansträngning att

nå

till

en ,bättre förståelse av islam.
Omkring 762 kom Bagdad att etsätta

fram

Damaskus som huvudstad

i

det muham-

medanska väldet, och mycket sriart upp-

stod där en livlig dialog mellan ktistna
och muhammedaner, Skiljaktigheterna
mellan de olika kristna grupllerna var mer

Spanien, där arabernas välde varade

i de kontroversiella

raktdren

i

över

slrifterna

polemisk, samtidigt som de kontakter som
växte fram ur det dagliga livet inte heller

alltid var

så vänskapsfulla.

Från slutet av rooo-talet till slutet av
rzoo-talet möttes kristna och muhammedaner på nytt i öppet krig. Men den gång-

en gick härtågen

i

motsatt riktning. För

Bagdad än i Damaskus.
Den nestorianske patriarken hade sitt säte
där. l\{en det fanns också jakobitiska församling;ar och bysantinska grupper. Även

en tid av ungefär två hundra år upptättade korstågen kristna furstendömen på
Syriens kuster, i Libanon och Palestina.

muhammedanerna var splimrade. Men ändå hä,rrör de flesta skrifter, som visar någon ömsesidig förståelse, från denna pe-

slutade

framträdande

i

r.iod mellan 7oo-talets slut och rroo-talet. Ibland gick denna ömsesidiga kunskap hand i hand med en uppskattning
och ett erkännande av de berikande värdena i den andra tron. Likväl rnåste man

fråga sig om det verkligen var fråga om

en ,riktig religiös dialog. Det mesta av
den bevarade litteraoren är av polemisk
kanktir. Även om den motsatta sidans
uppfattning återges på ett noggrant sätt,
kan man sällan tala orn en verklig förståelse. Man diskuterar ord och begrepp,
'men utan något försök att sitta in dem

i

deras fullständiga intellektuella sam-

manhaag.

Även I d.e, oä$ra Meilelbausornråd.et
är utvecklingen likartad. Nordafrika invaderades, sedan ockuperades Spanien.
Den norra kusten av Medelhavet blev heller inte spa.rad. Otaliga expeditioner förde
muhammedanerna nästan till Autun och
Rom, alltmedan Medelhavsöarna föll, den
ena efter den andra. I alla dessa områden
fick de kristna stifta bekantskap med arabernas härar innan de fick tillfäl]e att ställa
frågor om deras religion. Men även där
växte en viss ömsesidig kunskap fiam,ntir
en gång ett fredligt tillstånd hade inträtt.

Det var framför allt vissa trakter

i

söd'ra

Dessa krigiska

i

och politiska

företag

misslyckanden, och de bidrog
att förbättra relationerna mellan

inte till
kristna och muhamnedaner. Och likväl
hade d'e ett positivt värde. De bidrog

till att återge självförtroendet
österländska kristna och att för
framtiden göra dem mindre instängda i
sig själva, mera öppna för utbyte med den

nämligen

åt de

västerländska kyr'kan.

Från r3oo-calet, och framf& allt från
r4oo-talet, övergick makten frän ataberna till de ottomanska turkatna, som återupprättade enheten i det muham,medanska
väldet och påbörjade erövringen av Centralzuropa.. Den fara som turkarna utgjorde fdr Europa awärjdes inte helt
fönrän in på rToo-talet. Under rSoo-talet ägde sedan den stora eu,ropeiska expansionen ,rum, varigtsnom Europas kolonialvälde s,måningom kom att utbredas
över hela arabvärlden, från trrak till Marocko.

Denna hastiga historiska översikt av
förhållandet mellan kristna och muhammedaner längs Medelhavskusterna visar
tydligt att de gällande politiskt sociala
villkoren, aldrig, intill helt nyligen, har
gynnat ett fredligt utbyte mellan dessa
båda .religioners anhänga,re. På den ena
sidan har man haft de österländska kristna sorn behandlades som minorite$gtrnp-

per

i de muhammedanska stater'na,

där
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man inte skilde mellan politik och religion. De kristna hade därför inte haft
någon verklig frihet. På den andra sidan
har de västerländska kristna rest sig upp

emot muhammedanerna rned svärdet i
hand, vilket inte har gjort det lättare att
vittna om den broderLiga kärleken. Med
tanke på dessa faktorer måsne man uppriktigt glädja sig ät d.en renaste utuecklingen av förhållandet mellan islam och
kristendomen. Från och med slutet av
andra världskriget har hindren för en
ömsesidig förståelse blivit mindre, dät de
inte helt och hållet försvunnit. För de
kristna, som lever

i muhammedanska

län-

der, har situationen redan blivit bättre.

I många länder vill regeringarna undvika
all fanatism och diskriminering i religionens namn. Lagstiftningen erkänner
mer och mer samma rättigheter ät aLla
medborgare. Likväl finns det vissa punkter där lagstiftningen ännu återspeglar
en traditionell uppfattning, som mer
samm,anhänger med den m'r:hammedanska
massan än rued eliten. Detta gäller till
exempel friheten att predika kristendo,men inför muhammedanerna, liksom muhammedanernas frihet att omvända sig
till kristendomen. Följden är att en muhammedan som omvänder sig till kristendomen ofta kommer i en svår och så far-

lig

siruation

att han måste lämna sitt

land.

Slutet på kriget

i Älgeriet

betydde slu-

tet på kolonisationen och på de

nästan

oavbrutna, väpnade konflikterna mellan
kristna och muhammedaner. I stället för
kontakter under tvång, där segrare och
besegrade alltid försökte sammanblanda
religiösa och politiska faktorer, har nu
samrnanträfånden mellan fria män livit
regeln. Det är fortfarande sant att i många
tall ekonomiska intressen medför r.tt
maktförhållande som utesluter ett osjälviskt tjänande. Men dessa inuessen ligger
i regel så längt ifrän det religiösa området att det knappt ka,n bli fan för sammanblandning. När ett muha-medanskt
land känner sig förslavat av ett industri-
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eller finansbolag, är man nu mindre böjd
att tala om ett kr.istet behärskande av islam. Man vet alltför väl att sådana bolag
inte har någon religiös betydelse i den
moderna världen.

*
Det är i

ly'uset av denna

helt förä,ndra<ie

politiska och sociala situation som konciliedeklarationerna böt ses. De har dessutom till uppgift att gynna de erkända re-

lationerna till .islam. Deklarationen över
"De icke-kristna religionernau har tagit
sikte på uden stråle av sanningr som

finns

i

islam:

"Med uppskattning betraktar ky,rkan
f)e tillbeder den ende

äyen Muslimerna,

Guden, den levande som är av sig själv,
den barmhärtige och allsmäktige skaparen

av himmel och jord vilken har talat

till

människorna. De strävar efter att helhjärtat underkasta sig Guds ,tremliga rådslut,
liksom Abraham. Fastän de inte erkänner
Jesus som Gud, vördar de trronom dock
som profet. De vördar även hans moder,
jungfrun Maria, som de stundom åkallar
i sitt hjärta. De väntar dessutom på domedagen då Gud skall belöna alla uppståndna. Därför lägger de vikt vid det
moraliska livet och de ärar Gud särskilt
genom bön, allmosor och fasta.
Men under århundradenas lopp har
inte sällan meningsskiljaktigheter och fi-

entligheter uppstått mellan kristna och
muslimer. Dätför uppmanar Vatikankon-

ciliet alla att lämna det förflutna bakom
i stället uppriktigt bemöda sig

sig och

om ömsesidig förståelse, ja om ett gemensamt arbete för att skydda och främja den
sociala tättvisan, de moraliska värdena så-

som freden och friheten,

allt detta till

människosläktets bästa."
NIan behöver inte undersuyka den ut-

omordentliga nyheten i denna text om
man jämför den med det slag av apologetiskt litteratur som under så lång tid
var den enda for,men av intellektuellt utbyte mellan kristna och muhammedaner.
Konciliet har påbörjat en ny period när
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det uppmanar de troende av båda religionerna att ulämna det förflutna bakom sig

och

i

stället uppriktigt bemötda sig om

ömsesidig förståelsen. Ått läm'na det förflutna bakom sig betyder inte att rnran ej

får ha kunskap därom. Tvårtom måste
man känna till det förgångna för att kunna urskilja orsakerna till 'missförstånd
och misslyckanden och för att kunna undvika samma misstag i framtiden. Koncilietexten visar den väg vi måste gå'
Hur mycket verklig förståelse och positivt samarbete finns det då for ögonblicket? På vilka områden försöker man

omsätta koncilietexten i praktiken?
Den första aspekten på detta har med
uittnesbördet att göra. Tack vare Pöre de
Foucauld ooh hans lärjtngat, särskilt Jesu
små bröder och systrat, ha,r vittnesbördets
teologi utvecklats både teoretiskt och prak-

till

stor del under de senaste tjugo
åren. Det finns inte något arabland där
muhammedanerna vill accepteta en direkt
förkunnelse av kristendomen. De kristna
har all sin teligiösa frihet, rnen de kan
inte förkunna sin låra på ett direkt sätt
inför muhammedanerna. I denna situasom måste förstås historiskt utition
år
från -vad som tidigare sagts härom

tiskt,

det klart att de kristna måste förkunna

förstå att engifte är bättre. På så sätt
finns det åtminstone antydningar om de

i koranen, När man
talar om dessa ideal inför en muhammedan är de inte främmande för honom.
Men det är bara det praktiska förverkligevangeliska buden

andet av dem som kan få honom att
tänka om, i synnerhet som han oftast anser dem omöj'liga att efterleva.

Mänga lekmän och präster, medlernmat av sekularinstitut och kongregatio-

har slagit sig ned i olika muhamrnedanska länder. Genom sitt arbete och den
tjänst de gör dessa länder försöker de
,bära vittnesbörd om evangeliets ideal. De-

,ner,

ras svar på de muhammedanska invändningarna är mycket enkelt: kom och se
hur vi lever. Fromma rnuhammedaner vill
gä.rna möta dessa människor och tala med
all vänskap. Ett verkningsfullt och

dem

i

fullständigt osjälviskt tjänande är ofta
bättre än att endast leva åfu i fattigdom
och fötsakelse.
Man skulle kanske förena detta vittnesbördets apostolat,rned en annan form av

kristen närvaro, tämligen likartad meq
insatt i ett helt annat sammarhang. Jag
tänker på de kristna kvinnor som gift sig
med' mubammed,aner, I stort sett är det
bättre att avräda frän sådana äktenskap,

I

mera geflom sitt liv och bära vittnesbörd
om sanningen i handling mera än i ord.
Detta vittnesbörd består framför allt i ect

om ,man får tid därtill.

fullkomligt efterföljande av evangeliets
kädeksbud, av renhet .i liv, av fattigdom,

av detta slag har ett svårt liv och för en
kristen kvinna är det inte lätt att anpassa

av kärlek till fred och rättvisa.
Kanske ät detta praktiska vittnesbörd
om evangeliets ideal särskilt nödvändigt
när man har att göra rned muhammedaner. En konvertit från muhammedismen
har påpekat detta när han schematiskt sammanlattar koranen på föliande sätt: kora-

nen föreslår ofta att man skall följa mins-

i moraliska ting, medan den samtidigt visar på ett högre ideal.
Sålunda tillåter koraneo aft man hämnas
förolämpningar och angr€pp, 'men den
talar också om förlåtelsen. Den har ingetrta rnotståndets lag

ting emot polygami, men den låter

också

olikheterna

i

de flesta fall är

fräga om religion och fa-

miljeliv alltför stora. De flesta

sig till det muharnmedanska

äktenskap

samhället.

Trots alla varningar är det gott om sådana
blandade äktenskap. Många muhammedanska studenter gifter sig nämligen rned

kristna flickor. Det

år klatt att

dessa

kvinnors och deras barns situation i hög
grad växlar i förhållande till de olika
länderna och miljöerna. Men det är också sant att mänga av dem gynnar en förståelse mellan kristna och muhammedaner
och gör slut på sekelgamla fördomar enbart därigenom att de finns till. Även om
de muhammedanska äkta männen läm'
nar sina kristna husrur mycket lite frihet
235

Katolska perspektio
att praktisera sin religion och än mi'ndre
åt sina barn, erkänner de i alla fal'l och
accepterar vissa kristna uppfostringsprinciper och vissa attiryder som senare komm€r att underlätta en störrc förståelse för
kristendomen.
Det andra området där muhammeda-

nerna möter de kristna gdller barnens
uppfo$ran. De flesta m,uhammedanska
länder har både lägre och högre skolor i

kristen regim. Antalet muhammedanska
elever är alltid mycket högt, 4o-6o1o,
ibland till och med högre. Stundom är
de kristna eleverna ett försvinnande fåtal.
Ållt detta enligt den senaste statistiken,
Ända till för tio år sedan var de flesta av
dessa skolor .inställda på en stor kristen

majoritet. Lärarna, till största delen ordensmänniskor, var dä,rigenom inte helt
förberedda på sina ,nya uppgifter. De behärskar inte alltid språket och vet inte

så mycket om islam. Under de senaste
åren har man gjort stora anst'rängningar
att förbättra detta, och man börjar redan
se resultaten. Muhamrnedanska föräldrar
väljet gä,rna en kristen skola för sina
barn, eftersom de har förtroende till de
kristnas uppfosuingsmetoder. De kristna
då inför problemet att avgöra, hur

st^år

de skall förhålla sig till den moraliska
uppfostan och hur de skall hjälpa muhammedanerna med att gå ut över sitt
traditionella juridiska synsätt i förhållande
till sin tro.
En kristen skola blir på så säa en priviligierad mötesplats töt Lärare, elever och
deras föräldrar. De står på god fot med
varandra. Ått dagligen under många år
vara tillsammans skapar sl'utligen en at-

reflektera över vad de gör för att så kungöra en ännu bätue insats i sitt tjän-

na

ande.

Det tredje området där en dialog
börjat dr det teologiska. De kristna

har
har
under mer än hundra fu gjort stora ansträngningar att förstå islam. En mängd
böcker har utgivits på olika europeiska
språk, och även om man inte kam ara,biska har man möjlighet att skaffa sig
goda kunskaper om islarn. En lång rad
tidskrifter ägnar sig åt dessa frågor. Flera

intellektuella centra har g,r'undats i anbländerna för att studera det arabiska språket och den arabiska civilisationen.
I Beirut leder sålunda jesuiterna ett
nrer än åttio år gammalt universitet, där
ma'n tedan 1933 grundade ett institut för
orientalisk litteratur och ry66 ett annat

särskilt

för

arabiskt språk och arabisk

litteratur. Ett liknande instirut för orientaliska studier skall just öppnas vid alHikma-universitetet i Bagdad. På samma
sätt har dominikanerna sitt orientaliska
institut i Kairo, där man uteslutande ägnar

sig åt studiet av den

muhammeda,nsl:a

religionen. Även Tunisien har ett sådant

lett av de Vita fäderna. Ti'digare hade

de

ännu ett, rnen det måste efter frigörelsen
flyttas till Rom. Allt detta ä'r nödvä,ndigt
som förberedelse till varje studium av den
muham,medanska religionen. Därför samlas också vid dessa institut många av dem
som,sedan vill arbeta i de muhammedanska
länderna. Men där skapas också direkta
kontakter med den muham,medanska världen. Muhammedanska studanter söker sig

nämligen

i sin tur till

dessa

centra och

upptäcker så många nya aspekter på kri-

mosfär av ömsesidigt förtroende, som gör

stendomen.

de religiösa samtalen rnöjliga och frukt-

Den nya atmosfär som åstadkommits
av konciliet har uppmuntrat vissa sam-

bärande. Praktiska pedagogislra problem
kan diskuteras mellan lärare och föräldrar. Utifrån detta kan man till fördel för
båda börja en diskussion om den kristna
och den muhammedanska humanismen.
Tyvärr är de kristna lärarna alltför få och
ha,r ofta en för stor arbetsbörda. De får
på så sätt inte tillräckligt mycket tid att

46

manträffanden och samtal som inte enbart

har varit av privat

karaktär. Kardinal

König har två gånger, i december 1964
och mars 1965, föreläst vid al-Äzharuniversitetet. Efter konciliet inrättades ett
särskilt sekreteriat för islam, inom ra,men
för sekretariatet för de icke-rkristna reli-

Katolska perspektio
gionerna.

I

Libanon, där yttrandefriheten

helt visst är större än i de omgivande
länderna, har man vid Cönacle d.a Liban
en serie föreläsningar om islam och kristendomen. Man måste likväl tillfoga att
degsa sam,manträffanden, trots de löften
de medför för framtiden, inte u.ndgå,r en
viss risk för synkretism. Inför ett stort
auditorium har vissa talare varit f,restade
att förytliga en del frågor och att använda
ett dubbeltydigt språk som alla ku,nde instämlr.-^a i utan att det verkligen har kom-

16 ... o7zS:a Credo. 48:e Lrg. Nr S, tg67

mit till en sann dialog.
Den långa tidsföljd på retton hundra
år av missförstånd och stridigheter som
utgör 'historieo om relationerna mellan
islam och kristendomen rynger onekligen
ned dessa blygsamma försök till ömsesi-

dig

förståelse.

redan

Men

i vatje tall har det

blivit en ändring i

i'nställningen,
och man kan hoppas att situationen snart

blir sådan
dialog.

att man kan börja en verklig
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Peter Wust än en gång

Peter \7ust:

Gesammelte l{/erhe

l-Vlll, i 9 band och ett

registerband. Miinster/\(estfalen 1963-1966, Regensberg. Per bd.
DM 36:

-.

Den av Regensberg Verlag i Mönster färdigställda utgåvan av den tyske filosofen
Peter rU(ust's samlade verk håller på att avslutas. Antalet band, som i början beräknades bli nio, kommer troligtvis att utökas till tio.
Vi har redan tidigare i wå artiklar (Cred.o ry65: ro9-rr5 xb ry66; St-6+) Sätt
närmare in på de fyra första delarna av verket: l. Die Aaferstebung d,er Metapbysik

GS6t, lI. Naiaität and Pietät (t964), III/I

och lllf z. Die Dialektik des Geistes,
(rg6+), som innehåller Peter N7ust's tidigaste filosofiska undersökningar om möjlig-

heten av en metafysisk antropologi.
Femte bandet omfatar del IV. Ungeuissheit and. lVagnh. Der Menscb und. d.ie
Pbilosopbie (rg6S). Det återger Peter \7ust's huvudverk, som utkom 1931. Där ger
han sum,man av sina filosofiska insikter och avlägger vittnesbörd om sin personliga,
existentiella erfarenhet
den mogne filosofens och den mogna människans insikt
och erfarenhet. Alltmer-framträder hos ,I7ust strävan att inte nöja sig med en lärd
diskussion i isolerad avskildhet utan att lämna sitt bidrag till förnyelsen av den andliga kulturen i Tyskland efter första världskriget. I ett femtiotal olika periodiska publikationsorgan sökte han göra sina tankar tillgdr.gliga även för vidare kretsar. Ett
urval av dessa kringspridda artiklar har samlats i sjätte till åttonde bandet: Y. Genal,en und. Ged.anken. Die Riickkehr aus dem Exil (r965), Y[. Aufsärze zar Pbilosophie.
I(eisheit und Heiligkeit Gg66),YIl. Aufsärze zar Lireratar und Briefe (tq66).
Nionde bandet innehåller del YIII. Leben anil lVerh Gg66). Där inbjuds läsaren
aft mera intensiw ttånga it i \Zust's tankevärld på grundval av ytterligare notiser om
hans liv och av en kritisk värdering av hans filosofi. Där ges även en överblick över
det primära och sekundära bibliografiska materialet. Ett ingående sakregister för vetenskapligt bnrk skall lärnnas i ett tionde band.
Skulle man nu försöka sig på ett slutomdöme om betydelsen av denna utgåva av
Peter lfust's samlade verk, så bör man först med synnedig tillfredsställelse konstatera, att det här i första rummet inte rör sig om ekonomiska intressen utan om en kulturell händelse. Den mycket expansiva bokförlagsrörelsen satsar i vära dagar aven ,i
Tyskland i allmänhet mest på liberalt eller icke-kristet orienterad litteratur och på i
politiskt avseende vänsterorientenÅe föfiattare. Kristen litteratur upplever i regel endast små upplagor och födagssiffrorna står här i omvänd proportion till antalet >inskrivna, kristna. Den ekonomiska vinsten för både utgivare och födag dt ddrf.ör linga
inte obefintlig. Utan ekonomiska bidrag från både offentligt och privat håll
hade inte heller denna vtgäva av en så avgjort kristet inriktat filosofs samlade verk
kommit till stånd. Men nu har utgivningen fullbordats
det återstfu endast att den
kulturella intentionen fär röna den uppskattning den f.örtjånar.
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Till denna huvudsakligen yttre aspekt av ,utgåvans betydelse kommer en inre, dvs.
verket i sin helhet förmedlar en bättre förståelse av Peter \fust som filosof. I honom
framträder den enhet, som utgörs av den >väsentliga> människan och människao i sin
historiska gestalt, på ett särpräglat, fördjupat sätt. Den enhet av tanke och existens,
som Kierkegaard uppställt som krav och som sedan dess av existens-filosofin ställts i
blickpunkten, betyder för Peter Vust en oskiljaktig förbindelse mellan människoblivande i historisk existens och reflexion över människans väsen sådant det förblir,
oberoende av det tillfälliga odets och tidens skiftande omständigheter. Det är den
fördjupade insikten hos rUfust om vilken betydelse de subjektiva förutsättningarna för
den egna mänskliga existensen har för en filosofisk anropologi, som genom denna
rya samsyn av hans filosofi framträder i nytt ljus och ger denne kristne filosofs pro-

fil

skärpt dager.

både i hans tänkande och i hans personliga liv
förenas
- metafysik till en meningsfull syntes: meningsf.ull- därför att
existentiaiism och kristen
ovissheten och beträngdheten i människans vitala, andliga och religiösa existens här
motvägs av den kristna gudstrons visshet och tillförsikt, som ger mod att uåga leva.
Ungewissbeit and lY/agnis är och förblir Peter \(ust's huvudverk.
Väsentliga bidrag till denna nya, fördjupade förståelse av Peter \(ust och hans
verk lämnas i del VIII.
lY/ilhelna Vernekobl, en nära vän till honom och utgivaren av hans verk, påvisar
i sina ubiografiska notiser> sammanhanget mellan Peter \Zust's levnadsgång och utvecklingen i hans filosofi. I anknytning till filosofens tes om identiteten av människoblivande och filosoferande och med hans samtids andliga situation som hakgrund.
Karl Delbaye, professor i teologi och filosofi vid Biskopliga seminariet i Trier och
Tekniska högskolan i Aachen, analyserar 'S(i'ust's tankegängar med avseende på hans
empiriska utgångspunkter, de av honom medvetet antagna metafysiska premisserna,
metoderi i hans tänkande och resultatet av tankemödan. Analysen visar att T7ust till en
början anslöt sig till den moderna anropologin, uppfattad som en fenomenologisk
undersökning av det mänskliga, och att han därvid huvudsakligen gick ut från sitt eget
livs erfarenhet. Men han lämnar denna väg och accepterar premisserna hos den traditionella (förkantianska) metafysiken, emedan hans bemödanden går ut på att finna en
faktor i människoanden, som är bärkraftig nog för att motverka det radikala existenshotet. N7ust kommer till insikt om att endast antagandet av en meningsfull varandetsordning, som även omfattar människan, kan tjdna som utgångspunkt för hans filosofi.
Men i själva verket överskrider han därmed slutligen filosofins gräns och blir histen

Hos Peter \(u5g

antropolog.

\Zust's filosofi är antropologi så till vida som den vill tyda ,fenomenet människan',
men den är det i en ännu fundamentalare mening. Den inkluderar även själva filosoferandet som fenomen i den antropologiska frågeställningen. Möjligheten att filosofera beror enligt \Zust på den frågandes förståelse av sig sjdlv. När det gåLlet fågan
om tillvarons yttersta mening, kan N7ust inte ortse från sig själv. Ätt här söka
ett svar på tänkandets väg är för ,honom en existentiell angelägenhet: Genom att
finna det rätta svaret, så hoppas han, kommer den existentiellt oroliga människoanden
till ro. En rent ,vetenskapligu filosofi, som inte kao ge ett sådant svar, ter sig diirför
för honom som omänsklig. Sdkande efter oanning och sökande efter människan il f.ör
honom korrelativa moment, som inte får skiljas frän vantdra.
Peter \Fust's filosofi måste kallas ktisten, emedan den hämtar sina grundläggande
principer från rons område. I sin utfomning kan hans tankesystem gälla som bevis
för möjligheten av en kristen filosofi. Peter 'Wust förtjänar därför en hedersplats vid
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sidao om två andra mera kända, ännu levande, kristna filosofer i Tyskland: Romano
Guardini och Josef Pieper.
Vi kan idag inte mer gå med på S?'ust's anspråk aft den kristna filosofin är filosofin helt enkelt. Men vi kan ändå se det stora värdet i hans personliga, existentiella
lösning av frägan om tro och vetande. Peter \(ust's testamente till eftervädden kan
anses vara detta: att,han åter har sett den innerliga förbindelse som råder mellan "den
filosofiska reflexionsakten> och "den religiösa devotionsaktenr: Oro ut intelligarn
jag beder för att förstå.
Hermann Simon

Shelley Mydans:

Tbo-

par för vad tran meoar vara kyrkans rätt

mat. StockhoLm 1966, Natur och

och gör det med stor lidelse och inte utao

Kultur. Kr. 33:.5o.

dramatik ända fram till det ögonblick
i sin katedral av kungens

då han mördas

Ibland kan det förefalla som om mnn

förr i tiden ställde ganska begtänsade

krav på helighet hos dem som blev helgonförklarade och upphöjda till vallfartsort. Den sentide granska,ren läser källorn;r,

inte helgon iogratierna, och tycker

sig

knappast finna någonting, som motiveler
att vederbörande blev odcid,lig, i varje fall
för sina dygders skul'I.
Till dem vars helighet inte undgåa

wivel hör som bekant Thomas

Becket.

Visst berättar källorna om de obligatoriska miraklen efter hans do,C, men hur
mänga år sanna och hurudant var egentligen hans liv? Det borde ju spela en viss

roll.
Thomas var soo til.l en välsituerad köpman i London och fick en god uppfostran. Så småningom kom hao i tjänst hos
Henrik II och blev som kungens kansler
en rlan med stort inflytande. Delvis mct
sin vilja valdes han till ärkebiskop av
Canterbury efter påtryckning från kungen,
som tydligen räknat med att i Thomas få
en villig och lojal tjånarc. Men Thomas
blev ur den synpunkten en besvikelse.

Kungen och han råkar

i konflikt:

en

kamp mellan stat och kyrka. Thomas käm-
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,män.

Detta växlingsrika

liv böl

ge utmärkt

undedag för litterära övningar rnen räcker det till för att mejsla fram ett helgon?
Eller var det så, att Thomas död hade PRvärde för kyrkan och att han följaktligen
kunde göra kyrkan stora tjänster i helgonf.örklant skick? Meningarna om Thomas
är delade. Dickens var på sin tid mycket

kritisk

i

sin

A Cbild't History ol

land,, medan rev. R.

H. Froude

Enguppskat-

tade honom som förkämpe för kyrkan
mot världsligt förtryck, en uppskattning
som inte delades av brodern och historikern J. A. Froude. Bland diktatna har
Tennyson utnyttjat Thomas i ett drama
och vidare hade T. S. Eli,ot säkert bidragit

till goda odds för honom genort Mord'et
i kated.ralen. Efter denna litterära höjdpunkt kommer nu Shelley Mydans. Vad
har hon att erbjuda?
Thomas blev odöd'lig genom sin död

en mörk decemberkväll rr7o, då

i Canterbury

han

av kung Henriks
utskickade riddare. Shelley Mydans börjar också sin bok med att skildra denna
verkningsfuila scen men återvänder sedan
till Thomas barndom och följer honom i
stacks ned

Litteratur

re

skeden: Thomas från London, kans-

lern och ärkebiskopen.
Den kulturhistoriska bakgrunden är
ambitiöst gjord och källorna studerade.
Boken er juder med andra ord angenäm
historisk läsning utan att för den skull
ttdnga pä, djupet. Om Shelley Mydans
inte ger några substantiella bidrag till
karalteristiken av Thomas har hon i varie
fall visat, att han under alla omständigheter är tacksam som h'uvudperson i en
historisk roman. Boken ger f. ö. en nästan besvärande känsla av att ha kom,mit
ti,ll med ena ögat fästat på de amerikans-

ka

bestsellerlistorna.
var.it förgäves.

Det tycks inte

ha

SL

Harrison E. Salisbury:
En amerikan i Nord,aietnant.
Äldus Aktuellt. Stmkholm 1962,
Äldus/Bonnier. Kr. ri:-

Harison E. Salisbury är biträdande redaktionschef

pä Neu York Times

nams premiärminister Pham Van Dong,
tecknad med stor uppska,ftning och av
allt att döma en ytterst intressant person.
Tyvdrr lick f.ötf.attaren inte räffa vare
sig presidenten Ho Chi Minh, sannolikt
en av vår tids mest dynamiska revolutionärer, eller general Vo Nguyen Giap, som
ledde det num€ra legendariska slaget vid
Dien Bien-phu.
Ytterst suggestiv år också skildringen
av det nordvietnamesiska folkets kampvilja, uppfinningsrikedom och i,mprovisa-

inför den överväldigaode
amerikanska överlägsenheten när det gäller resurser och materiel. Ett kapitel om
religiösa förhållanden ligger på ytan och
lämnar det mesta obesvarat. En bekyrnrad
tionsförmåga

nordvietnamesisk katolsk präst uttryckte
Spellmans hero-

sin sorg över kardinal

suatiskt ryktbara predikan. Och det kan
man mer än väl förstå. Sannolikt avlyssnades den ecklesiastika retoriken med

störie skärpa i Nordvietnams ministerier
än av de amerikanska soldaterna.

och

SL

åtnjuter stor respekt som seriös tidnings-

man. När han som förste amerikanske
komespondent fick tillstånd att besöka
Nordvietnam och där se, diskutera, reflektera och inte,rvjua ledande personer, kunde man räkna med ett förstklassigt reportage. Hans rapllorter från Vietnamkriget,
studerat på motståndarsidan, ,lästes också

världen över. Det är väl inte säkert att
Hauison E. Salisbury gav don sakligt sett
bästa och riktigaste informationen; Vietnam-kriget är ju en ytterst komplicerad
affär. Däremot förmedlade han något
annat och kanske lika värdefullt: en för-

nuftig, sansad och intelligent människas
iakttagelser och reflektioner, obundna av
ovidkommande lränsyn.
boken berättar i zr kapitel om srmma
,resa. Den har anikelseriens förtjänster
men tycks ge åtskilligt mera. Snabbt och
säkert skisserade ögonblicksbilder omväxlar med intervjuer, samtal oc,h reflexioner.
En av bokens höjdpunkter är rnåhända
den inuessanta intervjun med Nordviet-

KyAa

F.ed.

Rettolution- Struk-

Anne-Marie och
Lar s Thun b erg. Stockholm

tur.

1966, Gummessons.

Kr. r9: jo.

Kristen sociallära år i vära dagar grundaktualiserad genom de två ganska täa
pä vanndta prrblicerade encyklikorna M.o-

ligt

ler et Magislra x.h Populorarn progressio.
Och nu finns det en utmärkt möjlighet

att sätta sig in i den protestantiska debatten i och med att Anne-Marie och
I-ars T,hunber g gjort ett urval av föredrag
och förberedelsematerial från Kyrkornas
Världsråds ekumeniska världskonferens

i

'Genöve 1966. Den protestantiska termen

för sociallära tycks vara socialetik, och
där ryms så disparata ting som modern
teknik och medicin, fred och atomvapen,
U-länder och I-länder, sekulariseringsprocesser, samhällssuukmrer och deo internatione,lla politiken.

Bara det faktum att en kyrklig världs-
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konferens

i

så

ringa grad som hdr sysslat

med rent teologiska spörsmål har givit
Genövekonferensen rykte om sig att vata
radikal. Bokens klatschiga titel understry-

ker ytterligare det förhållandet, och slutligen har Dagens Nybeter och Aftonblad.et pä vat sitt sätt trnderblåst de radikala
ryktena efter sina syften. Allt detta är
förträf.flist om det leder

till

prägel ocksi på språket. Varför

LM

att flera loc-

kas lära känna boken gsnom självsyn,
men det vore stor skada om konferensen
får leva kvar i folks medvetande som radikal i vulgär, svensk och politisk mening. Det skulle nämligen mycket illa
svara mot de oftast djupt ä,rliga försök:n

envisas

med modeordet reuolution när man avser
förändring och varför använda strahtar
L& atrLa tånkbata samn-anhang. Visst ser
det srodernt ut, ,men sammanhangen blir
knappast kla,rare.

Lars Gyllenste n: Lotas t
Hadet Stockholm 1966, Bonniers.

Kr. 2r:

I en betraktelse i

50.

Vintergatan t96r

lanserade Lars Gyl'lensten trolösheten med

följande ord:
"Jag drömmer om ett tro-

att komma till rätta med väddsliga pro-

'löst, nju.tningslystet och barmhdrtigt hjär-

blem efter kristna kriterier.

ta, glimtvis upplyst av brokiga fyrverkc'
rier men aldrig i lågoru. I nionde sången
av Odystöen berättar Homeros om loto-

Kyrka

reaohttion

5tut rttuu'äs

itrls

- anlita om mao
- vill ha besked
en ,bok att
om officiella ståndlxrnkter. Tvekan och
osäkerhet finns det gott om, överdrifter
och obalans är ,lyckligt sällsynta företeelser, och flertalet skribenter har

haft klart

för sig att de presterar diskussionsinlägg
och inte slutgiltiga lösningar. Al'lt detta
gör läsaren sympatiskt inställd. Men
recensent ha,r det

en
svårare, eftersom sam-

manfattningar knappast kan göras. Men
det får alksä Åcka med att konstatera att

de politiska ,och allmänmoraiiska

spörs-

målen behandlas med ett aflsvar och en
klokhet som står i bjärt kontrast till det
.i Sverige allt vanligare missbtuket av

kristet engagemang

i

politikens tjänst.

Paul Albrechts genomreflekterade ord om
den kristna socialetikens villkor kan anföras som ett fint exempel på den anda
som besjälar 'mänga ax uppsat$erna: )Vi
måste erkänna förhållandet att den kristaa
världsgemenskapen under de närmaste
åren alltmer kan komma att dragas åt
olika håll genom de ideologiska och sociala krafter som splitrar vår värld och
ofta utövar stort inflytande över teologiska
uppfattningar. Detta är den ständiga upp-

fagernas land:

Var och en som åt av den honungsljuva
lotus,

gitte ej vända tillbaka med bud eller tänka på hemmet,

bli kvar i lotofagernas rike.
Trogen dessa först4 ofta citerade, ord och
inspirerad av Flomeros mytologiska knark
har Lars Gy,llensten skrivit en samling
prosadikter under titeln Lotus i Hales.
utan ville

Och för att riktigt bereda läsaren på bokens tankestoff har hzn på första sidan

satt Baudelairecitatet

"Ällt är

skönt på

vär fjfunn kust, allt är blott l1x och lugn
och lustu.
Kontrasten är slående: den framgångs-

rike

forska,ren, författaren och akademi-

ledarnoten som skriver om slapp hedonism och behagfull overksamhet, na&rvetenskapsmannen som letar sin inspiration
bland gam,la greker och franska bohemer.
Men det är nog i ljuset av dessa kontraster man kan förstå denna lärda ansats

till

lättjans lov. Hela denna behagliga

och oansvariga drönartillvaro, som förför-

fordran som finns under och ger bety-

iskt målas upp i texten, är natu,digtvis
"ingenting annat än korta, bedövande

delse åt den ekumeniska debatten.u

starka drömbilder bakom den aktive rnan-

Man skulle slutligen bara önska att
denna anda av oberoende hade satt sin

nens slutna ögonlock. Men som vanligt
ät det den oskyldiee som ski,ldrar de sju
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dödssynderna skönast; så även med, aced'ia.

Ar dä Lotut i Hal.es den ga,mla vanliga
gyllenstenska trolösheten i skön, lyrisk
prosa? Ingalunda! Trolösheten och eskapismen har nu blivit lika onda makter i

utsäftningar. Edwien förebrår den ickekatolska teologin att ha försummat den
sidan av saken och han anmärker att
Bultmanns avmytologisering ntidvändigt-

vis måste leda till avdogmatisering
t. o.

Joset' Bencsik

en radikal, aktivistisk tid. Därför har anrättningen måst kryddas med självironi
pä råtta ställen oå rned världsengagemang och västerländskt självförakt på
andra. Under det man undtar hur dessa
tankar gät ihop, beundra'r rnan oavlåtligt
den poetiska fingerfärdighet som trrnerat svängarna mellan forndd och nutid,
Hades och paradis, Grekland och Västeluopa, och som genomgående mejslat ut
ett språk med lyster och skärpa, ett språk
som kostat möda och arbete.

LM

Andreas Edwien:

Dog-

met om Jesas, OsIo 1965, Pax.

Nkr. rz:

5o,

Bokens undertitel, Om Jesu feilaktige
verdensbilde som grunnlag for ,hans uholdbare dualisme og for illusjonen om
hans oppstandelse, avslöjar författarens lidelsefulla tendens att bekämpa Krisrus

och hans id6er som inhumana och illusoriska; enligt Edwiens uppfattning ledde
de till diktatur, rashat, pogromer och
slutligen till förbrytelserna under andra

världskriget. Bokens ironiska ton och
hektiska framställning går bättre ihop
rned en demagogisk pamflett än med en
skrift som kan tas på, allvar. Här används
gamla klich6er, med vilka Jesu liv >förklaras> på ett lätwindigt sätt, t. ex. hallucinationer, legender; Paulus' omvändelse
motiveras som ett epileptiskt anfall i förening med helvetesskräck osv. övernaturliga fakta anses vara omöj,liga på för-

uvilket slrulle bevisasu.
hand
- teol.ogi hävdar uttryckligen att
Katolsk
den kristna tron inte är blind. Den rör
sig om ett ratioriellt berättigat stäl'lnings-

och

m. historieförfalskning.

Annie Perchenet:

SI
Re-

noilaealt Commanaataire et Unitö

Chrötienne. Paris 1967. Mame.

Kr. 3t:.25.
Annie Perchenet, adjunkt i historia

och geografi vid läroverket i Vincennes
utanför Paris har haft särskilda möjligheter att skriva ovannämnda bok. Uppfostran, ariag, av görande sammanträffanden gjorde henne redan tidigt till en av
de första lekmannaekumenerna inom
fransk katolicism i intimt samarbte rnd

från katolsk sida Abb6 Coututier, P.
Congar OP. och P. de Lubac SJ, från
ortodox sida med Berdiaeff och Boulgakoff, från refornert med Max Thurian
och Taiz6bröderna. Tack vare si'na resor
England kom hon dessutom i beröring
med anglikanskt klosterliv, och hon för-

till

stod att på ea originellt och synnerl'igen
givande sätt kombinera sina persooliga
erfarenheter härav med sitt intresse för
ekurneniken. Sedermera besökte hon i
studiesyfte protestantiska kloster i Frankrike, Schweiz, Tyskland samt de skandinaviska länderna.

Av dessa klosterbildningat get hon dels

en historisk-teologisk bakgrund, dels en
på självsyn glundad beskrivning, sa-t
försöker deszutom att situera varje särskild klostergemenskap ur två synpunkter.
Hon frågar för det första, i vad mån
dessa anglikanska eller protestantiska klostergemenskaper känner sig som umryck
för sin kyrka och av denna erkänns som
väsentliga för kyrkan i häga. I andra
hand studerar hon de eku,meniska kontakterna och sinnelaget hos varje kloster-

tagande av förstånd och vilja på grundval

bildning. Hon finner nästan alltid eku-

av kritiska, filosofiska och historiska för-

meniska kontakter inom de kloster och
243
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konvent hon besökt; och de har existe-

Detta är i själva
verket lätt att förstå, då man tänker på
att de som grundat dessa kloster, varav
inget är äldre än rz5 är, anknutit till

tut

f.rär;- begynnelsen.

den gamla monastiska traditionen och antagit någon av de beprövade kloster,reglerna som grundstomme för sitt eget klosterliv, ja många gånger har grundarna själva
eller någon av deras första rnedhjälpare

tillbringat sin tid i något romerskt-katolskt kloster. Många vänskapsband hat
på detta sätt uppstått. Det ekumeniska
sinnelaget är därför påfallande varmt och
hjä,rtligt, och boken har att berä,tta on

många inuessanta anknytningar mellan
anglikanska, katolska och protestantiska
kloster. En del av dem gäller även svenska förhållanden och inflytanden, som i
all,mänhet är ganska litet kända utanför
en viss krets.
När det däremot gäller inkorporeringen

i

de egna kyrkorna varierardettagans-

I

vår tid, och boken är verkligen högakt'uell och gät ftam till åren
ry66-67, kan ma,n urskilja tre tendenser:
den första som råder inom anglikanska
ka mycket.

kyrkan där förnyelsen av klosterlivet gått
hand i lund med en allt starkare förståelse för vad detta liv innebär för kyrkan. Klostertanken och dess förverkligande känns som något väsentligt för den
anglikanska ky,rkan som sådan, och klos-

terfolket söker att mer och mer orientera
sig för att bätue kunna mots\rara sin speciella kallelse.
Den andra tendensen, som råder i de

om att de bör känna med sin kyrka. Men
detta beror kanske till stor del på att de
ännu ej haft tid att verkligen ta upp frågan ur teologisk synvinkel, och att fackteologerna ej heller har kom,mit fram till

en syn på klosterlivet, som helt skrulle
kunna gå ihop med Luthers och Calvins.
Bokens betydelse visas av att den försetts med ett företal av Mgr Willebrands
från enhetssekrerariatet i Rom. Det f.inns
dessutom

tvä andra företal: ett för

den

del som handlar om anglikanska förhållanden av ärkebiskop Ramsey samt för de

protestantiska av professor Jea'n Bosc
(franska reformerta kyrkan). Boken är
lättläst och spännande, byggd som den är
på självsyn och djupt sympatiserande förståelse. I slutet återfinns en lista på samtliga anglikanska kloster (utom i Amerika)

samt på de gemenskaper: diakonissanstalter och konvent som hon personrligen
besökt i Frankrike, Schweiz, Tyskland och
Skandinavien.

Ty'tärt finns det ea skönhetsfel i denna
välredigerade och typografiskt behaglig"a
bok: nästan samtliga skandinaviska ortoch personnamn är felstavade och dårtill
på ett synnerligen inkonsekvent sätt. Detta
kunde ju lätt förleda oss tiil att även betrakta fr.kta som otillförlitliga, vilket dess

bättre inte är förhållandet. Tvärtom är
det första gången som jag sett en så intessant och vederhäftig framställning av
lutherska klosterbildningar i Sverige. Ett
råd till alda som inte helt glöm sin franska: tag och läs!

Ingrid. Maria Söd.eilund, OP

flesta protestantiska, s.åväl reformerta sorn

lutherska, klosterbildningar (dit räknar
förf. även en viss riktning bland diakonissorna) är följande: Själva anser de sig
ha en speciell kallelse inom och för sin
kyrka, ,men beuaktas av denna med en
viss misstro eller i bästa fall som en tolerabel fast något excenuisk from sarnmanslutning av privat karaktär. Den tredje
tendensen skulle då vara den att denna
syn i viss mån delas av klosterbildningen
i ftäga, så att de inte själva är medvetna
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Sexualitö humaine. Utg. Cen-

tre d'6tude Laennec. Pafis 1967,
Lethielleux. Fr. 19: 5o.
Centre d'6tude Laennec
sas, Paris

VI), ett

(rz,

Rue As-

medicinskt-etiskt centum inom ramen för den internationella
katolska akademikemörelsen, utger vid
sidan om kvartaltidskriften Cabiers Laenmec även en vetenskaplig serie, som i bokform sammanfattar dels i tidskriften fram-

Lirteratur
lagda forskningsresultat och dels föredrag
och inlägg från fackkonferenser. I den här
föreliggande, särskilt beaktansvärda volymen publiceras resultatet av konferenser
om den mänskliga sexualiteten, som hölls
ry64-65 under deltagande av ro åckmän i resp. psykofysiologi, etnologi, so-

ciologi, historia, psykoana,lys, etik och fiIosofi
ett samarbete alltså på bred antropologisk
bas.
Boken är i stort upplagd enligt de olika
lackomtådenas urangordningu: börjande
med en intressant studie över djurens
sexualitet på grundval av senaste, framför allt tyska och japanska, forskningar
och slutande med en etisk och en filosofisk reflexion över innebörden av den
specifikt mänskliga sexualiteten. Därernellan ges biologiska, historiska, socio-

logiska och kulturella aspekter.

Trots att en hel del analogier mellan
djurens och människans sexuella beteende
föreligger, framstår det dock klar att
människans sexualitet är av absolut originalitet, r€dan

ja just

när

man

- de ,pr.imitivasr
sexunärmate undersöker
ella beteenden och uppfattningar. Ännu
mer framträder den mänskliga sexualitetens säregna psykislca och andliga dimension i de studier som penetrerar sädana
givande specialfrågar som ,Langage et
sexualit6r, ,L'am,our courtois> och >Du
parental au conjugal".
Psykoanalysen kommer till orda i fura
med särskilt hänsebidrag, två som
ende

till ,den freudianska

revolutionen>

behandlar den infantila sexualiteten
-samt neufosefnas och perversionernas pfoblem, och wå som försöker bidra till besvarand€t av trägan om den mänskliga
sexualitetens .innersta mening i individu-

ellt och socialt

avseende.

Hugo Rahn er:

JG
Abend.knd'.

Red.en *nd' Aufsätze. Freiburg
1966, Herder. DM 35:

-.

Den kände kyrkohistorikern vid Inns-

brucks universitet har

i

denna volym

sammanfört

€tt antal innehållsligt

väl

sammanhållna föreläsningar, tal och uppsatser kring tem t Västedand.et, De oltka
bidragen fu alla tillkomna under åren
194r-6r, alltså under en tid, då ett av
barbari och ofrihet plågat folk sökte lägga
en grund till en ny och bättre ,kristen
framtid. Som så många gånger förr skedde

detta genom ett förnyat inträngande i de
krafter och gestal'ter, som under historien

andligen format kyrka och kriste'ndom.
Det historiska rum, där detta skedde, är

nu oförnekligen och oåterkalleligen

väs-

terlandet. Ätt tala om västerlandet är för
Rahner emellertid inte detsammasom att
identifiera kyrkan med dess former i ett
visst geopolitiskt område. Med sin broder
Karl menar Hugo Rahner med västerlaodet ur teologisk synpunkt det historisktkulturella rum, där kyrkan först slog sina
rötter i historien och tog gestalt, för att
sedan
och detta historiska ögonblick
är ännu- inte inne
också faktiskt sträc,ka sig ut över hela-världen (s. 5). Att bejaka historien och där lära hur Gud i tiden har manifesterat sig, är för historikern Rahner ,långt ifrån detsamma som
att absolutifiera det historiskt givna. Lös,ningen på historiens, och kyrkohistoriens,
problem står bara au finna i det Earadoxala: genom att i tron bejaka Guds Ord
kan människan betrakta och bedöma historien från en plats )utanför) historien,
men detta Guds Ord känner vi endast i
dess i historien inkarnerade form: i guda-

människan Kristus. För kyrkan betyder
detta: den är Guds kraft i mänsklig svaghet (s. 286-297).

Detta år nägra av de grundläggande
övertygelser, som präglar och samrnanhåller bidragen i här anmålda bok. I en
första avdelning, med rubriken Kristen
humanism i västedandet, finns arbeten
av övervägande principiell natur, som
närmare urvecklar olika historieteologiska
problem såsom kristen humanism och
teologi, historiens mening, den katolska
historieteologien etc,
I den andra avdelningen är samman-
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förda tal och uppsatser, som ägnas historiska detaljproblem av fördenskull inte
ringa vikt. Det är forskarens plikt att pröva hållba,rheten av gängse slagotd. Här
har Rahner nyttiga saker att erinra om,

i häga om "kyrkofädernas kommunism, och i fräga om "die Konstanbåde

genomfört den slutgiltiga rehabiliteringen

av honom som stor kristen. Boken är
föredömlig i sin noggrannhet i analysen
och sin inlevelse

i

både helhet och detal-

jer av diktarens verk. Den betyder en
ofrånkomlig förutsättning för all framtida Reinhold Schneider-forskning.

tinische N7endeu.
I den tredje avdelningen slutligen vill
förf. ge konkreta bilder av kyrkan under
hennes vandring genom lidandet mot förhärligandet i Kristus. En bok till tröst
och fördjupning alltså både för onoderna
raditionalister och för moderna aktua-

Robert Braan

Paul K. Kurz: Uber moderne Lirerarur. Standorte und Deutuogen. Frankfurt/Main 196'/,
Knecht. DM r9:8o.

lister.

AU Härd'elin

Bruno Scheter: Tragik
aor dem Kreuz. Leben und Geisteswelt Reinhold

Schneiders.

Freiburg r966, Herder.
Denna avhandling av benediktinpatern

Bruno Scherer över Reinhold Schneider
bygget pä ingående srudfum av diktarens
verk, även av de opublicerade skrifterna
'i Reinhold Schneider-Ärchiv i Karlsruhe

i privatägo. Den som följde Rei'nhold Schneiders publikationer fram ti,ll
hans sista verk lVinter i lYien (r9:8),
och

befästes genom Scherers fina analyser och
sam,manfattande tydning i sin uppfattning
om denne diktares särart och om betydelsen av hans speciella sändning. Reinhold
Schneider är i'nte filosof utan fastmer en

kristen existen'tialistisk tänkare, vars tro
hade att kämpa'med ett svårmod som var

närapå oövervinneligt. Vad man kallat
,kristen optimism> fanns alltså inte hos
honom och finns heller inte i hans böc-

er. Tvärtom, han tar läsaren med till

kritiska sonderingar av sä mänga lättvindiga påståenden att resultatet i allmänhet
endast

blir tvivel. Man har därför ofta

ansett honom som eo författare som inte
borde kallas kristen.
Det är nu Bruno Scherers förtjänst att

ha fra,mdragit enheten mellan Reinhold
Schneiders
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liv

och verk och på så sätt ha

Pau,l Kurz SJ har samlat nio av sina
större a,rtiklar frän Stinzmen d.er Zeit till
en volym med den moderna litteraturen
som genomgående tema. Vissa av artiklarna behandlar enskilda författare som

Kafka

(jfr

Cred.o

t961: 85-88), Giinter

Grass, Helmut Heissenbiittel och Nelly
Sachs. Detta är förvisso okens starka sida. Kurz har förutom gedigen beläsenhet
också ett ,säkert handlag nfu det gäller att
med obrottslig obiektivitet presertera eo
problematisk verklighet eller en omdiskuterad person. Stilen blir naturligtvis litet
tung och arttrklar^a långa, men det som
står där är alltid nyttig och oftast nöjsam
läsning.

De övrigt kapitlen behandlar sådara
problem som Gestaltwandel des modernen Romans, Literatur und Naturwi'ssenschaft och Literatur und Theologie heute.
De är skrivna med samma noggrannhet
och samma klara disposition, men är ryvärr onödigt abstrakta och visionära. Och

problemen är ju inte alldeles de samma
i Sverige som i Tyskland. De all,männa

reflexionerna verkar

ofta kloka,

men

knappast helt invändningsfria. Kurz har
t. ex. en häpnadsväckande stor utveck-

lingsoptimism

på nästan alla

områden.

Författare och teologer skall kunna rnötas
i en fruktbar dialog om människans nuvarande villkor, romanen skall genomgå
en allt större reningskris och litteraturen
kommer a.ft bli ett nördvändigt (moraliskt)

Litteratur
komplement till'naturvetenskaperna. Visionerna stämmer inte riktigt med den
blygsam,ma roll litterat'uren hittills fått
spela .i de stora sammanhangen. I varje

fall har det ju aldrig lyckats riktigt att

påvisa frukterna av den andliga påverkan

som litteratureri utövat på människorna.
Och då skall man nog inte utgå från dct
,maximala

för framtiden.
Kurz' artiklar om enski,lda författare

är verkligt läsvärda, det andra

* i

mänga

stycken tänkvärt.

kare betydde i detta avseende mycket.
Yrket som vinodlare ansågs t. o. m. som
ett typiskt nkatolskt> ylke.
Katoliker i Norden av i dag anser gärna sin situation som unik, men frams,täll-

i denna bok visar att våra trosfränder f.ör fLen hundra år sedan hade
ningen

liknande pr'oblem. Den tiden var lekmännens insatser, fast de var små och inte så
märkbara, avgörande för kyrlcan
och
år fatlet ännu i dag.
Josef Bencsih, Sl

sä

LM

Herma.nn Joseph Ody:

Helmut Holzapfel: Lob
d.er Laien in d.er Diaspora. Paderborn ry67, Bodfacius Druc-

in d.en kand.inaoiscben Und,ern, Saarbriicken
rq66, Geselischaft fiir bildendes

kerei.

Schrifttum.

Bild'ungsf orrnen

DM

scbtuediscben

det apostoliska planet. H. Holzapfel, känd
genom flera bra skrifter som expert i nordisk historia, förtydligar detta här genom
en rad belysande fall från Harnburgs och
Schleswig-Holsteins efterreformatoriska
tid. De utländska katolska familjer, som
kallats till Norden av furstar,na, hade det
i början relativt lätt att bevara sin tro i

Institut

protestantiska länderna, såsom det

i författarens skildring. Holländska, 'tyska, italienska och spanska familje.r kallade präster titrl Norden, öppnade sina h'us och hem för dem och understödde deras arbete efter bästa förrnåga. De tog i de flesta fall inte små
risker på sig, ,men deras trohet till kyrkan
framräder

gav dem inre styrka att uthärda även i
svåra trångmåI.

Särskilt intressant är vad boken har att
berätta om sambandet mellan de katolska lekmännens yrken och deras insats i
kyrkan. Deras fackkunskap uppskattadcs
mycket av furstarna, vilket medförde vissa
privilegier vad angär deras fria religionsutövning. Det rörde sig i första hand om
mera speciella yrken som tidigare inte
fanns i dessa trakter, men också katolska
köpmän, officerare, byggmästare och lä-

7: 8o.

Bernard Tr owillet:

Kyrkan av idag blir allanera medveten
om betydelsen av lekmännens insatser på

de

s

Die

Schulret'orrnen,

Frankfurt/Main t 966,

Deutsches

fiir

internationale Pädagogische Forschung. DM r4:

-.

Den ,senaste 'uwecklingen inom svenska
skolsystemet faon intresse också i Västtyskland, där livliga diskussioner om skolreformer päsåLt. I fjol utkom två publikationer som framställer situationen i Sverige.
Ätt på omkring roo sidor utförligt red.ogöra för hela bildningsväsendet i r-zo*nmark, Norge, Finland och Sverige är väl
knappast möjligt. Därför kan man inte
stålla för stora krav på H. J. Odys bok.
Men inom sin blygsamma ram hänvisar

han

till

den historiska utvecklingen och

ger sakliga och nyktra informationer samt
en allmän översikt över uppfostrans alla
om'råden.

Äv större vikt är B. Trouillets publikation, som uteslutande sysselsätter sig med
de svenska skolreformerna. Med en bra
bibliografi, överskådliga diagram och ta-

beller visar han fuamtötallt

och

gymnasiets

fackskolans omgestaltning. Bokens

förtjänst ligger

i att

den bredvid rena

fakta om timplaner o. dyl. framstälrler det
nya och positiva: möjlighet till srudier för
247

Litteratar
alla, utnyttjande av alla begåvningsresurser, social uppfostran (som politiskt slagord och som realitet), pedagogiska metoder, nya examinati.onsformer och nya ämnen (t. ex. familjekunskap). Men också
skuggsidorna
skoldisciplinen oclr den
diskuteras.
sjunkande bildningsnivån

En sådan saklig och försiktig

utuyck för den mångfald och vidd katolska kyrkan r€presenterar.

Kkat Dietz

Ignatius von Loyola:
G eistlic

pr€sen-

tation av den svenska skolformen
tjäna som ett fruktbart bidrag till

b

e

U

b

an gen.

Ubertragung

aus dem spanischen Urtext, Erklärung der zo Anweisungen von

kan
den

Adolf Haas.

tyska skoldebatten.

Kkat Dierz

SJ

Freiburg 1967,

Herder Bricherei 276. DM z:8o.

SJ

i

Sverige är det ovanligt att
i biologi (speciellt humlor; Verhaltensforsch'ung) sysselsättet sig
med and,ligt-religiösa frågor. Men i föreliggande översättning av och kommentaren till de klassiska And.liga ötningarna

Inte bara

en känd fackman

!flilhelm

Schamoni:

Dat uahre Gesicht der Heiligen.
4:e uppl. Miinchen 1967, Kösel.

DM

34:

-.

visar sig Ådolf Haas som en specialist

De kanoniserade helgonen representerar ett väsentligt &ag i den katolska kyrkan. De är nämligen de kristna som i
alla epoker förkroppsligar kyrkans helig-

het och vittnar om den Helige Ändes
verkan

i henne.

Men hur ser

dessa helgoo ut? Det är
svårt att svara på. Å ena sidan är de reala,
konkreta personer som lever i en bestämd
kulturell och historisk siruation, inom sin
miljös och den egna karaktärens gränser.
Å andra sidan har de alla hört kallelsen

att efterfölja Kristus och
tlls>.

"iklätt sig Kris-

I Schamonis bok framträder polerna
hos alla helgon: det inre ljuset
och
människan.

också på det området.

Hans anmärkningar är väsentliga; de
betonar mot felinterpretationer det egentliga målet hos de andliga övningarna: ,:n
personlig, helmänsklig konfrontation med
Kristus som Gud och människa, för att
på så sätt söka och upptäcka Guds vilja
för den enskilde.
I sina zo Annotationet ger Ignatius den
metodiska hjärlpen därtill, och A. Haas
framställer deras ursprungliga berydelse.
Hans korta förkiaringar är verkligen värda
att studera
de bygger på en stor fond
- insikt, pastoral erfatenhet
av psykologisk
och teologiskt djup.

Klau: Dietz Sl

-

Mer än roo levnadsbeskrivningar och
samtida porträtt försöker visa dem som
historiska, levande människor. I själva
verket upptäcker man dock inte det som
bokens titel gör anspråk på: helgonens
sanna ansikten, men boken når fram till
något ,mycket vdsentligt: den inger längtan efter att l^ra känna dessa verkliga
människor. Man känner trur stora och
älskvärda de är trots att de delade sin
tids fromma schabloner och trångsynthet.
Yttedigare en fördel är att Schamoni
genom sina helgonbeskrivningar har givit
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Josef Piepet:

Hoffnang

und. Getcbicbte. Fiinf Salzburger
Vorlesungen. Miinchen ry67, Kösel.

DM

8:

-,

ro: 8o.

Sunt förnuft är inte alltid tyska filosofets främsta egenskap. Josef Pieper utgör
dock ett sympatiskt undantag. Redan detta
vore skäl nog aft bland hans mänga kvalificerade verk rekommendera även dea
senaste,

här föreliggande boken: fem före-

läsningar hållna vid Europäische Hochschulwochen

i

Salzburg 1966. Men där-

Litterarur

till

kommer ämnet
en brännande fråga
som berör var och -en i vår tid: I vilken
riktning kommer utvecklingen i världen
ztt gä? Vad kan vi hoppas på?
Den framstående Thomas-tolkaren ingriper i den akruella kontinentala diskussionen om världens framtid och de kristnas roll vid dess utformning. I konfrontation med Kants framstegsteori, med Teilhard de Chardins evolutionistiska kosmo-

logi och Blochs

mystiskt-eskatologiska

marxism försvarar författaren det kristna
hoppet.

Men det sker inte i ett abstrakt tomrum. På gtund av trans klara, enkla stil,
hans skickliga sätt att handskas med moderna begrepp blir det lätt även för den
filosofiske lekmannen att följa hans djuEa
tankegångar. De verkar väl genomtänkta

och därför övertygande. Alltså en

i

allt

sympatisk bok.

Klaus Dietz SJ

Bernard

Basset:

\Y/ir

Neurotiäer. Regensburg r965,
Pustet.

DM 13:8o.

Det moderna livets påfrestningar kan
ta sig mänga uttryck. Ett av de vanligaste
är kanske ett allmänt spänningstillstånd
och ett av de effektivaste botemedlen är
väl samtidigt ett av de minst använda:

hjätta år oroligt tills det finner sin vila

i

Gud.

Birgitta l{tinbäcA

Erik H. Erikson:

KaI-

turkris och religion. Analys av
den unge Luthers personlighetsutveckling. Stockholm 1966,

SKDB. Kr. 4o.

Martin Luther och Sigmund Freud kan
tyckas vara en märklig sammanställning,
men inte desto mindre eller kanske just
därför i högsta grad inuessant. Erikson
söker nämligen i denna bok visa att de
förhållanden, rnder vilka Luther verkade,
inte radikalt skiljer sig från den tid då
lFreud skapade psykoanalysen. Båda levde
under vad man brukar kalla en kulturkris. Detta är, m,enar Erikson, epoker som

har en tendens att )skapa) människor
med likartade beteendemönster. Det är
ju ingenting främmande f& vär tid, då
vi också ofta tycker oss genomleva en
kulturkris.
Psykoanalysens beskrivning av neurodkern som ansatt av konflikter, okända för
honom själv, innebär enligt Erikson
samma själsliga udramau som det Luther
uttrycker med en religiös terminologi.

Birgitta

lYtinbäck

humorn.
Detta är naturligwis inga oyheter, men
man Iät en ny förståelse för problemen
och deras lösning vid läsningen av Bas-

Göran Palm. En orättuis
betraktelse. Stockholm r 966, Nor-

Mr. Dawes.
Den betryckte familjefadern, tyngd till

Göran Palm, som sannerligen inte är
någon oäven litteraturkritiker eller poet,
har nått sin största flamgäng hittills med
en skrift om U-länderna, En orättuis betraktelse, Han har överhopats med litterära belöningar och lovordats av litteraturlritiker i de flesta ndikala tidningar.
Men En orättais betraktelse är sannerligen inte skönlitteratur, även om engagernanget ibland ger språket en viss poetisk
flykt. Hela boken syftar till att visa hur
gement vi västerlänningar (och dit räknas

sets skildring av neurotik€rn

jorden av sina omsorger och

i

det när-

maste uhalvt förrycktu genom mötet rned

de många teorier och åsikter han möter
i sitt sökande efter friheten är ytterst en
ganska vanlig människa. Sin slutliga befrielse når han tack vare ,den lilla nunnan> Ovomaltine, som på sitt stillsamma
vis för honom fram till en upplevelse av
jag dr.>
den Gud som säger:
"lag dr den
Basset

har skrivit en enkel

berät-

telse om den moderna människan, vars

stedts.

Kr. 24i So.

alla ftän Ural

tiil

Texas) burit oss åt
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Litreratur
mot de fattiga länderna, hur genomnrtten
och genomkorrumperad vår civilisation är

och hur stor våt skuld

till

U-länderna

är. N'u behöver man ju verkligen inte
vara särdeles radikal för att förstå att det
inte står riktigt rätt till på många håll

i världen,

men Göran Palm är både radi-

kal och västerlänning och reder därför
ut skuldproblemet efter genuint västerländska kategorier: altaret, svärdet, penningpungen och i någon mån tonen. Att

Uländerna håller sig med egna altate,
egna svärd och egna penningpungar tycks

vata av underordnat intresse.
Men så är det ju också så att Göran

Palm, uots att han skrivit boken i det
mest äkta och det mest skakande engagemang, mer inresserar sig för att visa det

ett ensidigt urval av fakta, som tydligen
samlats ihop från in- och utländsk socialistisk pr€ss. Utan källhänvisningar
eller förklaringar kan de grövsta beskyllningar kastas fram, och läsaren får helt
lita till författarens sakkunnighet och omdöme, något som sannerligen är till förIäng I& de små guldkorn som finns
däri.

De litterära utmärkelserna är oförklar-

liga. Bocker av detta slag saknar allt
värde. De är till skada för all konsruk-

tiv

U-landsdebatt

både

till

höger

(eftersom den förhånas)
och till vänster
(eftersom den förverkar sitt föruoende).
U-ländernas problem är viktigare än Göran Palms samvete, och U-hjälpen är viktigarc än socialistiska schabloner.
LM

socialistiska systemets hållbarhet än att
presentera en riktig och nyanserad bild
av verkligheten. Alla ambitiösa icke-socia-

listiska försök att komma tillrätta med
nöden avvisas som cyniska. Om missionen

kan iörf.xtaren

t. o.

m. kosta på sig

en

tankeglidning som elegant ställer allt tillrätta igen: >Genom attbygga sjukhus och
skolor har kristendomens mission svarat
för ett par av de ytterst få västerländska
insatser som inte varit de underkuvade
till men. Samtidigt har missionen från
kolonisationens början förknippats med
våld och affärer., Även Göran Palm
måste inse att det finns andra sätt att
beskriva missionens insats. Likaså borde
han reflektera över om det kan vara rimligt att världens 96r rniljoner kristna
verkligen tillhör överklassen samt och
synnerligen.

Men ännu orättvisare är han mot penningpungen. Utsugning, utpressning och

förtryck tycks fiölja i,

U-landsinveste-

ringarnas spår, men det sägs inte ett ord
om de hundratusentals arbetare som fått

arbets- och utkomstmöjligheter genom
utländska företag och inte heller om det
ekonomiska uppsving som brnrkar följa
på industrialisering.
Göran Palm har inte bara skrivit en
orättvis beuaktelse utan helt enkelt gjort

2ro

Yatia,

Den andra upplagan av Lexikon fiir
Theologie and. Kirche har fått ännu större
värde som teologiskt uppslagsverk och insffument även för teologisk forskning genom ett särskilt registerband, omfattande

58r sidor: Lexikon fiir Theologie und.
Kircbe. Registerband.. Grundregister
Fachregister

Autorenregister (Freiburg

- DM
1967, Herder.

roz:
92i
met än 66 -).
Grund,register ger med sina -,
ooo
stickord möjlighet att direkt komma fram

till

detaljer om personer, begrepp

och

saker som i huvudverket inte ,markeras
med särskilda uppslagsord. För att ytterligare undedätta sökandet lämnas alla

facktermer på originalspråket
tyska,
latin eller grekiska. Fachregister -finns till
antalet 23. Där erbjudes en i alfabetisk
ordning uppställd överblick över de enskilda teologiska fackämnena och en kro-

nologiskt ordnad förteckning över personerra. Autorenregister informerar om de
z 677 medarbetarna (men tyvärr utan närmare data) och deras samtliga bidrag. Där-

Lirterat*r
med befästes slutgiltigt insikten om att
Lexikon får Theologie und. Kircbe i sin
helhet bygger på betryggande fackkunskap.

Av Herder-födagets nyaste uppslags(jfr Cred.o ry66: r4o; ry67; 44)

verk

har nu uedje bandet utkommit: Der neue
Herd.er Bd 3 Giueng-Koloreanz (Ftei-

bwg 1967, Herder. DM 59:-, 6g:-).
När man tar stickprov fastställer rnan
snart att vårt tidigare beröm står sig, i
synnerhet när man tar del av den komprimerade men ändå omfatgande orientering
man f.är under tusentals uppslagsord, bl. a.

över flera länder

Griechenland, Gross-

- Japan. De utmärkta
britannien, Italien,

illustrationerna, telativt många ddrav i utsökt färgtryck, i samband med framställningen av dessa länders konsthistoria och
andra konstepoker, som gotik och impressionism, och även för övrigt bidrar
mycket

till

det gynnsamma helhetsintryck

man får av hela bandet. Också de naturvetenskapligt och tekniskt intresserade
får god information både genom text och
teckningar, bl. a. under de många uppslagsord som berör den moderna kärnfysiken och kärntekniken.

Av

Hand.bacb d.er Kircbengeschicbte,

som utgives av Hubert Jedin (jh Cred.o
1964: 5z), har nu band III/r utkommit:
Die rnittelalterliche Kircbe. Band III/r
Vom kirchlichen Friibmittekber zur gregorianischen Reforrn (Freiburg ry66,

Herder.

DM 6;:-). Fyra framstående

fackprofessorer borgar för att framställningen motsvarar moder'na vetenskapliga
krav både vad kritiskt awägande och beaktande av nya forskningsresultat betråftar.

om den gregorianska reformen (del II:

r, 3) och slutligen tillsammans med Josef
Andreas Jungmann (Innsbruck) om kyrkoförfattning, kult, siälavård och fromhet
under detta tidiga skede av den medeltida
kyrkan.
Ett omfångsrikt och omfattande
- sakregister gör även detta band
namn- och
till ett givande uppslagsverk.
Den dogmatiska konstitutionen Lant en

gentiant om Kyrkan, det mest vägande
och avgörande dokument som utgivits av

Andra Vatikankonciliet är

och måste

huvudstudieämnet -för alla katoliker -som på något sätt vill göra anspråk
pä att vara aktueila i sin tro, sin religiösa
hållning och sin apostoliska insats i världen. Det kan därför vata zv allmänt intresse att hänvisa till ett verk, omfattande
wå band med tillsammans över r zoo sivara

dor, som innehåller 58 bidrag av lika
många teologer av olika nationer. Det rör
sig om teologiska fackmän som måste an-

vara särskilt kompetenta att kommentera och från olika synpunkter belysa de
historiska och teologiska för'utsättningarna samt själva innehållet av deaa dokument, då de själva på olika sätt fått medverka vid dess tillblivelse. Som huvudutgivare står franciskanpatern G. Bararina.
Verket kom ut på sju språk samtidigt.
ses

Den tyska

har utgivits av O.
J. G. Gerhattz SJ och

u;tgävar,

Semmelroth SJ,

H. Vorgrimler under titeln: De Eccleia
Beiträge zur Konstitution ,Uber die

-Kirche> des Zweiten

Vatikanischen Kon-

zils. Som föilåggate svarar til,lsammans
Verlag Herder, Freiburg-Basel-'!7ien och
Josef Knecht, Frankfurt am Main. Subskriptionspriset var per hand DM 49:

-.

Eugen Ewig (Bonn) skriver om det
Andra delen av Rudolf Mayer: Einletkarolingska inslaget i utformningen av tung in d.as Abe Testarnent (jfu Cred,o
kyrkans strukrur (del I: 3-5), Hans-Ge- ry66: 36) med titeln Spezielle Einleitung
org Beck (Miinchen) om den bysantinska (Miinchen 1967, Hueber.DM z4:8o) bekyrkan och bildstormen (del I: z), Fried- handlar de enskilda skrifterna i GT, deras
rich Kempf (Rom) om den västerländska ursprung, f.örfattare och texthistoria. Tackkristenhetens tillblivelse (del I: 6) och nämlig ar att tötfattaren även ger en in-

25r

Litteratur
troduktion

i de gammaltestamentliga

apo-

'kryfetna och Qumran-skrifterna.
I nummer 4 av den danska serien Dia-

loger (jfu Credo ry64'. r5o;- ry61 146;
ry66: r3g) fortsätter det interkonfessionella samtal om kyrkobegreppet, som på-

börjac

i nr 3. Under

tite\n Kirkebegre-

bet på d,et And.re Vatikankoncil (Köpetthamt t967, Lumen. Dkt. 16: 5o) belyses
texten av konstitutionen om Kyrkan kap.
som ges in extenso i dansk översättning
under historisk och teologisk
synvinkel- av Heinrich Roos. OIof Linton
tillfogar nägn
dels erkännande dels
kritiska
anmärkningar
och Anne Marie
Aagaard-återger de personlig'a intryck hon
fått när,hon läste texten som god troende
lutheran utan fackvetenskapliga pret€ntioner.
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Serien Theologiscbe Akad.emie (jtr
ry66: 37; ry67; 45) &rer,ger gi-

Credo

vande och intressanta föredrag över aktuella teologiska och lrastorala frågor med
Karl Rahner och Otto Semmelroth som

till
baod IV (Frankfurt am Main, Josef
Knecht. DM 6: 8o), som innehåller fem
utgivare. Den har nu kommit fram

föredrag: Om garnmal och ny fromhet av

KarI Rahner, om självbestämmelse, bestämmelse utifrån och medbestämmelse
av Oswald von Nell-Breuning, om frågan
huruvida ateismen utgör en äkta möjlighet av Otto Semmelroth, om freden som

illusion och verklighet av Johannes B.
Hirschmann och slutligen om f.rägan
huruvida kyrkan fortfarande har behov av
ordensfolk av Friedrich Wulf.

IG

TilI redaktionen inkomna böcker
Nonsnnr Lonrlnr: Bibelauslegung im Wandel.
Frankfurt alM t967, Knecht. DM 16:8o.

HnINz Rosrnr Scrrr-tttc. Christen als Humanisfez. Miinchen r967, Hueber. DM 5:8o.

Rocnn Scnurz, Mex Tnunrlm: Das Wort Gottes

HoLsreN FacBnsrnc: Om rötten att dö. Stocl<holm 1967, SKDB. Kr. 9:-.

auf d.em Konzil. Freiburg ry67, Herder. DM
Jerrns McNtrsn: Ensam mot maJfian. En biografi om Danilo Dolci. Stockholm 1967, SKDB.

Kr.3o:-,36:-.

PER ERIK PnnssoN:

Skriften oth kyrkan. Om den

gudomliga uppenbarelsen. Stockholm r967,
SKDB. Kr.

re:-.

Eglises du silence. Paris

ry67, La Table ronde.
PrNcrlls E. LepIoE: Rom und die Judez. Freiburg
r967, Herder. DM z4:-.
Or,ov Henruert: Den buttröngda himlen.Stock-
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