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SEDAN SIST
VI:t be:ök i Geneae
är hans hittills viktigaste resa. På sina
till Indien 1964, till
själavårdsresor
Pau.lus

- Bogotä 1968, till sydFatima 1967, till
italienska arbetare i julas och senast till
rörde påven sig liksom på
Uganda
- Att vårda sig om sjdlana dr
egen mark.

ju en kristen förkunnares förnämsta uppgift. Med sin resa till FN:s högkvarter
t965 vägade sig Paulus VI ut i >världen,. Förkunnelse och politik har ju
tämligen litet gemensamt. En av historiens skickligaste politiker, Charles Mau-

rice de

Talleyrand-P6rigord

(q>q-

1838), använde sig av språket som medel

för att dölja tankarna! En påve däremot
kan bruka språket endast till att öppet
säga ifrån vad han tänker. Änledningen
till Genåve-resan den ro juni detta fu
var den Internationella Arbetsorganisationens (International Labour Organisa-

tion) 5o-års-jubileum, men höjdpunkten
blev besöket hos Kyrkornas världsråd.
Med sitt ekumeniska inslag kommer påvens resa till Genåve att gå till historien. Även resorna till Palestina r964

till Mindre Asien 1967 hade en ekumenisk målsättning. Där gällde det att
läta fakta tala till den del av kristenheten
som med sina ärevördiga institutioner är
buren av och bunden till sekelgamla traditioner. Kyrkornas världsråd är nägot
helt annat. Det har kommit till under
vfua ögon, så sent som för ett par decenoch

nier sedan. I Genåve visar

kristenheten

att den inte är villkorslöst fastlåst vid inkörda tanke- och levnadsvanor. De i Kyr-

kornas världsråd inskrivna samfunden,
numera mer än z3o till antalet, är eniga
orn att en splitrad kristenhet inte är den
äkta kristenheten. På Calvins tid var
Genöve skådeplatsen för splittringens
främjande.
Io -

I

da.g

ar det från

692839 Credo 5o:e årg, Nr. 4, 1969

Genöve

man blåser till samling. Det är detta påven har iakttagit. Det är det som gör att
han for till Grand-Saconnex, den förort

väster om Genåve där Kyrkornas
världsråd har sitt högkvarter. I stället för
att göra ett uttalande i ord har Paulus
VI skapat ett faktum. Och contra facta

non aalent

drgurnen

a, fritt

översatt:

fakta kan inte bortdiskuteras. Icke-katolska samfund kunde inregistrera, hur högt
de uppskattas

allt de som

i

Rom. Katoliker, framför

i

katolska länder

sak-

- erfarenhet av reformatonar personlig
riska kristna, fick ögonen öppna för de
i tron skilda brödernas existens.
Genöve-besöket visar sin betydelse
även däri att det mer än tidigare påveresor utsattes för kritik. Man har
ilss

- som
helt utan skäl
klagat över att vad
- i planläggningen kom
sak var viktigast
sist. I själva verket var avtalen mellan
Vatikanen och ILO redan träffade, innan
kontakterna mellan Kyrkornas världsråd
och Vatikanen kom till stånd. Det var Dr
Eugene Carson Blake, generalsekreteraren, som oberoende av allt pfestigetänkande blev upphov till en första förbindelse. Utan omsvep inbjöd han påven, så
i

snart han fätt rcda på de redan uppgjorda

planerna. Vad dessutom

blivit

föremål

för kritiska anmärkningar var ac de

le-

dande männen lät en chans till något av
en ekumenisk bragd gä sig ur händerna.
Det hade faktiskt kunnat bli en elegant
komplettering till den realism som präglade påvens uppträdande inför ISrkornas
världsråds centralbyrå, om Genåve och
Rom hade tagit tillfället i akt att med

anledning av ILO:s jubileum genomföra
en gemensam aktion. Det var ju engagemanget för världen som förde vår tids
inomprotestantiska ekumenik till sitt
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första konkreta steg: konferensen

i

Stock-

holm r9z5 med programmet life and
work. I dag dr alla kristna, kyrkoledningarna inbegripna, eniga om att det be-

hövs en humanitär insats. Älla känner
ansvar för världen och dess nöd. Ett gemensamt steg inför
nat betyda åtskilligt.

ILO hade alltså kun-

Kritiken får dock inte hölja påvens
i dimma.
Enligt iakttagate pä rära håll lämnade

uttryck förde han mötet upp till teologins
plan. Han visade klara signaler. Återföreningen efterlängtas av alla äkta kristna.
Men för att nå den fordras mer än ömsesidiga sympatiförklaringar. Splittringen
själv är ingalunda bara en följd av bristande kärlek och ömsesidig hänsynslöshet.
Den är först och främst ett trosskeende.
Vad beträffar den katolska kyrkans even-

resa

tuelia anslutning till Genåve-organisationen, så är även denna önskad från

påvens lidelsefulla personliga pläderande
för fred och rättvisa sina spfu, var än päven uppträdde i Genöve. Inför ILO gick

båda sidor. För dess förverkligande behövs dock förutom ett redan försiggående

han längre än

i sin

encyklika Populo-

rum progressio och föregående pävliga
ställningstaganden. Han accentuerade att
arbetet är till för människans skull
långt ifrån tvärtom. Han krävde därutöver att man ofördröjligen borde skapa
nya juridiskt erkända former för skydd åt
den med händerna arbetande delen av
mänskligheten: dels en internationell arbetsrätt för u-länderna, dels medbestämmanderätt och medansvar för arbetarna i
industriföretagen. Påven visade utöver
allt detta förståelse för den otålighet och
otillfredsställelse hos modern ungdom in-

för dagens etablerade teknokrati, om den
än ibland har slagit över i oförsvarbara
råheter.
Paulus

VI fortsatte alltså vid sitt besök
hos ILO på den linje han själv och hans
närmare f.öregängarc sedan länge har sla-

inre närmande vissa strukturförändringar
(jfr CREDO 1968, sid. r53f.).Med allt
detta hade Paulus

VI kunnat

våcka f.arhä-

got att han skulle vilja bromsa en löftesrik uweckling. Men hans klara övertygelse om att återföreningen bör kunna
uppnås under överskådlig tid visade att
han inordnar ekumeniken bland de uppgifter som måste drivas till sin lösning.
Det är under historiens lopp som kristenheten råkat bli splittrad. Återföreningen
ffu alhtsä inte dröja ända till den stund
då historiens Herre återvänder för att
döma levande och döda.

För ltt sammanfatta: Genöve-resan
förde både inför ILO och inför Kyrkornas världsråd till mycket mer än till repfesentativa gester. Den var en arbetstesa

i

ordets bästa bemärkelse.

git in på. Vid kontakten med Kyrkornas

Månland.ningen

världsråd beträdde han däremot hitintills
ouppodlad mark. På högsta nivå har det
faktiskt inte tidigare funnits någon eku-

har mötts av de mest skiftande kommen-

menik. Besök av ledande män i ickekristna samfund i Vatikanen och resor av
ledande katolska kyrkomän till Genåve
har berett vägen. Steget var förberett. Nu
har det tagits.

Den ekumenik som påven bedrev i
Genöve såg mycket förtroendeväckande
ut. Långt ifrån att falla olfer för ,ekumenisk kärleksromantik> visade han sig
vara realist. ,Vårt namn är Petrusu, med
detta både luminösa och oförblommerade

rt4

tarer. Somliga anklagade

amerikanarna

för rymdforskningen trots att en avsevärd

del av mänskligheten hotas av svältdöden. Ändra började drömma om en ny
och mera inåtvänd människotyp. Nu
skulle ingen längre komma att söka Gud

udärupper, menade man (om nu någonsin en vettig människa har gjort det).
En stor del av kommentatorerna tillät sig
att ideologisera bragden av den zr juli
1969. Nu är vi odödliga
kunde man
läsa. När moder jord en vacker
dag inte
längre kan föda oss flyttar vi bara till en

Sedan sist.

annan stjärna. Vi kommer att överleva.
Det första steget är taget.
Ju mer entusiastiska kommentatorerna var, desto lättare kom de ledande
motiven bakom den enas.tående prestationen av såväl astronauter som vetenskapsmän att hållas i skymundan. Det är ju
politiska maktsträvanden som styr framstötarna i rymden, även om politikerna
själva inte alltför öppet vill skylta med
det. Visserligen kan man räkna med att
Ärmsmong, Äldrin och C-ollins haft mod
nog att räga sig ut endast för att verifiera vad forskarna hade beräknat och

Staterna, fann varandra i den upphöjda
stämnirig som brukar behärska liknande
sammankomster. Befriade från vardagen
med dess ibland betungande ansvar uppfylls alla av ett slags familjeanda.
Påfallande var i Fribourg skillnaden

mellan officiellt och privat. Plenarsammanträdena, arbetsgrupperna och de sammanfattande texterna föll i stor utsträck-

ning

i

nare

ät blivit

den språkreglering som under sevedertagen i kretsar som
anser sig vara moderna. Man talade om
den ,öppenhet som dagen kräveru och

om beredskap

till

de "förändringar

som

hämta nägra kilo mångrus, men man kan
knappast tlo att företaget bekostats, om
det endast gålk att förverkliga en män-

vår tid gör nödvändiga> utan att dock
närmare precisera vad nu dagen kräver

verket wingar bristen på fred politikerna
att utöva sitt ambivalenta yrke och att
intressera sig till och med för månen.
Rymdresorna visar vad människan förmår. Men insatta i sitt fullständiga sammanhang belyser de människans faktiska
läge. Hon är driven av id6er. Men id6erna brukar inte göra sina pionjärer
mätta. Det ger historien mänga belå,gg

ställa institutioner och traditioner som i
sig bär en tendens till fasthet. Åuktori-

niskodröm framvuxen ur vetenskapen,
Realiteteo är för hård för detta. I själva

hil gängen har yttre faror skapat de materiella villkoren för aa en id6
skulle kunna förverkligas. Bakom månlandningen står således också mindre
för. Den

glädjeväckande fakta.

Siqnit'ikaril) för dagens läge
är den kongress som Mouvement Inter-

national des Intellectuels

Catholiques

(MIIC) höll i Fribourg i Schweiz den
16-zo juli detta år. MIIC grundades
rgzr och tillsammans med den sedan

tg47 autonoma dotterrörelsen Mouvement International des Etudiants Catholiques (MIEC) bildar den Pax

Romana.

och vilka förändringar som kan vara päkallade. Kongressen visade också en fallenhet för att i nedsättande ordalag fram-

tetsbärare ansågs således vara uautokra-

tiska>, den biskopliga förvaltningen betecknades som

ett ,stelnat maskinerir,
inte Långre vat^

lekmännen skulle
"fängna

i

kyrkans direktivu, hierarkin

inte göra >övergrepp>, ukollegialitetenu
borde ersätta den ,gammalmodiga cen-

ralismen". Att nyttia värderande uttryck

nedsättande eller erkännande

med att betrakta problemen
är likvärdigt
som lösta. Varför försökte inte kongressen att komma de berörda, ofta invecklade problemkomplex litet mera in på
livet? Nu slog man sig till ro med halva
sanningar ibland med en affekt som var
direkt proportionell till bristen på klarhet.

I

1'ämförelse med kongressens

mera tilltalande. Tankeutbytet på tu man
hand kongressdeltagarna emellan blev
helt nyktert och klart orienterat efter sak-

Vad Åcademicum Catholicum är för Sverige är Pax Romana på världsplanet. På

förhållandena. Spontant

kongressen

ibland stå

i Fribourg diskuterades

de

organisationernas roll i
"konfessionellau
framtiden. Ett hundratal delegater, hu-

vudsakligen

från Europa och

Förenta

officiella

ansikte var dess privata sida däremot

framkastade

ställningstaganden under samtalen kunde

i god överensstämmelse med
de instanser som officiellt kritiserades. En
eftertänksam självkritik saknades ingalunda. Många deltagare visade god förstå-

rtt

Sed.an si.st
else för att kyrkan inte har gjort

allt

bör göra, när hon bara gör en humani-

förordade preventivmedel utan
ldgga
^tt inte
märke till att samme kardinal efteråt

tär insats.
Åvståndet mellan privat framförda synpunkter och offentliga deklarationer, så-

inlägg. Därom vittnar det herdabrev som
han tillsammans med sina belgiska bis-

som det framträdde

i

hon

reservationslöst höll fast

vid sitt koncilie-

Fribourg, tycks

kopskolleger utgav med anledning av en-

vara tecken på dagens läge, tecken som
trots allt kan inge hopp. Privata övertygelser har faktiskt sin egen dynamik. Vad
som viskas i husen skall så småningom
förkunnas från taken. Man kan kanske
med vissa förväntningar se fram emot
Pax Romanas 5o-års-jubileum om två år.

cyklikan >Humanae vitaeu (se CREDO,

Professor Skfi.tgaard'

var som icke-katolsk observatör närvarande vid Danmarks katolska stiftssynods
avslutande session i Nyborg i augusti
detta år. Han tog till orda för att varna
de omkring 17j synoddeltagarna för
kortslutningar i den ekumeniska dialogen

och

i

mötet mellan kristna och ateister.

Han erinrade om att de skilda kristna
grupperna inte av idel glädje över den
pågående islossningen får glömma bort
>protesten> mot varandra. Han påpekade

att vi i mötet med ateister bör förbli
medvetna om ateismen inom oss själva.

Ekumenikens framstående danske förkämpe är alltså mån om vissa grdnsdtagningar som, fast de är smärtsamma, inte
får negligeras.

Kritik mot påuen
eller i alla fall mot den romerska kurians "okollegiala" metoder har kardinal
Suenens, ärkebiskop

i

Bryssel, framfört i

en intervju med paristidskriften Informations Catholiques Internationaler. Han

fick bifall inte endast från sådana som
har en viss fallenhet för att uppskatta
friska uttalanden och möjligen spektakel
utan framför allt från sådana som anser
en auktoritetskritisk hållning vara ett kriterium för sanning. Bakom intervjun
ville man också känna igen den kardinal
som i Andra Vatikankonciliets plenum

ry6

denna årgång sid. z4 ff.).

Om nu kardinalen huvudsakligen talat
i kyrkan, så får
detta antagligen skrivas på den intervjuande tidskriftens konto, inte på hans eget.
Om den ledande kyrkomannens klagan är
berättigad eller ej, därom har man att
räkna med delade meningar. Vad som

om regeringsmetoderna

däremot uppväcker ens förvåning är att

kardinalen drar upp frågan om Vatikanens sätt att behandla biskopar och teologer inför en publik som knappast har
möjlighet
ändta på någonting eller
^tt en självständig uppfattning
ens bilda sig
i sammanhanget. Kardinalen har kanske

rätt

angående de fakta han förutsätter,
men man undrar om en intervju inför ofInls endast kyrkans utan
fentligheten
har någon utsikt att
även uvärldens>

uträtta något.

-

Nog är väl kardinalen själv medveten
om mot vilken bakgrund all inomkyrk-

lig kritik

måste tolkas. Förmodligen skil-

jer han sig på den punkten från vissa av
dem som har givit honom bifall. Mot

slutet av intervjun talar han om

det

kristna livet. Hans ord lyder så här:
"En
kristen människa lever i tron, och hennes tro mynnar ut i hopp. Vi (kristna)
ägnar oss därför inte åt optimism på
kommando, i stil med hur det går till vid
representationsmiddagar. Nej, kyrkohistorien är en lång stilla vecka. Långfredag, påskafton och påsk upprepas ständigt. Långfredagens realitet förebygger
all naiv optimism. I tron är vi överrygade om synden i människan och om
ondskans makt. Men den uppståndnes
närvaro låter oss skrida fram i en oska-

kad tro: ,jag

r: rz)r.

rct på aem ,jag tror (z Tim.

UToPIA- DET Än vI
Det oo 1943 som Stet'an And'res gaa u, sin bok "lY/ir sind'
[Jtopia>
ett suspekt år att ge at betydand.e litteratar under,
alld.eles särskib
när förlattaren fu tysk. De nord.iska läsama beböuer d,ocA inte uaru oroliga: And,res' liassyn och hans familiesitaation (han oar gift med, en iud.inna) d.rea hononz i exil und.an
nazismen ocb gatt bonont en så obotlig härlek till. Positano ocb
till Italien öaerbua*d. taget, att ban aldrig tenare bar återaånt
d'efinitittt. Han bar ert bas i Rbenland'et, flten on man oill' träffa
bonorn fu d.et kloht att and.ersöka, orn ban inte ti'llt'älligtais belinner

ig i Salerno

eller

i

Rorn.

Stefan Andres och mänskligheten på rgoo-talet
Spanien som symboL Handlingen i >Vi är Utopia> är enkel och åskådlig som hos en gudabenådad berättare. En grupp fängar i det spanska inbördeskriget förs in i ett övergivet kloster. En av Iängana upptäcker att
han, som en gång varit munk

i

detta kloster, här återupplever sin novistid.
Hans fångvaktare, löjtnant Don Pedro, kommer förr eller senare att fä
order att likvidera honom och de övriga f.ängana, Men innan detta sker,
har de ett samtal där löjtnantens bikt ingår som ett väsentligt element.
in3s om rl;tan från det
Det är en kort roman eller en lång novell
spanska inbordeskriget. Men bara till synes. Detta krig har sedan länge fåa
sin plats i litteraturhistorien. Heruingtua11, Malraux, Sartre, liksom vår egen
norske Nord.ahl Grieg kan nämnas i sammanhanget. Det är inte underligt.

Diktaren är en intuitiv människa. Han gör denna inom-spanska uppgörelse
till en >>mytisk>>, symbolisk krigsuppgörelse mellan de politiska ideologiernas

i mellankrigstiden under det kommande världskrigets slagskugga. Någgänger,
som i Stefan Andres' fall, gick han ännu djupare, till själva
ra
mänsklighetens starrs. >Vi är Utopia> handlar just därom.
förstår
Har vi i Norden någonsin förstått det spanska inbordeskriget
vldssn dem som vi tror är >de våra>> eller deras
vi spanjorerna? Nej
motståndare. De europeiska och amerikanska intellektuella, som engagerade
sig så starkt i denna uppgörelse, att de icke sällan deltog i striderna, forstod väl bara sällan fullkomligt de lidelser, som på bägge sidor gjorde den
till en metafysisk kraftmätning med djupa rötter i Spaniens märkliga och
ursprungliga historia och spanjoremas för oss otillgängliga livssyn. Både
katoliker och anarkister i Spanien uppfattar vädden utan nyanser. Det är
oss främmande. Vi är jordbundna och försiktiga pragmatiker. Vårt awisande
av >>fanatismen>> är ibland förhastat och lätwindigt, hur berättigat det än är.
status
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Halluard. Rieber-Mobn
Som människotyp är spanjoren den nordiska människans motpol och dementi.
Den verkar skrämmande och frånstötande på oss, när vi möter den renodlad form. Men den borde fängsla oss, just ur vår egen skeptiska synvinkel: Vi har kanske inte monopol pä att definiera det sant mänskliga.

i

>Vi är Utopia> försiggår i ett vagt Spanien ftän 3o-talet
v^gt dtu- kring det
för att striderna vid Madrid och Teruel ban år en suddig ram

>inbördeskrig)), som för Stefan Andres är det egentliga: kampen mellan gott
och ont, ljus och mörker, liv och död, humanitet och grymhet i människan
själv. Stefan Andres hade en nyckel till denna problematik: han är katolik,
odogmatisk och obunden, men med skarp blick för den ttadition som han tillhör med dess lidelsefulla övertygelse om att människan förmår möta Sanningen med stort S, och är förpliktad av den. Det är en problematik, som
vi här i Norden är böjda för att avskriva på förhand. Det gör oss toleranta och tillgängliga, men det berövar oss också en smula temperament
och allvar.

är Utopia> har icke en enda rad som förråder författarens egna symdetta inbördeskrig: han ar icke för Franco eller Azafia. Och de
moderna revolutionärerna, som hatar de icke-politiska mer än sina motståndare, kommer att ha svårt att födåta honom det Kanske till den grad. att
de blir döva för det som han egentligen har på hjärtat. I grund och botten
finns det bara ett krig. Det försiggår i dig själv. Det ställer dig inför valet:
vad för slags människa tu du egentligen, bortsett från vilken flagga du mer
>>Vi

patier

i

eller mindre tillfälligt befinner dig under.
Stefan Andres är född i en sidodal till Mosel, >>i en kvarn>>, skriver han
själv, som om det var det nära bandet med landets liv och det dagliga brödet han ville understryka. Andra ville kanske tillfoga ett drag till bilden av
denne mänsklige och känslige diktare. Han är född i en gränstrakt mellan

nordiska och latinska inflytanden, hela hans uppfostran förenar Nordens
dröm och bildskapande fantasi med Söderns lag, ordning och abstraktion.
Det första draget är det starkaste. Mer än en av hans kritiker har sagt,
att hos honom är berättaren starkare än tänkaren
också i >>Vi är Utopia>.
Han upplever starkt
Hans credo kan bli vagt i formen, men känslan aldrig.
livets motsättningar och förmår inte alltid reda upp dem. För en tänkare är
hos honom kan det bli ett
detta ett minus. Men Andres är diktare
konstnärligt uttrycksmedel. Spänningen mellan livsglädje och evighetsbestämmelse, som för Ändres är något grundläggande för människan, låter sig
ju inte heller redas upp i en handvändning. En buman diktare är han just
i sin förundran över att människan, så utlämnad åt sina sinnen och känslor,
bar pä en obotlig dröm om den rent andliga tillvaron. Spänningen mellan
de wå är människan, och >Vi är Utopia>> hämtar sitt element av spänning
just från detta dubbla drag hos
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d.et är

ai

Vi

möter munken
eller snarare, ex-munken
Paco och hans >>motpolitiske
den
officeren Don Pedro Gutierrez. Påminner det icke
om något
som situation? Jo, om Yogin och kommissarien. Arthur Koest- Andres är ungefär samtida, och den ungerske socialisten och
ler och Stefan
den ryske katoiiken har genomlevat samma verklighet, samma problemfyllda
år, då den europeiska människan i djupaste ångest måste ställa sig frågan:
Yem är jag egentligen? Det är en problemställning som förtjänar en tillspetsad situation, och det är just vad Andres ger den i sin mästerliga novell.
Två män med väldiga principer bakom sig. Kriget: den enes order att utplåna den andre. Dessa bittedjuva timmar före dnden, då livet når sitt maximum. Och mitt i detta: gemenskapen mellan de två, darför att de bakom sina
uniformer
Pacos osynliga prästdräkt och Teniente Pedros republikanska
uniform
är människor.
ståndare>>

-

Ett element i Stefan Andres' berättelse
fritmmande fOr vårt nordiska tdnkesätt: prästen. Vi har också präster,

Prästen mellan hat ocb oördnad..

ar

vi prästen som sakrament, som Guds närvaro i tiden.
prästen är ju ämbetsman? Inte här
fc;r
vi
är på katolsk kulturgrund. Deca innebär inte någon illusion om prästens

men hos Andres möter
Tanken är främmande

svaghet som människa, och Andres ger den svagheten alla dess valörer, intill frestelsen till mord. Men det förlänar denna enda, vigda människa något,

som är större än hon själv, och som uppfattas som en realitet, lika verklig
som kulsprutor och flygbomber. Paco och hans fiende löjtnanten är bägge
spanjorer
de aer. D^ri ligger spänningen i deras duell. Världen är enkel: det ar- ban Gud
och demonerna. Människan kan välja demonerna,
pä bägge sidor om frontlinjen.
Eller också kan hon stanna inför det som
ligger djupare. Det förändrar inte händelseförloppet, som följer krigets egen,
skoningslösa logik. Men det fostrar den tanke, den hjärtats osynliga rörelse,
som kristendomen kallar frälsning.
En annan samtida diktare med katolsk bakgrund, Graham Greene, fängslas
liksom Stefan Andres av den >>förfallne> prdsten. Sakramentet, Guds tålmodiga närvaro i människornas räa, förvirrade vädd, överlämnat i ovärdiga,
smutsiga och blodiga händer; förräderiet mot det heliga, Människo-sonen överlämnad i bödelns våld. Detta är 3o-talets Spanien, sådant som vi icke-spanjorer aldrig kan fatta det: soldater som ställde upp det vigda altarbrödet
i kyrkorna och sköt till måls på det, som ett slags sista, inbiten förnekelse
av den fruktan och vördnad, den kädek och det hopp, som deras uppfostran
som skändade nunnor för att de var
hade lagt in i deras medvetande
nunnor, som hämnades sin förwivlan över kyrkans prostitution och brutna
löften med nackskot över en prästkrage, en som också, under samma knytnäve och bakom samma uniform, viskade till en präst som snart skulle dö
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för deras kulor: Välsigna mig,

Pad.re!.

Ge mig absolution för det som jag

har gjort och snart skall göra!

Jag kan ana den nädiggande nordiska kommentaren: Perverst! Här slår
slint
vi har, på gott och ong en annan bakgrund. Stefan
- främst som katolik utan som kännare av det genuina
Andres förstår. Inte
spanska sinnelaget. Och framför allt som människa med en diktares visionära insikt i det universellt manskliga. Något ligger under alla vära flrcnter och barrikader, den jord som är vårt gemensamma hem, det liv som är
förståelsen

vår gemensamma risk.

>Vi är Utopia>> har wå ramar kriget och klostret. Ja visst, så arbetar en
diktare. >De himmelska visionerna låter sig svådigen inpassas i denna värld.>>
Nej, men de utmanar varandra, och i det spänningsfältet lever vi vårt liv.
Bergspredikan är till. Det ändrar inte mycket på världen. Men det förvandlar värt medvetande om den. Munken och soldaten, yogin och kommissarien, valet mellan vädden och dess medel (Paco har en skarp kniv gömd
i sitt byxben!) och Guds rike och dess medel (förlåtelsen!)
Stefan Andres
- dräpa? Är du
vet vad det djupast sett rör sig om. Vill du dö eller vill du
soldat i hopplöshetens krig eller präst i livets gudstjänst? Välj! Inte Teruel
eller Madrid, ja inte ens Guernica med flygarnas massmord på oskyldiga,
preludiet till andra världskrigets apokalyptiska förbrytelser, är det väsentliga.
Det är på det inre slagfältet som kriget utkämpas. Alltid där - i varje enskild
människa. >Vi är Utopia> har talat så starkt till vår samtids människor för
att den är en koncentrerad debatt mellan två Europa, wå människosläkten,
wå väddsdelar, nej väddar: handlingens och rneditationens riken. Den berör
vårt olösta, tyngande kulturproblem: de wå skulle ju :vara ett. Meditationen
skulle ju vara handlingens motiv. Men vi handlar, blint
och tänker sedan,

i

förwivlan över

oss

själva.

-

Den tred,,je medaktören, Till synes har denna bok wå personer, Paco och
löjtnanten. Men nej, ta inte fel
det finns en tredje. Död,en är den store
medspelaren. Detta är krigets stora dragningskraft att det ställer alla de provi gör freden till det tillstånd, där
blem, som vi tränger undan i fredstid
vi lever som om vi var odödliga. Kriget börjar inte bara med vansinniga
rustningar. Det bOrjar också med vår lögn om döden. Förr eller senare är
det inte bara bodlarna och landsknektarna utan metafysikerna, männi.skorna,
som accepterar kriget för att riva sönder lögnens slöja och göra vär mänskliga lott klar och åskådlig: att vara människa år att vara dödsdömd. Människor skall inte, som Paco, dö för en salva från en kulspruta. Men om vi
ljuger om döden som en del av vårt liv, slutar det förr eller senare med
ett krig, där döden inte låter sig bortforklaras.
Stefan Andres har ett slags förnämt förakt för det >aktuella>> genom den

t6o

utopia

-

det rir ai

ram han ger sin berättelse. De våldsamma händelserna, politiken och strategin, lämnar honom märkvärdigt kall. Det är det oföränderliga människosin-

vill

visa oss. Därtill behöver han kriget, vilket
för den som tänker
är en grym paradox, en dom över vår samtid. Endast
där kan vi upptäcka oss själva
hur har vi egentligen inrättat oss i denna värld? Pacifister som vi är -av temperament och tradition, måste vi se detta skamliga
fc;rhållande i ögonen: Inte bara odjuren utan även värdefulla människor har
nått sin fulla blomstring i kriget. Det är ett skrämmande erkännande, men
nördvändigt. En viss fred förbereder kriget genom att slå av pä, fuska bort
människans egen egentliga lott. Även fredliga folk som vårt eget har denna
märkliga, litet skamsna erfarenhet
den gången lead.e vi. Dödens närhet
hade en funktion, gjorde oss medvetna om livet. Krigets begynnelse ligger
kanske där: i det bortfuskade liv som vi kallar >fred>.
Pedro Guttierez är Pacos f.ängvaktarc. I samhällsmönstret är han prästens
fiende. Men djupare i honom ligger något annat. Prästen är wärtom löjtnantens vaktare, vaktaren av hans själ och hans öde, därför att människolivet öppnar sig mot något utöver döden. Det.har han vetat från urminnes
tider, och inga pamfletter eller plakat kan ändra på det. I nordiska ögon
innebär detta troligen bara ett avslöjande av religionens härskarteknik, en bedrövlig svaghet, en andlig terror, resultatet av hjärnwätt. }Jår, säger vi, vaknar Storinkvisitorn i den spanska själen, långt in i de republikanska styrkorna. Detta är mycket naivt. Det går, som Stefan Andres väl vet, åtskilligt

net han

sf1sl

djupare än så.

Bakgrunden till duellen mellan dessa wå män år de öronbedövande bombnedslag, som river sönder världen och får blodet att dunka i tinningarna. Men

i

det som angår dessa två råder >>den stillhet som är Guds eget ord>. Det
är det zo:e århundradets mörbultade människa som Stefan Andres' novell
dess ram kunde snart sagt ha lagts var som helst i vår världshandlar om
del under de- sista 3o åren. >Gud är världens hjdrta, som sätter i gång det
hela>, skriver han någonstans. Det hela? Det vet vi någorlunda vad det är.
Det är nog så skakande. Det inbjuder inte till alltför mänskliga tankar om
Guds kärlek, som om den bara var en jätteupplaga av vära egna ljumma
och noga avgränsade sympatier. Stefan Andres är ute i ett större ärende:
ds6a är, brutalt och oliturgiskt utGud dog under tortyr och i kärlek
kristendomens kärna. Så återupptäcker vi kanske det fruktansvärda
tryckt
och tilldragande i det kristna mysteriet, vi som trodde att Gud förbehållslöst var med i framåtskridandet, i FN:s forklaring om de mänskliga rättigheterna, i Nobels fredspris och i UNICEF:s arbete för hungrande barn
kort sagt i vära egna i högsta grad nödvändiga försök att skapa Utopia.
>Min synd är ju livets synd>>, säger Paco i sitt samtal med löjtnant Pedro.
Paco har dräpt fyra med-spanjorer i fjärrstrid (den är alltid mer abstrakt
16r
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och lugnande än närkampen), och han har återupptäckt en urgammal kristen
dogm, ett tidlöst vetande i människosinnet. Kristendomen kallar den >>arvsynden>>. Det är egentligen dumt av den. Människorna
alla mdnniskor
- annat namn som
skulle erkänna den som självklar under snart sagt vilket

helst, som något som de bar och alltid har burit i sig själva. Det är den
den bekräftas experimentellt.
Det aet vi. Frihet utan lag är kaos och -smärta, också i människosinnet.
>Sanningen skall göra eder fria>>
den ensam, ty den förpliktar utan att
jagande efter det innehållslösa, det
förslava. Ållt annat är >detta ovärdiga
overkliga>. Men den sanningen ligger djupt i jordmånen, kanske ser vi den
inte utanför de dyrbara timmar som Paco lever mellan en bikt och salvan
från en kulspruta.
det är vi. Det liv vi kunde ha levat. Det liv vi anar, på andra
Utopia
sidan våra >angelägenheter> och vårt hat. Människolivet. Det är det som
enda dogm som man inte behöver >>tro))

Stefan Andres visar oss, med en diktares famlande, aningsfulla säkerhet.
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Rom, hat

iust slutt'ört en dokumentation öuer Eugenio Pacellb Pontifikat:
Acter et Docurnentt d.u Saint Siåge relatift å la Second.e Guerre
Mond.iale (Libreria Ed.itrice Vaticana, Vatikanstad'en,

I tg6j, II

e1967,III t967,IV 1967, V t96fl. Tuärtemo, aad' man påstått bekräftar dokumenren att Pias XII uar lika oroad. öuer nationalsocialhttten sont öuer kommanhmen.

Den 9 oktober 1958 avled påven Pius XII. Hans ,begravning ;blev på
en gång imponerande och gripande. När kistan i högtidlig procession fördes
från Castel Gandolfo till Peterskyrkan, hade hela Roms befolkning mött upp,
och man läste sorg och rörelse i allas ansikten. Det fcirefrill som om påven
inte hade någon fiende i hela den fria världen. Överallt både inom och utom
kyrkan hyllades han som den store fredskämpen, och tidningar och statsmän
erinrade om vilket mäktigt stöd han varit även för förföljda protestanter och
judar under hela den mörka krigstiden.

r6z

Pius

XII

ocb Tred'je riket

Åren rinner fort, och åsikter och värderin gar fördndras. Inte heller uppfattningen om Pius XII: s gärning har förblivit oomstridd. Längst i fördömande
går den sovjetryska encyklopedin, som säger om Pius: >Under krigsåren understödde han aktivt de fascistiska staternas block i deras kamp mot Sovjetunionen och frihetsrörelserna i de av fascisterna ockuperade länderna.>>
Denna helt sanningslösa beskyllning aktualiserades för nägra är sedan av
den tyske författaren Rolf Hochhuth, som i sin pjiis >>Ställföreträdaren> gick
till ett våldsamt angrepp mot påven. I sitt drama gjorde han gällande att påven under krigsåren av opporunistiska skal försummat att protestera mot
judeforftiljelserna och genom sin välvilja mot de fascistiska regimerna motarbetat frihetens sak i de krigshärjade länderna. Beskyllningarna visade sig vara
mera sensationella än sanningsenliga och kunde tillbakavisas genom de påvliga aktsrycken som redan publicerats.
Samma negativa syn på Pius XII: s uppträdande under kriget framför den
israeliske historikern Saul Friedländer i sin bok >Pie XII et le III" Reich>
(Editions du Seuil, PaÅs ry64). Han påstår att Pius hade stark sympati för
Tyskland och därför blundade for de nazistiska ogärningarna. Samtidigt hyste
han en veritabel fasa för den sovjetryska kommunismen. Mer än något annat
fruktade han för en bolsjevisering av Europa, säger Friedländer. De enda stöden för sina uppgifter finner han i de rapporter som de tyska sändebuden vid
Vatikanen von Bergen och efter honom von Weizsäcker sände hem till Berlin (och som nu är tillgangliga för forskning).
Nu är det ett faktum att diplomatiska rapporter av detta slag är ett mycket
opålitligt material. Det ligger ju i sakens natur att sändebuden endast ville
meddela vad som var välbehagligt för den tyske diktatorn och att de därför
krafigt förskönade sina rapporter. Vad de berättar om samtal med påven
eller rykten om påvens inställning i vissa frågor mfute läsas med största kri-

tik.

Därtill kommer att Friedländer friserat texterna och strukit negativa omdömen på ett tendentiöst och ovetenskapligt sätt. Ett exempel ger bokens första
dokument, ett memorandum om kardinal Pacelli, den nye påven Pius XII,
utarbetat i ryska utrikesministeriet den 3 mars 1939. I Friedländers version
upplyser dokumentet: >Pacelli är ansedd som mycket ryskvänlig.> I originalet heter det däremot: >>Pacelli var till att börja med ansedd som mycket tyskvänlig.> Tyske ambassadören vid Vatikanen fick befallning att uppträda korrekt men inte hjärtligt mot påven >>med hänsyn till kardinal Pacellis inställning till Tyskland och den nationalsocialistiska rörelsen>>. Denna instruktion
undviker Friedländer typiskt nog att citera.
Man skulle kunna anf.öra många exempel på sådan tendentiös redigering
i Friedländers bok. Han angriper på ett ställe påven för att denne skulle ha
tegat om judeforfoljelser våren 1943, trots att som han skriver >>många sam-
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stämmiga rapporter i saken sannolikt inströmrnat till Vatikanen r94z>. Ordet
att rapporter
sannolikt är avslöjande. På basis av tre obevisade påståenden
formulehar inströmmat, att de varit många och att de varit samstämrniga
rar han sin kritik. Så får inte en historiker gä till väga.
De åsikter om påvens nazistiska sympatier som Friedländer stöder med
detta stympade material dementeras av de stora aktsamlingar som redan publicerats av utrikesministerierna i England, Förenta Staterna och ltalien. I dessa
handlingar kan .man studera Pius' ,många ansträngningar för att åstadkomma

fred i världen. I april r94o saffe han in hela sin andliga auktoritet för att
söka hålla det fascistiska Italien utanför kriget. Han hade planer på en samordnad aktion med den amerikanske presidenten Roosevelt för att söka övertyga Mussolini om vikten av att hålla fred. I denna och andra fredsaktioner
motarbetade han direkt Hitlers ansträngningar att uwidga konflikten.
Det behövs många akter av annan kvalitet än dem Friedländer återger för

att belysa påven Pius' inställning till Tredje riket. Ett mycket värdefullt
bidrag är de rz4 brev, som påven skrev till de tyska biskoparna under krigsåren och som nu publicerats av Vatikanen i en mönstergill utgåva
>>Lettres
de Pie XII aux öv€ques allemands 1939-1944> (band II av inledningsvis
anförda Actes et Documents). Boken är försedd med en utfodig inledning
som preciserar brevens innehåll och visar hur noggrant och personligt påven
redigerade alla dessa brev. De ger en bild av påven själv och hans omsorg
om den tyska kyrkan.
Ar r9r7 hade den dä 4r-ärige Eugenio Pacelli utnämnts till påvlig n rntie
i Miinchen. Genast efter sin ankomst till Tyskland uppvaktade han kejsar
Vilhelm II i högkvarteret i Kreuznach för att söka förmå honom att sluta
fred och upphöra med deporteringarna av 'belgiska arbetare. Han uppnådde
ingenting. Det kejsediga Tyskland gick under, och år r9r9 måste Pacelli
fly för sitt liv under spartakistupproret. Han tog sin tillflykt till byn Rorschach i den schweiziska kantonen S:t Gallen vid Bodensjön, och dit brukade
han sedan återvända varje sommar.
Är rgzo förflyttades Pacelli till nuntie i Berlin, där han skulle kvarstanna
under hela rgzo-talet. Den senare kardinalen Francis Spellman besökte honom här och har berättat om hans beundran för den tyska kulturen och kärlek till den tyska alpnaturen. Han arbetade mycket på att nå en överenskommelse mellan kyrkan och den demokratiska tyska staten, och det var med stor
glädje han lyckades sluta ett konkordat mellan Preussen och Vatikanen i augasti 1929.

Pacelli blev kardinal, och som den skickligaste av Vatikanens diplomater
kallades han r93o till statssekreterare. I Italien pågick just då en hård kamp
om ungdomen rnellan kyrkan och den fascistiska regimen. Påven Pius XI riktade en berömd encyklika >Non abbiamo bisogno> mot fascismen. Mussolini
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till och drog in alla katolska tidningar utom L'Osservatore Romano som utgavs i Vatikanstaden. Men statssekreteraren hade förutsett detta
och sett till att encyklikan blev publicerad i världspressen utanför Italien.
Sympatierna strömmade till Vatikanen, särskilt från Förenta Staterna, och
Mussolini blev wungen att slå till reträtt.
Våren 1933 blev Hitler rikskansler i Tyskland. Pacelli ,betraktade uwecklingen med oro och beklämning. Han var en stor vän av Tyskland men inte
av nationalsocialismen, som han ,betraktade som en om möjligt sämre kopia
av den italienska fascismen. Han förstod att svåra prövningar väntade den
tyska kyrkan. Hitler var tills vidare forsiktig och sökte få till stånd en överenskommelse efter förebild från ltalien, där Mussolini är r9z9 slutit Lateranfördraget om fred mellan kyrkan och staten.
Den zo juli 1933 slöt Hitler ett rikskonkordat med den Heliga stolen. Det
väsentliga innehållet i detta hade Pacelli utarbetat under nuntieåren i Berlin.
Konkordatet innebar inte någon fred mellan kyrkan och nationalsocialismens
lära och måI. Det vat i stället, ansåg Pacelli, den försvarsställning i vilken
kyrkan kunde förskansa sig.
Hitler kände sig inte bunden av konkordatet, och så snart han ansåg sig
tillräckligt stark, började han bedriva en systematisk aktion för att helt eli
minera den katolska tron i samhällslivet och i medborgarnas privata liv. Ungdomen togs om hand ocå uppfostrades i en hednisk maktlära, och de kristna
av olika kyrkor ftirfcilldes. Många katolska skolor stängdes genom maktbud.
Förföljelserna drabbade inte bara de kristna kyrkorna utan också och i ännu
mycket högre grad judarna, som blev föremål för omänskliga undantagslagar.
Det var i detta läge som den Heliga stolen den 19 mars 1937 publicerade
encyklikan >Mit 'brennender Sorge>>, som var en hård och energisk uppgörelse
med den nazistiska regimen. Encyklikan utfärdades i fullt samförstånd med de
tyska biskoparna. Deras representanter var von Preysing i Bedin, von Galen
i Miinster, Bertram i Breslau, Faulhaber i Miinchen och Schulte i Köln, som
deltagit i konferensen tillsammans med Pius XI och kardinal Pacelli.
Förföljelserna fortsatte med stegrad intensitet och utsträcktes efter 1938
års återförening också till Österrike. I mars ry39 blev Pacelli Pius XI:s
eftertrddare på den Heliga stolen under namnet Pius XII. En av hans första
åtgärder blev att samla den gamla biskopsgruppen från är 1937 för att överlägga om den fortsatta politiken i Tyskland. >Det tyska problemet är det viktigaste för mig, och jag skall själv behandla det>, förklarade han. Och han
bad biskoparna att skriva direkt till honom och hålla honom underrättad om
situationen. De många och ingående breven i den nya aktsamlingen vittnar
om att han höll sitt löfte.
Det stora temat i breven rör kyrkans ställning och påvens försok att beåterställa freden. Efterhand erättar påven
efter krigsutbrottet
vara och
slog genast

-

-
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om sina ansträngningar att humanisera kriget, skydda sina trogna och rädda
de för{öljda och förtryckta. Han hade en mycket svår ställning under världskriget. Han var en öppen motståndare till de nazistiska ,makterna men ville
och kunde inte bryta kontakten med de tyska katolikerna, som alltmer isolerades från återstoden av kyrkan.
I sina brev söker påven vädja till de kristnas enhet >mitt i ett mordiskt
krigs kontraster>>. Till konferensen i Fulda i augusti r94o skrev han: >Gud
har pälagt oss en 'börda tung av ansvar och smärta att behålla levande i kristenheten och mänskligheten medvetandet om gemenskapens natudiga och
övernaturliga värden.>> Han talar uppmuntrande till sådana modiga oclr kompromisslösa kyrkoledare som kardinal von Galen och försäkrar dem om sitt
stöd och sina förböner.
Han vädjar till biskoparna att värda sig om invånarna från de mkuperade
områdena som ofta genomgått namnlösa lidanden. >Rätten till liv och frihet
tillhör alla folk på samma sätt, och den kristna kärleken omfattar alla människor>>, säger han. Vatikanen gör stora ansträngningar att ta hand om s. k.
icke-ariska katoliker lilaom också medlemmar av den judiska religionen, berättar han i ett brev i april 1943. Han gläder sig åt att itröra att katolikerna
i Berlin visat mycken kärlek mot de s. k. icke-arierna i deras nöd. ,Jag behöver inte försäkra er>>, säger han vidare, >>att vår iaderliga karlek och omsorg också sträcker sig till de icke-ariska eller halvariska katolikerna, som är
barn av kyrkan liksom alla andra, nu i deras andliga ncid, när hela deras
yttre existens brutit samman.>>
Hela denna brevsamling är en dementi av påståendena om påvens nazistvänlighet eller likgiltighet för judarna. Den är wärtom en vädjan till besinning, kärlek och humanitet av en människa som inte ställde sig över eller
utanför de fruktansvärda händelserna under kriget. >>Vi är närmare Er i dag
än någonsin, då Vi ser Er i svår kamp för Er tros räddning>>, skriver han i
februari ry4r till von Galen. Och han vill arbeta för freden, >>en fred som
aktar Guds lag och Hans kyrkas frihet, en fred som är förenlig med alla
folks ära, rätt och livsvillkor>>.
Vad motståndarsidan ansåg om Pius XII och den katolska kyrkan kan vi
studera i de stenografiskt upptecknade diskussionerna i det ryska högkvarteret
under kriget. I juli 1943 under striderna i Italien hade Hitler planer pä att
inta Rom genom en kupp. Han skulle inte dra sig för att kidnappa påven
Pius XII, försäkrade han. Prästerna av bäda de kristna konfessionerna slog
vakt om judarna, förklarade han vid ett annat tillfälle. Mussolini kunde inte
göra något åt saken, men Hitler skulle rätta till detta missförhållande. Man
behövde upprätta en saneringscentral i Vatikanen med tanke pä alla de judar
som,förvarades där, ansåg han.

Den tyske rikskanslerns uttalanden

fi6
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>Hitlers Lagebespre-
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demenchungen 1942-1945>> (Deuache Verlags-Anstalt, Stuttgart ry62)
terar påståendena om påvens naziswänlighet och bristande intresse fcir judefrägan. Tack vare Pius XII lyckades Hitler inte helt i sin utrotningspolitik
mot iudarna.
Alf Åberg

KÄN VI LITA PÅ NYA
TESTAMENTET?*
Nivåer (II)

Niuån >>Geschichte>>. Tack vare den moderna historiska forskningen och
nyligen särskilt Rudolf Bultmann och hans skola är vi idag medvetna om, aft
avgörandet inte sker på de wå nivåer jag har behandlat, lät varu, att dessa
också har sin ,betydelse, som jag har försökt förklara. På den historiska nivån
t. ex. kan en troende och en icke-troende komma överens om att tron på Jesu
uppståndelse varit fundamental för de första kristna. Men en troende tolkar
detta faktum på ett annat sätt än en icke-troende. Den troende sätter sin tro
på Jesu uppståndelse i förbindelse med de första kristnas tro; en icke-troende
försöker förklara hur tron på Jesu uppståndelse har uppkommit i lärjungarnas krets.

Det är Bultmanns förtjänst att i väta dagar ha visat hur Nya Testamentet
har en särpragel, även om det berättar om historiska händelser.l Det inbjuder
nrig till en aktiv tro genom sitt innehåll. Evangelierna talar ett språk som
vill omvända lasaren. Den historiske Jesus framträder där som en, som vill
dra alla människor till sig. Han talar inte bara till dem som omger honom,
utan också till oss idag. Han framställes i ett teologiskt perspektiv, där hans
ord och handlande blir ett föredöme för dem som kommer i kontakt med honom. Aspekten >>Geschichte> får här en dimension, som inte finns i vanliga
bcicker. När vi t. ex. hos Platon läser om Sokrates framkallas hos oss en viss
beundran, vi kan även försöka imitera något av hans ädla sätt att leva. Men
där finns inget anspråk på hela människans existens. Jesus framställes i evangelierna som någon, som man bör ta ställning till, ställning för eller emot.
* Obs: i attikelns förra del (CREDO

t969 nt 3) slall på sid.
fogas: (handsktifter föte rr:e seklet), 2646 minuskelhandskriftet
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196o, 1966.

fit

Renö Kieffer

Bultmann understryker med rätta Nya Testamentets existentiella karaktär:
min livsåskådning sätts ifÅga. Före Bultmann hade redan bl. a. Karl Barth
i sin kommentar till Romarbrevet tagit upp frågan om historien och den
existentiella tolkningen, som en dialektisk teologi vill nå fram till.2 En exeget,
en filolog, en historiker försöker klailägga betydelsen av de olika orden och
tankarna i Paulus' brev, men det är inte det som gör det möjligt för oss att
förstå brevets dynamiska karaktär. Det är inte det förflutna, som är tolkningens huvudämne, utan >>saken själv> (>die Sache selbso>): vad Paulus har
att sdga mig idag om lagen och evangeliet.
På liknande sätt: när jag står inför evangelierna bör jag inte bara ha en
historikers sinne för ett gammalt dokument, utan också en möjlighet att uppleva det som utgör evangeliets centrum, Jesu anspråk pä att ge en mening åt

mitt liv.
\Tilhelm Dilthey sade en gäng, att en historisk förståelse beror på ett livsf<;rhållande mellan mig och de ämnen jag,behandlar, sä att det tränger in i
främmande livsyttringar genom en >)transposition> utifrån min egen upplevelses fullhet.s Om detta redan gäller för all syntetisk framställning i historien, så är det ännu mera aktuellt för en behandling av det nytestamentliga
stoffet. Den som tolkar evangeliets budskap om tillvarons mening är själv redan engagerad i til,lvaron.
Bultmann tror här att han först behöver analysera den tillvaro som är hans,
han betraktar alla >>Vorverständnisse>>, med vilka vår tids människa närmar
sig livets mening. För att belysa detta tar han sin tillflykt till Heideggers
>>existentiella>> och >>existentiala>> ,filosofi. Han försöker se hur människan
själv står i centrum av frågeställningarna om livets mening. Bibelns kosmologiska begrepp behöver alltså ställas i sammanhang med människans tillvaro.
Det bibliska språket behöver avmytologiseras i ett positivt syfte: för att ge
en antropologisk mening.

Jag kan här tyvärr inte gå in på detaljer. Jag vill ,bara invända med Karl
Barth,a att Bultmann är för mycket beroende av en filosofi som ställer antropologin i centrum. Guds handlande i Kristus kommer inte tillräckligt till uttryck. Man kan dessutom tillfoga, att Bultmanns tolkning är mycket givande
för en analys av trosakten, av det som sätter människan i kontakt med Nya
Testamentets ,budskap; men den tar inte tillräcklig hänsyn till uppenbarelsens innehåll, som kan överstiga min personliga fattningsförmåga. Perspektivet är alltför inomvärldsligt: Gud vetkar i Jesus, men han skapar ingenting

,K. B^t.lA

DerRömerbrief, Miinchen ryr9;iftandtauppl.,r92r,s,XI:,,bisdasGespräch
Sache konzentriert ist".
Dilthey, Der Aafbau der gescb. Vlelt in den Geistesw,, Ges Scht. \lII, Leipzig-BeÅin rgz7,
rr8: ,,(Geschichtliches Verstehen) beruht auf einem Lebensvethältnis zwischen mit und den
Gegenständen, indem es in die ftemden Lebensäussetungen dutch eine Transposition aus der
Fölle eigenen Etlebens eindringt".
{ K, Barth, Rudolf Bultnann, Ein Versuclt ibn q* oerrtehen, Theol. Stud. 34, Zxrich ry52,
zwischen Utkunde und Leser ganz aul die
8 rW.
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nytt i den här vädden, hans skapelsekraft syns begränsad till begynnelsen;
det saknas ett begrepp om Guds fortsatta skapelsemakt, som kan komma till
uttryck i bl. a. Jesu underverk.
Kanske skulle man behova bäere integrera det som vi kallade för den
historiska nivån och nivån >>Geschichte>. När man ensidigt ,betonar >Geschichte> kan man komma att uppfatta historien som helt beroende av min
subjektiva uppfattningsförmåga. Men så är ju inte fallet: det finns objektiva
fatr<ta, händelser som ligger i det förflutna och som har en viss objektiv struktur. Naturligwis blir de levande för mig bara om jag har ett förhållande till
dem, men ändå kan jag inte beskriva dem på vrlket sätt som helst Den
tyska idealism, som ligger bakom Bultmanns tolkning (Heidegger är ju mycket beroende av Kant)6, är alltid frestad att ge för stor betydelse åt det egna
jaget pä bekostnad av empiriska fakta. Det är här inte förvånande att den
anglosaxiska och skandinaviska världen, som alltid är mera positivistiskt inställd, står weksam inför Bultmanns och hans lärjungars tolkning. Mitt
>>jag>, människan överhuvudtaget, kan inte tro sig skapa allt: hon finner
saker och ting utanför sig själv, som hon inte kan ordna enligt sin egen fantasi.

Jag föreställer mig, att en sann metod består i att balansera sr:,bjektiva och
objektiva element. Historia och >>Geschichte> får inte gå helt isär. Att ställa
en historisk Jesus mot en Kristus som är >>geschichtlich> är alltför bryskt.
Några av Bultmanns lärjungar försöker f. ö. att överbrygga den klyftan genom att närmare studera den historiske Jesus. Men ofta är de fortfarande invecklade i en viss tysk idealism; jag tänker här särskilt på \filli Marxsen
och Ernst Fuctrs.6

Jaghar kallat mitt ämne: >Kan vi lita på Nya Testamentet?> Vad gäller
>Geschichte>> har jag velat visa, hur vårt ställningstagande är personligt;
trons engagemang åt vårt eget, och det är Bultmanns förtjänst att ha understrukit detta. lag, oi. kan lita på Nya Testamentet, som angår den djupaste
dimensionen i tillvaron. När jag inser detta, har jag i min tillvaro en säker
grund, jag år rctad i Nya Testamentets budskap.
Men denna tillit skall inte bara vara subjektiv, och därför ville jag peka
på det otillfredsställande i Bultmanns framställning. Mitt förstånd kräver,
att jag inte står ensam i mitt existentiella ställningstagande. Mitt förnuft är
en möjlighet, en utgångspunkt, för en sann dialog med andra människor och
Jfr M. Heidegger, Kant md das Problem der Metaplryik, Frankfurt r9t3.
Jfr bl. a. !7. Massen, Dar Neue Testament alt Buch der Kircbe, Giitetsloh 1966; E. Fuchs,
Zur Frage naclt dem bi$orirchen Jen4 Tiibingen r96j2. - I den s. k, Uppsala-skolan har man ofta
5

c

en sundare utgångspunkt, genom att man studerar texterna med detas traditionsbundna bakgtund.
Forskarens >iag> försöker att inte tränga för mycket i förgrunden; han fötsöker stå öppen för
dokumentens språk. Kanske finns ändå en begtänsning i denna skola därigenom att den ofta
inte ät så medveten som Bultrnann om forskningens subjektiva betingelser, våra olika>>Vorvetstiindnissor. Här kunde finnas plats för dialog.
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med det förflutna. Där kan vi gemensamt uppåcka vissa strukturer, vissa
fakta, vissa historiska händelser, som inte är beroende av oss. Mitt ,förstånd
är inte verklighetens centmm; tvärtom är jag bestämd genom en verklighet,
som är större än jag.
I denna verklighet ingår Guds skapande kraft, han som >>kan göra mer än
vad vårt förstånd kan begripa>. Sålunda är det inte jag, som har att bestämma

över Guds ingripande, över hans makt att uppväcka Jesus från de döda, att
låta människorna botas genom kontakt med den levande Guden.
En riktig inställning för mitt förnuft inför verkligheten, inför Guds skapelse, är att vata lyssnande, att yeta att mitt förstånd inte är verklighetens
gräns. En sådan attityd är förnuftig för en människas begränsade förstånd.
I den meningen skall jag lita helt och hållet på mitt förnuft, ett förnuft,
som står öppet för det som överstiger dess förmåga.

Med detta förnuft kan jag lära mycket om den historiske Jesus, jag kan
förstå tillräckligt för att mitt begränsade förnuft skall bli tillfredsställt Det
som står i Nya Testamentet är inte bala f.antasi, det är välförankrat i historien. Mitt förnuft blir således inte lidande, ntu jag genom ett personligt
ställningstagande kommer att stå på lärjungarnas sida. Deras teologiska tolkning av Jesus är då inte för mig en förfalskning av vad som verkligen hände,
utan en uppenbarelse av den djupa dimension som omgav alla ord och handlingar av den historiske Jesus.
Vår tillit till Nya Testamentet är tillräckligt förnuftig för att inte helt och
hållet vara subjektiv, och samtidigt är den tillräckligt personlig ,för att inte
låta sig framwingas av en rationell argumentation. Vi kan och bör lita pä
Nya Testamentet såväl med vårt förstånd som med vår tro som är en Guds
nåd.

Renö Kieffer OP
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DE YTTERSTÄ TINGEN
Kyrkan talar:
En gång när alla hemligheters stora slut är inne,

När Den fördolde blixtrar fram i den befriade kärlekens väldiga ljungeld,
När hans kallelserop går som en stormvind genom alltet och hans skapelses
bundna längran brister ut i jubel,
När stjärngloberna flamma upp i lågande eld och det befriade ljuset höjer
sig ur deras aska,
När stoftets fördämningar brista och det oseddas slussar öppna sig,
sina nästen såsom örnar och eonernas
När åmrsendena flyga tillbaka
eskadrar vända åter till evigheten,

till

När alla bundna tungor

lossas och det outtalades strömmar vålla 'fram,
När de djupast ensamma själarna komma i dagen och allt det omedvetna
flyter upp i ljuset:
Då skall Den avhöljde upplyfta mitt huvud, och för hans blickar skola mina
slöjor brinna upp i eld,
Oda jag skall ligga där som en blottad spegel i världarnas åsyn.
Och stjärnorna skola känna igen sin ljushymn i mig.
och tiderna skola känna igen sin evighet i mig
och själarna skola känna igen sin gudabild i mig,
Och Gud skall känna igen sin karlek i mig.
Och ingen slöja skall mera fialla över mitt huyud så som min domares bländ-

vita glans.
Världen skall försjunka i hans ljus,
Och slöjan skall då heta nåd och nåden ändlöshet,
Och ändlösheten skall då heta evig sällhet. Amen.
Gertrud, aon le Fort

(f. fi76)

övers. Folke

Gjerulf
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Liturgins förnyelse och kris
Hos dem som skriver kyrkohistoria
kan man ofta märka en tendens att lä,gga
huvudvikten i framställningen vid wis-

ter, kriser och heresier. Därvid får historieskrivningen lätt en allvadig slagsida.

Det som är utmärkande för kyrkans liv

tenta energi

i en

förnyelse, som inte

minst skulle gälla hennes liturgiska och
sakramentala liv. Men det dröjde inte
länge förrän även de mest entusiastiska
insåg, att förnyelse kan vara en smärtsam process. Det fanns inga enkla och

är inte
utan kontinuitet och-förnyelse.
Visserligen åtföljs kriserna of.ta av f.örnyelse på ett sådant sätt att man betrak-

okomplicerade recept på hur förnyelsen
skulle gå till. Det visade sig, att problemen var mer siunmansatta ät vad många

tar förnyelsen som krisens frukt. Förhållandet kan dock vara det motsatta. Förnyelseo kan framkalla krisen av olika

ställa sig. För dessa kom krisen nästan

kanske av brist på förståelse hos

Man kan emellenid fåga sig om inte
denna bild av den efterkonciliära kyrkan
är alkf& förenklad, om den verkligen
är helt realistisk. Måste inte problemkomplexet
ty vi rör oss inte med ett,

och även för den enskildes

-splittring

skäl

såväl- kyrkoledning som menighet. Här
kan den helige Franciskus tjäna som exempel. Svärmarna pä r5oo-talet väckte

heller ingen förståelse hos den

eadnge-

liska kyrkoledningen, trots att svärmarna
själva betraktade sig som förnyare och de
fördömdes av reformatorn själv med den
största emfas han var mäktig. De utgör
eft annat skäl till att både kyrkoledning
och menighet tar avstånd från >förnyelsen>. Den blir ett problem, inte därför
att den "gått för långt", utan snarast därför att man måste fågq om det är en

tidigare hade kunnat eller velat före-

som en blixt från klar himmel. Den
drabbade som ett förlamande slag.

enkelt utan- med flera problem

stäl-

- mera
längre och
perspektiv?
Det visar sig då, aa
breddat
las

in i ett betydligt

>förnyelseu och ,kris" inte kan identifieras med nägra korta, frän vanndra väl
avgränsade tidsperioder. Både förnyelsen
och krisen gfu låLngf tillbaka i tiden och
de är, vilket det kanske är ännu viktigare

att inse, betingade av

varandra. Deo

verklig

förnyel,se. En riktig, djupgående,
självbesinnande, allvadig, balanserad förnyelse utan högmod är något gott, något
nödvändigt för kyrkan och den enskilde,

efterkonciliära kyrkans problem torde
vara åtminstone lika gamla som den nya
tidens inomvärldsliga rationalism. Ge-

för

skedde en balansrubbning, som under de
senaste århundradena våldsamt
och

kyrkoledning och menighet
den är framsprungen ur kyrkans eget
inre, gudomliga djup.

Under Åndra Vatikankonciliet och den
närmast därpå följande tiden var ordet
förnyelse på allas låppar. Efter en lång

period av instängdhet, sterilitet och pe-

trifiering hade nu kyrkan äntligen kom-

mit

loss

ur sina låsta positioner

och

kunde uwe&la hela sin inneboende la172

nom uppkomsten av denna rationalism

har kastat teologin
stundom snabbt
mellan yttedigheter. Den klassiska teologins förmåga till syntetisering har försvunnit och givit plats åt ensidiga antingen-eller-teologier. I sitt nuvarande
stadium har både förnyelsen och krisen
sin början i romantikens uppgörelse med
upplysningen. Men sin fortsättning har

Perspektiu
de
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de skiftande försöken att korrigera

och neuttalisera de svagheter, som här-

rör ur romantikens filosofiskt-idealistiska
komponent.
Den tyske filosofen och teologen Ericb
Puyutaru har under fyn decennier

skarpsinnigare än de flesta kritiskt analyserat och tagit ställning till den teologiska och kyrkliga uwecklingen på kontinenten. Hans vägran att säga antingeneller har ställt hooom utanför alla moderörelser men gör honom o&så därför till
en desto pålitligare bedömare. En lång

rad av hans aniklar och föredrag från

r9z4 och ända fram till det begynnande
6o-talet har nu samlats i en volym kallad Katholisclte Krise (In Zusammenarbeit mit dem Verfasser herausgegeben
und mit einem Nachwort versehen von
Bernhard Gertz, Patmos-Verlag, Diissel-

dort 1967). Det är ingen tillfällighet,
att snart sagt varje kapitel i boken på
ett eller annat sätt rör just liturgins förnyelse och kris och det arbete med teologin om kyrkan, som ligger till grund för

de mera praktiska reformsträvandena.

Prqwara ger just de historiska och teolo-

giska djupperspektiv, som ovan antytts
och som just nu är så av nöden, om man

vill

försöka att återvinoa något av den
klassiska teologins sunda balans och allsidighet. Därmed är sagt, a$ Przywaras
kritik inte är destruktiv; kritiken vilar
på en syntetisk teologis fasta grund. Nyckelorden i den teologin kan man hämta
från titlarna till några av Przywaras egna
verk. Gud är Deas rempq maior, han är

alltid stötre än sin

skapelse och sin kytka.
pneumatisk identifiering
av Kristus och kyrkan glömmer den Analogia entis, som visserligen lär skapelsens

Varje försök

till

likhet med Gud och närhet till honom,
men som också innebär en ännu större
olikhet och distans. Den eskatologiska
spiritualism, som enligt Przywara prå,glar
så mycken nyare teologi, förbiser att korsets mysterium (Crucis rnysteriunz) år en

förblivande reaiitet
också måste vata

i

kyrkan och därför

det i de

enskildas

kristna liv. Sann, äkta mänsklighet
Hamanitas, Przyweras kanske vikcigaste
a1!s1s
är möjlig endast genom ett
- erkänner polariteten korsliv, som
uppståndelse (kapitlet Verklärung oder
Polarität i Katbolhche Krile).
En av de viktigaste gestalterna i den

liturgiska förnyelse, som växte fram i

Tyskland efter det första världskfiget, vat
Rom.ano Guad.inL Åv honom formulerades ordet om ukyrkans uppvaknande i
själarna>. Med sin lära om liturgin som
"Spiel", om liturgia som >Kunst gewordenes Leben>, ville han en gång rycka
loss liturgin ur dess underordnade ställning och återge åt den dess religiösa
egenvärde (Selbstzwecklichkeit). Kanske
fanns det i denna Guardinis tidigare syn

element, som inte gjorde det obefogat
att tala om en viss aristokratisk esteticism och exklusivitet. Men det ligger en
lång utvec-kling och fördjupning mellan
zo-talet och den åldrige Guardini, som
i samband med sin 8o-årsdag sammanfattade sin syn på kyrkan i de meditationer,
som utgivits under titeln Die Kircbe des

Herrn (Med.itationen iiber \7esen und
Auftrag der Kirche, Herder-Biicherei Bd
3o7, Freiburg rp68). Meditationerna kan
läsas även som en pioniärs testamente,
eftersom de såvitt vi vet blev hans sista
han avled hösten 1968 (jfr
bok

- 1969 sid. :+).
CREDO

I

det testamertet

finner man en stor glädje och ett stort
hopp inför den från konciliet utgående
förnyelsen. Men där finns också en varning, som idag kanske verkar ännu mera
välmotiverad än när den uttalades 1965.
Författaren önskar, säger han, ,att vår
samtids skeende inte måtte föra till en
födlackning och uppmjukning av kyrkan
utaA att det måtte klan framstå för medvetandet, att kyrkan är 'mysterium' och
att hon är 'klippa'". Eftersom kyrkan är
mysterium kan hon inte härledas vare sig

ur

psykologin, sociologin eller

ur

den

historiska nödvändigheten utan endast ur

Kristi instiftelse och Andens sändning.
Hennes innersta centrum är Kristi kors
173
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och Anden. Men kyrkan är också klippan.

Med tjänandets auktoritet frambär hon
>gentemot allt blott subjektivt det objektiva budskapet från Gud" (sid. zo f.).

En viktig angelägenhet för den tidigare liturgiskt-sakramentala törelsen var
en förnyelse av nattvardsteologin genom
ett fördjupat inträngande i traditionen.

Idag * förhållandet delvis ett annat. En
grupp teologer kring Edward Schillebeeckx och Piet Schoonenberg har låtit
mycket tala om sig, därför att de resolut
velat skjuta de traditionella natwardsteologiska begreppen åt sidan som obruk-

bara, när det gäller att

till

,moderna

människor" förmedla kyrkans tro
stycken. Debatten har

i

dessa

hittills varit

något
amerikanen

svårtillgänglig men nu har
Josef M. Pouters i en bok, som föteligger
både på engelska och tyska, givit en fyllig bild av den omdiskuterade nyinterpretationen (Eucbaristic Theology, Herder
and Herder, New York 1967; Eucbailstie

in

neuer Sicbt, Herder. Freiburg 1968.
Sidhänvisningarna nedan avser den en-

gelska uppl.).

Den nytolkning av nattvardsläran, som
presenteras av Powers, är ett resultat av
en i och för sig riktig och lowärd strävan. Om det kyrkliga dogmat innehåller
begrepp och termer som ger anledoing
till missförstånd, d. v. s. kommer att uppfattas på ett sätt som awiker från eller
strider mot den ursprungliga meningen,

kan ett rent yttre fasthållande vid dessa
begrepp och termer komma att mowerka
dogmats eget syfte. När denna situation
uppstår kan wå åtgärder bli nödvändiga,
just för att bevara tron: (r) att den autentiska, ursprungliga meningen hos dog-

andra ord: om uppenbarelsen vore helt
identisk med vissa ord (t. ex. Bibelns), så
kunde den överhuvudtaget inte förmedlas
med några andra ord än dessa. Ingen annan predikan vore möjlig än den okommenterade skriftläsningen. Eftersom nu
kyrkan från första stund i sin predikan
och undervisning gått utanför de ursprungliga, uppenbarade orden, så visar
detta att uppenbarelsen inte är identisk
med vissa ord. Men om å andra sidan
uppenbarelsens ord är ett sakramentalt
ord, så syns det beryda två ting: (r) att
ordet förmedlar, uppenbarar en ande, en
tro, ett evangelium, sorn är stöfre än ofmen
det; (z) att ordet endast kan
också verkligen kan
förstås i -och genom den ande, som -det själv förmedlar.
Om (r) inte vore sant vore vi hjälplöst
förlorade till bokstaven; om (z) inte
vole sant vore vi lika hjälplöst förlorade

till

svärmeriet.

Den akuta kris som råder inom

den

katolska teologin har kanske ett samband
också med det som här har skisserats.
Teologin, särskih i handböckerna och läroböckerna, har ensidigt varit inriktad på

att inprägla de rätta, ,korrektao begreppen och formlerna. Det har mindre varit
fräga om att klargöra dogmernas innebörd i trons hela sammanhatg (aralogia
fidei). När denna skolteologi nu inte
längre uppfattzrs som definitiv och bindande, visar det sig ofta att även ,sakent
försvinner med formlerna, Nyupptäckten
att dogmerna är historiskt betingade leder inte till reflexion över vad det innebår att varje trosutsaga har analog karaktär utan till att 'man menar sig utan
vidare kunna ersätta de i en äldre väddsbild och filosofi hemmahörande begeppen med sådana som tillhandahålls av

mats begrepp och termer framställs på
nytt, så att missförstånd undviks; (z) att
nya begrepp och termer
igmin5l6ns I

moderna åskådningar.

-tid viktigt

Förstår nu de ,konservativa> och de
,modernau teologerna inte längre varandra, så il låget enligt Powers hopplöst.

vissa sammanhang, t. ex. i- undervisningen
får ersätta de gamla. Det är emeller-

att lågga märke till, att dessa
operationers genomförbarhet vilar pä en

viktig förutsättning, nämligen att "ord-

vallen" verkligen kan genombrytas. Med
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till de teologiska
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motsättningarna sägs nämligen ligga

olikartade

"verklighetsuppfattningap
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(sid. r84). Den verklighetsuppfattning omöjligt för teologin att göra

som Powers och hans auktoriteter utgår
från är den existentialistiskt-personalistiska. Med denna vill man nyinterpretera
Tridentinums natwardslära. Under vissa
betingelser borde emellenid inte läget
vara så bopplöst som Powers föreställer
vilsig. Man kan sålunda gå med på
att Tridenket inte alla gjort och gör
tinums natwardslära helt- medvetet är
formulerad med den aristoteliska naturfilosofins begrepp (t. ex. substans). Som
Powers helt riktigt påpekar, vore det
orimligt att begära att Tridentinums fäder skulle uttrycka kyrkans tro med några
andra begrepp än dem som var deras och
tidens (sid. 3g f.). Däremot syns det vara

helt oriktigt att därav dra den slutsats
som Schillebeeckx enligt Powets gör:
eftersom Tridentinum inte uttryckligen
distanserat sig från de aristoteliska be-

greppeo, har man inte heller insett dessa

anspråk

på att ha med någon objektiv verklighet

eller sanning att göra. Men därav skulle
också någo,t annat följa: om vår vetklighetsuppfamning vore vått tänkandes
enda horisont, så skulle försöket att tolka
Bibeln bli lika iäfdngt som försöket att
tolka Tridentinum. Ty hur olika dessa än
il i fÅga om arten och karaktären av sin
auktoritet, har de dock ert gemensamt:
de talar båda ett mänskligt språk, de hat

båda
ning".

sin särskilda

"verklighetsuppfatt-

Den nya verklighetsuppfattningen är
den ,personalistiskar. Ordet klingar som
ett honnörsord, ty vem vill inte att religion skall van nägot personligt och inte
bara nägot sakligt-tingligt. Det finns skäl
att studera den personalistiska nattvardsuppfattningen något närmare. Vad den
innebär kommer mycket klart fram i Powets' bok. En grundläggande tes är att

begrepps begränsning (sid. r4o). Då
uppstår frägan, varför just Tridentinums
fäder skulle ha varit omedvetna om den
ar,aloga karaktären hos varje dogm och
därmed om den begränsade räckvidden

alltid gjort, bör fräga: ud. är näwarande
i natwarden, utan i stället: aern är rärvarande? Först därigenom rycker uden
personliga verkligheten, Kristi person, in

och användbarheten hos varje dogmatiskt begrepp. Analogin är dock ingen

i

den eukaristiska teologins medelpunkt"
Gid. 6:). Det är i nattvarden fråga om en

upptäckt som gjorts av den moderna re-

nämaro, som snarast är ett handlande
(sid. r35), ett >möte mellan fria medvetanden> (sid. r6o). Detta tillmötesgående
mot den nya >verklighetsuppfattningenn
medför vissa konsekvenser. Inkarnationen
innebär inte att Guds Son förenade sig
med den mänskliga naruren utan att hao
träder i gemenskap med >en individuell
mänsklig natur). Enligt tradidonell teologi är det just Kristi mänskliga natur

lativismen.

Låt oss anta, att de moderna teologerna
arbetade utifrån samma principiella förutsättningar som skolastikens och r5ootalets teologer, att de med andra ord alla
erkände den analoga karaktären hos varje
dogmatiskt begrepp. Detta skulle kunna
betyda, (r) att de förra lika väl som de
senare har velat uttrycka en aerAligbet,
som ligger bortom såväl aristotelism som
existentialism, en verklighet som är given
i kyrkans trosmedvetande; (z) att det
finns en gemensam vlsfsrensram>
nämligen just detta trosmedvetande som förenar dem oberoende av skiljaktigheter i den s. k. verklighetsuppfattningen. Om man inte erkänner en sådan
norm och instans ovanför de skilda verk-

ligheauppfattningarna, syns

det

va'ra

man inte, som den traditionella teologin

som utgör föreningsbandet mellan honom och oss. llos Powers tycks Anden ha
övenagit den funktionen (sid. 7 r f.)
Här finns en tendens till en spiritualisering, som hotar att tränga tillbaka betydelsen av det historiska frälsningsverket. Korsdödens centrala och avgörande
plats i detta frälsningsverk, och därmed
också i den sakramentala världen och i
den enskildes liv i Kristi efterföljelse, får
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träda tillbaka

till

förmån för det andliga

mötet mellan den förhärligade Krisrus
och de >fria medvetandenar. Detta med-

för

också, trots alla bedyranden

i

motsatt

riktning, en försvagning av den "objek-

tiva närvarons" innebörd. Enligt

tradi-

tionell kyrklig tro är Kristus "objektivt"
närvarande, till liv eller till dom, i en
närvaro, som vår erfarenhet aldrig kan
inflänga. Men enligt Powers är Jesus
,bara verkligen hos sina lärjungar i så
måtto som de erkänner honom som sin
Heme' (sid. rz3). AIlt detta är fullt konsekvent utifrån den existentialistiska personalismen, enligt vilken personen konstitueras som person just och först genom
att träda i kontakt och meddela sig med
andra personer (sid. ro6). I den >existentiella gudstjänstenu är det därför en-

dast människan som kan fylla riterna
med äkta liv (sid. ga). Den ryska versionen av boken

det måste påpekas

- på ett nästan otillböravlägsnar sig ofta
ligt sätt från det engelska originalet och
förstärker kraftigt just de tendenser till
spiritualisering och psykologisering som
finns i det engelska originalet.
Efter att ha sruderat denna
"andliga>
natwardsteologi är man emellertid beredd att tro, att den trnaditionella teolo-

gins

till

synes opersonligt formulerade

fåga: oad. är

närva:lz;nde i natwarden,
i arbetet utan med-

inte var ett olycksfall

veten teologi. Den "tingligao frägan
ställdes helt enkelt i klar insikt om, an
det var just genom att sänka sig ned till
sådana ting som mänskligt kött och blod
som Kristus blev vår återlösare. Det var

inte genom en >interpersonlig" dialog
mellan fria andar som Gud uppenbarade
sin kärlek, utan genom att bära våra synder i sin materiella kropp upp på korsets

trä. Det vet åtminstone vårt lands gammaldags troende lutheraner. Detta visste
också Przywara, när han ständigt varnade
för varje tendens tlll en euacaatio crucis
till att beröva korset dess kraft (r

-Kor. r: r7).

Det sakramentala, lirurgiska livets för-

ry6

nyelse och kris idag är inte företeelser
endast på den teoretiska parnassen utan

i högsta grad en verklighet också ute
de konkreta församlingarna. Vid övergången mellan dessa två plan står prästutbildarna. Aloit lVinklboler är en av
dessa, dogmatikprofessor vid den filosoär

i

fiskt-teologiska högskolan i Passau. I en
läng rad, arbeten och nu senast i Kircbe
in d.en SdAtumenren (Knecht, Frankfurt

a.M. 1968, DM r9:8o), har han sökt
att förena den dogmatiska reflexionen
med den aktuella pastorala verkligheten,
detta både vad bettäffat urvalet av ftägor
och sättet att svara på dem. Om resultatet,
sådant det föreligger i t$(/inklhofers senaste bok, inte verkar alltigenom övertygande, så beror det inte på den praktiska målsättningen. Snarast ligger svag-

i

avsaknaden av en genomarbetad
Enligt förlagsreklamen
är \Tinklhofef inte bunden vid någon
teologisk skola eller riktning. I vissa fall
som hos Przywara
kan detta vara

heten

totalkonception.

-en teologs

- hos \finklhofer
styrka, men
betyder det, att ideerna tumlar om varandra utan att deras verkliga räckvidd
och sammanhang någonsin kladäggs.
Traditionellt gods blandas med försök
till nytolkningar och nydefinitioner, som
olta ger intrycket av att vata stundens
infall. Så vittnar boken å ena sidan om
en stark vilja till sakramental förnyelse
på den traditionella trons grund, men å
andra sidan också om ett typiskt krisfenomen: svårigheten att samtidigt få en
både äkta och skapande traditionskontakt.

Narudigwis uppfattades tidigare ofta
den sakramentala och liturgiska förnyelsens problem alltför enkelt: om endast

liturgin reformerades, översattes, förenklades och förnyades, så skulle människorna genast biirja leva i och av liturgin.
Erfarenheterna med bl. a. den reformerade liturgin för Stilla veckan visade, att

det inte var så enkelt. Så frågade

i

Ro-

ett brev till den tredie
liturgiska församlingen måste förnyas.

mano Guardini

om överhuvudtaget dagens människor var
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i

stånd att uppfatta och

fira liturgi,

om

gammaldags och modernt, maskering, ali.

det kanske i
stället så, att de är blockerade i sitt möte
med symbolerna? Därför fordrar den nya
pastoralliturgiken inte bara liturgireformer utan analyser av alla de hinder som
idag blo&erar vägen till liturgin liksom
av de möjliga vägar, som bjuds för att
förnya mötet med liturgin. Frågor av

enation, levnadströtthet, nakenhet, sex,
den sistnämnda såsom både åtrådd och
frånstötande
allt kryddat med salvelse-

de var

"liturgiefähig>. Är

denna art diskuteras av Giselbert Deussen i hans bok Die neue litugische Gemeind,e. (Knecht, Frankfurt a.M. tg68,
DM 9: 8o.) Det är Deussens övertygelse,
att både de liturgiska symbolerna och den
liturgiska kongressen i Mainz Gs6D.
Detta beryder, att )felet) inte bara skall

sökas hos liturgin. Fordringar

måste

också kunna ställas på de troendes bered-

villighet att läta sig omformas och påverkas. Kanske skulle man kunna gå
ännu längre: måste det inte i varje omvändelse till kristen tro och kristet liv
finnas också ett moment av omvändelse
till den sakramentala liturgin? Kanske är
liturgins stötesten djupast sett trons egen,
ofrånkomliga stötesten: Jesus Kristus,
kommen

i

köttet. Det syns uppenbart,

att liturgins förnyelse och kris inte bara
är en kyrklig bildnings- och kulturfråga
utan

i

väsentlig grad också en trosfråga.

Alf Hård.elin

>>Riten>

Ingmar Bergmans tv-pjds som framför2 j mars ry6g i de tre skandinaviska länderna samtidigt, framstår i wå
avseenden som något nytt. För tv-teatern
var Bergman som medarbetare ett nyförvärv. Och vad som är viktigare, för Bergdes den

man beryder uRiten> en framstöt från
bions offentlighet in i den privata sfär
där w har sin plats. Sonen till pastorn
har alltså fått en uwidgad aktionsradie.
Rekvisita i >Riten> är kända från
Bergmans

filmer: motsättningen mellan

deklamerade
visdomsord och med
spillror av en havererad kristen tro. Atmosfären präglas av tråkighet. Ingmar
Bergmans regikonst får på bildskärmen
samnoa utlopp som på duken. Detaljer
fullt

blir talande symboler. I bildutformningen visar han i sin w-pjäs eventuellt
ännu större koncentration än i filmerna.
Den rörliga konstarten
om vi så får
förmår låta
slå samman film och w- glida över i
reella händelser utan skarv
obundna fantasifoster. Ingmar Bergman
vet att det är här som kamerans speciella
möjligheter ligger. Han utnyttiar dem för
att skaka åskådaren. Klientelen får se sig
själv såsom i en spegel. Vad som eljest
rör sig dolt i medvetandets bakhåll hämtas fram i srålkastarnas obarmhärtiga belysning. önskedrömmar tar gestalt. Hur
annorlunda hade inte August Strindbergs
Sgiksonat och hans Drömspel kunnat bli,
om de gestaltats för tv!
Pjäsen har ingen egentlig story. I det
i överensavseendet avlägsnar den sig
stämmelse med dagens teater- och film
lika långt från klassiska stilrnönster som
från en enkel underhåliningskonst. Man
får inte uppleva något mer eller mindre
fänplande händelseförlopp, inte bevittna
en situation under uweckling. Det är inte
en handling som håller ihop pjäsen, det
är en ram. En handling skulle ha en inneboende uwecklingstendens. Den skulle
omintetgöra friheten, hämma godtyckligheten. En ram däremot är öppen, öppen
för nästan vad som helst, I sitt dramatur-

giska snille har Bergman faktiskt hittat
en öppen form för sina infall, nämligen
ett domstolsförhör. En handling finns,
men den fyller inte, den omger scenerna.
Man får veta att tre scenkonstnärer som
framställt en från hedenhös nedärvd rit,
har väckt offentlig förargelse. Men detta
spelar inte någon verklig roll i det som
visas. Handlingen är inte något annat än
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en förlängning av själva förhöret bakåt
tiden. Den meddelas utanför pidsen,
nämligen i intervjuer som Bergman givit

i

föte och efter pjäsens framförande

god reklamman som han är
och i den
text man Ifu läsa i rutan sedan bildföljden slocknat. De som hade väntat sig ett
sammanhängande skeende blev alltså besvikna. De menade också helt riktigt att
de inte kunde förstå pjdsen. Men de för-

rådde endast att de själva inte förstått
Bergman! Han är inte inresserad av att
låta något ske. Han utställer bara någonting till beskådande. Han stoppar in sina
hugskott i det förhör han gjort till ram.

Vad som verkligen har hänt lämnas i
mörker. Den konkreta anledningen till
den förargelse som väckts förblir lika
gåtfull som de åtalade
hållande sinsemellan.

personernas för-

TiIl

räga på allt

förs inte heller förhöret till

avslutade

konstateranden. Vad undersökningen avslöjar är endast fragment. Ännu mer, för-

höret självt kommer av sig medan det
pågår. Domaren glömmer sin funktion.
Människan i honom liksom spränger iimbetsmannen
samtidigt som bildföljden

Domarens roll i samsurrealistisk.
hället håller inte streck. Den faller sönder inför inifrån framträngande makter.
I och med att realiteten övergät i fantasi,
visar ett etablerat samhälle sin förljugenhet i en så typisk representant som en
domare. I och med att samhället värjer
sig mot konstnärer, förråder det sin egen
tomhet. Pjäsens åskådare får bevittna
sammanbrottet av de ,titep som samblir

hällslivet dolt sina stillatigande

överens-

kommelser bakom.

I "Riten, förekommet inte något bilpsykologiseraride av det slag vi ofta
möter i dagens film- och tv-alster eller
i andra rangens litteratur. Bergman har
fångat in något hos den moderna människan. Hon är rött på allt som ter sig
ligt

tvärsäkert. Hon avskyr dubbelmoral. Hon
känner en vild lust att spåra ur, även om
det gör ont. Hon vill inte låta binda sig,

inte
r78

passas

in i

något sammanhang hur

meningsfullt det vara må. Hon är rädd

för allt allmängiltigt. Låt pågående utvecklingar växa! Stör ej! Kom inte med
snusf örnuf tiga tolkningar!
Det är uppenbatligen det som i "Ri-

ten> kastas fram. Det är detta Bergman
hat tagit fasta på. Han långt ifrån leker
med roliga drömmar. Han visar något
som finns. Var det möjiigen därför som

Ingrid Thulin,

huvudrollsinnehavaren,

f^nn att pjäsen var det skönaste hon varit
med om på länge? Var det därför hon
tyckte så "fantastiskt bra, om rollen?
Hennes spelgläd

je

svarade

av allt

att

döma mot Bergmans skapardrift.

Pjäsen själv kan dock inte i sin rent
tekniska fulländning dölja sina svagheter.
Är gränserna mellan verklighet och fantasi utsuddade som här, så är >Ritenu
just därigenom ett utslag av det etablerade samhällsliv den vill kritisera. Endast
där livets förnödenheter finns som något
självklan givet, kan människan nämliger^ let^ sin fantasi skena i väg. Givetvis
framkallar hunger drömmar. Men endast
den som är mätt har kraft och tid att

måla ut sina önskningat och använda
dem som material till en genomtänkt
framställning. I det avseendet är Bergmans w-pjäs lika avslöjande som den ter
sig kritisk. Den står själv på den mark

den låtsas attackera.
Pjäsen saknar visst inte ett slags logik,
en logik som också den är förrädisk. Det
finns faktiskt ett samband mellan tråkigheten i >Riten> och företeelsernas fragmentkaraktär. Om nämligen scenerna innebure något glädjeväckande, om de
skulle göra åskådarna nyfikna, om de
kunde väcka bara ett leende eller åtminstone ett muntert skratt, då skulle ingen
fördra att de förbleve oavslutade. Formen
i nRiten" skulle då upplevas som ett då-

ligt skämt. Men nu är det som

händer

bata träkigt. Det rymmer inte något som
skulle kunna höja den sunda vitaliteten.
Därför känner åskådaren det i sista hand
förlösande att aiit tar slut i förtid. Innebörden av ,Riten> möjliggör allaå dess
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form, ja, den kräver den. Pjdsen är typisk

för Bergman. Han kan själv bli handgriplig när han finner det lämpligt. Hans

livshunger framträder nu i att han lämnar tråkigheten oavslutad. Kanske vågar
han inte, kanske står han inte ut med att
glisl visste han helt enkelt
gä längre
- skulle göra? Det kan hända
inte vad han
att han egentligen inte har något att säga,

bara någonting att slänga ut Man kan
inte frigöra sig från den misstanken.

'Riten, är således väl begriplig trots
allt. Det som man kan förstå ligger bakom det ögonen ser. Pjdsen är inte på
något sätt ett reportage. Det reella livet
medför

ju

ständigt tråkigheter som av-

slutas. Missöden utan fattbar mening dri-

vet människan inte sällan att längta till

en annan vädd än den hon lever i. Sådant förekommer inte i Bergmans konst.
Livet är allvarligt, ibland btutalt. Men
konsten kan inte undgå att på något sätt
vara uppmuntrande
stundom därigenom att konstnären -inte orkar fullborda
tråkigheten.

w.K.

Lorderna och eutanasin
Problemen kring den ulätta döden"
till behandling av

togs häromåret upp

det engelska överhuset. Det var tedje
gången sedan 1936 som försöket gjordes att ge laglig sanktion åt eutanasin.

Resultatet av ornröstningen i denna för
övrigt avgjort konservativa samling var
förbryllande. Det är sant att lord Raglans ,privata" lagförslag avböjdes, om

än efter en lång debatt. Men två femtedelar av fötsamlingen biföll hans förslag.
Lord Raglan ville, att en patient i läkares och ytterligare ett vittnes närvaro
skulle kunna underteckna en förklaring
om att han föredrog en snabb och smärt-

fri

död framför ett tillstånd i vilket han
skulle långsamt tyna bort. Den fatala in-

jektionen skulle inom en månad genomföras av läkaren.
En frivillig eutanasi, så framhöll Raglan inför ett allvarligt och nastan hög-

stämt House of Lords, förekom på slag-

fälten redan sedan århundraden tilibaka.
Raglan betecknade det som ologiskt och
orationellt, att eo engelsk medborgare
skulle vara f.il att ta livet av sig så länge
han hade fysiska krafter att genomföra
sina avsikter, men att han inte skulle ha
möjlighet att välja döden, i fall han fysiskt vore ur ståod att förverkliga sin
önskan. Enligt Raglan gör dagens läkekonst i förbindelse med den farmaceutiska tekniken det lätt att i många >uagiska" fall biologiskt förlänga livet, även
om viljan till att leva sedan länge har
dött.

Lord Cork påminde däremot huset om
att en sådan lag skulle öppna dörren för
talrika möjligheter till misstag och missbruk. Dessutom, menade han, skulle man
inte kunna skapa absoluta gal.antiet f.öt

att förhindra mord på patienten. Ändra
gjorde gällande, att man aldrig kan tilllåta en människa att med berått mod
deila en annan, vad än motivet skulle
vara, och att ingen lag kan godkänna det.
Debatten blev drau-atisk, då lord Segal, en framstående kirurg, medgav att
han för 4o år sedan hade dödat ett missfoster genom dränkning omedelbart efter
födelsen och att han inte hade känt några

så fortsatte
samme talare, även de största läkarna kan
ställa en feldiagnos angående patientens
utsikter. Han röstade följdriktigt mot för-

rnoraliska skrupler. Men,

slaget.

Den anglikanske biskopen av Durham

till honom och fann, att patientens uttalade önskan om eutanasin skulle
anslöt sig

medföra enorma komplikationer och i
många fall skulle betyda ett outhärdligt
tryck på läkarens samvete. Lord Longford
sade sig såsom katolik utgå från att människan var livets bevarare och därför inte
kunna samtycka till någon dödshjälp. Om
man började att uppge det mänskliga li-
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vets integritet så skulle man inte längre
kunna hålla tillbaka den åsikten att även
existensen av personen X eller pefsonen
Y är meningslös.
En övertygad förespråkare för eutanaf. d. hög
sin, lord Ritchie-Calder
vid unifunktionär hos FN och professor
berättade ett
versitetet i Edinburgh
barndomsminne. Två av -hans unga mostrar hade avstått från en löftesrik framtid
för att sköta sin syster, som genom sjuk-

nenta engelska läkarna, lord Dawson of
Penn, gav är 1936 i överhuset uttryck åt
den uppfattningen, att en hu,man läkare,
om han lät sig ledas av sitt samvete, hjålper en olycklig och lidande människa att
dö. Även den dåvarande ärkebiskopen av
Canterbury samtyckte med lord Dawson
och fann, att det kan förekomma f.aII, i
vilka man skulle kunna fittf.ärdiga att
dödande medel kom till användning.

dom hade blivit idiot. Patienten hade
nått en ålder av 6o fu. Tvä friska män-

sionen inför överhuset, att nio tiondelar
av alla brev som han mottagit hade önskat honom fnmgäng för hans initiativ.
Det är uppenbadigeo inte alltför djärvt
att förutspå att eutanasin om tio år kommer att legaliseras av parlamentet i London
att Lord Raglan om ett årtionde
alltså-kommer att ha nått sitt måI.

niskor hade alltså på ett lika tagiskt som
meningslöst sätt förspillt sina liv.
Som man kunde vänta sig, så nämdes
även Auschwitz i diskussionen. Eutanasilagen, så förklarade lord Strabolgi, skulle
bli ett första steg mot dödandet av nervsjuka och obotliga krymplingar. En >ond
regering>, sade han, skulle få möjlighet
att döda alla slags >icke önskvärda>.

Ar 1936 och år r95o misslyckades
försök liknande lord Raglans. Huvudhindret var då landets medicinska hierarki, framför allt det mäktiga British Medical Association.
Samma Åssociation var dock inte

Lord Raglan förklarade under

ses-

Stephan \V. Pollak

Ortodoxa kyrkan av igår
och imorgon

till-

Patriarken Athenagorut
Jag stiger på bussen vid stranden i den
gamla stadsdelen, vid den andra bron
över >Gyllne Hornet>, som förbinder det

Euthanasia Society sedan r935 i strid
med varandra. Eutanasi-sällskapet har
många prominenta präster, läkare och sociologer bland sina medlemmar. Det genomförde ry63 och 1965 opinionsun-

historiska Konstantinopel med den tidi-

räckligt mäktigt att i fjol förhindra en
radikal reform av abortlagarna. Faktiskt
ligger British Medical Association och

dersökningar bland r ooo husläkare. I
bägge fallen var tre fjärdedelar av de
tillfrågade benägna att "hjålpa sina patienter över den sista tröskeln, även om
man därmed skulle förkorta livet>. Men
endast en tredjedel sade sig vara beredda
att själva ge den dridliga injektionen.
Läkarnas opposition mot en lagljg rcglering av eutanasin härrör från ett dilemma. En sådan lag skulle ju försvåra
den sedan länge använda dödshjälp som
ofta i all diskretion gavs åt smärtpinade
och obotliga sjuka. En av de mest promi-
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gare europeiska stadsdelen

Ctalata-Pera,

numera Beyovly. Bussen för mig över den

knaggliga standvägen, som är täckt av
damm och rök från fabrikerna och de

många små omlastningskajerna, till hållplatsen Fener i nordöstra delen av stan,
Redan före de latinska korsriddarnas eröving rzo4 hade de bysantinska kejsarna flyttat huvudstadens administrativa
centrum från sydspetsen med Hagia Sophia till den trekantiga stadsmurens norra

vinkel.

Vid

turkarnas maktövertagande

1455 förföll dock den nya stadsdelen,
och nu liknar den ndstan ett slumkvarter.
Det är därför inte svårt att i virrvarret
av okända gränder efter några få meter
upptäcka den enda större byggnaden här:
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det Ekumeniska patriarkatet, Äthenagoras I:s och den heliga synodens residens.
Vid porten ftägar mig en gemmal man
efter mitt ärende på grekiska, vilket är en
ovanlighet, ty till följd av Cypernkonfliktens politiska spänningar har bara
30 ooo greker stannat kvar i millionstaden, och av dessa har 9 ooo begärt utresevisum. Det verkar nätan som om stunden för det slutliga avskedet från Bysans
hade kommit för greketna. Jag hade redan märkt att de få grekiska kyrkor som
gömmer sig
hela veckan

i

sidogatorna står torrma
en ovanlig syn för den
som tidigare besökt
Aten och Tessaloniki.
Desto mer häpnade jag övet de per-

spektiv, som den 8yärige patriarken
drog upp för mig i det därpå följande
samtalet, där han summerade sina erfarenheter och sina många möten med
människor. Patriarken är kosmopolit, han
är hemmastadd på tre kontinenter; han
'talar flytande franska, engelska, serbokro-

atiska, ryska och även en smula tyska.
Hos honom spårades ingen undergångsstämning utan den fasta övertygelsen, att

kyrkans framtid låg

i

samgående och
Biskopar
och meropoliter hade inte rättighet att
motsätta sig folkens enhälliga önskan om
enhet. Han kallade Paulus VI för Paulus
samarbete mellan

de kristna.

II,

eftersom han liksom hednafolkens
apostel bemördade sig om aft öve$ätta

Guds ord till vår tids språk. Fastän den
grånade pattiarken möter ett icke ringa
motstånd mot sina planer inom den heliga synoden och framför allt från de
övriga självständiga oftodoxa kyrkorna
pelsoner i hans närmaste omgivning
- var närvarande under audienserna
som
uppträdde på ett sätt som tydligt visade
detta * så ryder hans ord på att problemet med kyrkans
'aggiornamento> fattades i sin mest avancerade berydelse av
honom och några av hans medarbetare.
Samma motsats mellan föråldrade,
men orubbligt stelnade former och en

klar uppfattning av den enda möjliga
framtidsvägen återfann jag på andra håll.

Den gamle bibliotekarien i

Vatopedi-

klostret på Atos hade genom sin ener-

i srid
med en helt traditionalistiskt inställd
grupp av vallfärdande trosbrcider. Årkigiskt betygade reformvilja råkat

maodriten

i

Aten, som hade arbetat nio

år bland de grekiska arbetarna i Tyskland, något som inte undgått göra irtryck på hans tänLande och hans livsform, hade svårt att finna sig tillrätta i
den atmosfär av nästan fullkomlig upp-

höjdhet över all historisk uweckling,
som den grekiska onodoxin lever i. Slut-

ligen fanns samma hållning även

hos

igumenen vid Vlatadenklostret i Tessaloniki, ledaren för det enda riktiga forskningscentrum som finns inom de grekiskortodoxa teologiska fakulteterna. Efter
sina utlandsstudier har han nu ansvaret
för att det blir ett öppnare internationellt samarbete med teologer i andra länder och konfessioner.

Den teologiska fakulteten på Cbalki
På en knapp timma når man med en
snabb båt den näststörsta av Prinsöarna,
som ligger z3 km f.rän Istambul: Chalki,

på turkiska Heybeli, uppkallad efter

de

tidigare koppargruvorna ddr. På en nord-

lig höjd, omgiven av pinjer och cypresser, ligger Trefaldigheaklostret, troligen
gnrndat av Photius (omkr. 8zo-89r),

den mest framstående patriarken i ortodoxa kyrkans historia. Klostret hyser sedan t844 patriarkatets teologiska läroanstalt. Också denna ö visar samma bild
som den närbelägna storstaden: av dess
3 ooo invånare, förut nästan uteslutande
greker, har bara en fjärdedel stannat
kvat. Turkar har kommit ,i deras ställe.

Förändringen återspeglas också i skolan,
som i dag hat bara 16 studenter på rz
professorer. Endast turkiska medborgare
greker och andra utfår skrivas in
- ens vistas där tillfällänningar får inte

ligt.

Visserligen

har man upplåtit ue

tomma rum åt nägra gymnasieklasser för
att möjligen vinna någon kandidat ur deras led, men ingen gör sig stora förhopp-
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ningar. Det finns ä anåla sidan inte heller någon majoritet, som vågar rösta för
att skolan, Iiksom också patriarkatet, flyttas över till grekiskt område, av rädsla
för att det då en gång för alla kunde bli

slut med det ekumeniska

(d. v.

s.

över

hela världen rådande) patriarkatets

an-

språk på överhöghet. Dessa anspråk beTessaloniki

I Äten

rustar man sig med millioner
ja-affischer för folkomröstningen om den

nya författningen, vilken liksom

dröjsmåI.

Särskilt nödväodig är en bättre utbild-

ning av församlingsprästerna, Som den
italienska journalisten M. Rinvolucri påpekar i sin bok ,Anatomie einer Kirche"
(Styria, Graz ry67) står minst hälften av

de grekiska prästerna på en låg bildningsnivå. Alltför ofta har de ingen av-

strids redan kraftigt av ryssarna.

Aten

ningarna på verkliga reformer. Kort och
gott, man måste räkna med ytterligare

den

gamla i sin första pzrugraf. förklarar den
ortodoxa tron vara den >härskande> religionen. Den traditionella förbundenheten
mellan ronen och altaret omvittnas också

i en utställning i Zappeion, den stora
hallen i nationalparken, med titeln >Gre-

kernas krigiska tapperhet". Där ser man

ständigt präster och biskopar avbildade,

vilka välsignar arm6ns och rebellernas
vapen och standar.

Detta skulle kunna fördunkla det fak-

tum, att just förhållandet mellan kyrka
och stat kommer att bli (eller borde bli)
en av de brännande kägorta vid den
kyrkliga reform, som ställts i utsikt. För
ögonblicket tycks de förnyande krafterna
snarast ha neutraliserat varandra. Tidi-

slutad skolgång bakom sig, varken folkskola, läroverk eller ens seminadum, något som dock får ses mot bakgrunden av
den allmänt låga bildningen framför allt
på iandsbygden.
Till följd härav kan man inte tala om

något djupare inflytande från kyrkans
sida på samhället och offentligheten. Den
ömsesidiga isoleringen kan man se ett

symboliskt exempel på i den lilla bysantinska kyrkan Kapnikarea, som inte bara
hotar att sjunka genom jorden på grund
av de omgivande nybyggnaderna, utan
också genom sitt läge ,i korsningen mellan wå starkt trafikerade gator är omöjlig att nå annat än genom skickligt slingrande manövrering tvärs över körfilerna.
Ett helt anoat intryck gör Tessaloniki,
som en gäng f& kort tid var residensstad
för de romerska kejsarna (293 resp.

g re var det framför allt

30 j-r r e. Kr.) och med sina väldiga kyrkor och palats kan mäta sig med Rom,

ganisationerna >Zoe> och rSoterr, som
energiskt grep in och arbetade för en
kyrklig förnyelse, framför allt ungdomens religiösa fosran och vuxenundervisningen. Sedan inträdde en plötslig och
oväntad vändning, när militärregimen lät

Staden är verkligen präglad av bysantinsk kristen tad,ition. Den var i mer än
hundra år centrum för de nuvarande balkanländerna (slavernas aposrlar Cyrillus
och Methodius var medborgare i denna
stad, där man då talade en dialekt som
stod makedoniskan nära). Den teologiska
fakulteten är inte ba:,a bättre utbyggd än

lekmannaprofessorerna vid fakulteterna i Aten och
Tessaloniki och de religiösa lekmannaor-

välja en bildad, reformvänlig ärkebiskop
i stället för den vanliga stockkonservativa ledningen. Och om ärkebiskop Hieronymos Kotsonis inte lyckades inge förtroende hos en hel del prdster och lekmän på grund av omständigheterna kring
hans tillsättning, så kan dessa nu vara
lugna: hans hittillsvarande uttalanden
och åtgärder har åter dämpat förhopp-

rBz

i Aten; den står

också närmare det
kristna livet. Man har äntligen börjat
med att inte bara förbereda srudentern4
till examina, utan även lära dem bedriva
verklig teologisk forskning. Ett annat positivt drag åt, att föthällandet till katolikerna inte försvåras av uniaterna, de ka-

toliker som följer bysantinsk rit och som
beskylles för proselytism.

Perspektiu
Atos

När man kommer till Tessaloniki, bör
man inte försurnma ett besök i munkrepubliken på Atos. Fem timmar reser man
genom Tessaliens berg och skogar förbi
Äristoteles' hemtrakt, den lilla byn Stageira, innan man når ändstationen Oura)himnoupolis. Staden bär sitt namn
- har almelstadu * med den äran; jag
drig sett en så klart lysande stjärnhimmel. Därifrån för en liten fiskatbåt besökaren till hamnstaden Dafni. Inresevisum kontrolleras, och man bestiger sedan
per buss den sista bergkammen framför

"huvudstaden" Kari6. Där får man sitt

gare hade samma munk (som för övrigt
hade en viss bildning
han kände åtoch Jasminstone till namnen Heidegger

pers) visat oss en väggmålning från
r4oo-talet med helvetets avgrund och en
uppstigande rökpelare och på allvar pri-

sat den som en profetisk siatbild

av

atombomben.
För några år sedan gjorde man ett för-

sök att låta en crupp på rz munkar få
utbildning i handskriftskännedom vid
universitet i vdst, för att på detta sätt
hejda det förfall som hotat värdefulla
handskrif er av skilda slag. Deras utbildning är sedan länge avslutad, men mun-

uppehållstillstånd och finner sig plöaligt förflytad roo eller zoo är tillbaka
i tiden. Inte bara elektriskt ljus och vattenledning saknas, utan även alla massmedia så när som pä nägra urgamla tid-

karna utom wå är spridda ät alla häll.
En är ledare för skolan på Ätos; de övriga ville klostren inte ta dllbaka. En lik-

Iikväl blev jag i

endast en av sex utexaminerade elever
bestämmer sig för att bli munk. Värst
tycks läget van f.ör det ryska S: t Pantaleimon-klostret, som i oktober 1968 till
hälften lades i aska: en gång byggt och
bebott av r 5oo munkar räknar det idag
knappt en hundradel av sina forna invå-

ningar här och där.

första ögonblicket rätt förvirrad, när en
gammal rumänsk munk på allvar fågade
mig hur Hitler hade det.
De zo stora klostren hyser i dag vart

och ett bara 3o-4o munkar, men de
byggdes en gång för 3oo-4oo. AIlt som
allt finns det r ooo munkar på Ätos.
r9r3 vff det ännu nära 8 ooo. Ide6r om
förnyelse och reform av munklivet saknas
utom hos bibliotekarien, som va!
den -mest bildade av munkarna. En klosterföreståndare svarade på min fräga i
denna angelägenhet tämligen torrt:
,Men vad vill ni reformera? Ungdomen
nu för tiden saknar den rätta andan!>

Därmed menås beredvilligheten

att
hänge sig åt liturgin och den av legender
och övertro mättade atmosfären, där bildning betraktas som skadlig för själen. En
liten händelse kan illustrera detta. En

munk hade utmålat för två grekiska besökare hur fördärvligt det är att fönrösta
på det mänskliga förnuftet. Han frågade

mig, vad jag ansä1. Dä jae sade honorn, att förnuftet ju är en Guds gåva,
som människan bör bruka, och att dess
bruk tills vidare är en öppen fräga, avbröt han mig med en energisk gest. Tidi-

nande tragedi tilldrar sig för övrigt

ovan nämnda klosterskolan

i

i den

Kari6, där

flare, mest gamla och sjuka.

I de övriga klosuen,

framför allt

de

grekiska, finns en klar skillnad i nytillväxten mellan de cenobitiska klostren å
ena sidan och de idiorytmiska (de självständigt levande) munkarna å den andra.
I de förra träfiar man åtminstone 5-ro

unga munkar (under 4o år), men

i

rala, men också alltför rika och

lata,

de

sistnämnda aldrig mer än wå eller tre.
Orsaken härtill kan ligga i idiorytmikernas dåliga rykte: de anses alltför libe-

ibland

t. o.

m. som moraliskt mindre på-

litliga. I själva verket är skillnaden inte
så stor, eftersom båda riktningarna står
främmande inför en apostolisk gfunir.g.

Men under det att idiorytmikerna tar
emot de många gästerna av andra konfessioner öppet och tillmötesgående, träff.ar man bland cenobiterna inte sä fL fa-

natiker, som ibland stänger sina kyrkot

eller ohämmat smädar andra

konfessio-

Iref.
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Man kunde kanske ro, att bildningsfientligheten på Åtos har en obruten tmdition. Så är det emellertid inte: ännu
syns intill Vatopedi-klostret ruinerna av
akademin från rToo-talet, det sista stort
upplagda försöket att gön Atos till en
plats för helig vetenskap. Tyvärr förföll
akademin efter en kort blomstringstid,
som så många tidigare ansatser i denna
riktning.
De grekiska besökarna på Atos betraktar sin resa dit som en vallfärd: därför
intar vördandet av de talrika relikerna
främsta platsen. En prdswigd munk lägger överallt ,beredvilligt upp teliker
framför ikonostasen. Man uttrycker sin
vördnad för dem med många korstecken,
kyssar och knäfall (metanior) och glömmer inte att beröra dem med stora bomullstussar, för att ha ett minne med sig

landet och

tufen.

Enligt vad som sades i Grekland, tycks

det blott vara en tidsfråga, när regeringen upphäver Atos-republikens självständighet och gör halvön till ett kulturcertrum, tillgängl'igt [.ör alla, alltså även

till

till

det grekiska fast-

öarnas badoner.

Vad beträffar reformen att klosterlivet,
så tycks kvinnoklostren stå mera öppna
inför en sådan. Detta gäller särskilt nora

och mellersta delana av Grekland, där
man när nytillskottet i klostren är tillräckligt stort redan har börjat ge enklare
undervisning i byana. Själv fick jag bara
tillfälle att besöka nunneklosttet Paotanassa i den senbysantinska berg- och ruinstaden Misra på Peleponnesos, 7 km från
Spana. Men liksom detta kloster var det
enda bebodda av de tretton bevarade kyrkorna och klostren i en eljest död, om
ock oändligt vacker stad, så framstår för-

i den grekisk-ortodoxa kyrkan för
närvarande bara som ett glimmande kol
under ett berg av askanyelsen

Gerbard Podshalsky SI

till

släktingar och församlingsmedlernmar. Bland utlänningatna finner man
utom de ortodoxa immigranterna inte så
få, som här hoppas återfinna ett stycke
urkristendom, men blir förvirrade av den
undediga traditionalismen och återvänder hem mer eller mindre besvikna, om
än tröstade av den paradisiskt sköna nahem

rister som kommer

Det må här tilläggas aa en fyra dygns
eldsvåda

i

början av augusti härjade ber-

get Atos och förstörde skogarna mellan
klosten Vatopedi (grekiskt), Chilandar
(serbiskt), Eshpigmenou (grekiskt), Zog-

raphou (bulgariskt) och Konstamonitou
(grekiskt). Elden uppkom genom en
gnista från en motorsåg. Flera gånger ho-

tades även de nämnda klostren. Men
munkarna lyckades avvärja faran. Skogselden är nägot av en katastrof för klost-

ten och för hela munkrepubliken. Sedan
klostren genom statlig expropriation har
födorat sin utanför Ätoshalvön liggande

för kvinnor. Troligen finns på grund av
den tilltagande inre och ytue utarmningen i längden inget annat val, hur
mycket man än må beklaga, att därmed
ett av de få hörn av vädden, som inte

Dessutom befarar man bland munkarna

översvämmas av turister kommer att för-

att militärjuntan

svinna. Atos besöktes förra året
1969
av ungefär 3 joo personer, -vilket är
- i jämförelse med de svärmar av tuföga

gare >säkerhetsåtgärder", det
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jord, var skogsbruk deras enda inkomstkälla. Skogarna är nu förstörda och klost-

ren saknar allt ekonomiskt

undedag.

i Aten kommer att utnyttia katastrofen för att vidtaga ytterlitill

att fötlägga trupper på Atos.

vill

säga

LITTERÄTUR

Josef Andreas Jungmaon: Kyrkans liturgi, Kortfattad förklaring mot
bakgrund..

d.ess

bistoriska

Utg. av Vår

Frälsares

församling, Malmö 1968, zo8 s.,

kf. 20:

-.

Det är i dagens läge ingen tacksam
ut en bok om kyrkans
liturgi. Det kontinuerliga reformarbetet
på liturgins hela fält gör på kort tid
uppgift att ge

varje framställning som syftar till att ge
orientering i den aktuella liturgin mer
eller mindre föråldrad. För mässans del

är nu detta reformarbete avslutat genom
det nyligen fastställda reformerade romerska missalet, under det aft revisionen

av de övriga liturgiska riterna

ännu

knappast har mer än börjat. Ändå måste
det sägas vara mycket acknämligt att vi
nu fått en svensk översättning av Jungmanns arbete Der Gotteil'ienst d'er Kirche, som efter
"särskilt tills ånd från för-

fattaren ... bringats
med dagsläget" (sid.
som alltså
ler.

i

i

överensstäm.rnelse
ett dagsläge

z)

vissa stycken -inte längre gäl-

Jungmanns bok har ändå givewis myc-

ket att ge både av värdefull

historisk
kunskap och av praktisk vägledning till
den djupare förståelse av liturgins innersida som är nödvändig, om liturgins förnyelse också skall bli en trons och fromhetens förnyelse. Även om tyngdpunkten
li,gger på en beskrivning av den aktuella
liturgin, ges både i et särskilt kapitel
(sid. q-28) och på många andra ställen
palitlig och för praxis ny,ttig infotmation
om liturgins historiska uweckling. I särskilda kapitel behandlas vidare lirurgins

byggelement (textldsningar, sång, bön
12-

692839 Credo 5o:e årg.

Nr. 4,

1969

etc.), kyrkobyggnaden med dess inventarier, de olika sakramentala handlingarna,
tidegärden och kyrkoåret. Genom ett utförligt person- och sakregister kan boken
tjäna som en värdefull uppslagsbok.
Bakom översättningen av Jungmanns
arbete står i egenskap av granskare fil.
kand. Maxim Mauritsson, som nedlagt ett
förtjänstfull arbete på att ge oss tillgång
till teologiska klassiker på svenska. över-

sättningen

är gjord av fil. mag.

Svensson. Den

är

i

stort sett god,

Gerd
även

om en hel del arkaismer både i ordval
och språkform något stör det goda intrycket. Såväl granskare som översättare

liksom Vår Frälsares fönamling i
som utgivit boken
fönjanar
- uppmuntbåde tack för sina insatser och
ran ill fortsatt arbete.

-Malmö

fn

Karl Hermann Schelkle: Tbeologie d.et Neuen Tesraments. l. Schöpfung. rJ7elt
Zeit
Mensch. Patmos, Diisseldorf -1968, r74 s., DM 2r:-.
När man i dag talar om biblisk teologi, så menar man en tämligen ny gren

inom den teologiska vetenskapen. Den
uppstod 'när man för omkring hundra år
sedan började överge den litet ensidiga
uppfattningen av den Heliga Skrift såsom enbart Guds ord och när man allt
djupare lärde sig {örstå att d,* var fÅga
om Guds ord i människors ,mun. Man
lärde sig att skilja tydligare mellan t. ex.
johanneisk och paulinsk teologi, rnellan

kyrkans religiösa livsyaringar och den

r8j
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enskilde författarens teologiska reflexioner, mellan det som var historisk berättelse och det som var del av kyrkans predikan och förkunnelse. Man insåg också
att den kristna låran if.rän början inte
var något fast formulerat system av lärosatser, utan att det kristna trosinnehållet,
såsom det framträder t. ex. i de nytestamentliga skrif'terna, har en viss historia.
Att spåra upp uwecklingslinjerna har varit syftet i flera av de verk som utkom
under de sen.rste äten, f.rän katolskt håll
av t. ex. Meinertz, från protestantiskt håll
av bl. a. Bultmann och Conzelmann.

När nu Schelkle, som är professor i
Nya testementets exegetik vid den katol-

ska teologiska fakulteten i Tiibingen, utger det första bandet av ett verk om det
Nya Testamentets teologi, vilket skall
omfatta fyr"a band, så har han använt en
annan metod än den rent historiska. Han

tar upp tre

grundläggande begrepp:

vädd, tid-historia och människa och belyser mera tematiskt deras nytestament-

liga teologiska innebörd. För varje begrepp utgår han från Gamla Testamentet.
Sen följer han den historiska uwecklingslinjen inom Nya Testamentet, utgående
från de synopdska evangelierna och vidare över Paulus och Johannes till de
ännu senare skrifterna. Framställningen
av varje begrepp avslutas med en kort
teologisk reflexion och en konfrontation
med liknande begrepp i vetenskapen och
vissa moderna världsåskådningar.

Denna bok är ett betydelsefullt till-

Hans Kiing: Die

Kircbe.

Herder, Freiburg t967, 6o6

s.,

DM 4z:-. Tbe Church. Paper
back, Burns & Oates, London
1969, 5r8 s., sh. 42. D e n s.: For

att verden må tro. Pauluskredsens
Forlag, Kpbenhavn 1966, 79 s.,

Dkr. 8:85.
Hans Kiing hör till vår tids mest vitala katolska teologer. Utmärkande för
honom är hans entusiasm. Den mannen
brinner, vilket alla hans böcker förråder
vid första påseende. Ännu mer: är han
ett med sin sak, så är det inte någon ämbetsställning han ,identifierar sig med.
Tvärtom är det i s,in teologi han lever.
Därmed är hans personliga profil beskriven och

hans begränsning.

- Kiing om kyrkan, så gör han
Skriver
på
det
sitt överlägsna sätt. Han har läst

mycket, förstått mycket och dessutom
syntetiserat en hel del. Id6er, som i dag
är levande och som har framförts av andra teologer, har han sammanfört i ett
borrande tänkande. Karl Barths syn på
kyrkan, Rudolf Bultmanns syn på Kristus och åtskilligt annat, har Hans Kiing
integrerat till en enhet, som är på en
gärLg imponerande och klargörande.
Grundvalen för Köngs kyrkosyn är Bibeln. En hel del av det, som vi i katolska
teologiska framställningat ät van? vid att
finna, har fallit bort i denna ekklesiologi.
Det är ingenting att gräta över. Men en
sak fattas ändå hos Kiing: kyrkans enhet

till den rika exegetiska literatur,
i den meningen att hoo till sin konsom för närvarande blomstrar pL llen -stitution och till sin natur är en engångsskott

håll. Författaren faller inte för frestelsen
att utan omsvep förklara just de nyaste
och mest progressiva teorierna såsom nå-

got oumbädigt. Fastmer ger han alltid
tillräckliga sakskäl

föt

sina åsikter och

företeelse. För ett tänkande som alltid är
benäget att absrahera och att formalisera,
dvs. att gå bakom individerna och bakom

de individuella fenomenen för att spåra
något allmängiltigt, medför kyrkan

den störställer oss nds-

förklarar sig vara beredd till en omprövning av sina uppfattningar. Stilen är enkel och klar och göt boken lättläst även

sta svårigheten. Kyrkan

för teologiskt icke utbildade

själva den gudomliga realiteten. Varje li-

läsare.

Rainer Carls SJ

just såsom engångsfenomen

tan inför lika

olösbara problem som

beral protestant bör bli glad, när han
hos Kiing inte läser alltför mycker om

Litteratur
helgon och om Guds Moder, inte heller
något alltför strängt om ämbetet i kyrkan. Ortodoxa lutheraner däremot har visat sig vara benägna att beklaga något
som de inte kan betrakta annat än som
en upplösning av en tro som de beundrar.

Viktigt är, att någonting har förblivit i
skymundan: kyrkans enhet har kommit
till korta. Här framträder, vad som saknas hos författaren själv. Är han entusiastisk, så är det för fattban sammanhang,
alltså för sådant som tänkandet speciellt
är till för och som människan med sitt
tänkande kan hoppas få grepp om.

Efter att Immanuel Kant år r78r hade

utgivit sin Kritik d.er reinen Vernunft,
det stora och svårlästa verket, kände han
sig skyldig att skriva en mera lättillgänglig sammanfattning av huvudtankarna.
Så kom wå år senare Prolegomena, )\ven
King har, visst inte efter boken om kyrkan utan redan litet tidigare, skrivit ett
kompendium av vissa grundtankar, en
frarnställning för en bredare teologiskt
in resserad allmänhet. Det föreligger
även på danska: For att aerden må tro,

Det finns olika kallelser

i Kristi

rike.

Hans Kiings kallelse tycks ligga på förståndets plan. Låt oss lära av honom det
han har att erbjuda. Men låt oss inte
stanna hos honom.

Lars Cattos

Hans Kii ng: lVahrbat'tigheit.

Zv

Zt;-ka,nfu

der Kirche. Herder,

Freiburg 1968, 239 s., DM rz: 8o.
Skall det verkligen vara nödvändigt att
törsvara kyrkans sannfärdighet? Det menar i varje fall den kämpande teologiprofessorn i Tiibingen, Hans Kiing, i sin senaste bok. Försäljningsresultatet tycks ge
honom rätt, i den mån siffror betyder något.

I

Då han tar itu med

fördelsekonmollens

problematik bekänner han sig

till

den

Helige Andes ledning. Särskilt frimodiga

är hans anmärkningar med anledning

av

Charles Davis' uträde ur kyrkan (jfr
CREDO ry6e sid. 38 f.).
Up,priktighet innebär människans och
kyrkans beteende utåt, sannfärdighet hen-

nes attityd gentemot sig själv. Den senare framstår som den förras sjäI. Kyrkans framtida framgång beror väsentligen på hennes sannfärdighet. Guds folk
kan ställa sina anspråk och samtidigt vara
anspråkslöst enbart genom att avstå från
en till legalism förfalskad moralkasuistik.

Endast en sannfärdig kyrka kan samtidigt vara ledande och tjänande.
Hans Kiing tror på och hyser förhopp-

ningen om att kyrkan uppnår den epokala nyorientering som inleddes av Andra
Vatikankonciliet. Proklamerar han kravet
på sannfärdighet som ett slags program,
så är han samtidigt medveten om att programmet i en viss mening redan är förverkligat. I och med att slå in på vägen
mot sannfärdighet är Guds folk på vägen
till sig självt!
Hans-Otto Hzsrnann SJ

Joseph F.atzirger

Ein-

filhring in das Christenturn. Yorlesungen iiber das Apostolische
Glaubensbekenntnis. Kösel-Verlag Mtnchen 1968, 3o7 s., DM
r9: 8o, 24:

-.

För nästan ett halvt sekel sedan utgav

Karl Adam, han såväl som Ratzinger
professor i katolsk dogmatik i Tiibingen,
sin bok >\(/esen des Katholizismus". Ef-

en medryckande stil behandlar Hans

Köng kyrkans aktuella krisläge. Han gör
det med oförbehållsam öppenhjärtighet.
På

Guds folks fel under gängna tider eller
väta dagat. Samtidigt visar Tiibingenteologen sin solidaritet med och sin kärlek till den av Kristus instiftade kyrkan.

i

kritik

sparar han inte, det må nu gälla

ter att ha läst Ratzingers bok kan man
med all rått säga aft han lyckats minst
lika bra som Kad Ådam med att flamställa trons väsentliga innehåll. Fastän
r87
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boken inte alltid är lättläst och fastän
man inte alltid vill instämma i vad den
säger, så är den spännande från första sidan

till

den sista.

I wå inledande kapitel klargör författaren vad som menas när en kristen sägerl. jag tror. Med särskilt ,uppmärksamhet och glädje tog recensenten del

av

gränsen

av

i

nutidens
verklighetsförståelse och förnuftea bety-

framställningen

i tron.
Boken har tre huvuddelar uppdelade
efter de tre trosartiklarna: Gud, Jesus
delsefulla roll

Kristus, Ånden och Kyrkan. Författarens
Iörmäga att kasta nytt ljus över de gamla
sanningarna är beundransvärd. Man börjar till och med förstå att Trefaldighetens mysterium inte alls är så obegripligt som vi hittills kanske hade trott.
Vidgade och sammanfattande perspek-

tiv ger oss en exkurs i and,ra huvuddelen: "Strukturen des Christlichen>. Det
är ett försök
\ägga fram "die Bau^tt
formel der christlichen
Existenzo och
därmed också "das '$?'esen des Christentums'. Ett liknande försök att skapa en

>Kurzformel, av den kristna tron för
vår tid har tidigare gjorts av Karl Rahner. Det finns tydligen ett behov för en

Författaren försöker att ge ett svar på
frägan, hur uoris till synes oförenliga si-

dor kan försonas med varandra. Tron

skall ju å ena sidan vara rationellt försvarbar och skail å andra sidan framstå
som människans fria ja till den i uppenbarelsen framträdande Guden.

I bokens första del visar Georg Muschalek, hur den fornkyrkliga uppfattningen om enheten mellan människans
intellekt och hennes f.ia viljz långsamt

kom att upplösas, ända till Descartes' tid,
då klyvningen mellan förnuft och vilja,
mellan den med nödvändighet wingande
evidensen och människans fria handlande, småningorn korn att fullbordas.
Det är alltså enligt författaren en typisk
modern attityd att se i tron oförenliga
sidor. I bokens andra del visar föfi.attaren, att klyvningen i f.räga inte står att
finna i de bibl,iska skrifterna- Utifrån
denna utgångspunkt förstår man den lösning som f;amläggs i de två slutkapit-

len: Människan får sin intellektuella

sä-

kerhet på alla livsornråden, både i vetenskapen och i tron, just i det ögonblick
hon avgör sig.
Författaren borde ha närmare klarlagt
sin tes om att )visshet uppnås i avgöran-

sådan sammanfattning. Ratzingers försök
till svenska.
Vi står ofta litet tvekande inför den
moderna teologins resu'ltat. Det finns en
viss tendens att ställa i fåga allt, en tendens som på sina håll väcker både osäker-

detu. Han borde ha utarbetat en mera
noggrann analys av den mänskliga kunskapsakten. Framför allt borde han ha
tagit hänsyn till vissa resultat i deo nu-

het och mowilja. Ratzingers bok är inte
av sådan aft. De mest >progressiva, kan
läsa den med vinst, de mera >konserva-

skapliga evidensideal som innebär string-

vore värt att bli översatt

tivau blir inte

chockerade.

Den

kännetecknas av klarhet, glädje och förtroende.
P Max Stanzel

Georg Muschalekz

Glaa-

bensgewi$beit in Freibeit. Quaestiones disputatae 40. Herder,

Freiburg 1968, ro4
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s.

tida

vetenskapsteoretiska diskussionen.

Han hade kunnat

ld.ra

sig, att det veten-

ens och därmed kunskapens "ofrihet>

nuförtiden ifrågasä.ttes av allt flera filosofer. Många av dagens vetenskapsteoreti-

ker jämför vetenskapen hellre med en
gungande flotte än med en stringent
byggnad av evidenta satser. Man kämpar
alltså mot väderkvarnar, när man ständ'igt utgår f:'än f.örca århundradets opti-

nistiska vetenskapsuppfattning. Dagens
vetenskapsmän är i själva verket medvetna om att även vetenskaplig forskning
kräver avgöranden. Hade författ'aren lagt
märke därtill, så skulle hans tes om en-

Litteratar
heten av visshet och frihet i
inte längre framstå såsom ett

Sigfrid Estborn:

trosakten
besynner-

ligt särfall utan få mera vardagliga

Krisb-

na, Allah eller Krisrus. Omvän-

siktsdrag. Tron skulle visa sin släktskap

delsens probiem belyst av några
indiers Yäg till kristendomen.

med människans ställningsmgande till

Verbum, Stockholm 1969, t39

verkl,igheten överhuvudtaget.

kr.

an-

Boken är inte lättläst. Men den ger nya

uppslag ät. alla som idag brottas med
trosproblem och är frestade att tappa modet inför vetenskapens anspråk på säker
kunskap.

Burkhart
Schneider:
Friede, d.as lVerk
d.er G ere chtigåell.
MusterschmidtPias XIL

Verlag, Göttingen Frankfun
s.,

Zt-

DM 4:8o.

Boken är en biprodukt ,till den dokumentation angående modern påvehistoria
som författaren tillsammans med kolleger under de senaste ären t:m,r framlagt:
se ovan sid. 16z. Här ges en historisk
teckning över Pius XII:s liv och verk
för den ,intresserade ailmänheten. En kort
bibliografi ger vägledning åt sådana som
vill veta mer. Anmärkningsvän nog stannat broschyren inte vid det rent historiska. Mellan raderna ligger den aktuella
problematiken om påvedömer politiska
engagemang. Paulus VI: s resor har aktualiserat frägan. Hur långt får påvens

Var ligger

grånserna? I pluralitetens tidevaw visar sig
en del icke-katoliker, ja, även icke-kristna
grupper, vara oroade över påvens anspråk
pä
tan randlighetens> ledande repre^tt
sentant. Bakom stär frägat om förhållandet mellan kyrkan och världen. Man har
verksamhet sträcka sig?

hittills inte funnit ett sva! som kan anses
gälla för alla tider.

De av Burkhart Schneider Inmlagda
Iakta ger alltså läsaren anledning att
tänka vidare. Inte minst därför kan den

lilla

boken rekommenderas.

IY, K.

s.,

5:-.

,I vår tid är det nödvändigx, att kyrkan
söker förstå omvändelsens natur), skriver
i förordet till denna bok John A. Subhan,
biskop i Metodist-Episkopalkyrkan i Hydrabad och själv konvenit

Rainer Carls SJ

rich r968,9o

r

Hans omvändelsehistoria

från

islam.

är en av

de

många Sigfrid Estborn beskriver och använder som utgångspunkt för en slutlig
analys av omvändelsens problematik.
Alla dessa berättelser llo;t ett gemensarnt:
de visar att vägen till kristendomen inte
varit någon lätt vandring och att övertygelsen att den rnyau religionen var den
sanna inte är någon länköpt tro.

Det är ,biwis svårt för en lekman att
f.ölja töfi.attarens tesonemang, när han
summemr fram

det

gemensamma för
beräctas ter
sig ibland fantastiskt och verklighetsfrämmande, eftersom den rniljö och de
personliga förhållanden under vilka dessa
dessa omvändelser.

Det som

är exotiska
Sarntliga dessa kon-

konveniteter levt och lever

för en västerlänning.

vertiter är individualister (vilket författaren också påpekar). Följaktligen blir
det ur lekmannens synvinkel ganska svårt
att d,n negra allmängilt'iga slutsatser.

Trots detta och trots att boken här och

där tyngs av ett snårigt

sprråk erbjuder
den dock intressant läsning.

Birgitta lYinback

Anders Jeffner och
Bo ITirmark (red.): Fred's-

politik och Aristen tro. Verbum,
Stockholm 1969, zz6 s., kr.
I9:

-'

,Vilka socialetiska riktlinjer kan man
finna i Bibeln, och vilka är de praktiska
r8g
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förutsättninga

i

socialt, ekono-

miskt, politiskt etc. avseende

för

att

riktlinjer skall kunna -omsättas i
handling?" Så formulerar Bo \Wirmark
dessa

centrala frågeställningatna i denna
bok. De ges här en ingående analys och
ställs under debatt av nio välmeriterade
och välskrivande författare, teol.dr. Mattin Lönnebo, prof. Johan Galtung, doc.
Anders Jeffner, prof. Harald Riesenfeld,
prof. Mauricio Lopez, fil. kand. Herman
Schmid, jur. dr. Gunnar Adler-Kadsson,
teol. lic. Anne-Marie Thunberg och pol.

de

mag. Bo

\(irmark.

Boken är främst avsedd som gtundbok

för snrdiecirklar, och den studieplan Bo
rVirmark försett den ,med är sdkert till
ypperlig hjälp. Där finns t. o. m. ett stlldiecirkelschema! Varje kapitel sammanfattas och är förseot rned frågor att diskutera. Tyvärr måste man nog säga, att vissa
av texterna kan verka avskräckande på
lekmannen. I synnerhet är det olyckligt
att professor Galtungs uppsats, rOm det

Dessa

wå dokument framstår i det när-

maste sorn ett

s r till

Hildegard Goss-

Mayr, när hon i sin bok "Makt utan
våld" eftedyser uttalanden på detta område från de kristna leden. Särskild glädjande är det att se, att de båda grupperna,
pacifister och icke-pacifister, så klart lyc-

kas definiera likheter och olikheter i
uppfattning inom en kristen ram och
detta dessutom utan de affekladdade undertoner som ofta brukar prägla debatter
av detta slag.

Man vill gärna rekommendera boken
Fredspolitik och kristen tro till ingående
studium. Den innehåller diskussionsma-

terial kompletterade med rikliga littera-

till frågor som det är absolut nödvändigt att varje kristen såväl
individ som kyrka tar ställning till.
turanvisningar

Birgitta lVinbäck

internationella systemets fr,amtid", placerats redan som andra text. Språket här är

i hög grad "vetenskaplig[, och de modeller resonemanget bygger på förutsätter i,bland nästan en speciell sociologisk

(red.): Teologi rcaol*ion utaech.ling. Yerbum, Stockholm 1968,

skolning. Desto större erkännande måste

8r

man ge det följande avsnittet, Internationell etik och kristen tro, där Anders
Jeffner och Harald Riesenfeld svarar för
innehål'let.

>Kan kyrkan vara politiskt neutral?u
frågar Anne-Marie Thunberg och Bo

rVirmark i en uppsats, vars innehåll väl
är det mest brännande inom kyrkorna
idag. Rubrikens fräga besvaras med ett
klart nej, där man givewis skiljer mellan partipolitik
vilket det alltså inte
il fräga om här - och politiskt engagernang överhuvud.

-

Slutligen innehåller boken två bilagor,
dels en rapport från den konferens mellan kristna pacifister och ,icke-pacifister,
som 1968 hölls i Bossey, dels ,Uttalande
ay ungdomsdelegaterna vid Uppsala
1968 om revolution: våld och icke-våId".
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s.,

kr. 9:
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Åter och åter blir man påmind om att

i många avseenden är ett religi<ist u-land. Detta gäller inte rninst nySverige

hetsförmedlingen. Tidningar och w syssIat ofta med meddelanden från hela vädden om protester och revolter, med krig
och det lidande som följer i krigets spår.

Vi

bjuds program kring dessa händelser

liksom kring problem

i

samband med

men den kristna insatsen och det
kristna tänkandet i sammanhanget tycks
dessa,

ofta inte existera. Nanrrligwis finns det
sådant engagemang från kyrkornas
håll och har funnits där mycket länge.

ett

Frågan ar bata varför det inte uppmärksammas?

Den bok Anne-Marie Thunberg redigerat ger emellertid en gpd sammanfatt-

Litreratur
ning av de olika kristna kyrkornas

Kerstin Än6r: Gud.s ord.
och d,agens nyheter. Verbum
Stockholm t969, rj9 s., kr.

sätt

att angripa problemen. Den består av två
ytterst viktiga dokument: rapporten från
Beirutkonferensen och rapporten från
Zagorskkanf.erensen, båda

hållna

1968.

Beirutkonferensen var en expertkonferens den zr-27 april 1968 anordnad av
en tillfällig gemensam komnitt6 för Kyrkornas världsråd och Vatikanens komrnission Rdtwisa och fred. De slutsatser och
anvisningar som redovisas i detta doku-

ment är mycket radikala. Det gäller nu
för kyrkorna att visa att den kristna uppfaaningen att mänskligheten är en har
en innebörd för de kristna själrra. Kravet

på internationalisering och därmed följande solidarisering med de hungrande
och fattiga understryks nästan på varje
rad. Men lappofien är inte en rad välklingande fraser. Där finns en klar analys av väddsläget och lika klara rekom-

till kyrkorna om hur dessa
rent konkret skall hjälpa till att råda bot
mendationer

på missförhållandena.

Rapporten fån Zagotsk är ett resultat
gemensam konsultation mellan
Kyrkornas världsråds depanement Kyrka
och samhälle och dess Faith and Order-

av en

kommission

den 17-23 mars

ry68.

Denna rapport tar frarnförallt sikte på de

teologiska problemen i samband med
Beirutrapportens innehåll. Den ät betydligt kortare (24 s.) ån denna, men innehåller framför allt en analys av begreppet
revolution, som är värd att beakta i den
aktuel,la debat'ten. Faran med termer som

blir populä.ra är ju att de används utan
klar innekird och definition. Här finns
nu en sådan att tillgå. Här betonas också
vikten av ett klart och genomtänkt samband mellan handlandet på det sociala
planet och den teologiska förståelsen av
människan och hennes kallelse att ta del

i Guds skapelse.
Det är eo stor tillgång för de kristna
kyrkorna i Sverige att dessa båda rapporter nu finns i översättoing.
Birgitta lYinbäck

r

g: 5o.

är ett ord som vatit
kyrkliga sammanhang alltsedan förberedelserna till Vaticanum II.
"Aggiornamento>

populärt

i

Denna anpassning .betyder en mängd
olika saker. En av dessa är att visa på
vilket sätt Bibelns ord är titrlämpligt på
vår egen tids händelser.
Bibelns budskap är lika aktuellt som
någonsin och lika tillämpligt. Detta visar med all önskvärd tydlighet Kerstin

An6rs bok. Den är upplagd som handbok för studiecirklar och är som sådan

ypperlig. Den

kir kunna

blåsa

liv i

många bibelstudiecirklar, som tyvärr ofta
n|gu
annars blir ett självändamäl
- vecka
man sysslar med en kväll varannan
och som noga avskiljs från resten av det
liv man lever. Men boken kan också med
fördel rekommenderas till enskilt srudium. Där behandlas bl. a. uJandsfrågor,
samhällsarbete, massmedia, statussymbo-

frågor som
ler och barnuppfostran
- att ta ställingen av oss kommer undan
ning dll som kristen. Varje kapitel är
späckat med bibelhänvisningar, vilka
kompletteras med utmärkta studieanvisningar

i slutet av boken.

Låt m'ig

till

sist nämna en förtiin för

Marilyn Monroe, skriven av den latinamerikanske munken och poeten Ernesto
Cardenal, här i översättning av Ingemar
Ireckius. Det är en bön som vidgar sig

till en förbön för

och meditation över

hela den moderna världens situation och
enbart läsningen av den gör boken värd
att rekommendera.
Ätt Guds ord och dagens nyheter dessutom är briljant skriven och med €n stor
poftion humor gör den inte sämre.

Birgiua lVinbäck

Hildegard Goss-Mayr:
MaAt utan aåld'. Om den kristne

19r

Linerutur

Kurt Almqv ist: Liahläd.naden som reus sönder, Natur och

och revolutionen. Verbum, Stockholm 1969, 136 s., kr. 13:5o.

Om icke-våldet

Kultur, Stockholm 1967, r8r

va-

kr. z6:

- fascinerande bok.
handlar denna

pen

I

de fattigas

en-tid då kapprustningatta inte tycks

veta av några gränser och klyftorna mellan världens välmående nationer och ut-

vecklingsländerna bara förefaller växa,
har kraven på en omfördelning av denna
världens goda ökat och ropen från de
fönryckta samhällslagren kan inte tystas.
Revolution har blivit lösenordet
ett
ord som åtminstone vi europ6er- oftast
förknippar med blodsutgju'telse och våld.
uRevolutionens id6u och rrevolutionens
filosofi" diskuteras och analyseras. Man
kan säga att Hildegard Goss-Mayrs bok
på sätt och vis är yttedigare ett bidrag
till denna debatt. Men ett bidrag som

skiljer sig väsentligt från det mesta

i

äm-

net.

I

en tid då många
{ysn kristna
tviflgas till desperata handlingar
och inte
ser någon annan uwäg än våldets är Hildegard Goss-Mayrs vittnesbörd (så förtjänar boken att kallas) ett mycket nödvändigt och hoppfullt tecken. Hon förfäktar sin åsikt .med en verklighetsförankrad optimism, som iote kan kallas annat
än ,ren kristendomo, ett uttryck som hon
själv ofta applicerar på de radikala

kristna rörelserna. Den kristna
ningen

i

åskåd-

hennes bok kan summeras med

nägta ord av författarinnan Gunnel Vallquist, som för civrigt skrivit förordet till
,Makt utan våldr. Hon skriver i sin bok

till Gud (rq6o): >Vår uo står i
antingen har Kristus uppstått, och då- är anden starkare än
Vägar

s.,

-.

Kun Almqvist låter världen emanera
ur det ,egentliga Varatu. Trappstegsvis
sänker sig det Gudomliga ned genom de
mera atdliga änglasfärerna ända till det

grovt materiella. På sin väg neråt splittras den gudomliga andligheten alltmer,
Men gudomliga gnistor finns kvar, framförallt i människan. Dock även hon har
under historien ständigt gått nedåt. Den
däri liggande )arvsyndenr kan bara botas genom att människan söker sig till-

till sin gudomliga kärna.
Kurt Ålmqvist lämnar bidrag till

baka

lös-

ningar av vissa problem som uplxtår ur
spänningen mellan 'tro och vetande. Men

för sin världssyn kan han på intet sätt
åberopa den Heliga Skrift och den kyrkliga traditionen. Visserligen finns det

gnosdska element i Bibeln, men de har
för det mesta fån en kristen orntolkning.
Visserligen förekom nyplatonska strömningar inom kyrkan, men deras bärare

hörde vanligtvis inte

till

kyrkans mera

centrala gestalter. Dessutom är det ensidigt att se medeltidens id6historia bara
utifrån sn platonsk synvinkel. Det finns

en lika betydelsefull aristotelisk

smöm-

ning.

Även sakligt sett kan man göra invändningar mot Almqvist. Människans
andlig:a dimension förminskas

i

hans teo-

rier. Uppenbarligen har han fallit offer

paradoxens s66kgn

för frestelsen att inskränka andligheten
till den intellektuella sfären. På det viset

våldet, eller också har han inte uppstått,
och då är vär tro förgäves. Men endast

slipper han vad som har att göra ,med ansvar inför Gud, med synd, nåd och frälsning. Sarntidigt försvinner föreställ-

om
har

vi erkänner att vår tro är förgäves,
vi rätt att tvivla på att kärleken kan

övervinna våldet. Det gäiler att välja, och
att ta konsekvenserna av valet. Ännu återstår att se hur världen skulle se ut om de
kristna vågade tro på sina egna ideal.>
Birgi.tta lVinbäcA

r92

ningen om en mänsklig personlighetsut-

veckling och om en mänsklig historia
med all dess nyckfullhet. Kontrcllprovet
bekräftar det. I själva verket har inkarnationens mysterium

torien

Guds inträde

för Kun- Almqvist inte

någon verklig
betydelse.

i hislängre

Litrerurur
Trots allt måste Älmqvist räknas bland
de positivt verkande krafterna. Med sitt

Fritz März: Hutnor in d.er
Erziebang. Bemerkungen iiber

hjärta står han på trons sida.

eine pädagogische Rarität. Kösel,

Miinchen, 1967,

Rainer Carh SJ

rJflalter Heitler

Natur-

aetenskapen och rnänniskan. Yer-

bum, Stockholm 1968, 87 s., kr.
o'-

Heitler är kvantkemist, verksam

i

Zii-

rich, och boken en sammanfattning av
föreläsningar som hölls i Uppsala ry64
på inbjudan av Olaus Petri-Stiftelsen.
Ingen naturvetenskapsman undgår

i

sitt

praktiska förhållande till livet ert uttalar
eller outtalat avgörande i fÅgat hur den
vetenskapliga verklighetsbeskrivningen
skall inordnas i ett större sammanhang,

Efter att ha försökt definiera vad humor är, och framför allt vad den inte
är, också i ljuset av olika världsåskåd-

ningar övergår Fritz März till att skildra
hur sällsynt humor varit i sättet att uppfostra barn, från antiken till vära dagar.
Endast enstaka pedagoger som Philipp
Neri och Don Bosco har använt sig av
den. Mot denna bakgrund ställs frågan

varför humorn är så sällsynt.

verkligen skäl

för sin underrubrik

Humor som en pedagogisk raritet.

en lrelhetssyn på verkligheten. Forskaren upphör aldrig att i sista hand vara

gällande. Heitler företräder en ståndpunkt som innebär öppenhet för andra

former av kunskap.

Ått fatta livet

som

Anton Liibke: Nikolaas ton
Kaet, Kirchenfiirst zuircben Mirtelaber and. Neuzeit. Georg D.
\(/. Callawey, Miinchen t968,
44o s., DM 34i

Reinhold -. \7eier:
oon aerborgenen

Tbema

verka dehumaniserande, framhåller han.

ry67,XYI

man beredd att instäm.ma i Heitlers
slutsatser måste man dock ställa sig tvek-

sam till de vägar på vilka han menar sig
nå fram till dem, den som inte delar hans
uppfattning skall snart konstatera, att
problemens kärna alltför ofta förbigås,
att resonemangen är alltför svepande, att
vanskliga frågor behandlas alltför legärt.

Värdet av boken som debattinlägg måste
därför ifrågasättas, Heitler överrygar mer
som människa och som engagerad värnare om det äkta mänskliga än som filosof.

Saene Sörcnson

-

Anita Claetson

kemi, människan som en maskin, vilket
blir följden av ett undertryckande av
andra aspekter på människan än de fysikaliska och biologiska, måste på sikt

Är

Lärarens

toll

behandlas bl. a. I det avslutande kapitlet försöker författaren visa på
nägra vägar för föräldrar och lärare att se
barnet med humor. Trots detta ger boken

svåra

i

människa. Tendensen att absolutifiera det
vetande som kan verifieras med naturvetenskapliga metder har ofta gjort sig

r4o s., DM

r2" 5o.

Dar
Gort
aon NiAolaas uon Kues zu Martin Luthen Aschendorff. Miinster
och 237 s.,

DM 38:-.

Erich Meuthen:

ut uon

Nikola-

Kaes, Skizze einer Biogra-

Fbie. Aschendorff,

Miinster,

1964, r36 s., DM 9:6o.
Anton Liibke har hämtat sina kunskaper ur åtskilliga källor och sammanförr
dem till en läsbar och uppslagsrik skildring. Han kan räkna med att imponera
på den stora läsekrets som har inresse
för ett av vdsterlandets sista universalgenier. Visserligen rörde sig Nikolaus av
Kues, latiniserat Cusanus (r4or-1464),
med sina tankar inte på samma höjd som
de ledande medeltida teologerna, men

r93

Litteratur
vad som utmärkte denne Moseldalens son

var att han inte försjönk i detaljerna.
Han förfogade wärtom över en världsoch verklighetsbild där allt kunde få sin
bestämda plats. Därmed förmådde han
påverka sina samtida. Han är ett exempel på hur id6er kan överleva sin bärare,

även om de inte är de djupast tänkbata. Reinbold lVeier har i ett tålmodigt
forskningsarbete lyckats dissekera fram
ett akruellt belägg för detta. Det är en-

ligt \(eier den

cusanska id6n

om

den

förborgade Guden som visat sin livskraft utöver Cusanus själv. Ja, den kanske

rentav blev en

av

rötterna

till

vissa

reformatoriska tankegångar. Enligt Nfeier
står Luther med sin utgångsfråga >Hur

f.fu jag en nådig Gud?> faktiskt i ett
visst historiskt beroendeförhållande till
Cusanus. Denne var ju djupt övertygad
om att människan inte kan hoPPas få

av en apriorisk reflexion och visar

sig

därigenom klart tillhöta en gången epok.

Vad Liibke tydligen inte finner mödan
värt att nämna, uttalar däremot Erich
Meatben med allt önskvärt eftertryck.
Han framhåller att Cusanus nog i viss
mån har genombrutit en tidigare uppfattnings slutenhet, men att han bara till en
mycket ringa del kan anses som en den
moderna naturvetenskapens banbrytare
(som en av månresornas beredare!), eftersom han inte alls utgår från empirin utan

frän

filosofisk-teologiska spekulationer

(sid. 6r). Meuthen vet alltså något om
historikerns uppgift att spåra de bakomliggande orsakerna till ett faktiskt skeende. Hans teckning av Cusanus' intellektuella väg är ett fängslande exempel på
hur ett stycke iddhistoria pägär i en en-

skild individ.

Tre

Cusanus-böcker: den första

flit,

är

ett

grepp om något gudomligt.

resultat av

Anton Liibke har rätt, när han betraktar Nikolaus av Kues som en övergångsgestalt, som på r4oo-talet pekar fram
emot r joo-talets brytningstid. I Cusa-

föredömligt forskaransvar, den tredje
vittnar om lärdom och smittar genom sitt
engagemang.

V/. K.

nus var ett medeltida systemtänkande inte
längre allenarådande. Den nyfikenhet på
empirin som kan spåras redan hos Albertus Magnus (omkr rzoo-rz8o), trängde
hos Cusanus i förgrunden, för att i den

Bud.d.has Eoangeli*m eller
Dbammapadaa. Christer Topelius

Bokförlag, Stockholm ry68, 47

senare naturvetenskapliga uwecklingen
förhärskande. Liibke glömmer inte att
tala om Cusanus som förelöparen till en
ny asuonomisk världsbild. I själva ver-

bli

ket slog Cusanus i viss mån

in

På en

väg som senare beträddes av Kopernikus,
Kepler, Galilei och Newton. För Cusanus
stod jorden inte längre fast. Detta får vi
veta hos Liibke. Vad vi dock förgäves får
leta efter är ett svar på frågan vilken
metodisk väg Cusanus fördes fram till
sin åsikt på. Han kom nämligen inte alls
fram till sin väddsbild genom empiriska
iakttagelser och inte heller (såsom Koper-

nikus) på grund av metodiska sparsamhetsskäl. Tvänom utgick han från den
allmänna satsen, att någon fast punkt inte

kan finnas

rg4

i

världen. Han lät sig ledas

den andra uppvisar ett

s.,

kr 16:

5o.

Vad man värjer sig mot är att Dhammapada, samlingen av buddistiska vis-

hetsord, betecknas som buddismens
,evangeliumr. Lika oberättigat är det
att tala om ett buddistiskt ,kyrkomöte"
eller också att kalL^ palikanon
lingen av buddistiska skrifter på paliför buddismens ubibelu. Varspråket

ken buddisten
eller kritiskt tänkande religionshistoriker kan ha glädie av att gränserna rnellan specifikt kristna fenomen
och något icke
evangelium, kyrka
-kristet på så vis suddas -ut. Dhammapadatexten kan däremot leda till eftertanke
och

till

och med berika bönelivet.

V/. K.

Litteratur

Sven Fagerberg, Dialog
d.et fria. ril(ahlström & \fidstrand 1968, 298 s., kr 37: 5o.
Sven Fagerbergs romaner har på sätt
och vis också vatit små essdsamlingar.
Författaren har haft så mycket att berätta och så många åsikter att föra ut
att romanformen måst sprängas ibland.
Eftersom Fagerberg är en både klok och
intressant personlighet, har det aldrig
funnits anledning att beklaga dessa frihei

ter, och det finns ännu mindre

anled-

ning att beklaga att hans sen,rste bok inte

blivit en loman utan en

essäsamling.

Skulle någon fortfarande ha litterära betänkligheter får den kristallklara stilen
vara kompensation nog.

Och om man som anmälaren anser sti-

len vam det primära för essäer framstär Dialog i d'et fria i sin språ&liga
skönhet och logiska skärpa som ett förfinat njutningsmedel att bruka

i små por-

tioner vid uwalda tillfällen. Det är inte

utan att man undrar om inte romanens

krav på gestaltningsförmåga, på intrig,
scämningsmålning och inre sammanhang
missbrukat Fagerbergs begåvning. I essäerna har han all frihet han behöver
och det är en språklig vinst.
Och ser man till innehållet blir resultatet inte mindre märkligt. Bara det att
en och samma bok har lockat fram ampla

lovord från både Olof Lagercantz i DN
och Gunnar Unger i SvD tyder på att
Fagerbergs tankar och åsikter på en gång
år angelägna just nu och går viJ sidan

av den högervänsterpolemik som upptar de båda recensenternzB mesta tid. En
del av förklaringen till detta unika förhållande är naturligtvis att Fagerberg i

sin person representerar något av

Det verkar på något sätt helt naturligt

att eo ingeniör och avhoppare från

effektivitetens förädare i högstämda ordalag sjunger inspirationens, intuitionens
lov och g& Uppleuelsen X tlll tillvarons centrum och primus motor. Det faller heller inte utanför ramen att han via
Jungs arketyper och Finnegans wakes primitivism dyker till mänsklighetens botten för aft koyta ihop sin världsbilds tåtar. Det märkliga är i stället att han inte
alls har genomgått någon förändring.
Han har inte blivit någon mystiker och
han tar inte på minsta sätt avstånd från

kritiskt förnuft, effektivitet och
het

lönsamsnarare wärtom. Det mesta torde

bli rationellare,
effektivare och mer lönsamt om det bedrivs med klar blick för
tingens djupdimensioner. Man tycker på
ja, ndstan de flesta
många ställen
nära att föra -teatt det låge snubblande
mat vidare teologiskt, men Fagerberg har
inte det sinnelaget. I stället söker han
på område efter område de inomvärldsliga sammanhangen, som han tolkar mytiskt, historiskt eller helt enkelt mänskligt. Frånvaron av politiska ställningstaganden är lika om inte mer påfallande än
frånvaron av de teologiska. Men där är
också den kanske mest betydande kvaliteten hos Dialog i d,et fri.a: den skrämmer
inte bon någon l:isare med invanda id6schabloner, den resonerar på ett övertygande sätt utan att vilja omvända, men

säkert med oerhörd förmlga att modifiera en läsares åsikter.
Lars hlelin

både
Ungers och Lagercrantz' bästa egenskaper

den fötres kritiska intelligens och
- senares impulsiva medmänsklighet.
den
Men hans vdsentliga kraft att förnya och
vitalisera kulturdebatten består i att han
suger upp och förädlar en mystisk trend
som löpt genom radikalt svenskt tänkande de senaste åren.

det

förkättrade näringslivet visar fram någta
av livets dunkla, okontrollerade och tillförne knappt anade krafter. Vi finner det
helt följdriktigt att denne profitens och

Sigrid

Gillner:

(Jnd.er-

såtat. Rapport från en svensk by.
Gleerups Bokförlag, Lund 1968,
3o9 s., kr zo:-.

Man skulle kunna kalla denna bok
"massmediaskribenten,

Sigrid

av

Gillner

rg5

Lkteratur
orför en samling inopportuna tankar
det taget i en positiv betydelse. -Boken
består av en rad ,samtal med läsekretsen

om diverse händelser, böcker, radio- och
TV-program

fån ry67.

Givewis lider boken av samma svagheter som nästan alla andra av samma
slag: händelser som

i

blick kändes oerhört

skrivandets ögonangelägna upplevs
efter som skäligen

av läsaren nägot är
likgiltiga. Äv detta följer att boken skulle vunnit på en nedskärning. Ätt försöka
omlatta ett så ston fält som Sigrid Gillner gör kan f.ö. knappast lyckas. En konsekvent linje och åskådning är i det närmaste omöjligt att vaska fram. Dena är

mycket beklagligt, då författarinnan för
fram en ytterst väsentlig kritik mot vårt
välfärdssamhälle. Det kärlekens och givandets budskap som hennes )nya socialism, innefattar borde inte få försvinna i
mängden av de presenterade åsikterna!
Behållningen av boken är denna: man
möter en människa som vågar fnmföta
sioa åsikter oavsett om de kan karaktäriseras som >radikala" eller "reaktionä12r, deras enda inriktning är omtanken
om medmänniskan och viljan att vara

ärlig. Detta är säkert något vi behöver
mera
i vår politiska och kulturella

debatt.

^v

Birgitta Vinback

Detta påminner genast om en svensk parallell. Det var ju en fysiker, Håkan Törnebobm, för närvarande innehavaren av
den enda svenska lärostolen i vetenskapsteori (Giiteborg), som inte ville nöja

sig med fysikaliska

specialforskningar.

Tvärtom överskted han å ena sidan fysikens gränser för att uweckla en vetenskapsteori som möjligen skulle kunna
sträcka sig ända till de humanistiska vetenskaperna. Men han håller sig ä andra
sig öppen för icke-exakta forskningsgrenars eventuella särkaraktär. Mario G.
Galli vill informera fysikaliska lekmän

om dagens fysik. Han vill det för att
förbereda filosofer (och varför inte också
teologer) till att ta itu

vill man tilldgga:

med de uppgifter som en långt gående
tudelning i dagens intellektuella liv ställer oss inför. Ständiga hänvisningar till
metoden ger en fysikaliskt oinitierad läsare en god hjälp att fatta något av den

moderna fysikens hemligheter. Tyvärr
saknas register.

Författaren vet att ett svåröverkomligt

hinder för integrationen av exakt och filosofiskt (samt teologiskt) tänkande lig-

ger

framför

uppkomst

omfånget

i

allt efter kärnfysikens

det nästan oöverskådliga

-av det

fysikaliska materialet.

Han är lika medveten om att kulturens
enhet beror på att den åtminstone i ett
par huvuden är en levande realitet. Därför har han skrivit sin bok.

Mario G. Galli:

SPazio e

tempo nella scienza rnod.erna. Bd

Klaus Tuchel: Die Philosopbie d.er Tecbnik bei Fried.ricb
Dettaaen Knecht, Frankfurt

l, r4z s., Lire z ooo, ll, z5z s.,
Lire 3 ooo, Edizioni Cremonese,
I.oma 1966f 67.

t964, t4o

Här visar en fysiker sig medveten om

s.,

DM rz: -.

att han för sina fysikaliska forskningars
skull inte kommer ifrån att pröva sina

sade

metoder. Han vet att han behöver pr6san-

kunskap. Han var naturforskare och in-

de metateorier för den fysikaliska teoribildningen. Men samtidigt inser han att

exakwetenskapliga metodprövningar i sin
tur måste kompletteras genom filosofiska
reflexioner i ordets egentliga mening.

ry6

Radiologen Friedrich Dessauer uppvi-

en förvånansvärt mångsidig facl-

genj&, men även filosof och

teolog,

och var my&et mån om att göra en litterär iosats pä alla dessa områden. Därvid hade han de basta förutsättningar att
främja sin älsklingstanke: att kulturfilo-

Litteratur
sofiskt uppvärdera deo modetna naturvetenskapen och tekniken och placera den
i en större syntes inom ramen av den
kristna världsbilden.
Dessauers huvudtes är att kulturlivet
väsentligen betor av teknikens uweck-

ling. Härvidlag talar han precisare

än

Marx, som förutsatte en parallellism mellan produktionsmetoderna och samhällets
uweckliog. Men till skillnad från Marx
härleder Dessauer den tekniska utvecklingen uteslutande från människans andliga förmäga. När teknikern ät verksam,
liknar han i mycket konstnären. Det är
en ukonst, att upptäcka problematiken,

kombinera i ändamålsenlig
riktning och finna den under förhandenvarande omständigheter bästa möjliga
lösningen. Därmed bjuder Dessauer en
mycket aktuell analys av upptäckarens
psykologi. Han avfärdar den grova syn

att kunna

på tekniken som går ut på an denna enban är ekonomins tjänare.

Avslutningsvis hänvisar boken till
Dessauers diskussioner med samtida filosofer som Max Scheler, Karl Jaspers och
Martin Heidegger, mot vilka haa med eftertryck hävdar sin teocentriska världsbild. Genom sina skrifter har Dessauer
gjort en betydande insats. Han har skärpt
vår blick för världens positiva sidor'
J. B.

ITilhel,m Fu cks; Forrneln
zu Macht, Deutsche Vetlags-Anstalt, Stuttgan t961, zzo s., DM

19:8o. D ens.: Nacb allen Regeln der Kanst. Destsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1968, r44
s., DM 16: 8o.
Författaren är professor

i

teoretisk fy-

sik vid Tekniska Högskolan i Aachen.
Han vill lämna ett bidrag till diskussionen om vissa maktpolitiska och även
om litterärkritiska problem. Är han kompotent

till

detta?

Resultaten i uFormeln zur Macht" är
häpnadsväckande. Kina beräknas komma
att överflygla dagens stormakter. Befolkningsantalets och industrikapacitetens explosiva växt väntas föra dit. Frågan upp-

står, hur vi sta&ars eurolt'er då skall
kunna överleva. Åachenprofessorns svar

fu föga tillfredsställande.

Resonemang

hämtade från filosofin och från biologin
blandas med statistiska iakttagelser. Det
sägs aa vi måste tävla med tiden, att vi
möjligen kommer att förlora, dock möjligen också kan vinna. Bokens värde ligger i att den belyser lägets allvar. Inkörda tankevanor och omtyckta levnadsformer är hotade. Men uppenbarligen

vet författaren inte mycket om vad vi
skulle kunna göra.

Med sina >konstreglerr kan samme
författare ännu mindre imponera på läsaren. Han visar sig vara inresserad av
vad han kallar för uvetenskapliex" litteär angelägen om ett
slags "linguistic engineering>. Därför
ratursrudium. Han

prövar han litterära texter med kvantitativa metoder. Oavsett språk- eller sakområde sätts så olika författare som Martin
Heidegger, \(inston Churchill, John F.
Kennedy (för att här endast göra ett litet

urval) i koordinatsystem som uppbyCgs
av medeltalet boikstäver i orden, av det
genomsnittliga antalet ord i satserna och
av liknande beräkningar. På så vis framträder släktskapsförhållanden som är lika
nya och överraskande som de är betydelMan kan inte resa invändningar
mot en lek för lediga stunder. Vetenskaselösa.

pen däremot kräver rner än en konsekvent genomförd metd. Den måste
framför allt inrikta sig på meningsfulla
må1.

Efter att ha låst böckerna undrar man,
precis som innan man börjat, hur en
fackman med anspråk på vetenskaplighet
kan tillåta sig att så ogenerad överskrida
sitt områdes gränser. Uppenbadigen har
fysikprofessorn fallit offer för statistikens
och matematikens magi.
F. H.
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Litteratar

Bengt

rJf

adensjö

Ung prctesran. En

(red.):
debattbok.

Verbum, Stockholm 1969, r48

s.,

kr. r3:5o.
Sex unga, till Göteborgs stift koutna
författare vill lämna ett
"radikalt" och
engagerat bidrag till svenska kyrkans befrielse från traditionalism och till övervinnandet av kristenhetens splituing.
Kyrkans >oheliga allians> med staten och

den därmed osäkra framtiden för en
svensk
"folkkyrka' utan folk är debaaörernas utgångspunkt. Statskyrkligheten
hindrar att verkligen kristet socialt engagemang och ansvarstagande >i förtryckets mittpunkl" (Daniel Sand6n, Tronen
altaret - penningpåsen). Kan inte kyrkan kämpa sig till frihet från statliga, politiska och sociala band, förblir hon oförmögen att bege sig in i konflikternas
cenrum.
Så viktiga Sand6ns tankar än

-

- kyrkor, väntar man sig
år f.ör alla

ändå

en rner principiell syn på (Svenska) kyrkans situation i denna inledande uppsats:
kan man räkna med harmoni och fred i
denna värld genom endast politiskt och
socialt engagemang? Kan och vill kyrkan

nöja sig med en sådan harmoni? Skulle
inte de social-etiska uppgifterna framuäda tydligare och proportioneras bättre
mot en genomtänkt teologisk bakgrund?
Bengt \fadensjö (Är då Kristus delad?)
fnmlågger betraktelser kring ekumeniken. Författarens synsätt är realistiskt.
Han vill inte uppge den egna kyrkans
udelsanning, och kräver det inte heller
av andra. Ändå kommer han med många
positiva förslag. Flera spörsmål angrips
emellertid för mycket på ytan: de olika
kristliga samfundens uppkomst förklaras
för summariskt, tanken att teologernas
problem skulle kunna lösas bäst )genom
praxisu är otillräcklig.
En bitter vidräkning med schartauanismen, med t. ex. dess lydnads- och pliktideologi och inställning till sexualiteten,
levererar Per Block (Arvet från fäderna).
I uppsatsens ldsvärda andra del beskriver

rg8

hao ett äkta och välbehövligt alternativ
utgående ifrån den tyska medeltidsmystiken, framförallt Eckhart och dess >Hingabe"-teologi. Tron skall vara glädjens
källa, inte endast fruktans.
uGudstjänsten ban pä låtsas?", heter
Jan Arvid Hellströms inlägg. Gudstjänst-

formernas konventionalism och svårbegriplighet, ovanan vid variation i bönelivet, bristen på handling i liturgin och

borttappandet

av

natwardsmysteriets

ställning s6lll rgemenskapens sakramentt
till >långtråkiga predikningars" förmån
allt deaa är säkerligen medorsak till
-att folk har tröttnat pL att gä i kyrkan.
Men var ligger orsaken till dessa brister?
Svaret på denna fråga borde vara viktigt.
>Mångsysslareo)
så karakteriserar
- kyrkans och dess
Sven Skullered Svenska
prästers arbete. Han ger nilnga illustrationer till detta "mångsysslande, utan

enhetlig konception och kräver en ändring, som måste bygga på en teologisk
förnyelse, med kyrka-stat-frägat som utgångspunkt. Praktiska förslag om organisation, medlemsskap och arbetssruktur
skall visa en väg bort från den traditionella >förrättningskristendomen".
Eva Block kallar sitt impulsiva inlägg
sagt>. I en upluralistisk

"Opassande

värld"
ordet känner man igsn
- livsstilarr, rgenomsyrade -av
krävs "nya

om Svenska kyrkan
inte skall förlora kontakten med allt

medmänsklighet>,

flera. Men även här, bakom hennes praktiska råd
"på det mänskliga planet" och
under karikatyrens yta saknar man en

mer principiell syo, som

åtminstone
borde kunna anas.
Trots allt är boken viktig. Är det så att
Svenska kyrkan har förlorat den djupare

kontakten med folket, så borde >kyrklig
radikalism" innebära ett principiellt ny-

tänkande, inte endast

ett radikalt age-

rande enligt enskilda personers föreställ-

ningar. Möjligen

blir

boken ett första

steg.

K, M,

Litteratur

Birgitta

Trotzig

Ord-

gränser. Bonniers 1968, kr.
r8:

5o.

Birgitta Trotzig har för varje ny bok
framstått som en allt säkrare stilist. Hennes romaner överrygar genom en imponerande gestaltningsförmåga. Hennes romangestalter framstår som oerhört konkreta, levande individer men samtidigt
som syrn olmättade representanter föt en
plågad mänsklighet. Och på så sätt har
Trotzigs allt mer finslipade stilistiska ut-

trycksmedel kommit i skymundan för
andra, stora kvaliteter i nägra av sextiotalets mest intressanta romaner. Nu har
hon emellenid med sin nya bok ord'gränset selerat sitt språk renat ,från män-

niskoteckning och miljöbeskrivning.
Ktaften blir bedövande. Den svaffsyn,

i ,mänsklig synd och
nrid, som i romanerna dämpats av ömhet
och medkänsla, står här isolerad. Vi förs

den försjunkenhet

in i ett

ogenomträngligt mörker. Och

ordgränserna, dvs. kontaktsvårigheter, ensamhet och isolation, tycks bara vara en
w mänga gränser som spärrar in, snärjer,
kväver, tystar och bedövar de namnlösa
gestalter som dväljs där.

Innehållsligt når alltså Birgitta Trotzig knappast vidare med denna samling
proeadikter. Det spelar heller knappast
någon roll när hon kan glddja sina läsare
med en fönätning och koncentration som

gör varje avsnitt

till ett helgjutet

konst-

verk. Orden verkar skapta för sina satser,
och satserna är knappt urskiljbara i den

homogena stemningsmassan. Dikerna
hat yta, ådring och lyster.
Det är nästan att beklaga att detta propra yttre också har en kärna
eller avgrund
dit ldsaren oemotståndligt
dras,
och varifrån
han förvisso inte kommer
opåverkad.
Lars Melin

Alain Gajac är namnet på ynglingen
från förr i världen i Mauriacs senzrste
roman. Om namnet inte verkar bekant
kan nägra personliga data törhända vara
till hjälp. Han tillhör vinadeln i Les Landes. Trots girigt påbrå kan han inte
känna den riktiga vördnaden för markvärden och fördelaktiga panier }Jalr är
fadedös men känner desto stör,re bundenhet till den kraftfulla modern. FIan studerade i Bordeaux och senare i Paris.
Mauriac själv, alltså.
Men om ALain Gajac känns välbekant
Iån mänga mer eller mindre självbiogra-

i Mauriacs romaner är det
annodunda med stilen. Den nyutkomna
romanen känns alltmer som en gu,lnad
bouquin ju längre man läser sig in i den.
Lugnet i berättelsen, den sirliga finessen
i språket, den psykologiska känsligheten
och den utsökta diskretionen i allt som
kan vara känsligt ligger så långr ifrån
fiska inslag

dagens romankonst som tänkas kan. Men
man har inte någon känsla av att bok€n
är skniven av en åldring. Mauriacs 85 år

har inte på något sätt inverkat menligt
på hans redighet och precision. Persongesmltningen står utan vidare

i

nivå med

det bdsta han tidigare presterat och den
psykologiska anaysen kan bli både exakt

och expressiv. Men huvudintrycket står
fast
detta är en flanörromafi f.tärr
r969.-

Efter samtida normer finns det alltså
wå fullgoda skäl att inte läsa Un ad'olescent d.'autret'olr.' stilen är obsolet och ämnet genomtuggat föfut. Men varför skall
man inte unna sig välbehaget att Låsa
något mycket bra, något som för oss bra
mycket närmare en av vär tids största för'fattare, något som i all sin klarhet ligger

invid det finaste av fransk berättartradition och, slutligen, något som är ett
alldeles utsökt stycke roman från för i
vär,lden?

Lart Melin

FranEois Mauriac:

Un

ad.olescent d,'aatrefois. FlammaÅon t969,266 s., r8 F.
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Gusti

Stridsberg:.

Helge Jedenberg:

Vår

stand med. uarandra, Rab6n g

Glåd-

'jeas iAoner ocb smärtans. Dikter.

Sjögren, Stockholm 1968, zo6 s.,

Zindermans, Halmstad 1968, s6

29: 50, 3ji

s.,

-.
Svenskarna kar, vara ett problem inte
enbart för en ekonom eller en socialpolitiker utan ibland också för en varmhjärtad humanist med kristen livssyn. Detta
visar Gusti Stridsbergs, den kända författarinnans, nyutkomna rotnan. Vid slutet av sin uppmärksam,made självbiografi
Mina fern lfu (Rabön och Sjögren, Stockholm 196r) beskrev hon sina första intryck av Sverige. Nu ser hon tillbaka på
många års vistelse

i landet.

Livligt och tilltalande följer inom

ramen för en tilltalande story de scener och
samtal som ger en bild av ljusa och
mörka sidor av livet. Författarinnan om-

fattar sitt valda hemland med helhjärtad
och varm kärlek, men just detta föranleder henne till en engagerad kritik. Hon

har aldrig vant sig vid att anpassa sin
uppfattning efter konjunkturen. Kan
skattepolitiken och den i lagen fastställda
sociala rättvisan ersätta hjårtat, den ,e!gkväma, kristna kärleksläran och den per-

sonliga vänskapen? Varför finns det så
många människor här i laodet som inte
fruktar döden, rnen livet? Liksom vissa
svenska teologer låter Gusti Stridsberg

sig oroas av frägat om Sverige riktigt
kristnats. oGudlösheten gör våna ungdo-

Kr.

14:5o.

Inte avgöra någonting, inte hålla fast
vid något, förbli svävande, vänta, och allt
detta utan smärta, men med ett tålamod
som påminner om östedändska attityder:
detta är ledmotivet i Helge Jedenbergs
nyutkomna dikter. Hans upplevelseförmäga åt stark nog att fäng in någonting.

Uttrycksförmågan saknas inte heller.
Både i klangen och rytmen och i de
språkliga medlens användning visar Jedenberg sig som konstnär. När man har
läst hans skapelse, återstår endast den frågan: kan man leaa på detta sätt? Eller
vittnar uglädjens och smärtans ikoner"
endast om viljan att undfly livets allvar
och ansvat?

L

C:s

Konrad Kraemer (utg.):
Pretrc. A.
Kirche
Fromm,- Osnabriick -1969, zo6 s.,
\Y/elt

DM 7:8o.
Här ges en dokumentation över den
katolska internationella pressunionens
8:e världskongress i Berlin 2-7 juii
1968. Boken återspeglar den tredubbla
spänning som märktes på kongresen:
spänningen mellan den katolska kultur-

tion, efter ära och makt förstör den per-

pressen och de kyrkliga pressorganen,
spänningen mellan lekmännen och hierarkin, slutligen spänningen mellan konciliedektetet om kommunikationsmedlen
(publicerat vid första konciliesesionens
avslutning den 4 december rq6a) och
konciliets senare och viktigare dokument,

sonliga enheten inom samhället.

konstitutionen

mar asociala' (aZ). Alltför många har
tagit sin tillflykt uteslutande till livets
yttre värden. Därför lider så mänga dktenskap av total brist på ömhet. Makarna
tiger inför varandra. Den sjukliga sttävan
ef(er en blott förnuftsmässig organisa-

Boken är en utmaning. Den gör det
klart, att social ,rättvisa endast i förening
med kristen kärlek kan trygga människornas lycka. Rornanen är dessutom på

orn kyrkan

(publicerad

den z r november ry6q) och konstitutionen orn kyrkan i dagens vdrld (publicerad den 7 december 1965). Det som be-

vilket man
från början räknar med, -när man slår

härskade kongressen var emellertid en
sammanhållning deltagarna emellan som
tydligen härrörde från den gemensamma

upp en bok av Gusti Stridsberg.

trosövertygelsen.

sina ställen my&et roande

I,
200

B,

V/. K.

TilII redaktionen inkornna böcker
Koxneo Kneumn (red,): Welt
Presse.
7: 8o.

Kirche
Osnabriich 1969, Fromm, -zo6 sid., DM

Josrrn Lonrz, EnwrN Istnr-on: Kleine Reformationsgeschichte. Freiburg r969, Herder, 36o sid.,

DM 4:95.

BoNcT WaoBNslö (red):. Ung. Protestant. En
debatt bok. Stockholm 1969, Verbum, r48
sid., kr. r3: 5o.

JonN Nrr-ssox: En ren

och anspråkslös religion.

Stockholm 1969, Verbum,

rr9 sid,, kr. rz:

-.

Wi.tboek oau de nianwe Katechl'srzzs, samengesteld

KeJ Mrrexonn (red.): Kring horstågen till Fin/aad. IJppsatser tillägnade Jarl Gall6n på hans
sextioårsdag. IJtan ort r968rTilgmannsTryckeri,

door dr. W. Bless SJ. Utrecht 1969, Ambo,

237 sid.

Rosrnrenv HÄucHToN: The Changing Church.
London 1969, Chapman, r44 sid., sh. 16.

r9: 8o.

JonN J. Heerr'nv: The Modernist Crisis: Von
Hiigel. London 1969, Chapman, 3o4 sid., sh.4z.

'Wrrulrrvr Fvcxsz Formeln zur Macht, Deutsche
Verlags-Anstalt Stuttgart 1965, zzo sid., DM
Dens.: Nach allen Regeln ds Kunst. Deutsche
Verlags-Änstalt Stuttgart ry68, r44 sid., DM
16: 8o.

Groncns Vrer: Gri ud i al audenl Åad og liv
Köpenliamn tg6g, Pauluskredsen, 39 sid.,
Dkr. z:85.
Joecrrru Jrnrures: Faderaor i lys ao den nyue
Jorskning. Köpenhamn 1969, Frost-Hansen, z4

4r,

sid., Dkr. 8: zs.
MÅnrrrl MÅnrrmssoN, Ekumenik i dag Stndieplan till Per Erik Perssons Kyrkorna i världen,
Lund rq68, Gleerups, z8 sid.

375 sid.

Eurr- Dovrnar: Handbuch der Publizisti.k. Band

II, Teil r. Berlin 1969, xv/583sid.,DM68:-.

Fnronrc Ctot's: Luthers nattoardslöra, Actt
Academiae Aboensis ser. A, vol. 35. Åbo 1968,

Åbo A-kademi, 4r5 sid.
Sexualhunskapm på grundskolans högstadium f.
Statens offentliga utredningar r969:8. Stockholm
1969, Utbildningsdepartementet, rzo sid.

Rosrnr BnÅul.I: I skuggan ao Wienerwald, Stockholm 1969, Norstedt, zoo sid., kr. 35:
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