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Sedan sist
Tid.erna förändrus

och Credo med dem. Det hör till dess ansvar
-och skyldigheter. Därför har Credo fått ett nytt
utseende, men kommer att hälla fast vid sin nu
beprövade stil. Såsom hittills eftersträvar tidskriften även i fortsättningen att stå mellan dagspress
och bokpublikationer, sin särart trogen. Dagstidhistoriens sekundvisare
följer varje
- livet består
om- och -awäg i det brokiga skeende
av, för att registrera och påverka. Credo kan med
sina fem häften om året hålla ett visst avstånd till
smärre händelser och behöver alltså inte låta sig
fångas in av dagens jäkt
å ena sidan. Tidskriften har ä atdra sidan- inte till uppgift att
ningar,na

ägna sig åt de rent teoretiska problem vetenskapen
brul<ar eller åtminstone ,borde brottas med. Som
or,gan Iör opinionsbildni,ng står Credo livet närmare än vad vetenskapen kan tillåta sig. Credo är
en katolsk ,tidskrift. Därmed är dess inriktning beskriven. Läsarna
katoliker eller icke
h^r
- katolska bedömningsprinciper
alltså rätt att finna
uttryckta och tillämpade på samtidens företeelser
och skeenden. Eftersom tidskriften har sin livsåskådningsförankring och sin sociologiska hemvist
i den katolska kyrkan, odlar den en optimistisk
gnr,ndsyn. Själviskhet och rångsynthet betraktas
inte som de enda krafter som bestämmer historiens
gång. Människan kan drivas av överpersonliga motiv och förmår uträtta någonting. Credo kan inte

underlåta att hävda uon på henne. Den kr,istna
religionen gör sina bekännare glada. Den ger dem
förvissningen om att världsprocessen inte är resultatet av uteslutande mänskliga faktorer. I sina lägre
skikt är ,nog världen behärskad av orubbliga naturlagar, sådana som forskare har tagit reda på och
som människan i allt större utsträckning tar i sin
tjänst. I sitt eget görande och låtande intar människan dock en särställning. Hur mycket hon än dr
utlämnad ät natuilagarna, precis så som hennes
omvärld är, står hon såsom människa öppen för
en högre makts fria inverkan
en välvillig makts.
När vinden blåser och man -hör dess sus utan arr
veta varifrln den kommer, kan d.en härröra från
en levande person bortom erfarenheten. När man
har infall utan att kunna förklara dess uppkomst,
sä kan d,e vara i,ngivelser.
Gamla vänner som återser valatrdra är inte i

I-

692833 Credo

första hand intresserade av att konstatera förändringar hos varandra. Framför allt annat brukar de
vara gLada över att känna igen vanndra som de
gamla vänner de är. När n'r.r Credo från och med
sin femtioförsta fugäng visar upp en förnyad typograf,isk utforrnning, så lär det ändå inte bli alltför
svårt att därbakom känna igen den välkända tidskriften.

Liturgireformen

har nu förts

till sin

avslutning. Det skedde den

3o november t969, första söndagen i advent. Man
kan räkna med att den form eukaristifirandet numera har fått kommer att bestå under generationer.
Den mässa vi hi.ttills haft har ju i ston sett för-

blivit oförändrad under nästan exakt 4oo år, nämtrigen sedan den r9 juli r57o. Den återstående
reformen av det romerska breviariet beräknas också
I varje fall kommer

snart avsluta ,nyordningen.

den påvliga specialkommissionen för liturgins förnyelse att är r97o ha sitt sista sammanträde.
Det som introducerades kom inte plötsligr. Efter ett viktigt förspel på rToo-talet påbörjades vår
tids gudstjänstreform i själva verket redan vid slutet av rSoo-talet. Det är alltså en lång process
som nu avslutas. Dess första höjdpunkt är de så
kallade kommu,niondekret som rgro publicerades
av påven Pius X (rgol-rgt1). Det som troende

kristna alltid varit eniga om i sina bekännelseformler, nämligen att den heliga mässan såsom
den sakramentala representationen av Kristi verk
står i ffons medelpunkt, kom att på nytt förverkligas i livet. Den holige påven, helgonförklarad
1954, ville att mässan mer än dittills skulle bli
den kristna vardagens kraftkälla. Därför stimulerade han lötåIdrana att f.öra sina barn till kommunionen redan när de är så gamla att de kan
skilja mellan det eukaristiska brödet och vanligt
bröd. Framför allt skulle de mogna kristnas liv
koncentreras

kring

sakramentet.

Detta är

me-

ningen med kommuniondekreten. Det var alltså inte

liturgins yttre form de rörde vid utan dess plats

i

den troende människans liv.

Som andra station på vårt sekels litutgiska förnyelse framstår den psaltaröversättning som Pius
XII introducerade under andra världskriget. Händelsen fick visserligen omedelbar betydelse endast
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präster och otdensfolk
för bteviariebedjare
(det handlade ju om -en ny version av den latinska
Psaltaren), merr trots att den fii,r de flesta av kyr-

kans medlemmar förrblev okänd, sträcker sig dess
berydelse til,l alla. Den lät nämligen de djupare
principerna ,i hela reformen komma i dagen. Den
litterära gestalt som psalmerna ända till 1945 hade
haft skapades av den helige kyrkofadern Hieronymus (omkr. 347 l-j'IL omkr. 4zo). Trots att den hade
använts i mer än r5oo är var Pius XII dristig
nog att ge det pavliga bibelinstitutet i Rom i uppdrag att utarbeta en ny översättning från det hebreiska originalet. Avsikten vat att de bibliska texter som på ett enastående sätt förenar uons glöd

och limerär kvalitet så omedelbart som möjligr
skulle tilltala bedjaren och upplevas av honom som

ett naturligt uttryck för fromheten. Psalmernas
kraft skulle inte längre döljas bakom en språkdräkt som var fullt tillgänglig endast för sådana
som kunde hebreiska. Här ser man principen. Det
gällde ju att avgöra vad som skulle ha företräde,
vördnaden för en från antiken nedärvd form eller
en modern livskänslas trängande krav. Skulle ett
kraftfyllt böneliv få utlopp i begnipliga ord eller
skulle något genom sin ålder ärevördigt bevaras?
Ville man dröja vid det förgångna eller v,ille man
leva?
detta var f,rägan. Svaret blev att den nya
togs i bruk.
översättningen
Samma alternativfråga hängde över den tredje
stationen på förnyelsens vdg, tör övrigt den viktigaste. Frågan {ick ett liknande svar genom en åtgätd som inte alls var irukränkt till 'bara en del av
kyrkans medlemmar, den blev snarare känd och
kännbar för alla. Den bestod nämligen i att efter
Andra Vatikankonciliet de nationeJJa qråken t'ick
full hemortsrätt i liturgin, ända i,n i dess mest

ett stort offer.

Vi

förl,orar de kristna århundrade-

nas språk. Vi liksom inkräktar på och profanerar
något sakralt. Och vi kommer att gå m,iste om en

stor del av den rikedom som den B;legorianska
musiken rymmer. Motivet för att vi ändå tar ett
sådant steg, fortsatte påven, är både mänskligt och
apostoliskt. Begripligheten hos de otd vi använder
när vi ber är viktigare än en än så ädel och gammal
sprakdräkt. Det är rnänniskorna som skall delta

i

mässfirandet, samma människor som

i sitt

pro-

fana umgänge vant sig vid klara och förståeliga

ord. Påven anförde hur aposteln Paulus i församlingen hellre ville tala fem begripliga ord än tio
tusen med tungor (r Kor 14: r9).
En gäng i tiden rängde latiner bort apqstlarnas
språk, arameiskan och grekiskan, ur gudstiänsten.
Ett läge som då förde till att romarnac idiom blev
den västerländska kyrkans liturgiska språk är aktuellt även i dag: kyrkan vill förbli nära livet. Ja,
i och med att vi frångått latinet och ersart der med
dagens språk, har kyrkan själv visat sig vara levande. Förstelning är ett fenomen som religionshistorikerna har åtskilligt att berätta om. Den hotar varje religion. Religionsfilosoferna kan också
ge en del förklari,ngarr t'ill det som historikerna har
visat genom det rnaterial de samlat. Den katolska
kyrkan passar dock inte in i det vanliga mönstret.
Med förnyelsen av liturgin och med mdssan på
talade språk visar hon sin ,ursprungliga livskraft.
På första söndagon i advent 1969 uppnåddes
som fjärde steg
avslutningen av reform-verket. Mässaos yttre -förJopp har gestaltats till ett
mera omedelbart uttryck för dess i,nnebörd. I svi-

cenrala del, canon missae. Det var radikala steg
i livets tjänst som togs, då mässtexterna en efter
en så am s'iga frigavs för att i en framtid i.nte

ten av brjner och ceremonier har man gjort en
uorensning. Vi måste alla ännu vänja oss litet vid
allt det nya, vdLnja oss av med åtskilligt vi tyckt
om därför att vi undet mänga är lagt .ner vår
from,tret och vår tro i det. Vår beredskap att så
att sd;ga gjuta om oss själva får dock sitt biista

mera reciteras på lati.n.
Påven Paulus VI betonade själv

den offentliga

stöd .i den glada erfarenheten att kyrkan, hur gammal hon än är, ingalu,nda är gammaldags, att hon

z6 november 1969 att övergången
språken framstår som liturgireformens mest genomgripande stadium. För alla
som känner skönheten, krafså sade Paulus VI
ten och den sakrala prägeln hoc latinet betyder de
talade språkens användning i den heliga mässan

stället för att stelna visar pätag;Iiga livstecken.
Det är beklagligt att i kyrkan även f,inns sådana
till och med uogna och högt tr,ppsatta perso-n€r som inte kan, eventuellt inte vill [atta vad
som -håller på att ske. Vissa tid,ningsmän lider uppenbarligen av b'rist på kunskap när de t.ex. har

audiensen den

till de talade

2

i

i
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påstått att den katolska kyrkan nu för första gängen
använder gammaltestamentl,iga texter i dässan.
V,issa andra av den nya ord,ningens kritiker tycks
sakna gemenskapsanda. De har uppenbarligen inte

lagt märke till att kyrkan frlrnyar sin liturgi i en
tid då en del av våra ungdomar stöftar sig in i en

oy >mystik>, näm,ligen narkotikaruset. Det har inte
fallit dem in att vad vi bekiver är en intensi-

fiering av böne- och gudstjänstlivet, om vi vill
beså inför de prövningar som förbistringen på

fört oss in i. Observatörepresenrerna pä det Andra Vatikankonciliet
var
tanterna för de icke-katolska samfunden
uppenbarligen mera realistiska. De erkände -att den
romerska kyrkan visat sin obrutna kraft, då hon
började sin vädring med en nyordning av sin gudslivsåskådningsplane;t har

tiänst, på det plan alltså som är kyrkans centrala
och egentliga. I själva verket behandlade det första
dokument som konciliet utffudade (den + december ry62),liturgins för'nyelse.
Påu

en och

bis ko7s hol le gi

et

skall han, påven, sitta i kollegiet eller skall
det? Den frågan ställdes inte viå

-han stå över

biskopssynoden

ta9atna

i

rr-28 oktober 1969. Delom både ,i, och >över> som

Rom,

vat eniga

uttryck för det ömsesidiga förhållandet mellan påven och kollegiet. Aktuell var däremot f.rägan, i
vilken relation de två prepositionerna här skall
stå till varandra. Två iakttagelser tränger sig på

i

sammanhanget.

Ffu d.et första kunde tydligen inte världspressen
hålla den principiella och den praktiska sidan av
frågan tillräckligt isär. Journalister har med få undantag i,nte erforderlig i,nblick i vad en så invecklad och så unik organisation som Kr,isti kyrka
egetuligen är. I princip är det så att påven tillhör
biskoparnas kollegium på så sätt att han framstår
som ett av dess konstitudva, sålunda ofrånkomliga element. Därom var synoddeltaganna eriga,
samtidigt som de var medvetna om att vissa detaljer ännu inte är uredda. Delade var däremot
rneningarna'i procedurfrågor. Om biskoparnas
medverkan i hela kyrkans ledning ftamdeles skall
intensifierae, så d,r därmed ännu inte avgjort bur
stift€ns, regionernas och väddsdelarnas relativa
siälvständighet skall samordnas med Roms centrala

I
I

I

funktion. Den frågan kunde under synoden endast
ställas, det visade sig vara omöjligt att slutgiltigt
besvara den under de få veckor synoden varade.
Betecknande nog akrinlades en urspf,u,nglig plan
om en sh:,tdeklaration till världens prdsterskap. Så
svårlösta visade sig problemen alt vat .
För d'e, andra visade sig wå grupper av biskopat
inse att kyrkan bör ha en kraftig och väl fungerande centralinstans, utan att de därför ville ifdgasätta biskoparnas medansvar och deras rätt att vara
med om att träffa viktiga avgöranden för hela kyrkan. Det var afrikanska biskopar och biskopar från
länder bakom jär,nridån. Ett starkt påvedöme förordas alltså av biskopar som lever i ,unga" länder
där styrelsen ännu inte hunnit stadga sig och det
politiska spelet är osäkert, samtidigt som förbindelsen med en övernadonell centralinstans framstår
som ett ovärderligt stöd för sådana kyrkoledare
och kyrkor som är utlämnade åt totalitära regimers
nycker. Ett oförmånl,igt yttre läge gör faktiskt en
pätaglig inre enhet angelägen. I fr,ia länder och
i stater där statsmaskineriet är mff4 lxlzns€tr41
menade kyrkoledarna sig däreller mera stelnat
emot kunna fylla- sina uppgifter bättre med

en

viss siälvständighet. Behoven världen över är alltså

tämligen olikartade och kräver med den växande
differentieringen skilda svar från kyrkans lokala
såväl som från dess centrala instanser.

Möjligen kommer ,i en framtid ytterligare en
grupp biskopar at"t sätta vdrde på en vital påvlig
kuria. Den 'tanken följer owunget av vår an&a
iakttagelse. Det skulle dä vara biskoparna i de länder som mest berörs av den pågående sekulariseringsprocessen, alltså episkopatet i de europeiska
kärnländerna. Det är kyrkans uppgif,t att bära KriE-

tus gerom tiderna. Men med

sekulariseringens

frammarsch kommer kyrkan met och m€r att få
ansvaret Iör att ensam garantera de humana vätdena. Redan i dag fi,nns det många utomstående,
icke-kristna och sådana som inte har för avsikt

att bli medlemmar, som har en sådan syn på
vill erkänna kyrkans auk-

kyrkan. Trots att de inte

toritet ser de henne alltså som en enad organisation
och vill att hon skall vara och förbli det. En sammanhål,lande centralins;tans skulle då bli ett na$rligt uttryck för vad kyrkan i själva verket har till

uppgift att

ryara.

Men lika viktigt blir då

något
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annat. Ledningen skulle av szunma skäl fungera
pä annat sätt än vad den i dag gör. Förvaltningsuppgifter skulle inte dominera. En kyrka som
tedde sig som en i första haod andlig företeelse
det v,ill säga utan någon politisk eller ekono-

-misk makt alls!

skulle behöva ledare som likaledes såge s'ina uppgifter
framför allt på det and-

liga planet. Tanken är inte orealistisk. Tvärtom
är den redan nu på väg att förverklig^. Påuutnu
når redan dag genom sina tal och skrifter åhörare
'i

och läsare långt utanför kyrkans gränser. Doras
engagerade verkan stöder sig inte på yttre makt
utan på den humana karaktären hos det de framför.

need

i ekumeniskt och mänskligt avseende tillät sig veckotidningen Vår Kyrka i nummer zf ry7o. På sidan
z3 avtrycks en påvekarikatyr med följande text:
,Så länge jag var ungkarl trodde jag också att
jag var ofelbar." Det är avgjott snillrikt att på
så sätt försöka f.örlöjliga påvedömet och äktenskapet på samma gång. Smakfullt är det däremot knappast. Från katolskt håll kräver vi inte att utomstående skall godkänna påvens ofelbarhet, men vi räknar med att r'år övertygelse respekteras. Vi kräver inte heller att någon gifter sig, men vi är
angelägnt om vördnaden för äktenskapet och dess
höga värde.

ningen av Göran O. Eriksson):
"Två män befinner

säga varandra. De tittar åt
höger och vänster, de gör ansatser att ge sig i vå9,
att lämna varandra, och varje gång återvänder de

De har ingenting att
varand,ra,

mitt på scenen. De kan inte gå

knft att uttrycka

vad han känner sig manad att
år så stor, att han förmåa uweckla det till

I
i

själva verket behärskar 1969
litteratuc tekniken med rontanen ocls pjäsen utan story. }{an har redan biidat
skola. Film- och w-författare har tillvaratagit vad
storebror på limeraturens område uppnått. Diktverket utan story är en given forrn för att framställa en rådvill själ. En scenföljd där inte någonting sker, en händelsekedja utan sammanhang spegIar den sönderfallande människan. Åtskilliga av
våra samtida lever faktiskt i en tillvaro utan allt
hopp. Det är just det som Samuel Beckett med

divinatorisk klarsynthet har fartat och som han

4

sin

väg, för de väntar på någon som heter Godot och
om vilken man ,inte heller får veta någonting, utom
art han inte kommer.u (Citat har hämtats ur Dramatens programhåfte.)
Samuel Beckett skildrar alltså människan som
en varelse som inte känner till nagon mening. Den
isoleri,ng vi vår tid har råkat in i blir hos honom
'i
ett gmnddrag hos människan, åtminstone ett hot.
Dagens människor har frigjort sig från mycket som
tidigare generationer ansåg som förpliktande, men

till emancipationen
I stället för frihet blev
i stället för oberoende ångest.

de förhoppningar som knöa
har inte gått ,i uppfyllelse.

det övetg.ivenhet,
Den moderna människan har dödsförklarat Gud,

I

och med

att hon gjorde uppror mot givna normer, gick
hon neiste om jaget. Inte ens medmänskligheten

Satnuel Becäetts

en ny litterär form.
års nobelpristagarc

sina verk,

i pjäsen I aäntan på God'ot på scenen.
sig
De -har inget yrke, i,ngen ålder, ingen- familj. Ingen
hemvist heller: alltså wä laffare. Fysiskt verkar de
någorlunda välbevarade. Den ene tar an sig skorna,
den andre talar om evangelierna. De äter en morot.

men samtidigt föriorade hon sig själv.

sd:ga

i

vad vi alla på ett dunkelt sätt känner, låtei diktarelr oss uppleva. Så mycket mera skakande blir det.
För att citera Ålain Robbe-Gr'illet (i översätt-

till

En taktlö:het

sin uttrycksförmåga ger gestalt åt

Vad filosofer, kulturskribenter och samhällskritiker uttalat i delvis långrandiga deklarationer och

tycks kunna användas som den ledstång hon behöver för att hälla sig i. Människan finner alltid
nya leksaker och någonstans dit hon kan smyga sig
bort, det är sant. Men hon lyckas inte övervinna
den egna tomheten. Hon står och väntar utan hopp.

Hon vegeterar, men förmår inte finna sig själv.
Hennes kroppsliga bräcklighet hänsynslöst
är symbolen för
framställd av Samuel Beckett

till med henne. Nya testamentet kräver att människor,na skall

hur illa det stfu

bli

såsom barn. Är den moderna människan på
våg fnm till biblisk >menkjshet>? Samuel Beckett
lämnar frågan öppen. Han visar hur det faktiskt
står

till

med människan.

svERRE
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Det gränsöverskridande
hoppet

Hoppets ram

Hoppet är ett fenomen, som speglar människans otillräcklighet, både på vetandets
och handlandets plan. Att hoppas är förbehållet den, som inte helt säkert vet, vad
framtiden bar i sitt sköte, att hoppas är också att veta sig vara utsatt, delvis maktlös,
oförmögen att ensam styra skeendet i önskad riktning. Hoppet är obehövligt för
den, som har tillgång till säkra prognoser om den f.ramtida uwecklingen, det är
lika r;verflOdigt för den, som är situationens oinskränkte herre, i stånd att utan
osäkerhetsmarginaler förverkiiga de mål han uppställt. Att kunna genomskåda
endast en liten del av det komplicerade skeendet, att endast i ringa grad kunna
ingripa i universums och historiens kraftspel är begränsningar, som vi alla upplever,
hoppets existens i våra liv måste ses mot bakgrund av denna dubbla osäkerhet.
Tanken, att vårt behov av hopp skulle vara av övergående natur, är en utopi,
som kan motiveras endast utifrån en doktrin om skeendets absoluta lagbundenhet
och människans totala förmåga att kardågga dessa lagbundenheter. Den franske
rToo-talsmatematikern Pierre Simon Laplace (r749-r9z7) formulerade i sitt arbete
>>Essai philosophique sur les probabilit6s> tesen, att ett superintellekt, som kände
världens tillstånd i ett visst ögonblick, beskrivet i matematiska data, samt alla lagbundenheter, skulle vara i stånd att exakt förutsäga det fortsatta händelseförioppet.
Laplace tilltrodde
realistiskt nog
inte den mänskliga hjärnan kapaciteten att
utföra dylika kalkyler,
man kan ju- f.räga sig, om kanske vår tids datorer hade
kunnat inge honom föreställningen om frcmtida elektronhjärnor med en sådan förmäga. I vilket fall som helst är en mekanistisk världsmodell av denna typ den
enda teori på vilken hoppet om hoppets avskaffande skulle kunna baseras.
Mot den av Laplace lanserade modellen kan reservationer riktas redan från naturvetenskapiigt håll. Erfarenheter inom den moderna fysiken har givit vid handen,
att begreppet >>tillstånd> är betydligt mer problematiskt, än den franske matematikern kunde ana. Heisenbergs osäkerhetsrelation är det matematiska uttrycket för att
en liten partikels läge och hastighet inte samtidigt kan bestämmas med obegränsad
precision. Den inskränkning i möjligheterna att åstadkomma en fullständig beskrivning av världens fysikaliska tillstånd i ett visst ögonblick, som detra innebär, är
givervis ett grundskott mot tanken aft kunna leverera exakta prognoser frir tillståndet vid någon tidpunkt i framtiden.
Den avgörande invändningen måste emellertid riktas mot modellens ignorerande
av det mänskliga beslutet, det mänskliga omdömet, den mänskliga värderingen i
deras egenskap av att inte helt låta sig infångas av förutsdgelser, aft vara medbetingade av men inte med nödvändighet f.öLja av pä förhand konstaterbara förhållanden. Människans egenskap att inte vara helt bunden av naturens egna orsakssammanhang har här förbisetts. Historien låter sig inte hädedas ur aldrig så förfinade insikter om människan som fysikalisk-kemisk, biologisk, psykologisk eller
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social 'r'arelse jämte vissa begynnelsedata
i den kalkylen är människan själv
- att överraska, att spränga på förhand
det största osäkerhetsmomentet, alltid i stånd
givna ramar. Beroendet av andras ingivelser och beslut kommer alltid att garantera
förekomsten av en viss rest av osäkerhet i den enskilda människans situation.
I denna situation växer hoppet ftam.

Det Aonkreta hoppet
Låt oss, innan vi frägar efter hoppets mening, försöka precisera dess innebörd. Hoppet tillhör den, som är osäker, har det sagts, det tillhOr också den, som värderar, som
kan skilja mellan det onda, som han fruktar, och det goda, som han kan hoppas
på. Hoppet tillhör också den, som i nuet upplever eft >ännu inte>>, något oavslutat,
och som i akten av hopp sträcker sig fram mot fullbordan. Att det man hoppas
icke sker är den risk den, som hoppas, utsätter sig för, risken av besvikelse, kanske
svår och smärtsam. Ändå ingår knappast tanken på denna risk i hoppet självt, låt
vara att det sidoordnade medvetandet därom ger hoppet en karaktär av nykter realism. Hoppet präglas långt mer av det eftersträvades närvaro och får därigenom en
grundkaraktär av tillförsikt, glädje, förtröstan. Hoppets risker, dess vacklande
grundval, skall heller inte överbetonas. Dess fundament är snarare en bedömning
av läget, som får det man hoppas att framstå som något man kan väga råkna
med, sorn något sannolikt, inte bara som en möjlighet, som inte kan uteslutas. Att
vinna högsta vinsten, när chansen är en på millionen, kan man kanske önska, men
knappast hoppas. Att hoppas ar att utgä från realistiska bedömningar, inte att
sväva bort i utopiernas och de verklighetsfrämmande drömmarnas sfärer.
Avgörande är, att hoppets funktion inte är att få människan att tålmodigt och
med en blek optimism stå ut med nuläget, utan wärtom att inspirera henne till
att aktivt medverka till att hennes förhoppningar förverkligas. Att hoppas är att
väga handla som om det man hoppas verkligen skulle ske. Alternativet, att kräva
Barantier, full säkerhet, kan endast leda till passivitet och stagnation. Frånvaro av
hopp måste betyda oro och tvekan inför en till viss grad skonjbar men i detaljer
oviss framtid, att hoppas blir den naturliga grundvalen för att våga steget ut på
osäker mark, mot ännu icke helt gripbara men i beslöjad gestalt redan närvarande
måI. I människans egen tillväxtpfocess, i övervinnandet av nuets gränser pä väg
mot ett fortsatt självförverkligande är hoppet en essentiell faktor. I denna betydelse
kan också hoppet med fördel karakteriseras som ett gränsöverskridande fenomen.
Det är latt att ge exempel. Varje viktigt beslut vi fattar binder oss i viss mån inför framtiden, och det kan inte fattas utan hoppet att framtiden en gång skall visa,
att beslutet var riktigt. Detta gäller även beslut, som fattas inom ramen för den
vetenskapliga arbetsprocessen. För att nä ut över det etablerade vetandets gränser
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är det nödvändigt att ställa upp nya hypoteser, utifrån vilka man kan utarbeta metoder för att visa om hypoteserna är riktiga. Resultatet av arbetet kan i sämsta
fall bli både att hypotesen visar sig vara felaktig och att man inte fått veta mycket
mer, än man visste fcirut. Att en hypotes uppställs och får tjäna som utgångspunkt
för vetenskapligt arbete innebär alltid, att det finns en person, vetenskapsmannen,
som vågar engagera sig för att undersöka riktigheten av den, med risk att inte bara
hypotesen visar sig felaktig utan även att arbetet i efterhand måste upplevas som
ganska meningslöst. Lät van, att vetenskapliga resultat är något, som kan betraktas
helt isolerat från dem, som har utfört forskningsarbetet
dessa resultat skulle inte
- samma konstellation av
ha kommit till, om inte någon forskare hade accepterat
risktagande-hopp--engagemang, som gäller

för alla andra

områden av mänskligt

liv.
Det fundamentala hoppet
f vad som hittills har sagts, har det varit underförstått, att hoppet har ett objekt,
och att detta objekt är en händelse, som kommer att intråff.a, eller, om det vill sig
illa, inte göra det, inom den period av historien, som vi med rimlig sannolikfiet
kommer att uppleva. Det finns emellertid en situation, i vilken dessa förhoppningar
med nödvändighet måste träda i bakgrunden, nämligen för den människa, som är
medveten om sin snart annalkande död. Det har framhållits, att i detta läge näreller frånvaron av hopp såsom en väsentligt djupare liggande livsattityd blir manifestl. Det rör sig här om eft hopp, som knappast behöver vara medvetet, detta i motsats till våra förhoppningar, och vars samband med individens eventuella formulerade ansats till världsåskådning ofta framstår som något ej genomreflekterat eller
rentav motsägelsefullt. Den som hyser en förhoppning löper risken av besvikelse,
det >>fundamentala>> hoppet, som det har kallats, kan däremot inte tillintetgöras av
ett aldrig så destruktivt skeende, eftersom det inte har något inomhistoriskt objekt.
Dess negativa korrelat är inte besvikelse, utan förtvivlan.
Man kunde frestas förmoda, att det fundamentala hoppet nu skall visas vara
identiskt med det kristna hoppet
det vore emellertid att göra saken alltför enkel.
- hållning av paradoxal tillförsikt i ett läge, där
Det måste tvärtom betonas, att denna
alla i detta liv realiserbara planer framstår som a priori illusoriska, är något, som
påträffas hos människor, som står helt främmande för varje form av >religiös>>
åskådning. Just i sin egenskap av allmänmänskligt fenomen har det fundamentala
hoppet sitt stora intresse.
Det är berättigat att fräga efter detta hopps objekt
kens natur, att svaret på den fuägan måste
1 Se t. ex.
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är, som redan antytts, i regel inte något artikulerat, något medvetet, en tänkt tanke,
utan snarare ett sätt att f.örhälla sig, att leva som om eft ännu inte uttalat hopp
funnes till och vore berättigat. Dess outtalade innehåll kan i all sin svårgripbarhet

inte tolkas pä annat sätt än som knutet till den egna personen som helhet, dess
>räddning>>, att den i något viktigt avseende mätte vara oförstörbar av, otillgänglig
för den annalkande, till synes totala undergången. Detta hopp framstår å ena sidan
som vida mer än blott och batt. önskan att transcendera det observerbara skeendet,
ä andra sidan som ett ej helt utvecklat, som ett ofullgånget hopp genom sin otillfi'ckliga artikulation och sitt endast oklara medvetande om sitt eget berättigande.
Allt kristet har vissa förkristna förutsättningar. Det fundamentala hoppets existens talar Iör att det kristna hoppet har en natudig antropologisk anknytningspunkt. Vad som här blott år antytt blir i det kristna hoppet preciserat, artikulerat,
fullbordat, glädjefyllt. Att ta ställning till det fundamentala hoppets faktiska berättigande ligger utom ramen för denna framställnings avsikter. Man kan endast
konstatera, att det svårligen kan bevisas vara ogrundat. Hoppet har i andra avseenden visats vara ett i det normala mänskliga livet omistligt fenomen och därmed
berättigat till sin existens, antingen den enskilda förhoppningen i det enskilda fallet
skulle visa sig riktig eller ej. Saken ligger annorlunda till för det fundamentala
hoppets del. Har det en funktion, så hör den hemma inom en vidare ram än det
historiska skeendets, detta är ä andra sidan möjligt bara om en sådan <iverhistorisk
aspekt av det mänskliga livet existerar, vilket är i stort sett liktydigt med detta
hopps sakliga innehåIl. Innehåll och funktion kan här inte på samma sätt hållas
isär.

En konklusion ligger nära till hands. Vad det fundamentala hoppet än är, exemplifierar det på ett slående sätt hoppets gränsöverskridande karaktär. I det fundamentala hoppet skymtar djupare dimensioner hos den mänskliga existensen. De
gränser, som här sätts ifråga, är den iakttagban historiens, människans, som det
kunde förefalla, totala bundenhet till tid och rum.

IDA GÖRRES

Från celibat

till äktenskap?

Ida Friederike Görres-Coudenhove har med sitt omfångsrika författarskap bidragit till att förnya hagiografin. Hon vill avromantisera våra helgon. Som sitt huvudarbete betraktar hon Dat aerborgene Antlitz (1944), ägnat ät Th6röse av Lisieux. Den lilla
karmelitnunnan framställs som den äkta människan hon var. Fru
Görres'uppseendeväckande brev om kyrkan, Briel åber d.ie Kirche,
som trycktes är ry46 i Frankfurter Hefte, visar en föredömlig
förening av vakenhet för brister ioom kyrkan och tillitsfull uohet
mot samma kyrka.

Det var är r83z som den dåtide ärkebiskopen i Freiburg i Breisgau vagrade att
prästviga en grupp vid ett teologiskt seminarium. De hade i ett brev till regeringen
i Kadsruhe uttryckt sitt samtycke med en petition som pläderade för att celibatet
skulle avskaffas genom lagstiftning. Seminaristerna tog visserligen tillbaka sitt
ställningstagande, men påpekade samtidigt att teoretiska betänkligheter mot celibatet under lång tid hade bibringats dem. Tre av professorerna vid seminariet bekämpade faktiskt offentligt både celibatet och ordenslivet. Om en av dem säger
Johann Adam Möhler (q96-fi38), då professor i Tiibingen, att man fylls med
gränslöst förakt mot kristendomen om man lyssnar till hans föreläsningar.
Allt detta hände under den sena upplysningstiden, som samtidigt var förberedelsetid till 1848 års revolution. Under de därpå fOljande hundra åren har av allt
att döma celibatet betraktats som något oåterkalleligt. Man försvarade det utan
närmare differentiering, såsom allt annat i kyrkan, vilket då var helt naturligr. Om
en grupp utsätts för angrepp, sluter medlemmarna upp kring sina gemensamma
tillgångar utan att omedelbart pröva deras värde. Uppkom frågor angående celibatet, så skedde det senare. De framkallades inte av utifrån kommande tryck, inte
heiler i något slags protestattityd. De uppstod ur en längtan efter större klarhet
som i sin tur hängde samman med den inomkyrkliga förnyelse under och efter
första världskriget som visade sig i ungdomsrörelsen, i ett vaknande intresse för
liturgi och ett nytt engagemang f.ör mötet mellan kyrkan och vädden.
Vad som ifrågasattes var då inte celibatet som sådant utan den otillräckliga motiveringen för det. Man ville inte längre nöja sig med en teckning i svart och vitt.
Äktenskapet, kvinnan, könet, eroriken, naturen skulle inte längre framställas som
en mörk bakgrund som ett liv i avhållsamhet och renhet kunde avteckna sig mot.
Dryftandet av celibatet stod emellertid inte isolerat. Det utgjorde bara en del av
ett uppvaknande som innebar, kort sagt, att naturen rehabiliterades även utifrån
kristna principer. Skapelsen betraktades åter som något gott, som en Guds uppenbarelse i motsats till den av människan vanställda >>världen>>. I stället för att som
dittills misstänkliggöra och till och med avsky naturen fann man vägen tillbaka till
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den enkla, rena naturen, grundvalen för allt kristet. Dä läg det nära till hands att
något så specifikt kristet som celibat och ordenslöften krävde en ny granskning.
Det gälle att pä nytt utröna vad som var innebörden i dem. Man kom att f.ramställa celibatet som ett frivilligt avstående från högre livsmöjligheter och därmed
som en form av odelad tjänst inför Gud till förmån för bröderna. Offerbegreppet
spelade en viktig roll i sammanhanget och kom samtidigt att fördjupas.
Till skillnad från dåtida reflexioner har en del av ursprungligen positiva inslag
i dag blivit ideologiskt förgrovade och används i aggressiv avsikt. Tidens anda har

i flera avseenden prdglat den nya inställning man fått till erotik och sexualitet,
till äktenskap och familjeliv. Enligt psykiatern och teologen Albert Görres florerar
i dag en >>sexualmytologi>> som med förkarlek åberopar sig på en ofta feltolkad
djuppsykologi eller på så kallade resultat av antropologisk forskning. Utan erfarenhet av sexualumgänge anses således människan inte kunna nå fram till full personlig mognad. I verkligheten är påståendet att sexuell avhållsamhet skulle framkalla
neuroser ett skolexempel på ovederhäftig skenvetenskaplighet, framhåller Görres.

Det finns inte det minsta spår av empirisk bevisning för att det skulle förhålla
sig så. Det rör sig i stället om utslag av en ideologi som stöder sig på en vag
plausibilitet
en källa till många misstag. Efarenheten visar i varje fall att det
- mänga mogna män bland katolska präster som bland gifta advofinns minst lika
kater, lärarc, läkare och protestantiska pastorer.

Även lekmannens >>uppskrivning>> och nyupptäckten av deras roll i vädden, beett svepskäI. Det
kräftad av Andra Vatikankonciliet, tas som skäl mot celibatet
ö,r träga om en över hela jorden gående trend som är lika seg som den är flerskiktig och svårbedömd. Å ena sidan är det en nedifrån kommande upprorisk tendens som vill enkelrikta allt mänskligt och utjämna alla skillnader i kvalitet och
rang. Å andra sidan är det en till synes mot detta svarande beredskap till >syndaen gottgörelse av något man ingabekännelse>>, ja, Idngtan efter gottgö1slss
lunda har gjort sig skyldig till, en >anti-orätwisa>) som är ute efter att sudda ut alla
skillnader mellan ovan och nedan. Förhållandet mellan präster och lekmän har täkat in under en liknande trend.
Vissa lekmän visar plötsligt en mentalitet liknande de förtrycktas med alla de
delvis utmärkta
känsloreaktioner och anspråk som hör till bilden. Vissa präster
gär in under deras krav i ett slags botfärdighet. Vad som härvid at rått, har
-konciliet framhävt: lekmannen har en genuin kallelse i Guds folk, och det prästerliga ämbetet är till för broderlig tjänst. Trenden i tiden däremot vill avsevärt mer.
Den tycks närmast gå ut på att lekmän och präster skall byta roller. Ja, det finns
prdster som talar och skriver som om de ville upphöja lekmännen till sina herrar
samtidigt som de framställer sig själva som lekmännens artiga funktionärer. Förnekar de då inte den kristusrepresentation som är prästerna pälagd? Har de inte
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därigenom förlorat känslan för värdigheten och det höga värdet i sin kallelse? I en
egendomlig blandning av förkrosselse, skuldkänsla och mindervärdeskomplex vill
de tydligen inte i något avseende skilja sig från lekmännen. De skäms för sin dräkt.
De gör inte anspråk på någon särskild respekt. Till och med präswigningen nedvärderas. Alla motiv för en viss avskildhet bortfaller därmed och samtidigt grundvalen för avskildheren som ju innebär att prästen på ett unikt sätt fu praglad, av
Kristus och kallad till en speciell kristusgemenskap. Det finns präster som helst
skulle vilja uppslukas av massan, eventuellt sporadiskt f.ramtråda för vissa speciella
funktioner f.ör att efteråt försvinna igen utan spår. Vägen till äktenskapet skulle
därmed stå öppen!

Den vägen är nu mycket lättare att gä än tidigare, eftersom eukaristin redan
drabbats av teologisk nedfrysning. Måltidskaraktären betonas på bekostnad av alh
annat. Här ligger djupa, outtalade sammanhang. Men det finns ytterligare en halvmedveten motivklunga, ännu mera verksam. Under utstötande av fältropet >raggiornamento>> trånger en påfallande överaccentueÅng av allt manligt fram, bejublad
och imiterad även av kvinnor, dock utan sakligt samband med den innebörd den
store själasörjaren och människovännen Johannes XXIII inlade däri (såvida, förstås, det inte bara år fräga om den >>nya>> utformningen av >>ordet är fritt>). På ett
ensidigt sätt propageras för en mentalitet som Kad Stern betecknar som cartesiansk,
då han beklagar modern vetenskapsideologi: den naiva och farliga tron på att. allting kan göras av människan, en nedvärdering av den mognad och vishet som livnär sig även av andra källor, en rådvill brist på förståelse för mysteriet, en förkärlek
för allt organisatoriskt som överskyler sinnet för organisk växt. Det som inte passar in i mönstret skjuts åt sidan som myt, magi, vidskepelse, sentimentalitet. Det
betecknas som infantilt eller arkaiserande. En oroväckande flykt från stillhet, vördnad, intuition, aning, sympati är på modet, kort sagt: en flykt från allt kvinnligt.
Förmågan att undfå någonting och att lugnt bevara det, anses vara betydelselös.
Tålamodet inför långsamma växtprocesser har gätt ner i kurs. Det >nej> som här
verkar, dven hos män, kristalliserar sig och får sitt mest förrädiska utlopp i upproret
mot en av de största >kvinnliga> gestalterna i historien: kyrkan, ,folkens moder>>,
mater Ecclesia.
Prästadömets kris

i den katolska kyrkan tolkas på mänga håll som en följd av
aft man vill avskaffa >>fadern>>, frånta honom hans roll. Krisen uppfattas som en
del av resningen mot biskoparnas och påvens faderliga auktoritet. Det tycks dock
som om något annat skulle ha ännu större betydelse och samtidigt innebära en ännu

större fara, nämligen resningen mot allt vad kvinna och moder heter. Här ligger
tydligen krisens kärna. Kyrkan har i varje fall alltid betraktats som något kvinnligt,
hur mycket än en manlig klerus representerar henne
>>ty en man är sin hustrus
huvud, såsom Krisrus är kyrkans huvud, (Ef 5:4), en utsaga inte riktad mot sen-
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tida kvinnoemancipation utan ett ord om forhållandet mellan Kristus och kyrkan
tillämpat på äktenskapet i vardagssituationen.
Det är i dag just kyrkans drag av det sant kvinnliga, det mottagande, stilla,
varande, som attackeras. En viss typ priister vill endast godkänna hennes >>manliga>>
element. Teologin skall vara >vetenskaplig> och skall ldrggas upp enligt de positiva
metoder som kännetecknar filologin och religionsvetenskapen. Trots all klagan
över gällande kyrkorätt är det rättigheter som krdvs. Man gör exempelvis >>anspråk> på äktenskapet! Den hoppingivande omdaningsprocess som liturgin befinner sig i, överskuggas av pedagogiska och propagandistiska målsättningar. I stället
f.& att odla stillhet, tystnad, tillbedjan älskar man att tala. Man vill ha omedelbar
effekt. Man drömmer om >>bortrensning>
man vill stryka allt som verkar dunkelt och kräver tålamod och meditation -för att förstås. Symbolerna
bilder i
ordets vidare bemärkelse

Särskilt

skall avskaffas.

omstridd är -traditionen. Men det är just i

-

traditionen som kyrkans

>>kvinnlighet> är förkroppsligad. Traditionen är det >>sköte>> som har tagit emot
Guds ord och låter frukten långsamt mogna. Där dLr grogrunden för inåwändheten

och mystiken likaväl som för symbolerna. Traditionen bär inom sig vdxtkrafter,
osyniiga frön, ett dolt vardande, allt detta i ett halvmörker som ligger mycket nara
det kaotiska, som alltså alltid kräver den som >>manlig> betraktade urskiljningsoch omdömesförmågan, men den f<;rblir ändå troslivets bärande grund.
Traditionen skall nu skäras ner. Den skall ersättas med abstraktioner och ordkonfigurationer, med program och hänsynslöst isolerade principer. Allt skall bli
genomskådligp och manipulerbart. Är då verkligen det nakna skelettet förmer än
det levande köttet?
sä f.tägar man sig. Är ritningen förmer än det bebodda huset? Skulle det vara så, så vore det i viss mån konsekvent att reducera eukaristin,
att avböja vördnaden för Maria och därmed klassa ner offer, botgöring, renhet,
virginitet såsom något hedniskt, något som foregått kristendomen och som i dag
endast kan bli föremål för religionsforskarnas studier.
Drömma om allt sådant, det är möjligt. Det fulländade, alltförklarande och genomlysande systemet har alltid fängslat människan. Men leva på ett renodlat förstånd kan ingen. Systematisering och schematisering hör ihop med människans
villkor
bristande förmäga till överblick. Men det finns ingen kristen och ingen
- som kan stå ut i en värld där allt är förklarat och reglerat. Liv dr
präst heller
inte bara system och princip. Längtan efter moderlighet går inte att helt förkväva.
Bortträngs den är det inte förvånansvärt om det finns präster som låter sig drivas
åt ett annat håll, nämligen till en livslevande kvinna. Yarje f.önrångning kräver
kompensation. En till det yttersta rationaliserad tillvaro kräver en irrationell komplettering
kan driva mannen i en kvinnas armar, och häri ligger något sunt och
- när det gäller celibatärer uppstår misstanken att något annat kan
natudigt. Men

Från celibat ti.ll äktenskap?

ligga bakom. I samma mån som en präst börjar vackla i sitt forhållande till den
prolana vädden blir kvinnans naturliga dragningskraft honom övermäktig. Han
wingas söka sin förlorade säkerhet hos den egna hustrun.
. Det ligger något i att den form celibatet i dag har antagit, inte kan anses vara
slutgiltig. Celibatets utformning kan modifieras enligt nya lågen i tiden. Den eftersträvade mognadsprocessen kan dock inte uppnås genom kapitulation utan villkor.
Endast genom en fördjupning och en ny förankring i iddn kan i detta fall som i
många andra något fruktbärande uppnås. Enligt Teilhard de Chardin gäller det att
ta ett steg på vägen från den enbart etiska dygden f.ram emot virginitetens mystiska djup. Enligt samme tänkare föilorar människan I&mägan att fatta virginitetens sublima värdighet, ja, till och med kraften att förverkliga ert sunt äktenskap,

förnuftet avb<ijer Gud.
Vi lever i ett andligt klimat som är synnerligen ogynnsamt för celibat. Men därmed är inte någonting kladagt om meningen med eller bristen på mening med
celibat. Klimatet är ju lika ogynnsamt för så natudiga kristna ideal som tacksamhet och vördnad, kyskhet, avhållsamhet och glädje över många barn. Celibatet kan
i dag jämföras med en människa som lider av vitaminblisl
det är något av värtrötthet över det, en trötthet som inte står ut med vårlig berusning
utan hamnar i
väiliga galenskaper. Endast sådana kristna som i andligt avseende tål den fasta
födan står sig i dagens hemsökelser. Endast självständiga personligheter har kraft
så snart

att motstå massopinionens gigantiska utnötningskampanj. Den attityd som behövs
har i kristen fostran inte stått i förgrunden. Människan har hittills i stor utsträckning burits av sin omgivning. En individ som levat i en överskådlig grupp blir
ofta villrådig når han förflyttas till en pluralitär miljö och när det gäller för honom
att bestå inför isoleringens prövningar
ett av sociologerna iakttaget fenomen i

den tilltagande urbaniseringsprocessen. Vem förstår överhuvudtaget vad det rör sig om?
Den ovan citerade Albert Görres framhåller f<iljande. Om teologin och den unge

prästkandidaten inte längre fattar meningen med och den relativa tillbörligheten
hos celibatet, försvinner därmed de psykologiska villkoren för att kunna leva i
celibat. Prästcelibatet är frukten av en lång uweckling. Den kan liknas vid en
länge odlad planta som behöver god mark, men tynar bort i fördärvad jord. Nya
möjligheter har redan kommit inom synhåll. Kanske kommer inte celibatet att förbli obligatoriskt för prästerna. Vårt försämrade andliga klimat skulle därmed ha
mynnat ut i en oerhörd substansfödust för kyrkan. Vi känner vissedigen otillräckligheten hos våra präster, men hittills har bristerna stått i spänning till idealet.
Möjligen måste kyrkfolket i längden hålla till godo med en grövre typ av präster,
tills historiens spiral vänder uppåt igen. Jämförelser med det under lång tid fram(forts.
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Enligt hävdvunnen uppfattning är >>litteratur>> som bekant detsamma som skönlitteratur; den är >>dikt>>, till skillnad från exempelvis teologi, som är, eller i varje
fall gör anspråk pä att varc, >>vetenskap>>. Skönlitteraturen behandlas vetenskapligt
av litteraturhistorien eller litteraturvetenskapen och den teologiska >>litteratureq>>
av olika teologiska discipliner. Men det är här inte bara fuäga om en vetenskaplig
arbetsfördelning
mer eller mindre väl motiverad utifrån olika praktiska och
principiella överväganden.
Det är en uppdelning, som går djupt ned i medvetandet
hos de flesta
och kanske under det också. Det är sålunda inte alltför vanligt,
- kallar sig >litterärt intresserade>> också är >vetenskapligt intresseatt sådana som
rade> eller vice versa. Uppenbarligen är det helt olika behov, som tillfredsställs
av >>litteraturen>> och av

>>vetenskapen>>.

D en kris tna li.t t era, ur ens
>>

>>

p r o b I e mati

k

Vad väntar man sig då utifrån sådana utgångspunkter, att en bok om den >>kristna
litteraturens>> historia skall behandla? Den i kristen anda skrivna skönlitteraturen
eller den teologiska litteraturen eller
till ävenryrs båda? Den produktive och
- skrivit om Europas kristna
beläste Gisbert Kranz har i wå omfångsrika volymer
litteratur frän fu 5oo och fram till nutiden. Medeltidsdelen har behandlats i ett
tidigare nummer av denna tidskrift (ärg.5oQ969) sid. 293r). Volymen om Europas kristna litteratur under nya tiden, som alltså innehållsligt sett utgör en fortsättning, men vars första upplaga utkom ry62, förcligger nu i uwidgat och förbättrat skick (Europas christliche Literatur von rjoo bis heute, 656 sid., Verlag
Ferd. Schöningh, Miinchen-Paderborn-\7ien ry68). Denna senare liknar den
förra till sin allmänna karaktär och upplaggning: författarna presenteras i den
korta essäens form och litteraturen i en fyllig bibliografi i olika avdelningar.
Värdet av Kranz' böcker skall här inte sättas itåga. De är förvisso väl ägnade
att förmedla en första kontakt med författare, som mänga läsare tidigare kanske
endast känt till namnet. Hos andra f.örflattare kan läsaren med Kranz' hjälp upptäcka nya och glömda sidor. Här aktualiseras ett väsentligt stycke kristen kultur.
Man får vara tacksam för att det finns litteraturhistoriker, som intresserar sig för
den kristna litteraturen, ty kyrko- och teologihistoriker av skilda slag gör det ytterst

(fort. från s. 11)
vuxna prästäktenskapet

i de österländska kyrkorna eller med de evangeliska prästgärdana är inte relevanta. Andra ideal ligger bakom. Vi har inte rätt att bagatellisera läget. Med celibatets avskrivning skulle äktenskapets fOrfall främjas
och skulle inte kunna hejdas av en faktiskt pågående propaganda för nya modeller
för äktenskaplig samlevnad.

Litteratur ocb teologi

sällan. Men genom själva sitt sätt att skriva bidrar Kranz ä andra sidan till att
aktualisera flera stora och vitala problem. Ett av dem skall jag här antyda, inte

för att öva kritik mot Kranz, utan just därför att det enligt min mening gäller
en central f.räga, ndmiigen förhållandet mellan det vi kallar >>litteratur>> och det vi
kallar

"teoiogi>.

Som framgår redan av ovan nämnda artikel, är Ktanz självfallet inte omedveten
om de problem, som hör samman med begreppet >kristen litteratur>. Men det har
varit viktigare för honom att helt okomplicerat presentera vad han anser vara lristet angelägna f.örf.attarc och verk från olika konfessioner än att diskutera principiella
och historiska problem utifrån det stoff han framlägger. >>Kristen litteratur>> är för
Kranz helt enkelt en sådan, som i kristen anda och med litterär kvalitet behandlar
sitt ämne. Denna oproblematiska bestämning av >>kristen litteratur>> har satt sina
spår: boken har inte fått den enhetlighet, som många måhända skulle anse vara
önskvärd. De olika författarporträtten tecknas med olika perspektiv och med olikartad syftning. Sålunda överväger i vissa essäer det biografiska, i andra står innehållsreferat av verken i förgrunden, i åter andra
fastän inte i många
beaktas
även mera formella och stilistiska problem. Den ->>kristna andan>> och den- >litterära
kvaliteten> blir så egenskaper hos de behandlade författarna och deras verk, som
snarare anses för självklara än det görs något försök att på ett övenygande sätt
demonstrera för läsaren, vari dessa består och hur
med vilka medel
de kom-

mer

till

uttryck.

-

-

Den brist på enhetlighet, som här påtalats, har måhända ytterst sin grund i att
Kranz ställer bredvid varandra skönlitterära författare och professionella teologer
och filosofer. Detta anser jag i och för sig inte vata ett. misstag, men om man inte
på något sätt motiverar detta och inte alls berör den problematik, som ligger däri,
kan företaget verka mera aningslöst än övertygande. I vale fall
och det är i
- pätagligt, ptovårt sammanhang det viktiga
blir därmed problemet ännu mera
- vad är >>teologi>, och hur förhåller sig de båda
blemet: vad är >>litteratur>> och
egentligen

till

varandra? Kan de ha någonting med varandra

a*

göra?

Dikten som teologiskt dokument

De båda stora litteraturforskarna Rend I7ellek och Austin Ttrarren hävdar i sitt
arbete Litterattuteori (Stockholm, Aldus/Bonniers 1967, sid. roo-r15) att diktens
id6- och tankeinnehåll i allmänhet visar sig vara föga originellt och att litteraturforskningen därför inte i första hand bör gälla dessa idder och tankar utan i stället
till exempel de litterära uttrycks- och formproblemen. Om detta är riktigt skall här
inte diskuteras; den som läst något av Eliot, Claudel eller Gertrud von Le Fort är
kanske benägen att ställa sig weksam infc;r \Telleks och S7arrens påstående om
diktens iddtorka. Men även om det skulle vara så, att dikwerkens iddinnehåll i all-
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Alt' Htudelin

mänhet uppvisar föga ofigioalitet när det har avklätts sin litterära dräkt och bringats på begreppsliga formler, så torde det van ovedersägligt, att det i den kristna
dikten finns många dokument av den allra största betydelse, när det gäller att få
grepp om hur kristna i olika tider och under olika betingelser har upplevt den
kristna trons verklighet och den kristna existensens dimensioner.
Den som har haft tillfälle att ägna sig åt någon form av teologihistorisk forskning vet dock, hur den kristna dikten ignoreras som trons och fromhetens dokument. Som liturgihistoriker har jag själv kunnat konstatera det för min vetenskaps
del. Bara nägra fä belysande exempel. Det medeltida dramat
de liturgiska spelen
- Auros sacrarnentales
och Corpus-Christispelen
med dess utlöpare i Calderons
brukar, om de överhuvudtaget
alls omnzimns i liturgihistoriska arbeten, avfärdas
som förvärldsligade dekadensfenomen, som bara förråder hur litet man har fanat
av liturgins verkliga väsen etc. Ett annat exempel: i det engelska r6oo-talets
stora dikt (Herbert, Crashaw, Vaughan) är liturgin ett centralt rema, men deta
har hittills inte beaktats av dem som skrivit om århundradets betydande liturgiska
rörelse inom den engelska kyrkan. Ett sista exempel: Claudels diktning
det gäller både dramat och poesin
är inte bara i sitt språk behärskad av -Bibeln och
liturgin; man torde utan överdrift
kunna påstå, att Claudels hela verklighet är
genomträngd av upplevelsen av lirurgin och den sakramenrala nåden. Men
det
är nästan överflödigt att säga det
ingen framställning av den moderna- litur- har, såvitt jag kunnat se, ett enda ord att
giska rörelsens framväxt och utveckling
säga om denne diktare. Quid Saulus inter prophetas!
Det tema, som här nämnts när de gällde att exemplifiera vetenskaplig isolering
och närsynthet, behandlas helt kort i en utsökt liten bok av Willibald Kammermeier (Epiphanie des Lichtes. Zu eucharistischen Gedichten der S7eltliteratur, Joseph Knecht, Frankfurt a.M. ry67). Författaren har valt ut ett antal korta evkaristiska och liturgiska dikter (det är på ett undantag när inte fräga om hymner, >>psalmer>>, för gudstjänstbruk) från olika tider av nägra präster, som tillika varit diktare: Juan de la Cruz, Luis de Le6n, Jacint Verdagueq Thomas ab Aquino, Guido
Gezelle och Gerard Manley Hopkins. I ett inledande kapitel diskuterar Kammermeier bland annat förhållandet mellan diktarens och prästens kall men också den
ofta omvittnade spänningen mellan de båda. Man kan bara beklaga, att den frågeställningen inte vidare beaktas vid utläggningen av de enskilda dikterna
om nu
- i den
det hade varit möjligt. Boken står därför i stort på litteraturhistoriens sida,
meningen att författaren inte gör nägra allvaÄigare försok att utifrån sitt konkreta material ndrma sig problemet om relationen mellan litteratur och teologi.
Men boken visar ändå klart, att det här vore möjligt att gripa sig an med ett
arbete med

ett för litteraturhistorien och teologin gemensamt objekt. Detta under

den förutsättningen, aft man erkänneq att dikt kan behandlås inte bara från rent
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estetiska utgångspunkter utan också med inriktning på diktens värderingar och sakinnehåll. Man måste med andra ord med Max Ifehdi erkänna, att de så kallade
>)utomestetiska värderingarna>> inte är någonting som utifrån påwingas dikten, utan
att >>de alla hör med till konstverket och inte är möjliga att isolera från detta,
just därför att konswerket som konstverk är mer än sig självt> (cit. efter Kammermeier, sid. rz).

Att vår tids teologer i allmänhet inte känner till, eller i varje fall i sitt arbete
ignorerar diktningen är, som symptom på en djupare kris, ett allvarligt faktum.
I sin stora bok om Pdguy (La religion de P6guy, Editions Klincksieck, Paris 1965)
hävdar Pöre Pie Duploy6, att detta är en skandalös situation, och att den är särskilt paradoxal i Frankrike, där Bloys, Claudels, Pdguys och Bernanos'litterära profetism i det kristna folkets liv länge har utövat just en av de väsentligaste funktioner, som rätteligen borde vara framför allt den professionella teologhs (sid. I).
Men från teologins och läroämbetets sida räcker det natudigwis inte med att borja
intressera sig för den literatur, som man tidigare ignorerat. Ett nyvunnet intresse
{ör den ar bara ett första villkor för att de problem, som berör relationen mellan
litteratur och teologi, överhuvudtaget skall bli förnumna. Duployd skisserar inledningsvis några huvuddrag i den historiska uweckling, som skapat den klyfta som
nu sedan länge skiljer litteratur från teologi, liksom från vetenskap överhuvud,
och, å andra sidan, den klyfta som skiljer kyrka och teologi från kulturlivet i stort.
Med stöd framför alk av sin dominikanske medbroder Chenus forskningar hävdar
han, att det är skolastiken som genom sin nya metod kom att föra >>litteraturen>>
och den >vetenskapliga teologin> frän varandra, och detta just i den punkt
i
språket

-

där det kan tyckas att de skulle förenas.

-

Teologins ocb diktens språk

Teologins språk blir genom skolastiken väsentligen de klart definierade begreppens och dess metod den dialektiska bevisningens. Och dock har även Thomas ab
Aquino, som Duployd visar, också en lära om bilden (imago). Bilden har teologin
gemensam med poesin, även om den enligt Thomas har olika funktioner i teologin
och i poesin (sid. X). Bilden tenderar dock för begreppsteologin under historiens
lopp alltmer att bli betraktad som något mindervärdigt. Att uttrycka sig poetiskt
eller symboliskt blir detsamma som att uttrycka sig vagt, oklart, med lägre anspråk
pä att verkligen kunna förmedla en sanning eller att etablera en verklighetskontakt. Symbolen, som med sina mänga >skikt>> och på grund av sin sammansatthet
med enkla begrepps hjälp inte intellektuellt kan uttömmas
inte kan av-symboliseras utan att förlora i innehåll
den kommer under historiens
lopp att sjunka
ned till att bli blott illustration och pedagogisk liknelse. Man griper till den för
att konkretisera och åskådliggöra de abstrakta, teoretiska sanningarna, som ses som
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vetklighetens själva kvintessens. Bilden, symbolen blir en Biblia pauperum, en bok
attlåsai för de enf.aldiga och illitterata.
Men bilden och symbolen håller pä att komma tillbaka. Symbolforskning har
nästan blivit något av ett vetenskapligt mode. Man bö\ar att förstå, att bilden och
symbolen har ett kunskapsvärde av ett alldeles unikt slag, och att de därför inte
resolut kan ersättas med logiska begrepp och >>vetenskapliga>> kausalresonemang.
Teologihistorikerna börjar att reflektera över det faktum, att fädernas och den
ddigare medeltidens teologi är en bildens, en symbolens, ja, om man så vill, en
poetisk teologi. Det förnyade bibelstudiet liksom den intensifierade kontakten med
Bibeln och fäderna genom liturgin måste i bredare lager leda till en nyupptäkt av
samma >>litterära>> teologi. Så inställer sig många spekulationer. Man kan i detta
sammanhang undra, om den omtalade, och för många enskilda förödande, konflikten mellan >biblisk skapelsetro> och >>naturvetenskaplig väddsbild> överhuvudtaget skulle ha behövt uppstå, om inte medvetandet om Bibelns och den gamla
teologins och liturgins >litterära>> art f.ör långa tider hade varit tillbakaträngt. Och,
för att vara något mindre hypotetisk: om Bibeln, fäderna och liturgin förmedlar
ett tänkande i bildens, symbolens och poesins litteråra form, kanske det till äventyrs också skulle löna sig att läsa >kristen litteratur>, och detta inte bara >til lyst>>
utan till liv. Ty vad det yfterst gäller tu ju inte en perifer språkfråga, som om den
vore en f.räga enbart om yftre form. Det torde i problemet litteratur och teologi
yfterst vara en fråga om våra möjligheter att gripa verkligheten, att pejla mysteriet,
att skåda gestalten hos honom, i vilken gudomens hela fullhet lekamligen bor.
Men det gäller inte baru vär kontakt med Gud, mysteriet, det outsägliga; det gäller
också kyrkans och teologins möjligheter att uttrycka sig och ta gestalt utåt och att

bli ett kulturferment,

r8

ERnrrN BT'.H.FBERGER

sJ

Trons legitimation

zr februar,i r87o, mitt under Första Vatikankonciliet, utkom
England An Essay in Ai.d. ol a Grarnntar of Assent. Författaren

Den

i

var John Henry Newman (r8or-r89o), tidigare en av

ledarna

av Oxfordrörelsen, senare romersk kardinal. Under de r'oo år som
gått har boken haft ett otal upplagor. Med sin fräga om trons legitimation inför förnuftet är den fortfarande i hög grad aktuell.

John Henry Newmans Grammar of Assent (här nere förkortad: GA1) var resultatet
i
vid zo ärs ålder
av 5o års forskning. Redan den 6 maj rSzr hade Newman
>>Christian Observer> publicerat en artikel om >>Den analoga naturen hos matematikens och religionens svårigheter>. Problemställningen kring tro och vetande, religion och förnuft har mer än något annat väckt och upptagit hans uppmärksamhet. Han var säker pä att. hans tid gick en djup troskris, ja, en allmän otrons
tidsålder tillmötes. Samhällets tilltagande och småningom omfattande sekularisering föreföll honom oundviklig. Tidens tecken var alltför tydliga. Det visade sig
på två olika sätt.
Den viktorianska tidens rationalister hävdade, att människan inte har lov att lita
på sin insikt och att godta svar på livsviktiga frågor, om hon inte kan stödja sig
på slutsatser, som är grundade på oklanderlig logisk bevisföring. M. a. o. får man
i viktiga frågor endast ge sitt samtycke på grund av vetenskapligt tvingande skäI.
På trons område måste en inställning, som är grundad på detta axiomatiska antagande, alstra en förödande skepticism. Newman hade flera personliga vänner,
som ansåg det metodiska wivlet mest vara i enlighet med människans väsen. Ty
människans väsen är inte det hon är, utan det hon blir (GA r5r-r5z).
Boken var således skriven mot en allmänt dominerande och utbredd rationalism.
Det fanns emellertid en annan faru att undvika och motarbeta, nämligen den, att
tron såsom ett instdmmande ger vika för förnuftets tryck och söker skydd hos det
irrationellas avskärmade asyl, där all intellektuell granskning, sovring och systembildning i f.örväg är diskvalificerad.
Råkar då inte tron i fatal förlagenhet inför dessa svårigheter? Blir den inte antingen uppslukad av förnuftet eller fjättrad av känslorna? Finns en tredje väg
mellan rationalism och godtycke? Newman försökte att mitt i denna rådvillhet ge
ett svar, som här läggs fram i fem steg. 'Grammar of Assent' är
detta måste
- eller andra
ingen konfessionell bok. Den tar inte upp det ena
sägas i töwäg
omstridda trosdmnet till behandling. Den tar reda på trons möjlighet över huvud
1 Fram till andta världsktiget gav fötlaget Longmans, Gteen & Co, London, New York, Toronto,
Newmans böcket. Ktigsskadot förstötde hela beståndet. För närvatande håller >Chtistian Classics
ge ut en ny upplaga av de 4o volymema. Attikelns citat är hämtade från Longmans,
Inc.> i USÄ pä

ut

Green utgåvan, ^tt
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och utröner då närmast dess antropologiska förutsättningar. Ty det är människan
och hennes andliga struktur som tron är inbäddad och invävd i.

I

första steget säger Newman, att instämmandsl
på vilket område det än må
- ett bevis, utan är en egen,
vara
inte är resultatet av en slutledning eller
självständig
akt, oberoende av argumentens logiska styrka (GA ryz). Ett instämmande är ett fritt avgörande och kan inte vara det automatiska resultat, som påwingas av ett bevis. Det innebär likväl inte, atr det inte skall finnas ett positivt
förhållande mellan bevis och övertygelse, mellan slutledning och instämmande.
Både slutledningen och det instämmande, eller awisande, omdömet (judgment)
är förnuftets processer (Oxford Univemity Sermons XII, z6; i fortsättningen citeras Newmans universitetspredikningar som OUS). Starka morargument är i stånd
aft förhindra eller rubba instämmandet. Bärkrafti ga arguimeflt underlättar instämmandet. Ja, det finns inget instämmande alls utan föregående resonemang (GÄ ra).
Newman skiljer mellan begreppsligt och reellt instämmande, mellan noti.onal
och real assent. Ett reellt instämmande sker, när de argument, som leder till omdömet, bildas på experimentellkonkret väg. Ett reellt instämmande träffar manniskan inom hennes egen erfarenhetshorisont samt engagerar och stimulerar till
handling (GÄ zr4). En människa som har konkret erfarenhet av sitt samvete, är
i stånd att följa och godkänna och instämma i den kristna uppenbarelsen. Ett barn
t. ex. som aldrig hön sina föräldrar tala om Gud eller upplevt dem vara en del av
de troendes gemenskap, har mycket ringa chanser att inse den personliga relevansen av Kristi frälsargärning eller hans närvaro och nåd i kyrkans liv. Om etr
instämmande kom till stånd, skulle det förmodligen endast bli ett begreppsligt sådant, som inte är en makt som förändrar livet.
Religionen är avsedd att framkalla ett reellt instämmande. Den går ut pä att
prö'gla hela livet (GÅ::). Människan är emellertid benägen an dra sig för konsekvenser. Tron, som är ett reellt instämmande och medför konsekvenser, gör livet
entydigt. Den binder människan i kärlek (OUS III, zz; XII, 36). Den tar risker
(GÅ r93). Som reellt instdmmande är tron en handlingsprincip (principle of action OUS XI| 36; life is for action GA 95).
Tron är således inte något allmänt religiöst känslotillstånd eller en plötsligt
uppbrytande emotion, utan både ett omdöme om formulerade sanningar och ett
helmänskligt
ivsri känslomässigt
engagemang för denna sanning och i kraft
av den. Ett sålunda
fullgjort instämmande
är inte möjligt utan intellekruell process. Tron berövar aldrig människan hennes förnuft. Förnuftet t1'änar tron och gör
den möjlig. Tron själv uwecklar och fulländar förnuftet. Att ge sitt samtycke till
tron berättigar aldrig människan att sätta sitt förnuft ur funktion på ett område
som nu intagits av tron.

20

Trons legitimation

tron är ett omdöme och aidrig förverkligas utan eller mot förnufret (GA
492), sä skiljer den sig från förnuftet. Frågan för Newman är precis den, hur det
kommer sig, att ädigt sökande människor, som blir konfronterade med samma
bevismaterial, ändä drar olika, till och med motsatta slutsatser. Den ene blir övertygad på grund av få argument, den andre håller inte med sitt instdmmande,
även om han ställs inför förkrossande argument (jfr GA 4ro). Här sätter Newman
in med sin teori om de föregående grundvalarna (antecedent grounds, antecedent
considerations, assumptions, presumptions, anticipations), vilka innebär ett oreflekterat ställningstagande i förväg till bevisföringen. Det fu föregripande, redan inFastän

tagna positioner och

i

viss mån på förhand värdebestämda funderingar, som bekräf-

tas av motsvatande, men knappast krossas av motsatta argument.

En människu, ,oå blir konfronterad med en argumentation om livsåskådnings.
frägor, är redan disponerad på ett eller annat sätt. Hon fu pÄglad av införlivade
värderingar och oreflekterade böjelser. När en människa ger sig pä att reda ut ett
argument, rnöter hon sitt objekt inte förutsättningslös, utan som en levande varelse,
uppfylld av förhoppningar och fathägot, sympatier och aversioner, förutfattade
meningar och inrotade antaganden. Människornas tro eller otro >>beror inte så mycket på slutledningar och bevis som på dessa redan rådande övertygelser och åsikter,
om vilka de antingen är överens med varandra eller i vilka de hopplöst awiker
ifrån varandra, innan de över huvud börjar med att disputera>> (GA 277).
En således redan föregående benägenhet innebär givewis ett slags instämmande
nämligen >ett instämmande i första principer; och
om än ett implicit sådant
-under första principer förstår- jag satser, som vi utgår ifrån, när vi funderar över
ett givet ämne>> (GA 4z). Därmed har vi nått fram till en av skärningspunkterna
i Newmans tänkande. För honom är det helt klart, att människan, tör att över huvud taget kunna sluta sig till något, måste stödja sig på första antaganden, vars
hållbarhet inte längre kan bevisas (GA 4io). Denna råttatt utgå ifrån overifierade
grundvalar har varit ett omtvistat ämne, men även Cartesius' metodiska tvivel är
ett antagande, >>och av alla antaganden det största> (GA lll).
Hela problemer att nä f.nm till sanningen är alltså beroende av vilka principer
som är antagna som utgångspunkt (GA 269, 4ry). Därmed är det inte så mycket i
sättet att hädeda slutsatser från principer, som i principerna sjäIva, som människorna går isär (jfr GA 4ro). David Ffume tiliämpade principen av en sluten
naturkausalitet på Nya Testamentet. Han drog slutsatsen, aft underverk inte var
möjliga (GA 8r, 3o6). }Jan var låst av sin princip.
För Newman är samvetet första principen och första ansatspunkten till människans andliga uweckling. Han iakttog principens kraft både hos sig själv och hos
andra. Han lade märke till att ju bättre man foljde samvetets imperativ, desto klarare framträdde grunddragen av en gudomlig närvaro och kärlek (GA 38919r).
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Ifrån samvetet utgår nämligen en kunskap och ett ansvat, som visar ut över sig
självt och som har sin upprinnelse och sitt uppdrag ifrån Gud. Sålunda är samvetet
religionens princip (the creative principle of religion GA r ro).
Konsekvensen blir den: Tron på ett gudomligt ingripande och självmeddelande
i människans vädd är mera grundad på föregående ansatser och tendenser än på
bevis (OUS XI, r). Den föregriper bevis, den är bestämd genom fcirutsänningar
(OUS X, z6). Hela frägan om tro eller otro är visserligen inte slutgiltigt avgjord
genom anammandet av första principer, men tro eller otro blir genom dessa principer en stor sannolikhet.

Kunskapsvägen

från de föregående, provisoriskt redan intagna positionerna till

till eller
förbereder instämmandet. Sannolikheter är enstaka argument, indikationer, ftriterier. Det utgör inget fullt bevis var för sig. Det är inte heller additionen av sannolikheter, som ger ett underlag och en förutsättning för att instämmandet får karaktären av visshet; det är sannolikheternas konvergens, som får en överrygande
beviskraft och som håller stånd inför det prövande intellektet. Ett enda sannolikhetsargument är för bräckligt för att kunna tjäna som välgrundad motivering till
instämmandet. Ett helt knippe sannolikheter däremot ökar evidensen och dess existentiella tyngd (GA 3r9). En sålunda hopad sannolikhet väger till och med tyngre
vissheten och det reella instdmmandet går över sannolikheterna, som leder

än slutledningarnas stänga logik (Apologia ry9).

Newman tillämpar sin teori på en rad aktuella spörsmåI. Den kristna uppenklart av foregaende argument: Samvetets
vittnesbörd; medvetandet om att människan är utlämnad åt sig själv, vilket hon
inte anser vara den ursprungliga bestämmelsen; insikten i hennes skuld och elände;
en brinnande förhoppning om försoning; önskemålet att lara känna och få alska
den vars spår hon finner i sig själv och i andra; i synnerhet det faktum, att människan ser sig om efter möjliga tecken på en srundande eller rcdan intraffad uppenbarelse av Gud (GA 4r7-4r8). I ljuset av dessa starka antecipationer av en gudomlig själv-uppenbarelse samt i ljuset av att de andra religionerna inte gör anspråk på
ett omedålbart och integralt gudomligt självmeddelande växer och spirar sanflolikheten >>nästan till en visshettr (GÄ 44o), när förväntningarna konfronteras med
barelsens sannolika sanning motiveras

den faktiskt meddelade kristna uppenbarelsen.
Fastän ackumulerade sannolikheter leder till visshet, grundas den icke på dem,

utan på tro och kadek. >>Tro och kädek ger sannolikheten en inre kraft, som inte
är inneboende i den. Tro och karlek är riktade mot ett objekt . .. och detta objekt,
som anammas i tro och kädek, gör det förnuftsenligt att ta sannolikheten som
tillräcklig grund för den inre övertygelsen> (Apologia r9).
Newman samlar och staplar ihop sannolikhetsargument så mycket han orkar, så
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att instämmandet egentligen skulle bli en självklarhet. H:an ar i stånd att ackumu'
lera så många sannolikhetef, att ett motstånd mot dem tycks vara lönlöst, ja meningslöst. Det finns ändå en skiljelinje, en 'hiatus' kvar mellan sannolikheternas
samfällda vittnesbörd och instämmandet. För Newman förblir mdnniskan ett projekt och ett experiment. Hon är inte determinerad av eller utlämnad åt argument,
som tränger sig på. Hennes instämmande i frihet och ansvar behärskar argumenten,
inte wärtom.
Våra överläggningar har utgått ifrån iakttagelsen, att trosakten är ett instämmande,
ett omdöme, en förnuftets akt. Instämmandet är dock inte identiskt med argumenten, som leder till det. Tvärtom är instämmandet i eller förnekandet av en sats
bestämt av föregående och föregripande, om än inte genomtänkta, attityder. Dessa
är i sin tur grundade på första principer, vilka är icke-bevisade antaganden. Den
induktiva bevismetod, som Newman begagnar sig av, utgår ifrån och anknyter till
presumptioner, ackumulerar sannolikhetsargument, som leder till instdmmandet av
den sanning, som anades eller åtråddes av presumptionerna.
Det fjärde steget syftar till att visa, att Newman använde sig av ett kunskapsorgan, som berättigar till denna metod och i själva verket framkallar den. Det är
'illative sense', slutledningsförmågan, som dr ett intellektuellt och etiskt styr- och
eller förhindra
kontrollorgan, som har till uppgift att driva på och godkänna
instämmandet samt göra det fruktbärande för det konkreta livet
och förkasta
(GA z9z).'Illative
sense' är den fullt uwecklade, personligt relevanta slutlednings-

förmågan tillämpad på en konkret situation (GA lSlff.). Den är omdömesgill och äger en instinktiv säkerhet. Dess inflytande på inståmmandet visat sig
främst, när ban få sannolikhetsargument står till förfogande.
Slutledningsförmågans tillvägagångssätt är både spontant och reflekterat. Spontaniteten i bildandet av ett omdöme innebär, atr man mäter, avvåger och värderar
premissernas innebörd med en enda blick, samt ser rakt igenom premisserna till
slutsatsen, utan att i efterhand exakt kunna avlägga räkenskap f& alla steg, som
ledde till denna. På det viset ställer en ldkare diagnosen på en patients sjukdom;
eller bedömer detektiven ett invecklat läge; eller agerade Napoleon på slagfältet;
eller fann Newton intrikata matematiska och fysikaliska problemlösningar utan
systematiskt ordnad bevisföring (GA yz f.t.).
Slutledningsförmågans intuitiva karaktdr balanseras av att den även är ett slags
intellektuellt kontrollorgan. Som sådant tar den alla nödvändiga ansträngningar

på sig för att kunna motsvara intellektuell redlighet.

Således är den ett slags
kunskapssamvete. Sanningen har en etisk innebörd. Forskning måste bedrivas under

ansvar. Ett etiskt system är visserligen i stånd att tillhandahålla människan allmänna lagar och regler, uppslag och gränslinjer, men vem skall tillämpa det på
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ett särskilt fall? Vem står för imperativet? Lagen >bjuder oss att undvika extrema
steg; men den kan inte fastställa den gyllene mitten åt oss efter vårt personliga
behov>> (GA l>D.'Illative sense' är denna levande regel, som människan är utrustad med f& att hon skall kunna falla de omdömen och träffa de avgöranden,
som livets konkreta krav fordrar av henne.
Därmed är kretsen sluten från de första principerna till människans konkreta
etiska ansvar.

I

en sista punkt skall än en gång f.rägan tas upp, hur människan möter uppenbarelsens Gud. Instämmandets teori måste fyllas och konkretiseras. I teorin råder
en inre logisk motsvarighet mellan de första principerna, sannolikhetsargumenten
och objektet, som argumenten syftar

till

och som instämmandet anammar. Tilläm-

pad på religionen råder en analogi mellan samvete och
'tro, mellan Guds ord
vetet, hans spår i skapelsen och uppenbarelsen i hans eget Ord.

i

sam-

Newman litade dock inte mycket på effektiviteren av det kosmologiska gudsbeviset, även om han accepterade bevisets giltighet. I >Apologia>> skrev han: Äteismen ligger nära till hands på grund av världens tillstånd, samvetet (däremot) vittnar f.ör teismen (z4r).f samma redogörelse för sitr liv intygade han, atr >Guds
existens är den mest anfäktade sanningen, och ändå är det denna sanning, som uppfyller hela vårt väsen med största kraf.t>> (49). Gud är oss nära i sitt allt omfat-

tande mysterium, så nära, att detta mysteriums karaktär för den som av personlig
läggning inte tror, blir beviset på Hans frånvaro. Gud tränger sig inte på. Hans
älskande närvaro är så hemlighetsfull, att den kan tolkas som otillgän glig avlägsenhet.

Väddens kaotiska tillstånd bekräftar Guds avstånd eller icke-existens. >>Grammar
of

Assent>>

återger samma tanke:

uDen etablerade ordningen av de ting, i vilka vi befinner oss, måste säkerligon, om den
har någon Skapare, i stora drag och i dess huvudstycken tala om hans vilja. Om säkerheten
hos denna princip faststår, och vi övergår till dess användning på tingen, såsom de år, Ifu vi
en första känsla av överraskning och bestörtning över att Hans uppsikt över denna levande
värld är så indirekt och hans handlande så dolt. ..
Vad som slår en så statkt och vad som är så smärtsamt för förnuftet, är hans frånvaro från
hans egen värld. Det är en tystnad, som talar. Det är som om andra hade kommit i besittning
av hans verk. Varför ger han oss inte någon omedelbar kunskap om honom själv? ... Varför
är det möjligt att utan absurditet förneka hans vilja, hans egenskaper och hans existens? ...
Vi både ser och känner varamdta. Om vi nu inte kan få se honom, varför kan v'i åtminstone
inte få kunskap om honom? Men han är wärtom på ett särskilt sätt >en dold Gudr. Och
trots alla våra bästa ansträngningar kan vi från världens yta bala göra oss nä,gra svaga fngmentariska föreställningar av honom.
Förklaringen till ett sådant kritiskt faktum ser jag bara
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ett val mellan alternativen: an-
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tingen finns det ingen Skapare eller han hat fräntagit människorna denna kunskapsförmäga. Är alltså de orydliga skuggorna av hans närvaro
egen inbillnings skapelse?" (GA zsl).

i människolnas

förehavanden bara vår

Endast samvetets ftiregående kunskap och visshet om att Gud är väddens ickevärldsliga ufsprung och förblivande ordningsprincip förmedlar en tolkning, som
överensstämmef med verkligheten. Denna tolkning >får det mest hopplösa och
morcträviga materialet att samklinga i en harmonisk och ljusfull vision av Gud>>

(GA rrZ).
Samvetet vittnar om Guds existens, men också om människans ondska, som är
till hennes lidande. Medvetandet om människans nöd och väddens mörker

kailan

behöver inte vara orsaken till att hon låser sig för Gud. I stället är det mycket
mer:a ågnat atr väcka längtan efter befrielse. Denna längtan öppnar och disponerar
människan (GA 44). Den gjuter hopp i henne (4or).
Trots att en självuppenbarelse från Gud alltid är Guds oförskyllda näd (GA 425),
är den de mänskliga förhoppningarnas och alla religionernas efterlängtade fullbordan (GA 38G388).

Newman skrev sin 'rGrammar of Assentn för de människor, som sökte den kristna
tron med bibehållande av sin intellektuella värdighet. Han skrev boken mot både
rationalism och irrationalism. På rSoo-talet fanns det fortfarande klara fronter med
argument, som i viss mån hade en gemensam förståelsehorisont.
Denna gemensamma andliga bakgrund finns inte ldngre.
Utgångslägets varierande struktur får dock inte äventyra den gemensamma mål-

sättningen, nämligen människans framtid. Newmans afgument om (den oförskyllda) motsvarigheten mellan Gud i samvetet och i uppenbarelsen måste kompletteras med en liknande jämförelse mellan samtid och framtid. Vägen till tron
går inte bata f.rän samvetets inre röst till det i historien förnimbara Ordet, utan
det vittnar om hoppet pä att'Gud är människornas framtid'. Tron blir då som
handlingsprincip människans engagemang för en framtid, som tillhör Gud och
henne. Detta engagemang måste bli effektivt i nuet, om det skall äga ett realistiskt
hopp om framtiden. Människan bär emellertid inte framtiden i sig som porcntiell
mänsklig prestation, utan som en gudomlig gåva hon inte förfogar över" Tron förvissar henne om att hon inte är sin egen befrielse och framtid. En sådan tro betyder öppenhet och beredskap, ty Gud ar den som kommer, den som alltid är ny,
den som fu alla möjligheternas horisont.
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till Vår Fru som Vår Ständiga Tillflykt. Och många hymner och psalmer ur Psalt4-

Koncentrationslägret inifrån

och en bön

till

d,enna red.ogörelse hon efter
and.ra acirld.skriget sotn polsk t'bktins uia koncen,rationrlågre, Stutthof till, Lund. där hon d.og på

Filt'attarinnan
hösten t968.

Den

r

december r94z kom jag tillsammans med

en grupp på omkring uettio kvinnor mellan sjutton och femtiofem år till Stutthol nara Gdansk.
Med samma ransport anlände också ett antal män,
åtalade för samma sak som vi; bland dem hade vi
våra bröder, våra söner, våra män. De placerades
i en annan barack. Lågret i Stutthof var iordningställt lika mycket för män som för kvinnor.
Under de första veckorna fick vår grupp en specialbehandling. Vi hade inte rätt att lämna vårt

rum och inte heller att ta kontakt med andra

fångar. Natt och dag var vi instängda i ett litet
rum, och vi kunde inte se nägot av livet i lägret
atnatän genom fönstren, som vette mot lägergatan.
Två gånger om dagen, på morgonen och vid
middagstiden, i gryningens dunkel och i dagens
fulla ljus, gick kolonnet av fängar, eskotterade av
S.S., ut för att {ullgöra sitt arbete utanför lägret.
I iskylan gick en rad mänskliga vålnader förbi
våra fönster. De släpade sig fuarn, klädda i de
tunna fångkläderna, med huvudet rakat som tecken på vanäta; de liknade gängna tiders galärslavar. Bland dem fanns de varelser vi älskade mest.
Och två gånger om dagen återvände de samma
väg; de bar på dem som inte längre orkade marschera, men som ändå måste vara närvarande vid
uppropet, levande eller döda.
Vi uppträdde bakom fönsterrutorna som statis-

ter i en ohygglig film. Men den film som

drog förbi var verkligheten, och

vi tog del i

här
den

med kropp och själ och hela vänhjdrta.
Eftersom vi knappast alls var övervakade, hade
vi möjlighet att själva skapa vår livsatmosfär även
i andligt avseende. Vi var alla polskor och katoliker, vilket innebar att vi bad mycket, både alla

tillsammans och var och en för sig. Varje dag
morgon- och aftonbön: Fader vår, Hell dig Maria,
bönen för de avlidna... Varje dag en rosenkrans

z6

fen,

Vi bad för oss själva och för de våra. Och för
fängarna, som dött i Stutthof av köld och svält
och misshandel. För dem, vilkas döda ktoppar som
stockar bars tillbaka från arbetsplatsen av deras
kamrater. För dem, som dog utan att ha förstått
meningen vare sig med livet eller döden. Och för
dem, som dog i uppror mot Gud med hädelser och
förbannelser på sina läppar. Och för hela vårt land,
för nuets och morgondagens Polen.
Kom så julen. Hur skulle vi fira

jil i Stutthof,
koncentrationslägret? Framför allt, hur skulle vi
fira julafton, denna familjens speciella fest? Hur
skulle vi kunna fira den, då en av oss bar på en
svår sorg: hennes make, Iat tilL f.yn små barn, varav
det yngsta fötts i fängelset, hade dött här wå dar
efter vår ankomst, brutalt slagen, krossad under
stövlarnas klackjärn. >Jag vill glömma att det är
julu, sade mödrarna, som grymt hade slitits från
sina barn, och inte mer visste något om dem. Men
ungdomarna på sjutton, arton, nitton år sade: ul.åt
oss fira jul, låt oss fira jul som hemma,. Och det
slutade med att vi samryckte till deras önskan.
På julaftonen fick tre unga systrar paket från de
de första paket någon fått i vår grupp
sina
- från och med den r december 1942 som
(det var
paket blev tillåtna). I paketen fanns bland annat
tunna bitar svenskt knäckebröd.
i

Dä alla hade lämnat rummet för att gå och
tr-ätta sig, passade de tre flickorna på att pryda
bordet med små grankvistar, och vid vars och ens
plats placerade de ut litet av de godsaker, som
fanns i paketen. Man satte sig till bords. Hon
som blivit vår ledare tog det hårda brödet som en
oblat, denna kärlekens symbol utan vilken det i
Polen är otänkbart att fira jul. Som vår mor gjorde
därhemma, gick hon runt och gav oss alla en bit

av det. Det hårda brödet från Sverige bröts

och

Inte ett ord yttrades, inte en tår fälldes. Och efter måltiden sjöng
vi vära vackra julsånger. la, även för oss hade
delades under en absolut tystnad.

Gud blivit född.
Vi besiöt oss för att fira juldagen genom att för

Iörsta gången läsa mässtexterna. Men först
av oss ett slags meditation över julen.

höll

en
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)Vi måste', sade hon, "gå till krubban i Betlehem tillsammans med herdarna och de vise männen

vi lågga ner vfua gåvor. Visst är vi
fattiga, helt utblottade, och inte har vi något av
det som är denna världens rikedom och ära, men
och också

därigenom är

vi

Gud, som ligger

kanske så mycket närmare denne

i

sin krubba

i

fattigdom och för-

nedring. Och vi kan ge honom vfua hjärtan.
Vi bör först tänka på dem som vi älskar, dem
som Gud har givit oss för att göra vårt liv lättare, och sedan på dem som vi inte älskar, dem
som vi känner avsky och ovilja mot. Vi bör tänka
på dem så som vi skulle vilja att andra tänkte på
oss, förlåta dem så som vi skulle vilja att andra
förlät oss. Så blir vfua hjd*an, renade och befriade från de känslor som inte kan behaga Gud,
till guld som vi skall bära f.ram inför Herren.

vi

sedan med tacksamhet tänker på alla de
gåvor, på all den nåd, som vi fått från Guds hand,
blir detta vår rökelse. Och låt oss till slut i stället

Om

för myrra utom vårt eget lidande offra hela vårt
folks lidande och smärta.
se verktyg

i

Vi

Guds hand, och

skall i våra bödlar
vi skall överlämna

hämnden åt honom.

Allra sist skall vi be Jesusbarnet välsigna

oss

vi skall bönfalla om nåden att till och med här i Stutthof
sjålva, vära f.amiljer, vårt land. Och

arbeta för vårt land på det sätt som skalden talar
om: 'Lika mycket som ni förädlar och vidgar era
sinnen, lika mycket förädlar ni era lagar och vidgar

(Mickiewics)." Så sade hon.
Därefter läste den unga änkan Veni Sancte Spiritus. För många bland oss blev denna pingstsekvens en uppenbarelse; varje ord, varje strof fick en
djup betydelse.
Till sist läste hon mässtexterna i en bok, som vi
i allra sista minuten fätt av en fången präst. Det
era gränser'

var inget riktigt missale utan en liten bok med
helt vanliga böner. Och ändå, vilket djup i dess
enkla ord! "Giv mig Herre visheten, så att ja9 lär
mig söka dig före alla skapade ting och finna dig,

dig över allting, förstå dig, sätta dig
pl-Is6e giv oss saktmod, så att vi
högst. ..p
- med alla. . . , Vilken viljeansträngmå leva i sämja
älska

ning fanns inte dold bakom detta lilla ord ,aliar!
Hon sade det, enträget och vädjande. Från början
och under alla de långa fem månaderna

i

fängelset

gjorde hon intryck av att vata en utvald. En sådan
som gick ut från henne!
i synnerVi frågade oss mer än en gång
het de av oss som visste, hur ovanligt- lycklig hon
varit i sitt äktenskap
hur det kunde komma
sig, att hon inte e[dast -bar sin sorg med ett sådant
lugn utan att hon också kunde vara sä kärleksfull
mot dem bland oss som genom sitt stora lättsinne
hade bidragit till hennes och hennes maos arrestering. Detta måste ha varit desto svårare, som dessa
människor hela tideo fanns i samma rum och
gjorde intryck av att inte ha förstått något, vare
sig av sitt eget ansvar eller av hennes smärta. Hon
måste ha anat vär tyst^ fräga, ty en dag såg hon på
oss och sade: uJag gör ingenting, jag läter bara

frid

Gud verka i mig.n

I

det ögonblick när hon läste mässtexten, visste

vi att ordet "allau rötde dessa människor

och kan-

också oss själva.
r1p.t,
- djup tro- genomlyste varje ord hon sade. Hon
En
läste mäsan, men hon inte ba:m läste den, hon
levde den i hela dess djupdimension. Det rådde i
rummet en sådan tystnad, att den jordiska verkligheten tycktes ha upphört att existera. Den enda
verkligheten \tar att ta del i det heliga offret.
5ks

Senare kom en del av hennes dagliga

bli att hon flera gänger

offer

att

måste gå förbi sin mans

mördare, som stod på vakt vid dörren, och i sin
egenskap av ledare för verkstaden i givakt avge
rapport om antalet kvinnor som hon förde med sig.
Då såg hon på hans blänkande stövlar och kunde

irrte läta bli att tänka: var det de där stövlarna,
som dödade Georges? Var det de där stövlarna?
Det nya året nalkades. Från barndomen hade vi
vant oss att sluta året med bön och tacksägelse.
Men hur skulle vi kunna tacka för ett år, som hade

i fängelse, till Gestapos förhör och till slut
koncentrationsläger, ett år som hade tagit
ifrån oss allt som går under namn av mänsklig
fört

oss

till

lycka?

På kvällen den 3r december böjde vi knä vid
våra usla stolar och sängar, och i det svaga ljuset
från gatlyktorna läste vi den vanliga kvällsbönen.
Och det tycktes som om vi inte hade något mer att
säga till Gud. Men plötsligt började vår ledare
tala;

"Vi

tackar dig Gud, att du har varit med

oss
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hela detta år, att du har ledsagat oss överallt, au
du har väglett oss som den bäste och ömmaste
bland fäder, att do ständigt har uppenbarat dig för
oss, att du oavbrutet bar taLat till oss.
Du har uppenbarat dig för oss i morgonrodnaden och i kvällens skyar, i den blå himmelen, i

solens gyllene strålar, i stjärnornas och månens silversken, i örternas saftiga grönska, i blommornas
fårgprakt, i bergens majestät och havens oändlighet
i värmen och ljuset, nir vära allra käraste
och -närmaste log mot oss.
Du har talat till oss i sädens stilla susning, i
skogarnas brusande bön, i fåglarnas sång och insekternas surr, i naturens andaktsfyllda tystnad, i
de skummande vågornas rytande, i stormens vin, i
åskans dån

och

i

de goda och visa ord,

som

gått ut från människors
mun.
För att du utan uppehåIl har uppenbarat dig för
oss, för att du oavlåtligen har talat till oss, tackar
vi dig, o Gud.
Vi tackar dig för din närvaro under timmar av
andlig plåga och tortyr, ensamma och fasanfulla
timmat, ty du övergav oss inte, när vi vred oss i
vanmäktig smärta, medvetna om vårt elände och
vår intighet. Du var helt nära, när vi sökte stöd
och skydd hos dig. Då, när vi tillintetgjorda kastade oss för dina fötter och bönföll dig att ha förbarmande med oss och förlåta oss, gav du oss din
nåd. Du skänkte oss hoppet, du ingöt i vära sjålar
lugn och frid, du omgav oss med en kärlek full
av medkänsla och barmhärtighet. Du utmätte inte
vår bot efter måttet av vära synder.
Vi ber om din förlåtelse för allt högmod och all
hårdhet, all hädelse och upproriskhet, all låghet

och allt klenmod; vi ber om förlåtelse för att vi
varit blinda och döva, för at våra ögon och öron
varit tillslutna för din nåd, för att vi inte har velat
se och höra dig, fastän du aldrig hörde upp med
att uppenbara dig för oss och tala till oss.
Må det år, som nu gfu mot sitt slut, dra förbi
vårt inre öga, dag för dag, timme för timme, med
ont och gott. Ställ fram för vån inre öga de varelser, som står oss nära eller är långt borta från oss,
men som du under detta fu har sänt i vår väg, och
lär oss förstå, hur myctet vi har syndat mot dig
varje glng vi har syndat mot vår nästa i tankar, ord
och gärningar. Må våra segrar och nederlag, våra
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f.nmgängar och misslyckanden, dra förbi våra
ögon, och må vi förstå, att du är stor och mäktig
och vi små, svaga och eländiga; att du är Gud och
Herre, och att vi inför
än stoft och intighet."

ditt

ansikte inte är annat

Det nya året började. Fram emot våren, strax före
påsk, fördes vi över till ett annat rum med andra
förhållanden. Där fanns inte längre bara vi själva,
utan vi fördes samman med andra |ängar, också de
polskor men i allmänhet från en mer folklig
miljö. I detta nya rum fortsatte vi att bedja. Varje

kväll hade vi

gemensam bön.

kring sjuttio, som regelbundet
Så kom påsken.

Vi var

redan om-

bad.

Vi var inte precis glada till

vid den största kristna
högtiden, trots att himlen var klar, solen sken och
våren stod i sin fulla fdging. Pä längfredagen fick
vi veta, att sonen till den äldsta av oss
en pojke
på sjutton år
plötsligt hade dött i baracken
mitt
- vi hört nyheten. Modern var anemot. Alla hade
tagligen den enda, som inte kände till den. Om
hon reagerade häftigt, skulle detta riskera deras
säkerhet, som hade meddelat nyheten. Den unge
mannen hade som man säger dött för sitt land. Men
sinnes, som man borde vara

det är inte lätt att när man själv är i koncentrationsläger offra sitt barns liv ens för fädernes-

landet. Inte en gång för en polsk mor, som kanske
mer än någon annan tätt vanja sig vid tanken att
med tårar i ögonen offra sina barns blod.
När myndigheterna efter helgen meddelade
henne nyheten, var det som om hon greps av galenskap. Hon ställde sig mot taggtrådsstängslet och
skrek som ett sårat djur.
Men denna srålande påskdag, när hon satt vid

bordet, som var prytt med de första blommorna,
visste hon ännu ingenting. En av oss tog till orda
med anledning av helgen.
"Vi kan i mässanr, sade
hon, "blandat med Kristi åyrbara blod, som utgöts
pä Golgata för världens frälsning, olfra ät Gud allt
det blod, som utgjutits för fäderneslandet just här
och på mänga and,ra platser. Vi bör bedja om nåden att älska vårt fädernesland därovan i allt här

nere och detta på ett rätt sätt: genom att älska
ralandra, genom att ömsesidigt hjälpa varar.dra
uppåt, genom att i denna kärlek innesluta allt och
alla- och genom att offra allt.>
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Därefter läste en annan mässtexten. Hon

lade

i

läsningen, och vi lade hela vår själ
i att lyssna. Det fanns bland oss gamla fångar, som
hade varit i Stutthof i wå eller tre år. Detta var
första gången, som de deltog i en ,mässar. De
gråt. Alla i rummet var i detta ögonblick en enda
hela sin själ

familj.

Efter påsk betraktades vi inte som en

special-

spriddes i hela lägret, skickades till olika
arbetsplatser. Det var ofta mycket hårt för oss att
på detta sätt hela dagen vara skilda från vära bästa
vänner, som här kanske hade kommit att betyda mer

grupp.

för

Vi

oss än väta egna syskon. Men

för det

helas

bästa var denna åtgärd säkert av godo. Ty på detta
sätt blev nästan alla arbetsplatser och verkstäder

i våra händer och kom under
vårt inflytande. Atmosfären blev därigenom lättare.
Så otroligt det än kan låta hade vi ibland riktigt
roligt och skrattade som barn. I nästan varje verk-

på något sätt lagda

stad fick bruket med daglig bön och

usöndags-

Det fanns knappast någon arbetsplats, där man inte bad. De flesta fängarna var
polskor, men det fanns också kvinnor av andra

mässa> insteg.

nationaliteter, i synnerhet ryskor, som i regel var
mycket unga. För dem var Gud en myt, en fiktion
eller en fabel, som de hade hört talas om av någon
gammal båbusjka (farmor); och bön var något, som
var ovärdigt en upplyst människa. Och här fick
dessa ryska kvinnor se kulturnyje panie
bildat
folk som de kallade
som trodde- på Gud
och tillbad honom alla dagar!
På sommaren fick vi tillbaka det lilla rum, sorn
vi tidigare hade bott i. Men nu var vi mer än sextio. Det var trångt och kvävande. Ändå var vi
nöjda, eftersom vi hade mer frihet där. Rummet
blev liksom ett hem, där vi trots allt i någon mån
kunde vara oss själva. Pä dagana arbetade vi på
olika ställen, infogade i det allmänna lägerlivet.
Några av oss blev sysselsatta som städerskor i kommendanturen. De kom i kontakt med litauiska präster, som också arbetade där.

De lät oss få veta, att det fanns en möjlighet

på Marie
Vi var bara ett litet antal >utvalda>,
ett dussin. Eftersom vi inte hade någon möjlighet
att gå till bikt fick vi en allmän absolution av en
litauisk präst på andra sidan lägergatan, som vi

att

mottaga den heliga kommunionen

Upptagelsedag.

inte fick gå över. Och nästa dag
helgdagen
- i kommendankom två unga flickor som arbetade
turen vid tiden för middagsmåltiden med de kon-

sekrerade hostiorna inlagda i ett cigarrettpapper.
Mitt i bullret och brådskan, som rådde vid denna
tid på dagen, när alla skulle fylla sina matskålar
vid de stora grltorna, delade de två flickorna ut

Herrens lekamen

i

den trånga gången mellan vå-

ningssängarna.

Vi var lyckliga. Men i

denna lycka fanns en

skugga, nämligen att urvalet hade gjorts på ett
kanske alltför mänskligt sätt; man hade förbigått,
håilit borta från denna kraftkälla just dem som kanske bäst behövde den, så t. ex. den tanklösa kvinna,
vars lättsinne hade varit orsaken till att vi hade
blivit arresterade, men som därför inte var mindre
religiös, och många andra, vilkas svaghet behövde
så mycket mer tröst. Vi beslöt alltså att
trots
- att fä
de risker det innebar
nästa gäng be
kommunionen till alla i -hela rummet utan undantag.

Deana andra kommunion ägde rum på hösten
tidigt på morgonen före uppställningen. Kvällen
innan fick vi absolution, på avstånd liksom förra
gången. Och denna kväll blev vår bön ännu mer
brinnande än vanligt, när vi tackade Gud för att
han ville komma till oss fängar, som var avstängda
från världen.
På morgonen steg vi upp medan det ännu var

mörkt och klädde oss i skenet från lägergatans
lyktor och under fullständig tystnad, eftersom vi
visste, att minsta rörelse kunde fömåda oss. Innan
lägret hade vaknat, var vi redo. På knä beredde vi
oss att ta emot Gud. Det var mörkt scm fordom i
katakomberna, där spänningen och hjäaats väntan
säkert inte kunde ha varit större. Efter reveljen
ilade utjänsteflickorna" som vanligt till köket, som
låg rakt fram, och kokerskan, som själv var polska
och katolik, försåg dem jämte matgrytorna med det
paket, som innehöll det heliga sakramentet. Under

det att de övriga i lägret klädde sig och städade
sina tum, gick vi den ena efter den andra fuam

till

den unga änkan, som stod

i

skydd av kaminen,

och ur hennes hand mottog vi Herren.
Det var den enda gemensamma kommunionen

i

vårt rum, ty snart blev vi ånyo överförda till
ett annat rum och blandade med andra. Visst var
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det många av oss, sorn kunde kommunicera vid alla
de stora helgerna: jul, nyår, påsk, pingst och ännu

en jul, ännu en nyårsdag men aldrig mer alla på
en gäng. Vi smög oss in en och en eller högst
wå på en gång i ett rum, som vi hade nyckel
till, och där fick vi den heliga kommunionen.
Ibland var det på morgonen före uppställningen,
ibland på kvällen efter arbetet, alltid när det var
mycket folk i rörelse. Antalet kommunikanter
översteg aldrig
frän alla rummen sammantagna
sjuttio.

-

Alla de stora helgerna firades högtidligt. Julen
1944 kunde vi till och med ha en konsekrerad
hostia placerad på ett slags repositorium, och de
som visste om det
var
ett litet antal ban
- Gud,
lyckliga att kunna tillbedja
sä nära Herren
dold i det Heliga Sakramentet.
Den sista kommunionen ägde rum i sjukavdelningen i början av äret 1945. Fyrabarnsmodern,
hon som hade blivit änka två dar efter vär ankomst till Stutthof, hade fått tyfus och bad att få
tnott^ga Kristi lekamen före nästa natt, som hon
visste var krisnatten. I egenskap av läkare kände
hon till sjukdomens förlopp; hon visste att hon
hade små utsikter att överleva och hon ville inte
dö utan det eviga livets bröd. Till sina barn hade
hon skrivit: uKom ihåg, käta batn, att det finns
bara en olycka, synden.o

Och hennes vän, som var närvarande i detta
till följd av hög feber
knappt kunde hålla sig upprätt, gömde under
ögonblick och som själv

denna fasans natt på sin egen person en annan konsekrerad hostia, avsedd för henne själv. Det var ur
denna källa, som hon hämtade sina andliga och
moraliska krafter. Först på morgonen, när krisen
var över, kommunicerade hon.

Det är inte människors sak att bedöma bönens
värde.

Men om den allra högsta formen av lovprisning
och tillbedjan ligger i den absoluta tilliten till den
himmelske Fadern och underkastelsen under hans

viljq tror jag nig kunna säga, att Gud fick denna
hyllning i koncentrationslägren.
Ty också där fanns det människor som hade
ett barns tillit, som i varje ögonblick av fri vilja

to

svarade uJa, Fadero, det må nu ha varit med glädje
sjunga
>Gloria in excelsis".
Halina Strzelecka

eller smärta, och som utan ände ville

Är positivismen död?
Varje ideologi tycl,s vara underkastad en viss ut-

vecklingslag. Den har sitt ursprung i en eller några
få människors geniala insikter, vilka oftast brukar
strida mot den allmänna opinionen. Men nya ideer
skulle för det mesta vara dödsdömda, om det inte
fanns skickliga populatisatorer, dvs. den efterföljande generationens människor, med förmågan att
sprida dem alltsomoftast utan hänsyn till deras inre
begränsningar. På så sätt uppstår ur sanna id6er
ensidiga ideologier, som redan i den följande gene-

rationen allmänt accepteras och anses vara odiskutabla sjäivklarheter. Men under tiden har återigen

nya ideologier vuxit fram för att i sin tur en vacker dag störta och övervinna de gamla.
Denna lag syns oclså gaLIa f& den positivistiska

När nämligen i slutet av fötta seklet
några vetenskapsmän och filosofer ville sätta stopp
för den v,ilda metafysiska spekulationen i den kunskapsteoretiska idealismens kölvatten, .när de krävde
ideologin.

att vetenskapliga begrepp och teorier skulle ha ett
underlag i den erfarbara verkligheten, gjorde de en
stor insats i den vetenskapsteoretiska debatten.
Denna objektiva inställning gentemot det empiriskt givna, som är positivismens utgångspunkt, var
nödvändig för den fortsatta vetenskapliga diskussionen. Men denna ursprungliga och berättigade
håiining förvrängdes, när pä tgzo- och r93'o-talet
popularisatorerna, t. ex. i wien-, berlin- och uppsalaskolao, b<irjade sitt verk. De nöjde sig inte med
att kräva en objektiv inställning till det empiriskt
givna, utan de gick så långt att de förnekade det
vetenskapliga värdet av allt som inte kunde återföras på erfarenhet och logisk slutledning. Religiösa föreställningar och filosofiska påståenden förkastades som ovetenskapligt nonsens, atla moraliska eller estetiska värdeomdömen visades tillbaka. Bara det som kunde verifieras med )vetenskapligau, dvs. fysikaliska eller matematiska meto-

Perspektia

det var meningsfullt och kunde göra anspråk på
Men detta lilla
ubara> kännetecknar övergången från en viktig ny-

vetenskaplighet och objektivitet.
ansats

i

det vetenskapliga tänkandet

till

den posi-

tivistiska ideologin. Popularisatorerna gjorde en
skicklig insats, positivismen framställdes såsom
den allena saliggörande väddsuppfattningen och
folk föll för frestelsen, ty en åsikt som man hör
tillräcklig't ofta, verkar så småningom självklar.
Därtill kom den allmänna vetenskapsopoimistiska
inställningen pä ry4o- och r95o-talet. Så blev
den positivistiska ideologin grundval för den allmänna opinionen både i den vetenskapliga diskussionen och i det vardagliga livet. Kravet på den
rena objektiviteten, förkastandet av alla värderingar
i skolans undervisning, sökandet efter den största
tekniska effektiviteten, den awisande inställningen
mot allt slags religion och metafysik, allt detta är
en följd av den allmänna positivistiska grundinställningen.
Men man kan nu undra om inte tiden är inne

att ersätta den positivistiska ideologin med nya
motsatta ideologier. Rent ytligt sett sy,ns i vattenföroteningens och trafikolyckornas tidevarv jordmånen för en vetenskapsoptimism, och därmed för
den positivistiska ideologin, inte längre vara så
gynnsam som tidigare. Men det finns även andra
tecken, som visar att fiya id6er står för dörren och
begär att få komma in. Låt oss nämna ue.
Ännu för sju år sedan förkastade normlöshetens
filosofi i positivismens kölvatten alla normer och
värderingar. I dag har det blivit modernt att kräva
målsättningar och värderingar. Stora grupper i den
unga generationen vill ha normer för sitt tr,iviala
handlande såväl som för sina aktioner i samhället.
I fekgrunden för deras krav står den djupare insikten, att man med en positivistisk livsåskådning aldrig kommer fram till en konstruktiv samhällsförändrring. En ideologi utan möjlighet att värdera
kan inte hjålpa, rår det gäller att bekämpa rasförtrycket, kapitalismen och diktaturerna. De styrande politiska skikten påstås nu ha använt den
positivistiska ideologin med dess objektiverande,
icke engagerande, icke värderande och därmed stabil,iserande tendens såsom en
"Uberbauu över en
kapitalistisk och liberalistisk, ekonomisk bas. Positivismen anses vara den sista ideologiska fåist-

ningen, upprättad

till

borgerlighetens och kapita-

.lismens självförsvar. En plats

Ulf

i

sammanhanget har

Hannerz' doktorsavhandling >Soulside, Inquiries into ghetto culture and community" (Stockholm 1969) och ett inlägg i uHäften för kritiska

studier" m 2-3 GS6g) av Roger Fjellström.
Fastän man kan vara glad över, att det finns en
riktning, som helhjärtat och med slående argument
kritiserar den positivistiska livsåskådningen, måste
man ändå beklaga, att bakgrunden till de ny^ aF
gumenten återigen är en ideologi, och en mycket
ensidig sådan. Det länder ingenvart, om man utbyter kravet på den rena objektivllslsn
som ,inte
- subjekgenom kravet på den,rena
kan uppnås
-som till sist är en subjektivitet av ett
tiviteten
sryrande -parti eller av grupper i maktpositioner.
Den nya
marxistiska
kritiken har kallat po-

- anhängare till- försvar, t. ex. Carl Olof
sitivismens
Bergström i Svenska Dagbladet 4.8:969, s. 5.
Bergsmöm förebrår den marxistiska gruppen dess
bristande objektivitet, fastän han under motargumentadonens tryck måste rnedge att den rena objektiviteten inte kan uppnås. Därför kräver han att
man åtminstone skulle bibehålla så mycket objektivitet som möjligt

i alla vetenskapl,iga

samman-

hang. Hans krav kan godkännas när det gäller att
värdera de subjektiva, demagogiska förförelsekonsterna
från vänstran. Men positivismens försvarare glömmer
en sak. När de medger att det finns

subjektiva
eller bättre antropologiska
ment i varje- vetenskap, och kanske jus i vetenskapens väsentligaste delar, har man redan övergivit
den pos,itivistiska ideologin, enligt vilken den verkliga vetenskapen inte kunde innehålla några överempiriska element. Därmed har man funnit vägen
tillbaka till positivismens sanna utgångspunkt, samtidigt som den renats från sina ideologiska element.
Kommer den därmed uppnådda nyk rare inställningen att få stör,re tillslutning, så blir man också
tvungen att ornpröva tesen om de religiösa, metafysiska, moraliska eller estetiska id6ernas )ovetenskaplighet".

Vid sidan av det nämnda angreppet mot positivismens bastioner har det uppstått en annan, om
än mindre populär tankeriktning, som kämpar
med samma måI. Två händelser belyser detta:
Gerard Radnitzkys doktorsavhandl'ing och det

,t
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gängna årets filosofkongress i T,rondheim. Docent
Radnitzkys avhandling rContemporary schools of
metascience

I-II"

(Göteborg 1968) kan anses vara

en kritisk granskning av positivismens teser utifrån den nyare ffanscendentalfilosofiska riktningen

i Tyskland. Dess mest framstående representanter,
professorerna Karl Otto Apel (Kiel) och Jiirgen
Habermas (Frankfurt), nöjer sig iote med att uppställa ett nytt filcsofiskt system, de kräver framför allt att varje teori måste visa sig vara riktig,
när den tillämpas på sig själv. Människan når bara
till en fördomsfri, uemanciperad, och därmed objektiv världsuppfattning om hon alltid kritiskt

till synes självklara och outtalade förutsättningar. Hade positivisterna inte försummat att göra så, så hade de kunnat upptäcka
att deras grundläggande förutsättning, "verifikationsprincipen,', inte håller, eftersom den
använd på sig själv
skulle visa sin egen menings- ideologi lever alltså med en
löshet. Positivismens
inkonsekvens i själva fundamentet, som visar, hur
Iitet objektiv den i själva verket är. När docent
Radnitzky för två år sedan framlade sin avhandling
möttes han av oförståelse och tämligen osaklig och
ironisk kritik
ett fenomen som vanligtvis uppideologi försöker försvara sig.
träder, när någon
Men Apels och Habermas' tankar visar sig livsknftiga, och när filosoferna samlades till den årtriga kongressen i Trondheim i slutet av juli 1969,
kunde man konstatera att de tyska filosofernas id6er
hade slagit djupa rötter i flera skandinaviska unigranskar sina egna

versitetsmiljöer. De,t var inte bara professor Åpels
petsonliga närvaro, som gjorde att kongressen niistan behärskades av hans nya synpunkter. De nya
teorierna är inte så lätta att h^ntela som de marxistiska slagorden, ty de kräver att man ständigt utsät'ter dem själva för en kritisk gxanskning. Men de
återkallar människan till en förnyad filoeofisk reflexion, och det fu ddrtöt bara önskvärt att de får
en ännu vidare spridning än de fått hitintills.

Slutligen kan nämnas en tredje id6riktning som
börjar rävla med de övriga i kampen mot en ensidig positivistisk ideologi. Utgående från Frankrike har strulturalismen nått de notdligare breddgraderna. Visserligen fanns det redan tidigare vissa

beröringspunkter, t. ex. mellan lingvistkretsen i Köpenhamn (Hjelmslev) och de Saussures struktura-
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listiska lingvistik, men först under de senaste fem
åren har debatten i de antropologiska vetenska-

perna, i lingvistiken, konsthistorien, socialvetenskaperna och andra hithörande vetenskapsgrenar tagit
alivarliga intryck av strukturalismen. På Det Nordiska Sommaruniversiretets session i Trondheim år
1969 var ett av sektionsämnena just strukturalis-

rnens människouppfattning. I början kom deltagarna tillsammans med mycket blandade känslor
inför de nya id6erna, men i slutet av sessionen var
de flesta övertygade om, att det här har uppstått
en riktning, som lyckas tolka företeelser på det
mänskliga planet, som den positivistiska ideologin
bara kan ge en mycket konstlad och otillräcklig
förklaring av. Hit höi exempelvis frågorna, vad
som gör en rad svarta sueck på papperet till en
meningsfuil text, vad som gör en text till en dikt,
vad som gör en rad ljud till ert språk eller till en
symfoni, vad som gör en följd av kroppsliga rörelser till en hälsning eller till en liturgisk dans.
I alla dessa fall föreligger srukturerade helheter
som med sina srukturer låter sig knappast återföras på enbart fysikaliska eller biologiska moment.
Därför kan man betrakta en metod som tar hänsyn
till strukturfenomenet såsom e,tt nödvändigt komplement till den positivistiska metoden. Men därmed försvinner också den positivistiska ideologin.
För att fånga in de antropologiska strukturerna

krävs ju nya vetenskapliga rnetoder. Visserligen kan
man knappast säga att posirivismen redan är död,
men den har allvarligt försvagats under de senaste åren. Framför allt hat den funnit medtävlare pä det ideologiska fältet. Det gäller bara att

de nya riktningarna inte låter sig lockas att för
egen del absolutifiera sig och därmed

Iogier,

i

Att

stanna

bli nya ideo-

vid de berättigade

momenten
en id6 och att undvika överdrifter är inte lätt.
Rainer Carls SJ
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Förfäderskulten och kristendomen

i Ifina

Maoisterna i Kina står i d.ag i.nt'ör en uQQgilt son
rcd.an länge oroat kr'istna mhsionärer, nämligen
att ge inaanda liasmönster et, nltt innehåll, Professor Ed,snzan belyser hithörand,e lrågor från reli.gionsbistorisk ocb nzfusiologisk synpunkt
här
och i sin nyutkon?na bok
"Mod.ern rcligionsd.ialog

i

t6oo-talefi Syd,ostasien" (utg. aa KatolrL Inlor
mationst,jänst och Credo katolsk tidskrit't, IJppsala
r 97 0).
>rVes, Toun>

I

International Libnry

of

Sociology and Social
ett arbete med titeln
Under the Ancestors' Shadow, Chinese Culture and
Reconstruction utkom 1949

Personality. Författaren, Francis L. K. Hsö, är en
infödd kinesisk akademiker, som också har amerikansk universitetsskolning. Han beskriver livet i en
liten sydvdstkinesisk stad på 8 ooo invånare, varvid han särskilt tager hänsyn till familjen och religionen. De livsformer och levnadsideal, vilka
prdglar denna anonyma ort med täcknamnet N(/est
Town, som l,igger i provinsen Yunnan i nårheten
av Burmavägen, är typiska för Kina i dess helhet.
Studien ffu dfuför ett vida mer än lokalt intresse.

Materialet insamlades under drygt ett års vistelse
på platsen r94r-42 och 1943. Författaren kom i
nära kontakt med folket och vann dess förtroende
genom tvenne omständigheter. Dels tjänstgjorde
han som tiilfällig lärare vid ett missionscollege,
varför han icke blev misstänkt för att vara en hemlig regeringsagent, även om man ansåg sig kunna
räkna rned vissa fördomar mot de inhemska, religiösa sedvänjorna. Dels kom han genom inflationen på samma ekonomiska nivå som en arbetare,

varför de yttre ståndsskrankorna bortföll. Boken
är tillägnad den amerikanske antropologen Ralph
Linton.

Titeln "Under förfädernas skugga" har en symbolisk innebörd. Den syftar på art den enskilde icke
själv formar sitt

liv i det samhälle han tillhör.
är nämligen

Hans samhällsställning och livsöde

helt beroende av förfåderna och anses som den
självklara följden av vad familjens hänsovna medlemmar varit och gjon.

I

överensstämmelse här-

med är allt som avhandlas i boken grupperat under rubriker, vilka antyder förbindeisen med de
avlidna och det förgångna. En skildring av >världsliga och icke-världsliga boningsplatser', dvs. den
vanliga bostaden, begravningsplatsen, familjehelgedornen och släkttemplen, inleder arbetet. Så skildras "liv och arbete under fädernetaket, och
"fullföljandet av rökelsenu. Med det sistnämnda uttryc-

ket

åsyftas offrandet framför anfäderstavlorna.

Släktens fortsatta bestånd är den självklara förutsättningen för att detta skall kunna fortgå. Under

rubriken ifråga redogör alltså författaren

för

de

synpunkter, som man i \fest Town anlägger på
äk'tenskapet, hur det ingås utan hänsyn till de ungas böjelser, och hur det icke alltför spridda systemet med bihustrur framför allt avser att säkra

manliga att\ingar åt familjen. Kapitlet om >fullföljandet av fädernelinienu 5utt61". om den patriarkalt organiserade s orfamiljen, som är helt uppbyggd omkring relationen far--son. "Hur förfäderna

levep innehåller skildringar av

andarnas värld,
människans övergång till denna genom död och
begravning och de särskilda riter, som utförs när

någon dött på en främmande ort eller av andra

skäl icke kan begravas pä vanligr sätt. >Förbindelse rned förfäderna" upprätthålls genom besök
på gravplatserna, minnesfester i familjehelgedomen
och allmänna gudstjänster. Avsnittet om uppfost-

ran och utbildning rubriceras som "introduktion

i förfädernas vandelu. Ett kapitel med samma titel
som bokens ger en kort sammanfattning och behandlar dessutom både systemets "säkerhetsventileru och

dess nackdelar

för dem som s. a. s. lever >i

dess halvskuggau.

Slutligen granskas materialet från moderna

ciologiska frågeställningar, och jämförelser

so-

görs

med både västeriändska och andra kinesiska förhållanden. Hsii är annars noga med at't icke tvinga in
stoffet i några förutbestämda kategorier, som är
hämtade frän andra håll. Han awisar också univer-

salförklaringar, t. ex. Kardiners freudianskt påverkade teori om barndomsetfarenheternas allt överskuggande roll. Samhällets påverkan och därmed
också personlighetsutvecklingen fortgår under hela
livet, inskärper Hsii.
Såsom det f:i:rmgfu redan av deana korta antyi Hsiis arbete, skildrar detta en

dan om innehållet
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enhetlig kultur, där religionen icke utgör en personlig privat- och trossak utan något självklart,
som ä,r oupplösligt förbundet med alla former av
samhälls- och familjeliv. Eller för att använda författarens egna ord: >Den ,religioo, som finns i
\(est Town, är icke i första hand en trossak. En
tro accepteras vanligen av nägra och förnekas av
andra inom samma kultur. Förfäderskulten, sådan
den föreligger i West Town, är snarast en angelä-

till det enkla vardagslivet. Den acceptera icke av någ,ra och förnekas av andra. Den
är ett faktum, som varje normal \fest townbo godtager såsom en självklarhet, och som ingen normal
stadsbo någonsin besuider. Något trosproblem
uppkommer aldrig. N(est Town's förfäder leve.r
bokstavl,igen bland sina ättlingar, icke endast biologiskt utan också socialt och psykologiskt. Därför behöver icke denna familjereligion någon bekräftelse genom mirakel såsom Bronislaw Malinowski en gång påstod, ty miraklen består i familgenhet, som hör

jens fortbestånd genom födelse och d<id, som utgör
är
en del av religionen och religionen en del av fa-

en väsentlig del av livsgestaltningen. Familjen
miljenu (siå. z4z).

Om man ailtså ur religionshistorisk synpunkt
närmast vill fästa uppmärksamheten på de speciellt

religicisa sedvänjorna och föreställningarna i den
kultur, som Hsii skildrar, innebär detta i viss mån
en konstlad uppdelning. Den är endast berättigad,
om mao hela tiden håller den nu påpekade enheten mellan religion och kultur i minnet och låter
den vara praktiskt motiverad: de övriga sidorna av
samhällslivet hör närmast till sociologin eller kul-

tuthistorien. Men liksom religioruhistorikern icke
får förbise religionens samhälleliga sida, får icke
heller sociologen glömma bort samhällets religiösa
bakgrund.

Hsii framhåller, hur de gamlt i West Town icke

deltager i det aktiva livet utan ägnar sig åt skriftIäsning, fromhetsövningar i templen och förberedelser för den egna begravningen. En kista tillverkas och förvaras i en sidokammare till klantemplet. Gravplatsen på familjekyrkogården bestäms
med hjälp av geomafltik, och gravmonumentet
uppföres under övervakning av den som en gång
skall ligga under det. Hsii skildrar i samband härrned vad han upplevde, när han deltog i Ching

,4

Ming-festen, det årliga, ceremoniella besöket på familjens begravningsplaa, vilket göres i april (sid.
r

: r ff.).

En gam6al man bad honom vid detta tillfälle
siå sig ned på en bänk framför tre gravar. De
wå närmaste tillhörde åldringen själv och hans
hustru, som hade dött några år tidigare. De wå

at

gta:lafira var till det yt re alldeles lika varandra.
De var sålunda båda försedda rned inskrifter. På
hustruns gravsten kunde man läsa, att här vilade
>en ädel kvinna, som stod i tur att erhålla den kejserliga Ju Jenorden och kunde glädja sig åt den
framskridna åldern av 78 är". På den gamle mannens egen gravsten var det inristat, att här vilade
uen ädel man, som stod i tur att få den kejserliga
rJ(en Lin Langorden och kunde glädja sig åt den

framskridna åldern av 85 är>. Mannen var vid
tillfället ifräga 6o är gammal. Den enda skillnaden
mellan graven i dess nuvarande och framtida skick
var, att den efter den gamles död skulle innehålla
hans kista i stället för att som nu vala tom. Det
kan dock förehgga en liten, ytue olikhet mellan den
verkliga graven och den tomma. Den föra brukar

i

allmänhet förses med samma röda pappersremsor,

med v,ilka man på nyårsnatten förseglar portarna
till hemmet. På den ena står härvid den till rangen
f'rämste och högst dekorerade förfaderns namn, på
den andra den främste nu levande släktmedlemmens rramn. När portarna på nyårsdagens morgon
rituellt öppnas, rivs dessa pappersremsor sönder
i wå hälfter (sid. 4o). Gravarna betraktas såsom de
dödas hem, och därför utrustas de vid Ching Mingfesten på samma sätt, ehuru inskriptionen då är
(sid. lr). Den gamle mannens grav var
"evig vilau
däremot, eftersom den ännu var rom, försedd med

ett stort, fyrkantigt rött papper med orden "välsignelsen. Detta är också en på dörrarna

till

hem-

met vanlig prydnad.

Hur förhåller det sig med omnämnandet av aldrig erhållna ordnar och fixerandet av en sannolikt

högre dödsålder än den som vederbörande i verkligheten kommer att uppnå? En gravsten innehåller högst uppe allmänna minnesord, som gäller familjens samtliga förfäder. Så följer tre kolumner
med den avlidnes dtel, namn, kön och ålder i den
mellersta. I den högra står ,nam.nen på den eller
dem som ornbesörjt inskriften liksom 1lri skrivaren.

Perspektiu

Den vänstra innehåller namnen på den dödes närmaste efterkommande och datum för uppresandet

vi på ytterligare en märkDe närnnda ättlingarna, som omfattar
två eller tre generationer, behöver icke alla vara
av stenen. Och här stöter

värdighet.

födda, utan namnen äro sådana, som en gång kommer att givas åt huvudmännen för framtida släktled. Skentitlar, skenättlingar och skenålder för den
döde har alla ett och samma syfte: att höja familjens prestige och ära (sid. +g). Uppnåendet av hög
ålder anses som ett gudarnas ynnestbevis, alldeles som i det gamla Israel, skulle man kunna tillfoga, åå,r den rättfärdige dör i hög ålder, mätt på
är och d,agar, medan sjukdom och bråd död betraktas som syndastraff. Rangordningen är också viktig inom den enskilda släkten och spelar t. ex. en
stor roll vid fördelningen av gravplatserna, ehuru
den bryts av olika praktiska och andra hänsyn. Vid
valet av gravplatsen spelar geomantiken en stor

i vårt land undvikit
eller ringaktat gnvat pä kyrkans nordsida, söker kineserna gravplatser mot söder och uppbygger olika
slags skydd mot notr.1 Andra analogier frärt väta
egna förhållanden utgör orienteringen av den döde
och parentationerna, där det också kan vara mindre
välbeställt med täckningen för de vackra orden.

,roll. Älldeles som folktron

"Att dö aäL"
Vad har det blivit av hela denna värld

hur man skall dör. En kinesisk pastor från Church
of Christ, som nu är litterän verksam på Taiwan
och bemödar sig att formulera de my&et fritt
tänkta kristna sanningarna på ett kinesiskt vis, har
kommenterat detta uttryck i en tidskr,iftsartikel.
Denna har i sin tur översatts tili engelska av Dr.
R. P. Kramers vid Ch.ristian Study Centre on Chinese Religion and Culture i Hongkong. Hu Tsanyiin säger bl. a.:
För att förstå, vad det betyder att ,dö väl> måste vi
förstå, vad uttrycket K'ao ch*ng ming i Shu cbing betydet. Ming betyder en människas hela liv, sett som en
ttppgift, en förpliktelse, ett uppdrag från Himlen, från
Gud. Cbung ning betyder inte 'att dö, utan ,att av-

sluta den uppgift man fått från Himlen". Vi fanns,
innan vi fick detta uppdrag, alldeles som vi kommer
att finnas efter att ha fullgjort det. När böriade vår
existens? Religiöst sett har ingen av oss en begynnelse,
vi existerade, innan världen skapades. Innan Gud skapade världen, hade han redan en plan för skapelsen,
i viiken du och jag redan hade fätt vfu plats. Om det
inte vote så, skulle inte du och jag kunna vara här i
dag. Det faktum, att vi existetar i dag, bevisar, att vi
är inneslutna i Guds plan. Innan skapelsen har vi således redan existerat i Guds eviga vilja. Inte heller
vetenskapligt sett är vår födelse en tillfällighet, utan
den är förutbestämd av våra föräldrars och vår förste
anfaders natur, ja t. o. m. av universums skapelseprocess. Vi hat alltsä rötter i evigheten, och vår kropp och
själ kom inte till plötsligt, då vi föddes. Det är bara

ming eller vårt >uppdrag", som börjar vid födelsen, vi

i

i världen.
dö
väln
al,ltså att uleva välo, att
betyder
"Att
väl utföra sin livsuppgift eller Himlens vilja. Vilerhåller det, då vi inträder

dagens

Kina? Till en del består den alltjämt, såsom man
bl. a. kan se av J. Myrdals >Rapport från kinesisk
by" (Stockholm 1963, sid. +6ff., zz5). Den attacteras nu framför allt av det nya Kinas marxistisktmaoistiska ideologi. Men förfäderskulten har också
inneburit och utgör alltjämt ett problem för den
kristna missionen, där denna ännu har möjlighet
att verka. Härom vittnar följande debatt från r96otalets Hongkong.
En kinesisk välgångsönskan innehåller fyra ord,

av vilka de tre första betyder "lycka", "rikedomo
och ett långt liv. Det fjärde k'ao, ttgör en förkortning f.ör k'ao chang ming, en av de fem välsignelser, som betyder >att dö väl" eller >att veta,

ken är då denna?

I Bibeln har Gud förutbestämt varje människa till
att likna Jesus. Jesus är den människobild, som Gud
har skapat. Innan Gud skapade dig och mig, tänkte
han, att vi skulle likna Jesus. Detta är faktiskt den

mest konkreta metoden, som nog ger minst anledning
till missförstånd, eftersom den begagnat en konkret,
personlig bild. Orsaken till att kristendomen blivit
världens största religion är, att den har en Jesus med
den fullkomligaste personligheten. Detta har även
Sungtidens konfucianer uttryckt på ett fullödigt sätt:

Att ge det universella sinnet åt Himmel och Jord,
att ge uppdraget åt det levande folket,
att fortsätta den brutna lärdomstraditionen åt de
tidigare helgonen,
att inleda den Stora Freden åt do tusen generadoner.

Se T. Folke, I drakens skugga. Studier
religion, Stockholm t923, s, r95.

'

i

Kinas folk.

Detta gäller alla, från kejsare
måste förstå Guds >avsky

till

gasopare; den senare

för allt som luktar illa'

och

)t
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bör därför se som sin uppgift att röja upp

i

smörjan,

så att andra bättre kan fullgöra sina uppgifter. Jag Iörsäkrar, att när dessa kejsare och gatsopare sedan kom-

mer för att
rappoft om sina uppdrag i Guds
^vldgga
Gud att förkunna, att fullgörandet av
rike, då kommer
deras olika uppdrag är lika mycket värt. Detta är innebörden i utsagan, att aIIa kan bli (kejsare som) Yao
och Shun, och att gatorna är fulla av helgon.'
B e grau

ning

sr

it er

i

allmånbe t

Samma tidskrift i Hongkong, Jen Sheng, återgav i
december 196z en artikel, som tidigare hade stått
i en kanadensisk publikation på kinesiska. Den
gällde innebörden av ordet cbi. Frägan hade aktualiserats, genom att en mediem av eo kristen, kinesisk församling i Kanaåa hade velat hålla en avskedsceremoni (cbi+ien-li) i kyrkan för en avliden
släkting. Han förvägrades detta med den motive.ringen, att man endast fick visa vördnad för de
döda men icke föråtta chi.
Ursprungiigen har visserligen cbi betytt en ceremoniell kungörelse i samband med dyrkan av himmelen, jorden och diverse andar. Men i förbindelse
med den döde betyder ordet ifråga en m,innesceremoni eller ett sörjande över den bortgångne. I den

kinesiska litteraturen finns
c

bi,-ut en,

till en modern auktoritet på kinesiska religiösa bruk, dr. C. K. Yang. I sin bok om >Religionen i det kinesiska samhället, ger denne en
kortfattad överblick över de olika dödsritetna. Han
urskiljer fyra grundläggande typer, som i korthet
är följande:
mers

r. De olika riter, som har

kondoleanser.

snarare bör
förkunna Kristus som dödens segerherre än komma
med förbud. Sorgen i traditionella former får alltså
icke bli ett självändamåI. Kramers nöjer sig ej med
den citerade skribentens ordanalys utan frågar sig,
vad egentligen cbi-ti.en-li betyder. Han citerar och
refererat härvid några kännare av kinesisk religion.
K. S. Latourette har sålunda noterat den skiftande inställning, som de efterlevande intager till
de döda. Hos en del dominerar vördnad och tillgivenhet. Andra följer däremot vad traditionen bjuder utan att tillskriva ceremonierna någon möjlighet att bereda de avlidna en bättre lott. Icke heller
förväntar de sig välsigneise eller olycka från de
döda. Men flertalet har sannolikt en mer eller

' Hu Tsan-yiin, Some Thoughts about Death. An Interptetation of the phrase rk'ao chung ming> in the
Book of History (Quarterly Notes VII: r, April ry67,
sid. Zz-z>).

till

till uppgift att säkra en trygg

himlen för den dödes sjäI, t. ex. att
Iägga dyrbara föremål i likets mun, att lågga net
värdefulla personliga ägodelar i gtaven, att bränna
pappersbilder av föremåI, som den döde skall anpassage

vända i den andra världen, att leja buddhistiska eller taoistiska präster att tryggt föra själen till dess

måI.

skydda de levande från de
döda, ry fruktan för det demoniska elementet ingår
också som en viktig beståndsdel i den levandes
känslor. Hit hör, att de sörjande skail isoletas ftån
andra levande vatelser, att en gynnsam dag och tidpunkt skall väljas för begravningen och bruket av
geomantik eller feng-shai.
3. Riter som ger uttryck åt sorg efter den avlidne, t. ex.
det rituella gråtandet och de lejda professionella

z. Riter med uppgift att

i

det många berömda

Härtill fogar Kramers, att kyrkan

$

mindre fast tro, att de levande och de döda ömsesidigt hjälper varanåta. Hur ser då dessa riter ut?
För att få svar på den frågan vänder sig Kra-

4.

grätarnas >gråtkväden', vilka står samband med
den av Chang omnämnda kondoleanslitteraturen.
Handlingar, som avser att stätka familjens sammanhållning och position, dvs. mer ellet mindre skrytbetonade begravningar för prestigens skull och värvandet av utomstående deltagare begravningsri-

i

terna, specieilt med'kondoleansrullar> (ytterligare
ett bidrag

till

kondoleanslitteraturen).

Det är möjligt att på konfucianskt vis agnostiskt
rationalisera förfädersdyrkan, så att ceremonierna
omkring den döde uppfattzrs som uttryck för sorg
eller ovillighet att läta den döde läm,na sin familj
och som ett hopp om fortsatt tillvaro i de efterlevandes minne. Offren till de döda blir då en
symbol

för en rnänsklig känsla, ett

slags kultur-

fernissa över materien och icke en förbindelse med
en övernaturlig värld. Men för de flesta har den

bortgångne varit tillräckligt verklig för att winga
de efterlevande att fömätta offer, även om de med
nöd och näppe kunnat bära utgifterna för det.
Det är denna tro, sorn kyrkan måste räkna med och
fylla med kristet innehåll. Vad kan härvid behållas
av hävdvunna bruk, och vad måste förkastas?

Enligt gammal kinesisk tradition skall man i den
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hädangångnes mun lägga en dyrbarhet för att därmed underlätta själens himlavandring. Den genom-

skinliga symboliken är, att jade såsom ett himmelskt element från jadehimlen skänker odödlighet, att guldet ger själen jäm,nvikt, och att en pärla

lyser

i

mörkret. Den kristne behöver icke

dessa

dyrbara, yttre säkringar. Däremot kan kondoleansrullarnas ålderdomliga texter få en kristen nyskrivning. Den lutherske taiwanprdst, som har denna

uppfattning, förbjuder också matoffer åt de döda i
ceremonihallen och bruket av antavlor. I stället kan
man för att bevara minnet av den döde ha en bild
av honom. Inför denna får man dock icke falla pä
knä och tiilbedja. Däremot kan man i tyst meditation och vördnad stanna inför bilden. I stället för

att bedja till den döde skall man anbefalla hans
själ i Guds händer. Ljus och kors bör dllåtas invid
biiden, varvid dock ljuset skall anses åtfölja korset
i stället Iöt att lysa den döde på vägen till den
plaa, där inga ljus behövs! Däremot bör icke rö-

kelse tolereras, den stammar f. ö. från buddhismen.
Icke heller skall man bränna papperspengar för att

muta de djdxlar, som inte finns i himlen. Den sedvänjan ät också av senare datum, eftersom papperet
har uppfunnits först undet Handynastien.s

Bagningar, a ördnad. eller

d.yr

kan?

En annan kristen präst och seminarieldrarc fuärt
Taiwar. tog upp dessa frågor vid en konferens i
Hongkong i mars 1963. Härvid framhöll han att
man på kinesiskt håll ifrågasatte, om de kristna
begravningsriterna uppfyllde de kinesiska kraven
på höviskhet
sats

till

(li)

och sonlig vördnad (hsiao).

regeringens negativa hållning

I

mot-

pä tgzo-talet

nu genomgående traditionella
ceremonier. För flyktingarna från fastlandet utgjorde dessa också en förbindelselänk med det
uppmuntrade man

gamla hemlandet.

Den romerska kyrkan har

i

denna situation ta-

git ställning till förmån för Matteo Riccis
linje. Ärkebiskop Yö Pin har hänvisat till
3

gamla
Roms

R. P. Kramers, On Farewell Ceremonies for the
Äpril 1963, sid. 25-jr).
n Chow Lien-hwa, The Problem of Funeral Rites
(Quarterly Notes VII: z, July ry63, s. r-4).

Dead (Quarterly Notes VII: r,

J

-

Toz,y

Credo

och hans eget gillande, då det gäller fullgörandet

av ceremonierna för anfäderna. Protestanterna har
icke gått så långt men godtar i aIla, fall kung chi
som ger alla möjlighet att visa sin vördnad gentemot de döda. Den känslornässiga förbundenheten

med de hädangångna och släktkontinuiteten

är

nödvändig:

Det är numera få som tror, att den dödes ande verkligen bor i anfäderstavlorna, rnen så snart en tavla placerats i huset, är det bara den äldste sonen, som kan
ta bort den. Denna regel upprätthålls mycket noggrant, ry den har att göra med förstfödslorätten, och
man har exempel på att wister har uppstått, därför att
denna rätt ej respekterats. Jag minns en jordfästning
jag förrättade, där en kvinnlig missionär i krisdigt nit

ville, att

anfäderstavlan skulle tas bort. Efter en
mängd besvär fick man till slut fram den som var rätt
man att göra det. Ingen annan rörde vid tavlan. En
annan missionär sade senare: >Vilket underbart vittnesbörd!

>

Det är orätt, att de kristna förbjuder rökeise

men

tillåter blomsterkransar (och dessutom mycket dyrbara
kransar). En hög statstjänsteman tog en gång emot rökelse och blev genast kritiserad härför. Hur kunde en
kristen ta någon befattning med rökelse? Personligen
betraktar jag blommor som ett slags ,utländsk rökelse'.
De traditionelia offergåvorna på anfädersaltaret 6ötefaller mig vara ett uttryck för släktingarnas djupaste
tillgivenhet (piao+a) snarare än offer tili avgudar.

Ett viktigt moment i den traditionella ceremonin
utgör den s.k. san cbö-A*ng, de tre bugningarna. Nuförtiden knäfaller man inte längre vid en begravningsceremoni, men de rituella bugningarna förekommer
fortfatande. De kristna försvarar som regel detta genom att förklara, an knafall är ett uttryck för dyrkan,
men att en bugning endast unrycker vördnad och reinte religiös dyrkan. Jag talade en gång om
spekt
för en- icke-kristen broder till en avliden kristen, att
chö-kung inte tillämpades i den kristna församlingen,
och försökte övertala honom att avstå från denna ceremoni genom att säga, att han redan gjort så mycket
för sin bror. llan svarade: >Allt jag har giott för min
jag måste göra det. Det
bror var endast min piikt
- bugningsceremonin. Jag
är annoriunda med den här
behöver inte fullgöra den, men iag önskar verkligen
göra det., Tydligen var detta för honom det enda
sättet att uttrycka sin tillgivenhet för den avlidne.
Dr. Chow slutade sitt anförande med en skildring
av hur han själv hade utformat liturgin för en kristen minnesgudstjänst, varpå en livlig diskussion
följde.a Den fortsatte på hösten samma år i anslut-

ning till Dr. R. Bush' undervisning i jämförande
religionshistoria vid United Theological College.
Som uppsatsämne gavs 5oo-talets kinesiska oppo-

)7
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sition mot buddhismen, då den ville bli en inhemsk religion. Dr. Bush slogs därvid av den tanken, att också kristendomen var ställd inför samma
problem och utökade uppgiften med denna fräga. I
en av uppsatserna fick han då bl. a. läsa följande,
där gränsen icke är alldeles klar mellan referat av
andras synpunkter och egna reflexioner: Dyrkan av
förfäderna har djupa rötter i det kinesiska folkets

tankevärld. Det faktum, att kristendomen förbjuder bruk av detta slag, utgör ett hinder för kineser,
som skulle kunna tänka sig att anta den kristna
tfon.

Kristna missionärer Iär, att en kristen visar sina
och förfäder respekt och kärlek, men han
gör inte detta på kinesernas hävdvunna sätt. Det
är mycket bättre att använda pengarna till att
grunda en stipendiefond, att donera dem till välgörande ändamål eller att bidra till byggandet av
en skola eller en kyrka i stället för att ge ut dem
på dyrkan av förfäderna. Den kinesiska kyrkan kan
mycket väl skapa en
"Älla själars dag", då vi kan
besöka våra föräldrars och andra avlidna anhörigas

föfiidra

gnvar. Kyrkan kan också använda sig av Ch'ing
Ming-festen som minnesdag, om den bara ger den
en kristen innebörd. Vi måste vidare visa, att kristendomen inte bara lär människorna att ära och
älska sina föräldrar, utan att den även lär oss att
det ovanför barnens kärlek finns en högre kärlek
och en högre vördnad, nämligen kärleken till och
vördnaden för den sanne Guden.s
Så skriver alltså Stephen Chan i den uppsats, där
han behandlar det problem, som Dr. Bush uppställt
för sin undervisningsgrupp om 6 studenter. Författaren skall prästvigas för den anglikanska kyrkan

och har alltså ett mer än teoretiskt intresse för
frågeställningen.

Omtolkningen och anpassningen av förfäderskulten till ett nytt system är en fräga, som är gemensam för både kommunismen och ky,rkan, liksom dessa två har en del av den negativa kr,itiken
gemensam med varandra. Sålu,nda har folkrepubliken Kina sökt omändra Ching Ming till en minnesfest över revolutionens martyrer,6 alldeles som
,det kommunistiska Lettland har velat göra Allhelgonadagen till en de röda hjältarnas dag.?
Den nu refererade diskussionen innebär vidare
historiskt sett, att man på protestantiskt håll har
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upptagit den fräga, som redan under r6oo-talet
splittrade de katolska ordnarnas kinamission. Jesuiterna med Ricci i spetsen ville då av respekt för
den kinesiska kulturen och religionen tillåta traditionella hedersbetygelser både inför Konfucius och
de döda iörf.äderna. Dessa riter uppfattades då såhade
som religirist neutrala handlingar, som
'icke
med religion och kult att skaffa. Franciskanetna
och dominikanerna vägrade att gön eftergifter av
detta slag och krävde förbud för de kristna att del-

Ar g4z förbjöd Benek. riterna. Nära tvåhundra
år senare eller år 1939 utfåråade Rom ett nytt dekret, som tillät sedvänjorna i'f.räga.
taga

i

sädana ceremonier.

dikt XIV slutgiltigt de

s.

Den norske, lutherske buddhistmissionären K. L.
Reichelt har i vår egen tid tilldragit sig både beundran och kritik för sin öppenhet inför buddhismen.8 Det studiecenrum i Hongkong, som har
fått lämna det huvudsakliga materialet till ovanstående framställning, utgör en arvtagare till Reichelts broderhem på Tao Fong Shan utanför Hongkong. Ett personligt besök där under en resa till en
religionshistorisk internationell kongress i Japan
fu 1958 har stimulerat artikelförfattarens inresse
för Fjärran österns religioner, trots att han tyvärr
icke själv är sinolog. De innehållsrika, stencilerade
Quaterly Notes trycks fr.o.m. 1964 under titeln
Ching Feng ("Ljusets andeu).

16oo-, rToo-talets och vära dagars ritsr,id är
egentligen lika gammal som kristendomen själv.
Så

fort evangeliet förkunnas

i

en icke-kristen miljö

uppkommer frågan om anpassning och sättet för
denna.e Då det gäller förfäderskulten, har den gamla
kyrkans fäder, bl. a. Äugustinus, haft samma besvär med denna i det hedniska romarriket.lo Hur
u From Seminary Students (Quarterly Notes VII:
3,
Oct. ry63, s. 4-7).
0 China Notes, sponsored by the China Committee,
Asia Department, Division of Overseas Ministries,

NCCC/USA, III: r (July 196:), s. r.
"8 Muntlig uppgift av docenten H. Biezais, Uppsala.
Om denne, se N. N. Thelle, Karl Ludvig Reichelt,

en kristen banebryter i @st-Asia, Oslo 1954, och,
för vetenskaplig värdering, H. 'Welch, The Buddhist

in China, Cambridge, Mass. 1968, registret.
Jfr förf:s Kristen marryrkyrka i japansk religions-

Revival

n

dräkt (Religion och Bibel 2r, 1962, s. 4-46),
'o Se förf:s artikel >Förfäderskult> i Kulturhistoriskt
lexikon för nordisk medeltid och dens., Till religions-
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man både beträffande födäderskulten och
har handlat

i

i

övrigt

r6oo-talets Sydostasien, Kina och Ja-

pan, skall närmare uwecklas i en särskild liten
skrift, som är under utgivning.ll
Carl-Martin Ed.sman

tå"get

ha ägt rum är t249, men enligt en någor-

lunda samtida norsk berättelse var Birger Jarl detta
år så starkt upptagen av motsättningarna till Norge
att han omöjligt haft tillfälle att göra en expedi-

tion till Tavastland.
Gall6n vill i stället förlägga detta korståg tio år

i tiden. Ar rz37 skrev påven GregoIX ett brev 'till de svenska biskoparna i vilket
han i bjärta färger skildrade kristendomens nödläge
i de nyomvända delarna av Tavastland. Gall6n anser att detta brev gav upphov till ett korståg,
som ägt rum år rz38 eller r49. TiLl samma tidtidigare
rius

Jatl Gall6n 6o år
En framstående katolsk kulturpersonlighet, professor Jarl Gall6n i Helsingfors, blev på sin 6o-årsdag hedrad med en festpublikation av ett antal
nordiska forskarkolleger. Temat för publikationen
var korstågen i Finland, ett av de centrala ämnena
i nordisk medeltidshistoria, i vilket Gall6n själv

gjort viktiga insatser
Kring korstågen i Finland,
(redigerad av Kaj Mikander,
Helsingfors r969).

Boken innehåller en rad äldre och yngre uppsatser av bestående värde, vilka hjälper oss att fölia
historieskrivningen kring korstågen. Särskilt viktig
blir den på så sätt att den avtrycker svåråtkoml,iga
uppsatser. I de fall dessa vatit skrivna på finska har
de här översatts till svenska, vilket gör dem först
nu tillgängliga för en skandinavisk läsekrets.
Tre korståg organiserades till Finland från Sverige. Det första gällde området kring Åbo och kustlandet i sydväst
det skedde under Erik den he- korståget riktade sig mot Tal,iges tid. Det andra
vastland
l2nds1 bakom
och leddes av Birger
genom ErikskröJarl; det -har fått sin berömmelse

nikan. Det tredje korståget gällde Karelen och
ledde till grundläggningen av Viborgs fästning.

Dessutom förekom några danska korståg

till

Fin-

land omkring sekelskiftet rzoo De riktade

sig

mot Tavastlands kuster i söder, där en del danska
ortnamn ännu förekommer, enligt vad Gunvor
Kerkkonen gör gällande

i

en uppsats

i boken.

Birger Jarls korståg har blivit det mest omskrivna, och här står ännu åsikter mot varanå.ra.
I en uppsats &r ry46
omtryckt i boken

gjorde Gall6n en orndatering
och en omvärdering
av detta korståg. Enligt Erikskrönikan skulle korshistoriens id6historia (Årsbok för kristen humanism
24, 1962, s. ro7-rrz).
tt Modern religionsdialog i r6oo-talets Sydostasien.

punkt har man också anledning att datera tillkomsten av fästningen Tavasteborg. Sedan väl Tavastland pacificerats, fortsatte svenskarna österut men
led ett nederlag vid floden Neva år rz4o. De ryska
krönikorna uppger att tavasterna då var med i den
svenska expeditionen.

Kolonisaricn och kristen mission följdes åt. Det
i Erikskrönikan att svenskarna besatte landet
med kristna män och att hela landet blev kristet.
Krönikeförfattaren uttalar också sin glädje över att
heter

den ryske konungen miste Tavastland

tydligtvis

var nederlaget vid Neva inte alltför allvarligr.
Kyrkor grundades i skydd av borgen. Ett stycke från
Tavastehus borg ligger Hattula kyrka med sina
underbara väggmålningar från sen medeltid. Kyrkan är enligt traditionen byggd av sten som blev
över när borgen byggdes, men även i övrigt är
borgen och kyrkan systerbyggen, beroende av va:.
andra och med gemensamt ursprung.
I en annan central uppsats om korstågstiden och
dess innebörd ansluter sig professor Erik Änthoni

till

Gall6ns datering av det andra korståget. Dessa
korståg, säger han, var på en gång statliga och religiösa företag, som avsåg kristendomens och det
svenska väldets utbredning. Kyrkan bebövde det
världsliga svärdet för sin läras spridning. Det var
till fördel för kyrkan att staten höll sin hand över
den. Staten och kyrkan kunde ägna sig åt sina
uppgifter utan att gripa in på varandras områden,
På så sätt kunde kristendom och västerländskt betraktelsesätt befästas i Finland, samridigt som de
under korstågen besegrade finnarna tillförsäkrades
likaberättigande med svenskarna i det nordiska
rättssamhällets skydd.

Anthoni urskiljer tre skeden i den kristna mis-

,9
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sionen. Först kom den främmande handelsmannen,
ddrefter kom missionären och sist kom konfararen.

de första kristna kyrkorna.
Förutsättningen för ett kyrkbygge var att den hed-

Köpmännen byggde

niska majoriteten bland befolkningen inte ställde
sig fientlig mot den främ.mande tron. Hedendomen tycks ha varit fördragsam, så länge dess egen
existens inte var hotad. Ett tidigt handelsc€ntrum
i Finland var näset vid Auraåns mynning, där Åbo
senare skulle grundas.

Från Sverige kom missionärer till dessa första
handebplatser i Finland. Tvä av bokens författare

G. A. Donner, som skrivit om missionsmeto-derna vid tavasternas kristnande, och Kauko Pirinen, som behandlat den kyrkliga organisationen
ger goda uppgifter om missionsa.rbetet, som

-tycks ha skett på ett mindre våldsamt sätt än korstågsberättelserna ger

vid

handen. Så snart missioen hednisk stam var det deras

närerna kommit till
första uppgift att predika. Efter predikan följde
dop av dem som beslutat anta den kristna tron.
Några massdop kunde inte ske eftersom missionärerna inte hade någon krigsmakt bakom sig. Ått
omvändelsen ofta vat individuell, framgår av att
gravar med kristna drag finns på hedniska grav-

fält i

byarna.

Efter predikan och dop följde kyrkobygget. Un-

der missionstiden i Finland byggdes det många
småkyrkor i enskilda gärdar, och kring dem bildades det små församliogar, som sedan uppgick i
större distrikt. De flesta missionskyrkorna tillkom
dock inte på enskilt initiativ. I Finland liksom på
andra håll vände sig missionärerna i första hand
till hör'dingarna och de förnämsta i stammen, och
sedan de väl lyckats omvända dem, följde hela
stammen och släkten med. Varje stam hade några
byar med fast avgränsade ägor, och varje sådant
område elle,r socken hade ett eget ting, vid viiket
man fattade alla avgörande beslut. Vid tingen har
man oc-kså fattat beslut om den nya tron. Att det
tillgått på detta sätt vet vi från Island, där alltinget år Iooo antog den nya tfon som statsreligion.

Det finns ett intressant påvligt brev från år
i vilket påven ger Finlands biskop rätt att
behålla de hedniska kultplaaer, som nyomvända
finnar av fri vilja skänkt till kyrkan. Det förefaller
rzz9,
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som om kyrkan vid denna tid blivit helt dominerande inom vissa områden och övertagit den
gamla trons alla befogenheter. Brevet kan tyda på
att många kyrkor byggts mitt i en hednisk lund eller kultplats, dät också tinget brukat hållas.

Ar rz37 skedde en våldsam reaktion. De nyomvända tavasterna avföll från kyrkan och återvände,
som påv€n skriver, till den gamla villfarelsens trolöshet. Tillsammans med savolaxarna och ryssarna
hade de förstört ,Gu s kyrkas nya plantering i Tavastland>. Påven uppmanade nu Sveriges prelater
att förmå folket ikläda sig korstecknet och

be-

kämpa avfällingarna och barbarerna. Det var, som
Jarl Gall6n visat, med största sannolikhet detta på-

vens upprop som föranledde Birger Jarls korståg
oill Finland. Det var inte något krigståg mot ett

fientligt land. Det fanns församlingar

i

landet som

förblivit kyrkan trogna. Korsfararnas uppgift var

att återställa ordningen i landet. Korståget lyckades.
Som vi redan sett, stod tavasterna på sverukarnas
sida år rz4o under suiderna mot ryssarna j Novgorod.

Kyrkans ceotrum

i

Finland låg

till

en början i

Nousis. Härifrån organiserade biskop Henrik kyrkan före sin död. Utvecklingen följde samma linje
i Finland som i Sverige. På samma sätt som kyrkans centrum i Sverige flyttade från Gamla Uppsala tiil handelsplatsen östra Aros, fiyttade biskopsstolen i Finland från Nousis till Åbo, den nygrundade maktens huvudsäte. Det var en händelse med

djup symbolik. På ndset vid Åuraån hade den
kristna tron och den västerländska kulturen en
gång förts

in i Finland.

Alf Åberg

Marie örtagåtd
En ao systrarna i

Vad.stena d.är

Birgittat

orden,

Ord.o Sanctitsimi Saloatoris (Vår Frälsares ord.en),
sedan länge har ett litet konaent, berättar onz sina
erfarenheter au d.en end.a yenska med,ehida tid.egärd
sont ännu i d.ag är i br*k i uårt land..

Den birgittinska traditionen är gammal. Birgittas
orden har gått igenom många kriser sedan Vadstena kloster stängdes 1595. Orden, som blev för-
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bjuden i Skandinavien och England, räknade då
flera kloster i Europa och utbredde sig snabbt i Nederländerna, Tyskland, Frankrike och ltalien. Det
av utländska Birgitta-nunnor
är också i utlandet
som den stora -svenska traditionen blivit beva-

-rad.

Bland de vackraste av Vadstena-skatterna är systrarnas tidegärd "Marie Örtagård", och eftersom
den är föga känd i Sverige skall vi ta en närmare
titt på den. Mellan ären t595 och 1963 var den
blott ett studieföremål för många lärde här i Sverige, men för dem som sjunger den varje Åag har
den blivit en aldrig tömd brunn av inspiration till
bön och betraktelse. Så gott som oförändrad sedan
6oo år tillbaka är tidegärden ganska €nastående
som ett gammalt Maria-officium. Visst finns det
flera sådana men det som gör Vadstena-nunnornas
tidegärd så unik är, att det är det enda svenska
medeltidsofficium som är i bruk idag.
Det birgittinska breviariet med en cykel omfat,tande endast

sju dagar skiljer sig från det nyare
romerska breviariet, som tä&er hela året med alla

fester och 6eriald,agar. Var och en av de sju veckodagarna har ett tema, lånat från själva dagens matutinläsning, den vittberömda rSermo Angeiicus",
som faktiskt är stommen för breviariet. Denna
,Ängelns Diktamenu med tjugoen ldsningar, tre

varje d,ag, är någonting som skulle ha gjort Birgitta berömd som skribent och mystiker även om
hon inte hade skrivit ,någonting annat eller stiftat
en klosterorden. Visserligen dikterade en ängel för
henne, men man kan ftäga sig, hur mycket av det
hon förnam från ängeln, fanns redan i Birgittas
psyke?

Hur mycket personlig erfarenhet har

hon

inte fäst på bladet? Faktum är att Birgirtta var en
erfaren och kompetent husfru, en uppmärksam,
känslig kvinna med ett öga för vad som var vackert
och det märks i allt hon skrev, inte minst i dessa
underbara läsningar.

Yarje d,ag har sitt eget tema, som sätter

sin
prägel på heia dagens tidegärd. Söndagen handlar
om Maria och den Heliga Trefaldigheten. (Det är
kanske intressant att veta, att den mässa som sjungs
då en Birgitta-nuona avlagger sina löften alltid är

Trefaldighetsmässan.) Hymner och antifoner fortsätter dagens huvudtema i var och en av de kanoniska tiderna och binder det hela samman dll en

stor lovprisnlng av Gud Fader, Son och Helig
Ande.

Måndagens läsningar handlar om Maria och
änglarna, deras glädje öve,t att hon skall födas. Tis-

dagen ger människornas glädje i Maria, från profeterna, Adam inberäknad, ,till Noa, Abraham, hak
m. fl. Onsdagens tanke är Matias födelse och Annas
glädje över henne; det är just i onsdagens ldsningar, som man märker den medeltida uppfattningen
att fostret inte har någon själ, för,rän modern känner att det rör sig i hennes liv
i Annas moders- varav Guds moliv avlades och samlades det ämne,
ders välsignade kropp skulle danas, den kropp som
Gud själv och alla hans änglar älskade med så stor
kärlek. När detta välsignade ämne i rättan tid hade
danad kropp ,i sin moders l,iv, såsom det hövdes det,

så förökade

all

åras konung

sin skatt genom

att

(har Mediingjuta en levande själ i kroppen
terna är
cinalstyrelsen läst Birgitta?). Torsdagens

Kristi födelse och fredagens hans lidande och död,
och det är ju på fredagen som Maria kallas för
,Sancte spei materr. Lördagen slutar breviariet
med Marias upptagning

till

himmelen.

Detta är en utpräglad Maria-tidegärd. Meningen
var att munkarna skulle sjunga stiftets breviarium
i munkkoret och därefter skulle nunnorna sjunga
sitt uppe på nunneläktaren. Trots att Vadstena breviarium är så kort tröttnar man inte på det. Varje
vecka u,pptäcker man nya 'id6er, nya tankar, nya imtill bön.
Birgitta var inte den som lät ett tillfälle gå förbi
oanvänt. Så ldser man t. ex. på lördagen
Malja

pulser

på det fullkomligaste sätt att ^tt
klokt in"lärde dem
rätta dagens och nattens tider till Guds lov och ära
samt förståndig\ avvaga sömn,

lekamligt och andligt vis ..

föda och arbete

på

. hon lärde jungfrur

att fly mångordighet och all fåfänglighet . . .u, vilket man kan uppfatta sorn en vink till nunnorna!
Musiken

till

alla dessa hymnet och antifoner är

huvudsakligen Petrus' av Skänninge arbete. Tjugonio av de trettiofem hyrnnerna och de flesta antifonerna är hans. De andra tog han från redan
existerande officier men under hans bearbetning

blev de ,rannorlundar och anpassade till texten.
Petrus tycks ha blivi,t ställd i skuggan av Bitgitta; det finns såvitt jag vet, endast en enda bok
om honom och han kan säkerligen kallas

Sveriges

+1
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förste kompositör och dess mest varaktigt levande
medeltida personlighet på musikens område. Melodierna som kom från haru penna sjunges ännu
och efter 6oo år är de fortfarande friska och strålande vackra. I en revelation sade Maria till Birgi'tta: >Säg allaå till honom som skriver lovsången
till mig, icke för sitt eget beröm eller för sin egen
belöning utan till dess lov, som är värd allt lov
I& alla sina gärningars skull, att liksom världens
furstar giva timlig belöning åt sina lovprisare, så
skall jag andligen belöna honom. Ty liksorn en
enda stavelse har många noter över sig, så behagar
det Gud att i himmelen giva kronor åt honom för
varje stavelse som är i sången, och det skall sägas
om honom: 'Se, lovsjungaren kommer, han som
komponerat en sång utan tanke på dmligt gott,

för Guds skull'" (Rev. IV, 3z).
Efter Petrus' död var det Prior Petrus av Ålvastra som giorde den slutliga korrigeringen av
endast

'Marie Örtagåtdu. Melodierna är tekniskt

ganska

komplicerade. Då de kom till på den tid som vi
kallar för udekadentu, när det gäller gregoriansk
musik, är de tidstypiska rned stora avstånd mellan
tonerna och mycket ofta kan en melodi räkna inte
mindre än rz toner från den lägsta till den högsta
i samma antifon. Tidig gregoriansk är själva enkelheten i jämförelse med birgittinernas officium.
Beuäffaode sångens utförande skrev Birgitta
(Rev. II, 416-418) att sången finge ej vara dåsig,
ej figurerad, ej självsvåldig, utan hövisk och dämpad, samstämmig och framförallt ödmjuk.
Samma tanke går igen när hon beskriver klosav slät gärning, ödmjuk e6[ 512fl1
terkyrkan

-

sådana saker beståt

länge'

-

sr, M. patricia osss

i kyrkan. Biskopen av Chur,
Vonderach,
upplät S:t Luzi-seminariets
Johannes
lokaler åt konferensen. Denna gemensamma inkvartering visade sig fördelaktig, ty ett digert program skulle hinnas med under de interna sammanträdena, och detta blev lättare när deltagarna hela
ning och uppgifter

tiden var åtkomliga.

Till skillnad från biskoparnas första symposium
i Holland 1967 var här inte bara Centraleuropas
biskopar företrädda utan biskopskonferenserna från
i väster till Polen i östet hade sänt delegater, så att marL kunde vänta representativa resultat av arbetet. Vidare hade man kallat drygt 6o
rådgivare i avsikt att bemöta den förebråelse för
geografisk och teologisk ensidighet som hade höjts
mot valet av män ur rCentre-Europer, sådana som
kardinalerna Li6nart, Frings, Ålfrink och Suenens.
Biskoparnas sammankomst i Chur fick en konkret uppgift genom att Paulus VI i decern'ber 1968

Portugal

tillkännagav att världens biskopar skulle samlas
i Rom hösten 1969. En närmare personlig kontakt mellan de europeiska biskoparna måste bli
till nytta för de kommande förhandtringarna.
Detta var också det egentliga skälet till att biskoparnr f,rän första stund önskade knyta personliga
kontakter inom sin egen krets, utanför offentligheten, i hopp om att de skulle bidra till en snabbare lösning av de sakliga problemen. Man undvek alla kyrkorättsliga termer; man talade inte om
en synod: man hade att göra med ett rsymposiono
av vilket principiellt inga bindande beslut kunde
väntas men som gav urymme för ett fritt meningsutbyte.

Med helt andra föreställningar for emellertid

en grupp präster till Chur som från början hade
för avsikt att ge biskopsmötet en annan prägel
och ändra dess funlction. Den lilla gruppen hyrde
lokaler i värdshuset >Rhätisches Volkshausu, in-

bjöd
Avhelgat prästerskap
En leknant kritiska tankar

stämma

i

om de protesterande

prärternat

är professor i reliild' uniaersitetet i Fribourg i Scbueiz,

Char. Författarcn

gionshistoria

rzo

biskopar frän 19 europeiska länder
7 juli 1969 i Chur (Schweiz) för att
under fyra dagar överlä,gga om prästens ställ-

Inemot

samlades den
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till

egna presskonferenset och utarbetade i

dag- och nattskift flygblad i anslutning till de
olika ämnen som debatterades vid symposiet. Präs-

terna fordrade först och främst rätten att delta i de
europeiska biskoparnas församling. För denna fordran skaffade de sig gehör genom aft vid stand-ins
och i offentli ga tal dra uppmärksamheten till sig.
Dessutom gav de rikt flödande ,arbetsdokumentenu och flygbladen diuesta tidningsmän det mate-
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rial de törstade efter: biskoparna hade inte räknat
med en sådan publicitet och från dem hörde man
[.öga, framför allt föga revolutionärt.
>La France Catholique" skildrar uäffande situationen: >Om en biskop säger att man skall bedja,
så är detta ingen information; säger en biskop att
man inte skall bedja, så är det däremot en information>. Nu innehöll det

s.

k.

oparallellsympoeiets>,

dvs. de protesterande prästmötets material mycket
mer av negativa uttalanden och bitande kritik än
symposiets, varför det också kunde räkna med en
gynnsam press. Om biskoparna säger >Tagesanzeigerr, Schweiz' stora dagstidning, att "de sökte
lugn och ro i en idyllisk schweizisk stad och de
fann storm ... Mycken tid att lyssna till sig själva
fick de i varje fall inte> . . .
Nu har prästen av idag säkerligen vissa helt legitima anspråk att ställa på den kyrkliga organisationen. Pä mänga håll har biskoparna inrättat
prästråd i sina stift, där önskemål och fordringar kan framföras och om de inte får gehör
också bringas till offentlig kännedom. Sådana önskemål och fordringar bör emellertid inriktas på en
gynnsam utveckling för kyrkan i dess helhet, och
det skadar prästämbetet och de europeiska präster

som intar en annan andlig hållning om en liten
grupp ställer anspråk på att ensam företräda alla
Europas präster trots att den inre på demokratiskt
sätt har legitimerat sig.
Just med avseende på omarbetningen av Codex

Iuris Canonici, den kyrkliga lagboken, väntar revisionskommissionen i Rom på ett visst medarbete.

Men konkreta förslag framsprungna

ur

kyrkans

anda och inte avsedda att i första hand skrikas ur
på torgen, söker man förgäves i de flygblad och det
övriga material som framlagts av de protesterande
prästerna i Chur.
Om de föregivna uföreträdarna för de europeiska
prästerna>>, för vilkas
"exekutivbyrå> tolv namn
svarar, inte avsåg att utarbeta reformförslag, något
som med rätta kunde väntas av dem, utan att sröra
biskopsmötet, så måste man medge att de lyckades.
De vann rninst lika starkt gensvar som biskoparna,

framför allt

i

pressen.

Dess värre undanhölls vissa fakta offentligheten.

Detta är så mycket mer ursäktligt som prästernas
och biskoparnas möten pågick samtidigt och dess-

utom särskilda händelser höll en del av rapportörerna borta. Så t. ex. fick man aldrig höra den
florentinske prdsten och socialreformatorn Don
Mazzi frän Isolot'to, som tog avstånd från de protesterande prasterna och krävde haodling, inte ord.
Ungefär vid samma tid tog också lekmän i Rhätisches Volkshaus avstånd från prästgrupperna vid
mötet. Sista dagen hände det för rredje gången atr
lekmän begärde ordet men hindrades frät att tala.
Det kan vara värt att närmare gä in piL den saken.
Från början hade inga lekmän officiellt kal-

till prästgruppernas sammanträden, men det
lyckades studenterna i >Mouvement International
des Etud,iants Catholiques> (MIEC) att få en plats
vid rådsbordet. Studenterna ficl så småningom
hela arton företrädare, och dessa kunde snart fastlats

ställa att de deltagande prästernas hållning till biskoparna "liknade fackföreningens förhållande till
arbetsgivareno, såsom de uttryckte sig i si,tt informerande flygblad till allmänheten. Framför allt ansåg sig studenterna kunna konstateta att
"för få
lekmän fanns med och att de befann sig för långt

v,id sidan av vad som försiggick för att kunna
lämna ett verkligt posi,tivt bidrag till diskussionernaD. MIEC:s representanter utgick från tanken
att prästen tas ur folkets mitt för att företräda dess
intressen hos Gud och framhöll med rätta att
"alIa
troende har att ta ställning till prdstens utbildning
och uppgifter'. Men sådana oförtäckta ord togs illa
upp, och kort efter det att studenternas stencilerade
uttalande hade laga fram ,i Rhätisches Voikshaus
hade en okänd person tagit bort det. Vad var det
mao hade så ringa förståelse för? Var det denna
passus:
"Vi är inte lekmännen, lika litet som de

är prästerna?> Elier var det studenternas önskan
att vid kommande möten av detta slag lekmännen
in e bara skulle vara talrikare företrädda utan
också få delta i själva arbetet?
Ytteriigare en lekmannaframstöt kom från
"De

tysktalande ländernas katolikern under ledning av
Th. Brunner, Åuslikon (Schweiz). Sedan parallellsymposiets initiativtagare avböjt deras önskan att
få medarbeta vid sammanträdena och i arbetsurskotten, vände de sig i ett tryckt manifest mot ute-

slutningen och awisade därutöver vissa angrepp
mot kyrkan, påven och hierarkin.

Med en smula god vilja skulle det ännu vid

4'
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denna tidpunkt ha varit lätt för de protesterande
prästerna att ,i broderlig förståelse komma överens
med lekmännen. Likaså borde de kunnat nå samförstånd med sina br<jder i prästämbetet, som var

för sig och i privata

sam,tal gång på gång betonade att kyrkans nuvarande utveckling ligger också
dem varmt om hjärtat ehuru de på intet sätt kan
identifiera sig med prdstgrupperna.

Slutligen kom det på parallellsymposiets

sista

till

tumultartade uppträden, när lekmän som
inte tilihörde några föreningar av egen drift forddag

rade att få komma till tals. Det hade blivit omöjligit att förbigå denna fordran varför man ändrade
taktik. Man avlägsnade lekmännen ur plenum genom en försäkran om att i ett annat rum en eller
flera protesterande präster skulle stå till svars och
att lekmännen skulle få redogöra för resultatet av
samtalen inför plenum o,rnedelbart före presskonferensen och i tidningsmännens närvaro. Detta
löfte hölls inte. Visserligen kunde lekmännen i det
andra rummet ta till orda, men de hindrades från
att f.ramlå,gga sin sak inför pressen. Efter omkring
tre minuter tog ledningen ordet från dem. Med ro-

pet ,allez chez les 6våques', gå till

biskoparna,

ur lokalen.
Det var sorgligt för de närvarande lekmännen
att konstatera hur orden orn >en reform av kyrkan
från grunden> ständigt återkom, medan just kyrkans grund, lekmännen, över huvud taget inte fick

visades lekmännen

i Rhätisches Volksi själva verket förändringar >i mitten" och visade ut lekmännen, för vilka ett avordet. rSolidaritetsgruppernau
haus tänkte sig

helgat prästerskap just hotade att anta en ny form
av establishment.

Inför den bild av ett avhelgat prästerskap som en
rad präster i Chur efterlämnade drog en iakttagare
följande slutsats: >Det är inte de som högljuddast
ropar efter förnyelse, häftigast proresterar, radikalt

vill

skjuta

all tradition åt sidan, ständigt

pressar

konciliets uttalanden till överensstämmelse med deras egna id6er och tror att en teologie professor
alltid måste veta allting bätue än biskoparna
det är inte dessa som är de säkraste garanterna -för
kyrkans bästa. Förnyelse och reformer är förvisso
nödvändiga, men vi skulle inte gåtna vilja se kyrkan ledas av de protesterande prästerna i Chur.>
lY/erner Eicbhorn
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Guds ord i sin trancendens och i min existens
Här fruntläggt en aa författaren t'ör CRBDO anpara.d, d,el ao en n!&rkommen bok. Se äuen nedan

$d. 5o

t'.

Gads uppenbarclse

Den dogmatiska konstitutionen om den Gudomliga uppenbarelsen, som promulgerades av Andra
Vatikankonciliet

vid

dess fjärde och sista session

(r8.rr.r965), fick sitt narnn Dei Verbum
som
gf1gl de wå första orden i- texten.
brukligt [1

Genom en lycklig
och förmodligen avsiktlig dubbeltydighet tycks dessa första ord syfta både på
själva uppenbarelsen och på uppenbararen, ochinför bägge dessa befinner sig kyrkan i en attityd,
präglad av uppmärksamt lyssnande och hängivet
tjänande: uDei Ver um religiose audiens et f,identer proclamans ...r, ,Guds Ord, som konciliet i
vördnad lyssnar till och tilliafullt förkunnar, ger
oss genom den heiige Johannes de rätta inledande
orden: 'Vi förkunna för eder det eviga livet, som
var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det
vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder,
på det att också ni må ha gemenskap med oss; och
vi ha vår gemenskap med Fadern och med hans
Son, Jesus Kristus" (r Joh r: z-3).u
En del äldre påvliga dokument brukade ifråga
om uppenbarelsen använda ett hos teologerna
gängse uttryck, som rätt uppfattat förvisso kan försvaras: den gudomliga uppenbarelsen var en rlocutio Dei", ett Guds sätt att uttrycka sig (eller
hur man nu skall översätta det). Konciliet har föredragit att betrakta sakerna från en högre sy,npunkt.
Vi känner väl till att Johannesproiogen använder
betec,kningen Guds Ord som ett egennamn på Guds
Son som blivit människa (Joh r: r, t4). Innebörden i den vers, som konciliekonstitu ionen citerar,
ligger inte långt borta från detta bruk. Utan att
nedvärdera de
"inteilektuella" aspekterna på ordet
har konciliet vidgat dessa genom att omedelbart
framställa Ordet, Jesus Kristus, såsom på sarnma
gång uppenbararen och uppenbarelsen. Guds Ord
är Jesus Kristus och Jesus Kristus allena. Detta
rena och levande ljus, som flammar redan från
dokumentets första rader, genomlyser det helt och
hållet. Det lyser för övrigt upp många andra stäl-
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len i konciliets arbete. Huvudparten av kommentatorerna, katoliker eller inte, uppskattar att det inbjuder alla kristna oberoende av konfession att
övervinna ett flertal sekelgamla kontroverser genom att på ett och samma sätt vända sig till det
enda Ordet.

Gud talar 'inte

när

vi talar till

till

o6s

på samma sätt som vi gör,

varaadra. Guds ord och hans
handlingar låter hans avsikt bli känd genom att
löraerkliga den, vare sig dessa är utomordentliga
eller rentav underbara, eller också de utan mycket
väsen vdvas in i livets vardag. Dena är sant ifråga
om Israels historia, och det är det ännu mer när
det gäller Jesus, denna uprofet, mäktig i gärrringar
och ord> (Luk z4: r9); detta visar sig också i kyrkans historia, där Jesus Krisrus förblir närvarande,
levande, handlande.

ordet tar sig,

Alla de utrycksformer, som

de skrivna, de uttalade, hand-

- högtidliga likaväl som de nästan
lingarna, de mest
oförnimbara
är ekon av det Ord som utgick av
Faderns sköte- (Joh r: r8). Gud ville ta risken att
låta sitt eviga Ord ta kött i en son av vårt släkte,
och alltifrån den stunden kan vi i Kristi rnänsklighet höra Guds mäktiga kraft tala till oss. Vi har
inget val. Kristus är den ofrånkomliga genomfartsleden. Gud talar inte till oss på något annat sätt.
Om Bibeln innehåiler Guds ord, är det därför att
Bibeln inte har något annat irnehåll än jusr detta
Ord. Visserligen innehåller den inte allr det som
Sonen säger om Fadern, ,men den intar bland alla

de uttrycksformer, som Guds ord tagit sig, en undantagsställning. Om vi sedan en femtio år har
ånyo lärt oss att höra Guds ord, var denna förnyelse förbunden huvudsakligen med Bibeln.
Taå teologer

Jag skulle här gärna vilja ta fram två olika och
komplementära atriryder

inför Guds ord

genom

att €rinra om wå stora strömningar, som på

sis-

tone präglat nästan alla dem som intresserar sig för
de Heliga Skrifterna.
Metoden har något summariskt över sig och är
inexakt till fölid av förenklingen. lag skulle emel-

lertid för

vata mer konkrer ifråga om dessa
^tt nämna wå tyska pfotestantiska teovilja
loger, som vat ungefär jämnäriga: Karl Banh och
Rudolf Bultmann. Från att under en tid ha gån på

tendenser

samma lin.y'e kom de senare att gå isär och med

varandra föra en öppen diskussion (något som
ännu mer gäller deras lärjungar). Men inte desto
mindre är de förenade i sam.ma misstro mot varje
mäns,kligt försök att lägga beslag på Gud och i
samma obstinata önskan att leta Guds ord komma
inom hörhåll för samtidens människor.
Den förste, dogmatikprofessorn Karl Barrh

(fro.rz.r968, jfr CREDO So, 1969, rz9ff.),

vars inflytande har varit förkrossande ända från
begynnelsen, fascinerades av det absoluta hos den
>Helt Ånnorlunder. Om Gud talar

till

människan,

gör han det enligt honom av ren nåd. Guds ord
gör ett nedslag i en ande och en historia, som
inte har kunnat förbereda sig på denna ankomst
och ännu mindre kunnat vänta den eller önska den.
Guds ord är intet annat än uskeender. När det
störtar sig över människan
även när det sker genom Jesus Kristus eller genom
de budbärare, åt
vilka han givit sitt uppdrag, eller genom kyrkan
som lyssnar till det för att i sin tur föra det vidare
är det helt utan all jämförelse med de ord,
som -utgår från människan. Det kan inte tränga
in i människan eller mänskligheten utan att fram-

kalla ett plötsligt och totalt uppbrott och att kullkasta alla skäl och kategorier samt alla beteendemönster. Det kan inte tränga in i henne utan att
slå sönder hennes psykologi, hennes logik, hennes
kultur, hela hennes universum. Den som hör detta
ord mås e såga ja till att det tar honom helt och
villkorslöst i besittning. Det kan inte annat än
såra, förvirra, tillintetgöra till och rned dem som
i tro mottar det.
Den andre, den nytestamentlige exegeten Rudolf
Bultmann, var också ursprungligen ansluten till
reaktionen mot liberalismen i början på rgoo-talet.
Senare har han reagerat på ett helt annat sä'tt. För
övrigt har hans infiytande kommit att utbreda sig
mindre snabbt, men börjar nu att gå utanför fackmännens kretsar. Också för honom talar den ,Helt
Ånnorlunde" till människan på ett ojämförligt sätt
på samma gång som han har rätt att nödga människan till att besluta sig för att säga ja eller nej
(Entscheidung). Men här infogar Bultmann i sitt
tänkande existensfilosofins kategorier: när Guds
ord i mig framkallar trons beslut, leder det ,rnig

till min verkliga

>existens". Och det

är för

aa

4t
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återge åt Guds kallelse en möjlighet att uänga in
i ett samvete, som Bultmann förordar en >avmyto-

logisering" av de bibliska texterna: tron bör frigöra sig frän alla de bilder, som förbinder den med

övervunna kulturs'tadier, för att antas i sin inneboende renhet. Den som hör Guds ord, bör uppfatta det sådant som det vänder sig till honom
i dag. Vad än Bultmanns radikala lärjungar eller
alltför ivriga motståndare har tänkt, så avser han
inte alls att tömma tron på dess innehåll utan
tvärtom
för vära samtida göra det möjligt att
^tt det.
i tron uppfatta
Dessa två tänkare, vars tänkaode inte är lättillgängligt, och som under femtio år har genomgått
en hel evolution, har blivit föremål för ett otal studier, som jag inte drömmer om att här kunna sammanfatta. Jag ämtar bortse från både de filoso-

fiska kategorier som ingår däri, och från den i
egeotlig mening protestantiska bakgrund som är
implicerad hos dem bägge, och sammanställa dem
med två attityder, som måste finnas i varje ttoendes hjärta. Må man i detta varken se en surnmarisk
vederläggning eller en konstlad förlikning. Ordet
är transcendenl
6lss betonar Barth
och genomtränger hela-min existens

vilket- Bultmann

- och fordrar det
framhåller. Det förra möil,iggör
senare.

Tuå artirtrd'er

i sin höghet, det är det
absoluta mysteriet, som man träder i förbindelse
med på grund av idel nåd,
och det tar gestalt
i ett budskap för att på så -vis införliva sig med
Guds ord är oåtkomligt

människan. Det kan inte förvandla människan på
annat sätt än genom att tränga in i henne. Att

lämna åt Guds ord dess autonomi, dess initiativ,
innehåll, som man ej kan få grepp
om, det är inte att förvägra Guds ord att förbli aktuellt eller vid behov på nytt aktualiseras.
Ända sedan den judiska förskingringens dagar
har man stått inför >översättningen5" problematik,
och de "Sjuttio" (Septuaginta) lärda män som i
alexandrinsk miljö iiversatte Skriften från hebreiska
till grekiska, valde den enda möjliga vägen, då de
klädde ett hebreiskt tänkande i sådana grekiska ord
som inte kunde ha precis samma innebörd. Samma
problem uppstod, när det gällde att åstadkomma
dess makt, dess
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deo grekiska redaktionen av det nytestamentliga
budskap, som sett dagen inte på grekisk utan på
palestinensisk mark. Sedan dess ända till vårt
r97o-tal har man inte u,pphört att uppmärksamma

den dubbla nödvändigheten: att lyssna till det
mysteriösa och oförståeliga ordet och att säkerställa dess n:åwaro bland människorna genom att
överföra det till ett begripligt språk. I de bibliska
orden måste det vata Gud som möts, den Gud som
talar, talar tiil Israel, till urkyrkan, till kyrkan i det
tj,ugonde seklet, till nr,ig just denna morgon åL jag
börjar min dag.
Det gäller att överbrygga klyftan. Men det
skulle vara alltför enkelt att överlämna mödan åt
exegeterna, de fackmän som atrses förstå och kunna

förklara Bibeln och som man gärna beskyller för
okunnighet eller osämja. Det är inte bara på dem
det kommer an att för sin generation skapa ett
trons språk. trnte en gång gäller det bara teologer
av facket. Inte heller endast pastorer eller kate-

keter. De kristna, som inte är teologer
till >yrket>, skall inte bara förhälIa sig stilla,
spetsa öronen, inregistrera lärarnas utsagor

för

att

kunna återge dem ord för ord. Deras törst efter
Guds ord

ffu aldrig göra dem passiva. Ingen lättja

kan tålas på den punkten. De bör förvisso vända

sig till dem som före dem skaffat sig kunskap och
som meddelar sina forskningsresultat, men de bör

oclså själva ställa frågor till de heliga texterna,
begrunda sin tro under den Helige Ändes upp-

lysning och under ledning av den kyrka, som slår
vakt om den rätta tron.
Må troende människor inte alltför mycket misstro sin intelligens och sin kritiska förmåga. Må de
för att bättre kunna förnimma Guds ord ägna det
en uppmärksamhet som är genomsyrad av tro och
bön. Må

i

Bibelns ord lika väl som

i de tusen

andra former, som Guds Ord antar i kyrkans sköte,
ron inte tröttna på att söka efter Ordet och låta
det få hela dess mening. Den som söker finner. Om
min tro törstar efter den levande Guden, skall den
förenas med honom. Just därigenom skall tron på
nytt göra sig själv aktuell, verksam, redo att ge

hundrafalt tillbaka. Må tron förbli tron, grundad
på det Ord, som är unikt. Då skall tron vinna

insteg i mitt liv för att omskapa mig ,till vad jag
bör vara i dag: broder till alla människor av i dag,
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innesluten i mänskligheten av i dag, tjänare och
vittne i dagens värld.
Är det så att Guds ord slår rot i ett människohjÄrta (jfr Matt 13: 3f[. pat.), får också hjärtat sin
rot i Guds ord (jfr Kol z: 7; Ef 3: r7). Förbindelsen är ömsesidig, fastän åstadkommen från
Guds sida. Bibeln anger mönstret för denna växelverkan, som Gud är o;sak till: det är Förbundet. Gud och människan rör sig inte på samma
plan. Paulus VI understryker med rätt i encyklikan Ecclesiam suam (n:t 7zfl.), att "diaiogen"

mellan Gud och människan inte kan

komma

till stånd annat än genom grrdomligt initiativ.
Han framställer till och med . dialogen mellan Gud och människan som den höga förebilden för och källan till varje dialog människor
emellan. Bland dem som nyligen har gett nytt liv
åt dialogen vill jag särskilt ,åra fram Martin Buber
(1878-1965), vars hela filosofi är genomsyrad av
biblisk tanke. Han har skrivit mycket, men hans
lilla till svenska översatta volym ,Jag och duu
(Bonniers, Stockholm ry62)
på en gång djup- fint fram i ljuset
lodande och tillgänglig
för

hur makalös den kommunikation
är, som kan uppstå mellan ett lag och ett Du, ea kommunikation
som finner sin helhet i umgänget mellan Gud och
människan. Men i motsats rill att människor emellan den ömsesidiga gåvan bidrar till ett ermsesidigt
berikande, ger Gud här allt utan att vänta sig att
en gengåva skall kunna skänka honom oågot som
han saknar. Om vi tänker på vad som är Guds
ord i r97o-talets mänsklighet, mfute vi ta hänsyn
till det livsviktiga införlivandet och den absoluta
dr fiÅ.ångt och utan frukt om
det inte sryr hela människolivet i dess djupaste inriktning och i dess minsta detaljer, men det kommer i.nte att styra människolivet, om det upphör att
tåda över det i hela sin höghet som himmelen
över jorden, himmelen varifrån det regn faller, som
transcendensen. Ordet

ger frukt

(jfr Jes j5:9-tr).

Tvärsigenom alla vittnesbörd, i en sky av vittnen, förenas jag med det enda sanna vittne, som är
av samma väsen som Fadern. Gud gick rned på att

j^g skulle återfinna hans
"ödmjuka sig" för att
härlighet i denna förnedring. För detta Ord räcker
inte tanken till, brakar språket samman, stavelserna,
orden, stilarterna och de litterära uttrycksformeroa.

Det är herre över alla miljöet och alla kulturet, det
är istånd till att direkt tala till min tro, att utan
förvarning och utan tillfredsställande motiv väcka
den

till

liv.

Ändå är denna härlighet inte åtkomlig för

oss

annat an genom förnedring. Gud ville att hans
Ord skulle inkarneras till tid och rum i Nasardens
språk, i ord, id6associationer och föreställningar,
som var brukliga vid en given tidpunlt och på en
bestämd plaa på vår jord. Gud, den otillgänglige
Guden, den omutlige, den osynlige ville ta risken
art gä in under denna försmädelse. Jag hat ingen
annan möjlighet än att lyssna. Jag måste gå tillbaka till det förflutna utan att förlora det närvarande ur sikte. Det gudomliga budskapet kommer att förbli aktuellt, om jag lyckas att genomtränga både Jesu tids och min egen tids psykologiska och kulrurella kontext för att fästa min tro
vid mysteriet sådant som Gud vill låta mig erfara
det.

Om det är Gud, som jag hör

i

Jesus

eller

i dem

som Jesus sänder, så är det på honom jag tror.
Hans ords tjanare är i,nte bara slumpvis mötta människot, genom vilka jag rråkar', komma änåa ftam
till honom, utan genom deras tjänst är det han som
fortsätter och förnyar sin frälsaregärning. En översättare, som riktigt har fattat innekirden i sin text,
åtnjuter följaktligen en mycket stor frihet i valet av
uttryck. Vårt liv är en översättning av Ordet både
för oss själva och för andra. On jag i de bibliska
föfiattarnas budskap finner den andliga kärnan i
det uppenbarade Ordet, löper jag inte risken att
överge >myter.nan, och att därigenom låta min tro
reducerad till den mest osd.kra av myter
av-dunsta. Tvärtom behåller jag budskapet i dess- verkliga betydelse och gör mig skickad att begrunda
min ro och att framställa den för andra i en forrn,
som är vår tids. Den ordets högkonjunktur, som för
närvarande framkallar så mycket tänkande och ar-

bete skall hjälpa mig. Även tack vare detta
kommer Guds ord att ingå i min existens för att
på så vis ,inta den plats som tillkomrner det, emedan det på intet sätt förlorar sin transcendens.
L.-M. Dewailly OP
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Gamla ocb nya böner utgivna av Birgittasystrarna
Vadstena, Vadstena 1969, 7z s., kr 7: 5o.

i

Den lilla boken är handskriven och duplicerad, det
ger den en personlig prägel. Bönerna är hämtade
dels från kyrkans liturgi och kyrkofäder,na, dels
från helgon och framstående kristna, även moderna
och svenska. När originalen år avfattade på vers
såsom pingsthymnen Veni Sancte Spiri.tus görs inga
försök att i översättningen imitera originalets versmått. Därigenom har utformningen av texten fått
en,naturlig prägel och fyller i hög grad sin uppgift
att fÅmja bönelivet.

Man kan använda bönerna vid ordgudstiänster,
men genom att de lockar ;till privat meditation
framstår de samtidigt som ett särartat bidrag till
lösningen av dagens problem. Meditativ bön rycks
faktiskt vara okänd för många av dagens ansvari,ga,
men den öppnar oanade källor till liv.
V/. K,

Rudolf Pesch:
od.er

Neuere Exegese
Verlu$
r968,
Geuinn? Herder, Freiburg, Basel, ITien

176 s., laminerad hft.

DM r3:

8o.

Författaren till den här boken ät en ung katolsk
lekman som doktorerat i Nya testamenter exeg€tik
hos Änton Vögtle i Freiburg. Hans specialitet är
den nu moderna redaktionshistoriska forskningsme-

toden, dvs. försöken att klarlågga hur evangelisterna röjer sina personliga teologiska inttessen och
avsikter

i

det sätt på vilket de bearbetat och arran-

gerat det stoff de övertagit.

Boken avser att orientera en vidare

lasekrets

om det exegetiska arbetets villkor och om vad som
kommer ut av det. Författaren diskuterar hur exegetiken som historisk disciplin förhåller sig till teologi och kyrklig läroauktoritet. Han ger en insiktsfull redogörelse för Bultmanns beryktade avmytologiseringsprogram, följd av en måttfull kritik av det,
och förser vidare si.na ldsare med en kort oriente-

ring om Nya testamentets uppkomst, de enskilda
skrifternas såväl som skriftsamlingens. Sedan han
kort men klart talat om sådana fenomen i samtida
exegetik som religionshistoriska jämförelser, tvåkällshypotesen, formhistoria och redaktionshistotia,

ger han några prov på nutida
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genom att avsluta boken med en kommentar till
berättelsen om hur Petrus'svärrnor botas.
Det här är en nykter och klart skriven bok som
kan ge en välkommen hjälp åt den teolog som inte

haft möjlighet att hålla sig ä jour med uwecklingen inom nytestamentlig exegetik ,rnen skulle
vilja veta litet därom. Kanske den dock än mer
kan vara en god hjälpreda åt den icke fackteolog
som skulle vilja ta en

tift in i de skriftlärdes verk-

stad.

Lars Hafiman

Robert McAfee Brown: The
Reaolution. Burns
sh.

651-.

&

Ecamenical
Oates, London 1969, 388 s.,

En i&e-katolsk teolog

redovisar den moderna

ekumeniska rörelsens utveckling både på icke-ka,tolskt och på katolskt håll. Målande rubriker vittriar om författarens praktiska sinne: från strid till
dialog, från självbelåtenhet till ånger, från mottill medreformation, från legalism till frihet och

slutligen från irritation till ljus; så sammanfattas
bokens delar. McAfee Brown skiljer sig från en del
andra ekumeniker genom att inte komma med patentlösningar. Heta frågor som den katolska exklusiviteten, interkommunion, dryftas på e.tt sätt
som kommer att våcka kisarens eget engagemang.
För{attaren är medveten om att det ekumeniska

problemkomplexet hör till det svåraste vi har att
brottas med. Hans grundinställning framträder då
han citerar den amerikanske katolske ekumenikern

Ävery Dulles' ord, att Luther inte avsåg splittring
utan bättring och att reformationen därför strängt
t"get ät en pågående händelse så länge kristenheten
är delad. Man bör nog, om man vill vara real,istisk, inte bara stanna vid avsikten med reformationen utan även betrakta vad reformationen
med eller mot reformatorernas vilja
verkligen
har btrivit. Men även där författaren inte kan räkna
med ett oinskränkt instämmande från läsarens sida,
ger hans bok en god hjälp till att skaffa sig en
behövlig kunskap för en förnuftig ekumenisk insats. Schematiska översikter, en förteckning över
huvudsakligen engelsk ekumenisk litteratur och
f

lera register höjer bokens informationsvärde.

IY. K.

Lhterarur

Augustinus Bea och \Tillem A. Visser 't Hoof t'. Krirren enbet i sikte? Yerbum,
Stockholm rg68, t3z s., kr. rz:-.
givit ut denna ,broschyr då de år
1966 tillsammans blev belönade med den tyska

Förf.attana har

bokhandelns fredspris. Kardi,nal Bea var då ledaren
för uenhetssekretariatet' i Rom (han dog år 1968),
Dr. Visser 't Hooft generalsekreterare i Kyrkornas
världsråd i Genöve. De mötte vatandra för första

gången den

zz

september 196o

i

Milano.

Sedan

dess har en hel del hänt på den ekumeniska fronten. Den lilla boken vittnar om att skilda kristna
modigt slagit in på en gemensam väg. Den ger på
sitt sätt en inblick i ekumenikens svårigheter och

oss kunskap och bildar oss en uppfattning
handskas med denna situation.

om hur

vi skall

Bokens olika kapitel ger dels en presentatioo
av huvudinnehållet i de olika religionerna och sätter dels in dem i ett samhälleligt sarnmanhang
samt skisserar slutligen deras relationer till varandra. Den är ett lyckat försök till objektiv presentation. Värderingarna hänskjua till den enskilde
cirkeldeltagaren och i studieplanen ges bland annat
god vägledning för fruktbärande diskussioner.
Litteraturanvisningarna gäller i .mycket hög grad
något att yara
böcker tillgäogliga pä svenska
- publikunderlatacksam för, då det givewis breddar
get, vilket är av största vikt i denna fråga.

Birgiua IVinback

möjligheter.
ty/. K.

Tore Furbet g: Möte nted. uärld.sreligionerna.
Verbum, Karlskrona 1969, r48 s., kr. r9:-.
Utgivningen på Verbums studiebokförlag har det
senaste året varit rätt imponerande. Ideligen föreligger på bokhandelsdiskarna nya, ambiticist upplagda handböcker försedda med utförliga studieplaner och litteraturförteckningar. En av svaghetetna
med många av dessa böcker har varit att ambitionen kanske i.bland varit alltför stor och den
språkliga dräkten för komplicerad för lekmannen

i

str.rdiecirkeln.

Desa anmärkningar kan dock inte på något sätt

riktas mot Furbergs Möte med världsreligionerna
med underrubriken En studiebok om religion och
samhälle i Malaysia och Singapore. Den innehåller
en presentation av Islam, Buddhism, Kinesisk religion och Kristen m,ission. Presentationen h vä:Imotiverad eftersom Malaysia och Singapore väl kan
tjäna som modell för de förhållanden och problem

i stora delar av världen.
I Sydostasien finns de stora världsreligionerna
företrädda och lever sida vid sida i ea samhälle
som i allt snabbare takt söker anpassa sig till den
som

blir allt

vanligare

moderna tiden. Där kan man alltså redan studera
något av den situation som vi själva inom en inte
alltför avlägsen framtid kanske kommer att be-

finna oss i. Den religiösa pluralismen är redan
på sätt och vis ett faktum i Europa inte minst
Norden och det är givetvis viktigt att vi tillägnar

Hubert Jedin; La storia

della Chiesa ö

logi.a e storia. Yita e Pensiero, Milano 1968,
Lire 3oo.

teo-

3r

s.,

i den >heliga objektivitebedriva sin vetenskap endast som

Det finns teologer som
tens> narnn

vill

en historisk discipl,in. Mot dem hävdar Hubert
Jedin att inte ens teologins historiska delar uteslutande är historia: även kyrkohistorien är teologi!
Dess vetenskapskaraktär upphävs inte av att kyrkohistorikerna

i

sina sammanfattande omdömen låter

sig bestämmas av tron. Även .marxister är ledda av
värderingar utan att vata tädda för att därigenom
bryta mot vetenskaplighetens stränga krav. "En förunättningslds vetenskap existerar inte" (sid. r8),

framhåller Jedin. Som metodolog skulle man
kunna tillägga: till slut kan det efidast finnas ett
system av förutsättningar som är logiskt konsistent.
TT/,

K.

August Franzen och John P. Dolan:
A Concise Hi$or1t ol the Church. Burns & Oates,
Herder & Herder, London, New York 1969, 462
sh.

s.,

611-.

Boken är avsedd som en introduktion i kyrkohistoria. Den belastar inte läsaren med litteraturupp-

gifter. Men den tecknar kyrkans väg genom

år-

hundradena ånda får ursprunget. Kyrkans uweckling framträder som den är, nämligen ett skeende
som å ena sidan är historia, dvs. bestämt genom
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mänskliga avgötanden, goda och mindre goda, och
som å andra sidan låter l;isaren ana den gudomliga
bakgrunden. Författarna är medvetna om att kyrko-

historia

är en teologisk disciplin, att tron

alltså

har sin plats inom ramen för dess vetenskapliga
metoder.

Alla som vill sätta sig in i den svårgenomskådliga situation där kyrkan för närvarande står får så
mycket hjälp som historikern kan ge. Händelserna
förs ända till fu ry67, och omfattar alltså Andra
Vatikankonciliet. Även som uppslagsbok är denna
nya kyrkohistoria användbar. Förvånad är man
emellertid att iörfattatna i sin redogörelse för den
ekumeniska rörelsen med tystnad förbigår världskyrkokonferensen

i Stockholm r92j.

Boken ger en god uppfattning om att kristenheten i sin tillvaro genorn seklerna hör till det
märkvärdigaste i historien. Trots sina mänskliga
brister och trots många försummelser är kyrkan i
själva verket ett fenomen som ,är svårt att förbise.
Hon är uppenbarligen satt till fall eller upprättelse

för många

Rosem

liksom han som grundat henne.

-

n?r

ary Haughton:

Tbe Cbanging Cburcb.

Geoffrey Chapman, London 1969,
'6

l-.

r44 s.,

sh.

i aktuella
ämnen. Hon tycker att de förändringar som sker
är både lockande och fadiga. Hon är mor till tio
Mrs. Haughton skriver lättlåsta kåserier

barn och står alltså rnitt uppe i livets bekymmer
I sina böcker och i radio och
w är hon känd för sin frispråkighet. Hon kommer
inte med patentlösningar, men hon ger sig gärna
in på >heta> problem, t. ex. frågorna kring äktenskaps- och familjeliv. Hon v'ill inte att dagens
kristna skall stå vid sidan och endast titta på. Folk
skall ta ställning och känna medansvar för framtidens kyrka.
Det hon säger är ibland en aning

och glädjeämnen.

lättköpt.

-

John J. Heaneyl. The

Mod.ernist Crisis: Von
Hiigel. Geoff.rey Chapman, London t969, 3o4 s.,

-.

Baron Ftiedrich von Hii,gel (1852-1924) år a't
wå skäl en gestalt av hög aktualitet. Han är en av

to

kämpade han

som härstammade från en dip-

-lärgt ifrån endast på ett abstrakt
lomatsläkt
teologiskt plan. Hans ställningstaganden var i stället alltid modifierade
mildrade eller skärpta
- relationer till ledande
genom hans personliga
-modernister såväl som till tongivande rnän i kyrkan. Den intellektuella kampen antog hos honom
en naturlig personlig prägel.
John Heaney, assistant professor

vid

Fordham

University i New York, visar, hur en levnadsteckning skall se ut. Han sätter in von Hiigel ,i tidens
historiska samrnanhang. Han vet att människan
inte lever som enstöring, att hon fastmer blir sig
själv först i ständigt utbyte med sin samtid. Denna
biografi kan faktiskt Läsas som en introduktion till
de teologiska problem som upprörde våra farföräldrar och som ännu i da.g längr iffi,n fu lösra:
Bibel och vetenskap, personlig tro och autentiskt
läroämbete, kyrkan som andlig realitet och som institution
för att nämna viktiga exempel. Avslutningsvis -erbjuder boken en sammanfattande teckning över modernismen. Litteraturuppgifter kompletterar framställningen och ger irnpulser till vidare studium.

V/. K.

L.-M. Dewailly

OP: Jötat-Cbrist Parole d.e
Dieu. z:a uppl. Ed. du Cerf, Paris 1969, 2o2 s.,
Fr. 18:

-.

är värd lyckönskningar när han nu
kommer ut med den z:a upplagao av sin bok. Han
har tillgodogjort s,ig nya teologiska uwecklingar och
gör dem fruktbärande för det prakdska kristna livet. I övrigt får hans bok presentera sig själv, se
Författaren

V/. K.

sh. 4z f

de första lekmannateologer i modern tid, i många
avseenden den mest betydande. Dessutom var han
med sitt tänkande och med sitt författarskap på ett
avgörande s,ätt knuten till den modernistiska krisen. Medan modernisterna ville demaskera den
kristna religionen sorn en historiskt betingad, tidvis berättigad, men numera föråldrad sammansmältning av ren mänskliga elernent, försvarade
lekmannen von Hiigel samma religions transcendenta ursprung och oreducerbara särart. Härvidlag

r:^ upplagan har publi3o (rg+g) 9ff., r54[f., 3t (r95o)

ovan sid. 44. Delat av
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Litteratur

viktig anmärkning! Dewailly
hymnen >Pange linguau tagna vet

Endast en mindre

tolkar den ur
sen Verbam caro pdneft, aerurn uerbo catnern
effici.t sä här: "Det Ord som livit kött gör sant
bröd genom sitt ord till sitt kött> (sid. tzl). Av

alk att döma är översättningen felaktig. Teologen
Thomas ab Äquino, hymnens författare, avsåg nog
inte att vända sig mot teformatorisk sakramentsteologi. Han levde ju 3oo är Iöre reformationen.
Han behövde inte accentuera ttanssubstantiationen.
Han fäste sig vid att Kristus i eukaristin har blivit sina trognas mat och dryck. Han kan knappast
ha menat något annat än att >det människoblivna
Ordet genom sitt ord gör sitt kött till det sanna
brödet (och sitt blod ttll uinunt n erltrn, ett oblan-

Därför kan Bernhatd Ohses brografi över pariarken Athenagoras hälsas särskilt välkommen. O,hse
.är lutheran, hans bok framställer en av österlandets framstående prelater. Boken tecknar en
god bild av människan Athenagoras. Konstantinopels ,ekumeniske, patriark utmärker s'ig i själva
verket genom att även under ansvarets börda och
i sitt höga ämbete ha bevarat sin mänskliga öppen-

het. Ett tjugotal goda fotografier kompletterat
framställningen och placerat boken i dess kategori.
Den vänder sig till en bred i,nressetad allmänhet.
Den förmedlar både i.nformation och avkoppling.
Som ett tecken för vår tid kan det kanske betraktas att ett protestantiskt och ett katolskt förlzg har
slagit sig samman som utgivare.

nr

dat, alltså starkt vin)u. Thomas var både förtrogen

med och trogen mot Bibeln. Han har uppenbarligen låtit sig inspireras av Joh 6: 55 ddr Nasar6en
kallar sitt kött sannskyldig mat och sitt blod sannskyldig dryck. Misstaget i översättninget av ifrägzvarande thomasvers har blivit vedertaget. Men
borde ,inte en teolog som Dewailly ha befriat sig
från en tolkning som dikterats av andreformato-

\(ilhelm

Bitter

(red.):

Stockholm r969, Verbum,kr.

Att

t'örstå ensamber.

z6:-.

angelägen om att tolka det som något lysande.
vill hjälpa dagens jdltade människor att stödia
sin frornhet på Bibelns eskatologi och att dårigenom lära sig att med en ny förståelse gå framtiden

Människans ensamhet och främlingskap (eller alienation som det ju heter numera) är problem som
uppmärksammats nästan lika mycket de senaste
åren som frägan om jämlikhet. Och då alltid med
ne'gativ innekird. Människor i stotstad, åldringar,
änkor, frånskilåa dr väl främst de kategorier som
stått i blickpunkten.
Det är därför med tacksamhet man noterar att
ämnet fi,nns behandlat i en bok innehållande uppsatser som täcker ett betydligt vidare fäit och med
inlågg fån ett antal djupt engagerade forskare. De
är för övrigt inte enbart engagerade. Deras uppsatser bygger på de senaste rönen inom framför allt
psykologi och sociologi. Det rör sig om en rapport från den fjortonde kongress som hållia av
sällskapet Arzt und Seelsorger i Stuttgart, 1966.
Det pubLicerade mater,ialet har i samband med
överflyttningen till svenska också försetts med en
studieplan och är alltså även avsedd för studie-

till

cirklar

r,isk rädsla?
TY.K.

Eugen r0Talter: Gericbt and. Vollend'ung. Herder, Freiburg 1966, ro4 s., DM 9:8o.
Den l,illa boken presterar ett bidrag till förståelsen av Bibelns eskatologiska inriktning, samtidigt
som den ger rrya uppslag om de liturgiska texterna
under hösten och under adventstiden. Enligt författaren har budskapet om den yttersta dagen alltför
ofta framställts som något dystert och hotfullt. Han

ar

Han

mötes.
.s, .t.

Bernhard Ohse:. Der

Patriarch Atbenagoras

aon Konstantinopel. Yandenhoek & Ruprecht, Göttingen, Friedr. Pustet, Regensburg 1968, 236 s.,

DM 16:8o.
De ortodoxa hörs ofta klaga över att

ekumeniken

tar för litet hänsyn till östedändsk kristendom.

i ämnet.

De föredragshållare som ställt sina manus till

förfogande är bl. a. professorn i socialetik Dietrich
von Oppen (Marburg), med. dr. \f. J. J. de Sauvage
Noltong (Zeist, Holland), docent Herbert Lehmann
(Stuttgart), med. dr. Annelise Heigl-Evers och med.
dr. Franz Seraphe Heigl (Göttingen).
Det som framför allt ger boken en större räckvidd är att den behandlar ensamhetens problern i

tr

Litterd*r

äktenskapet, de ungas encamhet och ensamheten
som behov och nödvändighet. Dessa aspekter ser
man ju i synnerhet i vårt land tyvärr sällan berörda. Äktenskapet utmålas ofta som paradiset i
jämförelse med den ensamståendes helvete och ungdomen karaktäriseras alltför ofta som gängens period på gott och ont. Ensamheten som ett nödvändigt tillstånd för ett fördjupande av gudsförhållandet har väl nästan aldrig behandlats av en
svensk veteoskapsman. Om detta skriver här E. A.
D. E. Carp (Leiden, Holland).
Om boken används i studieoirkel (vilket ju är
en av de avsedda områdena) krävs en välbeläst
och skicklig ledare. Språket i de olika uppsatserna
ä* Iängtif.ån lätt. Flera förklarande noter hade varit örukvärda liksom flera hänv'isningar till svensk
litteratur. Man har en känsla av att boken inte
genomarbetats och anpassats till våra förhållanden
i ti.llräcklig grad. Det är synd! Ätt den fyller ett
tommm på bokmarknaden är alldeles klart, men
varför göra den onödigt svårläst för lekmän.

Birgitta lY/inbäck

Hubert Ries (utg.): Alrihaniscbe Sprichwörter.
r57 s.
Ramon Lull, Du Buclt aom Liebend.en
- Geliebten. r75 s. Jakob Hegner, Köln
*nd, uorn

dels medeltida visheten kan vara välkommen åt
alla som inte har tid att l'äsa tjocka böcker. De ger
koncentrerad sti.rnulation till eftenanke.
Böck- förlaerna har den fina tekniska u,tformning som
get Hegner brukar ge sina publ,ikationer.

nf
Paul Konrad Ku rz:
11, Josef

DM

Uber mod.erne Literarur
Knecht, Frankfurt am Main t969, 335 s.,

z4:-.

I denna artikelsamling av en ung katolsk litteraturkritiker är det framföt allt avsnitten om Bert
Brecht som kan väcka svenska liisares uppmärksamhet. Brecht är ju känd ooh omtyckt i Sverige.
En sak påpekar Paul Konrad Kurz med allt
önskvärt eftertryc.k: fastän Brecht såsom teaterchef
regimen och
på grund av tvång eller av
fastän han ibland
övertygelse?
vi5ads
sig lydig gentemot dess
mäktige, föll han aldrig reservationslöst till föga
för regimens totalitän krav. EnLigt en anteckning
i hans dagbok kan diktproduktion inte organiseras
som äggproduktionen i en hönsfarm: en kons,t som
i allt, även när det gäller stil och smak, bestäms
av ett politiskt system blir steril och kan inte fylla

i ötberlin tjänade den kommunistiska

sin uppgift
veten om

i

Afrikanska ordspråk ståt livet mycket nåta. De är
inte invecklade utan tvärtom så talande att deras

l(g12 är dessutom mednådock inte -lika inuesserad av
got annat. -I och rned att den marxistiske diktaren
tar avstånd från all stelnad borgedighet, demon-

halt omedelbart fattas. Den lilla samlingen
en- ett
ligt vad utgivaren meddelar 'i förordet endast
ger ett vittnesbörd
urval ur ett större föråd
av den vita
om att vishet inte kan monopoliseras

Tvärtom står bakom hans attacker mot den etablerade ordningen en inriktnring, ja, en to på

r969.

Ett exempel må avsluta rekommendationen: I Zululand rör vi fortfarande med den gamla
>!as€n>.

skeden.

samhället.

strerat han långt ifrån en total frigörelse från
alla estetiska, sociologiska och moraliska normer.
..

någorlunda klart koncipierat livsrnönster. Kritiserar
han, så föresvävar honom ett alternativ.
f1a6ställ,ningen är uppslagsrik. Men med sin -accentför-

härstammande från

delning vittnar föfiattaren utan ztt ar.a det om sin

ett för
Mallorca, leder med sir'a 365 kona ord
bort från vardagen- i själens
varje dag på året
- och mystiker, professor och
djup. Han var lekman
missionär. I sina med,itationer kretsar han kring
Gud, världen och själen, modernt uttryckt: kring
mysteriet, erfarenheten och jaget. Utgivaren Ludwig Klaiber ger en instruktiv introduktion och en

kontinentala upplevelsebakgrund, där rådvillhet angående l,ivets mening och förtvivlan i dag ännu
inte är så påträngaode som hos åtminatone enskilda
representanter för det konstnädiga skapandet i de
nordiska länderna.

Ramon

Ltll (rz5z-t3r6),

levnadste&ning.

Den här

,2

i

korta texter nedlagda dels afrikanska
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