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Sedan sist
inte åt som en träbit, utan han håller

Den betyd.and.e t'rauke filosofen
Gabriel Marcel fyllde den 7 december t969 8o är.
Det hade Manin Heidegger för övtigt gjort redan den z6 september. Sitt verk Horno uiator ger
Gabriel Marcel underrubriken ren förhoppningens
filosofio. I själva verket kan han betraktas som
hoppets filosof.
Som existentialist låter han sitt filosofiska mediterande kretsa kring människan i den rnån hon

>existerar', vilket betyder att människans funktion
tillvaron inte väsentligen innebär att hon finns
till. Det är inte heller en tillräcklig beskrivning av
henne, när man säger att hon vet om sig själv.
Ett visst medvetande har ju också djuten. Existendalisterna syftar till något mer. Vad de har lyckats
verbalisera är, att människans speci'fika sätt att leva

i

består

i att hon är engagerad:

engagerad

för livet

och fcir sig själv och för den värld hon befinner
sig i. Hennes materiella existens ledsagas allaå av
en aktiv f.örmäga och vilja att värdera d.en, ja, att
värdesätta den. Marcel åt
i likhet med andra
- intresserad av de sainls sätskilt
existentialister
- man bara kan säga att de finns
ker och ting som

till

eller att de är förhandenvarande. I bästa fall
når de ju inte högre ån au tjåna människan genom
att tas i bruk av henne som hennes redskap och
därmed dras in i hennes existens. Ting är til,l, och
inte mera. Deras sätt att vata till är i existentialisternas perspektiv endast en sekundär form av att
vara. Den primära och allenast eakrtansvärda for-

för att f'rnlera i världen är den mänskliga.
Människans liv är nämligen genomträngt av en
men

vilja, det är buret av ett samtycke

för att

göra

en grammatikalisk jämförelse: människans
dllvaro
är en reduplikativ sådan. Hon >existerat>
en
- den
erm som av existentialisterna reserveras för
mänskliga formen av att vara. Med ordet
"existerau säger alltså existentiatristerna på ett tillsfetsat sätt detsamma som Caesar och Cicero redan sade,

då de använde det ord som de gamla rornaroa
bilåat. Ex-sistere elLet etc-rtare betyder ju: att sticka
upp; stå, sticka fram. överfört till männickans villkor får ordet den betydelsen att rnänniskan skjuter
upp utöver den blotta förefintligheten, på ett liknande sätt som en simmare gör som inte ,nöjer sig
i vattnet. Han bär sig

med att bara befinna sig

4

-

702834 credo

i stället hu-

vudet över ytan.
Det som skiljer Gabriel Marcel från andra existentiali$ter är att han som filosof lär att människan når fram till existensen genom mötet med
andra människor. Att komma i kontakt med andra
personer, detta är enligt honom det tillfälle då
personen vaknar. Vägen till jager. gär via ett
'duo.
Och vad som utmärker Gabriel Marcel framför
andra existensfilosofer såsom människa ät, att han
vuxi,t in i den kristna tron. Han kommer från ett
hem där fader,n var fritänkare och modern protestant av en mycket innerlig fromhetstyp. Som 4oåring fann Gabriel Marcel vägen till den katolska
kyrkan. Han hade helt enkelt upptäckt kontinuiteten mellan sitt existentialistiska tänkande och ka-

I sina filosofiska studier hade han ju
inte inskränk sig till att b^ra tänka över englge-

tolsk tro.

manget såsom människans väsentliga. Han fdste sig
också vid engagemangets bakgrund. Han fann dess
grogrund i ett djup som han ansäg vara outrannsakligt. Bakom människans livsvilja ser han helt
enkelt myster,iet, samma mysterium som kristen
uppenbarelse vittnar om. Mysteriet är den källa som
engagemangets livgivande vatten springer frarn ur.
Källan innehåller mer ät nrad människan i förvÅg
kan beräkna, den inger alltid förtr,oppningar. Av
den förvissningen är Gabriel Marcel djupt genomträngd. Därför är han hoppets fi,losof.
Abortlrågan

och dess reglering genom lagstiftningen diskuteras
sedan en tid ,inte bara i andta länder utan även
i Sverige. Enligt ett nu framlagt lagförslag skall
den havande kvinnan ensarn avgöra om hon vill
ohau sitt barn eller om fostret skall avlägsnas. Hon
skall göras helt oberoende. Ingen verkställande
myndighet skall ha befogenhet att hindra henne
från att göra vad hon själv vill. Samhätlet skall
helt enkelt godkänna hennes beslut och ställa sina
sewiceorgan

dll

förfogande.

Uppenbarligen står vi inför en seffida utlöpare
till rToo- och rSoo-talets liberalism. Man drar ut
i kamp mot vad man berraktar som en feodal ordning som skall likvideras i en av sina segast kvardröjande irxtanser. En arriär skall upprättas mot
en alienation som indusrisamhäller
dot är feo-

-
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dalism i ny gestalt
för de breda lagren tycktes
vilja föreviga. En individualistisk
fr.ihets'id6 skall föras

t'ill en ny

seger. SamhäUeli,g inblandning

i

den

privata sfären skall skäras ner utöver vad som redan
nåtts. Det är emancipationstendensen som fått ett
nytt utslag.
Under de sen{rste årtiondena har nu en konträr
tendens börjat göra sig gällande. Man kan ,inte

undgå att lägga mårke till det. Emanoipationen
för enligt mångas erfarenhet till ensamhet. Frigö-

relsen ,resulterar i isolering. Därför söker en ung generation skapa nya livsformer. Samvaro och grupp.
bildning visar ett stigande kursvärde. Längtar efter
att bäras av en gemenskap och att få stöd i vad
man har att ansvara f.ör, il hopkopplad med att
man är beredd att underkasta sig nya sociala normer
ffots att de medför inskränkningar i den person-

liga rrirelsefiiheten och titrl och med om de kräver offer. Emancipationstrenden tycks vara pä vdg
att vika för solidariseringsbegär.

Lagförslaget

i

abonfrägan kom.mer sålunda att
framstå ,i en förrädisk belysning. Dess upphovsmän
tycks faktiskt inte ha tagit hänsyn till uwecklingens
senaste skede och blir därmed redan från början
akterseglade. Samhället skall ju kopplas bort när det
gäller om ett havandeskap skall fortsättas eller wbrytas. Den åsikten är så mycket mera förvånansvärd som ett havandeskap i sig själv är något vida
mer än eri rent privat angelägenhet för en enskild
individ. Först och f,rämst är det ju u,r rent biologisk synpunkt ett resultat mellan wå paner. Därutöver rymmer det självt ett åtminstone blivande
förhållande mellan wå. Det bryter alltså både genom sitt rlrspruog och sina följder den reun som
den enski,lda mänrriskan rör sig i. Havandeskapet

försätter helt enkel't individen i överpersonliga
Det har därrned en inneboende re-

sam,rnanhang.

Iation

till

samhällslivet. Givewis kan samhället inte

tillåtas att som €n totalitär regim våldföra sig på
individen och utplåna all självständighet, rnen därmed är ingalu,nda sag,t a$
"myndigheten", samhällets verkställande orga.n, inte borde liimna hjälp.
Den reella människan tycks vara så konstruerad

att hon

i

vissa

fall

subsid,i,ära funkt'ion.

måste

lita till offentlighetens

En antydan om havandeskapets

,djupt ingripande betydelse för kvin,nan ligger för
övrig,t i det förhållandet att der brukar lämna djupa
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psykiska spå,r hos henne. Olikartade och delvis rnot
varandra s,tridande känsloreaktioner of,oar henne, så
att hon verkligen kan belxiva hjälp och stöd. Man
kan f.räga sig om närastående personer vid alla tillfällen räcker till för att vägleda henne. Mycket a-

lar för att

sa,rnhället har ett medansvar att överta,
och det 'fu tägot mycket,mer än oservice> och ändå

något helt aanat än wång. >Kortslutningsavgöranden' som inte länder till glädje för någon skulle
på så sätt kunna {örekommas. Människan stfu
ibland rådvill. Stundom råkar hon komrna i ett
rnotsatsförhållande dll sig slälv. Djup6ykologerna
har på nytt lärt oss a,tt vi är sådana. Vi behöver

allaå inte gå tillbaka 'till Bibeln för att

Iä

reÅa

på att det förhåller sig så.

Abortfrågan

är

ingalunda någon lätt

esvarad

fÅga. Det förekornmer si,tuationer där stor wekan
kan räda om vilken av två alternativa uwägar man
skali väija och där valet ändå aldrig kan bli helt

lyckli$. Ofta gäller det att välja det minst onda
ldgen där man till åga på allt inte ens kan

i

vara säker på vad som egentligeri är det minst onda.
I varje fall inger den människosyn som behärskar
abortdebatten knappast något otönre förtroende. Den

är inte

realistisk. Drömmen

om den

oinskränkt

fristående människan dominerar den, en skön rousseauansk dröm visserligen, men bonsett från allt
arrnat
en frihet utan all förpliktelse varken värd
^t som det lr<igsta värdet eller ett mål som
att anses
m'änniekan djupast längtar efter.

Prhternas celibat

har fått ny publicitet. Sju holländska

biskopar

har vänt s,ig till Vatikanen med begäran om att
p,räster skall tillåtas ingå äktenskap och samtidigt

få behålla ämbetet s,unt att de prrister som under
de senaste åren gift sig och därmed fråntagits si,na
ämbeten i vissa fall och under vissa villkor skulle
återinsättas. Bakom biskopa.rnas steg står något annat. De holländska stiftens gemens,rmma synod i
Noordwijkerhout, något vilseledande kallad "Pastoraal Concilie>, har under sin 5:e session i januari
r97o rekommenderat, att den sedan högmedeltiden
kanoniokt fastslagna förbindelsen mellan prästämbete och celibat skulle uppges. Den holländska sy-

noden gjorde sig därmed

till tolk för stämnringen

Sed,an sisl

hos en del katoliker vädden över. Kontentan av

ten ville både ha reda på sin tro och se sina präs-

rekommendationen är att celibatet inte längre värderas lika högt som tid,igare.
Det ser inte ut som om priisternas celibat med
anled,ning arr hänvändelsen skul,le avskaffas. Men
händelserna kommer en att fundera en smula. Sambandet mellan prästärnbete och ett liv utan äktenskapl,ig gemenskap har vuxit fram ,inom den västerländska kyrkan, allaå inom den del av kristenheten
där samtidigt en annan förbindelse är typisk, nämligen enheten mellan fromhet och teologi. Historien
vittnar därom. Den .form av den kristna religionen
som odlats'i den latinska kyrkan skiljer sig i själva
verket från andra genom aft den förenar trons glöd
med intellektets kraft. Mystik och kritik har här mer
än annorstädes genomträrigt varandra. Däremot har

ter ogifta. Detta är ett faktum.

I

vill nu Guds folk
i Holland oå i
- fast vid förbini6e ,Längre hälla
dehen mellan- prästtjänst och celibat. Också detta
dag

andra länder

är ett faktum. Men samtidigt måste ännu ett faktum
registreras. Just där man i,nte vill hålla fast v'id

kravet på celibat visar sig även den teologiska
späns en nedsatt. Den text som framlades för den
holländska synoden som grundval för diskussion
och beslut lider av uppenbara teologiska svagheter
vilket påven Paulus VI har påpekat i en skri-velse som han den 24 december 1969 riktade till
kard,inal Alfrink (och som publicerades ,i L'Osservatore Romano den zz-23 jartrati r97o). Bonsett
från att det teologiska uppsving som Andra Va-

reformatorrisk teologi hos en avsevärd del av sina
representanter visat benägenhet att åtminstone metodiskt frigii'ra sig från tron, att bedriva teologi på
ett sådant sätt att det har väckt oro bland trogna
reformatoriska kristna. Och iistedändsk fromhet har
inte ,förmått hålla sin teologi på sin egen nivå,
vilket i själva ortodoxin upplevs som ett nödläge,
Det kan vara nyttigt att yterligare pånr,inna sig

tikankonciliet rnedfört, endast i ringa grad har satt
si,na spår i texten är ämbetsteologin där oklar, både
vad beträffar påvens rroll i kyrkan och prästernas
och hierarkins funktion- Där man rekommenderar
att avskaffa prästcelibatet, där avslöjar sig samtidigt ett slags fromhet som inte längre är särskilt

om ett par fakta. Under lång tid har prdstceli atet
varit både eftersträvat och omstritt. De första uttryckliga förordningarna om förbindelse mellan

Inför det som håIler på att ske kan en ftäga inte
undanträngas. Det kan inte döljas att något typiskt
västerländskt försvunnit. Är det då så att det över-

prästtjänst och avhållsamhet förekommer redan under 3oo-talet. Förpliktande blev celibatet under påvarna Gregorius VII (ro73-ro85) och In'nocens II
(rr3o-tt43). Den förre uteslöt gifta präster från
altartjänsten, den senare förordnade at de >högre>
vigni,ngarna, de till suMiakonat, diakonat och prdstämbete, skulle enligt kanonisk rätt omöjliggöra äk-

vunni,ts eller har det helt enkelt gått förlorat?

tenskap. Celibatet blev sålunda obligatoriskt för
kleresiet just vid den tid då teologin gick sin medeltida blomstringsperiod tillmötes. Det var allaå
i västedandet som kyrkans känsla för släktskapen
mellan prristernas uppgift och ett ogift liv fick
sitc utclag på lagstiftningens plan. Och det var
samtidigt i västerlandet som trosLivet alstrade den
mest livsglada och motståndskraftiga utforrnningen
av kristen teologi. Just där tron mer än annorstädes har velat ,både utsätta sig för och stödja sig
på ett kritiskt tänkande, förde den iore affiniteten

metrlan ämbetet och celibatet till att en kanonisk
förpliktelse skapades. Den västerländska kristenhe-

angelagen om att noggrant genomtänka sig själv.
Så lång[ faktiska förhållanden.

det en mognadsprocess

Är

vi får bevittna eller är

det
degenerationsfenomen? Där ett åtskiljande av prast-

ämbete och celi at krävs, där visar sig också en
dissociation mellan tro och teologi. Får man här
förmoda ett )underjordiskt" samband? Eller skulle
förbindelsen mellan prästens uppgift och hans förpliktelse till ett avhållsamt liv endast ha varit ett
utslag av den historiska rniljö där den kommit till?
trngen som tillmäter kristendomen någon betydelse
borde kunna förbli helt l,ikgiltig.

- värt att notera.
Ett annat sarnmanträf.f.ande är
Vid Danmarks stiftssynod höjde en icke-katolsk
observatör, professor Kristen E. Skydsgaard, sin röst

för att erinta de kristna bröderna i synoden om
trons sanningskaraktär (jfr Credo 5o, 1969, sid.
r>6). I Noordwijkerhout stod observatören från
Hollandc Reformena kyrka, professor Bronkhorst,
upp och varnade synoddeltagarna för att förbise
de ,religiösa otd'narnas betydelse. Visserligen, så

t,
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framhöll han, har reformacionen avskaffat ordenslivet, men det är inte säkert att reformatorerna
därmed handlade klokt och det är säkert att en
del av dagens teforrnatoriska kristna beklagar det.

En icke-katolik uppträdde alltså till försvar för en
i den katolska kyrkan bevarad tradition. Även här
ställer sig frlgan:' har något gått förlorat eller är
det en mognadsprocess

vi får bevittna?

internationella böneveckan 18-25 januari r97o
predikade kardinalen såväl i den katolska \(est-

minster-katedralen i London som i den anglikanska
Liverpool-katedralen och Great St. Mary's, univer'
sitetskyrka i Cambridge. Ett par viktiga delaspekter på de ekumeniska problemen tog han upp till
]0(estminster talade kardinalen om vägar

till

kristenhetens framtida enhet. Han var övertygad
om att ekumeniken på intet sätt hamnat i dödläge,
men han framhöll att gemensamma böner inte kan
vatu nog, om kristenheten vill närma sig det svfuuppnådda målet. överhuvudtaget räcker det inte att
kristna av olika bekännelser bara talar med varandra och söker att förstå varandra. I stället för
att stanna vid en inomktisten esoterism gäller det
att bekänna Kristus utåt. Vittnesbörd inför en värld
som inte vet mycket om vad det kristna budskapet
innebär är en uppgift som ingen äkta kristen människa får dra sig undan. Vittnesbörd i ord och handkommer samtidigt att
i allt kristet liv
ling
- så dock en preliminär
- om inte återförening,
medföra
gemenskap bland sådana kristna som inte är fullt
eniga

I

i

trosfrågor.

Cambridge predikade kardinalen om enhet i
mångfalden. Han påminde ähönrrta om hur Johannes XXIII betonat att det är en sak att kyrkan
har till uppgift att bevara den gudomliga uppenbarelse hon mottagit och en helt annan sak att
uppenbarelsen kan uttryckas på olika sätt. Möjliglreten till en viss mångfald ligger alltså i själva den

t6

cen

ralt: Ä key to the doctrine of the EuchaI Cambridge lät kardinal r07ille-

rist, London 1925.)

till England gjorde kardinal Jan \flillebrands, chef
för sekretariatet för de kristnas återförening och
således efterträdare till kardinal Bea. Under den

I

kristendomen, som för den skull inte behöver vara
skilda. Dessutom erinrade kardinalen åhörarna om
att det finns en "hierarki", en rangordning, bland
trosartiklarna. (Man kan här nämna att benediktinabboten Ånsgar Vonier redan för nita 5o år sedan
framhöll, att transsubstantiationen ar ett tjänand.e
mysterium, medan Kristus såsom själens näring är

ett

En good.will-reta

behandling.

kristna tron. Hur uwecklingen ,än kommer att gå,
måste vi i framtiden räkna med olika typer inom

brands höra mycket optimistiska tongångar. Han
menade nämligen att visionen av en framtida enhet inom överskådlig tid kunde uppnås, om bara

i sina reflexioner och diskussioner tänkte
både på typernas möjliga mångfald och på trosartiklarnas rangordning.
Kardinalen drog sig inte för att ta upp ett 'hett,
ämne när han i Liverpool talade om ekumenik och
martyrium. Utgångspunkten var ett förslag från kardinal Heenen, ärkebiskop i London, att nämligen
kyrkan skulle helgonförklara r5oo-talets fyrtio engelska martyrer. Kardinal t$Tillebrands manade till
generositet. En martyr når upp till den högsta möjliga likheten med Kristus, kyrkans instiftare. Marteologerna

tyren vittnar med sitt liv om sin trohet mot Kristus. Förföljelser och krig mot andra oliktänkande
kristna hör samtidigt till de sämsta och olyckligaste utslagen av trosiver just d'ärför att de alltid
menat sig gå Kristi ärenden. Men man kan inte
göra våld på historien. Inför fakta har inte heller
vi moderna kristna någon valmöjlighet. Vi får inte
göra det lätt för oss och endast nonchalera det som
är smärtsamt. Kristi martyrer är makter. De står inför Guds ansikte och följer våra jordiska strävanden. Vi kan vara förvissade om att de som mött
döden i kristenhetens splittring ber med oss om att
de sår som kristna har givit varandra skall läkas.

Låt oss vata ttogna mot vårt eget förflutna för
aa på så sätt växa till i en allomfattande kärlek.
Kardinalen visade alltså att han sätter stort värde

på teologin. Det faktum att han besökte England
ryder samtidigr på att han är rnedveten om att
det ekumeniska problemkomplexet inte kan utredas
av teologin allena. Personliga möten är nödvändiga.

KARL RAGNAR GIEROW

Samuel Beckett

Arförand.e aid Nobelfesten 1969

Blandar man stark fantasi med sträng logik, så uppstår antingen en paradox eller
en irländare. Blir det en irländare, fär man paradoxen på köpet. Det har hänt
att även Nobelpriset i litteratur delats. Så sker på ett sätt även i fu, dä ett och
sarnma pris på en gång utan eftersändning adresseras till wå språkområden och
en tredje nation, själv delad.

Samuel Beckett foddes nära Dublin 19o6; som ryktbar förf.attarc kom han till
världen i Paris bortåt femtio år senare. Då utgav han under tre är fem verk,
som med ens skulle ställa honom i centrum för intresset: romanefl Molloy r95r,
dess fortsättning Malone meurt samma år, pjäsen En attendant Godot 1952, och
nästa år dels romanen L'Innommable, varmed cykeln om Molloy och Malone slöt
sig, dels romanen I7att. Därmed hade vår moderna litteratur fått ett av sina viktigaste namn inregistrerat.

Ärtalen anger baru det plötsliga framträdandet. De fem arbetena var inte nyskrivna och hade inte heller kommit till i den ordning de kom ut. Den snabba
uppmärksamheten har sin bakgrund både i tidsläget och i Becketts föregående
uweckling. Det är kanske först i reflexljuset från hans senare insats som man
urskiljer de verkliga konturerna i romanen Murphy f.rän ry38 och i de för hans
egen utgångspunkt kladäggande studierna över Joyce (rgzg) och Proust (tglt).
Ty Beckett, banbrytare f.ör nya uttryckssätt inom berättelsen och på scenen, är samtidigt en traditionernas man med förbindelser
utom till Joyce och p1eu51
inte minst till Kafka, och hans dramatik hade vid debuten ett stamträd med anor
till franskt rBgo-tal och Alfred Jarrys tlbu Roi.
I mer än ett avseende anger romanen Vatt ett fasbyte i detta märkliga förfatcarskap. Skriven rg42-r944 i Sydfrankrike, dit Beckett, sen länge bosatt i Paris,
lyckats fly undan nazisterna, blev den för lång tid hans avsked till engelskan;
sitt genombrott gjorde han på franska och återtog inte sitt modersmål på bortåt
femton år. Men därtill hade den yttre situationen förändrats, när han efter \Vatt
på nytt grep till pennan. De övriga genombrottsverken skrev han ärcn t945ry49. Det andra väddskriget är deras grundval; det var efter det som hans diktning fick sin mognad och sitt budskap. Men det rör sig inte om kriget som sådant, om händelser vid fronterna eller inom den franska motståndsrörelse, där
Beckett själv tagit aktiv del, utan om det som föltde därpå, när freden kom, när
förlåten till det allra oheligaste rämnade och i en hisnande skräcksyn blottade
hur långt mänskligheten kan gä, pä kommando eller av egen drift, i omänsklig
förnedring och hur mycket den kan överleva av sådan förnedring. På så sätt är
förnedringen av det mzinskliga ett återkommande tema i Becketts diktning, och i
så måtto kan hans livssyn, bara yttedigare framhävd genom inslagen av grov
grotesk och tragisk fars, betecknas som en negativism som inte kan hejda sig
förrän den nåa till boten. Det är dit den måste gå, ty det är först där den
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pessimistiska tankens och diktens uppenbarelseunder verkar. Vad ger negativet när
det återges? Ett positiv, en klarnad bild, där just det svarta visar sig vara dagern,

där just partierna i den mörkaste skuggan visar sig vara de, som återkastar ljuskallan. Dess namn är medkänsla. Det finns gott om talande exempel, inte bara i
de grekiska sorgespelens hopade vederstyggligheter, varur Artistoteles hämtade sin
lära om katharsis, om rening genom f.örfåran. Mänskligheten har öst mer styrka
ur Schopenhauers bitra brunn än ur Schellings natursaliga källor, den har haft
mer välsignelse av Pascals ångestfulla tvivel än av Leibniz' blinda förnuftstro på
för att hälla sig till de irländska doden bästa av tånkbaru världar, den får
långt magrarc utbyte
mäner, som också bidragit till att nära Becketts diktning
av Oliver Goldsmiths vitmenade prästgårdsidyll än av domprosten Jonathan Swifts
ursinniga svartmålning av aIIt mänskligt.
En kärnpunkt i Becketts världsbild ligger här, i skillnaden mellan den lättköpta
pessimism, som stannar vid oberörd skepsis, och den som är verkligen dytt kopt
och söker sig till mdnniskan i hennes mest blottställda elände. Den förra både utgår
ifrån och utmynnar i, att ingenting egentligen har något värde. Den senare bygger
på en rakt motsatt uppfattning. Ty det värdelöa kan aldrig förnedras. Upplevelsen
av det mänskligas förnedring
och vi har fått bevittna den i en utsträckning som
kanske inget släktled före oss
uteblir om det mänskliga värdet förnekas. Men
desto smärtsammare blir den upplevelsen, ju djupare känslan för människans sanna
värde är. Dätav kommer den inneboende reningen, den livgivande kraften trot: allt
i Becketa svartsyn. Den rymmer en människokarlek, ju mera full av förståelse ju
längre ner i det vedervärdiga den drivits, en förwivlan som måste nå lidandets
yttersta gränser för att upptäcka, att det finns ingen gräns där medlidandet tar slut.

Ur det

läget,

i

förintelsens grannskap, höjer sig Samuel Becketts diktning som

ett hela mänsklighetens miserere, och i
befrielse och de nödställdas tröst.
Tydligast kommer kanske detta fram

dess dova

mollton ljuder de beträngdas

i de wå mästerverken En attendant Godot
gär
att betrakta dem båda som en utläggning av var sitt
och Happy days. Det
bibelord. För den förra lyder texten: Är du den som komma skall, eller skola
vi förbida någon annan? Vad pjäsens båda luffare ställs öga mot öga med är tillvarons meningslösa grymhet i dess brutalaste gestalt. Det kan vara en mänsklig
gestalt; inga lagar ar grymmare än skapelsens egna, och människans undantagsställning i skapelsen är att hon är ensam om att tillämpa dem med uppsåtlig ondska.
Men om vi föreställer oss en försyn, alltså upphov också till det måttlösa lidande,
som mänskligheten är i stånd att tillfoga eller är underkastad, hur ser då den makr
ut som vi, likt pjäsens båda luffare, en obestämd dag på en obestämd plats skall
möta? Beckefts svar pä fågan består av styckets titel. Vi vet vid handlingens slut,
liksom vid slutet av vår egen sista handling, ingenting om vem denne Godot är.
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Annodunda
an folk är mest

Ett helgon är en medicin, ty han är ett gudomligt motgift; han återger vanligen världen hälsan genom att överdriva just det som världen försummar
och
generation.
det är inte detsamma i varje
Var generation söker utifrån sin egen
instinkt sitt eget älsklingshelgon; han blir inte det som folk helst skulle vilja ha,
men vad de bast behöver. Detta är säkerligen den alltför ofta missförstådda innebörden i de ord som ställdes till de första helgonen: >>I ären jordens salt>. Salt
bevarar köt inte genom att vata som kötet självt, men genom att vara något helt
annat äo köter Kristus sade inte till apostlarna, att de bara var utmärkta människor
eller de enda utmärkta människorna
men att de yar av en annan
sort än folk är mest, och därför ständigt främlingar bland folket
texten om
- smaken av
>>jordens salt>> är förvisso lika skarp, brännande och bitter som själva
salt. Just därför att de är annodunda än folk är mest, får de inte mista sin
motsatsställning till världen: r>Om saltet mister sin sälta, varmed skall man då
salta?>> Denna fråga betyder något helt annat och mycket mer än en vanlig klagan över att det bästa köttet gått förlorat. Om världen blir för världslig, kan
kyrkan ju näpsa den, men om kyrkan bcirjar bli för världslig, så kan ju inte
världen rimligen näpsa den för dess världslighet.
Ur Gilben K. Chesterton,
St. Thomas Aquinas, London 1933.

Vi

anar ingenting om den makt, vars framfan vi fått bevittna, när ridån går ner.
Men en sak vet vi, en sak kan det vi upplevat i all sin f.xa aldÅg beröva oss:
vår väntan. Det är mänsklighetens metafysiska predikament av ständig och oviss
förbidan, Iängat med den stora diktens enkelhet: En attend.ant Godot, I uäntan
på Godot.
Den andra pjäsens bibelord gäller snarast människors jordiska predikament, deras
forhållande till varandra, och det lyder: en ropandes röst i öknen. I sin utläggning
av texten har Beckett åtskilligt att beråtta om människans förmåga av sorglös
illusion mitt i en ödemark utan hopp. Men temat är ett annat. Den yttre handlingen består bara av hur isoleringen, hur sanden stiger allt högre, tills hela
människan är begravd i sin ensamhet. Men ett finns kvar, ett höjer sig alltjämt
ur den kvävande tystnaden: huvudet, den ropandes röst i öknen, människans okuv-

liga behov att intill det sista söka en människa, tala

till sin like och finna en

gemenskaps lisa.
Copyright @ Nobelstiftelsen ry69
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Thomas abAquino

i drg

ägna oss åt detaljer i Thomas ab Aquinos teologi eller i det
thomanska tänkandets historia. Sådant fängslar möjligen specialister. Här skall
Sankt Thomas i stället infogas i större sammanhang. Vi skall snudda vid de idder
och perspektiv som bestdmmer dagens vetenskapliga forskning om den ledande
medeltida teologen och som även för icke-fackmannen uppenbarar Thomas' aktua-

Vi skall inte här

litet.

Vi skall behandla Thomas såsom människa, belysa hans betydelse för det västerländska tänkandets väg och slutligen antyda var hans begränsning måste sökas.
Såsom ntiinniska

var Thomas en tänkare. Att tänka var hans liv och livet var omöjligt att leva utan
tänkande. Därför plågade han redan som barn sina uppfostrare med sitt envisa
frågande. Och därför lät han sig som mogen man lockas av de svåraste sakproblem.

Man kan ta som exempel den ofta åbetopade men föga förstådda frågan om >varandets
analogi> (analogia entis). Som teolog var Thomas medveten om att det trots avståndet
mellan Skaparen och skapelsen råder en viss samstämmighet dem emellan. För att få grepp
om likheten i olikheten utgick han frän nägot tämligen vad,agligt. Han lade märke till att
det finns wå slags begrepp. Å ena sidan förekommer sådana begrepp som innefattar något,
samtidigt som de utesluter något annat. De flesta av vära begrepp är av den typen. De
innebär både ett ja och ett nej. De betecknar vissa ting och lämnar andra ät sidan. När vi
exempelvis talar om ett bord, så säger vi ja till allt som är bord men samtidigt ne1 till allt
som inte är det. Vi drar en gräns kring en viss klass av föremål
vilket i och för sig
är en truism som knappast kan väcka intresse, om det inte också -funnes begrepp som är
negationslösa, som alltså inte utesluter någonting. Det oumbärliga begreppet ,någotu (aliquid)
kan här stå som
en aning mera lätthanterligt än begreppet >varande, (ens)
- Allt vad vi kan tånka pä eller ha att göra med eller drömma
- om är något.
exempel.
Bonom domänen av det som år något finns bara det rena intet (som inte är någonting
negationslösa
för
hårdknäckta
nötter.
De
undandrar
är
logiken
sig
alls). Sådana
begrepp
vetenskapens segervissa grepp, leder till vissa antinomier sådana som dagens logiker brottas
med och har samtidigt att göra med detpersonliga engagem ng som alltid ingår i kunskapen,
även där det rör sig om de mest abstrakta sammanhang. Just därför tilldrar de negationslösa begreppen sig teologernas speciella intresse. Även teologin har ju att göra med stoffteologin
komplex som kommer tänkandet att stranda. Världens osynliga bakgrund
förblir i sista hand alltid oåtkomlig.
- märke till åt att i ena sidan ett borrande tänkande med utgångspunkt från
lägga
empiriska iakttagelser rå-kar i en viss förlägenhet och att ä andra sidan även teologin,
där den håller sig till saken, befinner sig i ett permanent trångmåI. Båda står inför ett
liknande dilemma. Just däri skymtar en viss likhet mellan världen och dess Skapare fram.
Det är ju dessa två storheter som människans tänkande i allmänhet och teologin i synnerhet
är inriktade på. Likheten får lika litet lämnas ut räkningen som den samtidigt rådande
radikala olikheten. Deras samexistens är analogi i ordets specifika bemärkelse.
Dessutom gäller det att lägga märke till att dagens språk- och begreppsanalytiker, utan
står inför

Att
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till medeltiden och utan att f.rilga efter sitt eget arbetes teologiska relevans, fäster uppmärksamheten vid sammanhang som spelat en central roll även i Thomas'
tankevärld. Släktskapen mellan en forskning som utgår från erfarenheten och ett tänkande
som utlösts av den kristna synen på världen kommer i synfältet. Vägen står öppen för
ett möte mellan vära ,wä" kulturer. Deras djupare enhet blir uppenbar,
Slutligen gäller det aft IA9Bz- märke till att Thomas ab Äquino med hela sin själ var inställd på problem liknande de här antydda. Han kunde aldrig stanna vid ytan. Han tyckte om
frågor som, utan att vara matnyttiga, dndä är av den arten att de alltid på nytt oroar
människoanden. Thomas var en tänkare i ordets eminenta mening.
att närmare känna

Vad beträffar det oästerländ.ska tänkand.ets uäg,
så har Thomas ab Aquino, fastän teolog, påverkat även den prolana vetenskapliga
utvecklingen. Han hade ju modet att ta Aristoteles på allvar. Till sina fromma
samtidas fiöfituan gjorde han den hedniske filosofen till en av sina läromästare.
Vad redan hans mest betydelsefulle lärare, Älbertus Magnus, hade haft på känn, det insåg
Thomas helt klart: Aristoteles var förvisso grek och hedning, men i sin genialitet hade han
uppnått ett vetande som i sig självt var varken speciellt grekiskt eller typiskt hedniskt.
inrymdes
I Åristoteles' skrifter
som på Thomas' tid på nytt blev kända i Västerlandet
- gällde att
- var mänskliga och därför också användbara, när det
insikter som helt enkelt
komma åt vissa invecklade sammanhang i den kristna troslätan. Inget mänskligt är ju främgentemot sin lärare
mande för kristendomen. I sin obönhörliga nykterhet hade
^ristoteles,
orsakstänkande. Rafael
Platons hänförda symboltänkande, satt ett till erfarenheten orienterat
har förevigat dem båda i sin målning Skolan i Aten (vatikanmuseet). Bredvid Platon, som
pekar uppåt mot id6erna går Aristoteles, pekande nedåt mot den empiriska världen. Hos
Thomas ab Aquino blev den tidigare medeltidens benägenhet att i vädden se en symbol av
fördjupad
något högre och större
all lsslaha skapelsen som en avspegling av Skaparen
- ända in i
Detta hans sätt att se på saker och ting har
till intresset för orsaksförhållanden.
vära dagar förblivit normgivande och framstår faktiskt som den id6historiska bakgrunden
till den exakta metodens genombrott under r5oo- och r6oo-talen. Här ligger ett av villkoren
för en livsram som vi visserligen alla ibland känner anledför den moderna tekniken
ning att sucka över, men som- ingen av oss gärna skulle vilja avstå ifrån.

Viktigare än för den profana kulturen var Aquinatens inflytande, då det gällde
det kristna trosnted,aetand,ets vitxt och mognande. I åtminstone fyra avseenden har
denne rzoo-tals-teolog lyckats att göra märklig framsteg. För det första förmådde
han fordjupa den kristna fromheten, för det andra har han uwidgat trosinsikten,

för det tredje har han presterat ett bidrag till trons kritiska grundläggning och för
det fjärde har han fört teologerna till en ny klarsynthet inför teologins vetenskapskaraktär.

r. För den kristna fromheten, ja f<;r hela det kristna liaet vu
begrepp vägledande. Mera än föregående generationer

Thomas' skapelse-

av teologer hade

doctor
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communis, den >allmänne>> läraren (som man kallade honom), kommit till klarhet
om att den skapade vädden vissedigen existerar men att den lika gärna kunde ha
saknat existens. I vära dagar har man undrat, >>varför överhuvudtaget någonting
finns och inte snarare ingenting alls>> (Martin Heidegger). Hos Thomas möter vi
visserligen inte denna f.räga i utarbetat skick, men vad den är inriktad på det stod
klart för honom. Världen bar i sig själv inte grunden för sin existens. Fastmer är
på Nya Testamentets språk: Guds eudokia
det det fria gudomliga välbehaget

-

som kallat världen till att vara till och som ständigt håller den vid existens.
inte som om det
Man skulle rentav kunna tala om en thomansk voluntarism
principer skulle
första
och
tillvarons
skulle ha varit Thomas' åsikt att tänkandets
(så
att, om det hade behagat Gud, wå
vara beroende av gudomligt godtycke
gånger två också kunde vara fem! ) så som senmedeltida voluntarister hävdade
utan i den meningen att väddens verkliga existens har den ständigt verkande
gudomliga skaparviljan som sin grund och såsom sin >>sanning>> i sig. Djupast sett
är världen inte något annat än ett utslag av ett ständigt upprätthållet gudomligt
beslut. Den skapade tillvarons kdrna * den levande Gudens oavlåtligt fortgående
välvilja. Bakom världens svårtydda yttersida står en levande person!
Därmed förvandlas all mänsklig insats. Står en levande vilja, står kärleken
bakom, ja, lyser Guds personliga ansikte fram ur tingen, så övergår människans
umgänge med dem och hennes vilja att ta itu med de uppgifter de ställer till ett
personligl möte.

I

och för sig dras människan ät tvä håll. Hon vill å ena sidan tjiLna sakliga
ett verk. Och hon känner å
eventuellt lämna efter sig
personlig
gemenskap.
Hon vill lägga jorden
andra sidan ett outplånligt behov av
under sig för att bli sig själv. Och hon längtar samtidi$ efter någon som känner
henne, någon som delar hennes önskningar, bryr sig om hennes motgångar och
glädjeämnen, ledsagar henne med sin förståelse. Människans två medfödda inriktningar kan till och med störa varandra. Kärleken och ansvaret för saken kan råka i
konflikt. Inför skapelsen sådan den avslöjar sig i Kristi uppenbarelse försonas nu
de wå inriktningarna med varandra. Ja, de visar sig i sista hand gå åt samma håll!
uppgifter, fullborda

Framstår skapelsen som Guds egen utsträckta hand, så umgås människan redan med
sin Skapare i och med att hon handskas med de skapade tingen. I och med att hon
går ut ur sig själv f.ör att vara verksam i denna vädden är hon pävd,g till sin Gud.
I den mån Thomas ab Aquino vunnit en fordjupad klarhet om vad skapelsen
egentligen dr, har han således också presterat ett bidrag till en både innerlig och
väddstillvänd kristen fromhet. Han har lagt grunden till historiska processer som
leder ända till dagens lekmannainsats och lekmannateologi. Han har alltså utlöst
uwecklingar som ännu i dag inte är avslutna.
Vår tids heresi är aktionismen, enklare uttryckt: arbetsnarkomanin. Och sam-
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tidens stora lidande är ensamheten. Bägge delarna kan helas med den skapelserealism som blomstrat upp i Thomas ab Aquino.

z. För den d.ogmaisåa uwecklingen ligger en av Thomas' betydande insatser i att
han påpekat återlösningsverkets ,bakgrundsskikt, (om man sä ffu säga). Befrielse
från synd och skuld: frälsning
ett olyckligwis fördärvat ord
är det kristna
budskapets väsentliga innebörd. Tack vare Kristi verk tog den Barmhärtige syndens
borda ifrån oss och skänkte oss nåd. Synd och nåd, kring dessa wå kretsar den
kristna förkunnelsen. Den gör det, oavseft skiljaktigheter, hos alla kristna samfund.
Vad nu Thomas är särskilt angelagen om att frcmbäva är den fundamentala
skillnaden mellan benådningar av den ryp som förekommer i profan rättspraxis
och den >benådning>> den kristna uppenbarelsen vittnar om. Om en mänsklig
myndighet efter en fallande dom efterskänker straffet, förändras den dömdes framtid, men på intet sätt han själv. Har vi i Kristus återfunnit och återvunnit Guds nåd,
så är däremot inte endast vår framtid avsevärt förändrad, vänd till det bättre. Den
gudomlige nådegivaren har en sådan kraft och fullhet, att ,ill och med ai själua
förändras genom hans nåd. Guds nåd stannar inte vid att återställa förhållandet
mellan människan och den Allsmäktige. Nådens verkan sträcker sig längre. Den
når ända fram till människans inre. Det vi i oss själva är
med en gammal
- Absolute vänder
beprövad terminologi uttryckt: vår substans
förnyas. När den
sig till oss i sin faderskarlek, åstadkommer -han därmed samtidigt en reell upphöjelse.

När en eld belyser sin omgivning, värmer den den samtidigt och förändrar därigenom de föremål den belyser. På ett liknande sätt sträcker sig den gudomliga kärlekens eldslåga med sin kraft ända in i människan. Detta år vad vi kallat återlösningsverkets
Det visar den fulla storleken av den befrielse som
"bakgrundsskikt>.
kommer oss till del på grund av Kristi verk. Därför beder vi också i den gamla julnattsbön som (ända tills den nya mässordningen introducerades den 3o november
ry6q) i den romerska mässan lästes vid offerberedningen, till den Gud som underbart har grundlagt och ännu underbarare har förnyat den mänskliga >>substansens>>
värdighet: humanae substantiae d.ignitatem rnirabili.ter cond.idisti et mirabilius ref ormasti.

Bakgrunden ger stöd åt förgrunden. Den personliga nåd vi är förvissade om,
får sin förankring i den upphöjelse av vår >>substans>> den medför. Thomas' betydelse för ekumeniken framträder här. Reformatorerna var ju angelägna om
frälsningsskeendets personliga karaktär. De vill inte ha Guds nåd nedsatt till en
vara man möjligen kan köpslå om. Tron som människans personliga svar på nåden
stod i medelpunkten för deras uppmärksamhet. De hade upplevt teologer och
predikanter, som av iver att fastslå det vi här ovan har kallat fcir bakgrundsskikt,
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nonchalerade det personliga engagemanget och det personliga ansvaret. Härvidlag
fc;rbisåg dock reformatorerna själva, hur föga den personliga kärnan i återlösningsprocessen äventyras, ja, hur avgörande den faktiskt skyddas genom att få en
grundval i oss själva, en grund av vilken den bärs. Uppvärmningen brukar ju
inte störa belysningen, den låter fastmer de belysta föremålen delta i eldens egen
kraft.

3. Thomas ab Aquinos intellektuella insats ligger på ännu ett plan: det fund.aej att förviixla med fundamentalismen
- tron kan försvaras inför det intellekhar till uppgift att visa, att den kristna
-tuella samvetet. I dag utgör fundamentalteologin en egen gren inom den vetenskapliga teologin. På Thomas' tid hade uwecklingen ännu inte nått så långt. Men
det vikdga bidrag som Sankt Thomas lämnade till en av honom ännu ej anad
fundamentalteologi ligger däri, att han hade blick för trosutsagornas omdömesdet måste vi htu för det lörsta påminna
eller satskaraktär. Yära trosartiklar
grundstruktur.
>Gud är allsmäktig>>, >>Kristus är Guds
har alla samma
oss om
Son>, >korset och uppståndelsen är höjdpunkten i Kristi verkrr, ukyrkan är Kristi
dessa liksom alla andra trosutsagor har som sin överensstämmystiska kropp>>
mande kärna och centrala beståndsdel ett ))är>>. Däri liknar trossatserna de vetenskapliga satserfla
liksom också det mesta vi säger under vår vardag. Ordet >>är>>
mentaheologi.ska. Fundamentalteologin

hör

till

-

språkets viktigaste utrycksmedel. Det finns överhuvudtaget inget mänskligt
språk som inte uttryckligen eller faktiskt har funnit uttryck för detta >>är>>, inget tal

som inte ständigt begagnar sig därav. Och när vi använder detta lilla ord, när vi
exempelvis säger att solen är jordens viktigaste värmekälla, att psykologin är en
jämförelsevis ung vetenskap, tar vi därmed wå steg pä en gäng
vilket vi här
r;r
det
and,ra
mäste
uppehålla
oss
säger
vid. DeIs
vi något om solen, om psykologin,
f
dels gör vi anspråk pä att det vi säger är sant. Yafie sats är till innehållet lika
med den sats som säger att satsen är sann. Därom är logikerna eniga. Uttalar vi
oss om att hunden bland djuren är människans bästa kamraq så säger vi samtidigt
att det är sant att hunden är det. Den här framträdande dubbelheten är anmärkningsvärd. Den förråder åtskilligt om vad människans möte med verkligheten innebär. En antropologi som lämnar den dubbelheten obeaktad fyller inte sin uppgift.
Thomas var klart medveten om dess betydelse dven för trossatserna. Tron är sann
så självklart detta än kan tyckas för en troende människa, ansåg Thomas det
-mödan värt att fästa avseende vid det. Han såg här något centralt. Först århundraden senare blev det fullt klart vilken god insikt som ledde honom, när nämligen
vissa teologer
vilket man inte nog kan förväna sig över
ville f.örlägga tron
bortom sant eller osant. De ville inte betrakta trosartiklar- som satser i samma
mening som andra. Tron tolkades inte längre som ett förhållande till en transcen-

6+

Thomas

i

d.ag

dent makt, den reducerades till en attityd hos subjektet
hos den troende själv.
- referens till en realitet
Trosartiklarna frånkändes i överensstämmelse därmed all
utanför människan. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (r768-t834) var fadern
till en så besynnedig tolkning av tron. Hur from han än personligen kan ha varit
och hur väl hans teologi än mot bakgrunden av hans tid psykologiskt och id6historiskt kan förstås, har han i själva verket berövat tron dess fulla allvar. Ett
uffunnat >>är>> var kontentan av hans syn. Hans uppfattning tillhör dessvärre långt
ifrån en gången tid. Hans trostolkning lever alltjämt hos en del teologer. Just
därför är Thomas ab Aquino fortfarande aktuell. Han har i själva verket uppbyggr
barddter mot en teologisk villoväg århundraden innan Schleiermacher slog in på
den. Han hävdade att tron är sann. Och han åberopade sig på att trosartiklarna
är satser.

+. Med Thomas' bidrag till en kritisk vägröjfing fram till den kristna tron sammanhänger
på det närmaste hans betydelse föt teologin ron oereukap. Från den klara insikten att
trosartiklarna är sanna till att utforma teologin som vetenskap är steget inte långt. Vetenskap har ju med verklighet att göra och uttrycker sig i sanna och metodiskt säkrade satser.
När nu tron med trosartiklarnas sanning gör anspråk på att referera till verkligheter, är
därmed helt naturligt ett nytt område för vetenskaplig forskning öppnat: de realiteter nämligen som blir tillgängliga i tron. Reducerar mao tron till ett subjekts attityd, så kan
teologin endast vara en beteendevetenskap. I det ögonblick tron är en föruöstan till en
transcendent makt får teologin sitt eget arbetsfält. Så snart tron hävdar sin verklighetsreferens blir den upphov till en ny och egen vetenskap.
I och med att kristen tro ur sig själv driver fram en vetenskaplig teologi, möjliggörs vad
tron som sådan har svårt att åstadkomma, nämligen ett möte mellan troende och annorlunda
tänkande. Tron är gruppbildande, vetenskapen är däremot intersubjektiv. Om vetenskapliga
sammanhang kan man uttala sig på ett för alla f.attbat sätt. Var och en som har tillräckligt
förstånd kan fatta vad det då rör sig om. Detta är den omedelbara följden av att alla
människor f.örfogar över den f.örmäga som är vetenskapens upphov: förnuftet. Kan frågan
om teologins vetenskapskaraktär till en början uppfattas som tämligeo teoretisk, så visar
den sig nu stå mitt i livet. En tro som slår ut i vetenskaplig teologi är just därigenom
öppen för en dialog ut över sina egna råmärken. Den har kringseglat självgodhetens och
söndringens blindskär. På detta sätter Thomas värde. På förnuftets plan kan alla människor
träff.a vantdra, så framhållet han, hur långt de än eljest må ha kommit bort ifrån varandra.
FIar man inte någon annan bas för diskussion, så har man alltid förnuftet att falla tillbaka
på. Utifrån thomanska förutsättningar finns det alltså aldrig anledning att slutgiltigt bryta
förbindelserna utåt. rzoo-talets teolog visar så på nytt sin aktualitet.

Vad. som saknas hos Thomas

avtecknar sig mot bakgrunden av hans mångsidiga betydelse. Medan han i flera
avseenden var före sin tid, kunde han inte undgå att också vara ett barn av sin tid.
Både hans storhet och hans tidsbundenhet hänger samman med den speciella accen-
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tuering med vilken han uppfattade kristendomen. Hans begränsning är alltså inte
något annat än baksidan av hans övedägsenhet.

Vad vi kanske är särskilt känsliga fcir i dag, är hans syn på de sakramentala
tecknen. Martin Luther har temperamentfullt påpekat att de sakramentala symbolerna framstår som en predikan. Tron får stöd av det som syns. Brödets och
vinets gestalter i eukaristin är en vägledande antydan om att den Herre vi tar
emot är sannskyldig mat och verklig dryck (jfr Joh 6: 55). Thomas är däremot
mera benägen att betrakta symbolerna som slöjor. I sin hymn på Kristi Lekamens
iest, Ad,oro te d,eaote, framställer han dem som rentav vilseledande. Det gäller
att tro i motsats till vad som syns.

Ännu mera värt att nämnas är något annat. Aquinaten såg i tron framför
allt ett försanthåilande, i uppenbarelsen såg han väsentligen en uwidgning av

att därmed långt ifrån allting var
fattat. Detta visar hans liv. Men i enlighet med det utvecklingsstadium i vilket
kyrkan och kristenheten på rzoo-talet befann sig var han särskilt engagerad för
allt som har att göra med intellektet. Även hans egen läggning som människa
människans horisont. Han var medveten om

drev honom åt det hållet.
Sedan har uwecklingen gått vidare. Dagens kristna är mera än medeltidens medvetna om att den Evige i sin uppenbarelse i Kristus har öppnat sig för människan,
att han så att säga vill låta henne delta i sitt eget liv, att han i Kristus grundlagt
ett slags vänskap med människan. Tron är därför inte endast reaktionen på ett
meddelande. Den är mer än ett ja till vissa fakta och händelser som man kan tala
om i satser, alltså mer än basen för en egen vetenskap. I tron blir människan varse
att hon är älskad. I uppenbarelsen har den Absolute ropat på människan. I Kristus
>ljöd ett anskri> (Matt 4:6). Det är i tron som människan förnimmer det gudomliga ropet. Hon förs därmed samtidigt mera till sig själv. En stegrad känsla för
jaget d'r ju den både ofrånkomliga och lyckliggörande fciljden av varje kärlek man

upplever.
Fornkristenheten var genomträngd av upptäckten av Guds karlek i Kristus och av
det därtill knutna fordjupandet av jaget. Augustinus vittnar som tydligast om detta.l
Den medeltida teologin band sig med förkärlek till uppenbarelsens sanningshalt.
Därefter trängde uppenbarelsens händelsekaraktär igen i förgrunden. Ett nytt stadium i kristenhetens inre uweckling tog vid. Vi själva befinner oss där nu. Därför känner vi igen oss själva i r5oo-talets ledande män och kvinnor. En intensiv

inåwändhet är utmärkande för nutidsmänniskan, ibland upplevd som besvärande,
för det mesta dock hävdad med glädje. Reformationens upphovsmän och motreformationens förkämpar visar såsom människor liknande drag. I sin nya grundt Jfr Vilhelm Köster: Augustinus och vi, i CREDO lt USt$ sid, r5z-r57.
i LUMEN (Köpenhamn) Z Gg6+) sid. r74-193.

idChistorisk nyckelgestalt,
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Uget
U'tan att göra våld på verkligheten kan vi, när det gäller fOrvirjningen, dela
in jorden i ,re områd.ea: ett område, där livsmedelsproduktionen sedan länge ökar
snabbare än befolkningens behov och sannolikt kommer att öka ännu snabbare
i framtiden, eft område, där man i det närmaste lyckats eller kommer att lyckas
öka livsmedelsproduktionen i samma takt som behovet hos de människor, som måste
jordens tragiska område
försorjas, och ett tredje område
dtu livsmedelsproduktionen sedan länge ökar långsammare
än behovet av livsrnedel.
Den lyckliga delen av jorden, det första området, är Västeuropa, Nordamerika,
Australien, Nya Zeeland och ett par mindre områden i Asien. Men det överraskande är att där har under årtionden inga nya arealer odlats upp. Den produktiva arealen har sedan r93o-talet minskat något i Förenta staterna och i Europa.
Praktiskt taget all odlingsbar mark har nämligen lagts under plogen och en viss
jordbruksareal gfu varje är ät till nya flygplatser, motorvägar och bostadsområden.
Pä en krympande areal har jordbruket alltså åstadkommit att livsmedelsproduk-

attityd var de närmare varandra än de själva kunde ana
av vära dagars ekumeniker har kommit underfund med.

-

närmare än vad mänga

Som samnzanfattning

av thomasbilden erbjuder sig en erinran om Thomas' roll både i Västerlandets och
kyrkans inre vardande. Bar Thomas den kristna tron som sitt livs hjärtpunkt i sig,
så har han med sin tankevitalitet bidragit till att kristendomen blivit en komponent
i den vdstedändska kulturen. Och när den västedändska människan ter sig speciellt
lagd för analys och kritiskt ställningstagande, har den specifikt västerländska begåvningen i Thomas fått hemortsrätt i den kristna tron. Skulle hans bidrag till
trosmedvetandet en gäng i framtiden gä förlont, så mfute det återerövras.
Thomas hör till byggmiistarna. En väsentlig del av förutsättningarna för vår
egen situation, ja, för det vi alla ar,harrör från honom.

i
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tionen ökar snabbare än befolkningens behov. Har dä mer arbetskraft förts över
till jordbruket inom detta område? Svaret är ett klart >nej>. Antalet människor,
som har sin huvudsysselsättning inom livsmedelsproduktionen, har wärtom redan
gått ner kraftigt och kommer i framtiden att minska ännu mera, särskilt i Förenta
staterna och i Västeuropa. I Amerika rörde sig antalet arbetare inom jordbruket
i storleksordningen rz till 13 miljoner under åren efter första väddskriges slut
och nu nåra 5o år senare arbetar mellan 6 och 6,5 miljoner i Förenta staternas
jordbruk, allstå bara hälften. Även i Europa har vi en mycket stark minskning
av arbetskraften inom jordbruket. Tyska Förbundsrepubliken har sedan valutareformen kunnat minska antalet arbetare med omkring 2,5 miljoner och omplacera
dem inom andra områden av näringslivet i väsentligt mera produktiv sysselsät-

ning. Och inom EEC-staterna räknar iug
liksom EEC-presidenten Mansholt
jordbruksarbetare
inom denna del av Europa yttedigare mfute -remed att antalet
duceras med 8 miljoner.
Det stora undret har alltså åstadkommits: på en areal, som inte växer utan
i stället avtager något och med ett dramatiskt sjunkande antal jordbruksarbetare,
som också i framtiden kommer att minska i antal ännu mera, produceras fortlöpande mera livsmedel än vad den alltjämt växande befolkningen på denna del
av jorden förbrukar. Det har åstadkommits genom att avkastningen per arealenhet
ökat kraftigt. Det har alltså lyckats att förverkliga det som Fredrik II en gång
angav som statsmannens huvuduppgift; att fä aÅ centner (roo kg) att vdxa pä
de åkrar där det tidigare växt bara en (5o kg). Ja, i Europa växer det i dag rent
av tre centner på den arcal, dat det på Goethes tid växte bara en.
Det andra området, det, där man lyckas höja livsmedelsproduktionen i ungefär
samma takt som befolkningstillväxten, är den del av jorden som räknas till de
båda kommunistiska blocken: det moskvabehärskade och det som lyder under Peking. På denna del av jorden har jordbruksproduktionen mången gång gått snabbare och då har man fått överskott på livsmedel
eller också väntade man som
- Ibland har det däremot gått
i Kina på det stora språnget framåt i utvecklingen.
långsammare och då fick man underskott. Såväl Sovjetunionen som Kina har under
senare år nödgats importera inte oväsentliga mängder av livsmedel från Förenta
staterna, Kanada och Australien. Men i stort sett kan vi säga om det andra området, att livsmedelsproduktionen ökar ungefär lika snabbt som antalet människor.
I kommunistiska länder tillkommer ju också den omständigheten atr det ddr är
lättare att anpassa befolkningstillväxten än i uwecklingsländerna" Såväl i de av
Moskva som i de av Peking behärskade kommuniststaterna är hälsovården utomordentligt högt uwecklad. I varje by finns det liikare och barnmorskor och om
man alltså har behov ay att fördröja befolkningsiikningen, så skulle det här gå
förhållandevis lätt att förverkliga. Inom båda blocken finns alltjämt stora reserver
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livsmedelsproduktiqn. Det {inns visserltgen inte så mycket uppodlingsbar
mark, men man gör där detsamma som i Europa och i Amerika, nämligen driver
uwecklingen därhän att t.'rä centner växer där hittills bara en centner vuxit. Det
finns inom de båda kommunistiska blocken utomordentliga möjligheter at urvidga

de bevattnade områdena. Man kan väl därför antaga att näringsproduktionen

i

denna del av jorden även i framtiden kommer att växa i ungefär samma takt som
befolkningen och dess näringsbehov växer
utan att det behöver medföra bekymmer för övriga delar av jorden.

-

Helt annodunda blir bilden om man betraktar jordens tragiska område, de
länder där jordbruksproduktionen redan under lång tid vuxit långsammare än befolkningen och där det förefaller som orn uwecklingen kommer att fortsätta på
em skrämmande sätt ännu lång tid. Är ry66 Okade jordens befolkning med 65
miljoner utan att livsmedelsproduktionen därmed ökade. Det beror i första hand
jordens tragiska
pä att minst en mil1ail, människor bor i utoecklingsl.änd.ema
område.

-

Vad kan vi då göra för att vinna kampen mot svälten i u-länderna? Det första
mål som måste uppnås är att livsmedelsproduktionen även här ökar lika snabbt
som befolkningen. Därefter måste livsmedelsproduktionen inom överskådlig tid
öka ännu snabbare än befolkningen. Under de återstående trettio åren av rgoo-talet kommer enligt prognoserna jordens befolkning att fördubblas. Men fordubbling
av livsmedelsproduktionen skulle inte räcka till för att motverka att en stor del
av jordens befolkning förblir undernärd. Det räcker inte med en firdubbling.
Produktionen måste tred,ubblas, ty en skrämmande stor del av folket i denna del
av jorden lever i eft permanent tillstånd av verklig hungersnöd eller åtminstone
undernäring. Även om befolkningen i vissa u-länder är något så när försörjd
med kalorier, så är tillgången på sådana näringsmedel som behövs för att folket
skall kunna uppnå full arbetsförmäga otillräcklig, nämligen äggtita och i synnerhet animalisk. Svaret pä frägan blir alltså att livsmedelsproduktionen på vår jord
under åren fram till slutet av vårt årtusende inte bara måste fördubblas utan tredubblas för att vi skulle kunna säga att vi har vunnit kampen mot svälten.
Reseraerna

Finns det då några reserver att sätta in i livsmedelsproduktionen? Ja, det finns
och de kan uppdelas i fyra grupper. För det första kan jordbruksarcalen urvidgas.
För det andra kan större arealer bevaftnas effektivt. För det tredje kan vi bäare
än hittills utnyttia de väldig näringsreserver som finns i världshaven. För det
lcan vi fOrdubbla eller kanske rentav
fjarde
och det är det allra viktigaste
tredubbla avkasmingen per hektar redan uppodlad jord, det vill säga i u-länderna
tillämpa det som i Europa praktiserats under de sista r5o åren med så stor fram-
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gång och som Förenta starerna praktiserar sedan 4o år, nämligen att skörda dubbelt
eller rent av tre gänger så mycket som tidigare. Hit hör också möjligheten atr
öka produktionen av animalisk aggvita, såsom mjölk, kött och äSS pä sådant
sätt att mjölk-, kött och dggavkastningen per djur höjs utan atr samtidigt anta-

let djur ökas.
Reserverna består av ftiljande: För det första, den fasta jordytan omfattar x3
miljarder hektar. Darav ar ban omkring r,5 miljarder hektra åkerjord, det vill
säga drygt en tiondedel. Naturligwis består en betydande del av den fasta jordytan av mark som är otjänlig för livsmedelsproduktion
öknar och berg och
nedisade områden. Men den odlingsbara marken skulle -utan svårigheter kunna
fcirdubblas om tropiska urskogar och djungler förvandlades till åkerjord där detta
inte är omöjligt av klimatiska skäl och där markens beskaffenhet är lämplig.
I stället för de r,5 miljarderna hektar åkerjord som idag finns, skulle tre miljarder kunna uppodlas, kanske rent av fyra i bzista fall. Men om denna resen'
måste genast sägas att den säkerligen inte kommer att utnyttjas före århundradets
slut. Den behöver nämligen inte utnyttjas, därför at övriga reservmöjligheter
är så överväldigande stora. IJtnyttjandet av jordens markreserver kan överlåtas
åt nästa årtusende, för den händelse att befolkningen skulle stiga långt över de
6,5 miljaÅer, som måste försörjas är zooo.
Den andra reserven, bevattningsmöjligheterna, är av samma storleksordning.
Det vatten som faller ned till jorden i form av snö och regn blir på den fasta
jordytan till rinnande vatten i bäckar och floder och sjunker antingen ned till
grundvattnet eller flyter ut i havet. Det kan givewis utnyttjas för bevattningen.
Av nederbörden och flodvattnet användes i dag endast omkring 5 procent. Om
z.5o/o av vaftnet i stället utnyttjades skulle den bevattnade delen av jordytan kunna
ökas till det femdubbla. I en rad länder har man startat projekt som tyder på
att fem gånger så mycket bevattningsvatten fram till år zooo kommer att utnyttjas. Floderna i iordens tropiska och subtropiska områden ar i dag till övervägande delen outnyttjade. De kommer då i stor utsträckning att var^ tämjda. Ätt
utnyttja en flod ger ju människan tre fördelar: för det första bevattningsvatten, för
det andra skydd mot översvämningar och för det tredl'e vattenkraft. Exploateringen
av floderna är så livsviktig att man måste anta att de floder i de tropiska och
subtropiska zonerna, som är mest lämpade för bevattning, kommer att vara exploaterade före århundradets slut. Kina står i begrepp att öka sin bevattnade
areal med roo miljoner hektar. Det är mer än den sammanlagda bevattnade arealen för do år sedan. Reserven kommer inte att utnyftjas hundraprocentigt men
det är sannolikt att utnyttiandet av jordens bevattningsmöjligheter kommer att öka

från fem

till

tjugofem procent.

Den tredje reserven är fisket
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världshaven. En statistisk uppgift anger att

till

Mäns
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f.ör nägra år sedan 98% av fångsterna kom från norra halvklotets världshav. Man
behöver bara kasta en blick i en skolatlas för aft se aft haven på södra halvklotet är halvannan gång större. Södra halvklotets möjligheter till fiske har hittiils knappast utnyttjats alls. På norra halvklotet har man tills nu övervägande
fiskat i svalare områden och i mycket Ånga utsträckning prövat de tropiska och
subtropiska vaftnen.

Detta har en mycket enkel förklaring. Så länge man för fisket endast använde
vanliga fiskefartyg där man konserverade fisken med is, kunde man inte fiska på
längre avstånd från leveranshamnarna än cirka fem dagars fard. Efter fem dagars utresa, tio dagars fiske och därefter yttedigare fem dagars ätefitud, har den
fisk, som fångats första dagen vid leveransen legat på is i femton dagar, vilket
innebär att den uppnått yttersta gränsen for atfighet. Eftersom konsumtionen övervägande sker på norra halvklotet och i kallt klimat, kunde man med äldre fiskef.arryg alhsä inte tränga särskilt långt in i de tropiska och subtropiska zonerna
med deras oerhörda rikedom på fisk och södra halvklotets tillgångar kunde givetvis utnyttjas ännu mindre. Här har uppfinningen av metoden att djupfrysa fisk
medfört en tidigare oanad uwidgning av fångstplatserna. Men den nya metoden
fordrade att man byggde en ny sorts fiskefartyg, en kombination av fängstfanyg
och flytande fiskkonservfabriker. Man fiskar var som helst på haven, fildar och
fryser omedelbart in fisken och förvandlar avfallet till fiskmjöl och fiskolja. Denna
uweckling bt-rrjade för ungefär tio år sedan och har sedan fortsatt i snabbt tempo.
De första som tog uppfinningen i bruk var ryssarna som hade ett stort underskott på animalisk aggvita. De bc;rjade med flytande fabriker i storleken 3ooo ron,
övergick sedan till rr,ooo ton. I dag är deras standardtyp en fiytande fabrik på
r5,ooo ton och det påstås an flytande fabriker på 5o,ooo ton är under byggnad.
Dessa jättefarryg stannar naturligtvis i månader, kanske i fu pä de mest givande
fångstplatserna och besOks fortlöpande av transportf.artyg, som för hem de djupfrysta varorna. Vi närmar oss alltså de jättelika livsmedelsreserverna i oceanerna.
Fisket uppgick till endast fyra miljoner ton i borjan av rgoo-talet. I dag uppgår
det till sextiofem miljoner ton. Under de senaste tio åren har fisket årligen stigit med en högre procentsats än jordbruksproduktionen. Vi kan se fram emot atr
fisket vid slutet av århundradet skall stiga till tvåhundra miljoner ton. Denna reserv kommer alltså att utnyttjas.

Outnyttjad torde däremot den oerhörda möjligheten att göra plankton till
människo{öda at sä länge förbli. I dag äter vi ju alla på sätt och vis plankton,
men endast så att mycket små fiskar lever på de {örsvinnande små växter och
andra organismer, som havens plankton består av. De mycket små fiskarna blir
sedan föda åt något större fiskar, som i sin tur dts av fiskar som är så stora
att de kan användas tiil människoföda. Endast på detta indirekta sätr äter vi
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alltså plankton, liksom vi också äter plankton i form av valfisktran som förädlats till margarin. Vissa valarter lever av plankton och det kommer en gång
att bli möjli$ att förkorta den slösaktiga omvägen aft leva på plankton via
fisk och val så an endast en bråkdel av de ursprungliga kalorierna kan tillgodogöras som människoföda. Det är också möjligt a$ umyftia havens produktion
av alger till människofcjda. Men allt deaa behövs inte före år zooo. Om vi till
dess någorlunda utnyttjar de delar av världshaven där fiske hittills inte bedrivits,
har vi ett rikligt tillskott av äggita för den del av mzinskligheten, som hittills
på grund av proteinbrist lidit av nedsart hälsa och arbetsförmåga.
Men de reserver, som ligger att uwidga den odlade åkerarealen,

i

att öka be-

vattningen fem gånger och att bättre utnyttja fisket i världshaven, övenräffas
vida av den fjärde reserven, nämligen att fördubbla eller tredubbla avkastningen
per arealenhet och i synnerhet då där svälten härskar i dag. De tre områden jag
talat om, det lyckliga området där livsmedelsproduktionen växer snabbare än befolkningen, de båda kommunistiska blocken och det tredje, tragiska området där
livsmedelsproduktionen ökar långsammare d,n befolkningens behov, skiljer sig framför allt i fuäga om ltektaraukastni.ngens srorlek, I Europa, Amerika, Australien,
Nya Zeeland kan vi räkna med att en hektar vete nomalt ger tre tons avkastning
det finns länder som överskridit både tre och fyra ton. Det finns några
sädesslag som ger ännu högre avkastning, t. ex. majsen som i USA ger i genomsnitt fem ton per hektar (det finns jordbruk som producerar ä,nda till åtta, nio
ton per hektar). Ris är av den allra största betydelse för mänsklighetens försörjning. Den uwecklade delen av jorden ger normala risskördar av fem ton per
hektar i Japan och sex ton i Spanien. I u-länderna dr avkastningen per hektar
emellertid endast en tredjedel , ofta bara en fjärdedel av ovan nämnda" Tre
till fyra ton vete per hektar motsvaras av veteskördar på blott ett ton och det
finns länder i Afrika och Asien, där avkasmingen ligger under etr ton ända ner
till ett halvt ton per hekrar. I ftäga om majsen är skillnaderna ännu större. Medan man i delar av Förenta staterna skördar fyra till fem ton per hektar, finns
det i Afrika många områden som skördar lång mindre än ett ton.
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Kristen tro och

Kristi uppståndelse
Den kristna övertygelsen vilar ytterst på den apostoliska kyrkans utsagor om Jesu
uppståndelse. Ett av kyrkans huvudvittnen är då aposteln Paulus. I hans brev förekommer ofta en formulering som vi skall studera för att klararc kunna inse betydelsen av Kristi uppståndelse. Satsen är en av de enklaste och kortaste trosdven trosbekännelserna och lyder: Jesus är Henen. Eftersom nu alla slagord
- skall vi
satser
så småningom födorar sin ursprungliga och verkliga innebörd
- texter ur Pauli brev där satsen förekommer, till föremål för förnyat
göra sex
studium och se efter vad trossatsen kan betyda för moderna människor skilda i
tiden och när det gäller kulturella förhållanden från både Paulus och urkyrkan.
>>lesus

är Herren>> hos Paulus

Det tidigaste exemplet på satsens förekomst finner man i Filipperbrevet
2:rr.
Den ingår där i slutraderna i en text som sannolikt är ett utdrag ur -en fornkristen hymn, som troligen slrivits av någon anflan än Paulus för den eukaristiska liturgin i Palestina. Det är en lovsång till Kristus för hans befrielseverk
människornas frälsning- Hymnen omfattar Fil z:6-n och framställer på ett dramatiskt sätt vår personliga samverkan i frälsningsverket. Det är ett slags kosmisk
liturgi. Jesus upphöjs av Fadern och det beskrivs så, att han ger honom >namnet>),
det gudomliga namnet Kyrios som betyder Herren. För de bibliska föfiattarna uttrycker namnet på en person hans uppgift i den heliga historien- Ett nytt namn
ryder alltså på en helt ny roll. Det är i samband med att han >blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset', (vers 8), som Kristus har f.ätt namnet och
i samband med sin upphöjelse. >Därför har ock Gud upphöjt honom över allting
och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla
knän skola bOja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden,
och deras som äro under jorden, och f& att alla tungor skola bekänna, Gud,
Fadern, till ära att Jesus Kristus är Herre>> (verserna 9-rr).(>>Herre>> står här
som översättning av Kyrios i r9t7 års svenska versign. Fågan är om inte översättningen med tanke på ordets funktion av namn borde översättas med >Herren>>).
Hos Paulus uttrycker trossatsen här människornas medvetna delaktighet i påskens
mysterium. Människorna hade vagrat att erkänna sitt förhållande till Gud, sitt
beroende av Gud som sin himmelske Fader. De hade gjort uppror mot Gud. Det
är i en sådan belägenhet de människor är som Jesus räddar genom an taga pä
sig sin egen dörd
döden med alla de förnedrande
och uppståndelse
som i
detaljerna" Jesus av Nasaret tog en gång emot sitt liv som människa
sig innebar ett offer f.öt ltonom
som varje annan människa ytterst -tar emot
sitt liv som en gäva av Fadern.-Men därmed tog han ocl,så emot döden hur
grym och
inom skapelsens meningslös den än skulle bli som en gåva
av Fadern.- Livet kan av många människor oavseft trosuppfattning betraktas som
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frän en högre makt till och med
någonting att vara tacksam för,
en gåva
- innebär nästan alltid för oss något
- ont. Ändå är döden en >)naturmen döden
lig, lionsekvens av livct. Att ta emot döden också som en gäva av Fadern
död genom avrättning som en gäva av Faderns karlek
däri ligger lydnaden. I
lydnad gör Jesus sitt offer och urtrycker därigenom det- fiitta förhållandet mellan
Sonen och Fadern så som Gud i skapelsen hade avsett. Det är mot det förhållandet
gjort uppror. Det är deras synd. Genom
de andra människorna
Kristi bröder
- som en gåva- av Faderns kärlek blev Kristus den andre
aft acceptera sin egen dcjd
den rätte
gjorde det möjligt för människorna att bli delaktiga i
-. Ådam och
-påskens mysterium.
När Paulus skall forklara de centrala motiven i evangeliet för
församlingen i den gamla grekiska staden Filippi blir lydnaden i offret en aspekt på
innebörden av trossatsen:

I

>>Jesus

är Herren>.

det första brevet till församlingen i Korint
8:5-6
anför Paulus en
annan tidig trosbekännelse som han troligen formulerat
själv.- >Ty om ock några
så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden
och det
ju
,rherrar>>
finns
många >'gudar>> och många
så finns dock för oss allenast
en enda Gud: Fadern, av vilken alk d:r, och -till vilken vi själva äro, och en
enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.>>
Paulus framlägger här den kristna synen på universum som den harmoni som finns
mellan skapelseordningen och inkarnationsordningen där >Jesus är Herren>>
dar
- nutrossatsen är nyckeln. En sådan existentiell sanning om frälsningen upphäver
tidsmänniskans alienation, hennes främlingskap inför såväl >>naturens)> som >nådens>> ordning. På samma sätt befriades genom den kristna syn, som Paulus framldgger, antikens mänskliga ordningar i samhället från naturgudarnas tyranni inom
exempelvis polidk och naturvetenskap
alltså i Pauli egen tid och kulturkrets.
Senare i samma brev till korintierna återkommer satsen
rz:3. >>Därför vill
- Ande säger: Förjag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds
bannad vare Jesus, så kan ej heller någon säga: Jesus är Herre(n) annat än i den
Helige Ände.>> Den {örsta sätsen är ett exempel på förnekande av tron på Jesus
och hans uppgift i frälsningshistorien. En sådan förnekelse säger Paulus kan givetvis inte v^ra. ett verk av den Helige Ande. Däremot är den Helige Ändes
bistånd nödvändigt för en äkta kristen erfarenhet av Jesus Herren
herra- Jesu
välde och för en därav foljande utgestaltning av det kristna livet.
I det andra brevet till korintierna visar Paulus hur trossatsen sammanfattar hela
evangeliets budskap: >Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom
Herre(n), och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull>
4:5. För var och
- mottas
en som predikar evangelium innebär Jesu herravälde, när det
i tro, total
självuppgivelse. Den som predikar skaffar sig inga lärjungar för egen del utan
åt Herren Jesus. Trossatsen definierar allaå förhållandet mellan förkunnaren och
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han är församlingens tjänare eller siav. Det överensstämmer
i Markus' evangelium 8:35 och ro:42-45. Påskens
mysterium måste följaktligen mycket klarare genomlysa den som predikar än de
övriga i Guds folk.
Till församlingen i Rorn som ännu är okänd för Paulus sammanfattar han det
centrala i trossatsen som äkta tro på Jesu I{risti uppståndeise. >'Ty om du med
din mun bekänner Jesus vara Herre(n) och i ditt hjårta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.>
ro:9. >Hjärtat>> står i tsi
beln som symbol för det sannaste, det innersta hos människan.
Människornas frä!sförsamlingen

-

också helt med Jesu egna ord

till

den upp-

i Kol z:6. >>Såsom I nu haven

mottagit

ning beror ytterst på deras personliga och {örbehållslösa överläm;rande
ståndne Flerren.

Ett sista exempel på trossatsen finns

Jesus Kristus, Herren, så vandren i honom, och varen rotade i honom, och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i eniighet med den undervisning I haven fått . . .>> Paulus framhåller här att ett bekräftande av den kristna
tron i själva verket också innebär ett krav. Det uttrycker en >>tro som är verksam
genom kärlek" (Gal 5:6), den enda sant kristna tron, så helt skild från den
vrångbild av kristen tro som betraktar goda gärningar som omöjliga, onödiga
eller skadliga. Klart och tydligt fastslår Paulus hår att det inte räcker med enbart ,trorr. För att skapa er helt nytt sätt att leva som kristna måste människorna
också leva efter sin kristna övertygelse. Det har visat sig vara mycket. låft att
rnisstolka Pauli ord: >>människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar>>
(Rom 3:28). Redan i Jakobs brev finner man en reaktion mot en så grov rnissuppfattning av Pauli verkliga ställning: >Så är ock tron i sig själv död, om den
icke har med sig gärningar> (Jak z:r7). Det är en uppfattning där Paulus skulle
ha varit fullkomligt överens med Jakob.

Några reflexioner kring en gammal trosbekännelse

Vår världsuppfattning skiljer sig helt från de kristnas i den första generarionen,
där trosbekännelsen skapades eller formulerades. Det är därför viktigt att vi tänker igenom innebörden. Vad säger den de människor som lever i slutet av rgootalet? Och vad år den egentliga innebörden hos satsen >>Jesus är Herren> i den
apostoliska kyrkans tro?

Först och främst är satsen ett uttryck för apostlarnas nyvunna tro på Jesu
gudom, en sanning som de blev medvetna om först efter Jesu uppståndelse. I
Andra Vatikankonciliets konstitution Om den gudomliga uppenbarelsen, Dei aerbum, skildras lärjungarnas nya insikt om det mysterium som Jesu liv på jorden
innebar: >rden insikt som lärjungarna f.ick genom händelserna kring Jesu död och
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ljus" (kap. 5). Samma sats utgår Paulus från
i inledningen till Romarbrevet, där han hänvisar till den uppståndne Herren,
>vilken.. . såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda> (Rom r:4). Det är en överraskande sats hos
Paulus att Jesu uppståndelse har medfört en verklig och djupgående förändring
i hans förhållande till Gud, Fadern. I och med uppståndelsen blir den människoblivne Sonen i sin mänsklighet helt och fullt Guds Son. Även vi kan i tron
uppståndelse och den Helige Andes

se fram emot en erfarenhet av liknande slag, >>... också vi själva som hava fått
Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet,
vår kropps förlossning> (Rom 8:23), då de rättftudiga skall uppstå i härlighet.
Jesus Herren är >>med kraft bevisad vara Guds Son>. Han har nått fullheten
av gudomlig makt såsom historiens Herre. Den aspekten av hans herravälde är
av största vikt för en sant kristen förståelse av himmelsfärdens mysterium. En
modern människa som bevittnat en landstigning på månen kan knappast se etc
mysterium i att någon >lyftes upp i höjden>. Kyrkan vidhåller dock att himmelsfarden är ett trons mysterium. För att fatta det pä rätt sätt gäller det att inse att
ut ur historien.
Jesu upphöjelse inte innebar att han blev >tagen härifrån>
- tid och rum beDen innebar på intet sätt ett >mytisko> försvinnande, som vad
träff.ar förlorar sig i sägnernas töcken, bortom den yttersta galaxen på stjärnhimlen" För den apostoliska kyrkan betydde den tvärtom ett avgörande, dynamiskt,
om också gåtfullt återinträde i vår värld. Det betyder att Kristus på ett djupare
sätt än förut deltar i det fortlöpande historiska skeendet. Kort sagt: i liturgin
på Kristi himmelsfärdsdag firar vi den från de dörCa återuppståndne Kristus som

konung eller Herre

fians intronisation.

- sig wå viktiga konsekvenser att fornkyrkan sålunda visste
De har fört med
vad tron på Jesus som Herre innebar. Först och främst innebär det förvissningen
om att Jesus nu är djupare närvarande i kyrkans fonlöpande historia, i vars och
ens individuella liv här på jorden. Det är förklaringen till att vi så sällan möter
någon längtan efter >den gamla goda tiden> hos de nytestamentliga f.örf.attarna.
Ingenstans i evangelierna eller hos Paulus finner vi något försök att >>vrida klockan
tillbaka>, eller en önskan att återvända till den tid då Kristus verkade här på

jorden

ett slags försvunnen guldålder.

Den attityd som de inspirerade kristna förf.anarna alltid intar är inriktad mot
nuet och mot framtiden. Man möter kanske det f<;rhållandet klarast i evangelisternas överraskande fria bruk av Jesusord. Till skillnad från vissa moderna exegeter anstränger de sig inte att äterf.inna ipsi.ssima aox Iesu
Jesu egen stämma
utan bemödar sig i stället att till eftervärlden överföra hans lära, såsom den uppfattades, formulerades på nytt och leud.es av de samtida kristna församlingarna.
Det kan vara förklaringen till att instiftelseorden till Eukaristin återges i Fyra
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i Nya testamentet (Mark 14:22-24; Matt z6: z6-28; Luk zz: ri-2o;
r Kor rr: 4-26).
som en andra konseTron på att >>Jesus är Herren> lärde de första kristna
dnnu en väsentlig sanning: historien har inte uppslukats av eskatolokvens
- betyder det? Övertygelsen om att Kristi ankomst är historiens höjdgin. Vad
punkt innebar inte att man uppfattade allt som sedan följde som en antiklimax utan betydelse för de kristna här i världen. Då Paulus till exempel hos förvarianter

i

Tessalonika upptäckte åsikter besläktade med en sådan falsk uppfattning, reagerade han ögonblickligen och hans kritik blev också häftig. Varje tendens att ldgga armarna i kors i väntan på Kristi återkomst, som om den kristne
göra, stämplarhan som >oordentlig vandel> (z Tess 3:6)
inte hade annat
samlingen

och understryker yttedigare: >>Om någon icke vill
arbeta, så skall han heller icke äto (v.ro). Pauli syn på historien var visserligen

kanske snarare

^tt

>>lättja>>

behärskad av död-uppståndelsedialektiken, men han hade ingenting

till

övers för

sådan fåfänglighet.

Yttedigare en aspekt på innebörden i trossatsen >>Jesus är Herren>> får vi i det
verkligt paradoxala faktum att Guds Son, som blev människa f.ör att. frälsa människosläktet, har valt i härlighet att evigt förbli människa. Hebrderbrevets f.örfattare uttrycker den sidan av kristen tro sålunda: >Jesus Kristus är densamme i gär
och i dag, så ock i evigheo (Hebr r3:8). Samma sanning uttrycks i Uppenbarelseboken, vars författare beskriver den forhadigade Herren såsom >någon som liknade en människoson> och som säger: >Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet>> (Upp r:r8)- Man kunde ju verkligen ha tänkt sig att Guds Son,
sedan han fullgjort sin frälsargärning genom at anta mänsklig natur, skulle ha
återvänt till Gud för att leva på samma sätt som han giort från tidernas begynnelse, före inkarnationen. Den kristna uppståndelsetron ger oss visshet om att
det inte är så.
Den aspekten hos tron har också wå viktiga konsekvenser för inriktningen hos
kristen tillvaro. Först och främst visar den att varje form av andlighet som tenderar att avhumanisera en människa är oäkta kristen. Den uppståndne Herren
är nämligen i själva sin mänsklighet >>vägen>> till Fadern (Joh 14:6). Paulus kan
f.örklan den gudomliga frälsningsplanen med hela människosläktet såsom omstöpningen av människan >till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne
skulle bliva den förstfödde bland många bröder> (Rom 8:e9).
Den andra konselcvensen är den aktning en kristen är skyldig att visa varje i
sann mening mänsklig institution, varje åkta manifestation av mänskligt liv
till och med vissa icke-kristna religioner. Den romerske skalden Terentius sag den
humani nibil a me alienum puto,
skyldigheten ur hednisk synvinkel: Homo
intet mänskligt är mig främmande. I människans verk bör den
Jag tu människa

-
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kristne förnimma den dynamiska närvaron av den uppståndne Kristus, historiens
Herre.

Låt oss nu belysa en tredje sida hos den tro som uttrycks i den paulinska satsen
vi tagit upp till behandling, den som siaren på Patmos dramatiskt skildrar i sin
första uppenbarelse av himmelen: >Då fick jag se att mellan tronen och de fyra
väsendena och de äldste stod ett lamm, som såg ur såsom hade det varit slaktat>>
(Upp ::6). Nfer prosaiskt skulle man kunna saga att den förharligade Kristus, som

nu är historiens Ftrerre, ar uad, han nu är i häilighet på grund av sin historia
hiLr pä jorden. Siaren framställer den viktiga sanningen i termer som syftar på
Jesu sista och största erfarenhet under livet på jorden, lidandet och döden. Därför ser han Kristus i härlighet bära tecknen på sitt heliga lidande. I realiteten
innebär tron på hans uppståndelse förverkligandet av att alla erfarenheter Jesus
gjorde under livet på jorden, från människoblivandet till graven, nu får ett helt
nytt liv och en ny verklighet i den uppståndne Kristus. Ty Jesu uppståndelse
skiljer sig helt från Lazarus', Jairi dotters och änkans sons. De återvände till livet på jorden, var underkastade samma begränsningar som förut och framför allt
stod de inför månget att änriu en gång dö. Kristi död var, som Paulus säger,
död från synden en gång f& alla, men hans liv är ett liv för Gud> (Rom 6: ro).
"en
Kristen tro på Jesu uppståndelse innebär inte endast en övertygelse om att han,
också vad den materiella sidan av hans mänsklighet betraf.far, nu lever vidare i
den helt nya formen av tillvaro. Den innebär också övertygelsen om att alla de
mänskliga erfarenheter, som tillsammans utgör hans liv som människa, har f.ätt
förnyad aktualitet i honom som är Herren. Paulus har en bild av den uppståndne
Kristr:s som han föredrar framför alla andra, nämligen >den siste Adamr' (r Kor
rj:45), som är förebilden för all mänsklig fullkomlighet.
Aktuaiiteten hos Jesu jordelivs historia, som är samtidig med min egen kristna
tillvaro, möjliggör den personliga gemenskap med den forhärligade Herren Jesus
en gemenskap med någon som föresom är utmärkande för sann kristen tro
oss själva att den tycks omöjlig.
faller så långt borta och står så högt ovanför
jag,
som psyftelegerna säger, skulle >relateras> till den uppståndne Herren,
Om
så måste detta ske på min nivå, inte på hans. Det vill säga, iag måste relateras
till honom på den nivå som hör samman med bans jordeliv, som lyckligwis,
till följd av hans uppståndelse, inte hör till det förflutna utan pågår nu. På så
i hans
sätt har jag fätt möjligheten att nu träda in i relationen till honom
sanningen
om
förhans
lidanden.
den
djupa
När
frestelser, i hans besvikelser, i
hållandet till Kristus sålunda förverkligats, förklarar det varför evangelisterna
ägnar större delen av sina evangelier åt berättelser om Jesu jordeliv, trots att de,
som redan framhållits, inte visar upp någon längtan efter Jesu liv på jorden som
förgången historia.
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Yttedigare en konsekvens kan framdragas ur en sådan sanning. Kanske är det
möjligt att utifrån den synpunkten jakande besvara en av de ftägor som så ofta
ställs i vära dagar: kan man be till den lidande Jesus, till Jesusbarnet, till Jesus
som det offentliga livets man, även om man inser att den ende Kristus, som existerar nu, är den uppståndne, segrande Kristus? Det är toligt att mafl kan göra det,
utan att därför hänge sig åt fromma inbillningar och skickliga historiska rekonstruktioner. Alla faser under Jesu dödliga iiv har ju återfått sin verklighet genom hans
uppståndelse.

Till sist helt kort om en fjärde aspekt på den tro som framträder i den paulinska trossatsen. Jesu herravälde förblir i sann bemärkelse en oavslutad affär.
>Ty han måste regera>, säger Paulus (r Kor 15:25-26), >till dess han har lagt
alla sina fiender under sina fötter>>. Han är nu Herren
men inte helt. Han
är verkligen till som historiens Hslss
men hans herravälde
är ännu inte oinskränkt. Den sidan av sanningen för med- sig två viktiga konsekvenser.
Först och främst ger det en förklaring till varför historien efter Jesu förhärligande har en mening och inte är en antiklimax. >Jesus är Herren>, innebär
därför en befriande tro på att min egen tillvaro kan vara till gagn för min Herre,
som ännu inte har övervunnit alla sina fiender.

Och för det andra: den sidan hos kristen tro ger också kyrkan i världen den
uppgift som är hennes väsentliga. världen inser nämligen inte * i motsats till
kyrkan
att >>Jesus är Herren>. För den skull är det kyrkans primära uppgift
att kungöra för världen den stora sanningen om frälsningen: kyrkan är ju till
själva sin natur missionerande. Kyrkan rrförkunnar>> verkligen >.. . till dess att
han kommerr' (r Kor rrz6) sanningen i liturgin till de trogna. Det är hennes
uppgift att i kerygmat föra fram den till världen
for dess frälsnings skull.
- synen på vår kristna tro i
Sankt Ignatius av Loyola har fängat en glimt av den
den betraktelse över >Den evige konungens liv>, som i Exercitieboken inleder
meditationerna över Jesu.jordeliv: >Allt är icke förbi
mycket återstår art göra! >

-
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Biskopssynoden

i Rom 1969

matiskt än vid den ordinarie synoden t967, bl.a.
därigenom att biskopskonferenserna såväl i prelimi-

Den z3 december rg68 till,kännagaa Paalus Vl sin
atsikt att unrnankalla den första extraofd,iniira bis-

rt

kopssynod.en i Rom d.en
oktober tg6g med, af|Sifr ax und.ersöAa lanzpliga t'ormer för samarbetet

mellan de aa And.ra VatiAanAonciliet d.efinierade
bit &ops konf erens erna (.j t'r D e kretet om bfu koparnas
pastorala ärnbete i kykan, S8) och den Heliga Stolen t am, mellan

bis kops

Aonf erens erna inb ördes.

En extraordinär synod
Det torde vara motiverat att erinra om att synodal-

institutionen, som leder sitt ursprung från medeltiden och spelat en viss roll så sent som på r4ootalet, i sin nuvarande form härrör fuär' And,ra Yatikankonciliet (1962-96) (jfr särskilt artikel 5
i ovanciterade dekret) och formellt proklamerades

av påven i Motu proprio >Apostolica sollicitudo>
den 15 september 1965. Synoden utgör ett representativt rinfotmations- och koordinationsorgan>
för världsepiskopatet med konsultativa funktioner

i

förhållande

till

påven. Dess medlemrnar är dels

valda, dels utsedda av påven samt i några
skrivna ledamöter. Synoden sammanträder

fall sjäivi tre olika

former: ordinarie generalförsamling, exuaordinär
församling med ett mera begränsat antal deltagare
samt slutligen synodalförsamlingar på regional basis. En första, ordinarie biskopssynod hölls i Rom
i september 1967 Qfr Credo 48, t961, r97), rarvid bl. a. dryftades doktrinära spörsmåI, liturgireformen, revision av rätten och blandäktenskap. Huvudmotivet till den extra synodens sammankallande vid
denna tidpunkt synes närmast ha varit det alltmera
framträdande behovet och önskvärdheten av att snarast möjligt teglera förbindelserna mellan Rom och
biskopskonferenserna på effektivare och mera för-

troendefull grundval; ett behov som påskyndats
av inom katolska kyrkan på senare år manifesterade krisfenomen, vilka tagit sig sdrskilt markanta
uttryck i kritiska ställningstaganden mot Rom efter encyklikan >Humanae vitae>.
Förberedeisearbetet till den extraordinära synoden, vilken varade från den rr till den z8 oktober
1969, ttar denna gång grundligare och mera syste-
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nära kommissionsarbeten i Rom som i särskilt
begärda yttranden bereddes tillfällen att samverka
för utarbetande av program samt dag- och arbetsordning. Ett sammandrag av biskopskonferensernas
talrika förslag, valur dock åtskilliga mera radikala

reformpropositioner uteslöts, sammanställdes i Rom
av synodsekretariatet i ett dokument betitlat rCompendium propositionum". På basis härav utarbetades ett program-uschemau å z9 sidor, avsett att
tiäna som utgångspunkt och grundval för synodens
arbete.

Synod.ens öppnand,e

Synoden, som räknade ett r5o-tal medlemmar, bestående av de katolska östkyrkopauiarkerna, presidenterna i samtliga biskopskonferenser
de nor- Taylor,
diska länderna representerades av biskop

Stockholrn,
cheferna för de romerska ndicaste(kongregationer
och därmed jämställda organ
i kurian) samt några av påven utsedda kardinaler
och biskopar, inledde sin session med en under
påvens ledning concelebrerad mässa i Sixtinska kapellet. I sin predikan understök Paulus VI upprepade gånger nödvändigheten av att i ohka avseenden
uweckla och fördjupa den episkopala kollegialiteten. Påven framhöll att kollegialiteten till sitt djupare väsende karaktetiserades av kärlek, gemensamt
ansvar och enigher Samtidigt betonade han an den
katolska kyrkans styrelse varken kunde jämföras
med eller anpassas efter demokratiska eller totalitära regimers mönster samt att påvens av Ktistus
själv förlänade högsta ansvar, >primat> (univer-

ria"

sell jurisdiktion, ofelbarhet och därmed förknippade prerogativ) ej kunde betingas ens av episkopalkollegiets auktoritet. De fundamentala teologiska begreppen primat och iskopskollegialitet dryftades i,ngående av Andra Vatikankonciliet (jfr särskilt deo dogmatiska konstitutionen orn kyrkan,
,rlumen Gentiumu, 3, samt dekretet om biskoparnas pastorala ärnbete

i kyrkan).

Synodens arbetsforner

Sessionen uppdelades i stort sett i 3 perioder av
vilka den första försiggick i plenarsesioner och be-

handlade inledande doktrinella aspekter på förhål-
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landet mellan den Heliga Stolen och biskopskonferenserna, medan under den andra och tredje peri-

skilda tillfällen presskonferenser av ledande kon-

oden dryftades huvudsakligen praktiskt-juridiska

\fright (amerikansk prefekt i prästkongregatiooen
i kurian), Heenan (England), MuÅoz-Vega (Equa-

spörsmål rörande dessa relationers utformande samt
förbindelserna mellan biskopskonferenserna inbördes. Under de wå sista perioderna försiggick arbetet huvudsakligen i nio språkgrupper, >circuli min6lssu (wå engelska, två franska och wå spanskportugisiska samt en italiensk, en rysk och en |atinsk grupp).
Denna smidiga och mera informella metod underlänade väsentligen fördjupade personliga kontakter och bidrog enligt många delegaters uppfattning

till

bättre och snabbare resultat. Språkgruppernas
förhandlingar leddes av rmoderatoresu, varjämte
särskilda rapportörer, ,relatoresr, hade i uppdrag
att sammanfatta yttranden och argument och framlägga slutesultatet för senare votering i plenum.
Påven var själv närvarande vid flertalet plenarsessioner (inalles tio). Ehuru nominellt synodpresident, överlät han det faktiska och formella ordföran-

till tre roterande kardinaler, Confalonieri,
(kurian), Gracias (Indien), och Rossi (Brasilien).
Trots att latinet var officiellt konferensspråk, medgavs deltagarna att tala pä andra sptåk. De östliga

deskapet

patriarkerna samt några andra begagnade sig härav.
Av väsentlig vikt för arbetets effektivitet -var att
presidenterna inskärpte nödvändigheten för samtliga
talare, vilkas interventioner begränsades till högst
tio minuter, att strikt hålla sig till det väl definierade ämnet, varigenom även uppmärksamheten
bättre koncentrerades och mera konkreta konklusioner kunde nås. Det må nämnas att vissa frågor utanför agendan i korthet berördes, såsom prästernas
status, biskops- och påveval under eventuell medverkan av synod och biskopskonferenser samt nuntiernas position, men ej upptogs till deban. Eventuellt kommer dessa spörsmål att behandlas av en
senare synod.

Ehuru samtliga sessioner var hemliga och åtskil-

liga dokument hemligstämplade

en anordning

som kritiserades som onödig, främst
av kardinal
pressen,
Heenan, England
erhöll
som var talrikt
företrädd (åakilliga- hundra, mestadels katolska journalister), regelbundna informationer rörande synodens arbete från sakkunniga teologer och andra
präster på fyra språk. Dessutom hölls vid flera sär-

ferensdeltagare, bl. a. kardinalerna Poma (Bologna),

dor) samt biskop Vonderach (Schweiz).
Journalisterna hade ej tillträde till synodförläggnitgarna, utao var i stället hänvisade till det närbelägna uSala Stampa". På det hela taget synes
pressmännen varit tillfredsställda med arrangemangen och informationstjänsten, som effektivt dirigerades av Vatikanens presschef msgr Vallainc och
hans medarbetare.

En rätt omfattande och något överdimensionerad
journalistisk publicitet ägnades en grupp å o-kring
zoo >solidariska> präster från huvudsakligen västeuropeiska länder, vilka avhöll ett möte i Valdenserkyrkan tillhöriga lokaler under början av synoden. Dessa präster, som inbördes representerade
delvis skilda tendenser, avsåg demonstrera mot kyrkans föregivna awikelser från evangeliets läror och
samtidigt fästa synodens uppmärksamhet på vissa
speciella krav för prästerskapets vidkommande. En
hänvändelse till påven om audiens beviljades ej,
men Paulus VI:s klart motiverade och samtidigt
väniiga svar hdrå gjorde, efter vad jag personligen
kunnat utröna, ett betydande intryck på vederbörande. Ehuru synoden ej erkände prästmötet som representativt, bereddes åtskilliga av de
"solidariska"
prästerna möjlighet att sammaflträffa med biskopar
från sina hemland.
Påaen

Synodens egentliga arbete inleddes den 13 oktober
av kardinal Seper, prefekt för troskongregationen,
med uppläsande av en resum6 av en rapport rörande
den ovan angivna doktrinella aspekten av dagord-

ningen, uppdelad i tre kapitel angående de rätttrognas gemenskap, biskoparnas rcom,munio> samt
biskopskollegiets plikter. Kardinalen uoderströk
bl. a- den i Andra Vatikankonciliet fastslagna principen om biskopskollegiet med påven i spetsen som
legitim efterträdare till Petrus och de övriga apostlarna- Varje biskop blir medlem av kollegiet genom
sin sakramenala konsekration och rs6qlal approvalt
av övriga biskopar jämte kollegiets överhuvud, påven. Kyrkans enhet och samtidigi legitima såirdrag
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måste både respekteras och kunde bäst tillvaratagas
genom utövande av den högsta makten i kyrkan av
påven i förening med biskopskollegiet, dock alltid
under den betingelsen att påven såsom Kristi ställföreträdare och den universella kyrkans >pastor>
personligen >can act on his own". Påvens mission
utövas dock ej godtyckligt utan på grundval av objektiva notmer, baserade på uppenbarelsen och traditionen och under hänsynstagande till olika tiders
behov.

Under den åtföljande debatten, som varade i fyra
dagar, yttrade sig ett 5o-tal synoddeltagare. Pä flera
håll hade man väntat sig ett mer eller mindre dramatiskt meningsutbyte mellan "progressiva, och
prelater. Så blev emellertid ej
"traditionalistiskau
fallet. Enighet uppnåddes på ett tidigt stadium mellan samtliga synodsledamöter att ej föranstalta en
underströk enhäldebatt om lärofrågor.

'Fäderna,

ligt sin fulla anslutning till såväl påvens primat

som till kollegialitetsprincipen, ehuru av naturliga
skäl otika uppfattningar gjorde sig gällande beträffande såväl primatets utövning som kollegialitetsprincipens tillämpning. En förklaring till att principiell enighet kunde uppnås under för flertalet
tillfredsställande betingelser torde ha varit kardinal Sepers rapport, som vann allmän anslutning
och prisades på bekostnad av arbetsschemat, som
livligt kritiserats för sin abstrakta, juridiska och

I

en senare kommentar frän

är fallet konsultativ kompetens) samt angående brskoparnas medverkan och större medansvar ifråga
om den universella kyrkans befogenheter.
Påoen och biskoparna

Den andra perioden inleddes av kardinal Marty
(Paris) med en rapport, vari efter vissa reflexio-

ner

angående usubsidiaritetsprincipen" (innebä-

rande i största korthet att en överordnad myndighet överlåter å en lägre instans att agen autonomt
inom sitt eget verksamhetsområde) och lokalkyrkornas natur och kompetens framfördes ett antal konkreta förslag på basis av biskopskonferensernas uttalade önskemåI. Dessa förslag avsåg bl. a. tillerkännande av uwidgad kompetens och ansvarighet
för biskopar respektive biskopskonferenserna avseende lokalkyrkliga spörsmåI, bättre personliga kontakter mellan påven och biskoparna, effektivare öm-

sesidigt samarbete mellan den Heliga Stolen och
biskopskonferenserna före viktiga avgöranden särskilt av doktinär och disciplinär natur. Det må
här inskjutas att nägra biskopar önskade uttryckli-

gen stipulera en moralisk, eventuellt även en juridisk förpliktelse för påven att konsultera biskopskonferenserna före utfärdande av viktiga dokument;
ett önskemål som emellertid ej vann synodens bifall. Vidare pakallades regelbu.ndet, ömsesidigt och
föruoendefullt informationsutbyte mellan biskops-

sefna.

konferenserna och kongregationerna, förstärkande av
synodens sekretariat, aktivare medverkan av residensbiskopar i kurians arbete samt publicerande av
biskopskonferensernas viktigare dokument av dee
Heliga Stolen.
Diskussionerna angåLende rapporten och andra

Sammanfattningsvis kan konstateras aft enighet
rådde på åtskilliga väsentliga punkter, bl.a. angäende synodens i huvudsak pastorala och praktiska
karaktår; nödvändigheten av att överlåta oklara läro-

punkter på dagordningen angående relationerna
mellan Rom och biskopskonferenserna förlades
därefter till de tidigare ornnämnda nio språkgrupperna och pågick från den 17 till den zo oktober.

punkter till vidare teologiskt studium; full koherens mellan Vaticanum primum och Vaticanum secundum beträffande primat och kollegialitet, det
senare ett begrepp som bedömdes kräva såväl att
fördjupas som att bätre förstås och tillämpas, biskoparnas effektivate deltagande i kyrkans styrelse.
Bland divergenser märktes olika åsikter om tillerkännande av beslutanderätt i vissa frågor till synoden (deliberativ i stället för som för närvarande

Anmärkni,ngsv*d fu den påfallande enighet som
rådde ej blott 'inom grupperna utan även mellan

>statiska> natur.

an-

svarigt kuriehåll motiverades skillnaden därmed att
schemat uppgjora som ett ursprungligt arbetsprogramutkast, medan kardinal Sepers rapl)ort jämväl
tagit hänsyn till olika förslag från biskopskonferen-
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grupperna sinsemellan. De nio ,rtelatorernan framlade sina rapporter för generalförsamlingen, där
korta inlägg gjordes, de olika gruppernas propositioner syntetiserades av relatorerna och kardinal
Marty's sekreterare, msgr Onclin, i r 3 punktet,
vilka kort före synodens avslutande blev förernål
för omröstning. Av de 13 punkterna (frågorna)
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till subsidiaritetsprincipen, vars klarare precisering rörande biskoparnas kompetens efterlystes, sex tiLl metoder och medel i syfte att stärka
förbindelserna mellan den Heliga Stolen och biskopskonferenserna, däribland även de orientaliska
synoderna, sam fem till biskopssynoderna. De fem
punkterna anknyter i huvudsak till kardinai Marty's
hänför sig en

ovan berörda förslag. De praktiskt väsentligaste
frägotna avsåg biskopcsynoderna (punkterna 9-r 3).
Synodssekretariatet föreslogs upprättas på en permanent basis och förstärkas med särskilt designerade
biskopar med uppgift att förbereda synoderna samt
verkställa dessas beslut efter påvens godkännande,
vidare koordinera olika spörsmål och tjänstgöra som
förbindelseorgan mellan den Heliga Stolen och biskopskonferenserna. Vidare föreslogs att Ce orienta-

liska synoderna respektive biskopskonferenserna
skall föreslå ämnen för synodens dagordning samt
att synoderna skall hållas ,regelbundet, om möiligt
vaftannat är, varjämte särskilda experter kan utses
för att stå till synodens förfogande. Då synoden utgör ett konsultativt organ, måste resul'taten av dess
överläggningar understäIlas påven som i anslutning
härtill vidtager de åtgärder och fattar de beslut han
anser lämpliga och acceptabla.

Av

största betydelse

härutinnan är att påven den r7 oktober, innan det
definitiva voteringsresu,ltatet tiilkännagivits,,i sitt
officiella slutbudskap till synoden klart och tydligt
lämnade sitt samtycke till propositionerna om synodens permanens och periodicitet, förstärkande av
sekretariatet med speciellt utsedda biskopar samt
behörighet för biskoparna att medverka till faststälIande av synodens dagordning.
Biskoparna

Den tredje punkten å dagordningen, relarionerna
mellan biskopskonferenserna inbördes, inleddes av
en rapport av ärkebiskop McGrath (Panama), diskuterades därefter på samma sätt som den andra

punkten i språkgrupper men föranledde inga egentliga divergenser. Resultatet av överläggningarna
sammanfattades i fem punkter angående förstärkande
av kyrkans missionära aktiviteter, intensifiering av
f örbindelserna mellan biskopskonferenserna särskilt
inom samrna region, utredning av möjligheterna för
effektivare samarbete med präs'ter, ordensmediemmar och lekmän. Vidare anbefalles starkare insatser

från

biskopskonferenseroas sida beuäffande främjande av rättvisa och fred mellan foiken bl. a. genom
aktivt stöd till påvens initiativ i samförstånd med
den påvliga kommissionen (Justitia er Pax) an upprätta en monetär fond fci,r befrämjande av uwecklingsländerna.
Här må tillfogas en rad om voteringarna under
synoden. Den första ägde rum på ett relativt tidigr

stadium och avsåg frågan huruvida kardinal Sepers
rapport kunde godkännas som bas för vidare undersökningar angående kollegialitetens exakta natur.
7z synodfäder besvarade frågan med placet (ja),
63 med placet juxta modum (ja med reservation),
medan endast en med non placet (nej). Sannolikt
kommer ärendet av påven att överlämnas till den
nyligen upprättade teologikommissionen, eventuellt
även till uoskongregationen för vidare studium.
De ovan anförda punkterna angående det praktiska
samarbetet mellan biskopskonferenserna och Rom
samt mellan dessa inbördes antogs, utom på en
punkt angående experterna, med överväldigande

majoriteter. Åv r4o röster översteg nej-rösterna
aldrig 7, bortsett från det anförda undantaget. Bearbetningel av >rnodi, med ny omröstning gick på
grund av tidsnöd ej att genomföra, fastän reglementet egentligen föreskriver det. Frågorna måste
därför överlämnas till den Heliga Stolen för vidare
granskning.

Auslutningen

I synodens slutperiod inbjöd påven synodledamöterna samt kurians totalpersonal till en concelebrerad mässa i basilikan S:ta Maria Maggiore. I sin
predikan berörde han huvudsakligentreteman: kolprisades och förlegialitetens
"återupptäckt>, som

ordades, prästcelibatet och uMaria-kultenn.
Synodens avslutande ägde rum den z8 oktober
efter ett budskap från påven samt en kort, av kar-

dinal \Tojlyla (Polen) ilpplåst, slutdeklaration.
I påvens budskap framhölls förutom det redan
indikerade samtycket till vissa förslag av synoden,
en bekräftelse av primatets innebörd, ansvar, förpliktelser. Vidare berörde påven subsidiaritetsprincipen, som ansågs kräva större klarhet både i doktrin
och praxis. Paulus VI varnade samtidigt för att sammanblanda denna princip med kraven på en falsk
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"pluralismr, särskilt ifråga om tron, disciplinen

och sakramentsläran.

I sin slutdeklaration betygar synoden sin ,love
till påven, som särskilt tackas för
sin vägledning i lärofrågor i en tid av svåra prövningar i trosavseende, varjämte en vädjan riktas till
honom >not to desist in the free exercise of his
office of Universal Pastor and we declare that
we are ready to help him wholeheartedly in this
and devotion"

tasko. Det heter vidare att det vore nödvändigt
att besvara och stärka inom kyrkan sådana krafter, vars källa och princip återfinnes i såväl påvens primat som biskoparnas kollegialitet.

lokalkyrkorna som bedömes som även viktigare än
enbart administrativa reformer. Det må här inskjutas att uppenbarligen fruktbringande kontakter
upptagits under synoden mellan biskopskonferenspresidenterna och prefekterna i flera kurialkongregationer.

I en artikel i >Figaro Litt6raire" avslutar kardinal Dani6lou en betraktelse över synoden med att
framhålla att stukturer gagnade föga, därest ej samtidigt skedde ett fördjupande av det inre livet samt

tillväxt i tro och kärlek
jämväl andra synodfäder

en uppfattoing som

i-olika

sammanhang gett

uttryck åt.
Hugo Tamm

Betyd.else

Det allrnänna intrycket av synoden bland deltagarna
själva och intresserade observatörer är gynnsamt
och övervägande positivt trots reservationer på sina
håll bl. a. ftän kardinal Suenens att tesultatet ej

helt motsvarade deltagarnas önskemåI. Både påvens
och biskopskollegiets auktoritet anses ha ytterligare
stärkts genom sessionen. Den atmosfär av utbredd
harmoni och förtroende, som härskade under synoden, överträffade de flestas förväntningar. Densamma tillskrivs ett flertal omständigheter, i första
hand påvens kontinuerliga närvaro vid överläggningarna och under "kaffepauserna, och hans tydliga bemödanden att skapa en autentisk )communio' med biskopskollegiet i sina personliga kontakter med synodfäderna. De presumerade motsättningarna mellan rprogressiva, och rkonservativa>

till uruyck. Däremot kunde enligt
flera synoddeltagare skönjas en viss >demarkationslinjeu mellan å ena sidan de nya kyrkorna i Asien

Glimtat från Rumänien
En syrnbolisA pjät
I Bukarest uruppfördes är ry69 en pjäs av den
unge rumänske författaren Marin Sorescu, 32. är.
Stycket har ett bibliskt namn, det heter ,Jonan.
Hjälten i d,ramat söker sin idenoitet och en absolut
om vi rätt har förstått
frihet och symboliserar
diktaren
dagens rumänska
folk. Man har liknat

- vid ett utomäktenskapligt batn som
rumänerna
fötst vid vuxen ålder biirjar efterforska sina föråLdrat: dt det dakerna, som an6es som landets urinvånare, är det de romerska soldaterna och ny-

är det bådadera? (jfr Constantin
C. Giurescu, Transyluania in tbe Historgt of the
Rumanian People, Bukarest rq68). Vilken roll har

fäder kom ej

byggarta eller

och Äfrika jämte de östeuropeiska synodfäderna
å ena sidan och de etablerade kyrkorna i Europa

tu,rskapelser

och USA & andta sidan. Ehuru synoden både till
följd av sin principiella enighet och den psykologiska atmosfär och andliga gemenskap, som dår
härskade, innebär ett betydande steg framåt, återsrår ett omfattande och sannolikt långvarigt arbete

i sy.fte am i praxis

oms:itta de proklamerade grundsatserna. Det gäller här såväl metoder som personalproblem, organisationsfrågor, övervinnande av
byråkratiska hinder och slentrian och fördomar å
ömse håll samt framför allt aft eablera ett bestående ömsesidigt föraoende rnellan Vatikanen och

84

de många folkliga minoriteterna spelat, vilkas kul-

ptunkff på museerna

i

Transoylvanien

utan rätwisande ursprungsbeteckning? Den pågående utrikespoli,tiska balansakten mellan öst och
väst, vars utgång dr allt annat än säker, skulle
också kunna förstås som ett fönsök att komma till
rätta med nationens olika etniska grupper.
Visserligen har man kallat Bukarest "Lilla Paris>,
men bortsett från språkets latinska arv som alla
har del i finos bara en tunn gemensam kulturfernissa. Om \(ien har ansetrB som rEuropas företadr,
hur mycket mer är inte Rumänien en Viisterlandets
utmark! Sedao landet r9r8 fick sin nationella fri-
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het har femtio fu gått, men de har inte räckt till
Iör att ge det underuwecklade bondelandet en en-

hetlig insikt om sin egen,ut. Återstoden av arvet

efter dakerna och romarna räcker inte till för att
förmedla grunderna till en humanistisk kultur, bl. a.
på grund av det rooo-äriga, avbrcttet i det kulcurella och det polit'iska sammanhanget. Här ligger
orsaken till att ingen ä,kta liberalisering av iorikespolitiken har ägt rum jämsides med den beundrade självständiga urikespolitiken. I Rumänien
finns ingen motsvarighet till den mäktiga väg av
humanistiskt nytänkande bland de intellektuella som
Tjeckoslovakien uppvisar Det finns inget uyck underifrån; snarare väntar man tåligt på reformer
>uppifrånu utan att närmare betänka vad dessa kan

komma att innehålla. Men >uppifrånr, från regeringen och partiet, kan för närvarande ingen inrikespolitisk nyorientering väntas, bl. a. med hänsyn

till

den store grannen.

Rumänerna är mycket stolta över att alltid ha
varit skickliga diplomater, uvt^gare till turkars och
bysantinska grekers förförelsekonster. Den rumänske
historikern och politikern N. Jorga syftade just
på deaa med sitt >Bysans efter Bysansr, soo har

blivit ett bevingat ord. Inte bara för den
kanske presidentens räkning utan för alla
ländska besökare har

i

ameriväster-

hast byggts Potemkinkulis-

till

den ekonomiska utställningsn >Romania
i bostadskvarteren i de stora städernas utpå
ytterst
kanter
de står
svag grund och är
ser:

1969",

på turisthotellen vid Svarta Havet
byggda
å* bara de -så kallade 'pamphusen> har hög standard, dvs. partipåvarnas hotell som nästan varje
dag av hemliga polisen stängs för insyn. Följande
historia är i svang: Vad ?ir det för skillnad mellan en tysk ingenjör och en rumänsk? Den ene är
kal baktill, den andre framtill
varför? Jo, tysken kliar sig nervöst i nacken: -Hur ska jag göra?
Rumänen gör färdigt, slår sig sedan för pannan
och säger: Vad har jag, gjort?
Under de wä dagar president N,ixons besök varade, var gatorna prydda uteslutande med rumänska
och amerikanska flaggor, men redan dagen därpå
visade sig huvudstaden i den vanliga och tills vidare enda u,tsmy&oingen: eo nängd riida flaggor
iila

och kommunistiska banderoller. Det gällde först
ro:e partidagen och sedan z5-årsdagen av den sov-

6

-

2oz83e Credo

jetiska befrielsen, den z3 augusti. Flera dagar i
förväg "ledde" lårarna sina unga elever genom att
slå i dem wå saker: de skulle marschera taktfast
och visa hänförelse. Ännu fattades visserligen bilder av partichefen och Bresj'nev i hjärtlig omfam-

ning, sådana som man t4 dagat senare av samma
anledning kunde se i hundratal på Sofias gator,
men man kunde ändå hos både unga och gamla
(dess värre

i

mindre grad hos de missbrukade lä-

rarna) mätka inte bara en brist på intresse utan
också en djup skamkänsla över detta ovärdiga beteende.

Att regeringen trots detta sitter fast i sadeln gör
många unga, studenter och andra, ännu mer förwivlade. Det hopplöst stela kommunistiska systemet
som inte förmfu uwecklas är det egentliga hindret

och h* tu den skickliga utrikespolitiken till
-föga tröst. Man måste rent av iåga sig om inte
den inre friheten till äventyrs är större i den uogna vasallstaten Bulgarien. Enda möjligheten att

till-

fälligt glömma den hfuda verkligheten är att ta till
alkoholen eller att spela på det alltid välförsedda
nationallotteriet ,La loz en plicu (lott i kuvert).

Nyligen dömdes i Sighigoara eo man som hade förskingrat 40 ooo lei (en lott kostar 3 lei) och spe-

lat bort alltsammans på lotteriet: den rumänska
ungdomen är i stor utsträckniog psykiskt sjuk. Man
hade vissa förhoppningar på den ro:e partidagen
men den ersatte bara eft antal höga funktionärer
på det beprövade >stalinistiska> sättet: när de under medlemmarnas jubel intog sina platser i församlingen var silkessnörena redan färdiga.
Vid Svarta ltavet värvar man turister till Donaudeltat med slagordet "Le paradis existe encore!>
(ännu finns paradise

). Detta år en dubbel

pa.ra-

dox. Marxismens hållning till religionen är ju välbekant, och dessutom förhZirligas här inte de allena
saliggörande ekonomiska framstegen utan det lilla
som finns kva,r av orörd vacher natur.
Nationalisnzen inom d.en ortodoxa kyrkan

Rumänien är en stat med många folk. I dag är
)o/o ungrare, z,zYo tyskat, öwriga mi,noriteter tillszrmmans zo/o. Eare r93o utgjorde minoriteterna
z8o/" (jft Jon Popinceaau Rr.neänien, Kollektion
'Kultur der Nationen> 20, Niirnberg ry67). Det
var r8oo-talets romantiska {rppfattning av staten
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som fötst gjorde den etniska mångfalden till ett
problem, särskilt i detta land där den talrikaste
och därför bärande grrupllen, den rumänska, är
den minst utvecklade. För att dölja detta mödar
man sig med att rupptäckaD det förflutna och
framhäva v'issa medeltida småfurstars ledande roll

,i udet gamla riket>, i synnerhet Stefan den Store
(Stefan cel Mare, t447-rjo4) och Mikael den
Djärve (Mihai Bravul 159z-16o3). Man reser statyer åt dern, uppkal,lar gator efter dem, testaurerar
samtida byggnader.

Det senare gäller framför allt de ortodoxa klost-

ren i Moldau och Bukovina: Putna" Sucevi,ta,
Neamg m. fl. Man har naturligwis inte byggt upp
dem som medelpunkter för det religiösa livet utan i
deras egenskap av ,nationella minnesmärken. På det
sättet kunde man inskränka sig till att återställa
dessa klosterborgars murar och lämna det värde-

fullaste dårhån, nämligen väggmålningarna. "Där-

till

har

vi

varken fltmäga eller

uo), lär en

ledarna för restaureringsarbetet ha sagt

till

av
en munk.

I

alla händelser blev härigenom många munkar
och nunnot ett slags graalväktare och samtidigt

för nationalismen. Fråo Neamp kloster vajar den rumänska och den kommunistiska

förespråkate

(röda) flagsan; på de katolska prästernas hus ser
på vissa
man bara här och där den rumänska
att
orter har man principiellt förbjudit prästerna
ilagga pä grund av deras uensidighet,. Till litaniorna läggs alltid en förbön för ,det socialistiska
Rumäniens ledarer. Härtill kommer att de båda
främsta representanterna för den nuvarande kyrkopolitiken, patriarken Justinianus och metropoliten
Justinus av Jassy, på väggmålningarna i patriarkalkyrkan i Bukarest, respektive i Rumäniens äldsta kloster Neamt, blivit porträtterade och placerade bland helgonen, detta i egenskap av ,förnyafeD,

Den ortodoxa kyrkan

i

sin helhet, just nu fram-

för allt företrädd av metropoliten Justinus av

Jassy,

patriarken Justinianus' uolige efterträdare, bidrog
till att låta den gamla formeln >rumänsk lika med
ortodox, nominellt komma till heders igen genom
att nedlåta sig till att ef.ter fiörmäga samarbeta med
staten när de unierade med wång återf<irdes (jfr
A. Galter, Rotbuch d'er oerlolgten Khcbe, Re&.linghausen 1957, sid. z573oz). Den motivering
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åtgärden som officiellt uppgavs, nämligen att
i Alba Iulia hade politiska snarare än religiösa motiv och därför måste upphävas, håller
inte streck. För rgoo-talets unierade är det sedan
länge ftäga om ett religiöst avgörande, något som
kommit till synes inte minst i deras medverkan i
det gemensamma kulturarbetet och i det rumänska

unionen

folkets återförening r9r8. I deaa sammanhang
måste man framför allt påminna om hur nationens

latinska arv upptäcktes i Roms och Nfiens bibliotek och hur den litterära rörelsen >Latinista" uppstod, hur den latinska skriften infördes i slutet av
rToo-talet, att dessutom många vetenskapliga insatser gjorts i olika discipliner och att de unierades skolor överallt är välkända (jfr P. Gherman,
Peuple roarnain, Patis ry67).
Pensöe rcmaine

- åter inlemmades i Rumänien
Att Transsylvanien

trots sekellång ungersk överhöghet beror i hög grad
på de unierades strävanden. Ärkebiskopssätet i Blaj
var tillika rumänernas största kulturcentrum i Siebenbiirgen.

Den nuvarande så kallade ,unionenu måste betraktas som en enrydigt politisk lösning. Detta har
insiktsfulla och välunderrättade ortodoxer länge förstått, och mänga av de med tvång återförenade vill
se ett slut på detta tillstånd av förljugenhet Ortodoxa präster ber om förlåtelse hos sina prästkolleger som degraderats till fabriksarbetare. Ännu

i dag, tjugo är

sedan förföljelserna inleddes,

finns det 4oo-5oo präster som på detta sätt betygar sin tohet. Endast wå unierade präster har
låtit viga sig tiil biskopar. Ndr emellertid professor Liviu Stan i Bukarest, specialist på kanonisk
rätt, vid världskyrkomötet i Uppsala 1968 offentligen medgav att skillnaden mellan den ortodoxa
och den katolska kyrkan bara Egger på jurisdiktionens plan och därmed ifrågasatte sin tidigare na-

tionella hållning, blev han i Rumänien betecknad
som "förädare> (ifr F. Popan, Ö. Draökovid, Ortbodoxle beate in Rumäni.en und Jugoslauien,
\(ien 196o, sid. 9-135). Detta bör dock inte tas
alltför allvarligt, ty den nuvarande kyrkoledningen
består endast så länge partiet vill. Det vore synnerligen välgörande och för kyrkornas närmande
berydelsefullt om ortodoxerna ville tänka igenom
principerna för ett lämpligt förhållande mellan kyrkorna och staten i vår tid och göra slut på den
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olycksaliga sammansmältningen mellan institutionerna. I Bukarest Lan man se ett yttre uftryck
härför vid "Enhetsplatsenr, Piala Unirii, där patriarkalkyrkan och parlamentet ligger alldeles intill

hålls en enda gudstjänst. Man kan också se troende
kristna bära påskljuset $ gatan. Men detta är knappast mer än en folksed. Alla gundfrågor är ju olösta. Att de många sekterna ständigt växer tyder

varandra-

på samma sak.

Den ortodoxa kyrkans inre kraft har försv4gats
genom den fasta bindningen till staten och paniet,
men detta gäller endast för institutionen som sådan, inte för de många enkla människor som med
ett man frestas säga medföa sinne för det religiösa försöker göra sitt bästa, inte heller för de
många intellektuella som håller sig borta och som
i den nuvarande situationen anser en awaktande
hållning vara den enda möjliga. Den officiella kyrkans svaghet har sina röaer i Rumäniens historia.

Islams respektive den slaviska ötkyrkans långa

herravälde
f1a6 till slutet
vändes det -kyrilliska alfabetet

av rToo-talet an-

och dessa religioners fatalistiska grundinställning
har satt sina
spår.

Prästerna saknar allmänbildning och språ&kunDärtill kommer att knappast någon enda av

skaper.

dem blivit förföljd av religiösa skäI. Några har

till

och med blivit spioner åt hemliga polisen. Bris-

ten på bildning är väl också skuid till att de på
många håll fråmjar den utbredda vidskepelsen, t. ex.
genom att, bland andra missbruk, godta den >svarta
mässan>, Sluåba negra, som ett medel att nedkalla
förbannelse över en motståndare. Allt detta minskar
naturligwis deras anseende hos tänkande männi-

skor, och det är inte så alldeles få ortodoxer som
regelbundet går i den katolska mässan, särskilt på
tisdagen som är den folkkäre Åntonius' åminnelsed^9.

Munkar och nunnor lever hopträngda i nägra fä
kloster. De är gamla och fåt bara ta emot ett fåtal
noviser. Så goa som dagligen besväras de av turister i svärmar, som gapar och lyssnar på det numera obegripliga officiet utan att kunna följa med
i det. Om en förnyelse av munkväsendet, av det
slag som Moldauklostrens reformator Paisij Veliökovskij åstadkom under rToo-talet, kan det alls
inte bli tal.
Visst kan man öckså nu för tiden vid de stora
högtiderna, framför allt under påsken, se fulla kyrkor, men detta är knappast märkligt då de fåtaliga
kyrkorna rymmer bara roo-zoo personer och det

Den katolska kykan

I en litterdr tidskrift

"gatnmabroende,

läste jag nyligen följande:
pareta än svärdshugg, det
är
svårare
att
"Nålstyng
har den gamla tidens förfäktare äntligen lärt sig."
Sedan alla fängslade präster frigivits har man efter påkslagen övergått till en nåls yngspolitik gentemot den katolska kyrkan. Hon skall inte heller
ha något annat val än att villigt underordna sig
den marxistiska kulturpolitiken. Tyvärr har en del

av biskoparna och icke vigda kyrkoledare, främst
bland dem msgr Augustin i Bukarest fallit för
lockelsen och köpt sig skenbara små fördelar. Bland
prästerna är de flesa skrämda, begripligt nog med
hänsyn till händelserna i det förflutna, och detta

är en tung börda på den framtida uwecklingen.
Katolikerna skall wingas spela rollen av >gammalttoendeu, misstrogna mot alla reforrner och alla
initiativ i själavården. De skall framstå som det
förgångnas väktare, utan all kontakt med ungdomen. Det är få som genomskådar taktiken.
Hittills har ingen rumänsk teolog fått tillåtelse
att studera utomlands, införseln av västerländsk teologisk litteratur försvåras, biblioteken kontrolleras
regelbundet av statens inspektörer. Inom den vetenskapliga utbildningen märks redan den sjunkande
nivån.

Därigenom att den katolska kyrkan av latinsk
ritus, som har r.zoo.ooo medlemmar, med undantag för vissa områden i Moldau och Bukovina endast omfattar de folkliga minoriteterna, ungrare,
tyskar, polacker, bulgarer m. fl., har den katolska
kyrkan efter slopandet av unierad ritus mist kraften
att missionera bland rumänerna Därtill har partiet
skickligt utnyttiat den pyrande oenigheten mellan de
nationella grupperna för att ytterligare störa enigheten inom den katolska återstoden. Ännu finns
det ingen katolsk press därför att man inte kan ena
t ex. rumänska,
sig om ett gemensamt språk
- föråldrade bönsom förstås av zlla. Endast några
böcker har givits ut i små upplagor. Ortodoxerna
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däremot har ett stort antal publikationer.
De liturgiska reformerna har genomförts till hälften och bara pä vissa håll, därför att gemensamma
beslut i denna sak ständigt motarbetats. Om unga
präster, drivna av själavårdens krav, på egen hand

gör blygsamma försök, så återkallas de

till

ordstyrande kyrkoherdar el-

ningen av
"patriarkalisktu
ler också blir de angivna hos sin biskop. Vid de
båda seminarierna i Älba Iulia och Jassy med tillsammans knappt zoo teologer och ett motsvarande
antal gymnasister (numerus clausus!) unåer en tektor, har studiet av främmande språk gått tillbaka
till den gra,d att prästerna har svårt att sinsemellan förstå varandra.
Både munk- och nunneordnar fu alltjämt Iörbjudna. Det år bara ett fåtal f. d. ordensmedlemmar
som fått tillstånd act verka som kyrkoherdar. De

som förblivit flunnor har förts samman i wå större
gemenskaper, den ena i utkanten av Bukarest, den
andra i närheten av Bragov (Kronstadt). De har
det mycket trångt och förtjänar sitt uppehälle med
jordbruk och handaslöjd. De övriga arbetar var och
en för sig vid seminarierna, i församlingarna och
vid de statliga sjukhusen. Som sjuksystat utmärker
de sig nu som tidigare. Ällt slags särskild själa-

vård, t. ex. för studenter, för ungdom eller i form
av stilla dagar har därmed blivit omöjlig.
För att den orätt som vederfarits de unierade åtminstone i någon mån skall gougöras och även för
att den liturgiska reformen äntligen skall kunna genomföras och kyrkan återvinna möjligheten att
missionera, borde biskoparna hävda att rumänsk
gudstjänst, i vatje fall delvis, bör införas i alla
katolska kyrkor. Det är hög tid för en sådan åtgärd. Naturligwis måste de unierade återfå sina
juridiska rättigheter, men det vore oklokt att nu
återställa den unierade ritus i dess gamla form, då
iu genom konciliet möjligheter öppnats att skapa
nya liturgier på folkspråken. Förr kunde man anman ville
föra nationella skäl för denna ritus
t.

ex. motverka böjelsen

för

- språk och
ungerskt

men i dag inte
ungersk sed i Siebenbiirgen
längre. Det skulle i hög grad- gagta den katolska
kyrkan om den rumänska gudstjänsten mer och mer
brukades. I förbigående sagt: detta skulle stämma
ganska väl med den rumänska politikens oationella
hållning.
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Bland unierade präster och lekmän finns en del
som redan nu är redo för en sådan Jösning. Därmed

skulle de å ena sidan bevara ett tydligt avstånd
till den ortodoxa kyrkan och undgå en värvning

av

proselyter som de fruktar, å andra sidan skulle
de äntligen vinna frihet för de unierade att välja
sina religiösa former. Dess värre har den unierade
ärkebiskopen Hossu's alla böneskrifter awisats
han är fängslad och finns i ett ortodoxt kloster- i
Bukarest. Kanske måste den katolska kyrkan av
latinsk rit, som visserligen har mer än nog av
sina egna bekymmet, visa ännu större samkänsla.

Den katolska kyrkans inre kraft överträffar alltjämt de andra bekännelsernas, trots alla hårda slag
och förluster. Nästan alla äldre präster och alla
biskopar har

blivit dömda till långa

fängelsestraff.

Somliga har avtjånat upp till fjorton är, mänga
har dött under strafftiden. Några s. k. >fredspräster, har aldrig funnits. Äv de få starkt komprometterade prästerna lever numera bara en eller
annan kvar på någon undanskymd posc. Tyvärr finns
det några som i mänsklig svaghet ger polisen regelbundna upplysningar om vem som visar sig och
vad som förekommer i prästgfuden.
Det unierade prästerskapet har varit särskilt utsatt för förföljelse: alla dess biskopar utom två
har dött Li fängelse. Bland de prdster som tvingades
övergå till den ortodoxa kyrkan, framför allt bland
de gifta bland dem, finns några som försöker framhärda i tidigare gängse kyrklig sed
med patriarkens tysta medgivande. Ty också-den ortodoxa

kyrkan lider av brist på präster: det f,inns bara
wå teologiska fakulteter, i Bukarest och Sibiu, och

därtill ett seminarium i Curtea d'Argeg, avsert att
trygga återväxten i de tidigare unierade försam-

lingatna. I det stora hela utgör de flesta katolikers
orubbliga hållning en tillgång som inte får underskattas och som inte f.öfielar att göra inayck på
den övriga befolkningen. En ortodox professor i
filosofi vid den statfiga fakulteten har sagt att de
rumänska katolikerna utmärks av >esprit de nffinementt. En sådan anda
om orden tas i sin
- nödvändig I& hela
bästa betydelse
särskilt
-'it och detta inte bara på det redet rumänska folket,
ligiösa området
Att det ekumeniska arbeta hiaillo inte kunnar
uweckla sig torde fuamgå. av det redan sagda. Där-
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till

behövs oundgängligen

yttre och inre frihet.

Men kanske skall de olika bekännelsernas gemensamt burna lidanden en gång bära frukt
Den protestantiska gruppen är den uedje i storlek, och den är liksom den katolska delad i wå:
ungerska kalvinister och tyska lutheraner. Dessutom finns det unitarianer och de förut nämnda

i dag en lång rad betydande forskare bland
sina medlemmar. Den betydelse som föreriingen
haft för det vetenskapliga livet i Europa kan man
nar

inte bortse ifrån.

Görres-Gesellschaft bedriver sin verksamhet i olika avdelningar ledda av fackmän. Det finns avdelningar för filosofi, historia, rättsveteoskap, natur-

sekterna. Eftersom minoriteterna minskar i antal
och kulturellt inflytande
många ryska byar i
Banatet är redan folktommaställs också de in- allt den att överför allvarliga svfuigheter, f:.amf.ör
vinna sin nationalistiska och diupt vanetrogna håll-

vetenskap, psykologi, pedagogik, samhällsvetenskap,

ning. Olyckligtvis har de politiska partierna, tidigare nationalsocialisterna, numera kommunisterna,
vunnit många anhängare bland dem. De kristna
samfundens ledare har emellertid entydigt religiösa
mål i sikte. De har kanske lite mera frihet än katolikerna eftersom samfunden är små, inskränkta till
vissa områden och uteslutande till icke-rumäner.

ningsinstitut. Dessutom

Den lutherske biskopen Klein
stadt) är förtröstansfull:
oss).

"I

i

Sibiu (HermannGuds ledning finner vi

Om man jämför kyrkans läge i Rumänien och i
grannlandet Bulgarien, utfaller jämförelsen till Rumäniens fördel. Ty trots alla förföljelser och trots
och därmed menas
sin otillräcklighet har kyrkan
- om folket. En stor
ännu grepp
alla bekännelser

- ännu på ett eller annat sätt
del av folket håller
fast vid henne. Bulgarerna har inte ens låtit kyrkan
behålla rollen av nationell medkämpe. Hoo behövs
där över huvud taget inte längre. Under loppet av
sin historia har den bulgariska kyrkan försvagats
utåt av uppgörelserna med grekerna och inåt av
kätterska rörelser sådana som bogomilernas. Nu
är hon en undanskuffad åskådare till händelsernas
gäng.

I

landets största och mest betydande kloster,

Rilski Monastir, som ligger 8 mil från Sofia och
numera är nationalmuseum och hotell, tittar några
gamla munkar vemodigt ut från en flygelbyggnad
på strömmen av ruJister: ,ingen lägger märke till
dem.
Gerbard. Podshalsby

SI

Görtes-Gesellschaft
Görres-Gercllscbaft * en förening som består av
katolska vetenskapsmän av alla inriktningar, och räk-

politisk vetenskap. En av de viktigaste uppgifter
Görres-Gesellschaft har, är att lämna kristna bidrag

till

forskningen och göra kristna värderingsprinci-

per gällande vid universitet och offentliga forsk-

vill föreningen ge ekonomiskt stöd åt större vetenskapliga projekt. På dess
initiativ har Staatslexikon utgivits på Herders förlag. Framför allt har akterna från det uidentinska
konciliet publicerats. En uedje uppgift består i att
stödja vetenskapliga institutioner världen över. Slut-

ligen kan nämnas föreningens inuesse för mötet
mellan naturvetenskap och teologi. För den

sist-

är

1957 inom ramen för
Göres-Gesellschaft ett eget, internationellt institut
bildats som i åtrliga symposier behandlar aktuella
frågeställningar när det gäller att harmonisera naturvetenskapliga och humanvetenskapliga synpunk-

nämnda uppgiften har

ter.
Görres-Gesellschaft

är

en sammanslutning av per-

soner som är både katoliker och forskare. Således
har sällskapet gjort ett klart ställningstagande be-

träffande problemen mellan tro och genom förnuftet förvärvad kunskap. Som katoliker är medlemmarna öppna för hela verklighetens bredd. Det
gåller att varken smuggla in irrelevanta förutsättningar och synpunkter i ett vetenskapligt arbete
eller att agera som om tron och förnuftet inte hade
någonting med varandra att göra. Båda områdena
bevam i enlighet med sällskapets id6 och medlemmarflas övertygelse sin integritet, samtidigt som det
dem emellan finns en obruten kontinuitet. De
termer konciliet i Kalcedon (ät 45r) har använt
när det uttalade sig om Kristi båda naturer kan
faktiskt användas även här: utan sammanblandning,
men oskiljaktigt.
Sällskapet grundades under kulturkampen

i

Bis-

marcks Tyskland är fi76. Det gällde att i kulturkampens anåhga förtryck dokumentera att den av
katoliker framställda vetenskapen inte alls saknar
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inre och yttre frihet Den historiskt betingade utgångssituationen har förändrat sig. Ingen ghettomental-itet vidlåder det, utan det är i vära dagar
en erkänd sammanslutning av al\a vetenskapligt inuesserade vars tänkande och forskning erkänner den
kristna traditionens förpliktande kanktar.
Den vetenskapliga väddsbild som behärskat nu-

Att inordna staterna i en gemensam samhällelig
i vilken de kan existera vid sidan av rrar-

struktur

nya metoder för vetenskapens vardag kommer fram.
Detta visade sig tydligt under sällskapets senaste

andra framstår som den viktigaste uppgiften. Diskussionerna inskränkte sig tyvärr alltför mycket
till att behandla förutsättningana f.öt den fted som
innebär att det inte är krig, det vill säga frihet
från våld, maktbalans, avrustning, avskräckoingsmetoder. Ävsaknaden av en övetstatlig makt som galanterar att innehållet i det i FN-stadgan uttalade
och av alla stater accepterade förbudet mot våldshandlingar hålles, gör dilemmat uppenbart. Är fred
mer än bevarandet av status quo? Hur kan ris-

session.

kerna undvikas?

tiden befinner sig i en kris. Naturvetenskaperna
och de humanistiska gxenarna genomgår en omvandling. Nya möjligheter

för

forskningen och

t969 års nntman rii.d.e var förlagt till Miinster.
Det var därför helt naturligt att platsens atmos{är måste ha inflytande på programmet Miinster
var under trettioåriga kriget den ort där den första
europeiska fredskonferensen i nyare tid sammanträdde. Flera hundra diplomater deltog i förhand-

lingat åät i äratal. I >Friedenssaal" i rådhuset undertecknade spanjorer och holländare sin separatfred den 15 maj 1648. Den omfångsrika fördtagsakten undertecknades den z4 oktober i biskopens
residens
s mtliga närvarande, Den monumen^v
tala urkundssamling
som hör samman med den
westfaliska freden, Åcta pacis westphalicae, vari
även ingår den samlade svenska korrespondensen,
kunde inte undgå uppmädaamhet där den

stod

utställd i konferensbyggnadens vestibul.
Fred blev alltså av sig själv tema för den rättsvetenskapliga och den politiskt vetenskapliga avdelningens överläggningar. Man närmade sig problemet försiktigt och med ett visst perspektiv, nämligen med ett föredrag om fredstanken och rättsväsendet undet medeltiden och vid början av den
nya tiden. Rätt och fred hörde åä ndra samman.
Kyrkan hade största andelen i bemödandenaattgöra
den av ofred och våldsdåd fyllda medeltiden fredligare. Hon sökte göra medeltiden human och var
bärare av gudsfreden, som senaf,e avlöstes av den
från staten utgående nationella freden. Man fortsatte med att behandla tryggandet av fred och frihet från våld och klargjorde därigenom problema-

tiken

i

dag.

Vi

saknar ett positivt fredsbegrepp som

visar hän mot framtiden. Fred
lato av krig räcker inte längre

9o

i
i

betydelsen fråndagens situation.

Det var inte förvånansvärt att det i diskussionerna dök upp en tes som erinrade om nymatxistiska id6er: om du

vill ha fred, så förändra

de

samhälleliga förutsättningat som hittills alltid har
fört till krig. Den maktlöshet som fredssträvandena
dagligen möter i Vietnam, i Biafua och i Främre
Orienten, leder tankarna till bemödanden om ett
dynamiskt tryggande av freden. Påven Paulus VI

har gjort ett uttalande om att uwecklingen

kan

vara ået nya namnet för fred.
Revolutionens och den politiska teologins problem
togs inte upp till diskussion. Tvekade man inför

våra dagars radikalaste åsikter? Eller

betecknar
fredsbegreppet en utopi? Finns det inte någon garanti alls för freden i den nuvarande situationen?
En sak tycktes arbetsgruppen vara enig om. Po-

litiken är och förblir det möiligas konst. En oinskränkt och fullkomlig rätwisa torde inte gå att
förverkliga bland iordiska människor. Det är bdttre
att ta ett steg i taget och kompromissa än att stäva
efter allt på en gång och inte uppnå någonting
alls.

Den filosofiska gruppen behandlade temat >religionsfilosofins situation i dag,. Man utgick från
frägan om inte filosofin endast vidarebefordrar
gamla tankemönster mindre lämpade för vår nya
situation, eftersom filosofin samlat oerhörda mäng-

der material från begynnelsen i grekiskt tänkande
nutida. Man frägaåe sig framför allt vart kontakten mellan grekiskt och kristet tänkande hade

till

lett. Svaret var vägledande. Den moderna människan kan på sin väg

till

tron inte helt enkelt hoppa

iiver den fi,losofiska oraditionen. At nå fram tiil
tron är till och med endast möjligt inom ramen
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för denna tadition. Filosofin har ju präglat tron,
samtidigt som den har gjort oss till vad vi är.
Detta betyder emellertid inte att uppenbarelsen har
förvandlats genom den grekiska logiken. Tvärtom
har grekernas id6er omvandlats från grunden då
de möttes av kristen tro. Kristendomen har nått upp
till kunskap om den Gud som i frihet handlar med
människan. Det kristna tänkandet har upptäckt historiens dimension. Historia var redan Gamla Testamentets centrala realitet. Historien har blivit det

kristna tidevarvets stora ämne. Ja, vi har blivit
medvetna om att vi inte kan förstå oss själva, om
vi inte förstår gångna tider. Vad försvunna generationer ända till grekerna har tänkt och drömt
om har ju bidragit till att forma dagens västerlänning.
Görres-Gesellschaft visade,

i

inte minst

i

diskus-

den filosofiska gruppen i Mönster, att
man inte sitter i elfenbenstorn. Problem som kan
se ut att vara livsfrämmande avslöjade sig som

sionerna

högst aktuella.
Franz Holin SI

Liksom Bossuet och Newman hade Guardini
nytta av de år han tillbringade som siälasörjare
och församlingspräst. Den direkta kontakten med
människorna försåg honom med en praktisk livserfarenhet och en psykologisk blick som avsevärt bidrog till hans tankeutveckling. Under dessa år
gjorde han sina lärospån som författare dels med
sin doktorsavhandling över frälsningsläran hos den
medeltida teologen Bonaventura, dels med andra
teologiska och pastorala skrifter. Ar r9z3 kallades
han .till en nyinrättad lärostol vid Berlins universitet. Ämnet var också nytt: religionsfilosofi och
kristen världsåskådning. Hans uppgift var inte
bland de lättaste.
Genom revolutionen i november r9r8 hade socialisterna gripit makten, varför man befarade att

religion och kyrka skulle underryckas, beskyllda
som de vat att stödja den gamla regimen. Katolikernas sega motstånd (de utgjorde dä 3rYo av
befolkningen) fick dock till följd att lilfeimarförfattningen (rr augusti r9r9) medgav även religionen en tryggad ställning: enligt artikel r35 tillförsäkrades samtliga medborgare

full uos- och samvets-

frihet och statligt skydd vid

dess åtnjutande. Vid
studen-

En tänkare

alla universitet inrättades själavård för

Den nyligen bortgångne Romano Guardini (jfr
Credo 5o, 1969, 34 ff.) var en mångfasetterad

Om den politiska situationen sålunda var lugn,
så var det andliga läget dess mer tyngt av det
alltjåmt levande arvet efter Hegel, Schopenhauer,

terna.

gestalt: teolog, filosof, littetarurkritiker. Vill man
skriva om tysk id6historia mellan rgzo och r97o,
kan man svårligen förbigä honom. Född i Verona

1885, växte han upp i Tyskland, där han kände
sig lika hemmastadd som i Norditalien. Efter studentexamen r9o3 wekade han om han skulle ägna

sig åt naturvetenskap, samhällsvetenskap eller

me-

dicin, vilka ämnen han studerade i Miinchen, Tiibingen och Berlin. Äntligen fann han i Berlin sin
väg: efter teologiska studier i Freiburg i. Br., Tiibingen och Mainz blev han vigd till katolsk präst.
Under första världskriget blev han knuten till studentorganisationen
"Quickborn> som hade sitt säte

på ett slott i Rothenfels am Main. Dit återvände
han varje sommar (med undantag för tägra fä

gånger då han semestrade vid Comosjön) ända till
1939, när nazisterna lade beslag på slottet under
förevändning att man där bedrev statsfientlig verksamhet.

Nietzsche och undergångsfilosofin. Därjämte grasse-

rade den liberala protestantismen i sina olika former, förnämligast hos von Harnack, vilket resulterade i att tron på Kristus som Guds Son underminerades eller upplöstes. Guardini kom alltså vid
tillträdet av sin nya befattning i Berlin att befinna
sig i sällskap med andra företrädare för världsåskådningar som t. ex. Dilthey, Troeltsch, Jaapers
och Scheler. Deras uppfattningar, redan inbördes
olika, skilde sig dock betydligt från Guardinis syn
på världen.

Guardinis syn var grundad i dogmatiken. Det
vore emellertid fel att beteckna den katolska världsåskådningen som apologetik, som trons försvar. Syf;tet med väddsåskådninger. år att skärskåda världen,
kulturen och människan utifrån trons ståndpunkt.
Det är således ett vetenskapligt studium, inte en
osaklig blandning av filosofi och teologi. Guardi-
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nis verksamhet på det nämnda området

avsatte

djupa spår i märkliga essäet över berömda tänkare
som Dostojevskij, Pascal, Åugustinus, Dantg Hölderlin, Rilke och Sokrates, De visar hur en kristen upplever läsningen av dessa stora andar. Om
en av dessa essäer (Der Engel in Dantes Göttlicher
Komödie, Leipzig 1937) säger Olof Lagercrantz:
>IJtöver den fina och besjälade redogörelse för
än.glarna i komedin, som den tyske forskaren hdr
biuder, ger han också sina läsare en kordattad framställning av änglarnas historia i konst och dikt från

tid och fram till Hölderlin och Rilke."
(Från helvetet till paradiset, sid. z4r.)

Dantes

Ett annat praktiskt resultat av Guaräinis tankeverksamhet kan spåras i den existentialistiska inriktning hans teologi fick. Vad g^gnat det blivande
präster att under sina teologiska studier ta del av
vad Thomas ab Aquino, Arius, Luther och Augustinus sagt? Det skulle förvisso gagna dem mer
att få reda på vilken ståndpunkt teologin har att
inta gentemot Freud, Marx, Teilhard de Chardin,
Matcuse, Sartre och Robinson. Det är ju dessa som
drar upp riktlinjerna för det moderna tänkandet
som i sin tur speglas i litterära verk, film- och
teaterpjäser,

w- och tadioprogram och tidningsar-

tiklar vilka

Vi

sedan absorberas av den stora massan.
har behov av många tankearbetare av Guardi-

nis snitt som frejdigt ger sig i kast med uppgiften att ta lr,at^ på det goda som erbjuds av nutida profeter och sovra falskt från äkta. Guds uppenbarelse, som åsyftar varje människas frälsning, kon-

frooteras ju ständigt rned den
miljö i vilken den aktuella

skiftande kulturmänniskan lever.

Därför åligger det teologin att analysera denna miljö
och inleda en dialog med dess tepresentanter för
att i görligaste mån awinna den praktiskt frukt-

(1948-196), där han efterträddes av Karl

Rahner.

I

Miinchen var det ingen ovanlighet aft se föreläsningslokalen redan en halv timme i förväg fylld
av ivliga lyssnare. Ätt denna lokal dessutom ej
kunde vara annat än universitets aula vittnar om
hans ryktbarhet.

Vid sidan om sin akademiska verksamhet gav
Guardini prov på en beaktansvärd förmäga att fa-

scinera sina åhörare rned sina predikningar. Under
det akademiska äret vt Ludwigskirche mitt emot

universitetet långt i förväg fullsatt till sista platsen då Guardini varje söndag utlade sina tankar,
fast i en annan form än han gjorde från katedern.
Hans predikningar kuode vara i fyrtio eller femtio

minuter och var genomandade av stor gripenhet
Annars företedde hans liv inga särskilda yttre
tecken: hela hans person var försjunken i studier
och meditationer som resulterade i en mångfald
böcker och artiklar. Han var son och antag rc
till wå kulrurvärldar, den latinska och den germanska, vilkas vätdefulla egenskaper han förmådde
i en lyckad symbios. Hos honom spårar vi
lätt den s. k. clart6 latine parad med den metodiska,
aldtig nog tillfredsställda germanska längtan efter
djupare penetrering av problemen. Även hans språk
röjer en intressant personlig stil.

förena

Det är beklagligt att det av honom finns

ue mindre skrifter på

endast

Vfu Frälsares väg
till korset (Ansgariusfödaget ry56), Från teologi
till bön (Diakonistyrelsens förlag 196r) och Fostrets rätt att leva (Petrus de Dacia-förlaget 1966).
Att hans imponerande tankebyggnad och lika imposvenska:

nerande skriftliga produktion har något att ge världen kan kanske bevisas av art Morcelliana-förlaget
i Brescia beslutat att utge hans samtliga verk på
italienska. Detta är ännu märkvärdigare som fta-

bärande synpunkter.

lien i litterärt

Guardinis idäer vann småningom allt större genklang. Hans föreläsningar fann en lyhörd åhörarskara som även inbegrep äldre personer och icke

Frankrike. Redan nu föreligger trettiolyn skrifter
av honom på italienska, utgivna av både katolska

Till

dels ffu man söka en förklaring
till denna uppslutning i den omständigheten att
sinnet för religiösa frågor under tiden närmast efter första världskriget återuppväckts. Efter en tid
av tystnad, då nazistetna berövade honom hans lärostol (1939-1945), undervisade han på nytt, först
studerande.

i

Tiibingen (1945-1948) och sedan
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Miinchen

avseende

och icke-katolska förlag.
honom på svenska?

alltid varit beroende
När skall vi få mer

av

av

Maxirn Maaritsson

Teotema
Derr moderna människans villrådighet inför världen och sin egen situation framstår som eft centralt motiv i den italienske regissören Pasolinis film

Perspektia

Teorema, som r968 hade internationell premiär och
som förra året visades i Sverige.
Den yttre handlingen är enkel. En rik högreståndsfamilj, bestående av föräldrar, wå barn och

en tjänstekvinna, framlever sitt mondäna men samtidigt ganska isolerade och statiska liv i en stor,
muromgärdad förstadsvilla. Dessa fem Ifu en dag
besök av en ung rnan, som avisetat sin ankomst
genom ett telegram. Änonym, gådull, utan att lämna
några upplysningar om varifrån han kommer eller
vart han år pä väg, lever denne främling en kort

tid

som familjens gäst, innan ett nytt telegram
en dag ger honom order att resa vidare. Den verkan han under denna korta tid utövar på människorna

i sin

omgivning

är

emellertid oerhörd;

på ett sällsamt, oemotståndligt sätt upplever de sig
och låter sig alla förföras av honom.
attaherade
- blir slutresultatet en personlig ktis,
För samtliga
där var och en tvingas i närkamp med livsproblem,
som tidigare aldrig vari aktuella. I denna fas blir
de sammanhållande sociala banden betydelselösa och

familjen splittras. Filmens senare del skildrar fem
ensamma människors upplevelse av inre tomhet,
av att något är förlorat, som måste återfinnas, och
deras febriga försök att fä fatt pä det, som främlingen förmedlade, fem försök, som med nästan geometisk, stiliserad skärpa pekar i vitt skilda riktningar.

Det ligger nära till hands att se detta skeende som
en ren destruktionsprocess. En familj faller sönder,
det fundament i form av pengar, anseende och en
viss anständighetsmoral, som den baserade sin till.varo pA, ger vika inför en oväntad påfrestning. En
dödsprocess, som berövar människorna allt, som tidigare var väsentligt, som utblottar dem och driver
dem ut i öknen. Det musikaliska ackompanjemanget
av Mozarts Requiem och det återkommande ökenmotivet i bildsekvenserna qAnLar till att understryka
denna aspekt. I familjefaderns öde renodlas den
han skänker bort sin fabrik till atbetatna, klär -av
sig på järnvägsstationen och vandrar naken ut i
öknen.

Vid närmare påseende ter sig dock saken något
annorlunda. Var inte dessa människors liv tomhet
redan från början, lät vara en maskerad tomhet?
Led inte de struktuter, som tycktes ge stadga åt deras
existens, av en inre svaghet, som gjorde dem dömda

att vackla för minsta påfrestning? Händelseuwecklingen stöder en sådan tolkning. Främlingens roll
framstår som anmärkningsvärt passiv, det förlopp,
som startar i hans närvaro, rullar igång med påtaglig lätthet. Själv tar han knappast några initiativ, istället spelar han med i ett spel, som de
andra inleder. Rollen som förförare är med andra
ord långtifrån entydig, främlingen fungerar som
katalysator långt mer än som aktivt handlande subjekt. I hans närvaro lockas tidigare undertryckta
böjelser fram, han förför, därför att människorna
just förföras. Hans person fylinnerst inne vill
ler ut ett torffurn,- som de förut knappast anat; når
hat är hos dem, inser de dunkelt, att de, utan att
veta det, hela tiden väntat just på honom. När
han lärnnat dem, framstår i gengäld omheten som
manifest, oerhörd, skrämmande.

Vad mötet med främlingen har medfört är således
främst ett fördjupat medvetande om det egna jaget
och den egna situationen. Han har fört människorna
till en avgrund och lämnat dem, när de blivit
varse den. Masker har slitits bort, djupare perspektiv har blottats. Ensamma med sin ensamhet grips
de av desorientering. Sonen hänger sig åt ofruktbara konstnärliga experiment. Hustrun kastar sig in
i erotiska äventyr med främmande män för aa till
sist inse, att hon på den vägen aldrig kommer att
finna, vad hon söker. Dottern kan inte frigöra sig

från det förflutna:

i

meningslöst trots mot tiden
okände, bläddrar
bland fotograf.ierna av honom, knyter sig krampartat kring händelsen i det förgangna, mister kontakten med verkligheten och förloras till sist i sinnessjukdomens mörker. Endast en av de fem, tjänstekvinnan, finner en väg ut. Hon återvänder till
sin hernby som undergörerska, botar sjuka på övernatudigt säa och lyfa mot himlen i levitation.
Att Pasolini låter just tjänstekvinnan vara den
enda av personerna, i vars utveckling en övernaturlig realitet bryter fram, kan inte vara en slump.
Men även hos ett par av de andra skymtar Gud,
om än i gestalt av en frånvarande, en som sökes.
Hustrun lämnar vi, när hon gått in i en tom kyrka
och stängt porten efter sig. Och vad söker den ropande i öknen, som givit bott allt han ägde åt de
f.attiga, om inte Gud?
Så blir denna film en parabel om människans

fixeras hon

vid minnet av den
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tomhet, om hennes famlande efter en identitet, efter en fast punkt i en värld, där allting kan tyckas
flyta, och, sist men inte minst, om de genomgripande verkningarn av mötet med en person. Samtidigt måste denna person ses som filmens mest
problematiska gestalt. Genom hans besök tycks Gud

tala till människorna och föra dem till en fördjupad självinsikt. Men att personifiera denna funktion därhän, att man beuaktar främlingen som ett
helgon eller som en symbolisk framställning av Gud
siälv, förefaller högst wivelaktigt. Svaga hållpunki s6
ter för en sådan tolkning finns visserligen
- gloria
par bildsviter förmedlas associationer till en
rnen det tet sig betydligt
och till anglavingar
- antydoingar som symboler
naturligare att se dessa
för en funktion och att låta främlingen vara nägot
av den sofistikerade playboy han synes vata än att
försvaga det konkret pätagliga erotiska elementet
i hans förhållande visavi de fem till enbart symbol
för en övernaturlig kärlek.
I sin redovisning av en social strukturförändring
anknyter filrnen till kristna synsätt. Det bakomliggande motivet för att fabriken övergår i arbetarnas händer är en personlig kris, inte ett gripande
av makten underifrån. I konsekvens härmed kan
arbetarna inte tillerkänna fabriksägarens donation
karaktären av rtevolutionär handlingu. Förhållandet är värt att notera, eftersom regissören brukar
betecknas som matxist.

Pasolini kan inte undgå att engagera. På något
sätt speglas i Teorema den moderna världen och
dess vånda, vilsenheten, förlusten av en tro, översexualiseringen, de ångesdyllda försöken att finna
en fast punkt. Ett dokument om ensamheten, orn
man så vill
människans paradoxala ensamhet i

och överbefolkningens tidemasskommunikationens
Suerye Sörenton
vafv.

Obiektivitet i humanvetenskaperna
Under rubriken uÄr positivismen död?" skriver
Rainer Carls i Credo nr I r97o om objektivitet
och subjektivitet

i

vetenskap och nämner därvid

min avhandling "Soulside: Inquiries into Ghetto
sammanhang dfu jag
Culture and Communityu i
"tt Eftersom Carls kanske
inte känner mig som hemma.
helt oavsiktligt förefaller tillskriva mig åsikter jag
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inte har

vill

jag åtminstone antyda min egeotliga

inställning. Jag fu inte någon anhängare av "den
rena subjektiviteten" och skulle alltså inte kunna
acceptera att den som doktrin fick tjäna att immunisera all slags intellektuell löslighet mot kritik.
Mitt eget socialantropologiska arbete har däremot
lett mig som så mänga andra att notera hur en
naivt positivistisk metodik, dvs.

i första hand ett en-

sidigt betonande av kvantifiering, begränsar humanvetenskapernas arbetsfält så att stora delar av den
sociala verkligheten blir förbjudet område. Den
ohämmade subjektiva lössläpptheten ser iag inte
som ett rirnligt alternativ till det slaget av positivistisk orodoxi som ännu hävdas av somliga sociologer
vi måste i stället identifiera andra kriterier för- att bedöma forskning. Och de kriterierna
bör vi helst kunna enas om, antingen inspirationen till valet av forskningsuppgift kommer från
höger, från vänster eller uppifrån.

Ulf Hannerz

När man beskriver id6riktningar måste man förenkla och därmed förfalska. Jag är medveten om

detta och skrev därför försiktigt: uEn plats i sammanhanget har Ulf Hannerz' avhandling,. >Platsen" är de moderna humanvetenskapernas upptäckt
av kvalitativa, värderbara element. Det efterföljande
syftar dock inte så mycket på Hannerz. Jag ville
bara påpeka risken av aft nyupptäckten av värderingssynpunkterna och tesen om värderingarnas subjektiva karaktär kan leda till att man uppfattar
alla rnånskliga handlingar som >ren subjektivitet>.

Därmed menar jag inte "ohämmad subjektiv lössläppthet" ellenall slags intellektuell löslighet"
utan tesen om varje individs eller grupps absolura
beroende av psykologiska eller sociala

(i

denna me-

ning "subjektivau) faktorer, som med nödvändig-

het bestämmer individens alla tppfattningar, kunskaper och värderingar. Jag delar Hannetz' åsikt:

vi

måste bedöma forskning enligt andra kriterier än

positivismens och borde kunna enas om dem. Svårigheten med subjektivitet contra objektivitet kvarstår dock. Vad säger oss, att vi verkligen nått de

rätta kriterierna? "Inspirationen' kan hjälpa

oss

att ställa nya frhgor, men den ger inget svar, och
,överenskommelsenu gör inte falska kriterier till
rätta.
Rainer Carls SJ

Litteratur
Luke H. Grollenberg: A
Old. Book. Newman,
häftad g+.s:.

New Look at

an

N.Y. 1969, 4o8 s., $6.9t,

i och predikar evangelium, ja, för dem kan man
faktiskt säga att de är oumbärliga.
Dauid Stanle! SJ

Den holländske dominikanen Luke H. Grollenberg
är av fackmän framför allt känd för en utmärkt och
lärorik atlas till Bibeln. Han kommer nu med ett
ytterst trevligt atbete, där han har använt sin lärdom till en populärframställning av Bibeln. Boken
hat som underlag en serie föreläsningar om modern
historisk behandling av Skriften, hällna ry62-63
för missionärer i Sydafrika. översättningen har
gjorts av Richard Rutherford C.S.C. Resultatet har
blivit ett inuessant, vederhäftigt och synnerligen
tillfredsställande försök att uöverbrygga klyftan"
mellan den moderna
som författaren själv säger
uBron
klyfoch
Bibeln.
över
världsuppfattningen
tanu har två spann: "Förberedelseroa till evangelierna", det vill säga det Gamla Testamentet, och
"de fyra evangeliernar.
Fader Grollenberg har sitt mål i sikte från första
kapitlet. Från \Sflellhausens moderna his'toriskt kritiska syn introducerar han läsaren i Mosebockerna.
Men han varnar dem som finner avsnittet ,ganska

svårt" och föreslår att de spar det till ett senate
tillfäile. Sedan han nu placerat Israel och dess historia i sitt rätta sammanhang, presenterar författaren deuteronomisk historia (deuteronomium är
femte Mosebok) under den träffande titeln
toria som förkunnelse". Därefter diskuterar han
snabbt de andra historiska böckerna som sammanställts efter exilen, de profetiska skrifterna, vishetslitteraturen för att sedan avsluta sitt första "brospannu med Daniel. Den del som behandlar Nya
uHis-

Testamentet börjar, som det föregående avsnittet,
med en diskussion av modern evangeliekritik, som
aktualiserar uklyftan" som den uppfattas av modernt tänkande gentemot Nya Testamentet. För att
överbrygga den klyftan lotsar författaren oss på
ea vederhäftigt och uevligt sätt genom fyra faser
i evangeliernas tillkomst: Jesu offentliga liv; uppkomsten av ktisten påsktro; nedtecknandet av en
ny förståelse av det som Jesus sade och gjorde un-

der sitt jordeliv; och slutligen sammanställningen
av de fyra evangelierna. De sista kapitlen är särskilt läsvärda, speciellt för dem som undervisar

Josef Schm id: Tbe Gotpel Accord.ing to Mark.
Älba House, N.Y. 1969, 3ro s., $5.95, hättad
$ l.s:.
De som sedan länge varit förtrogna med Regensburger Bibeln kommer att hälsa utgåvan av
Schmids Markuskommentar på engelska med stort
intresse. Fader Kevin Condon, of All Hallows, Dublin, presenterar en språkriktig översättning av originalet. Man bör särskilt lågga mårke till hans egen

(troligwis) återgivning av den grekiska texten;

den

är beundransvärd på grund av sin enkelhet, tidstrogna språk och texttrohet. De som ej är bekanta
med Fader Schmids arbeten bör få veta att hans
kommentarer till evangelierna i över zo är särskilt uppskattats för sin lyckade kombination av
kritisk lärdom och kristet vittnesbörd. Följaktligen
är de ej skrivna för att svara på senare tiders evangeliekritik. Men de är på samma gång ,klassiska",
och när de nu för första gången uppenbarar sig i
engelsk språkdräkt (vi hoppas att det kommer fler)
kan de mycket väl hälsas som en betydelsefull händelse.

Daaid. Stanley Sl

Ivan Engnell: A

Rigi.d. Scr*tiny. Vanderbilt

N.Y. 1969, 3o3 s., $ro.
Professor John T. \(illis, från Nashville, har valt
ut 13 uppsatser av Ivan Engnell, professor vid
Uppsala Universitet ry4-l-t964, och översatt dem
till engelska för de specialister som är intresserade
av att tärma sig de centrala gammaltestamentliga
problemen på traditionshistorisk väg. Från början
var uppsatserna skrivna för ett svenskt bibliskt
uppslagsverk och de ger lämpliga exempel på en
V.

Press,

kritisk behandling av de gammaltestamentliga probanses karakteristiska för >Uppsalaskolanu, som samlades kring professor Engnell och
som utsatte den Sflellhausen-inspirerade litteraturhistoriska synen på Israels heliga skriftet för stark
kritik. Teorin om ett sakralt israelitiskt kungadöme,
hypoteserna om nyårsfesterna, teserna om den israelitiska profetismens utformning och dess messianska inriktning, finns alla representerade i sam-

lem som kan
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lingen. Professor Helmer Ringgren har bidragit
med ett förord, där han framhåller värdet av dessa
uppsatser som representativa för hans gamle väns
och föreuädares senaste uppfattningar i de flesta
frågor. Den uwalda samlingen uppsatser ur den utmanande och betydelsefulle, skandinaviske kritikerns produktion kommer säkett att vara både stimulerande och informativ.
Daaid' Stanley SJ

Peter F. Ellis

the
CSsR: 7åa Yabutist
- LonBible's First Tbeologian. Geoffrey Chapman,
don r969, 234 s., sh 42 l-.
Boken är särskilt aktuell därför att den ger teologin en plats inom Bibelns ram. Vissa kristna betraktar förnuftet med pessimism. Peter F. Ellis däremot utgår f'rän att ea förnuftigt tänkande har sitt
berättigande, ja, att det är nödvändigt även inom
trons sfär och att förnuftet långt från att störa eller
underminera tron gör den till 'något äkta mänskligt. Han visar hur i en gammaltestamentlig forn-

tid, då misstänlsamhet mot intellektet ännu inte
förekom och intellektualismeo ännu inte var född,
en intellektuellt spänstig författare med sitt sunda

förnuft genomträngde Guds uppenbarelse och hur
han nedteclnade frukten av just detta specifikt

mänskliga tillvägagångssätt. Den för oss i övrigt
okände författaren kretsar i sitt mediterande kring
gudsnamnet
"Jahve". Även om man går förbi
många lärda detaljer som framläggs i boken, är
man efter ldsningen förnyad i den glada övertygelsen a$ man såsom roende människa hat tätt att
förbli en tänkande människa
eller möjligen bli
det rner än förr.
V/, K,

Jakob Kremer:
d,an?

Bibellasning

-

Tnsn b'as1-

Alkuio Hei sing; Gud. bliaer altid. rnenneske.
Båda i Pauluskredsens forlag, Köpenhamn 1968,

ro7 resp. 99 s., Dkr r3i jo.
Båda dessa små böcker har sina förtjänster, men
båda lämnar tägot att önska. Jakob Kremers väg-

till

bibelliisning kan eftertryckligt rekommenderas. Att iäsa Bibeln hör ju till ett äkta kristet liv. Vad man dock efterlyser är en stöme klarhet
över att ett matematiskt bevis inte är den enda formen av övertygande bevisföring, dessutom över att
ledning
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bestämda outtalade förutsättningar är gemensam.ma
vetandet. Ger man sig i kast

för uon och för

rned kunskapsteorins antropologi, så får man inte
stanna på halva vägen. Vdrdet hos Alkuin Heisings bok ligger i att den på ett förståeligt sätt
förklarar, att man för att tolka en biblisk text först
måste skaffa sig en uppfattning om det litterära
sammanhang texten tillhör. Vad som däremot förblir otillfredsställande är att Heising i "inledande
tankep in'te förmår ge ett övertygande svar pä ftägan, hur en ,gudomlig uppenbarelse kan begagna
sig av människans språk och hur dess innebörd
ändå inte kan verifieras med mänskliga medel. Det
må nämnas att Heising för en tid sedan har avsagt sig sin ställning som abbot i Siegburg och
lämnat klostret.

IY. K,

Die fnint' Biicber d.er lVeiwng, verdeutscht

Martin Buber gemeinsam mit Franz
senzweig. Verlag Jakob Hegner, Köln
Olten r968,57o och (:a)

s.,

von

Round

DM r4:8o.

Martin Bubers bibeltolkning behöver inte någon
rekommendation. Experterna är eniga om att översättaren, själv ättling av Moses folk, har lyckats
fånga det hebreiska originalets arkaiska ton. Samtidigt kommer varje förståelsefull läsare att Iågga
märke till att tolkninger begagnar sig av vår
tids språk. Förlaget Hegner fuamlågger en ny utgäva av Bubers
och Franz Rosenzweigs
fem
- har nu kommit ut i sin 3:e
- uppMoseböcker. Den
laga. Förutom bibeltexten innehåller boken en artikel av Bubers hand. Tolkaren uttalar sig om tolk-

ningsproblemet och ger därmed samtidigt eft prov
på sin teologi. Han visar, att den judiska religionen står den kristna nära. Enligt Buber har nämligen den transcendente Guden i det judiska fol-

kets historiska väg trångt

in i

jordiska händelse-

förlopp, dock utan att spränga deras immanenta
sammanhang. Som kristen teolog kan man omedelbart anknyta därtill och påpeka att den av Buber

uttalade principen definitivt har förverkligats då
Ordet blivit kött.
Synd att vi inte har tolkar
i storleksordningen-Buber för att överföra förutom

de bibliska även de liturgiska

texterna

lull

väta

moderna språk!

V/. K.

Litreratur

Thierry Maertens &

Jean Frisqle: Kont-

rnentar zu d'en neuen Let*ngen d'er Metse, Bd I:
Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung.
Herder, Freiburg ry69, 33o s., DM 23i

-.

Under de närmaste tre åren kommer omkring rooo
i mässan inte tidigare använda bibeltexter att föreläsas för församlingarna. Detta är ett av resultaten
av den mässreform, som uädde i kraft i och med
innevarande kyrkoårs början. Varje veckodag under
året har nu fått sin egen epistel och sitt eget evangelium. På söndagarna kar'
och bör
före-

komma

tre

- gammaltestamentlig
texdäsningar: en

läsning samt epistel och evangelium. Härmed sker
en ätergäng till en äldre ordning, som bevarats
t. ex. i den ambrosianska rit, som fortfarande bru-

kas i Milanos ärkestift. Men härtill kommer för
den romerska ,liturgins del en nyhet, som åtminstone inte biir verka främmande för dem, som kän-

oer

till

Svenska kyrkans ordning:

för

söndagarna

ges tre serier av texter, så att alltså under en ffeårsperiod på en bestämd söndag nio olika texter
kommer att föreläsas. Det säger sig självt, att en
sådan reform ger många nya möjligheter åt både
präster och lekmän. Men reformen innebär självfallet också svårigheter för båda kategorierna. De
bibliska texterna skall nu fungera i ett nytt sammanhang: de skall betraktas och förstås i livets och i
liturgins nusituation. De kanadensiska professorerna
Maertens och Frisque ger i sin kommentar, av vilken
nu det första av nio band föreligger, en god hjälp
åt både präster och åt sådana lekmän, som vill
förbereda sig för och bättre tillgodogöra sig sitt
mässfirande. Varje text ställs in i sitt exegetiska
sammanhang, utläggs tematiskt och får sin konkreta tillämpning. I anslutning till utläggningen av
vanligen i wå kapisöndagstexterna ges också
tel
udörligare teologiska- reflexioner. Avgjort av
- värde är, att både den exegetiska tolkningen
stort
och den teologiska reflexionen genomgående ställs
i relation till själva evkaristifirningen.

fn

Per-Olof S jögren:

Måssa ocb rnission. Yer-

bum, Stockholm 1968,86 s.,

kr

r5:-.

1958 fick Per-Olof Sjögren i uppdrag av Lutherska
Viirldsförbundets Kommission för förvaltarskap och

evangelisation att >söka kartlågga och registrera arten av de s. k. särskilda gudstjänster, som man bör-

jat fira inom olika lutherska kyrkor i olika länder". Det är resultatet av denna undersökning som
presenteras i boken Mässa och mission. Men här
föreligger inte bara en registrering. Uppgiften har
växt ut och kom slutligen att omfatta även reflexioner över den teologiska och praktisk-pastorala motiveringen till dessa gudstjänster. Bokens innehåll
skall r97o presenteras som kommissionsrapport vid
Lutherska Världsförbundets världsmöte i Brasilien.
Det som framförallt behandlas i boken är f.tägan
varför mässan kan och bör betraktas som missionerande. Betydelsen av ordet missionerande

i

sam-

manhanget blir framför allt tvåfaldig: dels ett betonande av aktivt deltagande i mässan med syfte
att dess budskap sedan förs ut till >världsnr, dels
ett frambärande i mässan till Gud av världens synd
oå lidande. Den senare aspekten föredrar Sjögren
att i stället för missionerande kalla integration,
penetration eller represenladqn
ord som onekligen är mer adekvata.
En kritik mot de olika gudstjänsdormerna har
inom alla kyrkor sedan länge varit aktuell. Guds,tränsten har varit

för individualistisk, subjektiv elhinsidesvänd, menar man. Vatikankonciliets
ställningstagande betydde att den katolska kyrkan

ler

tog konsekvenserna av denna många gånger befogade kritik. Sökande efter en liknande förnyelse
har också länge stått högt upp på programmet
inom andra kyrkor. Det är däfiör av stort inuesse
att ta del av denna rapport med dess presentation
av en rad experiment och kanske framför allt de
teologiska resoremangen kring dem. För en katolik

är det intressant att kunna konstateta att mycket
av det som presenteras här är välbekant och ur
ekumenisk synpunkt kommer denna rapport sannolikt att vara av stor betydelse.

Birghta lVinbåcu

Josef Sudbrack: Die

Glaubuihd.ighei.t d.es
rr9 s., DM

Glaubent Griinewald, Mainz 1969,
8:8o.

För omkring tio fu sedan utkom på kontinenten
en rad av böcker om bön och mediation. Det
var eft tecken $ en allmän kris och förnyelse
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i

bönelivet.

I

dag ser det

ut som om själva tron

vacklade hos många. Nu gäller det att gripa sig
an med de fundamentala uosfrågorna. Till de skrifter som kan rekommenderas hör Josef Sudbracks
pocketbok om rtrons uoviirdigheto.

Det är en mediation om den kristne och hans
till Gud. Kristendomens grund är tron på
av
Nasaret: den konkreta tron på en histoJesus
risk person med en sådan tros alla svårigheter, en
uo på Kristus som inte glömmer bort medmännirelation

skan och kyrkans gemenskap, och en

uo

som måste

fötvetkligas i hoppet på Herrens återkomst. Den
kristne ä.r å ena sidan bureo av hela kyrkans uo,
å andra sidan bär han själv denna tro. På honom
beror det i sista hand, om det kristna vittnesbördet skall verka trovärdigt.

Boken är både modern och from: modern därkänsla för aktuella frågeställningar, from därför att han i samtidens

för att författaren visar en fin

språkdräkt presenterar den kristna uaditionen.

Klaus Dietz SJ

Johannes B. Lotz: Kreaz and. Aut'er$ehung.
Knecht, Frankfurt 1969, 116 s., DM ro: 8o.

Med glädje konstaterar man här att en filosofiprofessor inte nöjer sig med att meddela undervisning. Prästen i honom är vid liv och vill förkunna,
och samtidsmänniskan i honom intresserar sig för

vill göra kärnpunkten i det
ktistna budskapet levande för att på så sätt bidra
till att lösa dagens krisläge. Kors och uppståndelse
framträder som de wå lika väsentliga stadierna i
lSisti verk. Allt vad som sägs är hämtat ur bibtidens frågor. Han

liska källor.

Et

lräga behandlas dock icke. När nu Johannes
B. Lotz ger ut sina teologiska meditationer som
hjälp i dagens kris, så skulle man också gärna vilja
veta, vari krisen i detalj består. Frågan är inte
lätt att besvara. Just därför kommer den kanske
att locka den förkunnande filosofiprofessorn att
på nytt ta till orda.
V/. K.

Per Erik Persson

(red.): Albing nytt? En
bok om Uppsala 68. Verbum, Stockholm 1968,

r78

98

s.,

kr t2: jo.

Uppsala 68 speaks, Section Re-

pons. Geneva ry68, 97 s., SFr 6: 3o. L ars

berg;
möte i
234

Thu

n-

Förändting ocb förryelse. Inför kyrkornas
Uppsala 1968. Verbum, Stockholm 1968,

s.,kr

24:

-.

Per Erik Perssons bok informerar, introducerar, utmanar. Den ger god information om vad som hände
u,nder Kyrkornas världsråds fjd,rde generalförsamling i Uppsala 1968, närrnare bestämt om vad som
diskuterades i de sex cektionerna, mötets innersta.
Samtidigt framstår boken som en god introd'*ktion
i dagens ekumen'ik. Vägen til,l Uppsala belyses med
instruktiva sakuppgifter. Känsliga punkter i de ekumeniska kontakterna varken bagatelliseras eller förbigås. Därmed blir boken arn anand.e. Man kan

inte heller vänta sig något annat av en bok

som

redigerats av en så kunnig och realistisk teolog som
professor Persson. Han kan nog inte räkna .med
allmänt bifall, när han i Svenska Kyrkans tosbe-

vill ersätta ordet ,allmänneligu med ordet "katolsk>. Om hans förslag skulle gå igenom,
skulle säkert både hans egna trosfränder och >romerska' kristna bli skrämda. Vi är övertygade om
kännelse

att professor Persson vet det.
Vill man studera Uppsala 1968 mera ingående,
så måste man samtidigt med Perssons bok ha sek-

tionernas slutgiltiga texter, section reports,

De är

i

till

broschyren Uppvla 68
speaks (som har kommit ut även på tyska och på
franska: Uppsala spricbt, A löcoute dUpsal).
En ännu bättre inblick i sammanhangerr ger studiet av de texrutformningar som utarbetades av
förberedande kommissioner före mötet och framlades för deltagarna som grundval för arbetet. Lars
hands.

samlade

Thunberg har förtjänstfullt utgivit texterna på
svenska. På sitt optimistiska sätt talar han i titeln om förändring och om förnyelse.
Ekumeniker kir inte köpslå om ord. De bör tala
om den bakom liggande verkligheten i stället. Och
den stora oroande f.rägan är:. var är Kristi kyrka?

v/. K.

Mårten Mårtensson: EkumeniA i dag, St'adieplan till Per Erik Perssons bok: Kyrkorna i vinlden. Gleerups, Lund 1968, z8 s.,

kr 3:5o.

"Under flera år har Per Erik Persson nära följt
den uweckling som gäller de mellankyrkliga rela-

Lirteratur

tionerna. Som professor

i

dogmatik med symbolik

vid Lunds universitet har han inriktat sin undervisning på dagens och morgondagens teologiska frågeställningar. Och bakom det undervisningsarbetet
ligger en internationellt uppmärksammad forskningsinsats som har ägnats åt vitala teologiska frågor för romersk, ortodox och svensk kristenhet."
Så framställer Månen Må,rtensson själv sin studieplan till professor Perssons bok (jfr Credo 49,
1968, r4z). Studieplanen kan rekommenderas.
V/, K,

Johnso,n Goanab ar^rami En öppen d.öm.
Indiska böner

qvi st.

i tolkning av Britt G. Hallrr3 s., kr r9:-.

Verbum, Stockholm 1969,

Underrubriken är vilseledande. Visst är författaren
till bönerna indier, men enligt vad han själv uppger har han hämtat sina tankar huvudsakligen ur

Bibeln. Han

il själv kristen. Fromhetstypen

av bönerna är formulerade med utgångspunkt från
Indiens birua och fortfarande växande materiella
nödläge. Boken är alltså ett rop om u-hjälp.
dast

i

till

Indien är den däremot

"En
en-

inskränkt bemärkelse. Författaren har fu 1969

tagit sin teologie licenciatexamen i Hamburg. Kommer han nu att återvända till hemlandet och öppna
dörren litet mera? Skulle han samla gammalt indiskt bönegods, så skulle europ6erna ha all anledning att vara tacksamma och samtidigt få nya motiv för att prestera u-hjälp.
V/, K,

Äns J. van der Be nt: Tbe Cbristian Marxht Dialogae. An annotated bibliography. \7orld
Council of Churches, Genöve 1969, 9o s., SFr
6:5o.
Tankeutbytet mellan representanter

tidskrifter. En del äldre litteratur har även medtagits till hjälp åt sådana som vill sätta sig in i

den historiska bakgrunden

till

dagens kontakter

mellan kristna och marxister.

Äns J. van der Bent är sedan många år bibliotekarie vid Kyrkornas världsråds bibliotek i Genåve. Han har god kännedom om vad som kommer ut på bokmarknaden och har även personlig
kontakt med en del marxister som besökt Genåve. Man kan bara önska an han kommer att
fortsätta sitt arbete att anteckna allvarlig litteratur
på ett av vära dagats viktigaste områden.

V/, K.

på-

minner om god luthersk uadition. En avsevärd del

öppen dörrn just

kontakterna mellan kristet och marxistiskt. Han har
sammanställt bokpublikationer och tidskriftsartiklar som har utkommit under det senaste decenniet
på engelska, tyska, franska, spanska och italienska.
Polemiska bidrag, kristna eller marxistiska, har inte
upptagits i listan, däremot en översikt över viktiga

för kristendom

och marxism har under senare år blivit allt livligare. Världens nödläge har medfört det Oavsett om
det rör sig om vetenskaplig dialog eller om sammanstötningar på det politiska och sociala planet,
i båda lallen är det angeläget att konfrontationerna
stöder sig på kunskap och insikt. Därför har Äns J.
van der Bent gjort en mycket förtjänstfull insats,
då han fnmlägger en kommenterad bibliografi till

Georg Siegmu r'd:. Die Natar

d,er nzemch-

licben Sexualität Verlag \Von und '$7'erk, Köln
1969, r17 s., DM 4:8o.
Människan har inte ett medfött språk. Vad hon har
av naturen är språkförmäga. Pä ett liknande sätt
är sexual,iteten en mänsklig förmäga, vars förverk-

ligande inte är instinktstyrt utan sker under förnuftets ledning. Det enda som )naturen" härvidlag
har bestämt är att sexualiteten är en mänsklig möjf,ighet bredoid and.m. Den kan alltså endast utvecklas i människan som helhet. I motsättning till vad
vissa ideologer brukar räkna med är sexualiteten
i "primitiva> kulturer avsevärt mera bunden av

normer än vad den är i senkulturer. I varje fall
är den sociala kontrollen i tidigare uwecklingssta-

dier intensivare än

i

senate,

Professor Siegmunds innehållsrika bok fortsätter
diskussionen efter encyklikan Humanae vitae. Den
åberopar kalla fakta. Resultat av vetenskaplig forskning redovisas och sätts mot de pansexualistiska
drömmerier som gör sig gällande i massmedia. Sexdiskussionen flammade upp våldsamt omedelbart
efter det aft Humanae vitae publicerades för att sedan lika snabbt slockna. Tiden torde numera vara

inne för att på allvar återuppta den. Georg Siegmunds nya bok framstår som ett lika viktigt som
konfattat bidrag därtill.
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Joh,n T. McNeill:

Siälaaårdens historia. Diakonistyrelsens bokförlag, Stockholm 1966, 4r4 s.,

kr 37:5o,44l.-.
Fastän bade de dogmatiska och de psykologiska
principerna för själavård för närvarande stfu under
omprövning, har John T. McNeills själavfudshistoria sitt värde. Ett omfångsrikt material är här samlat och sammanställt till en bok som lockar till
läsning. Bokens oyttighet stegras genom de i noterna framlagda litteraturuppgifterna
som dock

tyvärr inte är aktuella; originalet utkom
r9jr. I
ett slutkapitel tar iötfattaren upp den moderna
djuppsykologin. Han uppmanar psykologer och psykoterapeuter ac inte förbise den pionjärinsats som
själasörjare, framför allt kristna, har gjort. I dag
har en del av deras erfarenheter renodlats inom psykologi och psykiatri, efter att under århundraden ha
odlats inom ramen för själavården.

Förfaaaren påpekat att djuppsykologin kan fördjupa själavården. Men han vet också att det fö-

fall av själslig sjukdom där psykoterapeuten står vid gränsen för sina metoders möjligheter

rekommer

och där han måste överlämna fältet åt själasörjaren.
När allt har gjorts som den psykologiska och den
psykiatriska vetenskapen kan göra för att bota en
människa, kan hennes brott mot samvetet hindra
henne från att uppnå verklig befrielse
så fram-

John T. McNeill. -Tyvärr saknar han förståelse för att kristendomen såsom up-

håller praktikern

i

penbarelsereligion övergrir rent mänskliga kategorier. Han avslöjar sig då han helt naivt påstfu att
det är de gamla grekerna som har >uppfunnit den
kristna teologins begreppu Gid. aa).
Ämnet är viktigt. En som vet vad kristen övertygelse betyder för det mänskliga livet har svårt
att förstå hur en psykiater, som saknar egna religiösa upplevelser, skall kunna skaffa sig förståelse
för en kristen som söker vård.

nn

Ålois Hun,ing: Editb Stein

tnd. Petet Vast.
Von der Philosophie zum Glaubenszeugnis. Verlag

Regensberg, Mönster ry69,78 s., DM 5:8o.
Ått möta stora personligheter genom deras egna ord

är alltid en upplevelse, men en upplevelse

som

samtidigt kräver en del förkunskaper om veder-

roo

börande personer. I Älois Hunings lilla skrift träder wå av rgoo-talets stora religiösa personlighetet
levande fram för läsaren i ögonblicksbilder, som
tyvärr aldrig blir mera än just ögonblicksbilder.
Det år brewäxlingen mellan Edith Stein och Peter
rJ7ust och brev från Syster Teresia Renata de Spiritu Sancto till Peter 'Wust som samlats här och
får ge bilden av wå diupt religiösa personers reaktioner inför lidande och död.
När man läser detta vill man veta mera. Vilka

var

dessa människot?

Hur kom de fram till

sin

övertygelse? Hur förverkligade de sina kallelser?
Frågorna tornar upp sig, men får tyväff inget tillfredsställande svar. Bokens återstående kapitel ägnas åt korta biografiska notiser och deaa kompletteras så med Peter \(usts uppsats ,Von Husserl
zum Karrnel> först publicerade i Mi.insterischer Anzeiger och Köloische Volkszeitung med anled,ning
av Edith Steins upptagni'ng i Karmelitorden samt
pater

\funibald

Grewes berättelse från Peter Nfusts

sista levnadsdagar.

Ållt

detta är uppbyggande läsning

i

otdets bok-

stavliga och bästa mening och kanske kan man
också förmoda att boken kan inspirera till vidare
läsning, men nog hade man önskat en fastare komposition och fylligare presentation av de båda huvudpersonerna. Bäda är förviso vätda att presenteras inte minst för svensk publik.
Birgi.tta \Yinbäck

Bo Setterlind:
Stockholm 1969,

7

Korset och stjärnan, Ver um,

r

s.,

kr

8:-.

Denna diktsamling, bestående av dikter från Seaer-

linds tidigare ptoduktion, fu nlgot så ovanligt som

en rad bekännekedik er på
tisk, ljus ton präglar dem

svenska.

En optimis-

så ljus att den i-

bland nästan slår över i det -overkliga. Mycket ofta
i Bo Setterlinds produktion kan man mdrka spår

av det högstämda ibland på gränsen till det salvelsefulla. Så också här. Därför är detta ingen bok
för sökaren. Han/hon skulle troligen alltfcir snabbt
stötas bort av säkerheten, ibland naiv, ibland på
gränsen till övedägsenhet Håir finnes emellertid
många hymner och dikter i psalmton, som kan ge
oss ord för tacksamhetens och jublets bönet.
Bi,rgitta Vinbäch
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