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Sedan sist
Periodiska pressorgan
Både dagstidningar och tidskrifter har i dag svårzue att existera än förr. Industriålderns människor
är alla till en viss grad stressade. Den gamla goda
tid som gav den ro som behövs för en eftertänksam

läsning av tryckalster tycls vara förbi. Dessutom
?ir konkurrensen från radio och framför allt från
w skarp. De stillsamma kvällar i synnerhet under
vinterhalvåret, som tidigare lockade till en kontemplativ läsning och till aa odla en viss inåwänd-

het, är nu fyllda av rörliga bilder. Det finns ju
ingen bekvämare form av information och under-

hållning. Följden har blivit att en del tidningar
och tidskrifter har måst läggas ned eller reduceras
till ett minskat antal nummer per år. Det senaste

den vägen som har hänt i katolska sammanhang
de nordiska länderna är att Docutnenta, Finlands
katolska kulrurtidskrift, från och med detta år inte

i
i

längre utkommer som tidskrift utan som årsbok.
Documenta grundades för sjutton fu sedan av dominikanfädetna i Helsingfors.
För att kunna överleva har på senare tid vissa
tidskriftsredaktioner börjat att på allvar överväga,
om de inte skali byta ut de uyckta häftena mot
den modernaste formen av elekaonisk kornmunikation, televisionskassetter. I pedagogiken har elektroniska kommunikationsmedia redan trängt in. Nu
står de i begrepp att erövra även publikationsväsendet. Ingen tycks kunna hejda deras inneboende
dynamik. De har ett starkt stöd för sin spridning
i ett därtill knutet prestigetänkande. Ekonomiska
intressen skymtar i bakgrunden och de betraktas
dessutom av en bred opinion som statussymboler.
Credo har trots allt för avsikt att fortsätta sin
beprövade linje. Visserligen måste prenumerations-

avgiften med denna årgång höjas med några kronor, men redaktionen är överrygad om att ltåsarna
inte kommer att ta anstöt av det. Många läsare har
säkerligen redan väntat sig något sådant, eftersom
den allmänna prisstegringen håller i sig. Från läsekretsen har faktiskt kommit reaktioner som stimulerar redaktionen att fortsätta på den väg tidskriften sedan länge följt. Credo infotmer,u
inte så
- andra
mycket om enskilda fakta (för detta finns
organ), men om principerna. Tidskriften vill belysa skeendet och dryfta problem från de synpunk-

I-
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ter som har sin rot i katolsk trosövertygelse. Även
icke-katolska föri.attare förekommer i spalterna. De
har inte sällan saker och ting att fuamfön som väl
passar

till

den kristna uaditionen

i

detta ords vi-

daste bemärkelse.

Då vi för wå fu sedan övergick

till

en förändrad

yttre uppläggning av vår tidskrift och till en typografi som rymmer mera text än den dittills använda, stannade vi med avsikt vid att trycka huvudartiklarna över hela sidans bredd. Endast redaktionsartiklarna (Sedan sist), perspektivbidragen och
recensionerna är spaltade. Vfu mening med arrange-

manget är 'att huvudartiklarna redan genom sitt
yttre skick skall locka till en mera samlad ldsning
ge en rofylld atmosfär

i

en jäktad tid.

- Det finns goda skäl för

övertygelsen

att

de

för kommunikation jämsides med
innovationerna kommer att fortbestå. Det finns
många som uivs med w'rutan. Men fortfarande
tycks det finnas ett avsevärt antal människor som
har förmågan att stänga av elektroniska appuater
gamla formerna

därför att de är intresende av att få någonting att
läsa.

Gertrud von le Fott

r
till vfu

r97r, 95 år

har avlidit den

november

Hon hör

tids mera betydelsefulla skalder.

gammal.

Hennes genombrottsverk var Hymnen an d'ie
Kirche, hymner riktade till kyrkan. Då de kom ut,
är 1924, var författarinnan 48 år gammal och inträdde alltså sent på diktarbanan. Vad hon uttalat
i hymnerna förbiev faktiskt bestående under hela

liv och i hela hennes fortsatta författarskap.
Hon skrev inte hymner om kyrkan. Kyrkan var
för henne alltför levande. Mötet med kyrkan hade
fört henne till henne själv. Hon förmådde endast
hennes

samtala med kyrkan. Hennes hymner blev bekännelser och lovsånger pä en gäng. De framstår både
som självbiografi och som förkunnelse. Det personliga skeende där varje människa på ett mer eller mindre medvetet sätt finner sig själv, sammanföll hos Gertrud von le Fort med den intellektuella process i vilken hon upptäckte kyrkans teo-

logiska realitet, Därför kunde hon vända sig

till

kyrkan och säga: ingen som någon gäng bar efi.arit
dig kan överge dig. Ett i sinnevärlden givet feno-

Sedan. sist

men
kyrkan som Kristi närvaro i historien
för henne personligen. Vdrldens ljus,
blev cenualt
som hon kände igen i kyrkan, blev hennes. Hennes
möte med kyrkan hade märkt henne med allt vad
det innebär. Det gör ont och är slutgiltigt. Det
föder uppror och jubel. Det ger oro och lugn. Vad
som betydde något för Geruud von le Fort blir
helt klart när vi ser efter vad hon menade med
rkyrkanr. Kyrkobegreppet var för henne inte en
sammanfattande beteckning i stil med begreppet
samhälle eller begreppet värld eller liknande sociala kollektivbegrepp. Med kyrkan åsyftade hon
den konkreta grupp, den gemenskapsindividualitet
som

vuxit fram kring

Jesus

av Nasaret och

som

tiderna igenom har bevarat sin enhet och sin unicitet genom att förbli cenuerad kring hierarkin.
Gertrud von le Fort hade förstått att en grupp på
samma sätt kan vata en engångshändelse som individuella personer är det. Så var kyrkan för henne
det individuella "sociological bodyu som har garantin för sin identitet med sig självt i biskopskollegiet med Roms biskop i spetsen. Vad hymnerna redan visat, framträdde öppet, då hon år
r9z5 formellt upptogs i den katolska kyrkan.

Gertrud von le Fort var historiker. Hon var
höjd över allt som var modebetonat. Hon kände

till

kyrkans begränsning och även hennes sanning.

Hon kände faran med ett etablerat uossamfund.
Men hon visste också att en gemensam övertygelse
har en naturlig tendens till social strukturering i
sig. Hon visste att lydnaden kan förstöra en människa, föra henne bort från henne själv. Men hon
var samtidigt enig med de stora mysdkerna om att
lydnad öppnar en anoars ouppnåelig vidd, om auktoriteten inte är av denna världen. Hon var medveten om klyftan mellan kyrkans stiftare och den
aningslösa självbelåtenhet med vilken kyrkans barn

ofta har smutsat ner hennes klädnad. Men hon var
också medveten om att kyrkan ändå är den konsekventa fortsättningen på inkarnationen, på att
kött med allt det motbjudande
Ordet blivit kött

som köttet kan medföra.
Hon älskade hednisk stolthet och fruktade kristen småskurenhet. Men hon
visste att kyrkan ändå är den enda makt som kan
föra hedendomen till att uppnå sitt bästa. Kyrkan
måste ständigt reformeras, men hon kan endast reformeras inifrån. Det finns bara ett sätt att
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bli fär-

dig med kyrkan: att kasta sig i henoes armar. Kyrkan är mäktig, men hon år det inte på grund av
fysiska maktmedel, hur litet än enskilda av hennes
ansvariga ledare har försått det. Hennes makt är
ett ljus som lyser. Har man fått se en glimt dårav,
kommer man inte längre undan henne. Med
Gertrud von le Forts egna ord: såsom kyrkan förföljer en, så kan endast Gud förfölja en. Kyrkan

är den stora stötestenen i historien. Men när en
gäng alla hemligheters slut är inne, skall det bli

uppenbart att hon bär Guds insegel på sin ganna.
Då kommer tiderna att känna igen sitt eviga i
henne.

- Gertrud von le Fort, ordagrant
Så talade

i

hym-

nerna och på ett mera indirekt sätt i sina talrika
romaner och noveller. Det är alltid det ekklesiologiska problemet hon snuddar vid. I så hög grad
stod hon mitt uppe i sin egen tid. Även i detta
avseende var hon betydande. Vad teologerna är
oroade av i dag och vad de för övrigt har delade
meningar om, är fuägar. i vilken mening man kan

tala om kyrkor och

i vilken

bemärkelse kyrkan

varken tillåter någon reell pluralitet eller någon
grammatikalisk pluralbildning. Gertrud von le Fort
iämnar oss inte i någon oklarhet angående sitt eget
ställningstagande. Och vad som är minst lika betydelsefullt: den teologi hon kretsade kring i sitt
författarskap var just rgoo-talets. Skulle man en
gäng i framtiden glömma bort när hon levde, så
skulle man på grund av det teologiska problemIäge hennes verk återspeglar kunna sluta sig till att
hon måste tillhöra rgoo-talets första hälft.
Kvinnan är kyrkans mest talande symbol. I pansexualismens tidevarv vanställs kvinnan till oigenkännlighet. Gertrud von le Fort däremot visste något om kvinnans sanna storhet. Med sin kollega
i diktkonsten, Paul Claudel, var hon enig om att
kvinnan är mäktigast i världen. Claudels Proeza,
i Soulier d.e satin, och von le Forts Blanche de la
Force, i Die Letzte arn Schafott, visar de wå si-

dorna hos kvinnan. Genom sitt kvinnliga behag
blir Proeza Guds metkrok. Blanche är svag till naturen, men bortryckt av nåden är hon stark nog att

bli martyr.
Om man

vill fatta den bortgångna diktaren i
litteraturvetenskapliga kategorier, måste man räkna
henne bland berättarna. Hon började visserligen

Sed.m.

med hymner, men den episka konsten var det område ddr hon egentligen hörde hemma.
På svenska har wå av hennes episka verk kommit ut: Veronikas svetteduk (Lindblads, Stockholm

1948) och Pilatus hustru (Lindblads, Stockholm

ry62). Tyvån är båda sedan år sluaålda. Credo
har publicerat en del av hennes hymner: utan uppgift om översättaren i fugångatna t934 och 1935,
i tolkning av Eva Hjorth i årgängatna 1937 och
1938, i översättning av Folke Gjerulf i fugängarna
r9jr, r9j3, 1914, 1956, 1917, r96t, t96z och
ry6e.

Neruda

r97t äts Nobelpristagare i litteratur är erkänd som
diktare. Det dr uppenbarligen detta som föranlett
Svenska Akademien att ge honom priset. Som politiker och människa är Neruda omstridd. Till de
olika bedömningarna av honom har vi ingen anledning att ta ställning.

Pablo Nerudas borgerliga ramn är Neftali
r9o4 i Parral, en by

Reyes Basualto. Han föddes
vid Åndernas fot, och är son

till en lokförare. Han
studerade romanska språk vid Chiles universitet,
framför allt franska språket och litteraturen. Hans
diktsamtngar fuän rgzo-talet gjorde honom berömd och hjälpte honom i hans kattiär. Han

aädde i diplomatisk tjänst och sändes till Burma
och på r93o-talet till Spanien, där han kom in i
kretsen kring Garcia Lorca och det nya Spaniens
störste lyriker, Juan Ram6n Jim6nez. Det var sär-

skilt Garcia Lotca som fascinerade honom med sin
böjelse för tradition och det svärmeri för folkets
instinkter och lika diupa som sanna lidanden, som
hos oss tolkas som folklore.
Som Chiles konsul i Madrid överraskades Neruda
av inbördeskriget Hans entusiasm för den republikanska saken och Garcia Lorcas död drev honom
in i det kommunistiska lägret. Det verk i ue delar
som han hade påbörjat redan i Burma, >Vistelse på
jordenu, utökades fu r9l7 i Madrid med ytterligare en del: rSpanien i mitt hjärtar. Men det var
först i efterhand som hans lidelse för kampen för
proletariatet i sovjetisk propagandastil tog sig ut-

sia

tryck och efterträdde hans hyllningar till Sydamerikas exotiska natur och hans omsorg om de fattigas Lränkta humanitet. Jimdnez skrev 1939, att den
unge mannen från Chile var )en stor diktare, en
stor, dålig diktare, en oordningens store diktareu.
När Hitler angriper Ryssland uwecklas han till en
den agitatoriska propagandans sångare, som skall
elda massorna

till

kamp mot fascismen.

Efter kriget reste Neruda hem till Chile, gick
in i kommunistiska partiet och valdes till deputerad i den chilenska parla-entet. Han vände sig
mot deo tidens väswänliga politik i Chile, förlorade sin diplomatiska immunitet och ställdes inför domstol. I wå år lyckades han uppehålla sig
i landet anonymt, meri rgjr for han återigen utomlands. Han bodde sedan för det mesta i Frankrike,
men besökte också Kina och Sovjet. 1953 fick han
Stalinpriset Redan året innan hade han kunnat
återvända

till Chile.

Med kommunism menade Neruda ohumanitetr.
I sina konstnärligt sett svagaste diktsamlingar
(rDruvorna och vinden>, >Elementära odenr) från
mitten av r9;o-talet kommer hans humanism ofta
till uttryck. Det är inte något under att ,humanistenu Neruda så småningom blev antistalinist
Det ,humanitära, åtaget lockar massorna och identifieras med den politiska protesten i alla de la-

i Europa och Amerika som endast
kommunismen i teorin och genom propaganda. Neruda uttalade det han trodde på som
sia diktarbudskap. Han gjorde vad vatken Gabriela
Mistral eller Jorge Luis Borges ville förstå, och han
har också klandrat dem för det, utan att därför förneka deras storhet som diktare. Vad Borges betråffar ledde det till en brytning. Neruda trädde i vänsterns tjänst, som så sakteligen vann terräng i hans
tills hans stund kom i och med hans vän
land
- seger. Han blev ambassadör i Paris.
Allendes
tinska länderna
känner

till

Nerudas uweckling liknar i många avseenden
Asturias! Också denne kom ur folkens led, gav
sig in i den politiska kampen, var tidvis emigrant
i Europa, blev ambassadör i Paris och fick som
sådan för fyra är sedan Nobelpriset. Också han är
uen kaos' diktare>, fastän han är djupare rotad i
det indianska, medan Neruda vill tro på de absuakta massorna.

JEAN-BERNARD LIVIO

Jesus Davids son

i Nasaret, en liten stad i Galilden,

som tidigare var helt okänd. I hela
sitt liv kallades han nasard och det är på en ganska besvärlig omväg som legenden
har lyckats få honom född i Betlehem.>
Defta var för hundra år sedan sista skriket i f.räga om litterär kritik av evangelierna, och det är Ernest Renan, som har skrivit det. Alltsedan dess har bibelforskare
åter och åter gripit sig an frågorna }ring Jesu barndom och särskilt då brottats med
de wå berättelserna därom hos Matteus och Lukas. Somliga anser att de är legender
eller rnyter, utan grund i den historiska verkligheten, och framhåller dessutom att
Matteus och Lukas genomgående motsåger varandra i detta stycke. Ändra blandar
ihop det historiskt givna med de litterära formuleringarna och vill få ut ur evangelisternas texter det sonr författarna inte säger. Vad kan vi då veta om den första julens händelser genom berättelser om Jesu barndom, tankegångarna i dem och deras
>Jesus föddes

värde.

Matt r: t8-25 i sitt smnmanbang
De wå första kapitlen hos Matteus är en diptyk och dess ena flygel är en släkttavla
som genast ställer in Jesus i hans mänskliga situation: han blir en person i det utvalda folkets historia. Släkttavlan förbinder Josef med David och Abraham och gör
honom till en av kung Davids avkomlingar samtidigt som den säger att han var
>>Marias man, och av henne fijddes Jesus>. Den gör alltså Josef till en nyckelfigur.
Han står emellan det gamla, det förflutna, Abraharns folk och det nya, det som
börjar med Jesu födelse. Genom honom ser vi Jesus i Gamla Testamentets förlängning, förebådad i Mose och förutsagd av lesaja och David, vilket vi får se längre
fram i kap. z. Men släkttavlan slutar med Josef
där blir ett avbrott och på så sätt
understryks att barnet som avslutar raden av förfäder har ett övernaturligt ursprung. Ty ilet sätt på vilket Jesus införs i raden, inte med den vedertagna formuleringen >>Josef fodde Jesus> utan med den en smula otympliga vändningen >Josef,
Marias man, och av henne föddes Jesus>, antyder något egenartat med barnets härkomst. Det egenartade uppdagas i den första flygelns andra del: Jesu födelse förutsäges för Josef. Barnet skall födas av en jungfrulig moder genom den Helige Ande,
men skall genom Josef få davidisk b<;rd. Det är på detta sätt släkttavlan och ängelns
förutsägelse ger en sammanhängande förklaring till paradoxen med Jesu gudomliga
och davidiska härkomst.

Diptykens andra flygel har ett icke min&e tydligt sammanhang. De fyra episoderna i den utgör en helt samstämmig berättelse ehuru var och en av dem bildar ett
helt både till form och innehåll. Herodes har genom de vise männen blivit underrättad om att >judakonungen> blivit född och fattar beslutet att döda honom. Varnad av en ängel undgår Josef faran genom att fly med barnet och dess moder till
Egypten. När Herodes inte finner barnet dödar han alla späda barn i Betlehem. Och
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Jesus Dauids son

det är först efter Herodes' död som Josef vågar äiewånda. Han bosätter sig i Nasa'
ret som därvid oomtvistligt blir Jesu hemort. Men de sex avsnitt sorn ingår i Matteus' wå första kapitel reser milnga problem: de tar os med till det underbaras
marker där vår tids kritiska ande har ganska svårt att känna sig hemma. Om vi
undersciker den litterära uppbyggnaden hos en av dem så skall det, hoppas vi,
kasta ljus över innebörden i dem alla, liksom över evangeliet om Jesu barndom

i

dess helhet.

Uppenbarelsen

lh

losef

I andra delen av vers 18 visar Matteus
som
är
avlat av den Helige Ande. Han stannar
MaÅa, Josef och det väntade barnet
inte vid framställningar och förklaringar som vi skulle ha rått att vänta oss av en
berättelse som vill redogöra för >hur det gick till vid Jesu Kristi födelse>. Det som
senare författare vill ge en ingående förnuftsmässig ftirklaring, hur Maria blivit
havande på ett övernaturligt sätt, det nämner Matteus liksom i förbigående. Det är
ett faktum, en verklighet som han räknar med och har godtagit och som är trovärdig. Och den hållningen tycks han också förutsätta hos Josef, som är huvudpersonen i skildringen. Släkttavlan hade ställt honom i skiljelinjen mellan wå världar.
I berättelsens fortsättning framstår han som portalfigur till den nya tid som bryter
in >i Betlehem i Judeen på konung Herodes' tid> (e: r).
Den moderna kritiken har länge ftirsOkt psykologiskt förklara Josefs reaktioner
inför Maria, hans trolovade, som är havande. Men detta fu att illa förstå exegetikens
grundläggande principer och pressa texten utöver dess innehåll. Det är att sätta in
denne >>rättsinnige man>> i ett psykologiskt drama som det säkert vore tacksamt att
bearbeta för scenen eller den vita duken, men som skulle avlägsna oss från textens
verkliga budskap. Ty där finns bara ett budskap, nämligen om Josers roll i mysteriet med Jesu födelse och hans förhållande till det barn som skulle födas.
Vi står här inför en välkänd litterär genre, mycket vanlig i Gamla testamentet
jft r Mos 17, r Mos 18, z Mos Dom 6, Dom 13, nämligen förutsägelserna.
-Efter en kort inledning har texten tre3,avsnitt: uppenbarelsen för Josef (zo-zr), ett
skriftställe från profeten Jesaja (zz-4) och verkställandet av den anvisning Josef
fick i uppenbarelsen och profetians uppfyllelse (24-z). Men det är en och sarnma
händelse som vi får möta tre gånger: am Maria blivit havande på ett övernaturligt
Texten griper sig genast an med ämnet.

sätt som förutsättning för Jesu egenartade f<idelse. Berättelsens litterära byggnad
slår fast sambandet mellan händelsens tre sidor. Några nyckelord belyser det viktigaste:

-

Maria är havande genom den Helige Ande (zo-23-24)
Hon föder en son (zvz3-21)

lean-Bernmd. Liaio

i den gammaltestamentliga profetian står

ger honorn namnet

Josef
Jesus'(zr-25,
-egendigen
>och bon skall giva honom namnet Immanuel>).

Det tillkommer alltså Josef att vara en laglig fader för Jesus och ge honom en
davidisk härkomst genom arr ta till sig Maria och hennes livsfrukt och ge barnet
ett namn. Och om ett psykologiskt drama har ägc rum inom Josef, denne rättsinnige man, så är det här det skall sökas. Matteus vänder sig till läsare som likt
Josef känner till Jesajas profetia och som inte har svårt att medge att Gud gör ett
sådant under. Men för sina judiska läsare talar Matteus om att Messias, Davids son,
är f<tdd. Han måste alltså försöka bevisa Jesu härkomst. Detta gör han med eftertryck genom att i ängelns mun lägga det löftesrika tilltalet >Josef, Davids son>>.
Av de tre omständigheterna som berättelsen nämner, den övernaturliga börden,
Josefs fadediga ansvar, barnets namn, år det väsentliga inte den första utan de båda
andra. Ängelns ord är en tydlig befallning: Josef skall taga all sig Maria och ge
sitt namn åt det barn som skall fodas av henne. Detta sitt namn har han just hört:
>Davids son>. Ängelns >frukta icke> bör förstås som ett ord avsett att lugna, det
har att göra med den lagliga adoption, det faderskap som Josef själv inte vågar
ätaga sig. Ty Josef vet att när han tar Maria till sig, så upptar han Jesus, avlad av
den Helige Ande, i sin släkt, i Davids hus och adopterar honom lagligen som sin
son

i det han ger honom det namn som ängeln påbjudit.

Berätt

el's

ens t e olo gis ka inne

b

örd,

Men låt oss gå tillbaka till Jesajas text som yttedigare frarrnhäver berättelsens innetxird. Var och en av de fem episoderna i dessa kapitel om Jesu barndom innehåller
en sådan text om profetians uppfyllelse. Därutöver finns det yttedigare sex i Mattens' evangelium (4: t4-r6,8: 17, rz: r7-2r, 13: 35, zt: 4f, z7:9) och alla understryker den teologiska räckvidden hos de stora händelserna i Jesu liv. Vi har redan
nämnt att Jesajas text torde ha varit känd av var och en, ty profetian om Immanuel

är en av de stora messianska texterna hos Jesaja. Eftersom Matteus' läsare kzinde till
denna profetia var det inte nödvändigt att återge den i dess helhet. Men det tu åndä

till

hela avsnittet, hela sammanhanget hos Jesaja som Matteus hänvisar, inte till
den enda versen som han citerar här, alltså även till det som står omedelbart före
citatet i den profetiska texten: >Så skall då Herren själv giva eder ett tecken>>
(Jes 7: r4).Ty det är verkligen ett >)tecken> som profeten förutsäger inför konung
Ahas, den kommande tidens tecken, sänt av Gud, ett tecken som framträder i ett
barns gestalt. Det är likaså om detta tecken som Matteus talar för att understryka
det väntade barnets gudomliga ursprung. Och då var det synnerligen klokt att
inom ramen för berättelsen om Jesu födelse citera Jesajas ord att >den unga kvinnan skall varda havande>. Avsikten år att det i fortsättningen skall ligga nfua till
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hands att identifiera den heliga Jungfrun med den unga kvinnan hos Jesaja. Och
det har kommentatorerna inte försummat att påpeka. Men då har vi kommit mycket långt bort från Matteus som framhåller detta Guds >tecken> i gryningen till en
ny tid: barnet som är avlat av den Helige Ande och är Davids son. Hans evange-

lium börjar ju med dessa oförtydbara
Abrahams sons släkttavla> (r: r).

ord: >Detta är Jesu Kristi, Davids

sons,

i

Jesaja hade sin profetia uppgivit det väntade barnets namn: Immanuel. Matteus tillägger för deras r?ikning som möjligen hade glömt det atc >det betyder Gud

(23). Den noggranna uppgiften är inte opåkallad. Matteus framhäver
ånyo det mål han satt för sitt evangelium. En judisk Lisare kan inte ha undgått att

med

oss>)

sammanställa hans ord med Jesu namn, på hebreiska Jeschuå, som betyder >Jahve
vår frälsning>>. Han måste också ha förstått evangelistens ordlek med namnet: >>ty
han skall frälsa sitt folk från deras synder> (zr).
Ja, hao är förvisso det väntade >>tecknet>>, förutsagt av lesaja och av så många
andra profeter. Han är Messias som kommer till sitt folks frälsning, han är Davids
son.

Berätt

els

ernas historis ka til,l.f öilitligbet

Vi

ser att berättelsens poäng är starkt teologisk. Men det tydliga teologiska syftet
med dessa kapitel om Jesu barndom utesluter ingalunda att de också kar. vara dkta
historia. Vissa drag i själva berättelsen hindrar oss emellertid från att betrakta den
som blot en redogörelse för historiska fakta. Och htu tu det liimpligr att jämföra
med Lukas' evangelium. Det är då mycket överraskande att konstatera att de båda
bibliska berättelserna om Jesu barndom hos Matteus och Lukas knappast har någonting gemensamt utom att de nämner Jesu övernatudiga härkomst, hans födelse
i Betlehem, namnen på hans föräldrar och deras hemort Nasaret. I övrigt återger
de en rad olika fakta, i överensstämmelse med de båda evangelisternas högst personliga sätt att se. Hos Lukas är Maria huvudpersonen och Nasaret handlingens

centrum. Hos Matteus ligger huvudvikten på Josef. Det är han som får besked
av dngeln, Betlehem blir berättelsens utgångspunkt. Enligt den traditionella exegetiken förklaras de skilda synsätten av att Lukas' kalla varit Maria, medan Josef
varit Matteus' sagesman. Men det är knappast troligt att wä makar som lever tillsarnmans i god sämja
skulle ha berättat så olika om
vägar man hoppas
- helst dven tagna -var för sig påminner berättelsernas
samma händelser. Hur som
stil om sagans. Underbara ting förekommer
ymnigt: ä,nglar uppenbarar sig i drömger
förhållningsorder,
mar och
hemlighetsfulla män från österlandet frambär
märkvärdiga gåvor, en stjärna visar dem vägen, Jerusalems skriftlärde är förvånansvärt snabba med att ange Messias' födelseort, vilket annars var en verklig wiste-

Jean-Berrurd, Liaio

fråga, en kung som är särdeles förslagen i det mesta uppför sig på ett otroligt naivt
sätt och låter lura sig av enkla män ... Allt detta skulle kunna hindra oss från att
ta dessa berättelsers historiska värde på allva4 så mycket mer som bibelkritiken
har visat i vilken grad evangelisternas teologiska avsikter inverkar på deras framställning av f.akta. Man vill då, särskilt när det gäller historiskt så betydande personer som Herodes, söka belägg i samtidens historieskrivning för de händelser
evangelierna berättar om. Men den har ingenting att säga. Endast Herodes' grymhet och sinnessjukdom bestyrks av de första århundradenas historiker.
Och likväl kan man inte betrakta Matteus' beränelser som blotta legender. Vid
en jämförelse med de apokryfiska evangelierna om Jesu barndom framträder tydligt skillnaden i litterär genre. Matteus' berättelser kan inte jämställas med apokryfernas. Den nyktra tonen och Matteus' vana att visserligen tolka mycket fritt men
aldrig uppfinna sina kallor bevisar att de innehåller en kärna av traditioner som är
äkta och når allt kommer omkring trovärdiga. Men man kan inte beteckna dem
som historiska i den meningen att de skulle vara ögonvittnesskildringar.
Sedd just på detta sätt fär emellertid denna text ett särskilt intresse. Avsikten med
berättelsen är inte att försvara jungfrufcidelsen utan i stället att förklara hur Jesus
kan vala Davids son och Messias trots jungfrafödelsen. Till synes utgör den ju ett
avgörande hinder. Detta visar i vilken grad jungfrufödelsen var ett accepterat och
oomwistligt fakturn. Här föreligger alltså inte en i efterhand uppfunnen apologi
för jungfrufödelsen utan här omtalas en händelse i det förflutna som man då i viss
mening kan kalla historisk, eftersom berättelsen hänvisar direkt till Marias (Lukas)
eller Josefs och Jesu familjs (Matteus) vittnesbörd och till dessa går traditionen
tillbaka. Och skillnaderna mellan Matteus' och Lukas' berdttelser kan endast styrka
händelsens historiska 2ikthet genom att stödia den på wå olika, av varandra oberoende vittnesbörd.

Vi får inte glömma att den kristna förkunnelsen i första hand gällde det s. k.
kerygmat, dvs. >>att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev
begraven och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna> (r Kor 15:31).
Därn?ist lade den fram apostlarnas vittnesbörd om hela den tid Herren Jesus bodde
bland oss, >allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag då han
blev upptagen och skildes ifrån oss> (Äpg r: zz), och först på tredje plats kom,
i wå förhållandevis mindre betydande nytestamentliga dokument och i ett strikt
teologiskt perspektiv, redogörelsen för vad som hände i samband med Jesu fodelse
och hans barndom. Vad Jesus gjorde i sin barndom kan förvisso ge näring ät vär
fromhet och svara mot vårt behov av att lfua känna honom under hans liv i
Palestina. Men långt viktigare dr att vet^ vem Jesus var. På detta svarar Matteus
med sitt evangeliums lysande bild av Jesu person: Guds son, Davids son, och Kristi
sändning som allas Frälsare, och detta fullkomligt naturligt. Här ligger det fulla
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värdet hos de båda inledande kapitlen i det första evangeliet, och utan dem vore
Matteus' budskap ofullständigt. De är den ntrrdvändiga nyckeln som upplåter sammanhanget.

An

läsa eaangeliurn

i aår

tid.

Matteus' judiska läsare kunde inte gärna missförstå något. De ville att den väntade
Messias skulle vara jude som de själva, att han skulle vara avkomling av David,
Abrahams son, enligt skrifterna. Han skulle fodas i Betlehem, han kom för att
frälsa sitt folk, fortfarande enligt skrifterna. De sekelgamla profetiorna blev verklighet i Jesu person, de uppfylldes i den som Matteus ställer fram inför sina läsares
ögon i borjan av sitt evangelium, den åt vilken Josef gav ett namn.
Men är inte detta just ett budskap som den kristne av i dag behöver höra, det
höga budskapet från en julnatt som omskapade vädden? Är det inte hos Matteus
han skall hämta det väsentliga i sin tro på mysteriet med Jesu fcjdelse? Det första
evangeliet säger oss inte allt om det hemlighetsfulla som tilldrog sig i Betlehem,
och det är hos Lukas lryrkan har sökt de sköna bilder hon behöver för julliturgin.
Men det lär oss det grundläggande och förmedlar den hållning som vi lever av än

i

dag.

Judarnas väntade Messias, Immanuel, >Gud med oss>>. Livets kalla fc;r alla människor i alla tider har kommit till oss. Han har tagit mandom i Jungfru Maria och
blivit människa, en människa som alla andra, tillhörande en av våra släkter så att
vi känner hela hans familj
det är meningen med släkttavlan
ända till Josef
- släkt, adoptera
som får i uppdrag an ta honom
till sig och upptaga honom i sin

honom och ge honorn namnet Jesus.
Josef behövde inte f.åga sig hur Jesu födelse var möjlig: det var Guds sak. Men
hans problem var detsamma som vårt: hur skall vi ta emot Jesus, hur skall vi
kunna godta att Guds son blir timmermannens son, en av oss, en medlem av familjen. Matteus' svar är klart: genom attlyda i tro som
Josef.
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Kritiska refexioner
Författarinnan till denna artikel dr av judisk härstamning. Hon
har blivit katolik och tillhör Sisters of Sion, et Lr t84z av bröderna Ratisbonne grundad orden. Den z8 oktober r97o, pL f.emårsdagen av Andra Vatikankonciliets deklaration om judarna,
väckte hon uppmärksamhet med ett föredrag om judendomen i
teologiskt perspektiv. Föredraget hölls på en konferens anordnad
av The Institute of Judaeo-Christian Studies och The American
Jewish Committee. Här ftamlägger hon sina tankar i wå artiklar,
varav den andra kommer att publiceras i nästa numrner av Credo.

Vatikanska synpunkter

Utgangspunkten för våra reflexioner är Andra Vatikankonciliets deklaration om
lryrkans förhållande till icke-kristna religioner, dvs. den del av den som behandlar
judendomen, kapitel 4. Trots bristerna har vi all anledning att vara nöjda, eftersom
detta är första gången i sin wåtusenåriga historia som lryrkan genom sina officiella
representanrer har låtit offentliggöra ett dokument om judendomen, som inte är
helt negativt. Men när man läser det ställer man sig genast f.rägan: hur är det då
framför allt
med judarna och judendomen som vi möter dem dagligen estl
med Handelsen i judisk historia i vår tid, dvs. många judars återvändande till sina
fäders land och den judiska statens upprättande? På denna punkt tiger Vatikankonciliets deklaration.
Det är skälen till denna tystnad vi här vill försöka ta reda på, huvudsakligen
men inte uteslutande ur teologisk synvinkel.
Exegetiska framsteg

En vad jag skulle vilja kalla pseudoteologis främsta argument mot Israel, folket
och landet, tycks huvudsakligen grunda sig på nägra fä avsnitt i de synoptiska
evangelierna, t.ex. Mark 13, den s.k. >lilla apokalypsen>>, där Jerusalems förstösom ett Guds straff för
ring och dess konsekvenser tolkas
eller tycks tolkas
atr judarna inte erkänt Jesus som- Messias. Med all sdkerhet
är dessa ställen ett
oaticinium ex euen u, en efterhandskonstruktion, och det är mycket svårt att hålla
isär vad det är som syftar på Jerusalems förstöring och vad det är som gäller den
kosmiska katastrof, som i apokalyptiska kretsar väntas förebåda den eskatologiska
tidsåldern och världens slutliga återlösning.

Vi är i

dag bätue rustade än tidigare generationers exegeter när det gäller att
urskilja det materials litterära genre, som skall utgöra ett evangelium, och vi vet
också mer om den historiska situation, i vilken evangelierna slutredigerades, en tid
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som präglades av en långt häakare fiendskap mellan judarna och Jesu efterföljare
än Jesu egen tid.
Men enbart detta torde nog inte motivera den nya och annorlunda helhetstolkning, som dessa och flera andra ställen i Nya testamentet har blivit föremål för
och som har legat till grund för de gängna århundradenas antijudiska teologiserande. Jag vill med tacksamhet nämna den tyske exegeten Norbert Lohfinks utmärkta arbete, som han har redovisat i flera böcker.l Han hävdar kort uttryckt att
man när man tolkar begreppen Skriftens ofelbarhet och inspiration inte kan få fram

en slutgiltig tolkning utifrån det ena eller andra bibelstället taget för sig och fri
stående från den övriga texten, utan endast utifrån Bibeln som helhet, med hänsyn
tagen till alla dess ofta motsägande och till synes oförenliga uttalanden. Gör man
det, måste man beakta såväl löftet och välsignelsen som hotet och fördömandet.
Så hävdar Rom 9: 4 f. bestämt, att löftena till Israel har evig giltighet, och dessa
löften har redan från borjan av Israels historia innefattat också landet. Men till
detta återkommer vi.

Kyrkofäderna och kristna teologer har skilt mellan de båda uttalandena om
Israel och själva påtagit sig rollen som inspirerade uttolkare av judarnas öde, i
det förgångna och i framtiden.

Nyckeln

till

lud.mnas öd.e?

förutom den forskares som åtminstone i första
Det är utan tillfredsställelse
som jag hänvisar till tre
hand utnyttjar relativt sällan använda källor
exempel på de kristnas anspråk på att sitta inne med nyckeln till förståelsen av
judisk historia. Det första visar den a priori partiska inställning till sionismens
möjliga innebörd, som man haft redan från första borjan. Exemplet är hämtat

i ämnet i den ansedda, halvofficiella romerska tidskriften La Civihå
som
enligt
vad det tycks mig innehåller åskilligt källmaterial för framCattolica,

från en artikel

tida doktorsavhandlingar! Den första artikeln jag citerur ur skrevs 1897, den
första sionistkongressens år. Redan titeln är betecknande: >Ia Dispersione d'Israello
nel Mondo Moderno>. Den börjar med att konstatera att
>1827 fu har förflutit sedan Jesus' av Nasaret profetia att Jerusalem skulle förstöras gick
fullbordan ... an judarna skulle föras bort för att bli slavar i alla länder och att de skulle

i

förbli i förskingringen till världens slut.r2
1 Norbert Lohfink:
'Methoden der Schriftauslegung unter besonderer Beriicksichtigung der das
Judeotum betreffenden Schriftstellen', i: Itdentan *nd cbrialichet Ghabe, Clemens Thoma
(utg.). Klosterneuburg 1965.
Norbert Lohfink: ,The Inerrancy of Scipture,,

london, 1968.
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La Cio;hd Caxolica

X (r maj r8qZ), s. 258.
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Charlotte Kl.ein

Därefter granskar man planerna pä ett återvändande till Palestina och ställer
tågan huruvida >vi någonsin skulle kunna anförtro förvaltandet av den heliga
graven åt synagogan>>.3 Bara tanken på en sådan möjlighet förkastas föraktfullt,
eftersom

,det judiska folket måste i enlighet med den heliga Skrift alltid leva skingrade och aagabondo (kriogvandrande) i andra länder, så att de vittnar om IGistus, inte bara genom Skriften ... utan genom själva sin existens.>4
Ardkeln fortsätter i allt annat än osäkra ordalag:
rVad beträffar ett återuppbyggt Jerusalem, som skulle kunna bli centrum för en återupprättad israelitisk stat, måste vi ttllägga, att detta gfu emot Kristi egna förutsägelser: han förutspådde, an'Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till des att hedningarnas tider
äro fullbordade' (Luk

zr: z4), det vill

säga . . .

till

våirldens slut 16

Vid den tiden skulle Israel ansluta sig till Kyrkan, men det fanns ingenting som
garanterade att det ens då skulle återvända till sitt forna land.
Den z1 januari r9o4 skedde det berömda sammanträffandet mellan Theodor
Herzl och Pius X, som på den förres vädjan om en välvillig förståelse för sionismens sak svarade med ett orubbligt non posJam't6,

rVi kan inte främja denna rörelse. Vi kan inte hindra judarna att ge sig i väg till Jerusalem,
men vi kan aldrig sanktionera det. Jerusalems jord .. . är helgad genom Jesu Ktisti liv. Som
Kyrkans överhunrd kan jag inte svara er på annat sätt. Judarna har inte erkänt vår Herre,
och därför kan vi inte erkänna det 1'udiska folketpo
Påven tillade, att

,den judiska uon var grunden till vår eger, men den har ersatts av Kristi lära, och
inte tillerkänna den någon som helst giltighet i dag".1

vi

kan

Tvä länga aniklar frän rgzz talar samma språk. Snarare är deras ton, när de
kommenterar Balfourdeklarationen och den judiska invandring, som hade ägt rum
under tiden, än hätskare, och deras fördömande av judiska nybyggare i Palestina
lika obevekligt som okunnigt och fördomsfullt. Här liksom i artiklar från f<;ljande
år och i rapporterna om 1948 års krig är inställningen otvetydigt proarabisk och
3 Ibid., s,268,
Ibid., s. 269.
5' lbid., s. z7o.
"? Marvid Lowenthal (ttg.): The Dizriet of Tbeod.or Herzl,Londod 1958, s. 428.
Ibid., s. 429. J^g är tacksam mot Mgr öterreicher, som har gjort mig uppmärksam på den
mera positiva syn på sionismen, som Benedikt XV gav uttryck för vid sitt sammanträffande med
N. Sokolov i mai t9t7, i 'The Theologian and the Land of Israel' i: Tbe Bridge Z (New
York rgzo), s. 2jr-232. Jag har emellertid anledning att förmoda, att påvens inställning vid
detta tillfälle åtminstooe delvis bestämdes av den då rådande situationen i Mellersta Östern.
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antijudisk. Genom att fördriva araberna från deras jord har de judiska kolonisatörerna begått ett allvarligt misstag och glömt,
ratt över r8oo fu har gått sedan deras fäder,

drabbade av den gudomliga förbannelsen, eller
detta låter mindre tilltalande
underkuvade av en hand som var starkare än deras,
drevs ut och skingrades över hela jordenu.s

Det andra exemplet har jag hämtat från kardinal Faulhabers berömda

advents-

predikningar i Miinchen 1933:
>Efter Kristi död stod Israel inte längre i uppenbarelsens tjänst. Hon hade inte vetat när hon
skulle besökas. Hon hade förnekat och awisat Herrens Smorde, drivit ut honom ur staden
och korsfäst hooom. Sedan hade templets förlåt rämnat, och därmed förbundet mellan Herren och hans folk. Sions dotter fick mottaga skiljebrevet, och t'rån och med. d'en tid'en aand'rar Ahaneras, turan dt, någonsin linna uih, öaer jord,en.> (Förf. kurs.)e

Det är av intresse att tilIågga, att når den judiska världskongressen tackade kardinal Faulhaber för dessa predikningar, som verkligen innehåller en del mycket tydliga fordomanden av det samtida Nazi-Tyskland, så avböjde denne indignerat att
ta emot deras lyckönskningar, eftersom han inte ville ta dagens judendom i försvar.
Jag vill i förbigående nämna, att jag just som jag skrev detta såg eft tv-program om
Mose, där en rabbin och judiska studenter deltog. När man kom fram till perioden
mellan fu 41 e. Kr. och modern tid, visade man Gustave Dords motbjudande
porträtt av den vandrande juden med knyte, näsa och allt. Man undrar om myter
och schabloner någonsin kommer att dö!

Det tredje exemplet kornmer från kardinal Beas bok om kyrkan och det judiska
folket. Jag vill absolut inte förringa denne store mans förtjänster, men vi kan i
dag endast se honom som en förelöpare, en både klok och modig sådan, som anvisat
en väg där vi, om vi vill yarutrogna hans id6 om kyrkan som en levande organism
i uweckling, måste passera honom och gå mycket längre. Också för honom är de
hebreiska skrifterna i stort sett en skugga som döljs av den kristna verkligheten.
Sålunda >utgör Jerusalems cjde ett slags slutlig uppgörelse efter tusen år av trolöshet och opposition mot Gud.>10 I vårt fall måste vi se citatet som etr uttryck för
den tolkning av denna händelse, som har varit den gängse inom kristen exegetik
fram tills helt nyligen, även om det finns mycket i kardinal Beas bok som mildrar
om än inte helt vederlägge1
dspa påstående. Det är karakteristiskt för det
-sätt på vilket Kyrkan förklarat -är 7o e.Kr. alltifran kyrkofaderna och fram till
vår tid. Templets förstörelse och förlusten av landet var en Guds dom över judarna
och judendomen: därefter har de endast existerat som ett >>vittne om sin egen orätt8

Sionismo dinanzi all'Opinione dei non Ebrei',I^a Chtihå Cattolica 3
e Kardinal Faulhaber:
J*daisn, Cbristianhy and Germanll, London 1914, s.
10
Kardinal Bea:Tbe Cbuch and the Jeutisb Peopl,e,London 1966, s. 8r.
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fardighet och vår (kristna) tros sanning>. Detta är skälet

till att upprättandet

av

staten Israel mottogs med djup bestörtning och förstucken fientlighet.

Efter att ha citerat utsagor av auktoritativa kristna teologer från de senaste åttio
åren, som speglar den åsikt deras företrädare har haft i all tid, är det väl onödigt
att presentera en fullständig förteckning över de liknande yttranden man kan hitta
hos kyrkofäderna.

Det vore rätwist att här tillägga, att bidragen fuän rndra kyrkor enligt en artikel
en klen
av dr I. Berkhof i Journal of Ecamenical' Studiesrr inte är färce an yera
- brö,Cers.
uöst! Jag föredrar att se bjalken i vårt eget öga i stället för grandet i våra
Teologerna ,aeksarnma
Pseudoteologin om Israel kan anta andra former, och har faktiskt också gjort det.
Enligt ett antal huvudsakligen brittiska kristna entusiaster för Sion under rSoo-talet
borde Israels inflyttning i det egna landet välkomnas och uppmuntras, eftersom
detta genom Guds försyn skulle bli det första steget mot deras omvändelse till kristendomen.
Dessa synpunkter är av stort intressg inte bara för att de beredde vägen för det
välvilliga mottagande vissa kristna kretsar i England gav sionismen i slutet av f.örra
århundradet, utan också för att samma resonemang oberoende av detta fördes av
en av vår tids mest inflytelserika teologer, pionjär inom ekumeniken, den franske
dominikanen Yves C,ongar. Han verkade för att de kristna skulle förstå grundandet
jug vill göra honom den rättav Israel, och den lösning han på försök föreslog
var denna:-de judar som samlats i sitt land
visan att betona ordet >på försök>
var representanter för Israels folk över hela världen. När de upplevde den besvi
kelse deras bosättning i landet i verkligheten medförde, skulle de stå inför det fakrum, art detta återvändande inte innebar att profeternas visioner fullbordades, att
det inte var någon messiansk tilldragelse överhuvudtaget, och de skulle därför,
säger han, wingas ta itu med problemet Jesus Kristus. De landsflyktigas återvändande till Palestina var enligt honom möjligen >>en nådens återvändsgränd>>, en
sista förberedelse för det ögonblick då slöjan skulle dras undan från den blinda
synagogans ögon och Israel inse att >)deras hus kulle komma att stå övergivet och
öde> tills de kunde säga >Välsignad vare han som kommer i Herrens namn> (Matt

23: 39),dvs. erkänna Jesus som Kristus.l2
Det faktum att €n man som är så öppen och oförvägen i sitt tänkande som Yves
Congar kan Iägga fram en sådan teori om meningen med staten Israels bildande,

cal, Stadies

-
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(sommaten ry69),s.329-347.

Yves Congar OP: 'Sons de Ia restauration (politique) d'Israel au regard
denne,. N.D. de Sion, ,session d'Information', lo-16 it:li, ry6j,
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visar å ena sidan hur djupt oroad den lristna teologin yat av upprättandet av Israel,
och å andra sidan vilket starkt grepp den traditionella synen på Israels roll i världen
fortfarande hade över de lristnas föreställning. Pius X själv hade r9o4 avslutat
det ovan nämnda sammanträffandet med Herzl med orden: >Och om ni kommer
till Palestina och bosätter er där, skall vi stå beredda med kyrkor och präster och
döpa er allihop.>13

Här förtjänar att nämnas, att det senaste politiska fenomenet, den nya vänstern,
antingen den är kristen eller humanistisk, tycks ha rönt starkt inflytande från den
>gamla högerns> teologiska fördomar om judar. Sålunda har en grupp teologer, av
vilka somliga är kända för sin radikala ståndpunkt i andra kägor,lagt fram en
antal teser som de anser representera den enda möjliga kristna synen på Israel.
I ett memorandum från juni 1967 säger de i ett kvasidogmatiskt uttalande bland
andra, att
rprofetiskt är det judiska folket inte en nation, utan vittnesbördet om Gud bland nationerna>, att ,från den lristna uons synpunkt står det klart, att skapandet av en uteslutande
judisk stat, Israel, står i diametral motsättning till Guds avsikter både med judarna och med
vårlden", att rtemplets förstöring är 7o e.Kr. och det judiska folkets skingrande av Jesus
ses som ett förebud om Rikets uppräaande. Åa det judiska folket har upphört att vara en
politisk enhet förebådar Människosonens återkomst och Gudsrikets ankomst. Att därefter
vilja återupprätta den judiska nationen som en uteslutande politisk enhet skulle när det gäller en ktisten innebära, att han i högsta grad missförstod frälsningshistorien och förvrängde
Guds planr.la

Man kan knappast gå längre an att artogant hävda, att mao sitter inne med den
enda giltiga tolkningen av den judiska historien. Den kristna nya vänstern har i sin
inställning till Israel fullbordat en cirkel och upprepar bara kyrkofädernas antijudiska argument.
Jud.arnas syn på sig s,jäloa

Här har jag så uppriktigt som möjligt sökt presentera en översikt över traditionella
kristna attityder till Israels öde vad gäller judarnas skingrande och återvändande
till Palestina. Jag avvisar förvisso å det bestämdaste de hittills f.ramförda teorierna.
De har misstagit sig av huvudsakligen wå skäl: de utsätter Israel, både staten och
folket, för en förudattad l:risten tolkning av de händelser som rör dem och försöker
få dem att passa in i en felaktig, konstruerad så kallad >frälsningshistoria>>. Dessutom har teologer betraktat
och betraktar fortfarande
händelserna under det

-

B The Di.aries ol Herzl,

-

s. 43o.

'a 'Memorandum . ..' av en grupp teologer i Mellersta östern. Ed. Le Röoeil, Beirut
Citerat i Encoanter Toilay Y (sommaren r97o), s. 89-9o.
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första århundradet efter Kristus och de nedskrivna skildringarna av dem som helt
i ett slags vakuum, och bortser helt från wåtusen år av historia. Det är
vad vi kallar Nya testametnet
och judiskt
omöjligt att förstå dessa skrifter
- insikter denna långa historia har- gett oss. Det
liv i dag utan att ta hiinsyn till de
är dessutom inte bara oförskämt utan också absurt att teoretisera om Israel, stat,
folk eller religion, utan att först och främst vara beredd att lyssna till och ta hänsyn
till deras egen tolkning av sitt öde och av sitt återvändande till landet.
Var och en som studerar judendomen, den bibliska och den postbibliska, står
snart inför det faktum att judarna
med undantag för en kort period under den
västerländska diasporan, som vi strax skall återkomma till
alltid uppfattat sin
- sin uwaldhet och
existens som beroende av wå faktorer, som hänger nära samman:
löftet om en smal landremsa vid östra delen av Medelhavet. Även när de var långt
ifrån det
och diasporan bOrjade som vi vet många århundraden före år 7o e. Kr.
såg de alltid Palestina som det hemland, dit de en gång skulle återvända. Hur
-länge man än levde i andra länder och hur lysande den samtida historiska situationen än tedde sig
man kan t. ex. tänka på guldåldern i Spanien, när Jehuda
Halevi skrev sin Kunri, där han i överensstämmelse rned all tidigare och senare
tradition fastslog, att det judiska folket endast i detta uwalda land kan tjäna Gud
på ett fulländat s[ii
förblev varje främmande land exilen och Palestina det
- synagogor var riktade, hoppets brännpunkt, >vårt livs
centrum, mot vilket alla
hem>, som liturgin kallar det. Under tidernas lopp har såväl individer som hela
grupper återvänt till landet, och det vore riktigt att konstatera, att Palestina inte
under någon tidpunkt av sin historia har saknat judar.
Långt mer betydelsefullt än några judiska gruppers närvaro där under seklerna
är att judarnas medvetande om sin identitet alltid varit nära förbundet med landet,
dvs. där de hade sina rötter och dit de en dag måste återvända, även om detta under
århundraden endast fick ett symboliskt uttryck genom den handfull jord från
Palestina, som blandades med den jord de begravdes i, även om det innebar vänran
på Messias eller till och med ett föregripande av hans ankomst genom att säIja
allt och följa en förment Messias tillbaka till Sion, som på Shabbethai Zevis tid.
Martin Buber har i sin Israel, och Palestinals så utförligt beskrivit denna >>En
idds historia>
feksns undertitel
att det här räcker med att hänvisa till den.
Mindre kanda-ar väl nägta kristna författares
sporadiska men ärliga försök (de tas
upp i noterna), som Friedrich Tfilhelm Marquardts Die Bed.eutung d.er bibliscben
Land.esuerbeissungen fur die Christenrg och hans bidrag till Gerechtigkeit in Nahfristående,

s Martin Buber ltrael and Palestine, Londoa 1952.
tu Friedrich-Wilhelm Marquardt: Die Bed.eat*ng
giscbe Existenz be*te Nt r r 6, Miinchen 1964.
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ost,17 och vidare den av Clemes Thoma utgivna Auf d,en Triimmem d,es Ternpelsrg
samt essäer av judar och kristna, utgivna av Ifaldemar Molinski, i Unutil,errufliche
Verheiswng.le Dessa publikationer försöker likhet med en del andra fastställa
staten fsraels betydelse på ett nytt sätt, och de uppfyller alla, åtminstone någon
mån, a priori-villkoren för en förståelse av Israel, då de tar hänsyn till judarnas syn
på srg själva och överger tidigare exegetiska och teologiska positioner, som tillät
lsistna att avgöra vilken roll Israel skulle spela i olika sammanhang.
Ämnet för denna artikel skulle förvisso kunna lura mig att hamna samma
fäIla, den att försöka avgöra Israels roll i olika sammanhang. Faktum är, att hur

i

i

i

jagån försöker, så kan jaginte helt undgå att bidra
om än aldrig så litet
till
en modern tracratu d,e lud,aeis, något som alla kristna kyrkor saknar i dag.-Hade
vi en sådan tractatus, sftriven med hjälp av judar, som ju när allt kommer omkring
bäst känner till de hebreiska skrifterna och deras tolkning, skulle inte kompendierna i händerna pä alla bibelforskare
som Strack-Billerbecks och Kittels
trots sitt utmärkta källmaterial fortfara -att konservera en sådan snedvriden, helt
oriktig bild av judendomen. För att undvika de uppenbara fiallgroparna skall jag
försöka låta bli att tillskriva Israel, staten och folket, en artificiell >teologisk dimension>> och i stället påvisa det symbolvärde det äger för de kristna i dag.
1?

Friedrich-lUTilhelm Marquardt: 'Der Zusammenhaog von Volk, Stadt und Land
christlich
gesehen', i: Gerecbtigkeit in Nabost
J*den, Cbristen, Arabet, Vorträge in der Arbitsgemeinschaft Juden und Christen beim 14. Deutscheo
Evangelischen Kirchentag. Stuttgart ry69, s. 3o-38.
'8 C. Thoma (ttg.): Auf d.er Trinnoern des Tempels, S7ien 1968.
1" \Taldemar Molinski (rtg.):
Unuiderrafliche Verbeiss*rg, Recklinghausen 1968.
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Solsjenitsyns
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Ålexander Solsjenitsyns nya roman, Augusti t9r4, irr egentligen inte så ny. Den
har vissedigen nyligen utkommit i Paris, men den har förberers i årtionden och
arbetet med den har tagit år. Om sina tidigare verk skulle Solsjenitsyn i dag kunna
veta att de betraktas som tidsbetonade inlägg, som resultat av aktuella intryck och
självbiografiska specialiteter, eftersom han >bestraffas med världsberömmslss>
em måhända något förhastat och knappast enbart på konstnärliga grunder baserat
omdöme.

I ett öppet brev i maj r97t fastslår Solsjenitsyn att han alkjämt betraktar sin
nya roman, den första delen i en brett upplagd trilogi, som sitt livs viktigaste angelägenhet. Dispositionen till romanen gjorde han redan 1936, under skoltiden. Men
Solsjenitsyn fruktade att han inte skulle få tid och skaparlraft nog för att fullfölja
det påbörjade verket.

Den långa tid det skulle ta att få manuskriptet igenom den sovjetryska censurapparaten
demsn skulle måhända bara bli tryckforbud
torde ha avhållit
- att försöka ge ut romanen på ett ryskt förlag. Hans
- bok skulle inte
honom från
kunna ges ut i Sovjetunionen enbart av det skälet att ordet Gud där måste skrivas
med liten begynnelsebokstav. En sådan förnedring vill han inte finna sig i, framhåller Solsjenitsyn: >De direktiv som kräver att Gud skall skrivas med liten bokstav
är billiga, ateistiska hårklyverier och småaktigheter. Både troende och icke-troende
är överens om atc när KGB (statssäkerhetstjänsten) eller ZAGS (folkbokforingsverket) alltid skrivs med stora bokstäver, bör det begrepp, som betecknar världsalltets högsta skaparkraft kunna få skrivas med en enda stor bokstav.>>
Texten

Det slutgiltiga nedskrivandet av den nya romanen gjorde Solsjenitsyn under åren
ry69 och r97o. Boken omfaftar 57r trycksidor och är indelad i 64 kapitel. Kapitlen å sin sida består dels av löst sammanfogade smärre berättelser och samtal dels
av vad man kan kalla sammanfattningar där den allmänna gången hos berättelsen
skildras. De består vidare av fragmentariska filmmanuskript som avbildar och
framtonar vissa episoder i ultrarapid och slutligen av satsmontage för vilka ett
material av tidningsurklipp, flerspaltsrubriker och annonser ligger till grund. Infogade i den monumentala textarkitekturen finner man dessutom historiska aktstycken som neutrala halvt glömda minnen och ryska ordspråk som dekorativa associationselement.

Den kompositionsprincip Solsjenitsyn valt nämligen att spetsa till den litterära
texten med brottstycken ur utomlitterära sammanhang möjliggör den snabba,
otvungna viixlingen mellan skilda stilarter och berättarperspektiv. Så uppkommer
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ett komplext, alltid enhetligt verkande helt, en fint differentierad, enastående komponerad helhetskonsuuktion, på ungefär samma sätt som Marx fordrar det av
varje verk som tiänar sökandet efter sanningen. Till sanning, anser Marx, hör inte
endast resultatet utan även vägen dit, den metod som leder till insikten om och
framställningen av sanningen. >Analysen av sanningen måste i sig själv vara sann,
den sanna undersökningen är den utbredda sanningen vars åt var sitt håll spridda
lemmar sammanfattas i resultatet.>> Montaget f.fu i sä fall efter Sergej Eisensteins
modell >en realistisk bestämning när de enskilda delarna ställs mot något allmänt
och ger som resultat temats syntes. Det betyder en populariserad bild som förkroppsligar temat>. Det har giltighet även för Solsjeniayn. Flera kapitel i romanen
har han sammanställt i scenariostil där han anger bild- och tonföljder, kameraoch mikrofonuppställningar. Det visar hur högt han uppskattar möjligheten till
filmiskt montage.
Historien

Handlingen i romanen fOljer inte en konstfull röd tråd utan gången hos historiskt
belagda händelser. Storyn f<;doper parallellt med historien och blir långa stunder
identisk med den och utspelas mellan den ro och zr augusti r9r4 vid de Masuriska
sjöarna i Ostpreussen där fronten mellan de tyska och ryska armderna gick och i
närheten av Tannenbery dfu det första större slaget dem emellan ägde rum. I detta
uppmarschområde har för övrigt både Solsjenitsyns far och han själv kämpat.
Solsjenitsyns >historia> ger i motsats till vetenskapliga framställnin gar flera
perspektiv. Händelserna är växelvis framställda dels så som de deltagande upplever
dem, dels så som de framstår i samtida dokument och dels så som de rekonstruetats
och värderats ur vår synpunkt i dag. Solsjenitsyn vilar inte ut i något slags objektiv
totalsyn av det historiska händelseförloppet. Han riktar in sin optik på detaljer,
han ger närbilder, han undviker helheten, avstår exempelvis från landskapsbilder
och bataljmålningar i vidvinkelupptagningar. Preciserade utsnitt ur verkligheten
klipps av Solsjenitsyn ihop till sekvenser, fogas samman till episoder där samtidigt
en epok blixtrar fram.
Solsjenitsyns roman, Augusti r9r4, år en krigsroman. Den egentliga striden
skildras emellertid knappast. Den framställs mest bara som en projektion på de
högre officerarnas kartor. Solsjenitsyn skildrar inte kriget ur skyttegravarnas perspektiv utan ur de olika chefernas och stabernas. Hans förkämpar uppehåller sig
där avgöranden träffas och order ges, sällan där striderna utkämpas.
Personerna romanen är med undantag av nägra bifigurer tagna ur historien.
De är till största delen välkända stabsofficerare och chefer fclr olika truppstyrkor

i

i

den ryska armdn. Underofficerare och meniga uppträder endast sporadiskt. De
har som bärare av handlingen och tankarna en underordnad funktion och höjer sig
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knappast ur den anonymitet uniformen ger dem. Fienden är och fOrblir osynlig
och hans närvaro signaleras uteslutande genom larm om anfall eller strålkastarkaglor som plötsligt genomtränger nattmörkret.
Den enda beröring med fienden som förekommer är mötet mellan den tyske
generalen von Frangois och den ryske översten Vorontyntsev. Det resulterar hos
Solsjenitsyn i ea fredligt samtal. Överhuvudtaget tycfts Solsjenitsyn medvetet undvika den i rysk litteratur och press från Dostojevski till Ehrenburg väl ofta förekommande, litet tröttande klyschan om ärkefienden Tyskland. Inte ett ord av hat
fälls orn tyskarna. De blir wärtom föremål fOr högaktning från de ryska officerarna
för sitt krigstekniska kunnande och de blir beundrade av de ryska soldaterna för sitt
kultiverade bordsskick. Solsjenitsyn anUagar inte ryskarna dtutör att de är angripare, han låter dem också nästan mowilligt enbart spela den roll av angripare som
de enligt det historiska händelseförloppet innehade.

Intention

oc

b oittnes b örd

Då Sosjenitsyn använder sig av >den filosofiska kamerablickens> optik (Pavek), det
säga i stor utsträckning avstår från beskrivningar av handlingar, situationer och
personer håller han i stället fast vid inslag av känsla och medvetande. Han talar
nämligen med. sina förkämpar. Han uttrycker sig inte genotTt, dem och därför är det
svårt för att inte säga omöjligt att göra en resum6 av hans roman. De historiska

vill

personligheter Solsjenitsyn inför, sådana som de ryska generalerna Samsonov, Martos, Netsjovlodov, Artamonov, Krymov, Sjilinski avtecknar sig som litterära gestalter endast genom sin ordknapphet och karakteriseras genom sitt sätt att tala. Fysiskt
är de knappt närvarande, för det mesta endast skissartat tecknade. Dräkternas,
förklädnadernas symbolfunktion användes inte av Solsjenitsyn som medel i personlighetsframställningen. Hans officerare och meniga får så att saga uppträda
utan uniform och ändå styrka att de är människor och inte bara bärare av befälsrättigheter eller organ för orders verkställande. Hos Solsjenitsyn finns det inga

hjåltar.

I

Augusti ryr4 blt kriget endast ett exempel på mänsklig samlevnad. Världskriget framställs som den sista oundvikliga konsekvensen av alla privata småkrig
som leder till att vänskap förstörs, äktenskap och familjer splittras, samhällsförhållanden kommer i olag. Solsjenitsyn varken awisar eller gillar kriget som historisk händelse. Han fördrar det. Krig är ödesbestämt. Gud tillåter det. Det är ingenting som man ställer till med. Kriget uppstår snara(e ur alldagliga wister. Det finns
anlagt i varje människa och går följaktligen inte att undvika. >>Vi måste sträva efter
seger och inte förbanna krigeo>, låter Solsjenitsyn den unge Charitonov säga. >Och
hur kan överhuvudtaget ett stort folk komma i krig?> Den gamle generalen
Blogovestsjenski är på samma säft som Kutusov hos Tolstoy övertygad om >>att
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och för sig fick ett oberoende födopp> ett förlopp som
det som folket tänkt sig> att kriget alltsä är ett >oundvikligt udopp för händelser>>, den >bäste härföraren> blir föliakttigen den som
vägrar ))atc ta del i dessa händelser>.
Även studenten Sanja inser att han lider av motsägelsen mellan krigets syndfullhet, ondska och oundviklighet. Även om Sanja bekänner sig till den tolstoyska
pacifismen ar hart, >>värnlös inför känslan>> att han inte förmår avvarja detta krig,
det första väddskriget, att det vore gement av honom att dra sig undan och, att han,
Sanja, till och med borde anmäla sig som frivillig.
för
- Chefen den andra fåltarmökåren fuägar sig med wivel: >Var då hela strategin och taktiken, underhållet,
förbindelserna och upplysningen, var det inte ungefär som ett vimlande av myror,
ett myrkrig mot Guds vilja?>
Fred uppnås inte, enligt Solsjenitsyn, genom att kriget avskaffas. Varje enskild
människa måste lämna sitt bidrag till freden
>>endast genom det goda>. Fred är
kripväsendet redan

>>inte överensstämmer med

en utopi.

-

Solsjenitsyns historieuppfattning kommer klarast

till

uttryck

i

den gråskäggige

gubben Pavel Ivanovitsj Varsonofjevs ord. >>Historien är irrationell> förklarar han
i ett samtal med studenterna Kotja och Sanja: >>Den har en egen organisk, för oss
kanske obegriplig vävnad ... Historien växer som ett levande träd. Och förståndet
är en yxa för den. Med ert förstånd kan ni inte tukta den. Eller historien är om
man så vill en flod. Den har sina egna strömningslagar ... Lagarna för den basta
mänskliga samhällsordningen kan ba:n ligga i världsbegivenheternas natur. På
skapelsens plan. Och i människans bestämning.>>
Att revolutionära förändringar inom ramen för en sådan historiebild varken är
önskvärda eller möjliga ligger i sakens natur. Solsjenitsyns antirationalism är starkt
genomträngd av antirevolutionär syn. Floden, strömmen, bandet mellan generationer, institutioner och traditioner borde man aldrig fä bryta med, säger Varsonofjev.
Det är betecknande att Solsjenitsyns officerare funderar över ödet, Gud och livets
mål men att de år helt oberörda av det sociala, ekonomiska och bildningspolitiska
nödläget i det förrevolutionära Ryssland. Den ende militär som Solsjenitsyn låter
företräda socialistiska idder är fänrik Lenartovitsj, som framstår i wetydig dager
som opportunist och defaitist, och han är politiskt opålitlig.
Även om Solsjenitsyn accentuerar sitt historiefilosofiska credo, utprä glat antirevolutionärt och ingalunda sticker under stol med var hans sympatier hör hemma
kan han inte förebrås för ensidighet. Mot de auktoritetsbundna och ödestroende officerarna står övertygade och övertygande representanter för den ryska radikala intelligentian. De kommer mestadels från vänsterliberal, judisk miljö och tillhör till
största delen den yngre generationen. De läser Hegel, Lavrov och Kropotkin, engagerar sig för den tidige Gorki och den sene, anarkistiske Tolstoy. Sina liberala,

ALF ÄBERG

Den heliga nirgitta
och vär tid

i Norden under medeltiden
båda var kvinunionsdrottningen Margareta och klostergrunderskan Birgitta
-nor. De hade mycket gemensamt. Drottning Margarcta, som var- den yngre av de
wå, blev uppfostrad av Birgittas dotter Märta och lärde på så vis redan i barndomen
känna det svenska helgonet. Hon var också mycket intresserad av klostret i Vadstena, Birgittas skapelse. När hon en gång kom till Vadstena, traflade hon alla
nunnorna och munkarna och bad <;dmjukt att. f.ä bli deras syster. Hon valde också
platsen åt det första Birgittaklostrets i Danmark. Det var Maribo på Lolland. Avtagsvägen till det gamla klostret Maribo passerar i dag alla bilister på väg till
Rödby och kontinenten.
De hade också annat gemensamt. Inget av deras verk blev bestående, men ändå
pekar de f.nmät. Margaretas Kalmarunion föll samman, men hennes id6er om
Det är ett faktum att de wå största personligheterna

folkförsoning och samarbete mellan Nordens länder skulle leva vidare och bli
i vära dagar. Också Birgittas kloster skulle förgå, men själv representerade
hon något nytt som först vår tid skulle riktigt förstå.
Först några fakta om den heliga Birgitta. Hon föddes på Finsta gård i Uppland

aktuella

början av r3oo-talet och var dotter till lagmannen i Uppland Birger Persson.
Han var en av de främsta stormännen i riket, och genom sin mor var hon besläktad
med folkungarna, det regerande kungahuset. Redan när Birgitta var sju år gammal,
hade hon sin första uppenbarelse. En natt såg hon från sin säng ett altare och vid
altaret den heliga jungfrun, som hade en krona i handen. >Vill du ha denna
krona>>, fÅgade hon, och då Birgitta svarade ja, satte jungfrun kronan på hennes
huvud, så att hon kände ringen liring pannan.
Birgitta ville folja sin religiösa kallelse, men i unga år blev hon bortgift med
lagmannen i Närke Utf Gudmundsson. Hon bodde på gården Ulvåsen i Östergötland och födde honom åtta barn. Det var hon som var den dominerande i iiktenskapet
hon sköte alla praktiska bestyr på gården, vårdade sig om husfolket och
de fattrga och drog med sin man i sina andaktsövningar och andliga intressen. Till-

i

kategoriskt formulerade teser deklamerar de hos Solsjenitsyn med stor iver men med
liten framgång. Till påståendet att den politiska omstörtningen inte gfu att hälla
uppe och att därutöver hela intelligentian arbetar på revolutionen känner sig den
progressiva Sanja av sin far uppfordrad attsåga:
>>Men en förnuftig människa kan inte van för revolutionen eftersom revolutionen är en återhållande och vettlös förstöring. Ingen revolution förnyar ett land
utan föröder det och det för lång tid. Och ju fl6rligare, ju långvarigare den är
desto mer får landet betala för den, desto närmare kommer den benämningen en
Jtol revoludon.>>

Den beli.ga Birgirta ocb oår

ti.d.

sammans med honom gjorde hon en pilgrimsfärd till den heliga Jakobs grav i
Santiago i norra Spanien.
När Birgitta var omkring 4o är gammal, dog hennes man. Han blev begravd
i Alvastra kloster, och själv slog sig också Birgitta ner i Alvastra, där hon nu helt
ägnade sig åt studier och andliga övningar. Hon hade ofta uppenbarelser och nu
borjade hon skriva ner dem. Hon hörde Guds röst, som sa: >Du skall bli min brud
och mitt språJ<rör>, och hans befallningar var klara och bestämda: de vilsegångna
måste bättra sig, människorna måste föras tillbaka till Guds vägar. Uppenbarelserna
rörde också missforhållandena i lryrkan: påven måste återvända ur sin babyloniska
fångenskap från Avignon till Rom.
Der var också nu hon fick uppdraget att grunda ett kloster i Vadstena. Kristus
själv dikterade stadgarna för henne till detta kloster. Hela sin begåvning och viljestyrka satte Birgitta nu in på att förverkliga den stora önskedrömmen. Det svenska

kungaparet skänkte kungsgården i Vadstena som plats för det nya klostret. Själv
fördelade Birgitta alla sina ägodelar och gav sig sedan i väg som fattig pilgrim till
Rom för att Iä pävens erkännande av sin klosterorden. Hon kom dit digerdödens
är r31o och stannade där sedan i tjugo år i väntan på påvens godkännande. Hon
bodde i ett hus vid Piazza Fiunese som en romersk adelsdam ställde till hennes förfogande. Hennes uppenbarelser fortsatte, och hon gisslade Rom som en syndens
näste. Hon ville rena kyrkan från alla missforhållanden
hon var en reformator
långt före Luther.
Först år r37o fick Birgitta påvens tillstånd att grunda klostret i Vadstena, som
då redan var under arbete. Hon hade nått sitt måI, och sedan återstod för henne
bara en sista vallfart
till Jerusalem och det heliga landet. Hon dog i Rom år
1373. Hennes stoft fördes hem till Sverige, och kistan placerades i det kloster som
hon aldrig fick se. Hennes uppenbarelser redigerades i kapitel och böcker och blev
kanda i hela kyrkan och kom atr tillhöra världslitteraturen. År r39r
rB år efter
sin död
blev Birgitta fOrklarad som helgon.
Traditionen uppger att Birgitta varit liten och spädlemmad, men ingen vet hur
hon egentligen såg ut. Vi vet bara genom en rad Birgittaskulpturer hur konstnärer
i olika länder uppfattat henne. Den äldsta bilden tu fuän Skederid, Birgittas födelsesocken. Den visar oss etr smalr, fint ansikte med smala ögonspringer, lugnt och
rofullt men ändå personligt och levande. Sedan möter vi en rad andra porträtt som
återger henne i olika funktioner: extatisk och bedjande, skrivande, lyssnande och
undervisande med pekfingret lagt på uppenbarelsernas text. Alla vill de framhålla
för oss Birgittas himmelska uppdrag.
Under senmedeltiden blev Vadstena Sveriges andliga centrum. Hfu läg klostret,
den heliga Birgittas skapelse, med Nordens största bibliotek och sociala inrättningar
som stod öppna för alla tattiga och sjuka. Till Vadstena vallfärdade människor från
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hela världen. De kom för att hylla helgonet och skänka gåvor till hennes stiftelse.
Klostret i Vadstena spelade en central roll under Sveriges nationella uppvaknande på r4oo-talet: det var vår stolthet och vårt bidrag till den heliga allmänneliga kyrkan. Men arvet från Birgitta tillhörde inte bara oss utan hela världen.
Det finns en rent konstnärlig linje som man kan folja. Birgitta hade bestämt att
systrarna i Vadstena skulle arbeta strängt. Varje syster skulle göra det hon passade
bäst till. De som kunde slriva skulle göra avskrifter. De som kunde sy skulle
sömma mässkläder och altardukar med silke, guld och pärlor. Vadstenanunnorna
var flittga sömmerskor och brodöser, och deras ateljd kom att betjåna mänga kyrkor
både i och utanför Sverige. Vadstenabroderierna var av mycket hög kvalitet om
man jämför dem med samtida klosterarbeten i Europa, och den broderiteknik nunnorna använde spred sig

till

andra länder.

Man kan oclså följa en rent organisatorisk linje. Vadstena blev moderkloster för
en rikt förgrenad orden. Man har beräknat att dff allt som allt funnits över åttio
birgittinkloster spridda över hela Europa. Av dem låg utom Vadstena fyra i Norden
Maribo och Mariager i Danmark, Nådendal i Finland och Munkaliv i Norge.
-Mänga kloster fanns i Tyskland,
Nederländerna och norra Frankrike. Så snaft ett
kloster grundats fick det en självständig ställning och kunde i sin tur ge upphov
till nya stiftelser. Klostren hade forbindelser med varandra genom särskilda generalkapitel, och alla klostren erkände Vadstena som sin ordens moderhus.
Reformationen på r5oo-talet betydde ett dråpslag för Birgittas klosteridd. Birgittinklostren i Danmark, Norge och Finland upphörde att existera. Vadstena kloster upplöstes genom ett riksdagsbeslut 1595. Som professor Hans Cnattingius visat,
rådde det full aktivitet in i det sista i detta kloster. Det var en intensivt levande
kristen institution, som spolierades för religionssplitets skull. Den sista abbedissan
Karin Olofsdoner och sju systrar flyttade till Polen, där de fann en tillflykt i Birgittaklostret i Danzig. Vadstenaklostret stod sedan tomt och övergivet, innan det
pL t63o-talet fick en ny funktion som krigsmanshus för de gamla och sjuka officerare och soldater, som återvänt hem från det stora religionskriget i Tyskland.
Ocl,rså många av de andra klostren stängdes efterhand, och också Birgittas hus
i Rom gled ur ordens händer. Det är bara ett enda kloster MaÅa-Altmiinster
- hus ända sedan
nära Augsburg i Bajern
levat kvar till våra dagar i samma
medeltiden. Det engelska birgittinklostret Syon Abbey har också haft en märklig
historia. Nunnorna drevs bort av Henrik VIII och flynade över till kontinenten.
Där upprättade de klostret på nytt i Portugal, och först efter en landsflykt pä 266
år fick nunnorna återvända och slå sig ner i Devonshire i södra England.
Det var inte bara Birgittas kloster som försvann. Också värderingarna av Birgitta själv blev mycket negativa efter reformationen. Hemma i Sverige såg man ner
på den mörka medeltiden. Klosterliv var ban ett försök att fly från det borgerliga
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samhället, och Birgittas uppenbarelser var inget annat än katolsk vidskepelse
eller som professor Henrik Schtick skrev i sin svenska litteraturhistoria >>en sörjande
änkas hallucinationer som hade kunnat botas med lämplig diet>.
Det är först i vår tid som en omvärdering har börjat ske av den heliga Birgitta
och hennes verk. Under rgoo-talet har Birgittas orden skjutit en rad friskt gröna
skott i olika delar av världen. Ännu i dag vigs kvinnor till ett klosterliv i kristen
offertjänst så som Birgitta önskade det, och ännu sjungs Birgittas sexhundraåriga
officium till jungfru Marias ära.
Den inspirerande kraften bakom dessa nya Birgittakloster var Elisabet Hesselblad. Hennes historia är fängslande, hon var utan tvivel en av de märkligaste
svenska kvinnorna i vårt århundrade. Hon växte upp i en fattig familj i Västergötland. Barnaskatan var stor. Elisabet hade åtta syskon. Själv var hon äldst bland
döttrarna, och mycket tidigt fick hon ta hand om sina yngre syskon. År r88o, när
hon var tio år gammal, skrev hon till sina wå bröder som gick i skola i Skara:
>Härmed sänder vi Axels klader och fem kronor till ved. Men Gustaf får ingen
rock, ty här är så klena tider.>>
När hon var sjutton är garnmal, emigrerade hon som så många andra till Amerika. Hon utbildade sig till sjuksköterska och blev med tiden översköterska i ett
kommunalt sjukhus i New York. Hon arbetade också mycket i slumkvarteren kring
sjukhuset och fick mänga kontakter med fattiga irländska invandrare. Som alla
svenskar på den tiden ogillade hon den katolska religionen, men hon blev fängslad
av irländarnas tro och bOrjade besöka deras kyrkor. Och efter mänga studier och
underliga sammanträffanden blev hon själv katolik.
Ar r9o3 kom hon första gången till Rom. Hon besökte den heliga Birgittas hus
vid" Piazza Farnese; det var då i karmelitsystrarlras ägo. Här fick hon en uppenbarelse: hon hörde Birgitta själv säga till henne att stanna kvar och fortsätta hennes
verk. Hon berättade sin uppenbarelse för biskop Bitter, som då var överhuvud för
de få svenska katolikerna, men han avrådde henne. Det var bara fruntimmersgriller hon fått i huvudet, sa han. Och som en lydig dotter böjde hon sig för hans
auktoritet och återvände till Amerika.
Samma höst blev hon svårt sjuk i en magsjukdom, som läkarna förklarade vara
obotlig, och då beslöt hon att återvända till Rom och dö i Birgittas hus. Hon var
oerhört lycklig, berättade hennes bror som följde med henne. Hon var fri, hon
hade helt överlämnat sig i Guds hand, och ingen kunde längre hindra henne från
att lyssna och lyda.
Hon fick ett nrm hos karmelitsystrarna. Hon blev aldrig fri från sin sjukdom,
men när hon b<irjat tillfriskna, blev hon novis i klostret, och tre år senare fick hon
avge sina löften som birgittin. Det var år r9o8 och från denna tid började hon
resa runt till de gamla birgitdnkloster som ännu var kvar i England, Holland och
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Spanien. År rgrr grundade hon en liten systragemenskap i några rum Birgittas
hus i Rom. Systrarna följde Birgittas klosterregel och bar hennes drdkt.
Systrarna blev snart uppsagda av karmeliterna men hyrde då ett annat hus nära
godefter många år av besvärligheter och vedermödor
Vatikanen, och rgzo

kände påven hennes gemenskap som en levande gren av Birgittas gamla ordenseller den
stiftelse. Elisabeth Hesselblad blev Moder Elisabeth. Den nya grenen
förhållanden
avpassad
efter
kallas
var
moderna
grenen,
som
ibland
den
svenska
-

och ville grunda gästhem för allmänheten.

Ar ry3o lyckades hon med påvens hjälp skaffa ett annat hus åt karmeliterna
Rom, och nu kunde äntligen hon och hennes systrar ta Birgittas hus i besittning.
Påven bestämde, att huset skulle tjäna som en samlingsplats för besökare, särskilt
för dem som kommer från Skandinavien. Hon lyckades också genomföra det målet.
Det blev tradition från början att den svenska kolonien i Rom skulle mötas här
i

varje är på annandag jul.
At ry35 grundade moder Elisabeth också ett kloster i Vadstena ban ett stenkast
hade hon
87 är gammal
från den gamla klosterkyrkan. När hon dog fu 1957
stiftat åtta kloster. Ännu grundas kloster hennes och Birgittas efterföljd; bara
under de sista wå åren tre nya kloster i Indien, Italien och Mexiko.

i

-

-

Hemma i Sverige fick Elisabeth Hesselblads strävanden ett gensvar i en protestantisk sammanslutning, Societas Sanctae Birgittae (Heliga Birgittas sällskap),
grundat är rgzo av grevinnan Mary von Rosen på Rockelstad. Hon var direkt inspirerad av Moder Elisabeth som hon träffade i Rom är r9n. Man ville berika den
svenska kyrkans liturgi genom att återuppliva de medeltida traditionerna och tillvatata det andliga arvet efter Birgitta. Ärkebiskop Nathan Söderblom gav sitt stöd
åt dessa strävanden. Yale fu samlas man i Vadstena pä Birgittas dödsdag den z3 juli.
År rgzo grundades också en anflar't organisation som skulle bli av stor betydelse
för Birgittarenässansen. Det var Birgittastiftelsen, ett kulturellt sällskap av arkeologer och historiker, musiker, författare och konstkännare, som ville slå vakt om
det rika kulturarv efter Birgitta och hennes klosterorden. Ärkebiskop Söderblom
ställde sig i spetsen för stiftelsen. En annan av de ledande ånda från begynnelsen
har varit professor Andreas Lindblom, en fin kännare av den birgittinska konsten.
I första hand ville man återställa den gamla klosteranläggningen i Vadstena. Är
t954 lät staten Birgittastiftelsen överta vården av hela klosterområdet, och sedan

kunde man sdtta i gång med restaureringen.
Under arbetets gång gjorde man den överraskande upptäckten att nunneklostret
vilade på en äldre byggnad. Det var folkungaättens gamla kungsgård, som lämnats
till det planerade klosterbygget i Vadstena. När man byggde klostret måste man ha
haft stort besvär med att förvandla den stora kungliga festsalen till en arbetssal för
nunnor.
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Nu är restaureringen färdig och vi har äterf.ätt det medeltida nunneklostret så
långt det varit möjligt att återställa.Birgittas kloster möter oss på nytt i enkla,
klara och harmoniska former med valvbågar i en skön rytm som anknyter till
höggotiken. Här i det restaurerade klostret träder Birgitta emot oss mer levande och
fattbar än tidigare. Hon ville att klosterkyrkan i Vadstena skulle tala till människorna som en predikan, >en slät gärning, i;dmjuk och stark>. Och just genom
denna strävan efter klarhet och harmoni blir den heliga Birgitta bland mycket annat Nordens första kvinnliga arkitekt.
Men Birgittarenässansen möter vi inte bara på det religiösa och konstnädiga planet utan också på det rent vetenskapliga och litterära området. Den heliga Birgitta
har aldrig varit helt bortglömd bland forskarna, men man kan konstatera aft intresset för henne har ökat och att det publicerats arbeten om henne inom många
vetenskapsgrenar.

De forskare som en gång fängslats av Birgitta tycks ha haft svårt att släppa
henne. lag td,nker på Andreas Lindblom, som ägnat nästan hela sitt liv åt birgitti
nernas konst och kultur. en bok som han kallat >På Birgittas vågar>> och som
kom ut 196z har han berättat hur det gick till när kvarlevorna av Birgitta fördes
hem den långa vägen från Rom till Vadstena. Iag tänker också på Sven Stolpe,
vars bok om Vadstena (1949) gav den första helhetsbilden av Birgitta som religiös
personlighet och som genom åren fortsatt att syssla md benne, som han kallat
>Sveriges största dotter>>.
Andra forskare som Tore Nyberg och Torgny Lindgren har agnat äratal av m(Åa

I

åt att skildra de olika birgittinklostren under medeltiden. Under de sista femton
åren av sitt liv skrev Hans Cnattingius några ypperliga arbeten om birgittinorden
och Vadstena kloster, som han byggde på dittills rätt okända arkiv i Italien, Tyskland, Belgien och England.
Forskare som Tryggve Lundin, Birgit Klockas, Sara Ekwall, Lennart Hollman,
Elias lfessdn och andra har på sistone behandlat det litterära arvet efter Birgitta.
Tryggve Lunddn har lagt ner efl oerhörd möda på att gön vår katolska medeltidslitteratur allmänt känd. På r95o-talet gav han ut en fullständig översättning i fyra
band av Birgittas Uppenbarelser. Ett urval av dessa uppenbarelser publicerade
Tryggve Lunddn och Sven Stolpe fu 1967
det är den lättillgängligaste bok som
hittills publicerats från Birgittas värld. Men ännu saknar vi en modern vetenskaplig
biografi över den heliga Birgitta. Om inte förr så är 1973
vid 6oo-årsminnet av
hennes död
kommer det att bli klart för envar hur levande Birgittas minne ännu
är för världen. Då kommer kanske oclsså den stora och uttömmande boken om den

-

-

-

heliga Birgitta.
Man kan till slut fräga sig, vad det är som gör Birgitta så aktuell och fängslande
för oss. Frågan har inget enkelt svar. Birgitta levde i ett kristet Europa, i en värld
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som ännu var katolsk och allmännelig, men samtidigt var hon alltigenom svensk.
En stor del av hennes uppenbarelser tog form hemma i Sverige, och också under de
många åren utomlands var Sverige (och klosuet i Vadstena) hela tiden i hennes
tankar.

Birgittas kloster var ocl,så en nationell skapelse som hennes landsmän var stolta
och kring hennes kloster stod en krets av stormän som var inspirerade av
6!ys1
hennes id6er. Klostret i Vadstena spelade en viktig roll i den nationella väckelsen
under r4oo-talet, under Karl Knutssons och Sturarnas strider mot den danske
unionskungen. Vadstenaklostret blev på så sätt en andlig inspirationskälla till den
svenska nationalstat som tog form under r5oo-talet.
Också på annat sätt pekar Birgittas gärning fuamät i tiden. Birgitta kande sig
kallad av Gud. Enligt medeltida uppfattning skulle den som kände sig kallad söka
sig till en orden. Bara i klostret kunde man leva ett utvalt liv för Gud. Birgitta
grundade också en orden och ett kloster, men själv stod hon vid sidan av sin orden
och hon blev aldrig nunna. Hon ville visa att klosterlivet inte behövde vara den
enda vdgen att leva ett utvalt liv för Gud. I en av hennes uppenbarelser heter det:
>Säger inte Skriften: Anden blåser vart den vill? Så är det verkligen. Den blåser
på olika sätt, vart den vill och när den vill.>
Här står hon på något sätt nära Luther. Skillnaden är visserligen stor mellan dem.
Hon grundade ett kloster som hon inte själv gick in i, och han trädde ut ur ett
kloster som han en gång gått in i. Hon var en lydig fast mycket frispråkig dotter
av den katolska kyrkan, medan han såg sig wungen att bryta med kyrkan. Men
hos båda fanns det ett mycket stort kallelsemedvetande och en vilja att bryta sig ur
gamla tankebanor och vanans nötta läxor.
Birgitta lärde att klosterlivet inte var den enda vägen för den uwalde. Under
reformationen gick man längre och utdömde hela klosterlivet som en olämplig väg
för det kristna livet. I vära dagar kan man spåra en återgång till Birgittas linje
också på protestantiskt håll: man år beredd att accepteru klostedivet i sin moderniserade form som en väg bland andra att förverkliga Guds kallelse och efterfölja
Kristus.

Själv ville Birgitta verka

i

världen, också efter det hennes make var död och hon
liv. Hon var klart medveten om sin väg. Hon
ville fullgöra Guds kallelse genom profetior och maningar till bättring och omvändelse, genom välgörenhet och kärlek till människorna och genom att läsa lagen
för påve, kejsare och kungar. Det var en gärning som var på en gång religiös,
litterär och reformatorisk. Sedan hon väl hade utformat sin klosteridd, var det
andra idder som tog överhanden hos henne.
Hon ville verka i vädden och ha omsorg om människorna. I den kyrka hon
skapade i Vadstena skulle munkar och nunnor sitta i skymundan, medan församhade fria händer att
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gestalta sitt

Molander om helvetet
I stället för en recension

SVEN STOLPE

Olof Molander kom en morgon i sin eleganta svarta rock och plommonstop med
paraply i handen ned till mässan hos dominikanerna vid Linndgatan (där han en
gång upptagits i kyrkan av den märklige P. d'Ärgenlieu). Efter mässan antastades
han som vanligt av främlingar, som kande igen hans ansikte med den halvöppna
munnen och den kloka, vakande, farliga blicken.
En äldre dam inledde angreppen.
Herr Molander måste säga mig en sak . .. Jag skall strax gå. Men herr
Molander
är ju också katolik?
Jaså, ja, det visste jag, ju . .. Inte tror väl
herr Molander, atr det finns ett- helvete, inte? Det kan det ju omöjligen göra!
Vår Herre är ju så god, så allgod. Inte vill han sätta någon svag stackars människa i
jag uor absolut inte
ett brinnande helvete inte? Jag skall säga herr Molander
på något brinnande helvete, herr Molanded lag g& det inte!
Molander lät den habsburgska underläppen sjunka ytterligare någon centimeter,

det fräste

till i

salivkulorna

i

hans mungipor, och med sin oändligt älskvärda,

melodiska stämma svarade han, medan han elegant lyfte på sitt plommonstop:
Inte det? Så intressant. Men tänk, vad moster kommer att bli förvånad!

-

Ånekdoten är hämtad

utkomna bok

ur Sven Stolpes i höstas
mer (Asl<tld &

Ut mig berätta

Kärnekull, r97r).

lingen skulle ta plats mitt i salen. Det var en stor sal och många åhörare. Folket
skulle vara i centrum. Också det var något revolutionerande nytt, men för Birgitta
var det något självklart. Det religiösa livet var inte något för alltid fixerat i seder
och föreställningar. Kyrkan var det levande, växande vinträ.det, ständig förnyelse,
evig ungdom.

I det fallet var Birgitta inte någon medeltidsmänniska hon lika lite som
- en fcirbindelselänk
Luther r5o år senare. Genom sina tankar och reformer är hon
mellan gammal och ny tid, säger Tore Nyberg. Hon är en länk i den process som
frigjorde människan från medeltiden, och i vära dagat upplever hon en renässans
som religiös nyskapare, som reformator och impulsgivare. Det upplevde vi i den
stora utställning som Historiska mu#et i Stockholm ordnade över henne i våras,
och vi kommer att uppleva det ännu mera under Bhgittaäret 1973.
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Perspektiu
Födusten av den andliga dimensionen
Ånledningen

till

de reflexioner som här följer är

närmast wå läsvärda böcker som kom ut ry7o pä
Åskild & Kärnkulls förlag (som gärna presenterar

sig självt som ,litet och lite tokigt dessutom"):
Victor Svanbetg: Leoa lör art leaa (r88 s.) och
Sven Stolpe: Låt mig berätta (r8z s.). Den ena
boken innehåller en uppsaliensisk litteraturhistorieprofessors memoarer. Den andra erbjuderuidel bagateller från skilda länder
små anekdoter, smärte
arbete eller
äventyr i samband med vetenskapligt
bilresor", berättade på förfaaarens vanliga levande,
festliga sätt, som annats bäst komnner till sin rätt,
när han talar inför stora församlingar, i radio och
w, där han kan låta hela den frodiga rikedomen
hos sin person och sitt vetande strömma ut över
lyssnarna som en uppenbarelse av >Dichtung und
\Vahrheitu. Hos Stolpe finns strålande humor, men
och i synnerhet i litteraturvetenskapliga
även
skärpa och
eller -livsåskådnings-sammanhang
- vilket skaffar
sting, hetta och dräpande klubbslag,
honom fiender för livet, särskilt när de överdådiga,
skarpa orden förevigas genom att sättas på pränt.
Victor Svanberg framstår i sin bok, såsom P. O.
Barck i sin tecension i Huoud'stad.sbladet (z8.to
r97o) sammanfattar, som en kritiker med sin egen
oförvitliga och ofta förargelseväckande mening om
författare och böcker, ett salt i svenskt litterärt liv,
med en mycket okonventionell inställning till sitt
akademiska värv och en böjelse att hålla med de

radikala mot de samhällsbevarande. Hela sitt liv
har han varit en stridens man, inte minst i de akademiska intrigernas våirld. Han har mer än vad
som är vanligt bland akademiska humanister varit
engagerad i sin tids kamp och vånda. I tal och

skrift framträdde han som en den sociala radikalismens förkämpe i en tid av sociala och politiska
strider och som en ivrig försvarate av radikal
sexuell frigörelse.

Det märkliga och särskilt intressanta är nu
inte minst för en läsare som i nära tre decennier

levt i Uppsala som katolsk priist
att dessa båda
till och
stridsmän i var sitt kapitel återkommer
helt överensstämmer i omdömet om den celebra
händelse i rgjg års uppsalaliv som utgjordes av

Sven Stolpes doktorsdisputation,
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av

disputanten

själv rubricerad som rSpektaklet

i

Uppsala, och

av hans professor och promotor som >En

veten-

skaplig bragd och dess lön,. Båda menar att det
egentliga skälet för att avhandlingen om drottning
Kristina inte resulterade i en docentur för författaren var det faktum att han är katolik. Därmed avses här nog inte så mycket personlig privat tillhörighet till den katolska kyrkan utan mera offentligt
ställningstagande och eventuellt inflytande inom
svenskt kulturliv utifrån en misshaglig >kognitiv
minoritetsu åskådning. Det är denna aspekt som
i detta och liknande sammanhang är intresant och

värd närmare granskning. Men i desa spalter måste
vi nöja oss med tägra antydningar.
Utan wivel var det också andra moment som
just i fallet Stolpe medverkade till det sensationella
resultatet Vad Leif Carlsson skrev i sin recension
av Svanbergs bok i Saeuka Dagbkd.et (2.9.r97o)
torde kunna sägas även om Stolpes framställning:
,Svanbergis akademiska interiörer är i stor utsträckhälsan tiger still .. .
ning minnen av konflikter
- sig det största inDet som i dessa avsnitt tilldrar
tresset är redogörelsen för hans hfuda och misslyckade kamp för att göra Sven Stolpe till docent . ..
som fortfarande lever i minnet i Uppsala som ett
i särklass hårdhänt umult. Det är i detta sammanhang Svanberg är frikostig med elaka omdömen om
kolleger. Den som av en slump hade tillfälle att
avlyssna stridslarmet på visst avstånd men inom
rimligt hörhåll vill gärna tänka sig att en mindre
engageraå rapportör skulle kunna ge en mer nyanoch varför.t
serad relation av vad som hände
- >katolikhatr
Men påståendet att det var ett slags
som orsakade utslaget står kvar och inbjuder till
eftertanke, i synnerhet som Victor Svanberg säger
sig själv vara ateist och i fallet Ingemar Hedenius
conua Sven Stolpe konstaterar att >han (Hedenius)
var förblindad av ateistens hat mot en katoliko.
>Åteisternas, inställning till fallet syns alltså ha
varit olika, vilket komplicenr ftägan.
Men här måste kanske genast framhävas att
Svanberg uppenbarligen på det rent mänskliga och
det fackligt vetenskapliga planet gentemot Stolpe
befriat sig från irritation, rancune och förutfattad

mening om opålitlighet och falskhet: 'Kan han
konsten att slåss och sfua, så har han också fått
förmågan att gottgöra och försona

... Vi blev vän-
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ner och vänskapen har hållit hur långt vi än kommit från varandra i livsåskådningsfrågor, han till
Rom, jag till ateismen>.

Men
medan )protesten mot fädernas tro var
- för Ingemarn, är uppenbarligen Svanen hjärtesak
bergs ateism av stillsammare och mindre aggressiv
art. Den tycks mera vara ett försök att utan kristen
tro vara eller bli och förbli optimist trots allt. Fast,

Tegn6r att åskådandet av Gud skulle bli tåkigt,
om Gud inte hade fruntimmersansikte ...".
Det är ofattbart för var och en som kommer
från en annan kulturvärld än den svenska provinsens att hos så många bildade och
"kulturskaparer

Leif Carlsson uttrycker det, ,su6rr1"
6"a
"o'
liv Victor Svanberg nu överblickar blir en vemodig
optimism>. Vad angår det offentliga och sociala

möta en så primitiv och pueril gudsuppfattning
som hos Victor Svanberg. Hans religiösa lris
hänger ihop med hans äldre brors död som barn.
Denne dog i difteri fast Victor bett till Gud för
hans tillfrisknande. Nu fick även >vfut hembiträde,
vär piga, ont i halsen. Husläkaren tillkallades och

livets område
där han hade engagerat sig även
som vetenskapsmarr
håller Svanberg fast vid
principiella förvissning
att det mesta har blivit
"sin
bättre dag för dag
inklusive krig, rasproblem
- angår det privata, personliga
och hötorgscityo. Vad
umeningen
livet,
med det liv vars meningslöshet
och säkra slut, för honom och oss alla, han är övertygad omr, återstår honom till slut endast denna
resignerade trosbekännelse: uEvigt liv i en himmel
är för mig ofattbart och om det vore fattbart en
leda utan like .. . Det sägs ibland att man kan vara
religiös utan att uo på evigt liv och en personlig
gud, ja att vi ateister är fromma på vårt sätt I en

tog difteriprov. Jag fick nåsta d,ag samma onda och
bad till Gud att det skulle vara difteri, så att jag
fick komma bort från skolan, kanske
det minns
jag bara dunkelt
önskade jag att fä-dö, som min
- på nytr och kunde lugna min
bror. Läkaren kom
mor med att flickan hade halsfluss. Mor blev glad,
jag blev ledsen och ond på Gud. Vilken usel Gud!
Antingen var han inte allgod som inte beviljat min
bön. Eller var han inte allsmäktig, hade inte makt
över difteribacillerna. Jag sa upp bekantskapen med
honom . .. Doktorn tog difteriprov också på mig
... Difteri var konstaterad på mig. Mor var förwivlad. Jag borde varit nöjd och tackat Gud, som hört

såsom

strävan att överbrygga motsättningarna har min vän

min bön. Men räkningen med honom var uppgjord

och trätobroder Erik Hjalmar Linder lanserat slag-

och blev inte rättad.>

ordet: 'religiöst minimum'. }{an lågar mig, om
jag inte kan enas med honom om att det finns rikt-

Sven Stolpes bok påminner om hans betydåde
litteråra insats för andliga värden. I en fortfarande

ningsgivande värden gemensamma för varelserna
på vårt klot och strömmar av liv i universum. Jag
måste svara nej på hans vädjan. Livets mening är
något vi människor är ensamma om. Värmedöden
är viss för planeten Tellus och vårt solsystem. Men

jag h nöjd med en fortvaro i min kropps och
mina tankars efterkommande ett par århundraden,
ja kortare än så. Oändligheten mäts inte i tid. Vad
är flyktigare än ett barns leende och vad är mer
värt att leva för, att leva av?).
Det låter ädelt och skönt, men skrämmande är
att konstatera det djup av okänslighet för tillvarons

andliga dimensioner, som döljer sig bakom även
denna ateistiska övertygelse
typisk för övrigt för
inte så få uledande personligheter"
i den svenska
kultureliten och för deras eftersägare. I ovanstående
citat har utelämnats en sats som bäst illustrerar
detta påstående. Svanberg skriver: )... en leda utan
like. I ett av sina frispråkiga brev skrev biskop

läsvärd artikel i denna tidskrift (4o, 1959, s.
ra,8ff.) om >Pär Lagerkvist och Gudr tar han

uttryckligen upp frågan hur det kom till denna
klyfta, ,ett av de mest karakteristiska och mest
katastrofala dragen i, modernt svenskt kulturliv, som
gfu emellan religiös och profan bildning,. De försök som gjorts av självständiga tänkare och teologer, som såg klyftan och gjorde sitt yttersta för att
överbrygga den, har rönt det ödet att ingen har lyssnat i det profana lägret. Till och med en så stor
diktare som Pär Lagerkvist, som visar djup gripenhet för världsmysteriet, syns vata helt obekant med
kyrkans liv och tradition, med teologiskt tänkande
över tillvarons grundproblem. Av allt der vetande,
all den klarhet som kristendomen skänkt under
sin wåtusenåriga historia, finns inte den minsta
reflex. Liksom nästan alla andra svenska diktare
stfu han ftämmande för hela den kristna kulturvärlden, dess dikt och spekulation.
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Och Sven Stolpe frågar: rHur skall man förklara
något så gådullt som att en man, som hela sitt liv
verkligen söker sanningen och Gud, aldrig kommer
ens i närhet av Kristus eller hans helgon eller av
kyrkan? Jag vet inte, vad förklaringen är. På något

oförklarligt sätt är Lagerkvist roligen bunden av
den rörande bondska uo, den enfaldiga antropomorfism, den sekteristiska utlakning och förvanskning av evangeliet, som han en gång mötte i sin
ungdoms Småland
en absolut oteoretisk, dunkel
föruöstan. Han vet- fordarande ingenting mer om
lristendomens hela summa . .. Men varför har han
inte sökt vidare?
Frågan kan riktas till nåstan
hela den svenska författarkår,
som dock lockats av
de metafysiska problemen. En gång måste det vetenskapligt uuedas, vilka faktorer det var som en
gång så definitivt isoierade kyrkan och Kristus från
vår kulturelit."

Sven Stolpe hänvisar i sin artikel särskilt till
Nathan Söderbloms försök att slå en bro över den
f.atala k|yftan Men ftågan är om man inte även
från den rofficiella, teologins sida alltför okritiskt
och >lutherskt virilt> undertryckte allt som man
satt stämpeln >Inte vetenskapu på, allt som var
personligt engagerande

i

gudsförhållandet, ailt som

kunde rubriceras som "romerskt-katolskt". Allt

för en upplyst
luthersk statskyrka. På r8oo-talet sökte man kväva
eller åtminstone nedsätta >pietismen>, på rgoo-talet dessutom allt "högkyrkligt>. Det fanns och
finns i landet stilla strömmar av sant andlig religiositet och kultur, särskilt hos en del kvinnor med
djupare inre erfarenhet i medveten anslutning till
nu i Sverige avstängda andliga rörelser. Trots sin
ofta höga vetenskapliga kompetens fick de sällan
tiktigt erkännande i den akademiska världen. De
blev mycket lite observerade av de uvirilau männen
som ständigt och jämt bullrar i diskussioner och
disputationer 66
"problemet vetenskap och trou,
men inte lyssnar, allra minst inåt, därför att de är
tädda att förlora sin tro på ,Vetenskapen". De förskulle helst hållas inom ramen

aktar ofta ukvinnligr intuition och

vill inte er-

känna kvinnorna som mera begåvade på religionens
område. Det blev katastrofalt, när kvinnorna själva
i allt större utsträckning ville bli jämlika med männen även i detta avseende, lika opositivistiskt, utåtvända som dessa och som sådana erkända av dem,
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när de inte mer ville bli "andliga mödrar> utan gå
med på att relationen man-kvinna uppfattas, söks
och utlevs endast sexuellt. >De vet inte ens vad
ande är", så summerade en gång en indier sin
erfarenhet av flera års vistelse i Uppsalas akademiska värld.

Ått mina reflexioner tog denna riktning beror
därpå att jag vid samma tid, som jag läste de här
anmälda böckerna, kom över några böcker ur Anna
Lenah Elgströms kvarlåtenskap, däribland Emilia
Fogelklous Retlärdig (rgsd. Och där möter man
bl. a. en situation som liknar den celebra händelsen
i Uppsala. Fast det gick mycket stillsammare till

det gällde ju en kvinna och en kvinna som
-heter Emilia Fogelklou. Hon berättar själv. Hon

hade sökt den Enerothska professuren vid Stockholms Högskola. Denna professur skulle enligt
(den icke-akademiska) donatorns bestämmelse behandla sambandet mellan naurlagarna och människans sedliga och fysiska natut, med särskild hänsyn till det uppväxande släktets uppfostran till andlig och kroppslig hälsa. Ea av donatorns syften
hade varit att ulära se livet från ursprungliga syn-

punkter,. Hans arbete med folkbildningsfrågor

otill sin syftning varit
religiöst och demokratisko. 52664"ns likgiltighet
för de andliga värdena upprötde honom. Han
trodde på en ,religiös fenässans, som ei blott bo!tsopade statskyrkan utan skulle skapa ett helt rytt
samhälle'. Emilia Fogelklou lämnade in sin tolkning av lärostolens innebörd, som innehöll bland
annat uppläggningen av föreläsningsschemat: futer,
hade enligt hans egna ord

konfessioner, tänkesätt och normer, framställda mot
psykologisk, biologisk (och intentionell) bakgrund.
Deras historiska kurvor för och relationer till tid,
eftervärld och upphovsmann. Emilia Fogelklou såg
själv att på grund av en sådan outtömlighet hos
ämnet dess vetenskaplighet kunde bestridas. Och
och hon {ick inte professuså skedde också
ren.

-

I likhet med

Ånna Lenah Elgström hade även
Emilia Fogelklou tagit djupa intryck av bl. a.
spansk andlighet och utbytt tankar härom med

Nathan Söderblom. I detta sammanhang publicerar
hon i Resfärd,ig nägta utdrag ur den korrespondens
de förde med varandra medan hon var i Spanien.
Hon själv skrev till Söderblom: >... Medan vi
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häruppe med vår Olaus Petri och våra stora folkundervisande biskopar och präster i ljus och blåögd oskuld vågade gå under ett allt friare himlavalv i vår gudstro, grävde sig den södra halvön
bakom Pyreneerna allt djupare in i själens schakt
Ignatius, Teresa och
och blev styva psykologer

Johan av korset. Större främlingar för varandra
kan knappast tänkas än Spanien och Skandinavien.
Och dock synes mig, att just ur detta paradoxala
möte, som ej kan fresta till efterbildning, endast
till

hjärte- och kunskapsfördjupning och komplette-

ring, något mycket underbart kunde framgå. Det är
dock svårt att i vålt land få öra för sådana ting, ty
okunnigheten om varje annat romerskt-katolskt än

Emilia Fogelklou avslutar: ,Den som fick detta
gensv,u, såg ingen möjlighet aft fortsätta

än lektyrvis. För mentalhygien var det -gott^nnat
om
arbete, men intet inuesse för religiös erfarenhet.r
Och med detta konstaterande avslutar även vi våra
funderingar för den här gången.
Josef Gerlacb SJ

Ålexander Solsjenitsyn

i

Soviet

in

folkens rikedomar till stor gemensam andlig
Ifu nog bra mycket 'far parte per se

egendom,
stesso',

än så länge.

Och dock hänger denna

gärning- ju verkligen samman
med den stora folkenande gdrning Ni själv representerar.) Nathan
Söderblom svarade: )- Finns det i Europa wå
meta renodlade religionsländer än Spanien och
Sverige, det ena romerskt, det andra evangeliskt?
Ha de icke även eljest jämförelsepunkter, hur förmätet det än månde synas att jåmf.öta vär fattiga
och sena Nord med Spaniens diktning, konst och
världsfamnande historia? Jag blyges i varje fall
icke över att tillhöra ett av de wå Don Quijoteländerna i Europa, och jag gör det ännu mindre i
ett tidevarv, då nyttan och beräkningen dränkt sina
lättfattliga ideal i blod. Jag minns icke om en dylik
bravad finnes tryckt någonstädes i mina böcker,
men jag använde den på hösten-r9r7 i mina
Lutherföreläsningar. Då utlöste den hos åhörarna
ett leende. När jag upprepade den offentligen i
Mönchen och Förenta staterna, har man just inte
begripit mycket av vad som till äventyrs kan ligga
i en sådan tanke. Då förstår Ni att Edert brev väcker gensvar

1

'En dag

s. 33.

3

-

712835

i

i min sjäI.

-"

Ivao Denisovitjs

liv,

(Göteborg r96a),

en kristen profet

'För mig är det viktigaste och mest glädjande
med 'undret' Solsjenitsyn, att han samtidigt som
han är den främste nationelle författaren under
den ryska litteraturens sovjetiska period också är

det sämsta politiska är så häpnadsväckande stor,
att enbart detta faktum innebär fua.
Med un- okända
dantag av Er själv och ett fåtal för mig
är det väl svårt att här uppleta en motsvarighet till
en v. Hiigels eller Unamunos verkligt djupa förtrogenhet med den and,ra kyrkans liv och modetna
tänkande. Den som på detta sätt vill sträva att bära

-

en kristen föfiattare.,
Alexander Schnemann

Apologet utan apologetik

I sin roman

nEn dag i Ivan Denisovitjs livu beskriver Solsjenitsyn, hur baptisten Aljosja inte tyst
utan viskande läser i sia testamente, något som föranleder Solsjenitsyn att fälla följande anmärkning:
,kanske gör han det med avsikt, för Sjuchov, de
här baptisterna g& gärna propagandau.r Denna

lilla

sats, som författaren

till

och med har satt inom

karakteristisk för Solsjenitsyn: han
uppfattar sig inte som religiös propagandist. Enligt
hans åsikt säger den verklighet han skildrar tillräckligt om Guds toll.
Vänner i Moskva beklagade vid ett tillfälle, att
parentes,

är

Solsjenitsyn inte lät sin religiösa övertygelse komma till uttryck tydligare i sina verk. På det svarade
Solsjenitsyn, att l;iraren borde klara $'g själu. Han
måste dra sina egna slutsatser av det han läser. Det
innebär, att Solsjenitsyn vill värna om sina läsares
frihet. Han tar inte ifrån dem det personliga avgörandet, utan leder dem bara fram mot ett sådant.
Därför avstår han också ftän all apologetik.
Det centrala temat i Solsjenitsyns verk är den
förnedrade, fängna, kuvade, av samhället utstötta
människan och hennes härav följande inre, personliga kamp för människovärde, befrielse och lycka,
kort sagt för rätwisa i ordets bibliska mening.
När varie individ efter döden inför historien
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måste avlägga räkenskap för vem han var, kommer
det enligt en av de sjuka i >Cancerkliniken, bara
att finnas tre möjligheter:

med Dostojevskij ligga betydligt närmare.

uI vår kusliga tid
är människao, var hon än lever
tyrann, förrädare eller fånge.r2
Ändå försöker Solsjenitsyn visa, att det

i

Förpliktad

till

och med

är

nödvändigt att sträva efter
människovärde. Det är inte av en tillfällighet han
i "Den första kretsen> citerar ett ryskt ordspråk:
>Man drunknar inte i havet utan i pölen.u
Och Nerzjin-Solsjenitsyn tillägger: "Jag skulle vilja
ge mig ut till havs.us
denna situation

Man skulle kunna beteckna Solsjenitsyn som mo-

ralist. På denna punkt gfu han avgjott in i såväl
den ryska som den sovjetiska traditionen. Grunden
till hans verk är hans eget öde, som konfronterat
honom med en ovärdig existens i ofrihet. Hans
personliga upplevelse av strafflägret, fängelset, deportationen och sjukdomen har också funnit utuyck i alla hans större verk (med undantag för hans
senaste roman uAugusti r9r4") i form av självbiografiska reminiscenser.
Solsjenitsyn är dock ingalunda den ende, som
tagit Stalins våldsherravälde och dess konsekvenser
som historisk utgångspunkt för litterära verk. Efter
det sovjetiska kommunistpartiets tjugonde partikongress (med Chrusjtjovs anklagelsetal mot Stalin)
kom det ut en hel rad dikter, noveller och romaner,
som angrep fenomenet stalinism. Man började tala
om en särskild litterär genre, som man kallade >anklagelselitteratur>. Helt naturligt räknades också
Solsjenitsyns självbiografiska verk till denna genre.
Solsjenitsyns verk

är en

anklagelse, men det är

i första hand ett fördömande av ett visst
politiskt system, stalinismen, utan en anklagelse
därför inte

mot det personifierade onda, det omänskliga och
det antimänskliga helt enkelt. Han ser i sitt eget
liv ett exempel på en tillvaro som de onda makterta har våldfört sig på. Därmed står vi här inför

' 'Cancerkliniksn', Itr & W, s. 39r.
' 'Den första kretsen', \7&I7, s. 5or (jämför också
s.
där Solsjenitsyn anför samma ordspråk).
5o3,
a ,Cancerklinilssl',
s.
6 ,Den första kretsen', 39r.
s. 19.
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en metafysisk dimension, som vida spränger ramarna för den
ofta politiskt motiverade
sovjetiska anklagelselitteraturen.
Här torde paralleller

till sanningen

i hur hög grad Solsjenitsyn bemödar sig om yttersta objektivitet. Språkligt saklig
och nykter bedömer han utan att fördöma. Mitt
i all bitterhet märker man knappast någon förbittring, och när helig vrede övermannar honom är
Det är påfallande,

den aldrig blandad med hat. Här kommer hans
övertygelse till uttryck, att vatje människa har en
egen bestämmelse, som det är meningslöst att wista
om.

,Om ett träd bryts

i en storm, men gräset böjer sig,
har gräset då förrått trädet? Var och en har
sitt liv.ua
Alla dr inte födda till martyrer, men atr bara böja
sig är inte heller nog. Livet har olika former, och
dessas värde eller brist på värde kan egentligan
bara avgöras utifrån livets slut, utifrån döden.
Solsjenitsyn jämför livet med Beethovens d-mollgott och
sonat: >Ällting glider undan i den
ont, sorgset och glatt som i livet. Och- precis som
i livet finns inget slut.us Sanningen förblir fördold

i

det jordiska livets ström.

>Den snabbt flytande suömmens yta tillåter
inga speglingar
varken nära eller Ijårran.
- den är klar och fri från
Till och med när
skum förvrids de återspeglade bilderna och
blir otydliga och obegripliga i den krusade
ytans ständiga flöde och genom vattriets våldsamma växling.

Först när strömmen över flöde efter flöde har
nått fram till en bred stilla mynning, när den
dröjer i en grund vik eller i en lugn liten sjö,
där inte en våg rör sig
först då varsnar vi
- varje litet blad på
i den speglande släta ytan
trädet i närheten, varje liten fjäder av det lätta
molnet och himlens hela blåa djup.
Detta gäller för dig och det gäller för mig. Om

Perspektiu

vi inte ser den odödliga, klara sanningen fram
till den dag som i dagär, om vi inte på något
sätt förmår återspegla den
beror det inte på
- Att vi ärinu leatt vi är pä våg någonstans?
ver? rG

Gud, med stor boästao

De som kallar Solsjenitsyn en kristen författare,
tar säkert inte fel. Men mig tycks det som om han
är mycket mer än det. Hans verk är inte bara beskrivning, reportage eller hågkomst. De innehåller

Denna prosaminiatyr av Solsjeniayn rymmer ytterst en hel livsuppfattning. Det är en kristen skeptikers beraktelsesätt, som i det jordiska livet ser
en tilltrasslad blandning av \ata och sken. San-

ett budskap till läsaren, ett budskap av profetisk
karaktär. Analyserar man den bibliska profetismens
karakteristiska drag, slår en genasr parallellerna.
Profeten tolkar principiellt skeendet utifrån Gud.

ningen hör var^t t1ll, men uppenbaras först då
skenet försvinner. Det sker i dödsögonblicket. Dö-

Den tolkningen har en relation både bakåt och
framät. Det vill säga den upplevda och skådade
olyckan får i profetens tolkning med dess relatio-

blir därför till sanningens uppenbarelse. >Också du kommer att dö),? det vill säga för varje
människa slår en gång dödens timme. Det är den
kunskap Solsjenitsyn förmedlar i rCancerklinikenr.
Romanen är budskap och varning i ett: Memento
den

mori!

Författaren förmedlar här sin egen erfarenhet:
>!ag har på mig själv märkt, att en människa kan
överskrida dödens tröskel och ändå bli kvar i kroppen så länge denna är vid liv.>8 I ett sådant ögonblick ser människan tingen runtomkring sig osom
ur graven), och först då ffu allt sin verkliga betydelse. Också för gamle doktor Oresjenkov uppenbaras den egentliga meningen med tillvaron först
i dödens närhet, i det ögonblick då hans inre kommer

till ro, lenas och klarnar.

,I sådana ögonblick föreföll honom meningen
med all existens, såväl hans egen under det
långa förflutna och hans korta framtid som
hans avlidna hustrus och hans unga dotterdotters och överhuvudtaget alla människors, ligga
inte i deras huwdsakliga verksamhet, där de
var ständigt och ivrigt verksamma, där de kon-

cenrerade alla sina intressen och varigenom
de blev kända, utan i stället vara beroende
av i hur hög grad det lyckats dem att bevara
ogrumlad, orubblig och ofördärvad den bild
av sanningen som var och en föds med.
Sorn en silvermåne i en stilla damm.ne

u
i vattnet'.
7 'Spegelbilden
s.

386. (Egentligen borde man i
'Cancerkliniksn',
detta sammanhao.g anIön hela kapitlet om Poddujevs
dödsskräck.)

ner bakåt en {örutsägande mening, som ytterst mynnai ut i en varnande maning till omvändelse. Profeten stannat därför aldrig vid sin egen upplevelse.
Han uppfatar det som vederfars honom som Guds
bevis för sin makt, som tecken, och det inte bara för
sig själv utan också för medmänniskorna. Därmed
blir han i viss mån själv ett tecken för andra. När

han gisslar oförrätten och brännmärker det onda,

är hans enda syfte aft avslöja

sanningen, även om

det sker på chifferspråk. En profetisk bok är verk-

lig

till alla som har
Den varnar och den hotar,

underground-litteratur, riktad

öron

till att höra ...

men den bevarar ändå den människas beslusfrihet,
som den vänder sig till.
Skeendet förtätas hos profeten
som när kulisser skjuts ihop. Förgånget, nutid-och framtid bil-

i så måtto att
den upplevda verkligheten blir symbolisk och dätmed visar utöver sig själv, något som återigen förutsätter evighetens inbrytning i tiden som ett fakdar en dialektisk helhet, dialektisk

tum.

Ytterligare något om profetens person. Det
finns ingen som kan kalla sig själv till denna uppgift De flesta profeter blev förkunnare av den
gudomliga rätwisan mot sin vilja. De led ofta svått
under bördan av det uppdrag de hade fått, beklagade sig och ville egentligen undfly det. De sökte
inte precis profetskapet: det uppdrogs åt dem eller

till och med wingades på dem.
Är det inte ungefär på samma sätt med Solsienitsyn? Under ett samtal med baptisten Aljosla
om meningen med hans fångenskap, säger Ivan
Denisovitj Sjuchov:

E ,Cancerkliniken', s.
32.
o
'Cancerkliniken', s, 386.
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>... För dej tycks det hela på något sätt gä
ihop: Kristus har befallt dej att sitta inne och
för Kristus skull sitter du här.
Men vad blev jag insydd för? För att man inte
hade förberett sej på kriget fyrtiett, eller vad?
Men det var väl inte mitt fel?ulo

i fängelse för sin kristna
uo eller sin religiösa övertygelse. Men i hans eget,
orätwisa öde manifesterade sig för honom det
ondas makt. }{år gär det för honom som med
Nej, Solsjenitsyn satt inte

Job. Han förwivlar inte, eftersom han tror på Gud
och till och med i denna olyckliga belägenhet anar
Guds ledande hand. Han är övertygad om att Gud,
eftersom han är rättfärdig, till sist skall besegra det
onda. Den fångne Ivan Denisovitj kan därför i sant
profetiska ordalag sä,ga:

>Då finns det ändå en skapare i himlen. Ditt
tålamod är stort, men du rlåt håt,lrtt

I

sin roman uAugusti r9r4u försöker Solsjenitsyn

visa sin övertygelse orD att Gud ständigt verkar
med hjälp av de historiska händelser, 5em

honom

utmynnade

i

snligl

revolutionens -katastrof.

Därmed -fortsättet han målmedvetet sitt verk på ett
annat område, även om han har övergett den självbiografiska genren. Som han säger i sin efterskrift
till romanen, kunde >Augusti r9r4> inte komma

ut i

Sovjet, eftersom författaren vägrade efter-

komma censurens krav att Guds namn skulle skrivas med liten begynnelsebokstav. Hans motivering
är samtidigt en bekännelse:

)... om vi kan skriva rådsrepublikernas namn
med stora begynnelsebokstäver och KGB eller SÅGS (vigselbyrån) med uteslutande stora
bokstäver, så borde vi väl åtminstone få använda en enda stor bokstav för det begrepp,

som betecknar universums högsta
ktulr.rt'

skapar-

>Det verkade som om Kristus och Gudsmodern
hade vänt sig ifrån Rysslandu, heter det på ett
10

i Ivan Denisovitjs liv', s. r87.
r 'En dag
'En dag i Ivan Denisovitjs liv', s. 98.
P Efterskrift
tiil 'Augusti r9r4,.
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i ,Augusti rgr4>. Men det är inte Gud som
har vänt sig bort, utan människorna. Och därmed
börjar vägen in i katastrofen. Sedd på detta sätt
blir ,Äugusti r9r4> till ea varnande exempel,
som också innefattar den profetiska maningen till
omvändelse. Solsjenitsyn understödde dessutom
denna maning med en gest: han vek sina royalties
ställe

från publiceringen på YMCÅ-Press för
av en rysk-ortodox kyrka

i

byggandet

väst.

Bönen
Ser man till hela Solsjenitsyns verk måste man anta,
att han ser borwändheten från Gud som den egent-

till allt ont. Åv det skälet kritiserar
han också med särskild skärpa den ateistiska propagandan och den kommunistiska förföljelsen mot
kyrkan, som ju upphöjer människans borwändhet
från Gud till det egentliga målet. Just på denna
punkt blir Solsjenitsyns utsagor verkligt besvärjande. Hans varningar får en omisskännligt profeliga orsaken

tisk karaktär. Han fylls av helig vrede, och

han

drar sig inte ens för sarkastiska kommentarer.
Vi anmärkte inledningsvis, att de religiösa hänvisningarna i Solsjeniayns verk bara verkar vara
glimtar eller episoder i marginalen. Det har därför
här gällt att visa, hur mycket en sådan tolkning
i själva verket missar. Nej, de * inga glimtar eller
episoder i marginalen, utan hår skymtar Solsjenit.
syns mest angelägta ärende, som han själv i viss
mening uppfattar som ett profetiskt uppdrag. Vad
han vill med sitt verk är att förmedla ett religiöst
budskap, en varning, en maning till omvändelse.
Skeendet, vad han beskriver, tjänar ba:.a som illustration. Det vill visa, hur det onda är beskaffat
till ett avmänskligande. Men
och vart det leder
det sant mänskliga- återfinner vi inte bara i hängivenheten för det goda och dess bevarande. Och
Solsjenitsyn döljer inte sin övertygelse, art Gud i
sista hand alltid hjälper det goda att bryta igenom
allt ont. Bäst har väl Solsjenitsyn själv uttryckt
detta i sin ,Bön: u

,Hur lätt det är för mig
att leva med dig, Herre!
Hur lätt det är för mig
att tro på dig!
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När jag wivlar
eller mister mitt förstånd,

som lidande och död. Denne Gud vill nu några
av dem förinta. De hävdar Guds betydelse för hela

när de klokaste inte ser längre
än till kvällen samma dag och inte vet
vad som måste göras i morgon
då sänder du mig en oru'bblig visshet

skapelsen och hela iivet.

att du finns och att du kommer att sörja för
att inte alla fi.gar till det goda är spärrade.
Från höjden av jordisk ära
ser jag med förvåning på vägen
genom hopplösheten

sända mänskligheten
hit, varifrån jag kunde

sin himmelu. Sekulariseringsteologin har i Men

en avglans av dina strålar.
Och om det

blir nödvändigt

då ger du mig dem.
Men det jag inte längre -lyckas med,

att lämna dem tillbaka

det betyder, an du har förbehållit det för
andra.u

Robert Hotz

En bok om Guds död

uid. sjätte timnzen (Diakonistyrelsen, Malung r95r)
vill denna artikel peka på en sida av Edmans för-

fattarskap, som har nära anknytning

till

senare

i olika ))!umr: i

Våt

religiösa fördomar.

himmelen däruppe
förnuftet, för att
bli en garant för

i

- Till sist hänförs han-helt och hållet
moralen.
känslan eller till människans gränssiruationer,

i

så-

mas. Tanken om "Guds död, går tillbaka på
Friedrich Nietzsche och Ludwig Feuerbach på
rSoo-talet, men tas inom en kristen ram upp på
r95o- och r96o-taleo i den s.k. Gud-är-död-teologin. Dess försvatare menar att Gud i efterbiblisk
människans inre,
med Immanuel Kant

blev Gunnar Edman ombedd att

Lösen ,bidra med några mer personligt hållna annotationer>. Han förklarar här, att John Robinsons bok aktualiserar ärlighets- och sanningsfrågan
och att han själv genomgått en >honest-to-Godkris,, gestaltad i Men vid sjätte timmen. I likhet

till

Då Men vid sjätte timmen skrevs, hade den s. k.
sekulariseringsteologin redan börjat uppmårksam-

i

lariseringsteologer fuägat efter boken. År 1963 kom
med biskop John Robinsons bok Honest to God en
syntes av tankar som framställts av Paul Tillich,
Rudolf Bultmann och Dietrich Bonhoeffer. Endast
den senare av dem har Gunnar Edman läst, dock
inte förän efter tillkomsten av Men vid sjäae timmen. Likheterna med Bonhoeffers \Tiderstand und
Ergebung liksom med John Robinsons omdiskuterade bok * ändä slående.
I samband med att Robinson översattes till

med teologer som John Robinson och Dietrich
Bonhoeffer menar Gunnar Edman, att kristen tro
inte är religion. Religionen talar nämligen om två
världar: en övre, där Gud existetar och en undte
där människan levet. Men i kristen to gäller: >In
Jesus Chrisrus ist die \flirklichkeit Gottes in die
Wirklichkeit der \7elt eingegangenu (Heinz
Zahrnt). På liknande sätt menar Gunnar Edman,
att )Kristus kom för att befria oss från den nedärvda religionstillvända livsfotmenu. Det är nödvändigt att vi gör oss av med 'rär gamla bild av
Gud >däruppe) och >därute', för att såsom huvudpersonen i Men vid sjätte timmen kunna se Gud
på ,det uedje djupet, såsom Kärleken bortom alla

Gud-är-

död-teologin.

och därute,

vid sjätte timmen fått ett skönlitterärt unryck.
I ett brev uppger Gunnar Edman, att tyska seku-

svenska,

Det är förvånansvärt hur litet författaren Gunnar
Edman har uppmärksammats av litteratuthistorikerna. Med utgångspunkt från hans romat Men

tid placerats in

>Gud är dödu lyder budskapet på ett telegram
sjätte timmen. Människorna reager^r
först som om den personlige Guden vore död
och alltså tidigare hade levat utan att de egentligen
tänkt på det. De gudsbilder de haft är mycket
antropomorfa: Gud hade lokaliserats inom tiden
och rummet. Med satirens hjälp åstadkommer Gunnar Edman nu en Gud-är-död-teologi. Den levande
Guden är inte en >flationalkyrklig husgud" eller
en uoverksam nagelbitare längst borta i ett hötn av

i Men vid
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Svallvågorna från kriget hade inte helt lagt sig,

då Men vid sjätte timmen skrevs. Livssynen

var

mörk och illusionslös. Människoskildringen

hos

Gunnar Edman har

i

hög grad sin grund

i

r94o-

talets orosmättade frågeställningar: Finns det någon
Gud, är Gud död?, Är människan också död?, Vem

är

jag? Den moderna människan känner ingen
verklig vistelseort och blir därför osäker om sin
egen identitet. Huvudpersonen i Men vid sjätte
timmen är en god representant för denna moderna
människa. Hon vet inte vad som överhuvudtaget

är

sant, hon känner sig söndrad och förnimmer en

rhorror vacui'r. Den tyske läkaren Joachim Bodamer har i en bok om människan i den tekniska
civilisationen kallat jaglösheten för uvår tids sjukdom". Dess orsak ser han, liksom Gunnar Edman,
i den moderna forskningens uweckling. Flera av
Gunnar Edmans böcker, både före och efter Men

vid sjätte timmen, ger uttryck för

samma uppfattning. I Osårbar (rgss) heter det; "De så kallade
tekniska underverken har berövat människan hennes förmåga att förundra sig". 14ättn'rOan har blivit umaskindum, siffertroende, robotögd". Utgångspunkten är Renatus Cartesius'formel: >Jag tänker,
alltså är jag tillu. >Denna abstrakta människa eller
omänniska, skapad av intellektualismens revben
det är denna groteskt specialiserade underavdel-ning till släktet homo sapiens som vi mest av allt
bör frukta". Tänkandet, kunskapen och forskningen
har fått oss att glömma livets källa.
Flera av r94o-talets författarc skildrade människan i den absurda tillvaro de menade hon levde

i. I sin teckning av huvudpersonen i Men vid
sjätte timmen har Gunnar Edman anslutit sig
till

dem. Men han ger något mer än en kall nihi-

listisk bild av tiden. Redan några av r94o-talets
författare sökte ett >uedje>. Gunnar Ekelöfs sym-

bol är jungfrun, hon som stfu ovanför

drakens

ondska och riddarens godhet. Gunnar Edman arbe-

tar med vetekornssymbolen. Det lilla kornet, som
för att bära frukt. Det
är bilden för Kärleken. Det räcker ints, menar Ed-

helt utger sig själv, >dör,

man, att sätta gott mot ont, så länge det goda en-

dast görs av plikt. Mellan gott och ont, liv och
död, Gud och människan finns en spricka. De båda
sidorna får i Men i vid sjätte timnnen sina konkreta
exempel, det goda illustreras med en bild av en
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usnäll välvillig Fader däruppe

i

himmelen" och

det onda med en släktings sinnessjukdom. Men
bortom polerna söker Gunnar Edman något
,redjeu, i Men vid sjätte timmen symboliserat av
ett uedje diup och en uedje lunga. Livet självt,
med dess tvillingsfödda par Kärleken och Friheteo,
ersätter Renatus Cartesius' formel med eo annari:
älskar, alltså är vi till>.
Har inte Gunnar Edman med utgångspunkt från

"Vi

tanken om Guds död målat upp Bibelns Gud, som
genom sin död och sin uppståndelse har kraft att
skapa allt ur intet
också hos den moderna människan?

-

Gunnel Otcarius

Spanien r97r
Rättegången i Burgos har skakat världen och Spanien. För åskådaren har den under en viss tid fört
fram Spanien i rampljuset. För skådespelaren, dvs.
den som aktivt deltar i oppositionen, markerar

denna rättegång en höjdpunkt på den politiska
väg som den spanska verkligheten och det spanska
samvetet följer. Tidpunkten är därför lämplig att
närmate precisera läget.

Redan från början måste det erkännas att derta
läge är svårt att precisera. Regimens motståndare
kastas ständigt mellan fruktan och hopp. Den utländske iakttagaren känner sig kluven mellan turistens förtjusning över pittoreska vyer och den
häf.ttga vrede han grips av i sin egenskap av modern europ6. ,Vad kommer att hända i Spanien
den dag Franco är borta?" il d,en f:äga man ofta
hör ställas ute i Europa. Den är förvisso inte läu
att besvara men heller inte särskilt intressant Det
är inte där problemet ligger. I stället borde man
f.räga sig:. vad har hänt och vad är det som händer
i Spanien under Franco? Frägan kan inte besvaras
på ett begripligt sätt annat än i ett historiskt sammanhang och mot bakgrunden av inbördeskriget
Ffuhistoria

Det var wå sinsemellan helt skilda världar som
kämpade mot varandra under inbördeskriget. Å ena
sidan kapitalets, arm6ns och kyrkans värld.

Å

den
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andra folket och icke religiösa och socialistiska
ideologiska krafter. Det Spanien som gick segrande
ur striden hade stöd av Nazityskland och det fascistiska Itaiien; den spanska konflikten gick då upp

i

den europeiska kraftmätningen mellan fascismen
på den ena kanten och på den andra liberalismen
och socialismen, rfrimurarliberalismenu och >den
ateistiska kommunismeno som den tidens spanska

officiella beteckningar lydde. Samma tongångar får
man alltjämt höra under de noggrant förberedda
och teateraktigt välregisserade politiska manifestationer som genom televisionen sänds ut över hela
världen. För segrarna rörde sig alltså det hela om
ett religiöst korståg. I Hitlers efterföljd predikade
man i kyrkorna om Blåa divisionens fälttåg mot
Ryssland utan att bekymra sig om det från religiös

i ett sådant politiskt stäIldetta växte det unya Spanient
fram,'nationalkatolicismen> eller uden dagliga
synpunkt inkonsekventa
ningstagande.

Ut allt

kommunionens fascism> för att citera ett pat av
de benämningar som myntats av spanska förfatare.
Så började då Francos fred och ordning att härska
i landet: över det ena Spanien rådde en kyrkogårdsfrid som giorde freden omöjlig i det andra.
Men tiden har hämnats på dem som trodde att
historien lät sig hejdas med våld. Med den genera-

tion som inte hade upplevt kriget skulle en
uendogen' opposition födas

ny

i

siälva segrarnas Spaunder förnyad prövning

nien. Den skulle ta allt
och detta med en fasthet som slog hela Europa
med häpnad under Burgosprocessen och förklarade
den fascistiska glöd varmed militärerna under de
patriotiska massmötena vid årets slut fastslog att
man ingalunda var beredd att lät^ någon annan
rycka

till

sig segern.

Kyrkans nya antikte
starka grupper ingår i denna endogena opposition: kyrkan, universiteten och arbetarna. En utländsk iakttagare blir förvånad då han fär veta att

Trc

arbetarkommift6e!na

(den förnämsta plattformen

för de av myndigheterna förföljda underjordiska
fackföreningarnas verksamhet) samlas i kyrkorna
som djärvt upplåtes för arbetarna. Det stora antalet
fångna ptdster (flera än i östländerna, sägs det)
förvånar honom också, liksom alla de poliser vilkas

arbete består av aft om söndagarna bevista samtliga
mässor och föra noggranna anteckningar över detas
innehåll. Samme iakttagare känner då en viss för-

virring vid tanken på efterkrigstidens klerikala Spanien, samma land om vilket man för nägra år sedan
skämtsamt sade att det skulle hinna före både ryssar

till månen eftersom det bara behövde stapla alla präster och militärer på varandra
för att nå dit.
Utlänningens förvåning är lättbegriplig. Den
trohetsed som de nyutnämnda biskoparna alltid har
och amerikaner

varit wungna att svära Franco (som för övrigt
själv utnämner dem) förbjuder dem att närvara vid

alla möten som riktar sig mot regimen och

ger

f& att

prästerna iakttar
sarnma regler; och så fungerade det också omedelbart efter kriget. De präster som fanns kvar efter
inbördeskriget rodde blint på teserna om Spaniens
fiende ateismen, om den stackars ungdomen och
de arma arbetarna som fallit offer för marxismens
virus. Men de nya prästerna som trädde till under

dem dessutom ansvaret

fick i seminariernas och klostrens
tid att upptäcka att det var de själva som

>Francos fredu

tystnad

var offren och att de med hänsyn till rådande fakta
måste ifrågasätta rFrancos fredu om de ville förbli
trogna evangeliet och sin uppgift som folkets tjänare. Så föddes ett nytt prästerskap och därmed

faktiskt också en ny kyrka. Skilsmässan genomfördes dock inte utan en viss smärta.
Det som först satte systemet i gungning var den

djupa inomkyrkliga söndringen mellan det nya och
det gamla prästerskapeg dvs. mellan det högre präs-

terskapet (biskopar och andra kyrkliga dignitärer
den etablerade ordningens tjänst) och det lägre
vilket såg arbetarprästerna som sitt ideal. Biskoparnas
och på sin tid också Vatikanens
alitmer-hårdnande och föraktfulla attityd väckte
till sist de slumrande samvetena till liv. De pr6tester mot regeringens argument som biskoparna av
San Sebastian och Bilbao inlade under rättegången
i Burgos är ett talande exempel på denna utveckling. Denna rörelse som för övrigt har nått en så-

i

dan mognad och fasthet att det

i

dag bland

de

hållet på att .växa fram en högerantiklerikalism som vad retoriska överdrifter beträffar inte har någonting att lära av den republi-

spanska prästerna

kanska vänsterns klassiska antiklerikalism.
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En stark opposition

Universiteten har genomgått en liknande ufveckling
uwecklingen hos en ungdom med öppen
- som trönnat på att ständigt höra sina fäder
livssyn,
skylla allt på det krig de själva inte har upplevt.
De är lyhörda för kulturen och den sociala verkligheten i den värld de lever i. Den rörelse som var

en följd av de unga generationernas revolution

i utlandet och den kritiska inställning som är rypisk för alla universitet, även
om man som här försöker hindra den att ta sig uttryck, har skapat en anda som verkligen ställer in
dessa studenter och unga intellektuella i oppositioinom kyrkan, resor

nens led. Därför har också de spanska universiteten
under de senaste tio fuen varit tillhåll för en febril

politisk aktivitet som varje är wingar regeringen
att vakna upp ur sin dvala och göra ett nyn fäfätrgt
försök att oskadliggöra sudentrörelsen.
För övrigt lever denna rörelse i nära gemenskap

med arbetarvärlden, den maktgrupp inom den
spanska oppositionen som har det största inflytandet av alla. Detta är helt naturligt eftersom arbetarna, som ju uförlorade kriget, tillhör den av

regimen mest missgynnade sektorn i samhället
Missgynnad är den därför att det inte finns några
verkliga fackföreningar (de officiella är ingenting
annat än viljelösa och ineffektiva redskap åt fascisterna), men också därför att arbewna hotas av
fängelse om de suejkar som protest mot svältlöner
och omänskliga arbetstider. Mer än alla atdra är
arbetatna medvetna
totalitär högerregim

om aft Francoregimen är

en

i tjänst hos det nationella och
internationella kapital som stöder dem. Faktum är
dock att den nya medvetenheten hos arbetarna till
större delen är ett resultat av den förföljelse de

utsatts för: förenade i samma fängelse har kommunister och kristna kunnat föra en verklig dialog
Spaniens första ,ekumeniskau dialog ... På så
-sätt har de bortom alla ideologier blivit medvetna
om att tillhöra arbetarklassen. Trots förföljelsens
grymhet och det politiska förtrycket får man ofta
höra spanska arbetare skämtsamt tala om att ingen
kan vara en god arbetare om han inte har varit
dömd flera gänger. Så har Burgos förståeligt nog
blivit den enande symbolen för gemensam kamp
när stunden är inne.
Sedd

40

från det perspektivet kan situationen

i

Spa-

nien på sätt och vis betecknas som revolutionär
eller förrevolutionär. Detta är hoppingivande. Banden mellan de ue grupperna inom oppositionen
är starka trots vissa uttryckssvårigheter och bristen
på ett gemensamt språk. Denna enighet är så djupt
rotad att den trotsar allt motstånd och fungerar
som katalysator för en rörelse som

för var dag om-

fattar allt fler av de kategorier i samhället som av
hävd ansetts tillhöra
"de etablerade". Advokaterna
är det viktigaste och mest typiska exemplet på
detta. Sedan de ställts ansikte mot ansikte med förtrycket har de upptäckt sin mänskliga värdighet
och därmed blivit en ny politisk maktfaktor i Spanien.

Den d.ag Franco dör

Men det hår ät bara det ena av Spaniens ansikten,

Det andra präglas av fruktan och svikna förhoppningar. Vad man än må tycka om det är det ändå
lika verkligt som det hoppets ansikte jag nyss har
skildrat. Regimens 62[1
den brutala militärmakten och den politiska -makt som består i trögheten hos ett samhälle som vill leva utan kompli-

är enormt stor. Samtidigt som

kationer

rege-

tingen, påverkad
av det internationella uycket, öppnar portarna till rättegången i Burgos, stänger den
också gränserna för all utländsk press som tillåter
sig att tala rent ut, underkastar sin egen press
suäng konroll och wingar den att sälja sig åt
regimen.

Till

sist ftägar sig genomsnittsspanjoren

vad det egentligen är som har skett i Burgos. Lagen
om vad som får publiceras och skrivas om i tid-

ningarna

är ett fruktansvärt vapen i

regeringens

händer. Det är därför rå:ttegängarna mot dem som

spritt ,farlig informationu kan avlösa vannåra
utan att uppröra den oupplysta allmänna opinionen och därmed förstumma de läa räknade personer som vägrar att åtlyda s. k. telefonorder från
informationsministeriet i Madrid. Vad arbetarna
beträffar är de belagda med munkavle genom bestämmelserna

i

arbetarlagen. Arbetsgivare och polis

gör gemensamma ansträngningar för att i vära dagars Spanien återuppliva de förhållanden som
rådde på sjuttonhundratalet och som Adam Smith
skildrar i sin Inquiry into the Natute and Causes
of the lilflealth of Nations (vl6).
Det enda som kan ge Spanien kraft att föra sin
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långsamma kamp vidare är övettygelsen om att
sanningen och värdigheten till sist går som segrare
ur alla krig, hur mänga slag man än har förlorat
dessförinnan. Så kämpar Spanien sin dubbla kamp
som flera gånger tidigare har utkämpats i Europa:
mot den förnedrande fascismen och en omänsklig
kapitaiism. Men vad kommer då an hända den dag
Franco dör?

Militärerna och Opus Dei kommer att försöka
rädda allt som räddas kan av arvet efter Franco. Om

man dömer efter den operettroll som Francos utvalde kronprins Juan Carlos spelar, är det inte så
säkert att de lyckas. Om de skulle misslyckas finns
det ett redan utarbetat parlamentariskt )europeisktn system, sammansatt av kristna demokrater,
socialister och samarbetsvilliga kommunister, som
är redo att ta över makten och trygga ordningen,
en ordning som dock inte har någon likhet med
Francos. Universitetens och de hårt pressade och
medvetna arbetarnas Spanien, det Spanien man finner i den unga kyrkan som äntligen håller på att
återupptäcka evangeliet, vet att det måste fortsätta
för att ett nytt
att kämpa
och kämpa hått
- kunna födas eftet -trettio års lidanden
samhälle skall
under Franco. Hur länge måste den kampen föras?
Det vet ingen. Det enda vi vet i dag är att i den
har ett revolutionärt Spanien satt in sin fruktan,
sin vrede och sitt hopp.
Frangois de MontPerd'ant

Föräldrar och pubertetsungdom
Förr eller senare srällr alla löräldrar int'ör d.et brr.tala lahturn att d.erut barn inre är något barn långre.
Pkntan bar auxit upp till, et, ilng, träd. som gör
uppror nro, auAtoiltet och Aonuentioner ocb rcnz
uppför fig oberähneligt eller inkonsekuent. Paber-

,eten är en benärlig tid,. Den iir nzotsågelsernat,
osäAerheteu, ttialetu ocb d.en tysta aåndans ålder.
Den är också d.e stora förboppningmnas ocb de
hemliga passionernas tid. Inför detta barn som alltmer glid,er d.em ur händerna når föräl.drarna ofta
hand.fallna. Hur skall man bht åanna bjälpa d.et?

Vi p*licera.r ett kapitel ar en anterikansk bokrybet: Haim G, Ginott, Betueen Pa.rent' and.
Teenager (Tbe Macmilhn ConzpanSt, Toronto

t969), i frauk aersion: Entre pdrents et adoler

cents (Collection "Röponses", Robert laft'ont, Pmis

r970).

Kri.tik

Den kritik som föräldrar riktar mot sina barn är
oftast skadlig. Den framkallar vrede, agg, hämndlystnad och ibland det som är ännu värre. En ung
människa som utsätts för ständig kritik kommer
antingen att belastas med skuldkänslor eller också
att skylla allting på andra. Hon lär sig wivla på
sin eget värde, blir misstänksam mot sin nästa eller
pessimistisk om sin egen framtid, Oftast tjänar
alltså kritiken ingenting till.
Edvard, fjorton är, har lovat wätta bilen. Inte
förrän i sista minuten kom han ihåg vad han hade
lovat och satte då igång med arbetet.
Pappan: Bilen är inte klar än, ser jag. Du har
vänster sida och taket kvar. När tror du att du kan
ha den färdig?
Edvard: Den ska vara klar i kväll, pappa.
Pappan: Tack ska du ha.
Om pojken i stället hade utsatts för skarp kritik
hade episoden säkert slutat på ett betydligt otrevligare sätt.
Pappan: Har du wättat bilen?
Pojken: Ja.
Pappan: Är du säker på det?
Pojken: Javisst.
Pappar Kan du säga mig varför den är så smutsig i så fall? Den är ju hemsk, värre än förut.
Pojken: I alla fallhat jag wättat den.
rt^tta?
Pappan: Jaså, det är vad du kallar för
^tt fär toa
Du har förstås lekt som vanligt. Bara du
dig så är du nöjd. Tror du det är så man lyckas här
i livet? Om du fuskar på det här sättet i ditt jobb
så kommer du att bli utsparkad första dagen. Fullkomligt ansvarslös, det är vad du är!
Den positiva kritiken har en väsentlig funktion
att fyllal. att visa vad som skall göras i en given
situation. Om den skail tjäna något till får den inte
vara personlig utan rikta sig mot det som är problemet för stunden: personligheten eller karaktären
får inte angripas.
Då Felix, sexton år, mot slutet av läsåret under-

4r
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kändes på sin kemiskrivning blev hans far orolig.
Iä tal^ med Felix och koncenuerade

Han bad

sig då på^tten enda punkt: hur skulle man

bäst

kunna hjälpa honom med kemin? Han talade varken om vad som hade hänt eller om vad som skulle
komma att hända. Han varken förebrådde eller
hotade. I stället riktade han helt in sig på att finna
en lösning på problemet.
För att kunna spela vår föräldraroll på rätt sätt
måste vi ibland
"avlära, vissa läxor som nötts in
under vår egen barndom. De som aldrig blivit fär-

teagetat de med hela sin kropp och hela sin sjäI,
med vrede och hämndlystnad. Om denna fientliga
reaktion ger dem skuldkänslor kommer de att göra
vad som helst för att tvinga fram ett straff, och så

är den onda cirkeln ukritik-straff-hämnd"

ännu
en gång sluten. På så sätt skapar man en rad kedjereaktioner som gör familjelivet till ea helvete.
Om man i pubertetsåldern ständigt ffu höra att
mar, är en idiot, blir man till sist också övertygad

om att man är det. Det kan då hända att man av-

står från alla intellektuella ambitioner, för

att

diga med sitt tidigare liv har alltid en tendens att
leva om det på nytt. Vi måste emellertid akta oss
för ett blint upprepande. Följande samtal, ett utdrag ur en diskussion mellan ett antal föräldrar,
visar hur farligt detta kan vara:
Fru Å: Så snart jag blir riktigt arg dyker det
genast upp en mängd f.årdiga utuyck i mitt medvetande. De finns ddt ban. Jag behöver aldrig leta
efter orden. Ibland kan jag till och med märka att
jag anvander exakt samma tonfall som min mor
använde mot mig en gång i världen.
Fru B: Min far brukade ofta kalla mig idiot,
och det avskydde jag förstås. Ändå ertappar jag

slippa göra sig löjlig i en tävlan där man vet att
man kommer att förlora. I skolan gör man aldrig
något av fri vilja. Man smiter från uppsatserna,
läser inte på läxorna och blir sjuk lagom till varje
examen. På så sätt riskerar man inte att misslyckas.
Den som i denna ålder ständigt får höra att han är
klumpig kommer att införliva det omdömet med
sin egen syn på sig själv. Därför vill han heller
inte delta i någon sport eller gruppaktivitet som
kräver smidighet. Han är ju övertygad om att han

mig ibland med att säga likadant åt min

pojke.

Mamman: Hur många gätger har jag inte sagt
åt dig att vara försiktig när du målar. Du ska då

Fru C: För min del är jag så van vid att bli

alltid bära dig dumt åt
Pappan (med en min av djup avsmak): Det är
ju klart att han måste göra så där. Inte en enda sak
gör han ordentligt och aldrig kommer han att göra

Yar

gäng det händer avskyr jag

mig själv.

kritiserad att det känns naturligt för mig att kritisera andra. Och då använder jag precis samma ord
som min mamma brukade säga till mig. Jag giorde
aldrig någonting som var riktigt och alltid tvingade
hon mig att göra om det. Och jag har på något vis
fastnat i det beteendet och gör likadant med mina

aldrig kommer att lyckas.

Theo råkar välta ut en burk mälarfårg pä mattan och hans föräldrar blir oerhört uppbragta.

det heller!

barn.

Alla hx vi vår privata uppsättning av kränkande
uttryck och tillmälen. Den kvarlevan ftän vårt förflutna är faktiskt en onödig börda. Vi borde kunna
meddela oss med varandra utan att vara hånfulla

och sarkastiska.

I

samvaron mellan föräldrar och

barn borde det inte finnas något utymme för ord
som sårar.

Kritiken ocb uåt syn på ott själoa

All kritik mot uppväxande

ungdomars personlighet

eller karaktär har en negativ verkan. Då vi talar
om för dem att de är dumma, klumpiga eller fuia
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aran att någon grälar

Priset

för den förödmjukelsen blev förvisso

högre
överhuvudtaget gl.åla pä någon när sådana här små misöden inträffar? Nog hade det varit bättre att torka
bort målarfärgen än att pojken skulle ta skada till
sin personlighet?
När Fay, sexton år, råkade välta ut en flaska lim
över möbeltyget sade hennes mamma: >Oj då, lim-

än för den utspillda målarfärgen. Varför

flaskan välte! Spring efter en trasa och en hink
vatten! >Medan mamman hjälpte Fay att plåna ut
spåxen efter missödet sade hon: oDet blir så fula
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fläckar av lim, och svåra att få bort är de

också.

Fay svarade: >!ag & hemskt ledsen, mamma. Jag
borde ha sett upp bättre."
Fays mor skötte situationen på ett utmärkt sätt.
Ett slag kände hon sig frestad att säga något om
)nästa gång . . .) men hejdade sig då hon märkte

hur

tacksam flickan var. Om hon, som hon förut
skulie ha gjort, börjat jämra sig över det utslagna
limmet, skulle samvaron med dottern ha varit förstörd för resten av den dagen.
En annan mor berättar: ,Vi satt och åt lunch
då min fjortonåriga dotter råkade slå omkull sitt
glal Jag fortsatte samtalet som om ingenting hade
hänt. Hon rusade upp och sade: >Bry dig inte om
det här mamma. Jag ska göra i ordning efter mig.r
lag pratade lugnt vidare. Då sade min flicka:
uUnderbart! Tänk att man kan välta omkull något
utan att nägon gräIarl"
En annan mor berättar:

,Vi var på hemväg från en wå veckors semesterlesa tillsammans med vära bäda barn, tretton och
sexton år gamla. Då hände något som kunde ha
fördärvat hemresan för oss, om jag inte hade kommit ihåg att tillämpa mina nya lärdomar. Min
sextonåriga domer saknade plöaligt sitt älsklingsarmband som hon hade haft på sig. Vi hade redan
hunnit en god bit pä väg då hon vände sig mot
mig, blek och förvirrad. Armbandet var borta. Min
första impuls vu att överrösa henne med ovett för
att hon varit så dum och slarvig. I stället sade jag:
>Det var verkligen orur. Du har väl glömt kvar
det på hotellet. Vi skriver sen och hör efter om de
har hittat det." Hon såg tröstad och tacksam ut,
och vår hemresa var räddad.n

F örar

gliga

bläc hf läckar

Ännu en mor rapporterar:
>En dag då jag kom hem fick jag se flera bläckfläckar på en av stolarna och i sof{an. Efter ett
snabbförhör lick jag veta att den skyldige var min
fjortonårige son som hade glömt kvar sin trasiga

i fickan.
stället för att som vanligt brusa upp visade jag

reservoarpenna

I

honom vad som hade hänt. Tillsammans'tog vi
bort fläckarna. Och detta med ett minimum av

förebråelser. Jag lyckönskade mig
som faktiskt förvånade mig själv.

till mitt lugn

Efter ungefär en timme gick jag in i mitt eget
rum, bara för att finna att bläcket hade satt sina
spår där inne också och att det var omöjligt att få
bort fläckarna från den stoppade fåtöljen. Detta
satte verkligen mina föresatser på hårt prov, och
jag kan inte garantera vad rezultatet hade blivit om
det inte just då hade knackat på dörren. Det var
min pojke som kom för att säga hur tacksam han
var >för att i^g inte hade blivit arg>. Han ville

också tala om att han var ledsen över det som
hade hänt. På så sätt hjälpte han mig att acceptera
situationen en gång till.u
Vi måste lära oss att aldrig anmärka på den
unges karaktär eller personlighet i de ögonblick då

allt går på tok. Man klandrar inte en människa
som just håller på att drunkna för hennes bristande
simkunnighet eller dåliga stil
i stället försöker
man hjälpa henne.
Följande episod, skildrad av modern till en trettonårig son, är ett exempel på konstruktiv hjälp
i en kritisk situation.
Frank hade fått med sig hem en biljett från sin
Iärare. Dess innehåll var ingalunda berömmande
och det var heller inte första gången vi fick ett sådant meddelande. Givewis skulle vi få anledning
att återkomma till saken många gånger de närmaste
dagatna och genom vårt missnöje visa honom hur
besvikna han giorde oss.
Men den här gången säg jag i stället på honom
och sade: >Det måste kännas hemskt för dig att
komma hem med ett sånt här brev, Frank.> Han
instämde skamset.
Förut hade jag vid ett flertal olika tillfällen skri-

vit till läraren för att försöka urskulda Frank. Den
här gången nöjde jag mig med att skriva att iag
hade fått biljetten och att jag var övertygad om
att Frank skulle sköta sig bättre hädanefter. Jag
för min pojke.
Dagen därpå hade jag ett samtal med rektorn.
Det berättade jag föt Frank som då sade till mig:
oDu hade inte behövt tala med honom. Det har
redan börjat gå bärue för mig.o
Mitt säa
reagem på lärarens biljett löste
^ft. Franks skolproblem, men hemma
kanske inte alla
läste upp brevet

har vi det redan mycket bättre tillsammans.r
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Sinne ffu proportioner

både av läkare och patient. Läkaren måste vara

-lugn och patienten skall ha givit sitt

Det är av sina föräldrars attityd i vissa situationer som den unge bör lära sig skilja mellan det
som bara är obehagligt eller förargligt och det som
är allvarsamt, ja rentav tragiskt. Han måste skaffa
sig sinne för proportioner och lära sig gradera saker

samtycke.
som

Men den värsta formen av kritik är den

klisttar ett sårande adjektiv som en etikett på pojkens eller flickans personlighet. En sådan etikett år
ofta missvisande, alltid kränkande och alstrar undantagslöst våld.

och ting efter en viss värdeskala. Ett obetydligt
missöde

får inte förstoras upp till katasuof. Ett

år inte detsamma som en bruten
arm. Att spilla ut lite lim är nägot helt annat än
att spilla blod. Man tappar inte besinningen för
en borttappad tröjas skull och en sönderrriven
skjorta får inte ge upphov till förebrå"ser i det
sönderslaget glas

oändliga.

Fjortonårige Philip har råkat välta ut en massa
spik på golvet. Han ser skamset på sin pappa.
Philip: >Katten också, vad jag är klumpiglu
Pappan: uSå ska man väl inte säga när man har

vält ut spik heller!"

Philip: >Vad ska man sdga dä?"
Pappan: >Så här: Nu råkade jagtråLta ut spiken.
Dä fSLr jag plocka upp den igen."
Philip: rlngenting

annat?

>

Pappan: >Det räcker.,

Philip:

>Skönt.>

Pappan böjde sig ner och hjälpte Philip att
plocka upp spiken. Philip såg på sin far med tydlig
beundran i blicken. Den lektion i mognad som
fadern nyss givit honom genom sin förstående och
konstruktiva attityd kommer han att minnas länge.
Skulle han ha lärt sig lika mycket om pappan
i stället hade sagt: uSe nu vad du gör! Kan du
aldfig låra dig att se upp? Varför ska du alltid ha
så bråttom? Måste du alltid slå omkull allt du kommer i närheten av.
Reservationslöst rekommenderar vi följande:
Anmärk aldrig på den unges personlighet!
Kritisera inte hans karaktärsdrag!

Håll er

uteslutande

till det som är problemet

för stunden!
Ått kritisera en människas personlighet är att
utsätta henne för ett kirurgiskt ingrepp. Operationen är alltid smärtsam och kan få en ödesdiger utgång. Någon gäng kan åen vara nödvändig, men
då alltid som en sista uwäg, då ingenting annat
finns att göra. Den kräver minutiösa förberedelser
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En orealistisk Cusanus-entusiasm
gör fortfarande höga vågor. Vid ett

sammanträde

som Cusanus-Gesellschaft höll i Cues i december
r97r firades r4oo-talets kardinal som uen banbrytare för modern astronomiu. Kardinalen själv
skulle förmodligen ha lett sitt blida småleende inför en sådan felplacering. Det är sant att Nikolaus
Cusanus frångick den på hans tid ännu vedertagna
geocentriska världsbilden. För honom stod jorden
inte fasr, lika litet som någon annan himlakropp.
Han betraktade inte heller solen eller någon annan
stiärna som världsalltets centrum. I det avseendet

har

Cusanus-entusiasterna

rätt. Men de är

täm-

ligen vilseledda når de menar att Nikolaus redan
därför var en banbrytare för modern vetenskap.
Vad som skiljer dagens astronomi från äldre tiders
är nämligen metoden. Och med sin metod hörde
Cusanus medeltiden

till.

Utgångspunkt

för honom

vat allrnänna pri,nciper, I sin asronomi utgick han
från principen att i skapelsen intet kan vara orubb-

ligt. Därifrån slöt han till att ingen himlakropp
kunde vara orörlig, vare sig jorden eller solen eller
någon annan. I avgörande motsats därtill stöder sig
den moderna astronomin pä obseruationer. Genombrottet i astrofysiken på r5oo- och r6oo-talen bestod just i att forskarna kirjade utgå från iakttagelser och inte sätta in principtänkandet förrän
de noggrant inventerat ett givet

iakttagelsemate-

rial. Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galilei,
Isaak Newton var upphovsmän för den nya metoden. Visserligen var de framsteg de åstadkom sedan
tånlänge förberedda, men då först och främst
^v eller
kare före Cusanus. Man gör varken honom
lärdomshistorien en tjänst, när man tillskriver
honom'förtjänster som han inte har.
lVilhelm. Köstet

Litteratur
Iogemar Str öml. Da är min ooru gläd'je. Markus om Jesus. Kommentar till Markusevangeliet i
ny översättning av Per Block. Verbum, Stockholm
r97t, r3j s., ca-pris kr z6:

-.

Boken ger anledning till att nägra frågor uppstfu.
Den gör det så mycket mer som den enligt den ny-

blivne Stockholmsbiskopens förklaring ersätter herdabrevet

Framställningen har vuxit fram under undervisning av unga och söker tolka Markusevangeliet för
tonåringar. Knepet ligger i att förf*taren fäster sig
vid Kristi mänskliga uppenbarelse. Han vet någonting om saken och förmår ge framställningen en
personlig prägel.
Som sig bör sätts Markusevangeliet

in i sin konden textkritiska och den
tillkomsthistoriska? Markusevangeliet står ju också
i en troskontext. Hela Nya testamentet är ett nedslag av den tidiga fornkyrkans tro och är besjälat
av övertygelsen om Kristi uppståndelse. Är det av
pedagogiska skäl som Ingmar Ström här är tämligen restriktiv, eller är det av uosskäl? Är han rädd
text, rnen varför enbart

i

för att det kristna

budskapets unika nyhet skall
skrämma bort modern ungdom? Då bör det påpekas att det i dag år längt if.rär aLIa som har ett

naturvetenskapligt synsätt i blodet (jfr s. +r).
Tvärtom, dels innebär ungdomens uppror mot
establishment ett avståndstagande från en ,förborgerligadu naturvetenskap, dels har ungdomen lagt
märke till att även framstående naturvetare har
upptäckt gränserna för sina metoder. Den gemensamma nämnaren för hippies, pentekostismen och
one-way-rörelsen är att ungdomen vill ha något
att engageta sig i. Längtan efter synteser sprider
sig. En liberal teolog som bagatelliserar Nya testamentets underberättelser kan inte längre räkna med

att behärska fältet. Varför späder då biskop Ström
ut just Markusevangeliets mustiga vin med vatten?
IY. K.

Sedan 1963 års bibelkommittd och Hedegårds över-

sättning av Nya testamentet öppnat ögonen på
publik och förlag, har det blivit uinne, med andra
översättningar än r9r7 års av Konungen gillade
och stadfästa. Verbum har således låtit tre skribenter nyöversätta var sitt av de tre första evangelierna,

nämligen de båda här ovan nämnda och Bertil
Gärtner (Mattzusevangeliet). Ett studium av de här
båda översättningatna ger en intrycket att de båda
översättarna var för sig sökt leva upp till vad som
i kurslitteraturen brukar sägas karakterisera Markus'resp. Lukas'stil. Block tycks således eftersuäva
en enkel och folklig stil, medan Harrie håller en
stramare stil på en mer litterär nivå. I enlighet härmed inleder Block satser med >för> i stället för

,ty,

med
eller "nämligen>. Men Harrie nämner
Elisabeth ,fränka" (r,36) och Herodes av Galileen >fjärdingsfursteD (3,r).
Låt mig illustrera olikheterna genom aft ur Mark
t/Luk 8 citera nägta ställen ur de båda översättningarna, där de båda evangelierna har (i stort sett)
likalydande grundtext. I f z8: Yad har du med mig
att göra, Jesus, du Guds den Högstes son? För
Vad har
Guds skull, pläga mig inte (Mark)!
jag otak med dig, Jesus, son av Gud -den Högste?
lag ber dig, inget pinligt förhör (Luk)! 3afa8:
DotMin dotter, din tro har hjälpt dig (Mark)

ter, din tro har frälst dig (L'*). zsl+g:- Medan
han ännu talade, kom det bud hemifrån till synagogföreståndaren att hans dotter vat död, så att
han inte borde besvära Mästaren mera (Mark)
Medan han ännu talade, kom bud från församlingsföreståndarens hus: Din dottet är död, besvära
inte läraren längre (Luk).

Exemplen kanske kan antyda något typiskt för

de båda översättningarna. Block har ofta friska
vändningar, men hans text gör på mig också ibland

ett för löst intryck

Harrie har ofta funnit

an-

genämt märgfulla uttryck,
men månntro han inte
stundom höjer stilen till en nivå som blir väl arkaiserande?

S

å

b

er ättad.e

ning av
8z

Så

Mar kus. Markusevangeliet. Nyöversätt-

Per Block.

Verbum, Stockholm r97o,

ningar finns, men lycklig den som inte är beroende

s.

berättad.e Lakas. L'tkasevangeliet. NyöversättStockholm

ning av Ivar Harrie. Verbum,
r97o, r34

Det är inte snobbism när ett studium av sådana
här prestationer får en att sucka: bra att översättav att de finns!
La.rs

Hartman

s.

45

Lirterutur

Henry-Evrard Jaeger (utg.): Zeugnis liir

derströmningen

d.ie Einheit. Geistliche Texte aus den Kirchen der
Reformation. I:Luthertum, 268 s., r97o, lI CaI-

varade enhet

vinismus,

rande lektyr.

2j2 s., r97r,

Matthias-Griinewald-Ver-

får den kristna andlighetens been så mycket mera konturskarp

belysning. Inte minst därför ger verket en stimule-

lag,Munz.
Avsikten med denna textsamling är att fränja den
ekumeniska dialogen genom att göra texter lätttillgängliga. Det andliga livet hos den icke-katolska
ktistenheten belyses. Första bandet framställer
lutherdomen. Bland de åtta representanter som får
komma till tals finns inte mindre än wå skandinaver, professor Regin Prentef och biskop Gustaf
Aul6n. Det andta bandet presenterar
"den enligt
Guds O;d reformerade kyrkanu, kalvinismen. Ett
tredje band, ännu inte utkommet, skall ägnas åt
anglikansk uo. Utförliga bibliografiska uppgifter
gör verket mycket användbatt och stimulerar till
fördjupat studium.

Tre principer har bestämt urvalet. Den första
framträder i verkets titel. Bakom den historiskt
givna splittringen är det meningen att den dolda
och trots allt bevarade trosenheten de kristna grupperna emellan skall framträda. Den andra urvalsprincipen framlågger utgivaren i en lärd introduktion till r:a bandet. Den subjektivisering
orn
man så fi"r såga
som med pietismen och- rSootalets väckelserörelser
trängt in i det kristna troslivet och lämnat sina spår i alla kristna samfund
bedöms som icke-klassisk. Därför har inte någon
text medtagits för att spegla den. Utgivaren vill
alltså inte ge utrymme åt vilken fromhetsryp som
helst. Hans syn på det andliga livet är sträng, man
är frestad att säga: den är aristotelisk. En uedje urvalsprincip uttalas inte öppet, men är väsentlig när
det gäller att fö(stå verkets målsättning. Textsamlingen håller sig inom den enhet som oavsett skiljaktigheterna råder bland kristna grupper. Den belyser inte en bakom liggande och samtidigt mera
omfattande enhet Det finns faktiskt ett enande
band som i vår tid omsluter inte endast kristna
utan även moderna hedningar, åtminstone i västerlandet. Ett stegrat jagmedvetande är ett gemensamt
drag hos alla som tillhör den eutopeiska kulturen.
Men det gär laeget inte in på. Hans samling har
emellertid därför inte blivit sämre. Tvärtom, genom
att han utelämnar inte endast den pietistiska bisrömningen utan även den allmäneuropeiska un-
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Ir/. K.

Jerker Blomqvist: Lhobok i
teologhka stud.ier. Gleerups, Lund

grekiska för

r97r, r6o

s., ca-

priskr zz:95.
För teologiska studier vid svenska universitet krävs
sedan höstterminen r97o inte längre några förkunskaper i Nya testamentets språk. Grekiska skall
läsas under själva studiekursen. För det ändamålet
ställer nu Jerker Blomqvist en lärobok

till

stude-

randenas förfogande. Han vill i möjligaste mån
hejda den krympning av prästernas utbildning som
nedsatta kunskaper i grekiska oundvikligen kommer att medföra-

Blomqvist

har erfarenhet av

undervisning i

grekiskan. Så mycket mera förvånansvärt är hans
ringa förtroende för elevernas allmänna linguistiska
förståelse. Han säger exempelvis att ninfinitiv förses ofta med artikel, (s. r3o) och tiger om att
detta är ett specialfall av grekiskans linguistiskt sett
anmärkningsv*da f.örmäga att med artikelns hjälp

förvandla vilket språkligt fenomen som helst till
ett substantiv. Ja, han förklarar dll och med vad
en bisats är (s. r45). Har hans erfarenheter varit
så dåliga?

\Y. K.

Sarntal

on

samueräan, Svenska Kyrkan

*

Svenska

Missionsförbundet. Red. av Gösta Hedberg.
Gummessons Bokförlag och ÅB Verbum r97r,

89

s., ca-pris

kr rz:

5o.

Frågorna om enighet, samverkan och enhet i samfunds- och kyrkolivet har markerats alltmer under
de senaste åren, både i Sverige och i andra delar
av världen. En rad blandade teologkommissioner
odlar i dag både bilaterala och multilaterala kontakter. I Sverige har hemmaekumeniken gjort
klara framsteg i och med att sammanslagningar av

skilda samfund på det lokala planet

i

Llera fall

I;itterarur

blivit verklighet. Jfr Credo 5r, r97o, s. ro2. Nu

framlägger missionssekteterare Gösta Hedberg en
redogörelse för de samtal som sedan 1965 har
förts mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionsförbundet. Kontakten dem emellan är så mycket
mer glädjande som Missionsförbundets exirus ur
Svenska Kyrkan skedde för snart hundra år sedan
och därmed eventuellt kan betraktas som den historiskt sett sista skilsmässan mellan kristna grupper.
Kommissionsmedlemmarna och deras uppdragsgivare var realistiska nog att inte från början ta
sikte på en union. Vad som åsyftats
och delvis
- samverkan.
redan uppnåtts
var än så länge en
För övrigt stod- det klart för kommissionen att
evangelisationsuppdraget bör stå i medelpunkten
för uppmärksamheten hos alla samfund som vill
göra anspråk pä att .cara genuint kristna. Även
i det avseendet har samtalen förts med goda avsikter. Redogörelsen vittnar om ett hoppingivande
uppbrott.
V/, K.

Michael Schmaus, Alois Grillmeier,
Leo Schef f czyk (utg.): Hand.bucb d.er Dogmengetcltichte, I ra, zb och 3cfz, lI 3c och 3d.
Herder, Freiburg Basel lJflien r97r.

Teologin var en gång i tiden sammanfattningen av
allt som rörde sig på det inteilektuelia planet. Teologin var den ledande vetenskapen i framåakridan-

det, men

i

dag

är den trög att tillgodogöra

sig

profanvetenskapliga landvinningar. Det. visar Franz
Masners häfte om teologisk hermeneutik, I 3c I z
i den dogmhistoriska handboken. Hermeneutiken
är konsten att lörstå texter och händelser och den
har vår tids filosofer fört till ett hittills oanat diup.

Att lörstå är enligt Martin Heidegger och HansGeorg Gadamer inte en tillfällig mänsklig sysseisättning bredvid andra. Det ingår snarare i människans konstitution och är villkoret för allt vad
människan tar

itu

med.

Nu borde det vara teologins

uppgift att i anknytning därtill och i kritisk konfrontation därmed framställa den gudomliga uppenbarelsen som det utlösande momentet

för en ny

och därmed för ett unikt fördjupande av människan själv. Åv Mussners redogörelse
att döma har hittills inte mycket gjorts i den vägen.
förståelseprocess

Mussners arbete är ett av de fem häftena i den
dogm-historiska handbok som under är t97r päbörjats. Micbael Sefiold. skriver om uppenbarelsebegreppet. Elisabetb Gössrnann behandlar tron och
gudsbegreppet. Yues Congar presenterar i wå häften ekklesiologin. Hos den sistnämnde är det inte
endast hans sakkunskap utan även hans teologiska
position som gör sig gällande. Congar har ju varit
med om att driva kyrkosynen framät.
Den dogmhistoriska handboken ger framför allt

en historisk överblick över teologiska

begrepp
återstår att jdmf.öra och sammanställa det flitigt samlade materialet med motsvarande i Europas alLmänna id6historia. Först då
skulle dogmerna kunna visa i hur grad de är levande. Deras mening skulle bli tillgänglig även för
sådana som är lindrigt intresserade av teologi i ordets professionella bemärkelse,
och formuleringar.

Nu

IV. K,

Bente og Kriut Hanneborg: Filosot'ilk
ordbog. Hlst & Spns Forlag, Kgbenhavn r97r,
r4o

s.

Paret Hanneborgs verk

är den första

filosofiska

ordbok som kommer ut på danska. Redan så tidigt
som år r8o7 klagade C. F. von Schmidt-Phiseldeck över att
'intet Begreb staaer mere fast, og det
er ncsten blevet umueligt at enes om nogen Setning fordi hver enkelt philosophisk Forfatter for-

binder sit eget Begreb med de Ord, sorn ere uund-

verlige for at udtrykke det". Det terminologiska
röjningsarbete som den gamle danske filologen för
länge sedan efterlyste, har nu påbörjats. Dess första
resultat föreligger i ett prydligt litet band.
Förfauarna är i fle:a avseenden realister. De är
övertygade om att ett första försök att åstadkomma
en viss ordning på den filosofiska terminologins
sliriga mark inte kan uppfylla alla förväntningar.
De är väl medvetna om att ett verk som vill ge
begrepps- och ordförklaringar står under det metodiska kravet att undvika ställningstaganden. Men
inte nog med det. Vad som är särskilt förtroendein-

givande

är någonting annat. Författarna är klat-

synta nog att veta att kravet på filosofisk neutralitet

aldrig helt och hållet kan genomföras. Enligt för-
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Li.tteratu.r

ordet

vill

de ge en uså vidt

muligt, neutral

beskriv-

ning av språkbruket.
Boken kan tjäna som vägledning för filosofiska
nybörjare. Dessutom kan detta lilla filosofiska
för
smörgåsbord
om man får beteckna det så
framskridna -filosofer bli startpunkten till- ord-

och

begreppshistoriska reflexioner. Västerlandets
idöhistoria från de gamla egyptierna och grekerna

via medeltiden ända till vår epoks existentialism
och analytiska filosofi bildar bakgrunden till vad
som framläggs.

V/. K,

Hubert Messerschmidt: Mennetäe ffutt
krirren iden? Arne Frost-Hansens forlag, Kö-penhamn 1969,8o s., dkr r3:5o.
Det som är mest avgörande för vårt mänskliga liv
är inte opersonliga etiska notme!, hävdar föfiattaren till föreliggande skrift. Det räcker inte
bara
^tt
förkunna en slags moralisk upprustning. Utan

Kristi aktuella nåd hat människan

i

Jesu

längden inte

kraften att kunna leva efter Guds vilja. Således kan
enbart den kristna tron vara den tillförlitliga grunden för en moralisk förnyelse. I dag sprids däremot
uppfattningen, att vi kan klara oss utan tro och
nöja oss med att förkunna kristendomens etiska
principer. Men så småningom leder just en sådan
till avkristning och med
"kristendom utan Kristus,
det följer ett moraliskt förfall.
Messerschmidts syn på sambandet mellan tro och
moral står i ett problemsammanhang, som det är
mödan värt att fördjupa sig i.
J, B.

lag, Klbenhavn).

Framför allt genom att framhäva även hittills
mindre beaktade bibliska sammanhang, får vi i
frågan om Jesu förklarine (HimmelfaNten, nr 38,

48

konciliet.

I början av 1969 dog den förhållandevis unge
dominikanpatern Georges Vian. Han var under 15
år verksam i Danmark. Hans längtan efter att få dela sina medmänniskors vanliga livsvillkor drev honom till att för en ad ätaga sig en tjänst på ett offentligt sjukhus. Som sjukvårdare och oigenkänd
,arbetarpräst, verkade han där bland patienterna.
Mycket tilltalande och fyllda av apostolisk inspiration är de texter, som samlas ur hans anteckningar
(Gå ad, i al aerd.en, nt 4r, t969,39 s., dkr z: 85).

Likaså genom uwalda texter

får vi en inblick i

danska stiftssynodens tendenser (Synodcns bal.tkab,
ar 42, t969,4o s., dkr z: 85). Vidare ger oss en
särskild skrift förklaringen av mässans nya evkaristiska böner (De nye naduerbqnner, nt 43, rg7o,

4o s., dkr z: 8j).
Praktiska problem kring bönen (rHerre, lar os
at bed,e!", m 44, \g7o,4o s., dkr z:85) och vårt

sociala ansvar (Naoekerligbed.en, nr 4J, r97o,
s., dkr 3:71) behandlas var för sig i ett häfte.
Författarna vill ge svar med hänsyn till den mo-

40

derna mentaliteten och dess speciella synsätt.
Till sist följer åter några bibliskt orienterade
ämnen. Kristi gestalt tecknas och interpreteras ge-

nom gammaltestamentliga skriftställen (Kristut i
Det gantle TeJramente, m 46, r97o, 40 s., dkr
a: Z:). Häftet om Jesu lidande på Oljeberget kastar
ljus över Getsemanestundens vidsträckta frälsningshistoriska dimensioner (Jesu d,Pd.sangrt, nr 47,
s., dkr 3: 8 j).
Att Gud kar. vara död för människor som har

Kyrkans förnyelse på det personliga och sociala
planet är huvudmotiv i de häften, som nyligen har
utkommit i serien Ånd og liv (Pauluskredsens for-

40 s., dkr z:75), evkaristin

s., dkr z: 85) och de kristnas

r97o, 40

Ånd. og liu

1968,

nt 39, 1968, 4o

profetiska och prästerliga kallelse (Gad.s folk, m
4o, t968, 40 s., dkr z:85) en fördjupad insikt
i ämnen, som berördes också under Andra Vatikan-

(Frelsens Aalk,

ett felaktigt begrepp om honom, hävdas i en

be-

uaktelse om den fördolde, men ändå levande Guden (Gud. nzed, os, nr 48, r97o, 4o s., dkr 3: 85).

Man talar ofta om tomheten i världen som en
följd av Guds påstådda frånvaro. Föreliggande
skrift visar, att den ,sanne Guden> ändock inte är

Ijätan från någon

av oss.

I'

B'
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