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Annuario Pontificio r97z

ningsinstitut en imponerande bild av kyrkans engagemang inom kutlurliv och vetenskap.

utkom av trycket i början av januari med sedvanlig punktlighet. Den kan närmast liknas vid
en kalender. Den är en uppslagsbok dZir den katolska kyrkan årligen presenterar sin organisato-

riska utsida och sina olika levnadsformer, de
yrue betiagelserna för sin funktion. Ånnuario
trycks av det berömda Tipografia Poliglotta Vaticana. Den utkom första gången redan r85r, alltså

på Pius IX: s tid, och hade då titeln

Gerarchia

della santa Chiesa cattolica apostolica romana in
tutto I'orbe ed in ogni rito (den heliga katolska
apostoliska romerska kyrkans hierarki i hela världen och med varje rit). Under åren 186o-187o
hade den titeln Annuario Pontificio och samma

titel återupptogs rgrz och har sedan dess bibehållits. Den anses nämligen passa bäst
syfte och innehåll.

r87r-r9rr

till

bokens

hette den Gerarchia

cattolica-

Annuarios nya fugäng ger som alla tidigate ärallt upplysningar om fakta, och
läsaren får möjlighet att hålla sig ä jour med vad
gängar f.ramför

som hänt under det gängna året. Således ägnas
den första avdelningen av boken åt en uppställning av alla anwariga i kyrkans ledning med korta
notiser om personalia: påven, kardinalerna, biskoparna, både regerande biskopar, titulärbiskopar
och prelater med biskoplig ställning szunt naturligwis deras olika stift och andra typer av förvaltningsomtåden. Vidare ges en översikt över den
romerska kurians olika kongregationer som närmast motsvarar vad vi är vana att kalla departement. Bland de många andra ämbetwerken finner
vi de efter konciliet nygrundade sekretariaten:
sekretariatet

för de kristnas återförening,

sekretatia-

tet för kontakter med de icke-Lristna religionerna
och sekretariatet för kontakter med dem som inte
har någon artikulerad religion samt lekmannarådet
och kommissionen Iustitia et pax. Vi finner också
en lista över ordnarna och de ,religiösa institu1snr, det vill säga mer eller mindre ordensliknande föreningar, en lista som visar på ett i kyrkan
aldrig sinande karismatiskt privatinitiativ. Samtidigt ger förteckningen över universitet och forsk-

4-

722836 Ctedo

Annuario r97z redovisar att deo katolska kyrkan för närvarande hat z r89 stift, vilket är zo

mer än i fjol, samt 176 mindre förvaltningsområden och 84 apostoliska vikariat. Till detta kommer
z5 >exatkat, (den österländska benämningen på
stift) och andra mindre förvaltningsområden med
orientaliska riter. Vatikanens diplomatiska kontakter sköts av 7o apostoliska nuntiaturer. För länder

som inte har diplomatiska förbindelser med Vatikanen finns 16 apostoliska delegationer, ett slags
beskickningar som inte har diplomatisk status. Finland har upprättat diplomatiska förbindelser med
påven och därför har han skickat en pronuntie
som är ackrediterad i Helsingfors. Samme man,
msgr Josef Zabkar, fungerar också som påvlig delegat f& Skandinavien med säte i Köpenhamn. Påven är även representerad hos 17 internationella
organisationer såsom FN, FÅO, UNESCO, ILO,
vilket är en viss garanti för kyrkans närvarc i
världsomspännande profana sammanhang. Förutom
de register som är nödvändiga i en bok av Ännuarios typ avrundas boken med en avdelning historiska data och statistiska uppgifter.
Som helhet betraktad ger den långa raden av
påvliga fusböcker
det är ou mer än rzo stycken
en särartad inblick
i kyrkans sätt att fungera.
-Årsböckerna är givewis också en oersättlig källa
för den som har intresse för kyrkohistoria. Från
år till fu speglar Annuario förändringarna i kyrkan. Mest iögonenfallande dr kanske kyrkans tillväxt på det organisatoriska planet. De kyrkliga

organisationsformelna visar naturligwis en viss
tendens att >vere sig selv nokr som allt som
har med byråkrati att göra. Bakom den legala fasaden håller emellertid någonting på aa ske. Det ger
årsböckerna en klar bild av. Det år inte bara ku-

rians efterkonciliära omorganisation som visas upp.
Två nyförvärv inom uosmedvetandet har redan
trängt ut till kyrkans organisation: dels en tend
till decentralisering av ansvaret och dels en störe
öppenhet över kyrkans egna gränser. En början
till decentralisering fioner vi både i att biskopssynoden har upprättats för att fungera som råd-
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givande instans åt påven och i att det nu finns
hela 95 regionala biskopskonferenser. Deo nya,
större öppenheten utåt framuäder tydligast i att
lekmännen inte längre hänvisas till en )perma-

trent kommitt6

för

lekmannakongresser".

vunnit erkännande och är numera

De

har

representerade

genom ett rättsligt konstituerat lekmannaråd. De

har alltså fått ett pätagli$ inflytande
ledning. Sekretariaten

för

i

kyrkans

kontakter med icke-

kristna religioner och med >icke-uoende>

och

kommisionen Iustitia et pzlx, som omnämnts ovan,
är i själva verket organisatoriska utslag av att kyrkan på ett nytt sätt blivit medveten om den del
av mänsklighetefl som inte tillhör henne och om
det ansvar även kyrkan har för att rätwisa och
fred råder i världen.

A substantial agreement
har man efter flera års studier kommit fram till
internationella kommission som bildades
1968 och som består av anglikanska och katolska

i den

teologer.

De har tillsammans dryftat

problemen

kring evkaristin och avgivit en slutdeklaration

som

nyligen publicerats.
Det är uppenbarligen viktigt att förstå betydelsen av ordet ,agreementr på rätt sätt. Avsikten
med teologsamtal mellan olika samfund och kyrkor är inte att sluta fördrag i stil med politiska
eller ekonomiska avtal där varje kontrahent först
framför sina krav för att sedan under förhandlingarnas gär,g g&a eftergifter tills en för alla sidor

godtagbar kompromiss kommit till stånd. I de
bilaterala eller multilaterala teologktetsar som för
närvarande arbetar gäller det något annat, nämligen att konstatera vilka awikelser resp. samstämmigheter som kan finnas mellan olika samfunds
trosövertygelser.

Det är

således faktiska överens-

srämmelrcr kommissionerna söker finna och inte
övercnskommelser. Ndr nu den anglikansk-katolska
kommissionen

har nått ett >agreement>,

betyder

till de punkter
där anglikansk och katolsk syn på evkatistin
det att de har diskuterat sig fram

överensstämmer med vanndra. Det som fastslagits
och det som eventuellt ändrats pä frän katolskt
eller anglikanskt håll är de språkliga uttrycken, inte

5o

saken. De olika uaditionella talesätt, uttryck och
termer anglikaner och katoliker på ömse håll har
använt ndr det gäller evkaristin visade sig överensstämma med varandra i allt väsentligl Av kommissionens rapport att döma har man tydligen
kunnat konstatera att det finns en långtgående samstämmighet inför det cenrala teologiska mysterium
evkaristin är. Även om vokabulären inte skulle
överenstämma behöver det inte innebära att man
skulle vara oense i sak. Den erfarenheten tycks
man på nytt ha gjort

i

kommissionen.

Det dokument kommissionen utfärdat

använder

uttryck som ,Kristi närvaro i evkaristin" medan
man undvikit att bruka termen "uanssubstantiation" i själva texten. Den anförs endast i en fotnot. Tydligen anses den fortfarande vara för aIiektladdad och anglikanerna finner den uppenbarligen
hårdsmält.'Transsubstantiationen kan inte bevisas ur den Heliga Skrift, lyder en text som ännu
är förpliktande för varje anglikansk präst. Dessutom försvarar Church of England uttrycket att
,Kristi lekamen i evkaristin ges, mo*as och äts
på ett himmelskt, andligt sätt>. När kommissionen
ställts inför sådana texter anar man de svårigheter
den haft att brottas med. Man inser att uttrycket
>a substantial agreement) måste ha wå sidor. Man
har velat undvika all blåögdhet men är samtidigt

fylld av glädje över vad som åstadkommits.
Hur det än förhåller sig måste resultaten

av

kommissionens dialog betraktas som ett berydelse-

fullt bidrag inom

ekumeniken. Visserligen har

visa problem, t. ex. frågan om celebrantens funktion i evkaristin, ännu inte slutbehandlats men
kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete och

nu närmast ägna sig åt den till sakramentsteologin
hörande problematiken om ämbetet i Kristi kyrka.
Ytterligare fnmgängar är att vänta. Samstämmighet är i varje fall den viktigaste förutsättningen
f.ör att uppnå enhet. Därför är upptäckten av en
substantiell överensstämmelse ett viktig steg mot
det eftersträvade målet. Enheten är härvidlag för,

mer än överensstämmelse, hur långt denna än
sträcker sig. Det * jr här ftäga om infikr. överensstämmelsen består i att alla kommit fram till att
bedöma givna sakförhållanden på samma sätt. Enhet däremot betyder något på det sociah planet
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eller för att använda ett för visa fromma öron
uttryck: på det juridiska planet. Enhet
innebär att människor sluter sig samman. Enhet
kräver avgörande. Parterna måste bestämma sig för

-anstötligt

i

Paris. När han dog fu r84z hade han utnämnts
till pär av Frankrike.
Deg6randos ytre levnadsförlopp är prägLat av

tidens omvälvningar och hans författarskap speg-

i

att förenas.

lar bärande tendenser

En liten kuriositet sätter emellertid en viss prägel på kommissionens rapport. Man har inte velat

är ett barn av upplysningstiden och ser därför i
filosofin ett medel att förbättra människan och
att föra henne till framsteg och lycka. Sin debut

använda termen rtranssubstantiationenu i sluttexten. Man har uppenbarligen suävat efter att undvika ovidkommande associationer inför ett ord som
bildats av det grekiska begreppet substans, ett ord
som är den latinska översättningen av grekiskans
hypokeimenon. Det ridentinska konciliet betecknar ordet som )ett mycket passande, uttryck för
den förvandling som sker i evkaristin. Ingen skall

alltså hänga upp sig på ett ord som bildats av
antika hedningar och sanktionerats av Tridentinum. Samtidigt använder kommissionen i rubriken
till sin rapport ett adjektiv som bildats av samma
grekiska term. Där är ju tal om a substanrial
agreement. Substansbegreppet ät uppenbarligen
både anstötligt och umbärligt samtidigt som det
tydligen är både mycket praktiskt och användbart.

i

för zoo är sedan, den z9 febrcati

1772,

Lyon. Han var filosof, ämbetsman och filantrop
i en händelserik epok. Den
stora franska revolutionen påverkade hans yttre
levnadsbana som den gjorde för mänga. Man kan
Itär ba:'a nämna Napoleon och marskalk Berna-

och han kom att leva

dotte.

Vid 17 års ålder tog han sig för ac göra en
litterär insats riktad mot den nyss utbrutna revolutionen. Han var mycket from och därför reagerade han framför allt mot prästståndets avskaffande

la

constitution civile

du

clerg6.

q93

- i sin hemstads kamp mot regimens trupdeltog han
per, men måste snart gå i landsflykt. Han levde
sedan flera år i Schweiz, Italien och Tyskland. För
regimens skull ändrade han sitt namn till Deg6rando.

som filosofisk författare gjorde Deg6rando 1798,

då han prisbelönades i en av Institut de France
utlyst tävling. Manuskriptet utgavs wå år senare

i

utvidgat skick under titeLn Des signes et d,e I'art

Det behandlar språkteoretiska problem.
Han utnämndes till medlem i Institut de France
och r8oz gav han ut ett verk om hur kunskapen

d'e penser,

uppkommer: De
bamainet.

I

la

gönöration des connoitvncet
till Etienne Bonnot de Con-

kölvattnet

dillac (r7r5-r78o) återför han människans

tän-

kande på empirin. Den uskolau han därmed anslöt

sig

till

har av Destutt de Tracy (1754-1836) be-

tecknats som >ideologi)
en term som sedan
Marx' dagar har fått en tämligefl
annorlunda inne-

börd. Genom att betrakta "id6ernau som nyckeln

till allt mänskligt ville

Deg6rando hålla en kurs
mit emellan den renodlade empirismens Skylla och

Joseph Marie de G6rando

Föddes

det samtida tänkandet. Han

Kort före sekelskiftet återvände han till

Frankrike och övertog r8o8 en post i statsförvaltningen. r8r8 blev han professor vid Ecole de Droit

metafysikens Charybdis. Den just uppseglande romantiken väckte Deg6randos intresse för historia.
År r8o4 utgav han Histoire contparöe des syttåmes d.e pbilosopbie i fyra band. Det kunskapsteoretiska problemets växlande utformning bildar

den röda tråden i detta verk, som framstår som
ett tidigt bidrag till vad vi i dag kallar id6historia. Degörando var också en av de första fransmännen som engagerade sig

för

diskussionen om

Immanuel Kant (r724-r8o4). Han tog avstånd
från den tyske filosofens tänkande men anade dock
inte dess räckvidd. I sin senare htteräta verksamhet
å.gnad,e han sig med förkärlek åt sociala frågor
och åt språkfilosofiska och språkpedagogiska problem. Därom vittnar hans böcker Le aiilteur du
pauare (r8zo) och De l,'öducation d.es sourd.s-muetr
de naitsance (1827).

Mera mångsidig än djuplodande och mera reproducerande än skapande dr Deg6rando ea typiskt
barn av sin tid.
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ALF HÄRDELIN

Gudstjanst och
sekularisering

Den gudstjänstlivets förnyelse, som så starkt präglar samtidens kyrkor och samfund,

har ä ena sidan sin bakgrund och inspirationskälla i den liturgiska forskningen
och det teologiska tänkandet. Gudstjänsten har så på etc tydligare sätt än tidigare
kommit att framstå som det genuina uttrycket och den viktigaste formen för det
liv, som är kyrkans inre centrum. I detta perspektiv ter sig gudstjänsten främst
som den synliga manifestationen av det källsprång, som ur evigheten och ur kyrkans inre ständigt väller fram. Gudstjänsten har så kunnat framställas som >himmelen på jorden> och som >evigheten i tiden>>. Men då har den alltså inte endast
med evigheten att göra; den firas i >>tiden>>, en tid, som betraktas som mer och
mer motspärstig och svårbemästrad, med ett ord sagt: som >>sekulariserad>>. Sekulariseringen har därmed blivit den liturgiska förnyelsens andra viktiga bakgrundsfaktor, som det blivit nödvändigr att ta hänsyn till.
Ändå ter det sig för många som djärvt att sarnmanställa de båda begreppen
gudstjänst och sekularisering. Rör det sig inte om oförenliga motsatser? Vad gudstjänst är menar man sig veta och även i dess namn har man tagit för vana att
klaga över den >>fortgående sekulariseringen>); att den senare saknar varje positiv
aspekt tror man sig utan vidare förstå. Så träder ett slags flyktmekanism i funktion. Gudstjänsten kommer då att betraktas som oasen i tidens öken, som tillflyktsorten undan stormen. Gudstjänstens avskilda rum blir stället, där man vill
söka att andligen övervintra i väntan på >>bättre tider>. Vädden och tiden blir
fienden, som man, utan att ens ta upp kampen mot, åtminstone tills vidare utnämner till segrare. Den apostoliska ivern förbyts i lsramp och förutsättningarna år
skapade för uppkomsten av isolerade, slutna kyrkliga ghetton.

Det är inte vår mening att med det som redan sagts foroka medverka till en
i detta senare ords betydelse av den
falsk borgfred mellan tron och världen
fallna, gudsfrånvända världen; inte heller att förneka, att i historien sådana situationer har förelegat och ånyo kan uppstå, då kyrkan wingas till en underjordisk existens utan möjligheter att komma till tals med omvärlden. Vår avsikt är
en annan: att söka nä f.nm till en fordjupad insikt i vad gudstjänst är genom att
sekulariseringen
som
reflektera över den just utifrån den aktuella tendens
- då visa sig, att sekulariter sig som dess absoluta motsats. Måhända skall det
seringen kan föra till nya insikter i gudstjänstens väsen, till insikter, som möjliggör ett nytt möte med vädden.Yifuägar alltså först:
V a.d.

är

se

kularisering?

I dagligt tal menar vi med sekularisering en uweckling eller en process, som leder till >avkristning>, till en ren inomvätldslighet. En i denna mening sekulariserad värld är gudlös. I en sådan värld räknas endast sådant för sant och verkligt,

t2

G d.sti äns

t

oc

h

se

kulafi

s

erin g

som kan förnimmas med de yttre sinnena, som kan mdtas och vägas, som kan bevi
sas geflom naturvetenskapliga experiment. Endast sådana moraliska lagar och bud

är dh försvadiga och bjudande, som befordrar människors rent inomvärldsliga
lycka och tillfredsställelse eller som alla är överens om, att de är ncjdvändiga
för det världsliga samhällets yttre bestånd och ordning. Det så sekulariserade samhället har ingen annan bestämmelse och vilar inte på någon annan auktoritet än
dem det själv skapar och råder över. Så Iänge Gud inte är död, är gudstjänst
och en så uppfattad sekularisering förvisso helt oförenliga begrepp.

Men sekularisering har pä senare tid också blivit den provocerande benämningen för ett teologiskt program. Ät det pä mänga håll väckt wekan och vållat
oro hänger samman med, att i sekulariseringsteologins namn mänga slagord obetänksamt formulerats, som knappast varit ägnade att våcka förtroende för upphovsmännens kristna avsikter. Programmet kan inte heller ännu sägas vara klart och
entydigt till sin innebörd. Vi avser emellertid inte att här ens helt kort behandla
sekulariseringsteologins mänga olika
och delvis motsägelsefulla
former.l
Det för vår frågeställning viktiga dt-att soka ta fasta på en grundläggande
in-

i

den >>teologi om vädden> (Theologie der nflelt), som kan sägas vara
sekulariseringsteologins kärna och sätta den i relation till liturgin.
Genom de båda begreppen >sekulariseringsteologi> och >teologi om världen>>
är redan antytt, att det här snarast rör sig om ett innebåll och en rnetod.: innehållet är en förnyelse av teologin orn världen, skapelsen, människan, under det att
sekulariserin g år en metod för att förverkliga detta innehåll. En sekulariseringsprocess anses nir,Cvändig, för au vädden skall kunna återfå sitt av Gud givna egenvärde. Sekulariseringen syftar alltså inte till att eliminera Gud utan till att återge
åt vädden den betydelse och den mening den har som Guds fria skapelse s6h 56rn
accepterad av Gud i inkarnationen.
utan szunmanblandning
Udden är här å ena sidan riktad mot en integralistisk sakralisering, som i
världen inte ser någonting arrnat än råmaterialet, som får sin form och sitt värde
först, när det av kyrkan vigts till >>högre ändamål>>. Därmed blir all värld, all
mänsklig aktivitet, som ligger utanför den kyrkliga institutionens kontroll, wivelaktig och andligt sett värdelös. Men teologin om vädden har också sin udd riktad mot den spiritualistiska dualism, som i världen endast ser ett bländverk eller som
i ännu radikalare form betraktar världen som trons, nådens och den
- och fiende.2 I Sverige är vi väl bäst för'
- världens absoluta motsats
himmelska
tention

trogna med den senare formen av skapelseförakt.
Keller,
'Albert
I

Säkularisierung: Sacranen*rn Mandi lY, Freiburg i.
S?'elt: Satarnentrn Mmdi ll, Freiburg

Karl Rahner, Kirche und

Br. 1969, sp. 36o372.

i. Br.

rg68, sp. 1316-

1357.
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Den sekularisering, som anses nödvändig för att övervinna de nämnda formerna
av falsk andlighet, riktar sig alltså inte mot den lristna tron på Gud som skapare,
åtedösare och heliggörare. Tvdnom kan det med fog sägas, am det just är nybesinningen på inneborden av denna tro, som i vår tid wingat fram en utförlig teo.
logi om vädden. I mycken traditionell populär teologi, fromhet och kyrklig praxis
prorcstantiskt håll
både på katolskt
har världen snarast betraktats
-som en marionetwädd ochsom en ))stor världsteater>
(Calderon)
där Gud som
den store, allsmäktige -regissören med alla trädarna i sin hand -spelade sitt outgrundliga spel. Där är skapelsen berövad sin godhet och sin frihet. Där har äter
lösningen och nåden bundit skapelsen i stället för att skänka den nya möjligheter
att tänka, handla och älska.

Gud. och arirld.en

Skall det som hittills sagts inte misstolkas och skall det kunna göras fruktbart för
en fördjupning av gudstjänstens teologi, är det nödvändigt att talet om världens
egenvärde preciseras. Egenvärde betyder således inte oberoende: vädden och människan med alla hennes möjligheter och förmågor har skapats av Gud och uppehålls i varje ögonblick av sin existens av Honom. Den frihet, som är det mänskliga egenvärdets djupaste kännetecken, är friheten att bejaka och tjäna Skaparen
i och genom Hans skapelse.
Egenvärde betyder inte heller, att världen skulle ha ett absolut, högsta värde.
I själva verket är ju världen begränsad i sina möjligheter och i sin förmåga,
just därför att den som skapelse inte är i besittning ay varats fullhet. Men utöver denna otillräcklighet har den också moraliska brister, som är ett resultat
av ohörsamhet, olydnad och fiendskap mot Gud. När så mlinniskan blir medveten
om, att hon har syndat, erkänner hon sin skuld och sitt behov av frälsning. Hon
inser, att hon inte är självtillräcklig. Men också häri visar sig vid närmare eftertanke människans storhet: just medvetandet om skuld
eller rättare sagt:
- etr mäns'kligt värde,
själva möjligheten aft vara medveten härom
demonstrerar

-

eftersom skuld förutsätter insikt, vilja och frihet.
Vi har nu nått den
måhända paradoxala

insikt, som bättre än någonting
- de kan Inlsas, i en frälsning,
annat bevisar väddens -och människans egenvärde:
som inte berövar dem deras egenvärde utan tvärtom återger det åt dem. Människan

kan

fuålsas,

därför att hon kan gå utöver sig själv och öppna sig för verklig-

hetsområden, som ligger bortom hennes omedelbart fattade värld. Hennes frälsning

betyder inte endast

som en viss existentialistisk tolkning hävdar
231 lrs1
- Eftersom
>medveten om sin egen situation>.

- och blir
>kommer till sig sjzilv>
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människan är öppen, när Gud talar

till

oc

b sek*lmisering

i

uppenbarelsen, kan hon också säga
men oclså nej
1tu Gud talar. Denna uppenbarelsens dynamik förutsätter och implicerar människans självständiga, fria existens
De punkter den nya teologin om vädden, som vi sökt antyda, visar att det
här inte tu låga om någon sekularisering detta ords populära betydelse. Vill
man
trots ordets belastning
ändå bibehålla begreppet, betyder det här ingenting annat än en frigörelse av skapelsen, världen, människan till att bli och vara
just vad Gud avsett: skapelse som ett verk av Gud, värld med möjlighet att återspegla Honom, människan med möjlighet att älska och tjäna Honom.

ja

-

henne

-

i

-

Vad.

är

i

-

gudst,jänst?

På den frågan måste vi här ftirsöka att svara på ett sådant sätt, att det blir
klart, i vilket forhållande gudstjänsten står till världen och människan. Med andra
ord: vad visar sig gudstjänsten vara, om vi studerar den
och lever den
i

-

-

Ijuset av en dkta skapelsetro och en sann humanism?
Redan en första kontakt med gudstjänstens yttre fenomenvärld visar, att gudstjänsten innebär ett erkännande av skapelsen och av alla äkta mänskliga värden.

Den erkänner den mänskliga skaparförmågan genom att i sin tjänst ta vad begåvade människor åstadkommit av skön konsq arkitektur och musik. Präst och församling använder sig av yttre ting, av symboliska gester och ceremonier, för att
utuycka sin tro och hängivelse. Det innebär ett erkännande av enheten mellan
andligt och kroppsligt liksom av den gemerrskap i historiska skeenden, utan vilken inget symbolspråk skulle kunna vara meningsfullt.
En ännu nödvändigare tjän$ gör skapade ting i liturgins centrum, i det att
sakramenten övethuvudtaget inte kan firas eller komma till stånd annat ån genom förmedling av jordiska ting och genom insats av grundläggande humana värden. Gud använder sig av vaften i dopet, olja i smörjelserna och brcjd och vin
i evkaristin, för att bli närvarande och utföra sitt verk i vädden. Bikten och
äktenskapet har som >>materia>> genuint mänskliga 2ls1s1
ånger, bekännelse,

löften; de sakramenten
liksom för övrigt också mässans- skriftermål
förutsätter och bekräftar alltså på ett påtagligt sätt värdet och nödvändigheten
av
särskilt
påpekande
på
plats
fria, mdnskliga insatser. Ett
är
sin
beträffande evkaristins konsekration. Gentemot vissa populära vanföreställningar bör påpekas,
att konsekrationen enligt katolsk tro inte innebär, att brdd och vin fcirintas

-

s

Karl Rahner, Hörer der lY/ofier. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie. Neu bearb.
von Johann Baptist Metz. Freiburg i. Br. r97r (Herder-Biicherci 4q). STilhelm Köster, Människa och uppenbarelse: Lamen, nr 4, okt. 1958, sid.
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vilket skulle innebära, att de >underkändes> av Skapareo
utan atr de förvand- Vi ser allaå: gudslas, men inte till ande, utan till Kristi laopp och blod.4
tjänstens >världslighet> vilar på den Guds inkarnation, som innebär skapelsens
mest definitiva accepterande från Guds sida.
Gudstjänsten innebär vidare en bekräftelse av den människans transcendentala
öppenhet, som vi förut talat om: hon kan lyftas ut över sig själv, sin >värld>>,
hon har f.örmäga att ta emot meddelanden utifrån. Detta som är uppenbarelsens
antropologiska förutsättntng, ät också förutsättningen för Ordea gudstjänst: människan kan höra och uppfatta evangeliet som ett budskap från och om Gud.
Med den utrustning, som hennes >världslighet>> ger henne, kan hon också reflektera över och i frihet ta ställning till det Guds ord, som talas till henne i mänskliga ord.

Den antropologi, som framhäver människans öppenhet, är nu alls inget försök
att absolutifiera henne och göra henne till en övermänniska. Tvärtom: den inneinte minst genom gudstjänsten
bär, att hon också
kan nås av kritik, en
- mot den självtillräckliga världslighet,
kritik, som riktar sig
vilken just frestas
att absolutifiera den egna >vädden>> och nöja sig med redan vunna insikter. Det
faktum, att gudstjänsten kan verka som kÅl.j.k, att den ställer krav och fordingar, allt dena har sin förutsättning i öppenheten: vi är öppna för det hittills
obekanta; det nya, som vi mottar, kritiserar vårt gamla jag och uppfordrar oss

till

att gå vidare och andligen växa.
Så visar det sig, att den skapelse, vars genuina värden teologin om världen
velat aktualisera, just i gudstjänsten finner sin yttersta mening och förs vidare
mot sin eskatologiska fulländning. Det som skedde, när Gud blev människa, det
som sker, när brrjd och vin blir Kristi lekamen och blod förverkligas i världen.
Världen får därigenom del av sitt högsta viirde.
Gudstiänst

i

en sekulariserad. aäild.

Den sekularisering, som leder till mänsklig självtillräcklighet och till gudlöshet,
torde knappast kasta nytt ljus över vad kristen gudstjänst är. Däremot kan den
framwinga en teologisk nybesinning över vad världen och människan är och därmed oclså, som vi förvjkt antyda, leda till en nyupptäckt av gudstjänsten. Om
alltså sekulariseringen
i ordets vanliga mening ä ena sidan har skapat en
distans mellan gudstjänsten och denna sekulariserade värld, så har å andra sidan
också förutsättningar uppståa för en verklig >nyhetsupplevelse> av gudstiänsten.
Insikten om distansen kan leda

'

Alf Härdelin, Lit*rgi

56

idog

-

till

en ny teologisk och pastoral inspiration.

tecåer och rtöterten, Uppsala ry7o, sid.

4i.
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just med motiveringen, att det är nördviindigt att >tänka
Men nu kan man
pastoralt>
gä den sekulariserade inomvrirldsligheten till mötes på ett för gudstjänsten förördande
sätt. Vi har hört talas om rent inomväddsliga >gudstjänster>>,
som ingenting annat är än manifestationer av det sociala brbdraskapet, om ))politiska gudstjänster> med huvudsaklig uppgift att stärka den politiskt-revolutionära medvetenheten.s

Just den teologi om världen, vars huvuddmg vi här har scikt att antyda, visar
emellertid, att det finns en anpassning av gudstjänsten, som är ett svek mot världen och människan. Att exempelvis endast bry sig om världens sociala och inomvärdsliga problem är, även om man inte inser det, djupast sett inhumanq omänskjust det som är männiligt. Därmed förnekar filan
med eller mot sin vilja
skans verkliga storhet, nämligen hennes öppenhet, hennes förmåga till avgörelse
för det nya, som möter henne. Man förnekar hennes möjlighet att växa ut över
den vädd, som är hennes utgångspunkt. Man låser in henne som en ofri fånge i
världen.

Gudstjänsten är, som vi har sett, på ett intimt sätt förbunden med världen,
men den räknar ocftså med, att >denna världen> är instrumentet, som skänker
utsikter mot eo annan värld. Om man därför i obetänksamt pastoralt nit anp.Nsar gudstjänsten med dess olika element så, att den inte längre har nägra
hemligheter, att den utan ansträngning är alltigenom >begriplig>, berövar man
den dess dynamiska kraft att föra människor framåt. Men teologin om världen
e6tr till en undervisning om gudsborde i stället inspirera till en gudstjäns
tjänsten
sorn räknar med människans möjlighet att uwecklas och vdxa mot nya
- en gu&tjänst som ställer anspråk. Om och när det sker, skall det
horisonter,
visa sig, att sekulariseringen inte varit {örgäves.
6 Se Hans Bernhard Meyer, Politischer Gottesdienst?

roo, med utfötlig bibliografi.

i:

Lebendiges Ze*gnis,

rg7oir, sid. 85-
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Staten Israel

i teologiskt
perspektiv

Artiäeln btu läsat i umband. med lörlattarinnans tid.igarc mtikel "J*d.end.omen i korseld, i Credos föna mammer sid. to ff.
Det utaald.a fol,ket

Till att btirja med så wingas jag inkr?ikta på det territorium

som av hävd är

för dr Cornelius A. Rijk och kort f<;rstika skissera några utmärkande
drag hos en giltig teologi om Israel, utan vilka vi saknar möjlighet att förstå
reserverat

statens >teologiska dimensioner> eller ens förutsätta, aft den äger sådana dimensioner. För att stödja det som kommer att bli min sista ståndpunkt, måste jag gå
tillbaka till wå punkter, som jag redan har anspelat på. Den första är vad som
på tyska kallas Land.esoerbeissungen, en term som är starkare än det svenska
>Bibelns löften om landeo>. Jag tror att alla kristna är överens om at uwaldheten

och förbundet, hela Israels historia som vi läser om den i den hebreiska Bibeln,
är knutna till landet. Hur mycket Israels självmedvetande än har förändrats under
århundradenas lopp, innan dess skrifter slutligen kanoniserades,

hur olika

vissa

begrepp är omtolkade i ljuset tån nya händelser
t. ex. begreppet personligt
- lidande rådde det aldrig
och kollektivt ansvar eller problemet den rättfärdiges
något wivel om dess anspråk på landet. Från den tidigaste,- så kallade jahvistiska traditionen till den långt senare prästerliga, från den deuteronomistiska till
psaltarpsalmernas författare ansåg man obetingat, att det land, som senare kom
att kallas Palestina, var knutet till dess existens. Man kan gå så långt att man
säger, att de hebreiska stammarna blev ett folk för att de skulle leva i detta land.
Denna övertygelse var så oerhört stark, att exilen under 5oo-talet f. Kr. endast
stärkte detta band. En profer, Deuterojesaja, kunde för ett ögonblick i Cyrus
se en Messiasgestalt, sedan denne utfärdat det edikt som tillät de fångna att ätervända dit. Det räcker hfu att anf.öru ett par citar, som belyser landets roll efter exilen:

,Om du nu, när allt detta kommer över dig

välsignelsen och förbannelsen som jag

har förelagt dig
om du lägger detta pa hjiirtat
bland alla de folk till vilka Herren, din Gud, då- har drivit dig bort ... då skall Herren, din Gud, åter upprätta dig
och förbarma sig över dig; Herren, din Gud, skall då åter församla dig från alla folk
till vilka han har förströa dig. Om ock dina fördrivna vore vid himmelens ända, skulle
Iferen, din Gud, församla dig därifrån och hämta dig d?irifrån. Och Herren, din Gud,
skall låta dig komma in i ditt land som dina fäder hava haft till besittning; och du
skall taga det

i besittning" (j

Mos 3o:

r-5).

I psaltarpsalmerna, som omtolkar händelserna i Israels historia, är förbundet inte
bara evigt, utan löftet om landet utgör en integrerad del av ftirhållandet mellan
Gud och Israel:
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'Åt dig
"Han tänker evinnerligen på sitt förbund ... ett evigt förbund; han sade:
vill jag giva Kanaans land, det skall bliva eder arvedels 1e6g'r (Ps ro5:8, rr).
rör sig alltså kring begreppen uwaldhet och förbund. Är man beredd
att acceptera, att dessa inte har upphäws, följer härav att det band som knyter
Israel till landet for,tfarande måste sägas gälla. Och det är just här svårigheten
ligger. Om vi utan att svika vår egen tro kan medge
och det tror jag att vi
- f<;rbund med den ende
mflffs
att det judiska folket aldrig har lösts från sitt
sanne Gudeq om vi accepterar post-biblisk judendom som giltig
hur än denna
judendom önskar tolka sig själv och sin roll
jag
så inser
inte hur man kan
- uppfattning av sig själv under
föwdgra landet den roll det spelar i dess religiösa
tidernas lopp fram till återvändandet i vära dagar sarnma giltighet. Det är inte
min sak att utarbeta denna teologi; det finns antydningar till en sådan i alla
kyrkors tänkande i dag, och vihar nägra av pionjärerna inom denna nya teologiska
uweckling bland oss här just nu. Ändå vill jag inte ens försöka sammanfatta
staten Israels eventuella teologiska dimensioner utan att i korthet ta upp ytterligare ett argument, som pekar mot en teologisk syn på Israels betydelse som
Problemet

folk och på judendomen som en religiös verklighet för oss.
I ett av de gamla manuslripten till Lukasevangeliet, Codex D, Beza Codex
i Cambridge, som eventuellt registrerar en autentisk muntlig uadition, kan man
finna ett illägg till Luk 6: r-4, den episod som berättar om hur Jesu lärjungar
rycker av sådesax under sabbaten. Codex D berättar vidare, hur Jesus under samma
sabbat mötte en man som arbetade på fälten; till denne sade han, att han var
välsignad om han visste vad han gjorde, men visste han det inte, var han dömd
ddrf.& att han brutit mot Guds lag. Detta innebär, att för dem som hade mött
Jesus som Kristus var det slut med mycket av det forna religiösa systemet. Men
för dem som inte erkände Jesus
och enligt Rom rr är detta inte klander- plan, som ytterst övergår människans fattvärd blindhet utan en del av Guds
ningsförmåga
är förbundet, som på mänga ställen i Bibeln kallas >>evigt>,
ingalunda upphävt. De senaste tvåtusen årens historia lär oss att det har hållits
med ovanlig trohet, >ty sina nådegåvor... kan Gud icke ångro> (Rom rr:29).
Det är en oundviklig uppgift för kristna teologer och exegeter aa fullständigt
utreda hur kyrkotna, utan aft ge avkall på anspråket att frälsningen i och genom
Kristus är universell, måste erkänna judendomens permanenta giltighet och detta
folks särskilda väg till Gud jämsides med kyrkorna, så långt vi kan se till tidens slut.

J9
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N ation el,ler

tross amf und.?

Efter denna korta uwikning i ämnet kristen teologi om judendomen, skulle jag
vilja återvända till judarnas uppfattning om sig själva och undersdka en speciell

i det judiska folkets historia, som jag tidigare anspelade på. En representativ grupp bland judarna i väst närde under hela rSoo- och långt in på rgootalet en dröm om att kunna komma undan sin judiskhet, åtminstone i allt som
utmärkte dem som ett särskilt folk och skilde dem från de nationer i vilka de
ville bli en integrerad del. De ville inte veta av något annat fosterland än det
de var födda i, och ville vara fransmän eller tyskar eller amerikaner av >>mosaisk
bekännelse>. Sion, Jerusalem, Palestina tillhörde antingen det förgångna eller blev
helt förandligade begrepp. Det skulle inte finnas någon judisk nation, endast en
mer eller mindre anpassad religiös tro. Detta var emanciperings- och assimileringsperiodens kortlivade dröm. Det var under denna dröms glansperiod, är 186z,
som Moses Hess, tidigare ivrig anhängare av universalismen och lärjunge till Karl
Marx, utgav sin Rom och Jerusalem, där han nästan intuitivt och trots synnerligen ogynnsarnma omständigheter återupptäckte det faktum, att judarna ät en nation sui generis, och att de för att kunna leva ett skapande judiskt liv måste återvända till sitt land. Hess' inspiration var inte främst av religiös art, även om
han förnam det eviga bandet mellan landet och folket i djupet av sin varelse.
Den sanne juden, säger han, behöver sitt land för att kunna förverkliga det judiska folkets historiska ideal: att förverkliga Guds rike på jorden.
Hess var en förelöpare till den sionistiska rörelse, som startades av Herzl,
en rörelse som kan sä,gas van rent sekulär, åtminstone till en början. Årgentina,
Uganda och en del andra tomma områden runtom i vädden erbjcids som alternativ
till ett judiskt hemland, och Herzl själv var villig att viilja vilket som helst
med möjligheter till en snabb kolonisering. Som vi vet dominerade till slut tanken att det måste vara det gamla hemlandet, Palestina
Sion, det namn som gav
fart ät hela rörelsen, samtidigt som det uttryckte dess- måI. Ändå var mänga av
deltagarna i den första sionistkongressen i likhet med Herzl själv assimilerade
judar, som visste föga om sina fäders tro. De hörde inte till >>Sions Älskare>.
De såg uppenbarligen rörelsen som enbart en reaktion på emanciperings- och assimileringstendensens misslyckande, $B då redan kunde sk<injas. Historikern är
kanske bOjd att se denna rörelse som en del av de starkt nationalistiska strömningar, som gick över den europeiska kontinenten under r8oo-talet och den afrikanska under rgoo-talet. Herzls egen vision var, åtminstone till en början, begränsad och enbart praktisk: att finna en tillflyktsort för dem som mötte en
hednisk fiendighet i de länder där de levde. Dreyfusaffären i Paris hade ftir
period
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han må ha varit jude eller krisavgönnde. I den troendes ögon
- det angivna syftet, i synnerhet
gick andå det han gjorde långt utom

vait

när man bed<;mde det sju decennier efter det att det först uttrycktes.
Om man sålunda ser tillbaka, och har inte bara emancipationens historia och

många judars nästan patetiska tro på möjligheten till en fullständig integrering
den västliga världen utan också den nu tjugowååriga staten Israel för ögonen,
kan man i både sionismen och staten se en djupare betydelse. Kanske kan man
här mycket försiktigt tala om en >teologisk dimension>>. Men innan man gör det
måste man med bestämdhet utesluta vissa tolkningar. Man får inte i upprättandet
av staten eller i segern i sexdagarskriget se en messiansk tilldragelse, ett eskatologiskt tecken eller ens ett kvasimirakulöst gudomligt ingripande. Varje sådan
tolkning av politiska händelser tu bara subjektiv spekulation och något ytterst
orealistiskt. Vi är varken profeter eller gudomligt inspirerade uttolkare av världsliga historiska fakta, allra minst den samtida historiens. Vilket slag av teologisk
dimension är man då beredd att se i sionismen och staten Israel? Det skulle vara
alltför enkelt att frånkänna Israel allt teologiskt och se det som en rent världslig
afftu.

i

Staten Israel som realitet

Det tycks mig som om både judar och kristna här kunde urskilja wå aspekter,
som hör till den teologiska sfären. Den första skulle vara, att sionismen och
det resultat den uppnått i och med staten Israel var en försynens >>räddning av
Israel>. Här tänker jag inte bara pä händelserna i centrala Europa ären 1933t945, åven om det finns ett visst samband mellan Auschwitz och proklamerandet
av en suverän judisk stat. Vad jag menar hfu fu att judarna och judendomen
tack vare den sionistiska rörelsen återigen blev medvetna om det orubbliga fakfllm att de har en särskild identitet, inte bara som ett religiöst samfund utan
som ett folk med en särskild historia och en speciell uppgift under loppet av
denna historia. Själva det faktum att det existerar en judisk stat gör det svårt,
om än inte omöjligt, för den stora majoritet arr judar, som bor i andra länder,
att glömma sin judiskhet. Detta är av största vikt i ett samhälle som betecknar
sig som världsligt, eller till och med >post-ftristet> och därför också >post-judisko. Jag är benägen aft i staten se den mest ,framträdande i en rad historiska
som alla tenderade att möjliggöra för
händelser
och möjligen deras klimax
- snarare winga judar att övedeva
qua jadan Den övergår alla tieller kanske
digare sådana händelser, eftersom den för första gången pä nåra wåtusen ät har
möjliggjort ett livssätt, som till en viss gräns garanterar judarna en oberoende
politisk, kulturell och religiös existens, något de inte har haft sedan år r35 e.Kr.
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Om staten därför i dag påminner judarna om att de skall förbli judar, så påminner den än mer de li:risma orn att judendomen är en levande realitet. Det är
hfu jag skulle vilja se staten Israels mest fundamentala >teologiska dimension>>.
Den är det tecken som vi kristna behövde, en dom över vår pseudoteologi om
judendomen, som går tillbaka åtminstone till det andra århundradet av vår tideräkning. Kristendomen skulle inte ersätta judendomen, och inte heller >det nya
Israel> >det gamla>. Judendomen är inte en >fossil relik av det syriska samhället>, som Toynbee uttrycker det. Om staten inte ät nägot annat, sä är den en
bevis på judendomens dynamiska vitalitet, på dess rätt atc existera och dess rätt
att värlja sin egen livsform, hur motsägande detta än må tyckas för kristna med
förutfattade meningar. Det är just dessa förutfattade meningar som behöver revideras. Jag har under de tre senaste åren när jag har förberett mina kurser
kommit att inse, att det inte bara är på ftristendomsundervisningens område som
vi måste ändra vår undervisning, utan i ännu mycket högre grad vad gäller studiet
av Gamla och Nya testamentet på akademisk nivå. Det finns knappast någon handjug tänker här främst på de mest
bok i form av en introduktion till Bibeln
som inte uttryckligen fastkända och mest lästa verken av tyska forskare
ställer, att det judiska folket som sådant upphörde att existera är 7o. Ett citat
får representera mänga i samma stil:

uI honom (Jesus) hade Israels historia nått ... sitt slut. Vad som verkligen hörde
till Israels historia var förkastandet av honom och Jerusalems religiösa församlings dom
över honom. De hade i honom inte sett det måI, som Israels historia i hemlighet hade
lett till; de förkastade honom som den utlovade Messias. Endast ett fåtal slöt sig till
honom, och från dessa utgick någonting nytt. Jerusalems religiösa församling atsäg att
den hade viktigare angelägenheter, och tog avstånd från denna nya rörelse. Därefter närmade sig Israels historia snabbt sitt slut.rl

Detta stycke är av en av de mest framstående experterfla på Gamla restamentet
i vår tid, den nyligen bortgångne professor Martin Noth.
Staten är et bevis pä att Israel lever och att det är meningen att det skall
överleva, pä att det djupt rotat i det judiska folkets medvetande och kanske än
djupare, i dess identitetsmedvetande, verkar en kraft, som garanterar dess överlevande som en särskild etnisk och religiös helhet. Med vårt århundrades speciella
katastrofen, det gradvisa erreligiösa, politiska och sociologiska forhållanden
teologiska
ställningstaganden
kännandet att vära
mot judendomen varit falska,
tycks upprättandet av staten
den allmänna bristen på tro i samhället i stort
vara det tecken som krävs för judarnas och judendomens fortbestånd, som Gud
1

Mardn Noth: Tåa History ol ltrael (londoo ry6o), s. 432.
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velat. Även om judiskt liv skulle anta en annan form, och om staten
vilket
Gud förbjude
skulle upphöra att existera
skulle Israel ändå ha-fullgjon
- vilka dolda krafter, vilka kalsin uppgift att-bevisa fr;r både judar och kristna
lor av vitalitet detta folk äger. Även under de mesr ogynnsamma betingelser
är de bestämda att övedeva och inte ban dra sig fram som en rnaktlös minoritet
som ett samhälle som uppstått om och om igen under loppet av sin historia till
nytt liv
och de är på sätt och vis >>em ljus för hedningarna>) genom sin uthål- sitt oövervinnerliga hopp.
lighet och
Taå brännpunkter

skulle jag hälla mig till ämnet borde jag sluta här. Men man skulle kunna invända, att jag bortsett från de politiska konsekvenserna ay sratens existens. En
kort anmärkning: utan att därmed ge staten Israel en messiansk innebörd, så inser
jag inte varför dess politik skulle bedömas enligt de profeters ofta ideala måttstock, som talar om den yttersta tiden, när lejonet skall ligga bredvid lammet.
När israelerna utropade staten steg de in i den makqpolitiska sfären, och de var
darf<;r
och ar f.orcf.arande
rvungna att anvdnd,a sig av en sådan politiks me- kan tillåta en Martin
- Buber, eller senare en Nahum
toder. Man
Goldmann, att
förklara sig missnöjda med resultaten av eller vissa metoder inom den israeliska
politiken mot t. ex. araberna, och lräva att Israel i sin egenskap av det med Gud
förbundna folket i sin stat borde förverkliga ett idealiskt tillstånd av rätnrisa
och fred för alla. Ett sådant krav tycks mig både orättvist och orealistiskt. Vår
egen bittra erfarenhet som kristna lär oss, att vale försök att förverkliga detta
ideal i den mänskliga situationen är dömt att misslyckas. Tiden att smida om svärden till plogbillar år annu inte inne.
Det har varit Israels olyckliga erfarenhet att de har måst erövra
eller återerövra
och befria landet varje gång de kommit till det, antingen -det varit under domartiden, under 5oo-talet f. Kr. eller under det tjugonde århundradet e. Kr.
Militär erövring och rätwisa för alla utesluter vartannat.2 Jag skulle emellertid
vilja påstå, att den israeliska staren har f<;rsrikt göra det biästa av en mycket
otacksam uppgift, och att den åtminstone till en viss del har kommit ihåg hur det
känns att vara jude i Tyskland. Faktum är att den minns det desto bättre efter-

' Att rabbinerna siälva var oroade av den militära erövringen av Kanaan f:rarlgär av Rashis
kommentar till r Mos r: r, där han citetar den mycket äldre Tanbuna. Den förklarar, varför
toran inte börjar med z Mos rz, som dgn logiskt sett borde göra, utan med skapelsefierättelsen. Hlela jorden tillhör Gud, o9h åan har därför rätt a* Iöfioga över varje laid som han
vill- Ir. A. N6her: 'Rabbinic Adumbration of Non-violence,, i: Srudies in Raiionalitn, J*daitn
and, Unhtenalisaa. R. Loewe (utg.),
London rq66.
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som den stora rnajoriteten av judatna lever och troligen kommer att fortsätta leva
i andra länder. Och till denna uppenbarligen permanenta diaspora kommer också
om inte en >teologisk dimension>, så dock en teologisk l?ixa för de kristna. Diasporan kan mycket vil vat",a en välsignelse och inte en förbannelse, som man så
länge felaktigt antagit. Den påminner oss om, att det inte är meningen att vi
här skall äga en >>evig stad>>, att vi är pilgrimer, ständigt pä våg, att vi inte är

tillfredsställda med vad vi redan uppnått utan strävar rnot ett mål som alltid
ligger framför oss. Sorn en judisk fc;rfattare nyligen uttryckt det,3 kan Israel inte
jämföras med en cirkel utan snarare med en ellips med två centra, varav det ena
är staten Israel och det andra diasporan, och judiskt liv måste levas i en intrikat balans mellan dessa båda former.
Det är inte vår sak att döma utan snarare beslriva mönstret som det uwecklas
inför våra ögon, och bekämpa alla förutfattade meningar om det ena eller andra
livssättets berättigande. Vår teologi kan mycket väl förs<jka tolka det judiska folvi kan knappast undvika att göra det, efkets olika livsformer genom tiderna
tersom vi, för att citera de inte alltför välvalda vändningarna i Nostra Aetate,
när vi fordjupar oss i >Kyrkans mysterium>) stöter på >de andliga band, som knyter det nya ftirbundes folk till Åbrahams barn>. Men vi får aldrig mera tillämpa
våra förutfattade meningar på fenomenet Israel vad gäller dess cjdes innebörd.
Det judiska folket är självt i stånd att utforma och tolka sitt eget öde.

I

Hermann Levin Goldschmidt: ,Israel
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Di,irers konst -epokens
spegelbild

Albertus Durerus Noricas präntade Diirer på sitt mycket omtalade självporträtt
från år r5oo (Miinchen, Bayerische Staatsgemäldesammlung) och fortsare
översaa till svenska: >så målade jag mig själv med oförgängliga ltuger z8 -är gammal>>.

Genom sin kommentar accentuerade Albrecht Diirer (l.47l-t528) vilken betydelse han tillmätte just denna bild. Han trädde därmed fullt medvetet ut ur den

traditionella anonymitet, som präglade den medeltida konstnärens förhållande till
sitt verk. Självpresentationen ldmnar intet wivel varken orn Diirers värdering av
det konstnärliga skapandet eller om konstnärens värdighet i hela dess omfång.
Och detta i en tid, då människor yar vana vid att se sig själva små och ödmjuka
vid foten av höga, heliga gestalter. Hur annorlunda här. Bildfältet fylls av en
bröstbild, framställande en människa, som varken tillhör Guds överjor'diska sfar
eller kan räknas till dem som av >Guds nåde> vakar över världens ordning. Och
inte nog med detta. Konstnären presenterar sig barhuvad och i futl frontaliteq
d. v. s. i en ställning som traditionellt förbehölls den gudomlige Människosonen
och som härleddes ur >>Vera ikon>, Herrens sanna avbild, på Sankta Veronikas
svetteduk. Han är klädd i en tidsenlig, dyrbar rock som självmedvetet uttryck
för sin nya sociala ställning och betydelse som konstnär. Håret är mittbenat och
faller likt guldskrimrande, lockiga snören ned på rockens bruna tyg och pälskrage. Hans allvarliga och underbart besjälade ansikte blickar stadigt och självmedvetet på betraktaren. Bilden bärs upp av mörka och mjukt skimrande bruna
nyanser. Allt ljus är samlat på två ställen, ansiktet och handen. På så sätt framhävs de båda för konstnärligt skapande viktiga centra, huvudet som säte for inspirationen, handen som utförande instrument.

Vår tids människor står måhända litet främmande inför huvudets
pose. Men just denna utgör

idealsköna

i

samklang med ansiktets
framställning
- inristat sina märken realistiska
där andliga och själsliga strider
konstnärskapets väsen,
så som Diirer uppfattade och levde det För honom är- konstnären en människa
som på ett specifikt sätt är bunden till sanningens och skönhetens odödliga värden och samtidigt till allt skapats förgänglighet. Med en intensitet, som omutligt förmår genomtränga all ytlighet och nå de gömda källsprången, möter hans
öga betraktarens blick i omedelbar konfrontation. Det är en sollent porträtt, genomtänkt in i minsta detalj, en självdeklaration med framhävande av stånd och
sändningsuppdtrg, presenterad med ett löftes bindande allvar. Det är hans sista
och avslutande egentliga självporträtt.
Beträffande konstnärens liv och personlighet
viktiga för förståelsen av hans yslk
till framställningen sid. 83 ff. nedan.
Här skall wå synpunkter tas upp

hänvisas läsaren

5

-

722836 Ctedo

till
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behandling: r) den omvandling av epokens livskänsla som möjliggjorde, ja, till och med
fordrade den dittills sakrala bildrypens rsekularisering", u) konstnärens egen pooition i
sammanhanget.

r. Liatkäula

ocb aärl,dsåskåd.ning

Atmosfären i Diirers föräldrahem, sådan den kan förnimmas i porträtt och anteckningar, var uppfylld av djup, senmedeltida fromhet och hanwerksstolt redbarhet. Redan tidigt blev gossen omedelbart förtrogen med allt levandes rytm
av fodelse och dctd
flera av hans syskon hade dött före honom. Människans
frirgänglighet och konsdöremålens guldskimrande oförgänglighet utgjorde hans
barndoms grundackond. Och fanns det inte samma elementära antitetiska spänning i själva hans tid? Senmedeltidens människa fann sig isolerad och ryckt ur
vedertagen trygghet och kände sig övergiven och full av ångest. Men å andra
sidan öppnades för hennes medvetande nya stora vidder och nya lockande perspektiv med lofte om helt nya möjligheter till en trygg tillvaro. Diirers yttre
utgångsläge var mycket gynnsamt. Han härstammade från en konstnärligt begåvad familj och hade desutom förmånen att växa upp i en i andligt och kulturellt avseende mångsidigt verksam stad som, oaktat all medeltida bundenhet, i
sin egenskap av >Freie Reichsstadt> var öppen för större sammanhang. Genom
födelse, giftermåI, vänner och uppdragsgivare kom Diirer i kontakt med sin epoks
stormän på de mest skiftande områden. Hans genialitet och oforbehållsamma hängivenhet åt sitt konstnädiga kall satte honom i stånd att i mdsterverk åskådligt gestalta det väsentliga i sin rikt fasetterade tid till en enastående syntes
av dess motsättningar.

mä vala i mindre skala
Diirers tid, övergången från medeltiden till nytiden, visar
- vfu egen tid. Det var en
pätagliga likheter med
och ej med så djupgående radikalitet
- maktens och alla det mänskliga livets områden.
epok av stor expansion på vetandets,
rulla
universums
ut ur
centrum (Kopernikus). Upptäckten av Åmerika och
Jorden började
nya sjövägar (Amerigo Vespucci m. fl.) vidgade den gamla världens geografiska horisont.
Ånvändningen av skjuwapen revolutionerade planläggningen av befdstnings- och försvarssystem. Städernas tillväxt, handelns tilltagande betydelse och den därmed förknippade övergången från naturahushållning till penningsekonomi skapade och fordrade nya nationalekonomiska och maktpolitiska strukturer, som kunde etableras endast under svfua strider
och rubbningar. Återupptäckten av antiken berikade människans kulturella existens. Platonska id6er gjorde sig gällande jämsides med den av thomismen traderade aristoteliska
världskonceptionen. Och sist men inte minst: den på den tiden alldeles nya uppfinningen
av papper och boktryck ledde till en oerhörd
ännu i vära dagar både i omfång och
- den mellanmänskliga kommunikationen.
intensifiering av
betydelse ständigt växande
Frånsett uppgörelser genom- krig, uppbars denna uwecklingsprocess visserligen i huvudsak av en elit, men det tryckta, med illustrationer försedda ordet väckte resonans hos
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vida större ketsar och utmanade på så sätt allt bredare samhältsskikt till ett petsonligt,
omedelbart ställningstagande. Den hierarkiskt strukturerade samhällsordningen skakades visserligen inte i sina fundament, men den accendörskjutning som de nya, materiella och
kulturella makdörhållandena innebar, var så sark an människorna rycktes ur sina invanda
livsmönster och den trygghet de skänkt dem och wangs till att nyformulera hela sin existens. Det i den platonska livsåskådningen dominerande draget av en dualism mellan id6ernas fullkomli:ga väild och sinnevärldens förvirrande fakticitet ootsvarades på siirskilt sätt
av den andliga splituing, som 1å trosområdet framtädde i att Luther anknöt till den paulinska traditionen och därför framhävde Guds nåd.

Diirers verk, både hans konstnärliga och teoretiska arbeten, ät pÅglat av iust
denna medvetna" kritiska uppgörelse med sin tids förhållanden. Ett nytt värdeoch existensmedvetande spred sig som en renande eld över nästan hela Europa.
Även Diirer greps av detta nya, den myndigare människans ethos, och han försvarade det intill sitt livs slut mot alla excesser som skulle ha kunnat grumla eller forvilla dess stränga sanningskrav. I hang i b<irjan av denna artikel omtalade självporträtt framstår han medvetet som en frälsare på det honom tillkommande planet: inom konstens vädd. Och han har infriat det löfte som ges i porträttet. Han uwecklade inte bara de nya teknikerna, träsnitt och kopparstick, till
högsta fulländning utan gestaltade även med omutligt allvar och med ett mästerskap, som ingen annan var mäktig till, detta nyvaknade medvetande om den betydelse som tillkommer människovärlden med alla dess föremåI. Mångskiftande
som livet självt är det liv som framträder på hans bildvärlds scen: missfoster,
olyclsbådande himlafenomen, den unga kärlekens skira lycka, böndernas klumpiga
danssprång, dyrbart utstyrda damer, exotiska djur, blommor och skalbaggar, antika gudar och heroer, badstugornas kroppsliga njutning, den solfyllda stillheten
i munkens ensliga studerkammare, skapandets börda i melankolins övergivenhet,
madonnornas betagande kvinnovärdighet, landskapens livfyllda rymder, människoansiktets och människokroppens outtömliga vädd av gestalt och uttryck. Förtrogen
med den tyska humanismens tankevärld begav han sig till Italien, den nya konstens
och det nya vetandets ursprungsland, för at låra känna dem i norditaliensk tappning på den tidens högsta nivå. I honom mötte denna renässans inte en epigon
utan en mästare som var i stånd att formulera dess intentioner på sitt eget konstnärliga språk. En jämförelse mellan Diirers och Leonardo da Vincis konst visar de
olika sätt på vilka de båda mästarna fullföljde sarnma tendenser. Hos Leonardo
uppträder den platonska idealformen i jordisk kliidnad av förfinad, hövisk stil,
helt i enlighet med hans eget livs exklusivitet. Hos Diirer däremot i livsnära
omedelbarhet och livsvarm intensitet, så som det motsvarar hans borgerligtbondska livssfärs jordbundna synsätt. Konstnärernas nya medvetenhet om verkligheten manifesterar sig även i ett hittills okänt intresse för den lagbundna struk-
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tru som bygger upp det synligas mångfald. Singularitetens accentuerande uppvägs
av idealformens normerande giltighet. Diirers teoretiska vslk
ett resultat av
sexton års egna litterära och experimentella forskningsmcjdorvisar honom
även som konstteoretiker i sin tids främsta led.
Denna positiva, för tillvarons hela fullhet öppna inställning hade dock vid
sin sida en annan
negativ. Människan, som ryckts ur sin självklara
- en djup frälsningsnöd, som yttrade sig i de olikaauktoritetstro, reagerade med
former
av övertro som denna paralyserande ångest kan leda till: tro på häxor, varsel
och jätecken, den mest grunda vidskeplighet, kiliastiska fantasier m. m. Alla möjligheter till en lätwindig, ögonblickets tillfredsställelse togs :uLl vara, för att den
ur sin trygghet uppskrämda människan skulle kunna undkomma den växwärk, som
foljde med omvandlingen av hennes medvetenhet om jaget, om världen och om
Gud. Också denna sida av hans tids verklighet fångade Diirer med sitt ritstift:
från missbildningar hos människor och djur, märkvärdiga atmosfäriska fenomen
till egna mardrömmar. Hade han inte själv varit gripen av sin tids frälsningsångest, hur skulle han då kunnat så uttrycksfullt framställa apokalypsens väldiga
visioner eller den ensamme botgöraren, som plågas under sin tunga syndabcirda?
Hans tids, till höga rymder framstormande ethos forblev hos Di.irer alltid bundet
till tillvarons blodvarma omedelbarhet. Även hans konsteoretiska verk vittnar om
det allvar varmed han fullgjorde sina medborgerliga plikter, som t. ex. i omsorgen
om nya befästningsverk eller framför allt om den framtida konstnärsgenerationens
utbildning.
Som motsvarighet

till människans myndighet inför vädden framträdde både i
förkunnelse och strävan samma frigörelseprocess även i förhållandet till Gud.
Diirer, som hörde till den reformvänliga kretsen kring augustinpriorn Johann von
Staupitz, blev en hängiven och taclaam beundrare av Lutheq vars skrifter han
ägde. >Han ryckte

mig ur stor

ångest>>, betygade

Diirer och önskade att

>>med

porträttera honom och gravera hans bild till ett förblivande minne av denne
kristne man>>.l Men denna önskan gick inte i uppfyllelse. Han kom dock att personligt möta wå andra betydande reformatorer, Melanchthon och Zwingli.
De konstnärliga och vetenskapliga ideal, som besjälade renässansen och humanismen, likaväl sorn reformationens teologiska ideal ingick i strukturen av den
spänning, i vilken Diirers vdrld växte fram och vars mänskliga och konstnädiga
patos gav honom möjlighet och förmåga till att svara på de frågor som ställdes

flit

av den övergångstid han levde i.
1 Eigenhändiger Brief Diirers an Georg Spalatin. Basel, öffentliche Bibliothek der Universität.
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z. Konstnibens posi.tion i samtid,en
För atc ännu en gång sammanfatta, så var Albrecht Diirer inte avantgardist, utan
syntetiker och fulländare i den meningen att han förmådde leda sin tids väsentliga konstnärliga tendenser norr om A\>erna inte bara till ett avgörande genombrott utan även till högsta fulländning. I hans konstverk och i hans teoretiska
arbeten finns vissedb"" tydlig" spår av påverkan från andra konstnärers sida,
t. ex. från Schongauer, Bellini, Mantegna, samt från både antik och samtida litteratur, men deras vokabulär tjänar syntaxen i hans egna utsagor. Hans egna arbetens konstnädiga kvalitet lät honom framstå som mästare av väddsklass. På
grund av sitt höga universella echos ägnade han sig åt sina mångfaldiga åligganden
som förvaltare och förmedlare av den synliga vädden såväl som av den osynliga.
Med yttersta hängivenhet för sitt kall försökte han slå vakt om allt varandets inte-

gritet i dess en gång givna individualitet, så att man skulle bli fullt medveten
om varje enskild detalj. Det sakliga kravet i detta omedelbara, högst medvetna
forhållande till verkligheten bevarade hans lidelsefulla patos från att hemfalla
åt sin tids överdrifter. Hur ensam han trots all berömdhet var visar hans relation till nästa konstnärsgeneration. I årtionden hade han forskat och brottats för att åt kommande generationer skapa det fundament av konstnärligt vetande,
som syntes honom oundgängligt för konstnärens nya ethos: det rätta måttets ethos.
Han ansåg nämligen, att väsendet av den frihet som vågar skapa allt ligger däri,
att den bevarar strukturell bundenhet till måaets proportion och harmoni. Reformsträvandena hotade under de båda sista decennierna av Dörers liv att urarta
till en allas forhärjande kamp mot alla. Sj?ilva grunden til,l mästarens konstnärliga existens ifrågasattes av hans samtida: människans rätt till att i bildlig framställning uttrycka sin religiösa övertygelse. Den protestantiska, omedelbara konfrontationen med Guds ord förde med sig en rad problem, som bl. a. även ledde
till den så kallade ikonoklast-striden, vars fc;rlopp f.Anjanar beaktande i vårt sammanhang.

En i för-reformatorisk tid av rektorn för universitetet i Heidelberg, Daniel
Zangercied, fOrfattad skriff tog upp frågan om bildernas berättigande ur den
thomanska traditionens synvinkel. Den ser förklaringen för det gammaltesramentliga förbudet att avbilda Gud däri att Gud före inkarnationen, före >sitt kommande i köttet>, var infigurabilis, omöjlig att framställa i bild. Från kristen synpunkt har den bildliga framställningen av Gud den betydelsen, att den påminner
betraktaren om Gud, tjänar undervisningen om frälsningsbudskapet
i synnerhet

-

'1Daniel Zangentied: Sermo de Imaginibus

et Picturis Ecclesiarum vulgaris. r5oz.

Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen-Niitnberg.

7o

Erlangen,

Dihers h,onst

som det mest rör stg om icke l?iskunniga lekmän

samt väcker andakt och vörd-

nad gentemot bildens föremåI. Författaren åberopar srg på Pauli ord: >Håll er
till

de traditioner som

vi har meddelat er, rnuntligen eller genom brev> (z Tes

z: t5).
krävde reforalltså efter an Luther framträtt offentligt
I en traktat ffin t5zz
och allt
matorn Ändreas Bodenstein- (Karlstadt)3 bestämt, att alla bilder skulle avlägsnas
bildligt framställande förbjudas, med motiveringen att all avbildning innebar en synd mot
första budordet. Han förkastade uttryckligen påven Gregorius I:s lära, att bilder utgör
fattigas, d. v. s. de ldsokunnigas, Bibelu, och insisterade på ett omedelbart, rent and-

"de

ligt förhållande till Gud.

Mot detta ödesdigra, raÄikala försök an utrota det vitt spridda vidskepliga missbruket
av fromma bilder vände sig Luther själv i en skrift från samma år.a Reformatorn bekämpar
alla missbruk, men förkastar samtidigt varje form av bildstormeri. Diirer följde honom
i förordet till sin skrilt Die lJnterueisung d'er Messung (rlz).Han framhåller, att [aran
för att bruket av bilder leder till överuo fu lika liten som f.aran för att innehav av

till

mord. På ett illustrerat flygblad förwarade målaren Erhard Schön ,de
En annan konstnär, Hans Greiffenberget,s gillade dåremot
I
en slrift från 1528, året för Diirers död, anslöt sig hebav
religiösa
bilder.
förbudet
vapen leder

stackars förföljda> bilderna.

raisten och vederdöparen Hans Dencko till Thomas Miintzers åsikt, att orsaken till uossplittringen var aft söka i själva Bibeln. Den historiska uwecklingen visade, aa i den
med Rom förbundna delen av kyrkan den traditionella uppfattningen,.sådan den förfäktats
i Zangenrieds skrift, bibehölls, medan i den protestantiska delen av augsburgsk observans
bildframställningen inskränktes till Guds människoblivna
som Niirnberg hörde till
- reformationens vänstra flygel med sina anarkistiska tenI vilken utsuäckning som
Ord.
denser redan överskridit gränserna för sina egentliga mål framgår av akterna från förhöret med ,de tre gudlösa målarnao, Barthel och Sebald Beham samt Georg Pencz inför
Niirnbergs råd.? Dessa målare hade gått så långt, att de förnekade Skriftens auktoritet;
de trodde inte mer på Kristus, erkände ingen världslig överhet, och Barthel pläderade
för fullt oberoende för individen, frihet från wånget att arbeta och plikten ratt dela
matenr, d. v. s. till gemensamt ägande.

Diirers sista ord i detta viktiga andliga meningsutbyrc fu Aporrlata)lornd, som
han 1526, tvä är före sin död, donerade till staden Niirnbergs råd. Jämför man
dem med Bellinis motiviskt likartade konception, så bekräftas än en gång Dtirers
särpräglade bildspråk, den suveräna individuella intensiteten, med vilken han gestaltade tidens idder. Bildtexten riktar sig till >alla världsliga regenter i dessa
"{ Andreas Bodenstein von Karlstadt: Von abtuhung der Bylder. r5zz, Niirnberg, Stadtbibliothek.
Martin Luther: Wider die hymeiischen propheten von den Bildern und Sacramenc. r1zj.

\feimar-utgåvan bd r8 (r9o8), rz6 If.
6 Hans Greiffenberger: Die Wellt sagt sy sehe kain besserung . .. rt23. Frankfurt am Main,
Stadt- und Universitätsbibliothek.
o Hans Denck: V'er die warhait warlich lieb hat 1528. Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek.
7 Acta, Vernehmung der drei gottlosen Maler betr. 1525. Niirnberg, Staasarchiv.

7r

Iarcfyllda tider, att de inte i stället för Guds ord må anamma mänskligt bländverk.
Ty Gud vill inte, att man fogar något till hans ord eller drar något ifrån det.
I så måtto lyssna till dessa förträtfliga fyra män, Petrus, Johannes, Paulus och
Markus, och följ deras varningar ...>> Som föredömlig kristen konst rekommenderas Diirers framställningssätt
vid sidan om Cimabues
av själva Tridentinska
- hans inflytelse spåras.
konciliets och t. o. m. inom berget
Athos'e avskildhet kan
För Diirer var det inte fräga om ett partitagande för eller emot någon >>ism->>
han stod avgjort på kyrkoreformens sida, dock utan an låmna kyrkans gemenskap.
Hans varning gällde missförhållandena inom den traditionella kyrkan och
likaså missförhållandena inom Niirnbergs protestantiska stadsregim.
redan
Underbart är uttrycket av djup gripenhet och samhörighet i apostlarnas ansikten. Tungt och sollent omsluter dräkterna de monumentala gestalterna. Paulus och
Markus är fördjupade i samtal med varandra. Intensiteten i deras kraftfulla, av
andlig eld genomglödgade ansikten hålls i balans av den lugna, vägräta tyngden

hos den bok, som Paulus håller i vänstra handen. På den andra tavlan f.nmställs Johannes med Petrus, som bär nyckeln, symbolen för den åt honom överlåtna makten, men ödmjukt fördjupar han sig i texten i den bibelbok som Johannes
har uppslagit för honom.
Den medvetenhet om mänsklig och konstnärlig kallelse, vars erhos det i början
omtalade självporträttet företer, fär här i Apostlataalorna sitt sista, stora bildliga uttryck i Diirers konst. Hela hans verk står i tecknet av sökandet efter det
råtta mättet hos den levande verkligheten, och detta hans sista arbete är ett bekräftande insegel och samtidigt en uppmaning

till

kommande släkten.

8 Hans Kaufmann: IJmwelt und Kunst. Katalog: Albrecht

(Diirer-uställning, Niirnberg r97 r ).

L. H. Heydenreich:
8. Bard, 1939.

"
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Perspektiu
Karl Rahner i England
Karl Rabner S. J., en ao d.e ledand.e katolsh,a teologerna på tysksfuåkigt om.råd.e, giorde aåren tgTt
en föred'rags- ocb kontaktresa till England. ocb Irland.. Här t'öljer ett kort reportage t'rån rcvn.

I Oxford höll Karl Rahner i Examination School
en föreliisning om den ekumeniska situationen.
Även den intetvju han gav The Tines gäI\d,e
ekumeniken. Intervjun Erblicerades den z3 februari

r97r under rubriken >En jesuitteologs radikala
sätt att närma sig kristen enhet" och väckte upp-

seende.

Rahners utgångspunkt var det beklagliga faktum

att även om teologer från olika samfund under
de senaste tio rlren talat mer och mer med varandra, så kan man inte anteckna något märkbart
steg mot kyrkans enhet. Vad beror detta på? Han
ger själv ett svar:
Huvudorsaken till det magra resultatet kan

mycket 'räl \gga i kyrkornas egen suuktur. Å ena
sidan kan romersk textboksteologi inte utuycka sig
så att genomsnittsprotestanten förstår vad katolska
dogmer innebär. Å andra sidan finns det så mas-

siva meningsskiljaktigheter mellan protestantiska
kyrkor, när det gäller att tolka kristna grundbegrepp, att deras kyrkoledningar inte behärskar situationen eller ens känner sig benägna att försöka
göra det (Beror det kanske på att dylika beslut
skulle anses gå emot den protestantiska principen
om trons frihet?)
Resultatet år

en impare, Rahner föreslår wå

vägar ut ur dödläget.

Rahners första förslag gäller utgångspunkten. I
sista hand, så lyder den första tesen, förutsätter
ekumenisk teologi att de kristna redan i hoppet är
förenade till en enhet. Det betyder att det redan
finns en gemensam tro hos bägge parter. Denna tro
kommer från rättfärdiggörande nåd och går före
teologi och uttryckliga formuleringar i trosbekännelser.

Denna tes vill inte beskriva en historisk situation, från vilken alla kristna nödvändigwis måste
börja. Vad Rahnet ville var att formulera den es.

sentiella grunden I& varje ekumenisk dialog. Att
hålla en dialog betyder ju att man godtar motpar-

ten som en kristen, och detta är mer än att såga
att den andra anser ilg själa vara en kristen. Han
är det verkligen. Det innebiir också mer än att
bara bejaka ett gemenszunt och giltigt dop.
Det betyder snarare att vi från början är övertygade om att båda parter i dialogen lever i Guds
nåd och i sanning har Åttfdrdiggjorts av Guds
Helige Ande och har delaktighet i den gudomliga naturen.
Allt detta innebär inte att man bagatellisetar
olikheterna i trosformuleingarna. Tvärtom blir
dessa allvarligare när man ät medveten om den enhet man har genom samme gudomlige Ånde. Jäm-

för t. ex. det som katoliker kallar

,heliggörande

nåd" med det som lutheraner kallar >rättfärdiggörelse och helgelser. Bägge dessa läror syftar åt
samma håll. övertygelsen härom kunde förvandla
den ekumeniska dialogen. Den bleve då inte en
debatt, där det gäller

för teologer att ge med sig
på en del punkter och insistera på andra. Det blir
snarare frägan om att under diskusionens lopp få
den andra att inse att det som jag nu framlägger
bata är ett bättre, mer utvecklat och nyanserat sätt
att ge uttryck åt det som den andre redan omf.attar i' sin egen uo. Något som Ånden utgjutit
i hans inre i och med rättfärdiggörelsen och helgelsen och som han alltså redan omfattar som något sant.

Men om uenheten redan finns given

i

hoppetu,

blir då inte den ekumeniska dialogen överflödig?
Nei, säger Rahner, tvärtom. Eftersom vi har en
enhet

vi

i

ursprunget, så måste

vi

också se

till

att

uppnår den enhet, som är liksom inkarnationen och fulländningen av den ursprungliga enheten. Ur denna synvinkel ser katoliken på luthefanen som om han redan i sitt innersta vore en
anonym katolik, medan lutheranen tycker att katoliken i sitt innersta redan är en anonym luthefan.

Det viktiga i detta sätt att angripa ftägan år
i stället för att börja med splittingen begynna
med den ursprunliga enheten i nåden,

att

Rahners andra tes berör metoden.

Den mest ekumeniska teologin är den teologi
som måste utarbetas av alla grupper och där var
och en börjar från sin egen historiskt givna start-
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punkt Det är ju så att ekumenisk teologi

kan

komma någoo vart, endast om alla kristna tillsammans tar itu med problemet att formulera vad uo
betyder för dagens människa och för framtidens
människa.

Om denna människa är en uoende, så skall hon

inte längre behöva belasas med onödiga bördor
utöver det enda nödvändiga, som år metanoia, hela
hennes existens' omvändelse. Framtidens teologie!
får se till att de inte förråder det äkta evangeliet
genom modebetonade anpassningar. Men det finns
god orsak att tro att framtidens teologier skall växa
samman. Ekumenisk dialog om t. ex. sakra-enten

förblir steril så länge som katoliker och lutheraner sitter på var sin sida om ett bord och lägger
upp sju sakrament mot bara wå. Den rkoperni-

kanska revolutionen i sakramental teologi> kan
börja ndr mar' frägar sig vad sakrament betyder
för dagens människa- Rahner förstår sakrament
som en fundamental tolkning av det som var och
en de facto upplever. Det som händer i det vanliga livet lristalliseras ut genom ett tecken till
ett möte med Kristus. Ta som exempel de sjukas
salrament Lutheraner accepterar det inte, men de
kunde väl tänkas att vara överens om att döden
är en händelse som har med nåd att göra. Vore

det då inte rimligt arr tänka sig att ett

tecken

kunde ge uttryck åt deaa möte med Kristus?
Rahner fnmlägger i sina wå teser alltså en teologiskt faktum
enhet är redan given i hop-

pet

- en teologisk
och föreslfu
-"16d

6arr
- glömna bort att dagens människa
- alltid
ffu inte
är den uedje om än osynlige partnern i dialogen.

vi dessa wå teser tillsammans så belyser de
det som Rahner föreslog i intervjun med Tbe

Tar
1

trnei.
Förslaget framfördes

i form av en tankeväckande

Det anglikanska elementet

i

en sådan enhetskyrka

skulle anlägga enbart anglikanska synpunkter på
påvedömet, medan en romersk katolik tolkade dess
ställning enligt katolsk övertygelse. På samma sän
skulle det vara med de protestantiska kyrkorna.
Som katolik menade professor Rahner att han
kunde forsätta att följa de båda Vatikankonciliernas hållning angående påven. Men han såg inga
teologiska skäl varför han inte skulle ha koexistens i samma kyrka med kristna som såg sakerna
annorlunda.

Uppfanat på rätt sän, så är detta förslag inte
så förvånansvärt, om man nämligen samtidigt tar
hänsyn till Rahners tankegångar om en teologisk
situation i uweckling. Det finns teologer som har
påpekat att påven, iare bumano, och av fri vilja
kunde begränsa omfånget av sin egen iurisdiktion,
om han så ville. Detta vore kanske ett säc att
spränga den ekumeniska timmerstockningen. Rahner själv hade inte tänkt igenom alla svårigheter
som skulle f.ölja av hans fötslag. Vad han gjorde
var att kasta fram en id6 som skulle stimulera
teologerna till eftertanke och albete. Haa var själv

kdtik. Den som
kom med den svåraste invändningen var biskop
Christopher Butler. Rahner, så framhöll biskop
Butler, har definitivt tagit ställning mot Kiings
tes att läroämbetet inte är ofelbart. Då oåste han
också hålla på Vatikankonciliets lära om påvedömedveten om att han skulle möta

met som de fid.e
en trossats. Men i en enhetskyrka skulle ukyrkans
conrenttrt angående denna
l&a ha försvunnit, och det skulle inte dröja länge
förrän Vatikankonciliets dogmer skulle vackla in-

för argumentet att de saknar (enhets-)kyrkars conr97r).
Med tanke på publiktillsuömningen och pressspalterna, så utgjorde Dublin resans höidpunkt.
senrus> (The Tablet 6 mars

fråga: Skulle det inte gå aa föreställa sig en situation i vilken det fanns institutionell enhet men
teologisk pluralitet? Och kunde inte en dylik institution omfatta påven som ett tecken på enhet?
Varje uadition skulle då förstå påvedömet i ljuset av sin egen läta, med de nödvändiga modifi-

Först en intervju på engelska i radio. Så försökte
r 2oo personer att ta sig in i en universitetssal
som rymmer 56o. Rahner gjorde sig genast populär bland studenterna. Ordföranden 1åpekade vikten av Rahners bok om Geist in lYelt, men Rahner kommenterade att han inte fick den dok ors-

kationer som skulle behövas för att överhuvudacceptera påven. The Timu uttryckte det på

titel han hoppats på genom den boken.
I sin förelåisning i Milltown Park om "Kyrkans

aget

följande sätt:
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ner till attack mot vissa sekulariseringstendenser
i dagens kyrka- Han nämnde inga namn och uteslöt
särskilt rallvarliga förkämpar för politisk teologi',
som tog avstånd från vad även han bekämpade.
Rahner medgav att den hållning som han angrep

inte finns fullständigt och konsekvent företrädd
hos någon enskild teolog, men, så framhöll han,
,radikal horisontalism, finns i dag som tendens.
Det tör sig om en benägenhet att reducera evangeliet till något socialt, sekulärt, politiskr Gud,
ja alla lristna grundbegrepp
Jesus, bön
tolkas. Så -blir t. ex. oGud, ett annat namn för
människan i hennes oantasöara värdighet, eller för
den framtid som hon måste kämpa för ac uppnå.
Och vem är Jesus? Man ser på Jesus som den
mest produktiva modellen för ens eget engagemang
för medmänniskan där man i dödlig kamp mot reli-

giösa och politiska makter söker skapa ett bätce
samhälle. Kanske är Jesus för representanterna av
sagda uend unik och oersättlig, men orsaken till
hans särställning förblir oklar.
Bön blir inget annat än en självkritisk samvetsrannsakan över ens förhållande till bröderna och
evkaristin bara ett firande av gemenskap i ljuset
av dess skapande modell, Jezus.
Hur kom det till denna radikala sekulariseting
av kristendomen? Enligt Rahners åsikt finns det
tre huvudorsaker. Den lörcta är avmytologiseringen,

i den form som kallats historicism, där
,alla historiska verkligheter medvetet omfattas som
historiskt betingade och historiskt variabla". Den
särskilt

om Guds existens. Rahner resumerar den radikala
sekulariseringsattityden så här: De kristna som lägger fram denna åsikt har känslan av att de sjä1v4,
framför andr4 inte längre upplever Gud i sitt liv.

Åv olika skäl vill de ändå fordarande vara kristna
och förbli kyrkan trogna. D?irför störtar de sig på
avmytologiseringsteorin som en uwäg. Nöden blir

en dygd. Det väsentliga i kristendomen blir

då

inte människans sanna och förblivande förhållande
till Gud, d. v. s. något som man undfått i Jesus
Kristus genom Guds eget handlande. Nej, kristendom gäller egentligen helt enkelt människans värde,
uppgift och måI.

Som tredje faktor

i

sekulariseringstendenserna

ser Rahner den nya tidens inbrott, då människan
själv börjar styra sitt öde genom genetik, psykologi och socialt manipulerande. Här står vi endast
i början av vad som kan bli ett Prometeusproiekt.
Det rymmer också aagiska möjligheter. Människan
bär fruktansvärda ansvarsbördor, som hon tidigare
inte visste om eller inte behövde bry sig om. Ålla
bekymmer om att "bygga världenr kar. alieneta
människan från en tro, soro verkar vag i jämförelse med de ptesande uppgifter som människan
påwingat sig själv.
För aa råda bot på felet gäller det att påminoa
sig att den kristna förkunnelsen alltid har framhållit för människan att det under hennes pilgrims-

färd här på jorden inte finns någon

erfarenhet

- Men
utan att anlita Gud.

av Gud som inte förmedlas genom en erfarenhet av
världen. Vi förstår nu bärue att denna förmedling inte sker så mycket genom den materiella omvärlden som genom den mänskliga, alltså den soi fticiala omvärlden. Ått möa medmänniskor
- första
het, ansvar, kärlek, tillit
detta är det
steget till att möta Gud.-Det är det så mycket
mera som Gud i Kristus har framträtt på historiens
plan och intätt i människans sociala omvärld. Han
har blivit människans omedelbara partner, ingått
ett förbund med människorna.
Så kommer vi ifrån den falska motsatsen )ver.
tikalt
horisontelltu. Ått bli kristen betyder in e
- lägger till eller bygger upp en ny vertiatt man
kal dimension ovanpå den redan givna horisontella.

har inte, eller borde inte
ha, något inflytande på människans svar på frågan

Den kristna människan splittras inte mellan två
motsatta krav som ställs på henne. Människans hela

stora svårigheten är att avmytologisering är och
förblir en väsentlig och viktig sak och att teologin under alla sekler faktiskt engage:.at sig i denna
uppgift. Det är alltså inget nytt, förutsatt att man
med avmytologisering helt enkelt förstår det nödvändiga och alltid nya mötet mellan en tro som
måste uttryckas i kulturellt betingade begrepp och
en sekulär förståelse av tillvaron som befinner sig
i en alltid pågående utveckling.
En andra orsak till sekulariseringen är ,den moderna människans halvt instinktiva ateistiska
känslan. Modern naturvetenskap arbetar
meto-

diskt helt riktigt

denna metodiska princip
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existens har

fån

början en vertikal dimension. I
blvit klart, ja, rentav på-

Kristus har just detta
tagligt.

gera denna sammankomst.4 Kongressen samlade
över zoo Lutherforskare, varav över 50 från
Europa,

Kyrkans uppgift ligger

i

att förkunna detta och

därigenom förmänskliga världen.

Rahner var trött vid slutet av sin resa. Man frågade honom hur han mådde och han svarade: >Jag

tänker allt oftare på dödenr.

Med glädje eller

- Rahner.
sorg? >Med engagemang), svarade
P eter

H

eb b

let butaite

S

I

i

St. Louis. Concordia Seminary, bildnings-

cenrum för den mest konservativa av de tre lutherska nationalkyrkorna i USA, ställde sina lokaler till förfogande. Kongressens ordförande var
den amerikanske historikern och Lutherforskaren
Jaroslav Pelikan, professor vid Yaleuniversitetet.
Kongressen öppnades av professor Gerhatd Ebei ett nästan wå timmar långt
och på grund av ämnets abstrakta karaktär svårbe-

ling från Ziitich, som

gripligt anförande sökte tolka Luther id6historiskt.

I

Fiärde internationella
Luthetforskningskongressen

det han än anslöt sig

till, än tillbakavisade

He-

gels och Troeltschs åsikter, menade Ebeling, att Lu-

thers teologi

till

sina inre dimensioner skarpt av-

På initiativ av Lutherska världsförbundets teologiska kommission hölls fu ry65 i Aarhus den
första internationella Lutherforskningskongressen.

viker både från medeltidens och nya tidens anda.
Men Luther kan inte förstås utan medeltid och

Dess mål lvar framför allt att kartlägga var Lutherforskningen stod i de olika länderna och att antyda

i

de specialproblem, som teologerna just då

geliet

sysslade

med.1 De olika problemställningarna och det vetenskapli,ga tankeutbytet blev till en så fruktbar erfarenhet för deltagarna, att tr.an rbeslöt hålla en

andra kongress i Miinster 196o; dfu behandlade
man i synnerhet de biografiska och teologiska relationerna mellan Luther och Melanchthon.2 Vid

den tredje kongressen

i

Jdrvenpää

i

Finland år

till diskussynnerhet rörde den unge Luthers teo-

t966 tog man upp en mängd problem
sion, som

i

logi.3

r97r hölls i St.
i USA den fjärde internationella Lutherforsk-

nyare tid. Hans egentliga och djupaste betydelse
historien är ju helt enkelt den, att han på en
autentiskt sätt klädde det universellt giltiga evan-

i

ord.

Ebeling utgick i sitt tal om >Luther och den
moderna tidens början" från den förenklande synen, att evangeliets ljus efter en tid av egyptiskt
mörker åter börjat lysa genom Luthers ord och
verk. Detta var så mycket mer beklagligt, som hans
föredrag inledde kongressen och angav grundtemat.
Professor Heiko Oberman, chef för institutet för
senmedeltid och reformation i Tiibingen, talade
om Luthers och reformationens begynnelse. Man
får inte utan vidare sätta likhetstecken mellan dessa

Under tiden 22-27 atrgssti
Louis

ningskongressen, Det visade sig än en gång, att
Martin Luthers person och verk också i dag förmår
IångsIa många teologel
iysn katolska. Ekumeni- betrakta reformationens
ken har gjort att man kan
tankegods och händelser med en viss fördomsfrihet

i gemensamt tankeutbyte. Man
erkänner dessutom mer och rner, att Luthers teo-

och vrirdera dem

logiska tänkande och historiska handlande har
mycket viktigt att såga vära dagars uos- och kyrkoproblematik.
The Foundation for Reformation Research hade,

i

samarbete med de ,tre lokala universiteten och
med wå teologiska högskolor, åtagit sig att arran-
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' Se ,Lutherforschung heute'. Referat och rapporter
från den första internationella Lutherforskningskongressen i Aarhus, 18-23 augusti r956.Utg. av Vilmos
Vajta, Berlin 1958.
2 Se ,Luther und Melanchthon'. Referat och rapporter från den andra internationella Lutherforskningskongressen i Miinster, 8-r3 augusti 196o. Utg. av
Vilmos Vajta, Göttingen 196r.
s Se
'Kirche, Mystik, Heiligung und das Natiidiche
bei Luther,. Föredrag vid tredje internationella Lutherforskningskongressen i Järvenpää, rr-16 augusti 1966.
Utg. av Ivar Asheim, Göttingen 1967.
a The Foundation for Reformation Research är en
amerikansk stiftelse av protestantiska vetenskapsmän,

som har som mål att samla källskrifterna från reformationsperioden 1384-1648 och göra dem tillgäng-

liga för forskare och studenter.
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båda företeelser. Man skulle fram till skriften om
den kristna friheten (r5zo) kunna se Luther som
bärare av reformationens program, så att >initia
Lutherir så långt är detsamma som rinitia reformationisr. Luthers awikande förklaring till andra tesen i sin skrift ,De libertate christianar (>En kristen är en häogiven slav som är underställd allt
och alla>) utgör emellertid skiljelinjen mellan Luthers och reformationens begynnelse. Oberman är
väl orienterad i den senmedeltida teologin. Utan
aa vilja föringa Luthers egen skapande kraft, pekade han på oominalismens, nyaugustinismens och
humanismens inflytande på Luther och lutherdomen. Dessa srömningar
i synnerhet nomina- att man inte onyanär dock så komplexa,
lismen
- entydigt kan tala om ett beroende.
serat och

Den amerikanske Harvardprofessorn lVilliam

Bouwsma försökte

i

sitt bidrag om >Renässans och

reformation, visa, att reformationen var renässansens religiösa och teologiska fullbordan. Hans tes
förkastades av ptofessor Bengt Hägglund från
Lund. Hägglund betonade, att den inre kraften och
de inre strukturerna hos Luthers och reformationens teologi på intet sätt kunde jämställas med
den inre dimensionen hos rendssansens förnyelse
på olika områden. Ållt tal om inflytande eller till
och med beroende måste suikt tillbakavisas. Med
hjälp av entydigt källmaterial visade Hägglund,
t. ex. i fåga om mänatt vissa ytue likheter

niskosyn, Gudsuppfattning,
retorik, samhällsordning
innehållsmåssigt sett i grunden är olikheter.-I den diskussion som följde uttryckte man
allmänt sitt stöd för Hägglunds ståndpunkt.
Luthers ställning mellan medeltid och nyare tid
berördes endast indirekt i den tyske Lutherforskaren Bernhard Lohses och jesuiten Joseph Vercruysses föredrag om samvete och auktoritet hos Luther. Eftersom de behandlade sitt ämne på ett konkret sätt och stödde sig på Luthers egna skrifter,
kunde de fängsla åhörarna i högre grad än de
andra talarna. Det framgick tydligt, att Luther i
trosfrågor alltid hade försvarat det personliga samvetet. Problemet med förhållandet mellan det individuella personliga samvetet och de troendes samhörighet i en enda tros kyrka förblev dock oklart.
Kongresdeltagarna diskuterade oclså nägra f.tä-

gor av mera teknisk ait, som t. ex. dateringen av
några nyfunna predikningar av Luther och avslutandet av ett sakregister till \Teimarutgåvan av
Luthers texter. Det senare arbetet, som Hanns
Riickert redan vid den första Lutherkongressen år
1956 betecknade som en nödvändig uppgift och se-

dan påbörjade, förs nu vidare under ledning

av

professor Heiko Oberman.

En förhållandevis stor del av

kongressen ägna-

des åt seminarier. Seminariernas värde lilg framför allt i att evangeliska och katolska teologer öppet kunde utbyta tankar. Det visade sig, att man
var ganska enig om meningen och innehållet i

Luthers råttfärdlggörelseteologi, men att de katolska deltagarna (Äarts, McSorley, Pesch, Pftirtner, Vercruysse) i mindte grad, d,n de evangeliska

såg ett fördömande av
"fallet Luther> i det uidentinska konciliets texter. De hävdade, att konciliet
inte hade fördömt Luther i egentlig mening, att
de tridentinska texterna måste tolkas strikt i enlighet med kyrklig praxis, att konciliefäderna inte
alltid förstått den rätta innebörden i Luthers begrepp (rätdärdiggörelse, tro, förtröstan, synd, frihet) och att de med sin begreppsapparat inte riktigt kunde nå hans ldra. Det återstår alltså att
undersöka i vad mån konciliet har förstått Luthers
lära. De evangeliska deltagarna förundrade sig över
det sätt på vilket koncilietexterna tolkades och tog
också anstöt av det.

En teologkongress leder inte utan vidare

till

kon-

kreta resultat. Det gjorde inte heller Lutherkon-

gressen i St. Louis. Men deltagarna fick uppleva
ett vetenskapligt utbytes stimulerande verkan,
När man diskuterar Luther en hel vecka, får man
lätt det intrycket, att det också finns ett slags Lu-

therdyrkan, och man ftägar sig om inte Luther

alltför hög grad ställs upp som norm.

i

Befriande

ät också den relativiserande tanken
som också
- människa
Luther företrädde
att ingen historisk

- sanningen.
har monopol på hela

Under den avslutande sessionen föreslogs det att

man skulle f.örlägga nästa Lutherforskningskongress till Cambridge, Suassbourg eller Lund. År

1983 vill man med en kongress i \Tittenberg fira
åminnelsen av Luthers födelse 5oo år tidigare.
Jan Aartz SCJ
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Om liiget i Rhodesia
Ord.förand,en i den rbodeiltka biskopshonferersen,
Donal Raymond. Lamont, biskop ao Umtali, rcpresentetde sitt land.s biskopa aid. de* rcmerska bishoptsynol.en bötten t97r. Iamon, h född i Nordirhnd, nea leuer rcd,an z5 b i Rhodcia. Eltet
qnoden bat ban besökt flera e*ropeiska kind.er,
dhiblar?d äoen Soerige. I en interoja med, Brigitte

Oelscbner tog ban ställning till aknella ptoblen
i sitt hnd. och återgao ina intrycA fuån bhåop*
synod.en,

Fråga: Ers excellens, ni har uppmanat den svarta
befolkningen i Rhodesia till motstånd genom ickevåld, som Gandhi predikade det Vill ni därmed
utöva inflytande på folket mot Ian Smiths regim?
Soar: Därmed ville jag bara konstatera, att våld
verkligen inte får användas förän alla andra me-

del visat sig fruktlösa. lag har på inget sätt direkt uppmanat till motstånd genom icke-våld, som
det så många gånger sagts i pressen, utan konstaterat följande: om afrikanerna bara kunde ena sig,
skulle de genom exempelvis en strejk kunna lamslå hela landes ekonomi.
Fråga: Engelska politiker väntar sig vissa framgärlg

r

av de förhandlingar som nyligen hölls mel-

lan Rhodesia och Storbritannien. Det har till och
med talats om, att den brittiske utrikesministern

Sir Ålec Douglas-Home skall resa tiil Salisbury.
Hur bedömer Ni den framtida uwecklingen?
Soar: I princip tycker jag det är bra, att man
sätter sig ned vid ea bord och talar med varandra.
Tros det finns det enligt min mening ingen möj-

lighet att dessa förhandlingar skall leda till någon
varaktig fnmgäng. En permanent överenskommelse

bli ftäga om ifall afrikanena fär
vara med när ett sådant fördrag kommer till stånd.
Förhandlingar som inte baserar sig på fullständig
rätwisa I& alla rhodesiska medborgare på det politiska, kulturella och ekonomiska området, oberoende av om de är svarta eller vita, kan inte annat än misslyckas i det långa loppet. Om de grundläggande villkoren inte uppfylls, anset jag det inte
uteslutet att det uppstfu en situation liknande den
i Nordirland.
kan det bara
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Fråga: Hur bedömer Ni landets framtid?
Soar För ögonblicket ser jag inga möjligheter till

att

szrmexistensen mellao svara och vita skall
kunna fortfara att v^rz relatiw fredlig också i framtiden. I Rhodesia, som är ungefdr tolv gånger så

stort som Holland, bor det omkring r 5 miljoner
människor. Förhållandet svarta-vita är zo: r. De
cirka zzzooo vita rhodesierna hat tre gånger
många platser

i parlamentet som de svarta;

så

de inne-

har nämligen 5o av de 66 platserna. Därtill komrDer, att de unga afrikaner, som har fått sarnma
uppfostran och samma utbildning som de vita, inte
kan få något arbete. De dr naturligwis mycket be.
svikna. Men inte heller för de unga vita ter sig
Rhodesia siirskilt lockande. Med ett rhodesiskt pass
kommer rnan i dag inte långt: på sin höjd till Syd-

afrika, Ångola och Mogambique. De unga måste
inte bara försaka fotbollslandskamper, utan måste
deszutom nöja sig med den statligt konuollerade
radions och televisionens ensidiga utbud. Härvidlag har många av de unga sarnma sinne för rättvisa som ungdomar i resten av världen.
Fråga: Ers excellens, vid den romerska biskopssynoden representerade Ni ert land som den rhodesiska biskopskonferensens ordförande. Är Ni nöjd
med resultatet av synoden?
Saar: lag är mycket nöjd med synodens slutgil-

tiga resultat Synoden, ett rådgivande organ för
kurian, behandlade alla problem med stor frihet

och öppenhet. Påven Paulus VI visade genom sin
närvato, att han var personligt intresserad. Han
deltog i arbetet. Även om vi verkligen arbetade
dag och natt, kan man inte vänta sig en lösning
pä zlla de berörda problemen. I detta sammanhang

skulle jag vilja dtera Johannes 2ti 2j, där det
står: ,Ännu mycket annat \at det som Jesus gjorde;
och om allt detta skulle uppskrivas, det ena med
det andra, så uor jag att icke ens hela världen
skulle kunna rymma de böcker som då bleve
skrivnar. Men i samband därmed måste jag tyvär
säga, att inte alla som rappolterade från synoden
var tillräckligt kvalificerade. Man borde bara skicka
journalister som är insatta i ämnena.
Fråga: En\gt lagen om >jordägander skall Rhodesia delas upp i rsvartau och rvita, områden.
Hur fungerar denna lag i praktiken?
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Sas: Dår måste jag korrigera Er: det föreligger faktiskt ett lagförslag, som visserligen har
framlags ett femtontal gfinger, men som ännu inte
antagits i parlamentet Trots detta har lagförslaget
redan ttän i krafc både indier och afrikanet är
rädda och försciker sälja sin jord. Redan hotet om
lagen räcker för att slrämma befolkningen. Man kan
i Modesia tala om en regelrätt lagterrorism.
Fråga: Den rhodesiska biskopskonferensen har

uppmanat de katolska skolorna i landet att genast
anta elever oberoende av vad de har för hudfärg.
Därmed upphävs i praktiken det avtal som slutits
med regeringeo om att antalet färgade elever inte
får överstiga 6"/o. Yllka konsekvenser kommer
detta steg att få?
Suar: Den håir regeringens ideologi är och förblir oförenlig med den kristna läran. De rhodesiska
och jag fu perbiskoparna har därför beslutat
sonligen mycket glad över det att inte yftelligare förhandla med regeriogen- utan agera självständigt. Vad detta steg kommer att få för konsekvenser

är ännu inte helt klart Det kan hända

att regeringen försöker bestraffa föräldrar, elever
eller lärarg eller att den stänger de katolska skolotna lag tror, att om så sker, så är det oss man
borde avkräva räkenskap för detta, eftersom det är
biskoparna som har överträtt landets lagar. Men
det vore verkligen typiskt för en sådan regim ar
straffa de svaga och inte biskoparna.

Ffiga: Det har rapporterats från internationella
nyhetsbyråer,

att den rhodesiska regeringen

even-

tuellt skulle fiörvägra Er inresetillstånd. Delar Ni
desa farhågor?
Suar: Jag uor knappast, att den rhodesiska regeringen skulle göra något så dumt som att förvägra mig inresa.

Fråga: Hv bedömer Ni det faktum, att majoriteten av deltagarna i synoden awisar tanken på
präswigning av gif.ta mån?
Soa'r: För att förstå detta beslut måste man utgå

från prästens disponibilitet sådan aposteln

Paulus

har skildrat den och sådan den kommer till utuyck
i det priisterliga celibatet Och låt mig då tillfoga,
an celibatet inte är någon magisk gåva, som man
ffu den dag man vigs till präst, utan att alla präster måste arbeta för det varje dag.

Fråga: Undet den romerska biskopssynoden diskuterade man också ämnet rprdster och politikr
och konsaterade då, att prästerna om möjligt skulle

hålla sig utanför politiken. Hur ställer

Ni er till

det?

Suar: För min del påpekade jag under synoden,

att det är nödvändigt att katoliketna

accepterar

och följer inte bara de utsagor i evangeliet, som
de finner bekväma, utan hela Kyrkans lära Dit
räknar jag särskilt sociallåran, som är en integrerad del av den kyrkliga läran. Men, som sagt,
många katoliker som själva räknar sig till ,de
godar, har inte en tanke på att befatta sig med
socialläran. När en priist försöker göra dem förtrogna med socialencyklikorna, är det enda de kan
säga: Han predikar

Jesus

politik.

i Istael
till

Cbmlotte Kleins artiälar
d.etta bäfte ar Credo
(sid. to t'|., S8 ff. örertas löbande wtikel ur Katolsk Inforrnationst,jänst IX nr zof zt (t5 decem-

Som komplettering

on lvael i

d.et

löna ocb i

ber r97t).

Under de zz åt Israel har existerat har det enbart i Jerusalem skrivits fler judiska böcker om
Jesus än under de tidigare r8oo åren tillsammans,
och inte mindre ät z3 nya hebreiska verk har
handlat om nasaråen de senaste tio åren.
Mot bakgrund av att judarna i tusen år har tigit om den berömde galil6n och den på hans namn
grundade tron, låter detta besynnerligt. Talmuds
värdiga svar på en aggressiv kyrkas utmaning var
tiga om Jesus. Detta tigande kan delvis ha
^tt grund i fruktan
sin
för repressalier om man smädade Jesus
en fruktan, som med tanke på bispogromer ofta var alltför berätkoparnas många
tigad. Å andra sidan kan man väl också ha tigit,
därför att man tidigt ins&g, att rkätterir i bästa

fall faller i glömska.

i världshistorien att ett folk
så gott sorn fullständigt har
ignorerat en av sina mest berömda söner. Men
största delen av skulden drabbar här nog kyrkan.
Det är

enastående

i över rvåtusen år
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Jesu etik

Den första hebreiska bok om Jesus, som utkom
i nyare tid, var professor losePb Khusners kända
,Jeschu Hanotsrio (Jesus från Nasaret), som kom
rgzz och 1939 följdes av >Mijeschu ad Paulusr

(Från Jesus till Paulus). Då Klausners verk senate
har influerat praktiskt taget alla de israeler, som
fram tills idag har skrivit om Jesus, vill vi här
sammanfatta nä.gra av hans viktigaste id6er om den
berömda galil6ns karaktär, föreställning och inflytande.

oar ingen filorcf. Han hm beller inte kornrned' något nytt ,ros- eller tanketynenu Vad'
han gjord,e aar att lära männisAorn'a h*r d,e skulle
Jesus

mit

leaa
d.en

i

ligade sin uslutgiltiga lösning, mot Jesu eget kött
och blod: ,Orn d.en d'ag någonsin skalle kornma,
d.å nasaröens etiska hgbok säulle aakläd'as sitt böl,je
au ntytologi, und'er ocb nttltri.c;rnt, d'å sAalle Jesa

etiks bok bli en au de d4rbaraste skatterna

i Isruels

lirrerarur."

enligbet nted' Gad's ailja, som rnan finner

i Bibelns böcker.

Han uat en jad'e, sorn ,ahde a.rarneiska, bad på
bebreiska och inte Aänd'e till' någon annan kubur ...
Det framgår klart aa euangelierna, att ban ald.rig
dröntt on art bli brot'et eller Messias f ör ickei*d.ar, Jewt fökd.e alk Bibelns ceremoni.alhgar;

det aar bau lår'jangar sont anklagad.es lör ljarnhet
nh d.et sållde att stri.kt iaktta sabbaten ... Trots
d.etta innehöll hans lära en kärna aa oppositioo
nzot .jud,end.omen. Genorn sina liknelser och genona
att inte kl.and.ra oissa aa sina lär'junga.rs band'lingar,
förai:ade han ceremoniallagen till anha phtten
i förbålland.e till d'en etisAa läran, och senare så
gott iorn uppbh)de ban den. Det oar Paalus, inte
Jews själa, sorn senare d'reu d'enna låra till d.est
yttefita konseAuent, men d'et aar Jens som lal'e
grand.en til.l förnekand.et da ,rad'irionen ... lesat
såg aldtig tig $äht som Gud'. Iad'endomen lär, att
Gud' åJskar, nzen aw ban kräuer rättt'tird'ishet. Jud.end,ornen skulle aldrig ba
Gud., som inte aa.r bål'ad'era

kunnat acceptera

em

rättfård'igberens ocb
- betonad.e bara en
härlekens Gud,, Jesut däremot
aspeAt: kärlekem och nå).ens . .. lews ttyrka ligger ö bans etisAa liha. Hans ntoralisäa exempel' ocb
likneher bör till det tackraste i oä.rldslitterataren ...
För honorn ua.r d'et etiska il'ealet alb. Han oar
ingen domare eller lagaifure, ocb han aar hel-

ler inte intresserad, au nationelh, politiskt eller soci.alt

liu ...

krön e såaä|.

8o

en öaernatualig gloria. Den g,jord.e att legend.en
om bau afPttåndelse afbkon, som ökad.e urje
oärd.e, d.old.e aar'je d.etekt ocb öaerd.rea omje
dled . .. Jes* lha ocb bistoria bm ald.rig bliait
en d.el att Israel, men för mänskligbeten i allmänhet år han aeräligen >ett fias lör hed'ningarna".
En av Klausnets viktigaste slutsatser sedan han
ställt den efterpaulinska kristendomen mot Jesu
egna ord formulerades srax innan Hitler förverk-

Traged'in med. hans lört'ärliea d'öd.
ltans personliga liu son horzs lära ned

Jesus sorn rebell,

Sju fu efter Klausners ,Jesus, publicerade Robert
Eisler, en excentrisk judisk lärd av österrikisk härkomst, en bok som slog ned som en bomb. Den
föranledde häf.tiga angrepp mot författaren, som
senare utvecklade sig till en allvarlig teologisk de-

batt. På senare tid har Eisler börjat bilda skola.
Boken bär den grekiska titeln >Jesous Basileus ou
basileusas> (Jesus härskare som inte härskar). Undertiteln lyder: uDen messianska självständighets-

till Jakob den rättfärdiges död,. Grundtanken är att Jesus
om än
motsuävigt
lät sig övertalas av sina -anhängare
- i det väpnade upproret mot roatt aktivt delta
marna, vilket senare ledde till hans avrättning. En
bekräftelse kom några år senare från S. G. F. Brandon, anglikansk präst och professor i jämförande
rörelsen från Johannes Döparen

vid universitetet i Manchester.
I sin senaste bok ,Processen mot Jesus av Nasareligionsforskning

ret" (1968) undviker Brandon visserligen sorgfälligt att kalla Jesus för zelot, men han betonar
att Nya testamentets fridsamme Jesus är ren skicklig fabrikation från Markusevangelietu och att de
övriga evangelisterna har förskönat denna bild
ännu mer. För Brandon och Eisler var Jesus en po-

litisk aktivist och messiansk revolutionär, som eftersrävade frihet
loter.

för Israel precis som sin tids ze-
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Stärnningar

i

studie rTvå trossättr, som kom ut r9jo. I förordet till boken lägger Buber fram sin syn på Je-

J erasalern

Den owungna ekumeniska hållning som ou karakteriserar Jerusalems intellektuella liv, förkroppsligas i synnerhet av professor Daaid. Flasser, nm
leder de kristna studierna vid det hebreiska universitetet, något som för kort tid sedan skulle ha
låtit som en motsägelse i sig.
uMannen lever med Jesus, tänker med Jesus,
älskar Jesus och är ändå ortodox juder, säger doktot Arnold, Olson, presiåent i den amerikanska
fria evangeliska kyrkan, i sin senaste bok
och
detta är säkert ingen överdrift.

-

Vid sina ofta improviserade interkonfessionella
symposier, där dominikanteologer, holländska pastoter, amerikanska och europ€iska rabbiner och
präster från alla tänkbara konfessioner är närvarande, brukar han säga: >Kristendomen har wå ansikten: det ena är tron, på vilken Jesus siälv tror

och som förenar oss judar med de Lristna; det

andra är uon på Jesus, Messias, som skiljer oss
åt. Det är de kristnas problem, hur de skall förena
dessa båda aspekter med varandra.,
Flusser anser, att om den judiska forskningen
lyckas återupptäcka Jesus, såväl för judarna som
för sina kristna bröder, så kommer det ekumeniska
arbetet inte att \^ra förgäves. Och i själva verket har denna återupptäckandets process redan vatit i gäng i flera är i Jerusalem. Rabbinen David
Polish hade fullkomligt rätt, när han 196r i sin
bok uDen eviga splittringen, konstaterade: ",1ä
länge d,et nya Israel' ba.r existerat, bar d.et åd.agahg, en specielh intresse för Jesus. Det innebär
ingen omuändelse till kristend,omen, son många
hristnd ,eologer bar trott sig böru konstatera. Men
d.et oisar, art d.et i Israeh fria atmosfär försiggår

närmand,e till Jesas, sorn är t'järran lrån d.en
polemik och d.e förolämpningar, sorn aar oanliga

ett

inonz, d,en med.ehid,a,jud.end.omen., Ätt döma av de
växande åhörarskarorna vid Flusers nytestamentliga föreläsningar och de i Jerusalem allt oftare
förekommande interkonfessionella dialogerna, som
alla förs på hebreiska, tycks det israeliska intresset för Jesus i själva verket växa påfallande.
En av orsakerna till det ökande israeliska intres-

set kan kanske vara

6

-

722836 Credo

Mutin Bubert jämförande

sus: ,Jesu bar ,jag änd.a sed,an ljag aar tang ttpplea, som min äld.re bror. Att kristenbehen ansett
ocb anser bonom som Gud ocb Ftvlossare har albid.
son efi högtt dllaallig, faktum, som
'jag för bans och min skull nuårte röAa löraå ...

tycäts rnig

Mitt eget brodersförbålhnd.e till, honom bar bliuit
alh starkare ocb rcnare , ,, Det tycks mig ,uissare
än någonsin, att d,et tilldonmer ltononz en sror plars
i lsraels troshistorh, ocb art d.enna pkt inte kan
beskrhtas i någon aa d.e aanliga kategorierna."
Buber har i en tidigare bok försökt definiera
denna Jesu särställning
varken präst eller profet eller domare eller lärd- eller lagstiftare. I "Kamp
om Istael> skriver han: >Sinai räcker inte för bo-

nom; ban (Jesat) syftar till nolnen öoer berget,
sorn rösten tond.r lrarn w. Han *ulle ailja tränga

in i Gud.s ursptungliga auilkt, in i hgens aillkorslösa ursptunglighet, innan d.en dn og noänsälig gestalt. Han skalle ailja'ubpt'illa' lagen, d.et uill, såga
rnåna frarn d.ess urtprangliga fullhet lör att. låta
d'en

bli rcrklighet

..."

Mis s ly c kade me dling s t' ör s ö A
Si.gmund. Freud,s

"Moses och monoteismen> kom

t939, nägra veckor före en annan sekulär judisk

bekännares verk, >Mannen från Nasaretr av Scholem Åsch. Asch hade tänkt sig boken som ett historiskt verk, men beslutade sig till sist för att skriva

en roman. Freud däremot hade börjat sin

Moses

som en historisk roman, men den slutade som en
psykologisk historisk studie. Parallellen går till och
med ännu längre. Äsch förklarade senare i Israel,
att det "sedan flera år tillbaka hade ryckt i hans
fingrap att skriva om Jesus, och Freud anföruodde
en vän, att Mosesmanuskriptet, som han wå gånger
lagt åt sidan, hade förföljt honom >som en osalig
ande>. Reaktionen vzu på båda böckerna bitter och
hZiftig. Båda fötfattarna beskylldes för att ha gett
sig in på främmande områden: romanförfattaren
Asch för att han fuskade i nytestamentlig teologi
och psykoanalytikern Freud för att han fällde omdömen om den bibliska historien.
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Även om de flesta judar såg Aschs roman om de
kristna utsprungen som en tövergång till andra si'
danr, så hade Asch själv en annan åsikt' Han förs<ikte medla i den tusenfuiga fiendskapen mellan
kristna och judar genom att visa på kristendomens

judiska ursprung.
genomsnittsjudarna

I dena syfte skildrade han
i Galil6en som ivriga lärjungar

till Jesus, de lärda fariseerna som oskyldiga bok'
malar och översteprästen och hans aohang av välbeställda patricier sorn ansvariga för korsfästelsen.
>Budskapetr i rMannen från Nasaret, kommer
fram i korsfästelsescenen. Det anspelas på olika
ställen i boken pa det germanska kavalleri, som
ingick i Pilatus' legioner, och på flermanus, ger'
manen, ständigt med piskan i hand, som kallas
rjudarnas skräck>. När slutligen också Pilatus uttalar domen, är det Hermanus som udör korsfästelsen. Parallellen är klar, även om den dras i
stort. Se, kristna, säger Asch, Jezu lidande upprepas i hans folk i vfu tid: var snälla och kom
ihåg, att er Gud är jude! Och till judarna tycks
Äsch säga: döm inte alla folk för att ni har bli-

Oclrså nu är det tyskarna ni skall
döma, som det var redan då. Och var inte rädda
att identifiera er med Jesus, utan se honom som
en av de många förföljda judarna! Trots motståndet
bL a. i Cbaim Liebernans polemiska bok
försökte Asch
om -rscholem Aschs kristendotn,
förän en gång åstadkomma en interkonfessionell
soning. I sin roman hän 1955, rJesus i ghettot,
skildrar han sin hjälte som den store tröstaren i
det av nazisterna inrättade \[arszawaghettot.

vit förföljda!

Max Brod' skildrar under inflytande från Eisler
>Jesous Basileuso

en

Gandhiliknande, fredsäls-

kande Jesus, som inspiterar sina judiska bröder
att gö:ra uppror mot Rom. Brods porträtt är kanske
det mest israeliska av dem alla. Hans landskap

från Jerusalem eller Galilåen är lika

autentiska

som hans judisLa självständighetsrörelse är tidsenlig: hans romare är högst rovärdiga töregängare
till de brittiska soldaterna i mandatet Palestina,
hans zeloter har mycket gemensamt med Sternligan

och de judiska debatterna för och emot det anti'
kolonialistiska upproret har en lika äkta klang år
3o e. Kr. som år 1948.

Konsehtenserna aa Paalas VI:s pilgimt'ärd'

Vid de amerikansk-judiska församlingarnas unions
generalförsam[rg ry63 krävde ordföranden, rabbinen Morris Eisendtatb, offentligt en omprövning
av Jesu roll som rabbin. ,Människan Jesus, inte
Kristus!> tillfogade han genast. De judisk-kristna
relationerna dr kanske alldör belastade med de
gångna seklernas tagiska historia för att redan nu
tillåta en sådan rden förlorade sonens hemkomstr,
som många israeliska tidningar kallade Eisendraths
förslag. Men det verkar som om påvens pilgrimsf*d, ett år senare har rivit ned, mänga seklers fördomar. Enligt mänga israeler var en välkommen
följd av denna kontakt mellan Rom och Jerusalem
ea plötsligt intresse för Nya testarnentet och dess

cenuala karaktär. Den under

hängde samman med den kristna tron minskade.
Nya testamentet åstadkom stora rubriker över en
natt. Pressen, radion och universiteten informerade
om de lristnas heliga plaser, deras religiösa betydelse och de eventuella teologiska skälen till varför Paulus VI hade sagt det eller det. Inom ett

är efter påvens pilgrimsfärd
wå av dem romaner

-åhörarna vid fakulteten för
-

skrevs tre nya böcker
Jesus i Israel, och
kristna studier vid det

on

hebreiska universitetet blev nästan

ue gånger så

stora-

Et'ter sexd.agmskriget

För Scbalom Ben Cborin {s rBroder Jesusu den
förlorade sonen från Israels hus, och det är dennes
återvändande och rehabilitering han tillägnar boken med samma namn. Genom att försiktigt skala
av skikt efter skikt av mytologi, legend och mystifikation, som nästan har begravt den historiske
Jesus, låter Ben Chorin den av Gud uppfyllda timmermannen, vars messianska nit slutligen har infekterat den västliga världen, återuppstå inför sina
läsare. >Frågan om Jesu gudom existerar inte för

eller judarnar, betonar han, och
måste frågan om hans messianitet uteslutas

historikerna
'likaså
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då den ligger utom synfältet för det historiska
för judisk tro.n Han vill emellertid få till stånd en omvärdering av den jude, som
gav en stor del av viirlden monoteismen, rty denne
vår broder Jesus dog för os och har nu åter bli-

erkännandet och

vit levander.
Cbain Coben, medlem av Israels högsta domstol,
expert på den judiska lagens historia och enligt
rabbinsk uadition prästättling, känner sig nära besläktad med sina föregångare, de visa i Stora rådet. Han uor sig böra rädda deras ära i en väl'
dokumenterad skrift, som bär titeln rProcessen mot
Jesus från Nasaret och hans dödr. I ljuset från
kända fakta om den tidens rättsliga bruk och ua'
ditioner analyserar Cohen evangeliernas berättelser
om Jesu lidande och företräder den ståndpunkten,
att Jesus dömdes för det politiska brottet uppror
en anklagelse, som endast kunde handläggas av den
judisk
domstol. På
romerske prokuratorn, inte av
rättslig grund finns det enligt Cohen inget bevis
för att Stora rådet natten före korsfästelsen förhörde Jesus, dömde honom och utlämnade honom
till romatna för en snabb process och död. Det är
inte sannolikt, att Stora rådet ens på den hatade,
blodtörstige Pontius Pilatus' önskan på något sätt

skulle ha forskat efter bevis. Lika otänkbart är
så mycket
det med ett förhör efter solnedgången
- flesta medmindre dagen före påskhögtiden, då de

lemmarna av Stora rådet var sysselsatta med de rituella förberedelserna för högtiden. Och även om
de hade kommit samman för detta, så hade det enligt judisk lag behöva minst två trovärdiga vittnens edsvurna vittnesmål för en dom. Inte ens enligt evangelierna fanos det emellertid något vittne.
Varför instämde då de judiska myndigheterna Kristus? Enligt Cohens rekonsuuktion försökte Stora
rådet först fä f.ram vittnen, inte för att döma Jesus utan för att finna män, som trovärdigt kunde
uttala sig till dennes förmån inför romarna. Då
man inte fann något vittne, försökte man övertala Jesus att inför Pilatus förklara sig icke skyldig. Jesus vägrade. De slag, som Jesus enligt Matteusevangeliet fick av Stora rådets medlemmar, var
vilallaå inget straff för att han hädat Gud
utan helt enkelt ett -uttryck
ket han inte gjort
för bitter besvikelse. -

En mllstish romao

År rq68 kom

den utmärkta tyska översättningen

av den bok, som troligen är den bästa
manen

i

Jesusro-

samtida israelisk litteratur, uDen smala

A, Kabak. Hans val av detta
tema kom ur en intensiv religiös erfatenhet, som
kulminerade i medvetandet om eri personlig förlossning
en känsla som han ville förmedla genom sin -bok, som är fylld av religiös extas. Fast
rotad i sin egen judiska genetation ger sig Jesus
hän för att bringa sitt eget folk och hela mänskligheten frälsning. Den smala, obeuädda vägen,
vill Kabak sä9 , gåLr genom en högspänd mänsklighets sammansmältning med ett titaniskt, mot himlen riktat uppdrag, som bara få, alldör Iä, kan
vägen> av Abmon

utföra.
Gemensamt

för

de senaste årens israeliska böcker

om Jesus är att de skildrar honom som mera majestätisk, större och starkare än han * i mänga
kristna skildringar, där han upphöjs till Gud. "Som
Gud blir hans under och frälsningsuppdrag inget

större konststycker, som en kritiker formulerade
deg "msn som snickarson blir hans liv och verk

till ett sannskyldigt

Vill

hjälteepos>.

man sammanfatta den nuvarande litterära

och teologiska uwecklingen skulle man kunna säga,
att medan de israeliska böckerna för ett eller ett
par decennier sedan bara gav uttryck för en akademisk eller historisk vetgirighet, så uppvisar de
under sextiotalets andra hälft en växande tendens
hos författarna att identifiera sig med sin galil6iske landsmans liv, tänkande och öde.
Pinchas E. LaPide

Älbrecht Döters liv

Hb

tecAnas d.en biografisäa bah.gnrnden
keln ont Diiren konst, ouan sid.. 6S ff,

till

arti-

Anthon Diirer, Albrechts farfader, härstammade
från den ungerska byn Äjt6s. Han atbetade som

i den närbelägna småstaden Gyula, där
även Diiters far, Älbrecht den äldre, föddes. Familjen tog byn Åjt6s' namn, som betyder dörr,

guldsmed
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på tyska Ttre, som sitt familjenamn och skrev det
efter tidens sed omväxlande Thurer, Tuerer, Diirrer, Diirer ... Familjens vapen visar en dötr, öppen

och krönt med ett litet tak. Albrecht den äldre
blev i sin tur guldsmed och bosatte sig r467 ef.-

ter den sedvanliga gesälltidens vandringar

genom

de i konstnärligt avseende så betydande Nederländerna i den framstående kultur- och handelsstaden
Nörnberg. Samma år gifte han sig med sin mästares dotter, Barbara Holper, och blev ett år senare
själv mästare i yrket. Kejserliga uppdrag och kommunala förtroendeposter visar, att han var en uppskattad mästare; eget hus och andelar i en gruva,
att han var efl tämligen välbärgad man.
Albrecht den yngre förddes som tredje barn i en
skara av aderton syskon, elva pojkar och sju flickor.
Speciellt konstnärligt begåvade vu tv| av bröderna: Endres, född 1484, som blev guldsmed, och
Hans, född r49o, som blev hovmålare i Krakov.
Det första kända verk av Älbrecht den yngre är
ett med silverstift ritat självporträtt (!?ien, Albertina) från r+84. Med förvånansvärd skicklighet
förenas i den uettonårige gossens arbete sengotikens nobla sensualism med en plastisk formkraft,
i vilken man redan anar renäsansens konstnärliga

ideal. De wå följande fuen finner

Iärling

i

faderns verkstad.

vi

honom som

När sonen

behärskade

guldsmedsyrkets grunder, medgav fadern att han en'
ligt egen önskan sattes i lära hos Niirnbergs vid
den tiden mest betydande målare och uäsnidare,

Michael Vohlgemut. Denne var även, likt den för
hela Sydtyskland tongivande Martin Schongauer,
efl representant för den proto-renässans, som utsuålade från Nederländerna och som eftersträvade
en disciplinering och monumentalisering av såväl
de enskilda figurerna som av hela bildkonceptionen. I sin familjekrönika berättar Dörer själv om
de nästkommande åren: ,Och då jag slutade min
lärotid, skickade min far mig åstad och jag stan-

i iyra är tills min far kallade mig
hem igen>.l Från denna tid, påsken r49o till

far, den för Niirnbergs träsnittskonst så betydande
boktryckaren och förläggaren Anton Koberger,2
har säkert genom rekommendationer skaffat honom
tillträde till kända verkstäder och mästare. Spfu
av den unge Diirers verksamhet förmodas i så be-

.lYehcbronik,
tydande verk som Hartmann Schedels
Sebastian Brants Narrentchilf och andn.
Ar t494 återvände Diirer till Nörnberg, berikad
genom alla de konstnärliga problem och lösningsmöjligheter, som de konstlandskap han genomvandrat hade haft att erbjuda honom. Samma år

gifte han sig med Agnes Frey, dotter

till en av

stadens välkända borgare, kopparsmeden Hans
Frey, som även var musicus
han spelade

- konstruerade
och mechanicus
han
)där
luften lyfte upp vattnet)
bordsfontäner,
eller vinet. Äktenskapet, som varade i 34 fu, blev
harpa

barnlöst.

Ännu på hösten samma år, oktober 1494, fottsatte den nygifte sin konstnärsvandring f.ör att l*a
känna renässansens mäkti ga, f.rän Italien frammängande impulser vid själva källan. Genom sekler
skulle därefter Italien förbli konstnärernas förlovade land. Hans resmål var Venedig, som blivit
ryktbart genom sina målares förnämliga färgspråk
och som dessutom hade goda handelsförbindelser
med Diirers hemstad. Inflytelsen från de båda Bellini och från mantuanaren Mantegnas konst daterar sig från denna tid. Sin resväg, som uoligen
förde honom söderut över Brennerpasset och tillbaka över Gardasjön, återspeglar Diirer i en rad
underbara landskapsakvareller. Äv kristallklar
skönhet är Stadta'nticbt uom Innsbr*cå (N(ien, Albertina), där vattnet reflekterar staden i fina,
spröda färgnyanser, och av monumental kompakthet och storslagenhet är Acco (Paris, Louvre). Jämförelsen mellan de båda arbetena visar, att Venedigvistelsen bestyrkte och frigjorde den unge mästarens egna intentioner.

nade borta

pingsten 1494
vet vi med säkerhet ban att han
besökte Basel,-Strasboutg och Kolmar (där han
dock inte mer anträffade mäster Schongauer vid
liv). Sitt uppehälle tjänade han huvudsakligen ge-

nom träsnittsillustrationer och dylikt. Hans
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gud-

1 Familienchronik. Niirnberg, Stadtbibliothek.
2 Kejsar Maximilian uppdrog genom sin sekreterare
Florian 'il(aldauf von ITaldenstein åt Koberger att
utkomma med en ny upplaga av Liibeck-utgåvan av
Birgittas Revelationes ,tillsammans med de däri be-

fintliga figurerna'. Oskar von Hase: Die
z:a uppl. Leipzig 1885.

Koberger.
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Under året före hans hemkomst

sommaren

började den för honom så -betydelsefulla
- med rU7illibald Pirckheimer. Denne var
vänskapen
inte bara en av landets mest betydande humanister med utomordentlig kännedom om antikens nyss
återupptäckta språk och kultur, utan ägde även
ett omfattande bibliotek, vilket för Diirer betydde
vägvisande och inspirerande impulser. Två år senare erhöll den nu z1-ärige mästaren sitt första
furstliga uppdtag av den sachsiske kurfursten Fredrik den vise. Två år senare, 1498, vtgav han på
eget förlag ureditionen av sin träsnittserie Apo-

r4gj

kalypse, Den är senmedeltidens mest storslagn gra-

fiska verk. Tidskiftets andliga nöd får i den sitt
mest skakande och grandiosa uttryck. I kraftfulla
och spänningsladdade bilder skildras där vad den
helige visionären siade om. Det i artikeln på sid.
65 omtalade självporträttet från r5o,o var konstnärens sista stora samtal med sig själv. Senare kom
han att endast här och var f.örlåna enstaka figurer
sina egna drag. Genom dessa identifikationers
självbekännande karaktär kan vi spåra hans innersta livs problem och öden under resten av hans
liv. Den mogne mästarens intresse gällde framför
allt ett av renässansens stola temata: att upptäcka
och återge det sannas och skönas innersta hemlighet, dvs. naturens och alltets lagbundna verklighet. ,ya4 skönhet är, det vet jag icker, bekände
den åldrande mästaren anspråkslöst efter årtionden
av ansträngning
han som förmådde skildra san- så mästerLigt, att han påverkade
ning och skönhet
den nya konsten till och med i dess ursprungsland. Ingenting var honom för ringa. Allt var för
honom genomsyrat och ordnat av kosmiska,
gudomliga krafters mått såväl i individernas singularitet som i deras outtömliga mångfald. En bit
ängsmark och en fågelvinge, människokroppens
skönhet eller det fallande rygets veck, guldpokalens sirat och den mänskliga gestaltens proportioner (studiet av det sistnämnda intensifierade han
under Jacobo de Barbaris inflytande sedan r5oo),
till bön knäppta händers urrryck och människoansiktets komplexitet
allt analyserar, genom-

forskar och återskapar- han

i sin >oförgängliga>

a Pirckheimer-Papiere. Ntirnberg,
Stadtbibliothek.

konst. Åpokalypsens och själanödens kiliastiska
storrnar bedarrade. Tron på gudsordets och gudslidandea förlossningskraft lät honom under de följande decennierna skapa de kraftfulla Pationrcyklerna och den festligt innerliga värld som möter i
Marienleben. De första kopparsticken kom till. I
Regiomontanus-N7althers bibliotek hade han tillgång till Euklides Elementa, Ålbemis De pictura
och De statua; Pirckheimer ägde Viuuvius' Da
architecrura
verk som var grundläggande och
bestämmande- för Dörers egna konstteoretiska studier.

Ännu en gång reste han

r5o5

till

Vene-

- med uppdrag
dig, nu som en känd och firad,
över-

hopad mästare. I söderns glättiga atmosfär målade
han den färgsprakande tavlan RotenAranzfest (Prag,
Nationalgalleriet), med vilken han, som ansågs vara
graf.ikens store mästare, även ville visa, och i själva
verket visade, sig jämbördig med venetianerna på
deras eget område: måleriets. Bevarade brev, som
han skrev till vännen Pirckheimer, ger oss, avbrutna av glada mansskämt, en god inblick i hans
vardag. Om Rotenkranzfest berättar han: >De sä-

ger, att jag är en skicklig gravör, men att jag
inte förstår att handskas med färger. Nu påstår
var och en, att man aldrig har skådat vackrare
färgeru.3 Och med vilken dålicatesse firade
han inte kvinnans skönhet i tavlan Venezianerin
('\il?'ien, Kunsthistorisches

Museum)! Men i ett avett försprång:

seende hade Italiens konstnärer ännu

i det konstteoretiska vetandet. Den vitt

berömde

Leonardo da Vincis universalitet som konstnär, teoretiker och forskare motsvarade och kanske sporrade Diirers egna ambitioner. Han red till Bologna,
vars universitet vat ledande på matematikens och
besläktade ämnens område. Där stiftade han direkt
eller indirekt bekantskap med lärda män, med manuskript eller avskrifter och redogörelser för dåtida konstteoretiska arbeten, som de av Fra Luca

Pacioli eller Scipio Ferreus, och naturligwis också

med Piero della Francescas och Jean Pålerins
perspektivlära. Han kände även till Leonardo da
Vincis perspektivapparat, som han själv vidare utvecklade i en förbätuad variant. över sin position
i Venedigs rika kulturella atmosfär skrev han till
vännen: ,O, hur kommer jag att frysande längta
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efter rclen; håt är jag en here, hemma en snyltgäst,. Visst var Niirnbergs målare sedan 1439 befriade från skråwånget, men skillnaden mellan de

kom han till riksdagen i Åugsburg, diir han gjorde
den kolteckning i f2irgkrita av kejsaren, efter vilken han senare skapade det underbara träsnitt från

norditalienska städernas förfinade kultur och den
tröga, tungsinta livsstilen norr om Alperna vat ay-

r5r9 (Bamberg, Staaabibliothek) och den oljemålning (Nörnberg, Germanisches Nationalmuseum),
som blev bestämmande för eftervärldens uppfattning av Maximilian I:s rikt fasetterade personlighet. r5r9 reste Diirer till Schweiz, där han även

sevärd.

De impulser, som Diirer själv kunde för-

medla till Venedigs konst, den livfulla omedelbarheten i hans konceptioner, påverkade framför allt
grafikerna, men även målare som Giorgione, Lotto
och Tizian.
Januari r5o7 återvände Diirer till Niirnberg.
Tvä är senare köpte han det nuvaraode Diirerhuset vid Tiergiirtnertor. Omkring r5ro utkom uäsnittspassionerna, kopparstickspassionen och Marienleben, de tre" Meistersticlte (Melatkolin, Ryttaren,
döden och djävulen, och Hieronymus) samt flera
andra verk. Ur mängden av hans tavlor skall bara
nämnas Allerbeiligenbil.d (Wien, Kunsthistorisches

år r5rr, där han ännu en gång
nu i helfigur, myndig men samtidigt opretentiös, stående i högre
Museum) från

porträtterade sig själv, men

nedre hörnet av ett vittöppet landskap, över vilket de heligas skaror svävar, samlade till ett grandiost Laudamus. Inordnad i visshten om stora och
omfattande sammanhang känner han sig som förmedlare av en osynlig värld, som hans konst förmät göra synlig. Varken hans eget kunnande eller
den mäoskliga skaparkraften i all sin storhet kunde
förvilla den självmedvetne mästarens uppfattning
om den rang, som tillkommer honom i varandets
univetsella ordning.
Ar r5rz vistades den humanistiskt högt bildade
och konstnärligt begåvade kejsar Maximilian I flera
veckor i sin rilastad Niirnberg och gav omfattande

uppdrag åt Diirer. I bönbok och äreport, uiumfvagn och grawfud, portätt och litterirt arbete stod
Dtrers konst härefter till uppdragsgivarens tjänst.
Åt Diirer, som den ende av de talrika konstnäter
Maximilian anlitade, beviljades rir5 en fulig livränta på roo dukater som erkänsla för mästarens
förtjänster. Samma år tillkom också den av Stockholms Nationalmuseum ägda dyrgripen: teckningen i svartkrita av en ung flicka- Några mindre
resor förde mästaren under de närmaste åren även
utanför hans hemstad och bort från hans stora
verkstadsrörelse. rjrT besökte han Bamberg r5r8
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mötte ref ormato t n ZwinsIi.

Genom i avskrift bevarade dagboksanteckvi tämligen väl orienterade om Diirers
nästa stora och sista resa, som han r5zo företog
ningua är

till

Nederländerna. Den yttre anledningen var förmodligen att hos Karl V, efterträdaren till den
r5r9 avlidne kejsar Maximilian, söka bekräftelse
på den av denne beviljade livräntan. Fru Ågnes
och en tjänsteflicka följde med på resan. De noggranna anteckningatna visar den nära femtio år
gamle konstnärens generösa våisen. Utan avund och
med ett barns oförbehållsamma beundran lät han
sig hänföras av allt stort och skönt och märkvärdigt. Men i ytterst precisa noteringar av även de
minsta utgifter och mottagna ärebetygelser fraaträder också hans sinne för goda affärer och betömmande uppskattning.

Diirer deltog i kejsarkröningen i Äachen och
blev mottagen av generalståthållaren för Nederländerna, ärkehertiginnan Margarcta, som visade honom sin skattkammare. Bland många andra lät sig
kung Kristian II av Danmark
som likaså som
- Erasmus av Rothan själv stod i fölbindelse med

terdam

avporträtterzur. Dagboken berättar

därom: ,På Jungfru Marie besökelses dag (z juli
r5zr) sände kungen av Danmark efter mig: lag
skulle skyndsamt komma och avporträttera honom.

Det gjorde jag i kol". Nästa dag följde Diirer
med kungen till Bryssel och skänkte honom >de
bästa styckena ur mina ryck), dvs. ur sift grafiska verk. Dessa >stycken, utgjorde om än kanske
inte anledningen så dock ett avgörande tillskott
till den kungliga danska kopparsticksamlingen.
Diirers skissbok och hans ständigt återkommande

r Hans Rupprich: Diirer. Schrifdicher Nacilass. Berlin rgsG6g: Albrecht Diirer: Tagebiicher und Briefe.
Miinchen-!7ien 1969.

Perspektio

tdå såg jagt antyder hans obrutna öppenhet för
allt han såg och mötte. Som curiosun kan nämnas, att han även företog en liten sjöresa för aa
se en srandad val och därvid råkade i sjönöd.
Han besökte också Briigge och Gent för aa se de
nederländska mästarnas stora vetk. Han träffade
inhemska mdstare, som Lukas av Leyden, och återvände
tJ2t välbehålmed sadfiist livränta
- sin lilla följe till Niirnberg.
len med
Under de följande fuen tillkom hans utsökta

verk Vier Bi.icher nber die Proportion. Som konsttestamente donerade han åt 15z6 till saden Niirnber,g de båda Aposthtatlorna (Mönchen,
Pinakothek), som även visar hans ställning i re-

ndrli$

formationens oroliga tidevarv.

När Diirer den 6 april r5z8 dog i en ålder av
j7 är, efterlämnade han som sitt livsverk omkring
7o oljemålningar, r'oo kopparstick, 3jo träsnitt

och 9oo teckningar, akvareller m, m. Hans ansen-

liga förmögenhet värderades

till

6

8oo gulden. De

porträtt, exempelvis oljemålningarna Hieronymas
Holztchaher och le6ob Mulfel (båda Berlin, Ge-

ren vittnar om personlig sorg och insikt om hans

mäldegalerie, Staatliche Museen), t;.dsl;.ittet Uhich

enastående storhet Bland andra författade Pirck-

Varnbiiler (Schweinfurt, Sammlung Oao Schäfer), kopparsticket Pbilipp Mehnchtbon (Köpenhamn, Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst) och teckningarna Raymand' F*gger (Darmsadt, Graphische Sammlung des Hessischen Landesmuseums) och Kard'inal Matthäus
Lang aon lVel'lenburg (Basel, öffentliche Kunst-

heimer en elegi, där han beklagade den så plötsliga bortgången av sin vän, som är rstörre delen
av min själ>, men slutar med desa uöstens ord:
'Dock icke dör den som rir god>. Diktaren Eobanus Hessus besjöng den avlidne som ,århundrader

hedersbetygelser, so.m ägnades den avlidne mästa-

ära' och ,större än själve

Apelles>.

Sebastian

en uppfattning om hans mångskiftande kundlrets.
De framhäver i oöverträffbar intensitet och omutlighet personlighetens särprägel och storhet. Per-

Franck försäkrade, att alla antika målare rendast
var ett skämt i jämförelse med honomn. Bland alla
de allvarligt menade humanistiskt-lärda tirader utmärker sig den av Erasmus av Rotterdam skrivna
dödsrunan genom velklig förståelse för Diirers

sonligheten idealiseras

konsc

sammlung, Kupferstichkabinett). Dessa porträtt ger

inte i vanlig bemärkelse

utan dess inneboende möjligheter vidgas

till

sin

yttersta gräns.

Vid sidan om sin konstnärliga produktion sysslade Diiter utifrån egen forskning och iakttagelse
med antika och saotida konstteoretiska problem,
framför allt för att åt den kommande konstnärsgenerationen skapa ett fundament av konstnärlig
medvetenhet, som han menade var oumbärlig för
konstnärens nya samhällsposition och som hade
försummats norr om Alperna. rj2j trtgav han Die
Unterweisung in der Mess*ng, >Q uppmätandets
konst är grundvalen för allt måleri>. Utgående från
Euklides' teorem framlade han där resultaten av
sexton fus egen vetenskaplig uaedning och forskning. t5z7 utkom hans Befestig*ngslebre, som Iör
samtida och kommande släkten dokumenterar hans
mångsidighet

och

medborgerliga

Att efterleva sia mästares storhet, som med sin
strålkraft förmådde genomuänga även de följande
århundradenas skiftande konstnZirliga ideal, var
ingen av hans lärjungar i stånd till. Av alla hundraårsfiranden till minne av hans födelse eller död
skall framför allt påminnas om högtidligheterna år
r8r8. I samband därmed utgavs hans skriftliga
kvarlåtenskap, och kung Ludvig I lät resa ett monumeot. Under r97r års firande av 5oo-årsminnet

av Diirers fiidelse föranstaltade hans hemstad
Niirnberg inte bara en intressant och insuuktiv utställning av hans egna och hans samtidas verk, utan
även en utställning, som åskådliggjorde den uppgörelse med Diirers konst, som kan sgåras i hans
eftervärlds konstnärliga skapelser fram till vår egen
rid.

ansvarskänsla.

r5z8 publicerades posthumt hans litterära huvud-

Martba Venneltten
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Litteratur
Birgit Klockars:

Birgitta ocb bennet drld..

Vitterhetsakademiens historiska serie
holm r97r, 2o2 s.,ca kr 35 exkl. moms.

ft.

Stock-

Den utmärkta Birgittakännaren docenten Birgit
Klockars har i ea tidigare arbete Birgitta och
böcAerna, nyssnämnda sefie

rr,

Stockholm 1966,

undersökt Birgiaas litterära källor, vilka böcker
som kan ha påverkat hennes författarskap. I det
arbete, som nu anmäles, placerar doc. Klockars in
Birgitta i ett större id6historiskt sammanhang och
undersöker Birgittas sätt att uppfatta omvärlden.
Det är nog riktigt, som förf. säger, att den nme-

delklasso i bildningshänseende, som Birgitta väl
närmast kan räknas till
trots många olikheter
betingade av individuella- särdrag och av geogtainom den västerfiska och sociala förhållanden
- sina huvuddrag
ländska kulturkresen >haft en.i
likartad bild av världen och samhället, en bild
som hade formats av en gemensam radition och av
den medeltida litteraturens standardverku.
Doc. Klockars stöder sig i sin framställning

förutom p.i Birgittas egna Himrnelska appenbttrel-

främst på den fornsvenska pentateukpara- eller Fem MoseböcAer på fornsaenska'. i en
frasen

rer

exkurs har förf. inte bara redovisat den hittills
publicerade forskningen kring detta verk utan
också lagt f.ran egna undersökningsresultat, särskilt i fråga om pentateukparafrasens beroende av
Thomas ab Aquinos Samnza Tbeologica (som förf.
skriver i texten; arbetet kallas väl vanligen Sunzma
Theologiae som doc. Klockars själv skriver i litteraturförteckningen). En annan viktig källa för

förf. har vatit

Fornwenska legend.a.riet. Doc.

,det var ndstan självskrivet att det första kapitlet

i ett medeltida encyclopediskt verk skulle handla
om Gud". Så har det också blivit i hennes bok om
Birgittas föreställningsvärld. Gud står >oomskifteligt och evärdligt sta.d.ig>, säger Birgitta med ett
svåröversättbart uttryck.

Doc. Klockars går därefter igenom en stor del av

det teologiska dogmsystemet: det var den synliga
eller osynliga stomme, kring vilken den medeltida
människans världsrrppf attniag var uppbyggd.
Bokens senare del har fått ett mera konkret innehåll. Det är här inte fråga endast om en världsuppfattning utan också om Birgittas konkreta kontakter med omvärlden. Det antydes redan genom

kapitelnamnen: uKejsaren och kejsardömetu, rPåvedömet och påvarnan, uFrankrike o.6 p4lsr, Italiens heliga platseru och det sista, starkt gripande
kapitlet: rJerusalemr.
Doc. Klockars' metod har varit att l^ta de medeltida författarna eller kompilatorerna tala för sig
själva, vilket inneburit en stor anhopning av länga
citat på latin och på fornsvenska. Citaten återges
dock i översättning, med den ursprungliga texten
i noterna. Genom detta grepp gör doc. Klockars
det möjligt för de många Birgittaintresserade, som
inte haft förmånen att studera latin eller fornsvenska, att tillgodogöra sig arbetet Det är anledning att tacka henne särskilt för det, ty det är
minsann inte alltid så sker
slag.

ävensom den norska Konangs skaggsiä och den
svenska Urt tryrihi Aununga oA höfd.inga: d,et är

vetenskapsfolket

enligt förf. möjligt, att Birgitta känt till dessa verk.
Guds plats i världsbilden var pä Birgittas tid i
allmänhet ännu obestridd, säger doc. Klockars:
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människorna

mas'Samma,

Klockars säger, att pentateukpatafrasen och legendariet antagligen är identiska med den "bibel,
på svenska och den >bok om helgonens liv och
martyriumu, som Birgitta själv ägde och flitigt
studerade redan i sin ungdom: de har alltså hjälpt

till att forma Birgittas föreställningsvärld. Vidare
har förf. anlitat det norska bibelverket Stjdrn

Men även

kan få del av Skaparens ustadighet, genom att tåligt och uthålligt göra Guds vilja. Doc Klockars
visar, att denna tankeghg gätr tillbaka på pentateukparafrasen, som i sin u går tillbaka på Tho-

i

arbeten av liknande

Doc. Klockars har gått in på många specialområden, men framför allt har hon i sin bok gett
en god allmän överblick, en god introduktion till
Birgittas föreställningsvärld. Boken bör kunna stimulera det Birgittaintresserade lekfolket till fortsatta studier kring vårt alltid aktuella helgon och

till fortsatt

forskning.
Torgny Lind.gren

Lirterdrilr

Peter Fransen Sl:

Tbe Neut Life ol Grace,
ry69, 379 s., 3.oo p.

Geoffrey Chapman, London

Det sägs ibland att det finns två ämnen som prästerna inte vill predika över, nämligen ueenigheten och nåden. Det är svårt att förstå varför, när
man har iäst Piet Fransens bok. Här finner man
en klar, enkel framställning om nåden och om
dess förhållande till ueenigheten. Invecklade teologiska sammanhang förklaras på ett lätt begripligt sätt och läsaren leds steg för steg in i den
professionella teologins rika vätld. Både den mehär särskilt Jan von
deltida mystikens teologi
och moderna
Ruysbroecks mystiska erfarenheter
psykologiska frågeställningat fär hjälpa
till att belysa ämnet.

Boken kan rekommenderas åt teologistuderande
som bredvidldsning. Men även icke-fackmannen
kan läsa arbetet med gott utbyte. Vad som utmär-

ker

Fransens teologi

är, att den inte förblir

ab-

strakt. Tvärtom, den betikar meditationen och bönelivet, dr alltsä i ordets goda mening andlig. Fackmannen beklagar att källuppgifterna är torftiga och
att register saknas.

ll/illian

Rudolf

Kenney CP

Pes ch: Iew ureigene Taten? Ein Bei-

ttag znr \D(underfrage (Quaestiones disputatae 5z).
Herder, Freiburg Basel \(ien r97o, 166 s., DM
r9,8o.

till den här boken är en ung katolsk
lekman och exeget som just f.ätt en välförtjänt
lärostol i nytestamentlig exegetik i Frankfurt. Han
tillhör de talrika bibelfotskare i nutiden som ivrigt bedriver s. k. redaktionshistorisk fotskning, dvs.
som försöker komma åt vad som hänt med (fr. a.)
Författaren

evangeliestoffet när det redigerats ut i de nuvarande evangelierna. Genom noggranna jämförelser
mellan de synoptiska evangelierna (Mt, Mk, Lk)
och genom studier av resp. evangelists ordval och
stil försöker de vaska fram vad som kan vata vat
redaktors bidras till den tradition han övertagit.
Sådant arbete ägnar dessa forskare inte bara åt
Mt och Lk
vilka de i enlighet med wåkällshy-

-

potesen antar by'gga på Mk
utan också åt Mk,
vars förlagor de strävar att rekonstruera.
När en så >modern> exeget ställer frågan om

och samtidigt inte vill följa
Jesu undetverk
- på grund av någor solts ratiodem som a priori
nalism utesluter möjligheten av att undetverk inträfiat
då kan tesultatet bli ganska spännande.
- ty den som ger sig de nutida exegeSpännande,

i våld berövas många konjepunkter.
Förf. börjar med att erkänna det som hyggligt
historiskt säkrat att Jesus utfört exorcismer och
tiska analysmetoderna

ventionella

stöd

botat sjuka. Detta finner man styrkt av iesusord
vars autenticitet han inte finner anledning bewivla

(t.ex.

Mt tz:27

och

Lk r3:,3z).

Som formkri-

tiskt skolad håller han också före att jesusord (logier) kan göra anspråk på större historisk tillförlitlighet än berättelser. Och för att man skall kunna
tala om en maktgärning som typiskt jesuansk
(uureigenu), behöver berättelsen därom åtföljas av

ett tydande äkta jesusord. (Detta >ureigen> är
översättning av >ipsissima ffacta]o, i sin tur

en
en

överflyttning pä gdrningarnas område av ett utuyck som ibland brukas om äkta typiska jesusord,
uipsissima verbar.)

Detta testar nu förf. med en redaktionshistorisk
undersökning av texter om hur spetälska botats av
Jesus. Efter en med säkerhet och pedagogisk klarhet genomförd analys wingas han dra slutsatsen:
inget jesusord härom kan bära bördan att bevisa
att Jesus botat spetälska. Samma negativa resultat
kommer förf. till för berättelsernas del. Stoffet
läggs här under den redaktionskridska luppen och,
som sagt, när analysens dissektionsknivar skutit sig
igenom skikt efter skikt av urkyrklig redaktion

och traditionsbildning blir det inget

jesusskikt

kvar.

I sitt femte (sista) kapitel diskuterar förf. prinförst hur man på ett metodiskt sunt sätt
- efter Jesu kraftgärningars historicitet, sebör fråga

cipiellt

dan hur man måste skilja mellan å ena sidan vad
som kan konstateras antagligen vara kraftgärningar
utförda av Jesus och tolkade av honom, och å andra
sidan kyrkans tolkning i underberättelserna av vad
Jesus betytt. För det tredje tar han upp kraftgärde kyrkliga!
ningarnas (inte
underberättelser-

-

-
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Utterdu

nas) betydelse: de utsiger tunga saker om Jesu
fullmaktsanspråk, och de hör intimt samman med
Jesu förkunnelse om Guds heravälde.
las h^t uppehållit mig ganska länge vid an
orientera läsaren om den här bokens innehåll, därför att när jag livligl rekommenderar den till studium, finner jag det samtidigt ovanligt befogat att
varudeklarera den någoe Den som väntar sig en
rtrostärkandeu bok om Jesu under blir nog besviken. Men den som vill bli väl underrättad om
hur en balanserad och samtidigt kritisk exeget arbetar

i

nutiden, har här ett gyllene tillfälle att

bli ledd vid

handen av en matr som kan skriva som
speciliast utan att den oerfarne läsaren känner sig

dum, och allmänförståeligt utan att en specialist
gäspar. Naturligtvis kan man sätta frågetecken här
och var, bl. a. för vad som verkar vata ett litet

lätainnigt bruk av konkordans och

språksatistik

för att särlägga uaditionsskikt Och det snabba skiljandet mellan ett auktoritativt jesusskikt och ett

eller flera kyrkliga skikt (eller kyrkliga nybildningar) vilka antas sakna fundamentalteologisk betydelse, fu väl att ta ett steg som har hermeneutiska konsekvenser av större räckvidd än förf.
kanske dr medveten om. (Vad händer t. ex. med
kanonfrågan?)

Men det viktiga med den här boken om underfrågan undanskyms inte av sådana frågetecken som

jag just antytt: dea ställer med sin presentation
{rägan om hur kyrkolära, kyrklig förkunnelse och
undervisning och lcisten uo ska ställa sig till en
hämaingslöst frågande kritisk exegetik
som inte
börjar sin undersökning med att slå -upp i uons
facit-

Lar

Hartmam

upptar gdnmal- och nytestamentlig isagogrk, kyrkohistoriska tabeller, grafiska uppställoingar av
t. ex. Kyrkornas världsråds orgaoisation och av den
romersk-katolska kyrkans hierarkiska struktur, samt
slutligen små texter om vissa grundläggande fågor
i teologien (om bibeltolkning, kristologi, "Gud är
död,, ekklesiologi, kyrkan i världen m.m.).
Om jag ser oärmare på det område jag känner
mig mest hemma på, det nytestamentlig4 sticker
det mig i ögonen att det som här presenteras som
rfakta, till stor del är fuikter som återfinns en
bra bit ut på den 'radikala, flygeln. Således sägs
det vara >höchstwahrscheinlich> att z Kor består
av fem brev (väl blandade); som äkta paulusbrev
godtas bara r Thess, Gal, r och z Kor, Rom,
Fil och Filem; alla övriga författarnamn i Nya
testameotet är intet att tästa något avseende vid;
föd. bakom Mark säges överta bl. a. en samling
underberättelser dåir Jezus framställts i hellenistiska
undergörarkategorier, men evangelisten böjer om
dem; så antas han oclså göra med stoff som öp-

pet talat om Jesu gudssonskap, ty en sådan öppen-

het skulle göra Jesu

gudomlighet

"fiir

Cen

Menschen verfiigbarr; därför sveper evangelisten
in Jesus i den s. k. messiashemligheten.

Det jag tror att möjligen någon lärare i Sverige kan ha glädje av i den här boken är inte
sådana åsikter jag just nämnt

dem finner han

- Georg Kiimmels
klarare framställda t ex. i S7'erner
förnämliga isagogik. Men däremot ger de 8o täta
sidorna av dokumentation i sista delen en inte
oäven koncentrerad samling citat från potentater
som Barth, Bultmann, Käsemann, Karl Rahner,
J. A. T. Robinson, Luther, Kiing och Tillich.
Ett grundligt register gör att man finner

sin

väg genom boken.
Lars Hartnzan
Sacbkund.e Religion, zusammengest und hrsgeg. von

Gert Otto unter Mitarbeit von Hans Joachim Dörger m, fl. Furche-Verlag, Hamburg, Patmos-Verlag,
Diisseldorf z uppl. t97o, 264 ss., hft DM 64o.
Syftet med den här laddade

lilla

boken

är

lovatt, oberoende av religionsundervisningens art

värt
(tobjektiv" eller uttalat konfessionell etc.),

förse

den med fakta att arbeta med. Denna faktasamling

9o

Hubert Jedin

(utg.): Hand'bucb d,er Khclten-

VI: Die Khcbe d'er Gegenwa$, r a
del: Die Khcbe zwitcben Reaol*tion and Re$aurarion. Heråer, Freiburg Basel Wien r97r, XXXII
och 828 s., DM r36.
gescbicbte, bd.

Urrerd*t

I och med band VI nätmar sig Handb*cb d'er
Khchengescbichte sin fullbordan. En del var inte
nog för att sätta in alla viktiga företeelser i samtiden i ett universellt perspektiv. Utgivare och förlag beslöt därför ge författarna tillräckligt med utrymme genom att dela upp bandet på wå delar,
så att de skulle kunna lägga ftam forskningsresul-

taten kring kyrkohistorien under de två
århundtadena

i

deras helhet. Band

senaste

VI, del r,

som

nu föreligger, påvisar vår kyrkliga samtids rötter
i r8oo-talet. Del z av samma band, som avslutar

handboken, kommer att föra uwecklingen ftam till
Andra Vatikankonciliet, så långt källmaterialet och
det ringa avståndet i tid tillåter.

Under 18- och rgoo-talen fullbordas den

ka-

toiska kyrkans uweckling mot er världskyrka, omfattande alla länder på jorden. Europa behåller visserligen sin ledande roll, men gamla och nya kyrkor i andra världsdelar får snabbt en allt större

Det centrala temat i denna första del
är kyrkans historia vid tiden för franska revolubetydelse.

tionen, restaurationen, de därpå följande revolutionerna, konservatismen och liberalismen. Begreppet
rrestaurationr används bär såväl i mera inskränkt
betydelse (för Boutbonerna r8rj-3o, Metternichs
tid) son för återställande i vidare mening. Dessa
historiska epokers akrualitet ligger i öppen dag.
Skildringen av dem gör upp med såväl den konservativa som den liberala rlegendeno om kyrkohistorien under tiden fram till påven Leo XIII och
trycker till och med hårt på hägan:. >Vad skall

vi göra i dag?r Historien ger aldrig nägra anvisningar om hur vi skall handla i dag, men den
hiälper en klok iakttagare i hans reflexioner kring
kyrkans och sin egen väg.

fw

August Hasler. Latber in der katoliscben
Dogmatik. Beiträge zur ökumenischen Theologie,
utg. av Heinrich Fries, band 2, 3J7 s,, Max Hueber Verlag, Miinchen t968,DM 34.
Hasler granskiu ett trettiotal katolska böcker

matik från perioden efter

r94j

i

dog-

beträffande hur
de framställer Luthers teologr, och jämför dem med

Lutherforskningens resultac Granskningen avslöjar
en utomordentlig diskrepans. De katolska bijckerna

i

dogmatik framstiller rned mycket få undantag
Luthers lZira felaktigt Här saknas inte ens polemiska förvrängningar, som när man i Luthers
,pecca fortiter sed crede fortiusr ser summan av
hans moral. Författaren undersöker noggrannt orsakerna till felaktigheterna, Dem ser han främst
i författarnas brist på kunskap om Luthers teologi
och om Lutherforskniogen, men också i deras vanliga antagande, att Luthers lära låter sig utkristalliseras ur tridentinska konciliets fördömanden.
Huvudorsakeo till de grova felbedömningarna ser
dock Hasler däri, att fötfattarna inte tar hänsyn
till de olika strukturerna i Luthers teologiska tänkande och utsagor.

Dogmatikböckerna är enligt Hasler i fråga om
begrepp och tänkesätt präglade av den medeltida
skolastiken. Utgångspunkten för dem är varat. Man
tänker också nästan undantagslöst i naturontologiska kategorier. Luther däremot f.j*mar sig ge-

nom ett intensivt studium av den Heliga Skrift,
genom inflytande fråo occamismen och framför allt
från mystiken och augustinismen, från skolastikens
absuakt-begreppsmässiga tänkande. Det område, i

anslutning till vilket Luther bildar sina begrepp,
ät de personliga relationernas. Till hans relationstänkande kommer vidare en utpräglad tidsbundenhet. Men det är inte bara Luthers begreppsvärld
som skiljer sig från skolastikens, utan också hans
tänkande. Luther tänker dialektiskt. Han kombinerar motsatta begreppspar och ställer dem i rela-

tion till vuandra. Hans starkt polariserade tänkande är nära besläktat med Bibelns ofta paradoxa
uttryclssätt. Luthers teologi skiljer sig också i f.täga
om utsagornas struktur avsevärt från den traditionella katolska. Den katolska teologin är starkt
påglad av läran. Utifrån en betraktande och beskrivande position analyserar den katolske teologen verkligheten ontologiskt och sätter den i frälsningshistoriska sammanhang. Luther däremot ingår
i långt högre grad själv i vad hao säger som teolog. Han soker den uppenbarade sanningens existentiella betydelse. Luther bedriver sin teologi med
utgångspunkt från sin möte med den i Kristus talande levande Guden.

9r

Litteratur

vill

Författaren

i

visa, att en annorlunda

accen-

ftäga om rättfärdiggörelseteologin inte
behöver splittra kristenheten. De olika sänen att

tuering

bedriva teologi skulle kunna komplettera varandra.
Vilken luthersk teolog kommer att skriva motsvarigheten
en bok om lutheraners feltolkning
av katolsk tro?
,W

Karl Josef Sundberg:

Konfhmand.nnder-

aisning utan lehrioner, En debattbok om kyrkans
dopundervisning. Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala

r97r,58

vi

benägna tro, att dagens konfirman-

der framför allt måste föras till dopfunten: till att
personligen tillägna sig vad som har grundlagts i
dopet. Vägen fram till uon tycks oss vala svårare
att finna än vägen från initiationssilel
dopet

till

-

trons fulla förverkligande.

Irja Kilpeläinen:
Yasa r97

Att

t, Verbum, zo6 s.,kr

-

,r/. K.
lyssna ocb biälpa.
26.

sitt mängätiga arbete, dels i församlingar
och dels vid ett psykiatriskt sjukhus i Helsingfors,
har förf. samlat rika erfarenheter. Hennes handbok
Under

i

själavård, enligt förf. själv >en mycket anspråks-

löst skriven bokr, rymmer därför mer av praktiska
råd än av teoretiska överväganden. De illustreras av
levande och livsnära exempel på samtal, hämtade
ur vardagssituationer.
"Hela boken (handlar) egentligen bara om en
enda sak: en riktig inställning till dem, vi försöker hjälpa, vår nästar (s. zo5). Ättityden och
metoden bygger pä C. R. Rogers' principer (namnet förekommer inte men saken), praktiserade med
inlevelseförmåga och sunt förnuft Med en sådan
handledning kan man säkert lära sig åtskilligt om
konsten att hjälpa genom att lyssna.
Klaus Dietz SJ
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sons bokförlag, 243

s.,kr 4r.

Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium
missionärer

på Lidingö har utbildat pastorer och

under ett sekel. Jubileumsskriften vill dock inte
enbart se tillbaka, utan dess flesta artiklar behand-

lar nutidsfrågor och framtidsperspektiv. Ämnena
är vitt spridda och har på ett eller annat sätt ett
samband med seminariets verksamhet. Särskilt läsvärd är Olle Engströms grundläggande artikel, som
redogör för uwecklingen inom SMF:s undervisning

och de nya förslagen

s.

Författaren föreslår en ny metod för konfirmandundervisningen. Han vill föra konfirmanderna
>från dopfunten till altaretr, från tron fram till
att på ett levande säa delta i församlingslivet. För
egen del är

Kallelse, studium, gårning. Till Teologiska seminatiets roo-årsjubileum. Falköping r97r, Gummes-

till pastorsutbildning.
Klaus Dietz SJ

jalmar Sund6n: Kontpend.iunr i religiontpsykologi. Stockholm r97o, Proprius r4o s.

H

Uppsalaprofessorn Hjalmar Sund6n har gjort sig
känd med sitt arbete Religionen och rollerna (r959,
4: e uppl. 1966). Det omfångsrika verket har nu
fått en lillebror: ett religionspsykologins kompendium, kortfattat och i anspråkslös dräkt. Ändå kan
man återfinna Sund6ns väsentliga teorier; dessutom
har ett avsnitt om psykologiska och sociologiska
metoder
u14sfs1a1 av Gustaf Ståhlberg
tillfogats.

-

-

Sund6ns teorier bygger både på perceptionspsy-

kologin och på socialpsykologin med

referenssys-

tem och roll som huvudbegrepp. Med dem försöker
han klailägga religiösa upplevelser och beteenden:
Våra sinnen fungerar inte såsom maskiner (som
t. ex. en kamera); allt som vi uppfattar struktureras medelst vissa förväntningsmönster eller referensramar. Vi tolkar och kompletterar omedelbart
varseblivningens innehåll.
Det varseblivna kan
bli en partner, om referenssystemet
är en roll, dvs.
en beteendemodell i en bestämd position. Indivi-

den övertar då en viss roll och tar på sig rollen som partner. En bibelläsare t. ex. kan, när hon
ångrar sig, återfinna sig i den gråtande Petrus'

roll och hon kan också uppleva något annat såsom
vilken ser på henne. Vad detta )något annat" faktiskt är, kan psykologen inte bestämma.
Jesus

I

sin egenskap av psykolog måste han avstå från

litteratar

tala om )verkligheten) (här: om den religiösa

Mycket av det författaren berättar om skandinaviska förhållanden upplevs naturligwis som själv-

Lär han endast beskriva, analyEeta och förklara den
religiösa erf arenheten.
Sund6n vet om gränserna för sin metod. Empi-

skriven för en fransk publik. Men iakaagelserna
behåller hela tiden sitt intresse genom sin friskhet och eftersom de är parade med den genomgri-

^tt
partnerns realitet, om Guds existens). Även om
han samtidigt rikar val'a präst i Svenska kyrkan

risk psykologi får inte glida över till religionsfilosofi och världsåskådning, som den gör hos Huxley och Freud. Om Gud är en ,illusionn eller ej,
kan inte psykologin avgöra.

Khu

Dietz SJ

klart för en svensk. Boken är ju ursprungligen

pande kristna aspekten.

En präst och kanske speciellt en katolsk sådan
betraktas ofta i vfut land med nyfikenhet, eri nyfikenhet som sällan får sitt svar. För många skeptiker och tvivlare måste boken \ara av utomordentlig betydelse. }Jär får man uppleva en )modern> människa som utan försök

aillard:

Detta leaer 'jag lör. Natur &
Jean
Cbrist anter
Kultur, Uddevalla t97r, r38 s.
P

- r97r, zo6
Atbeisten. Josef Knecht, Frankfutt
t97o, 175
Diea
es,
Paris
inurile. Cerf,
Quand,
-

Vår barndoms äventyrböcker förde oss ofta ut

s.

till

undanflykter

ger sin motivering till varför han är jusr ptäst.
Man önskar att bokeo skulle få den uppmärksamhet och spridning den förtjänar.

Birghta lV'inbåck

s.

på

exotiska landskap. När vi lämnat dem bakom oss blev kanske det inre landskapet
minst lika )spännande) eller snarare fascinerande,
Av andra människors upplevelser kunde vi själva
berikas och lära. Tyv*r år sådana böcker inte vardagsvara på svensk bokmarknad. Det är därför
desto mer glädjande att kunna konstatera att Jean
Paillards bok motsvarar högt ställda förväntningar
av ovan beskrivet slag. Hans bok kom ut förutom

Michel Quoist:

på franska även på tyska och på svenska.
Mod är ett ord man gärna vill använda för att
beteckna det levnadsöde man där ffu uppleva. Mo-

sägas att en bönbok alltid är aktuell, men hur
många står mitt uppe i vardagen sådan den upplevs
av människor på 6o- och 7o-talen? Och hur många
klarar av att hjälpa den kristne att be så att ämnet
känns relevant just i dag, utan att språk och fraser
verkar alltför hurtiga? Prayers of Life gör det. In-

spännande resor

i

det att >förlora fotfästetu som författaren själv uttrycker det, dvs. att våga ställa besvärliga och provocerande frågor till sig själv, att väga ompröva
en tillvaro som för många skulle ha lett till strutsens falska trygghet.

Jean Paillard berättar enkelt om sin därför inte
okomplicerade kamp att nä fram till en kristen
livsstil i Finland och Sverige bland människor med
en för honom främmande mentalitet och inte minst
språk. Det sistnämnda innebär inte bara svfuigheterna att lfua sig en ny vokabulär, utan svårighe-

terna att göra det nya språket till sitt eget, något mycket väsentligt för en människa som inte
anser en dag väl använd om han inte fått skriva
ned åtminstone nägra rader med full täckning.

Prayers

ol Life. Gill and
r97t, t35 s.,

MacMillan (Logos Books), Dublin
50 p.

Michel Quoist:

Tbe Chriaian Responte. Gill
and MacMillan (Logos Books), Dublin r97o,

zor

s.,

8o p.

Det gemensamma för abb6 Quoists wå böcker är att
de är oerhört aktuella. Det låter sig naturligwis

nan btinerna skrevs ned var de genomlevda, säger

abb6 Quoist i förordet och däri ligger väl hemligheten med deras sryrka.
Detsamma gäller The Christian Response, som

innehåller en rad meditationer över det kristna livet

i

dagens

värld. Abb6 Quoist vänder sig till

män-

niskan sådan hon är, en varelse av kött och blod,
som måste leva i en pluralistisk värld. För den som
strävar att leva ett kristet liv är de båda böckerna
säkerligen till stor hjälp. En utgåva på svenska vore
att varmt rekommendera.

Birgitta lV'inbäck
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Lilter&ilt

Religion ocb Bibel, XXX. Nathan Siiderblom-sällskapes årsbok r97r. C. \f. K. Gleerup, Lund
1972,56 s., ca-pris kr rz: 5o.

Nathan Söder'bbm-sällskapets fusbok framuäder

med sitt nyss utkomna trettionde band i en ny
udormning. Avsikten är att utöver presesföredra'
get presentera ett eller flera forskningsfält i artiklar och recensioner. Det år utgivarnas förhoppning att fusboken härigenom skall nå en bredare
publik och få en större spridning. Uwidgningen
tycks ligga inom ramen för sällskapets målsättning.
I varje fall passar den väl till Nathan Söderbloms
öppenhet för hela livea bredd. Särskild uppmärksamhet fiörtjänar i det nyutkomna bandet ett bidtag av professot Helmer Ringgren. Författaren
berikar bibelteologin med resultaten av en av vära
yngsta forskningsgrenar, semantiken. Han knyter
alltså ett nytt band mellan modern profanvetenskap och teologi. Är han medveten om att han
därmed på nytt levandegör frågan om förhållandet
mellan förnuft och tro?
ly. K.

Nils-Olof Jacobson: Lio elter d'iid'en?

Om
parapsykologin, mystiken och döden. Zndermans,
Uddevalla rg7r,3jt s.

Det är expertisens sak att bedöma i vilken utsträck'
ning boken framstår som ett bidrag till parapsykologisk forskning eller åtminstone som en tillförlitlig inuoduktion för parapsykologiska nybörjare. Boken framlägger i varje fall ett rikt iakttagelsematerial. För övrigt väcker den i wå avseenden en
viss förvåning. Fötfattaren, läkare till yrket, säger

att den materialistiska livsåskådningen för

närva-

rande är allmän (s. ra). För det första stämmer
detta inte. För det andra säger spridningen av en
livsåskådning inte oågonting om dess användbarhet
i vetenskapliga sammanhang. Vad som kan tillåtas
endast att en viss livsåskådning tas som metodisk grundval, alleå som arbetshypotes. Det finns
en punkt till som framkallar förvåning. Författaren
tycks inte tänka på att människan rör sig i spän-

är

ningen mellan gott och ont. Hur mycket än

en

läkare måste avhålla sig från moraliska värdeomdömen, så betyder detta inte att han utan vidare kan
nonchalera människans moraliska normmedvetande,

94

i allmänhet kallat samvete. Det kan visserligen inte
invändas någonting mot att Nils-Olof Jacobson
lämnar samvetet ur räkningen, men han borde säga
att han dårmed väljer en metod bland andra möjliga, och han borde vara medveten om att han genom sitt val frånhänder sig vissa möjligheter att

tolka iakttagelserna och därmed även vissa terapeutiska grepp. Det är alltså bristen på metodisk medvetenhet som stör den glädje som hans bok i öv-

rigt kan framkalla.

V.K,

Giinter NCeber:. Dat Zeicben fiir

eine berere

lVelt. Ein Bussbuch. Herder, Freiburg r97o,

DM 3:8o.

4j

s.,

Författarens avsikt har varit att göra botens sakrament och teologi fattbar för barn och ungdom
samt sätta in den i ett för dem meningsfyllt och
fattbart sammanhang. Så vitt jag förstår måste detta
v^ta en utomordentlig bok för alla som undervisar.
Den är fylld med slagkrafaga, moderna illusuationer och arbetsuppgifter. Texten talar direkt till

de unga utan att ge avkall på allvar eller sjunka
ned till någon sorts sagonivå
ett vanligt fel

i

sådana

här

Nog- måste det finnas
vårt land av den här boken?

sammanhang.

ett behov också i

En översättning vore utan tvekan motiverad.

Birghta lVinbäck

Eduard Verhiilsdonk:

Signale aas d.em Med,ioAosmos, Verlag Josef Knecht, Frankfurt a.M.
r97o, 368 s., DM ca z4:8o.
Eduard Verhiilsdonk är inte okänd för Credos läsare. Jfr ärg. 5o, 1969, sid. ro4ff. och ärg. 5z
r97r sid. 63 ff. IJan år fysiker och har den sällsynta begåvningen att kunna popularisera invecklade vetenskapliga forskningsresultat för icke-fack-

män. I sin nya bok ger han ytterligare exempel
därpå. Mediokosmos är skiktet mellan galaxernas
makrovärld och atomernas mikrorealitet. Det är
allaå den del av verkligheten där människan är
hemmastadd och ändå samtidigt kan uppfatta signaler både från de galaktiska vidderna och från
atom- och kärnfysikens litenhet. Verhölsdonk be-

IJbrerdtltt

handlar sådana enskilda fenomen, rcm rymdfärder,

färg-w och väderleksförhållaoden för aa ge
inblick

i

den värld

vi

lever

väcka en nyfiken förundran

i.

oss

Han förmår alltid

inför de gåtor modero
V/.K.

ke Oh lmarks: En bok om THX.
r97t, roo s., kr r9:5o.

Zindermans,

Uddevalla

oroande inslag i dagens
svenska samhälle, oroande därför att den officiella
medicinska vetenskapen och den av samhället tillhandahållna sjukvfuden sätts i fråga. Spelet kring

THX har blivit ett

thymusexraktets upphovsman, Elis Sandberg, har
vissa dtag av fixeringsbild: i den ena tolkningen
fu han charlatanen, som i värsta fall avsiktligt lurar eo grupp obotligt sjuka att gripa efter ett halmstrå, i bästa fall själv blind leder en flock andra
blinda, i den andra tolkningen är han en Semmelweiss eller en Galilei, som på ett genialt sätt föregriper en kommande uweckling inom vetenskapen
men nu förhånas och trakasseras av sina i diverse
fördomar bundna samtida. Ohlmarks' bok, som representerar den senare tolkningen, visar klart, både
genom citat och i skibentens egna uttalanden, hur
ett affektladdat ämne lätt framwingar en extrem
och brisdälligt nyanserad ståndpunkt, där personan-

grepp med gtova medel tycks vara en nödvändig
ingrediens.

I bokens ingres antyder Ohlmarks, varför han
kom att intressera sig för problemet THX, i de
följande avsnitten lämnas en rapport från mottagningen

i

Äneby och på filialerna, där en osorterad

grupp patienter får passera revy, och till sist får
Elis Sandberg själv och ett par av hans anhängate
inorn läkarkåren komma till tals. Sjukhistorierna
avsedda som arepment för Ohlmarks' ståndpunkt, men lust här ligger bokens av'
görande svaghet. Skildringen av "fall, från THXpolikliniken kan knappast övertyga en medicinskt
skolad läsare. Man kan kanske bortse från den na'
turliga misstro, sorn en del stavfel och andra uppenbara felaktighetet skapar, värre är, att upplysningarna genomgående är alltför knapphändiga, att
författarens kunskap om de diagnostiska vansklig-

är uppenbarligen

klar över de metodiska grundproblemen, när
det gäller att avgöra, om en förbättring sker post
eller propter behandling. Beteckniogen'klinisk
forskningr på vad som försiggår i Aneby framstår mot bakgrund av vad som i denna bok redosynes

vetenskap har kunnat avslöja.

Å

vid olika sjukdomar är mycket brisdällig,
att den gynnsamma effekten av placebobehandling
vid vissa tillstånd helt förbises liksom vanligheten
av spontana förbätuingar, och att Ohlmarks inte
heterna

visas som både pretentiös och missvisande.

Om bristen på vetenskapligt invändningsfria argument för THX är uppenbar, måste man dock

att argumenten mot preparatet också har
sin givna begränsning. Vad som kan hävdas är
på sin höjd, att THX inte har effekt, därför att
medge,

det inte kan ha någon verkan
någon oberoende
- att det faktiskt
prövning av exuaktet, som visar,
är verkningslöst, existerar ju inte. Och utsagor om
vad som är möjligt och omöjligt i naturvetenskapen
har tyvärr alldör många gånger visat sig felaktiga,
man kunde anföra de tidigare nämnda Semmelweiss och Galilei som illustrativa exempel på den
saken. överskattning av den egna kunskapens täckvidd och brist på öppenhet inför verklighetens oövetskådliga komplexitet har ofta lett till en skrämmande blindhet inför nya perspektiv. Bristen på
metodiskt korrekt dokumentation kan aldrig tas till
intäkt för att Sandberg har fel, en annan sak är,
att svensk lagstiftning inte medger, att ett preparat
används som läkemedel, om inte en viss dokumentation föreligger, och det är på denna punkt, som
verksamheten i Åneby kan och måste ifrågasättas,
rättsligt och medicinskt.
Sålunda är Ohlmarks' bok om THX en häftigt
engagerad skrift, en lidelsefull bekännelse till Elis
Sandbergs arbete, där den urabiate, länsåklagaren
i Jönköping likaväl som förstockade medicinprofessorer och en förblindad socialstyrelse binds vid
skampålen. Engagemanget hade övertygat mer, otn
sakskälen varit starkare. Ohlmarks har med andra
ord gått längre, än hans kritiska omdöme som vetenskapsman borde tillåta. Vad som hiaills framkommit i fallet THX beräaigar knappast till mer
än en viss skepsis gentemot både anhängare och
vedersakare.

Soene Sörenson
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Utteratar

H jotth: Irhnd;kast. Proptius, Stockholm r97r, r96 s.

Harriet

Få kan som Hariet Hjorth ge läsaren en sugande
känsla att vara med på resor och rundvandringar,
att uppleva något ovanligt, något vid sidan av allfa*ågen eller de stora turistsuåken.
Denna känsla är densamma även inför nyutgåvan av Irlandskust nu z5 år efteråt. Kanske skulle
man befara att boken skulle kännas inaktuell med
tanke på dagens förhållande på Irland, men så är

inte fallet I en översiktlig inledning ger författarinnan alla viktiga data om öns politiska tillstånd och i en efterskrift redovisar hon sina intryck av vad som hänt >sedan sistn. Hon berättar
där om de förändringar och intryck hon fann när

hon 1969 reste i sina egna spår på öns västkust.
Äktualitet saknas alltså inte, men inte heller kontinuiter
Birghta lYinbäck

Nytt i Herder-Böcherei

år r97r utkommer band 4oo i HerderAv de utkomna banden har hiaills i
runda tal sålts sammanlagt ro miljoner exemplar,
vilket betyder,
varje band sålts i genom^tt ^v Där har, ofta i originalsnitt 3o ooo exemplar.
Under

Bi.icherei.

upplagor, publicerats diktning, biografier, uppslagsböcker och facklitteram av mer eller mindre populärt slag. Många av banden har under årens lopp
anmälts i Credo. De fyra band, som här helt kort

skall presenteras, visar att förlaget inte vill göra
några läaköpta förlagssegrar utan ställer krav på
sina kunder. Karl Rahner och Hans Urs von Bal-

thasar exempelvis är inga lättlästa författare. Under
titeln Chancen d.es Ghubent (Bd a8g) har Rahner
låtit utgiva en samling artiklar, predikningar och
föredrag, i vilka han
som undertiteln säger
vill ge ufragment till -en ny fromhet>. Men det -är,
i ordets litet slappa mening, ingen >from> Rahner
som här talar. Rahners särskilda styrka visar sig
också denna gäng i hans förmåga att ge liv åt

s6

döda formler, genom ett kritiskt frågande som inte
vill väcka skepsis utan som vill fördjupa och befästa, med hjälp av en nykter analys som står i
det hängivna engagementets tiänst.
Balthasar är som teolog i vissa avseenden Rahners raka motsats, vilket också framgår av de

Klatstellungen (Bd yil, varmed den schweiziske
teologen nu vill bidra till en ptövning av andarna.
Men den motsats till Rahner, som här avses, ligger
i metoden. Om nämligen Rahner åtminstone på
ytan är den kylige analytikern, så är Balthasar syntetikern, som förmår att knyta samman trådarna
i ett trons centrum. När Balthasar riktar kritik
det gör han både åt höger och åt vänster
övertygar han därför lust genom det allvar och den klarsyn, som hämtar sin självklara enkelhet i visionen
av ,det hela i alla fragmentr.
Valter Nigg bildar i sin tur en skarp konmast
till både Rahner och sio landsman Balthasar. I
sin nya helgonbok Der exernpkriscbe Meucb (Bd
384) berättar han med sympati och kärlek om
några föredömliga människor. Men Nigg tecknar
stundom sina porträtt med en påfallande teologisk
och filosofisk naivitet, som inte har någonting att
göra med Balthasars renkelhetr. Nigg vill befria
helgonen från de glittrande rlm rfla tunt bilden
och framställa levande människor som våra förebilder. Men helgonen levde och blir levande genom
en enda livskälla
tron. Denna centrala punkt
undviker Nigg och- därför torde han endast kunna
uppbygga de redan troende, de som aldrig stötts av
de banala ramarna.
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den långa raden av utmärkta ordböcker utHerder-Biicherei
eo filosofisk, en teo-

- en liturgisk
logisk, en psykologisk och
sluter
(Bd
sig nu Hetbert Haags Bibliscbet V/örterbuch
zg$ med över 8oo uppslagsord. Den är en god

informationskälla, rtår det gäller bibliska personer,
saker och institutioner. Däremot saknas helt artiklar över de bibelteologiska gruodbegreppen. Det är
därför klart vilseledande, när det i förlagsreklamen heter, att ordboken som en >aktuell kommen-

tarr slår en brygga mellan rforskning och tror,
fn
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