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Sedan sist
Jesus Christ Superstar

av samma brist som traditionell opera. Mot musiken som sådan finns i och för sig ingenting aa

till en fråga. En rockopera med frälhur är sådant möjligt?
centrum
- ifrån den frågan så lätt,
Det går inte att komma
eftersom Jesus Christ Superstar både som grammofoninspelning och som föreställning på teatern
fått stor publicitet Det är framför allt ungdomar
som gripits av den. Grammofonutgåvan lär ha sålts
i mer än wå millioner exemplar i Amerika och i
Sverige i mer än 25 ooo. Även scenframförandena

invända. Melodierna är charmerande. Körpartierna
inbjuder en ibland till att sjunga med. Harmonierna är lättfattliga. Den intressantaste med musiken
är den polyrytmiska udormningen hos de stundom
smattrande stundom smekande melodierna. Men i

ger anledning
sargestalten

i

bli y1^1a fpmgängar. Är då rockoperan enbart
kommersiellt
ett
lyckokast eller har den något allvarligt att göra med mannen från Nasaret? Tom
Rice och Andrew Lloyd lfebber ville tydligen inte
bedriva någon form av kristen förkunnelse när de
skapade den, men frågan kvarstår.
tycks

Ett faktum är ofrånkomligt. Den verklige

Jesus

inskränker sig inte till att enbart .vata en historisk
gestalt. I den natt då han blev förrådd instiftade
han det sakramentala mystetium där han fortfarande är närvarande och förenar sig med sina
trogna över hela jorden och alla tider igenom. En
unik kontakt har möjliggjorts. Sakramentet har inte
någon monopolställning. Det finns också andra sätt

att nalkas Jesus på och de är inte

meningslösa,
vare sig medeltida mysteriespel, de senaste seklernas
passionsspel eller våra dagars teknikinfluerade för-

sök att framställa frälsaren. Jämförda med det sakramentala mysteriet bleknar dock alia andra former
av Kristusrepresentation. I förbigående sagt är det
just detta som Olof Hartman visar en fin förståelse
för när han i sina kyrkospel aldrig låter I(ristus
uppträda på scenen.
Jesus Christ Supetstat har en annan stil än den

traditionella. Ursprungligen var verket tänkt för
grammofoninspelning men snzut gjordes också en
scenversion, Handlingen utspelar.sig under de sista
dagarna före Jesu död på korset och den har kryddats för vår tids smak. Således har Maria Magdalena fåa ett föga bibliskt inslag av sex, Judas har
fån en bärande, central roll, dock så att Jesus förblivit
superstzr. De stora glupparrangemangen

blir till- och med en njutning för ögat. Men

som däremot är typiskt

förwinner bland musiken.

7

-

?22837 Credo

vad

för rockoperan är att ordet

I

det avseendet lider den

var det
alltid texter som stod i förgrunden, bibliska bepassionsspelen av äldre eller yngre datum

rättelser eller nyskapade ordsekvenser. Rockoperan
präglas av en avgörande accendörskjutning genom
att musiken blir starkt dominerande. De sjungna
texterna är mycket svåra att uppfatta eftersom musiken åtminstone i scenutförandet nästan oavbrutet
spelas i fortissimo. (Grammofoninspelningen är för
övrigt försedd med texthäfte.) Man får inte det intrycket att rockoperan i och för sig behöver det.

Det är inte heller lätt att veta om det är

regissörerna eller scenversionens skapate som släppt lös

alla tillgängliga kilowatt. Men säkert är att larmet
omöjliggör all koncentration och stör allt det som
har med Jesus att göra. Även dår scenbilderna talar
för sig själva
åtminstone för sådana som har
lägger den öronnågon biblisk -kunskap kvar
- på det mesta av
bedövande rockmusiken beslag
uppmärksamheten.
Pjäsen får givewis olika effekt på publiken be-

på åskådarnas rnedhavda kvalifikationer.
Minst entusiasm, ja, delvis motvilia, finner man hos
sådana som det sakramentala mysteriet är en levande realitet för. Men även representanter för Jesusrörelsen har en reserverad attityd. De beklagar
sig över att Jesusgestalten förgrovats. Sådana som
saknar en som man säger speciell läggning för
fromhet eiler heit enkelt inte har någon kristen
tro torde bli en aning överraskade. De som är var'a
vid att möta frälsaren i den salvelsefulla förpackning som en viss ptedikotradition föredrar, får uppleva något av Jesu nakna mänsklighet. Åndra, och
då huvudsakligen sådana som fortfarande håller
sig med en kristen livsåskådning, tycks uppleva
en sorts befrielse; så menade i 'rarje fall teologisk
expertis. Fastän Kristi misslyckande på det mänskliga planet till en viss grad förlorar sin verklighet när det framställs på en scen, blir det trots
allt rnera närgånget i rockoperan än i ttossammanroende

97

Sedan sist

hang. Realismen är i själva verket skrämmande,
ibland motbjudande. Tänk bara på korsfästelsescenen,

Vilken inställning man än har till Jesus Christ
Superstar, måste man under alla omständigheter
notera att skaror av unga människor söker sig dit.
Är det aptiten på livet som driver dem? Eller är
det halvmedvetna impulser som gör sig gällande?
Givetvis väntar sig många endast ett par timmars
underhållning, men hos åtskilliga tycks entusiasmen

för

rockoperan ha djupare rötter.

En

iakttagare

som gör anspråk på att ha ett visst omdöme kan
inte blunda för detta. Dagens unga människor tycks
söka efter någonting. De har tröttnat pä att trara
anonyma hjul i ett tekniskt maskineri som rymmer
alltför många kryphål för själviskhet för att kunna
inge förtroende. I stället för att låta styra sig vill
de tydligen vara sig själva. Ändå längtar de efter

att avkläda sig sin individualitet och detta kan
ibland ta sig explosiva utlopp. Är det ett återfall

i

en diffus drömvärld av religiös karaktär? Eller
ett återvändande
är det ett slags hemlängtan
till den sorts kollektivtillvaro-som uwecklingsteoretiker stundom behagar framställa som något slags
urtillstånd för människorna? I varje fall fyller rockoperan lika dolda som spridda behov. Dagens människor saknar uygghec De vill ha något att hålla

sig

till,

någon de känner att lita på, en bätande

gemenskap att leva i. Är det den verklige Jesus
de söker? Är det hos honom som dagens unga
atr t att de har en chans att hävda sitt rnänniskovärde? Eller är det en hemgiord figur de ägnar
sin entusiasm? Får alltså det som sker med Jesus
av Nasaret endast fungera som eo till intet förpliktande story?
Hur det än förhåller sig, är det invecklade själsproc€sser som reaktionen på Jesus Christ Superstar
exponerat. De är väl än så länge outredda, men de
får ingalunda bagatelliseras.

en etisk teori, som tättfärdigar dess egen modifikation av abortuuedningens förslag, nämligen tanken
om rätten att leva, i detta sammanhang ,rättsskyddetr, som en kvantitativ storhet, lika med noll de
första tolv veckorna, då kvinnan ,i princip bör ha

oinskränkt

rätt till abott, något större fram till

artonde veckan, då önskemål om abort bör underkastas en mer noggrann prövning, och växande
till nåistan full rätt under resten av graviditeten,
då abort bör få ske endast på rent medicinska
indikationer. Sedd i ett vidare perspektiv, i relief
mot den etiska grundinställning som präglar sjukvården i övrigt, får denna definition av rätten att
leva som en funktion av uwecklingsgrad och livskvalitet hela förslaget till ny abortlagstiftning att
framstå i sin fulla ynkedom. Ätt myten om den
starkes rätt gentemot den svage ffu lagligt stöd
på ett begränsat fält kan inte ses som
en
^nn;at
mänett nederlag för en i djupare mening human
niskosyn.

Det kan knappast råda något wivel om att vi
kommer att få en abortlag, som nära förverkligar
abortutredningens tankegångar, remissyttrandena
kräver visserligen nästan enhälligt vissa ändringar,
framförallt införande av en tidsgäns uppåt och
avskaffande av de föreslagn^ lokaL^ nämnderna,
men pekar ändå i det stora hela i samma riktning.
De kristna grupperna står praktiskt taget ensamma
med kravet på en restriktiv lagstiftning, som klart
markerar abortens karaktär av undantagsåtgärd. För
dem, som ser fram mot en bred uppslutning kring

en framtida fri folkkyrka i Sverige, borde

det

kristna synsättets jämförelsevis svaga förankring
i den allmänna opinionen framstå som eft memento. Attityderna i en central samhällsfråga som
denna är en v,ida känsligare indikator på graden
av sekularisering än uppslutningen kring vissa traditionella kyrkliga förrättningar.

Masada

Abottuffedningen

är titeln på en specialutställning i

har som bekant löst abortfrågans etiska problematik

genom att ge intryck av att den inte existerar.
mer
Läkarförbundet har i sitt remissyttrande
aningslöst
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än modigt, förefaller det

-

-skisserat

Statens Histo-

riska Museum i Stockholm. Den hölls öppen från
den 8 februari till den 16 april detta år. Masada
vad är det?

- Det är en drygt 4oo

merer hög klippa

i

Pale-
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är ungefär 58o meter
från norr till söder och zoo meter från väster
till öster. Masadaklippan reser sig vid den iudiska
öknens östra rand och stupar österut brant ner
till Döda havet. Som ett väldigt naturmonument
stina med en plarå som

stfu klippan
regerade

i

landskapet. Herodes den Store, som
och som genom

fån 3l f. Ift. till 4 e.Kr.

i Betlehem fått en
frälsningshistorien, lade märke till Masadas

att ge order om barnamorden
plats

i

strategiska värde. Han

lät på platån uppföra

om-

fångsrika befästningar samt wå palats, ett huvudsakligen avsett för offentlig representation, ett annat föreuädesvis avsett som hans privata bostad.
Två generationer efter Herodes blev anläggningana pä Masadaklippan det sista bålverket för de
judiska seloter som lyckats undkomma romarna, när
de slog ner det sista judiska upproret i Palestina.
En beslusam rest förskansade sig i befästningarna.
I tre år höll de ut under belägringen. Då de romerska legionärerna slutligen intog klippan fick de
bevittna en av histotiens grymmaste händelser, alla
försvararna var döda. Lik och utbrända bostäder
var det enda de fann. Omkting 96o seloter hade
tagit livet av sig för att undgå slaveriet. Ban nägta
kvinnor kröp fram ur sina gömställen och redogjorde för vad som hänt Det hände år 73 e.Kr.,
tre år efter Jerusalems fall. Flavius Josephus (37/

l8 till omkr. roo) har i sin bok om Judarnas

krig

berätat om vad som skedde för eftervärlden.
Masada råkade sedan i glömska. Ållt begravdes
sakta men ofrånkomligt av ökensanden. Först under r8oo-alets förra hälft upptäcktes en mindre
del, men systematiska utgrävningar påbörjades inte
förrin ry6j i staten Israels regi. Eftersom det inte
ens fanns framkomliga vägar uppför klippmassivet
blev redan förberedelserna till utgrävningsarbetet
vidlyftiga. Utgrävningarna finansierades dels med
statsmedel, dels av tidningen Observer i London
och dels av privata donatorer. Arbetena utfördes
under ledning av internationell arkeologisk och tek-

nisk expertis som lockats till det Heliga landet
genom tidningsannonser. Var och en måste förplikta sig att arbeta utan betalning under wå veckor. Men trots att de inte kunde räkna med någon
ekonomisk vinst blev tillströmningen av arbetsvilliga mot alla förväntningar stor. Äventyrslusta, in-

för arkeologi, även religiösa motiv kan ha vadrivkraften. Insatsen blev lönande på ett sätt
som ingen kunnat förutse. Antiken kom faktiskt
uesse

rit
i

dagen

bit för bit inför

arkeologernas förvånade

ögon.

Trakten kring Döda havet har tydligen ännu
kvar en del oupptäckta skatter. Strax norr om Ma-

i Qumranhålorna, hittades för ett kvartsekel
sedan de berömda skriftrullarna som gjort epok
inom exegetiken. Även i Masada har man funnit
handskriftfragment. Arkeologer och historiker har
fåa nytt källmaterial. Nytt lius kastas nu över levnadsvanor under det r: a århundradet, över detaljer
av de språk som då talades och skrevs och över
romersk milidrordning.
Men vad som är värt uppmärksamhet år flamf.ör
allt något annat. Initiativet till utgrävningarna togs
sada,

som sagt av staten Israel och det

är den unga

för den utställning som nu
skickas omkring i världen. Häri ligger det märkliga. I en tid då de ansvariga i staterna världen
över brottas med svårigheten att uppamma den
offervilja som är nödvändig för att själva samhällslivet överhuvudtaget skall fungera har regeringen i
Israel funnit en ny källa för nationell entusiasm.
Masada har blivit en nationell symbol. Historiska
staten som också står

minnen är knutna till platsen. Hela folket har fått
en ny inspiration till sammanhållning. Statens existens stöds nu inifrån. Utställningen blev för den
eftertänksamme besökaren en erinran om judendomens egenartade situation både av historisk och

år 1948 ledde
till att staten Israel bildades är fortfarande spänstiga och livsdugliga. Samtidigt får man inte
aktuell synpunkt. De krafter som

glömma bort att det då fanns judar som inte var

särskilt lyckliga

inför r948 års företeelser.

Det

fanns många som inte var övertygade om att det
var det rätta sättet för judendomen att etablera
sig inom världspolitiken. De betraktade och betraktar fortfarande det judiska folket som ett slags
andlig realitet som bättre kan motsvara sin historiska kallelse ju mindre det blir inblandat i folk-

rättsligt fastslagna mönster. Hur det än förhåller
sig, levandegjorde emellertid Masadautställningen
något av problematiken hos det folk som är ett
av de märkligaste historien känner.
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Hednamyt och
människolängtan

Jord.isk lycka

>Hon sade en gång att de inte hade rätt till att beklaga sig, ty inget liv kunde
vara skönare än deras. Inget mer fullkomligt i sin lycka. De måste tacka för vad
som givits dem. Tacka
och vara beredda att lämna tillbaka sitr lån av den
jordiska lyckan.>>
Jag vill gfuna göra dessa reflexioner i Lagerkvists tecken. Citatet här ovan,

ur >Själarnas maskerad>> tycks mig oerhört typislc för sin författare. En smula
textförklaring på franskt man6r skulle kanske inte skada i sammanhanget. Det
Inmgät tydligt att det viktigaste ordet, följt av två komparativer efter varandra,
är >>liv>>, och att den andra av dessa komparativer är felaktig eller skjuter över
målet: >fullkomlip är ju ett begrepp som inte låter sig jämföras. Lika tydligt
är det att det andra nyckelordet är >>lycka>, som upprepas i andra meningen
och definieras i den sista. Också verbet >>tacka>> upprepas. Vi bör med andra
ord tacka för den lycka som skänkts oss här i livet.
Vem skall vi tacka?
YaÅf.rän kommer denna livea skönhet och fulikomlighet?
Vad menas egentligen med jordisk lycka?
Mytens kraft

Jag är väl medveten om att alla de stora religioner och mytologier som verkligen kan antas ha hjälpt människorna att. båra sina öden, i första hand innebär
ett förhärligande av livet. Framför allt i Fjfuran östern har det funnits filosofiska
riktningar eller vishetsläror grundade på ett accepterande av och en förtrolighet
med döden, men jag vet ingen enda religion där döden ses som något annat än en
etapp på vägen mot et annat, bättre och >fullkomligare> liv. lag fu den Levande,
jag är Livet: det är inte bara de kristna texterna som vibrerar av denna förkunnelse. lag har alltid sett den som något mer än en tröst för svaga och förwivlade själar: en solklar ,förvissning, även om den inte låter sig logiskt moti
veras av vårt klena fcirstånd.

Det jag här säger gäller i synnerhet den gamla nordiska gudalfuan. Då man
studerar den närmare frapperas man genast av vilka framträdande roller som
spelas av naturkrafterna, av de makter som råder över livet och jorden, det må
nu gä'lla solen- nmiHäuamäl' (Eldr er beztr med fta sonum ok s6lar sfn (68:e
strofen)): >Elden är bäst för åldrars barn och att solen få se> vars återklang ännu
flera sekler efter kristendomens införande kommer att ljuda i S6larlj6d
givande vattnet som i Grimnismål) eller jorden-modern (se >>bönen>-

det liv-

i
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fumäI, fjärde strofen). Uv är hka med rörelse och strid, och hela den nordiska
mytologin är också ständigt på marsch: strider mellan de olika makterna, sarnmandrabbningar mellan okuvliga krafter, nappatag som inte bara kräver muskelkraft
utan också styrka och findighet i ordskiften där klokheten och livsviljan ställs
ingen livssyn kanvara mer kämpande än denna. Inte ens av Ragmot varandra
- låta sig bedras, lika lite som av de förmodligen sent tillkomna
narök brir man
och kanske inte ens genuint nordiska Valhallaskildringarna: efter katastrofen föds
allt till nytt liv; den gamla ordningen återupprättas, men i renat och förhärligat
skick; gudarna återvånder och slår sig ner i gröngrriset för att spela >gulltavel>>,
en högst poetisk bild av hur ödet låter sig objektiveras, ja till och med tämjas.
Och det första människoparet Ask och Embla återuppstår under namnen Lif och
Lifprasir (den livslrraftige). Om denna hedniska mytsamling överhuvudtaget har
något att lära oss, så är det inte ens dödsförakt, utan åtminstone ett slags självklar vågran att se döden som det oåterkalleliga slutet. Här är det in'te tal om
någon orientalisk fatalism eller stoisk resignation. Man kan nästan säga att de
gamla nordborna inte fiiste någon vikt vid dnden, eller, för att vata mera exakt,
för dem hade livet ett ojämförligt mycket större värde. Ddlen får alltså finna sig
i att bli f<;rbigången och till sist rentav undansmusslad. Den intensiva trafiken
mellan vår värld och dödsriket, hela detta maskineri av trolldom och häxkonster
som när som helst lockar de hädangångna ut ur sina gta:var, gör att gränslinjen
mellan tillvaron htu pä jorden och livet efter detta blir synnerligen vag. Klares
definition av de döda som >levande lik> (lebende Leiche) är utomordentligt träffande. Man kan allaå utan större överdrift påstå att livet är det enda som räknas med och är något värt i dessa människors ögon. Låt oss återvända till Hävamål och den berömda 7ra strofen: >>Halt man rider, handlös går vall, döv man
i drabbning duger; blind man är bättre än bränd
lik är till litet gagn.>
Vad är det för en besynaerlig degeneration eller dåraktig förmätenhet som har
kunnat leda fram till att all denna dynamik och förtröstan och hela denna eskatologiska instinkt har kunnat utarmas och stympas på det sätt som f.ramgär av det
inledande Lagerkvistcitatet? Hur kan överhuvudtaget någon vettig människa acceptera tanken på doden som något slutgiltigg föreställningen att det obetydliga
människokrypet bara har att invänta sitt eget försvinnande, och så är det inte
mer med den saken? Här kan jag inte låta bli att tånka pä mänga andra av nutidens
författare och filosofer som vägrar at gä in på det >>vad>> Pascal talade om,
att ta det kierkegaardska språnget; Malraux t. ex. som påstår sig vara agnostiker, kan, besatt som han är av det absoluta, inte låta bli att använda sådana ord
som egentligen borde vara meningslösa i hans ögon: helig, andlighet, transcendens.
Detta är ingalunda sagt för att förhärliga Valhall med dess dryckeslag, fros-

Rögis Boyer

En myt år ingenting annat an en sedelärande berättelse,
primitiv eller grovkornig, poetisk eller grym. Der viktiga är den symbol den måst
passera innan den formulerats och framför allt den livssyn som ligger bakom den
och går soln en underström genom alla dess olika versionen Ta t. ex. berättelsen
om hur Balder dördades av en pil gjord av en mistelten, se bort från alla vidIyftig förvecklingar, Lokes olika förklädnader, Höders olycksaliga ingripande,
Odins vanmäktiga besvärjelser, trollkvinnan Hyrokkin och hennes ormar, liksom
från de märkliga likheterna mellan Balder-Apollo-Ormuzd etc.. . Kvar står det
faktum att det dr misteln som har besegrat den skönaste och bäste bland gudarna,
den ständigt gröna och levande misteln, misteln som ald.rig /or, livssymbolen
framför alla andra för människor som lever i ständig kontakt med naturen, en
utmaning mot ddden, i all sin litenhet en bild av evigheten. Det är sant atr de
stora hedniska myterna verkar frånstötande på känsliga personer, esteter och boklärda genom sin råhet och krångliga uppbyggnad., alla de överdrifter och ofullständigheter som blir den oundvikliga följden var gång den mänskliga fantasin
försöker sig på att skildra sådant som snarare är känt än tänkt, som egentligen
inte låter sig uttryckas och därför inte kan undgå att framställas tafatt. Därför
är också mytologin beroende av ett poetiskt uttryckssätt, det enda som når fram
direkt utan hjälp av de logiska argumentens kryckor. Men myternas verkliga svaghet är utan undantag det motsägelsefulla i själva framställningen: för begriplighetens skull utgår de från det mänskliga och övergår så småningom till det
outsägliga och detta i sin tur s<jker de fc;ra tillbaka till vär nivå. Men till
sist, från Ved'a till Völuspä, f.rän lliad.en till Kaleaala, dör ändå gudarna, om
än för att återfcjdas i ny gestalt. Felet med dem är att de fu våra drömmars barn.
De är mänskliga, alltför mänskliga. Den krets de har att röra sig inom når inte
utanför vår jordering. Efter det känslorus och den djupa förtrollning som dessa
skildringar på något svårförklarligt sätt framkallar, återstår den bittra besvikelse
som ett återvändande till jorden alltid innebär. Den klarsynte Henri Bergson har
insett att enda sättet att skingra denna besvikelse är att gä etr steg längre, eller,
rättare sagt vara beredd till abstraktion: >>alla de olika gudomligheterna existerar
bara i andra hand, som symboler för det gudomliga>. Och i den meningen är de
seri och ständiga trätor.

hedniska myterna runga av oviss väntan och ousagda förhoppningar.

Lagerkvists attityd förefaller emellertid orubblig. Ändå är den på ett sällsamt
sätt motsdgelsefull. Livet för dess egen skull har ingen mening: en sådan får
det först i förhållande till sin drivkraft, dvs. till det som kommer efteråt.

H ed.narny
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En d.ubbel.tyd.ighet i d.en mod.ema texten

Genom en något annorlunda analys kommer man fram till en liknande tolkning av
ännu en fundamental dubbeltydighet i denna text.
Den här gången är det lyckan det rör srg om, den jordiska lyckan och ingen
annan.

Lika lite som i andra antika språk finns det i de fornnordiska språken någor
ord för >>lycka>>. På samma sätt som i franskan hädeds de moderna skandinaviska
uttrycken för detta begrepp (svenska: lycka, danska: lykke, norska: lykke, isländska: hamingja) frän gamla ord som man använde för att beteckna tur (fornfranska:
heur, fornisländska: lukka och dessutom en mängd andra uttryck som gaefa, audna
och hamingja). Det moderna svenska ondet lycka har för övrigt ännu kvar denna
dubbla betydelse. Innebär det att man förr i vädden hade em annat begrepp om

lyckan an i vära dagar, och att det begrepp som är så viktigt inom vår s. k.
kultur var okänt f.ör vära förfäder? Här finns givetvis inget kategoriskt svar atr
vänta, men begreppet t ftäga tycks ha anknudt till synnerligen olikartade föreställningar. Hos de gamla nordborna har den högsta gudomen inget namn, eller
ranare sagt, den är en storhet som stavas med liten bokstav: ddeq under vars
lagar allting lyder, gudar och människor, naturkrafter och himlakroppar. Det är
rjdet som i varje levande varelse har nedlagt en särskild måttr ok meglo (styrka
samt förmåga att ha rur). Människan är skyldig att göru vad hon kan för att
ldna kdnna ödet i just den gestalt det antog då det inkarnerade sig i henne,
därefter såga ja till det och till sist också gå in under det. Dessa tre verb innehåller hela den fornnordiska etiken, hela dess storhet men också hela dess svaghet.
Jagkanhdr bara i förbigående erinra om den märkliga likheten mellan denna uppfattning och Corneilles begrepp om äran. Gudar och myter fu inga fantasifoster
utan ldttfattliga symboler för denna grundsyn: att veta vem man är och vad man
är i stånd att uträfta, således nykter självprövning i enlighet med en livshållning
som inte ens Sokrates hade behövt skämmas f.ör; att inte påstå sig vara något
mer men ändå ha mod att erkänna att man är det man är
här är det säkert
- gäller det också
riktigt atr tala om vissa återklanger från stoicismen. Till sist
att i handling förverkliga sina medfodda förutsätmingar och möjligheter och på
så sätt visa vad man duger till. Då man gjort detta, men inte förr, vet man sig
på modernt språk: år man lycklig.
vara stor
Det är- framför allt denna livshållning som ligger till grund för myten om
Sigurd Fafnesbane, eller åtminstone till en av dess viktigaste aspekter. ödet har
utmstar honom väl på alla upptainkliga sätt och har dessutom gjort allt för att
göra honom medveten om sig själv. Det är framför allt detta som sången Gripisspå
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handlar om. Sigurd accepterar allt vad han får veta om sig själv. Han gör inte
upPror mot ir,Cet, ens för ett ögonblick. Genom alla stormande kädeksäventyr,
vilda strider, sagolika bedrifter bevisar han oupphörligt med sina handlingar atr
han dr värdig sig själv. På samma sätt som sin friinde Gunnar, som bokstavligen
sjunger sig in i döden, gfu han lycklig ur tiden. Brynhild däremot, som har satt
trg
mot Odin, dvs. gäckat ödets beslut, dör osäll den värsta av dcjdar: hon
"pp
tar sitt liv. Detta självmord är det enda som finns inregisterat i de gamla nordiska guda- och hjältesagorna.

Här bör det tilläggas att denna individuella syn på ödet i själva verket är en
förvanskning av de gamla nordbornas sätt att se. Egentligen är det till ätten
eller familjen som ödet länkas. Framför allt i Viga-Gltms saga återges något
som säkert är en urgammal hednisk myt i drömskildringens form: för Glumr,
det sista och lovande skottec på sl?iktträdet, uppenbarar sig familjens iile, hamingjan, i en jättekvinnas gestalt. Samtidigt får han av sin far motta en kappa och ett
spjut som gäva, wä" föremål som bör ses som symboler för hamingjan. Så länge
Glumr förblir henne trogen, så länge kommer han också att forbli stor. Den dag
och driven av eft slags skuldkänsla gör sig av med
då han sviker henne
han att gå under. Detta är den verkliga innebörden
spjut och kappa
kommer

-

av det ord som de moderna islänningarna använder för att beteckna lycka.

Men än är inte allt sagt. Avslutningen fattas i denna snabbanalys och den är
väsentlig. Mellan cjdet och det heliga finns ett direkt samband, ddden innebär inte
ett slut utan etr återvändande till det heliga, eller med andra ord, ödets fullbordan. Den ddde är inte struken ur hävderna; om detta vittnar de otaliga berättelser om gengångare som spökar i den fornnordiska litteraturen. I tusen olika
skepnader, på tusen olika sätt vänder han tillbaka till jorden för att tala till de
Ievandq påminna dem om det som varit, vaka över att de forblir sitt cjde trogna.
Uvstiden är till för att människan skall kunna förverkliga sina möjligheter, men
ingenting är slut i och med aft hon drar sitt sista andetag. Sedan själen återvänt till det heliga urtillståndet fortsätter den att ingjuta sin kraft i familjens
medlemmar och cirkeln år äter sluten. Det vore lätt att påvisa att alla de begrepp som stod högst i kurs i den fornnordiska världen: heder, hämnd, rätwisa,
låter sig tolkas på ungefär samma sätt. Ett sådant uttryck som >jordisk lycka>>
skulle här vara totalt meningslöst.
Mytens dlupa innebörd,

Det är därför orätwist att betrakta de hedniska myterna enbart som fabler. Den
anda som skymtar fram wärsigenom den grovhuggna form de fått för att kunna
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tala till sin egen tid tycks mig överlägsen den negativism, krampaktiga agnosticism eller begränsning till här och nu som har en så steriliserande inverkan på
mycket av vära dagars tänkande och litteratur. Att forharliga livet för dess egen
skull och lyckan för lyckans egen skull (även om den vore framqprungen ur wå
människors fullkomliga karlek till varandra, men då * vi ju tillbaka vid tautologierna igen och är tvungna att ta reda på vad denna kärlek grundar sig på,
vad det finns för fog fcir den och vad den leder till, samt till sist också om det
finns något som berättigar dess gåta och gör den värd sitt pris), att tacka för
tackandets egen skull utan aft veta vem eller ens fcjr vad man egentligen skall
tacka, år meningslöst och kan bara leda till ångest och kaos. Man har faktiskt rätt
att föredra den anda som besjälar de gamla myterna, även om den döljer sig bakom
ett förvirrande bildspråk. }Jär har livet en mening, sådan den nu är, lyckan är
ingen orm som biter sig själv i stjärten, utan medvetandet om en j?imvikt eller
överensstdrnmelse mellan de handlingar man utfor och den uppfattning man har
om sig själv, en uppfattning som inte blir slutgiltigr bestyrkt på denna jorden
man behöver inte granska denna text och dessa myter alltför ingående för -att
märka att de ofta räknar med ett inre liv som tar sig uttryck i självständiga
handlingar. Jag vill gårna tro att hela denna förvisso brokiga mytsamling trots
sin krigiska, vilda och tämligen kaotiska bakgrund kunde skänka krydda och mening åt tillvaron därför att den rymde en inre förvissning om att livet efter
dciden skulle få en betryggande förlängning, eftersom paradisen alltid svarade
mot det verkliga livets ouppfyllda önskningar och man alltid hade varit övertygad om att de inte stod att finna här på jorden. Marcel Jouhandeau säger
ungefär så här, och jag vill gärna instämma med honom; jag vågrar att acceptera
intigheten för egen del, men också tanken på atr man kan finna sig i den av
falsk ödmjukhet.
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Lidandets problem hos

Birgitta Trctzig
Det har framhållits åtskilliga gånger att den moderna katolska romanen med
vällust frossar i mänskligt elände. Östen Sjdstrand har t. ex. sammanfattat den
uppfattningen ganska träffande

i

sin essä Den katolska romanen, där han skriver:

>>Denna romankonst har kommit att bli lika med allt som rör sig vid förwivlans rand, en desperationslitteratur som i sitt ensidiga sysslande med det
meningslöst makabra bara visar hur livsomöjlig katolicismen är>> (Vädden
skapas varje dag, ry62).
Uppfattningen, som den här tolkas, har alltid förundrat mig, eftersom det ju
faktiskt dr sä att en stor mängd av den mest kända katolska litteraturen går
konsekvent mot en huppy end. Så är det iu t. ex. med Mauriacs Ormboet och
Graham Greenes Makten ocb badigheten, f.ör att nu ta wå mycket tydliga exempel.
Det är nog så att hela denna uppfattning vilar pä det rått realistiska anslag
i berättelsen, som är mycket vanligt, och naturligtvis på det grepp som är minst
lika vanligt, den s. k. negativa teologin, dvs. att skildra världen som om Gud
inte fanns, eller åtminstone som om kontakten med Gud var bruten. Men det
finns allaå vzisentliga inslag som skiljer denna litteratur från vanlig kvalterrorism
ä la Sa:.a Lidman eller absurdism ä la Beckett, t. ex. tron på den genombrytande
nåden i Ormboet eller tron på en skröplig människas 'Iörmäga att realisera ett
kristet liv i Makten ocb härligbeten.
Om man skulle utsäcta en enskild författare för en närmare analys med avseende på det som Östen Sjöstrand refererar till som >det meningslöst makabra>>
har vi på svensk mark en författarinna med stabilt rykte för extrem svartsyn,
Birgita Trctzig.
Det första man ldgger märke till är att det förekommer en mycket markant
pendling mellan ljusare och mörkare perioder i hennes författarskap. De första
stora romanetna, De utsdtta, 1957 och En berätrelse från kusten, t96t, hat en
stilistisk suggestion, som verkade helt bedövande da de publicerades. De hade en
konkret, men ändå poetisk krönikestil, med korthuggna, definitiva formuleringar
som naglar fast människor och siruationer i läsarens minne. Därefter har stiluwecklingen gåa mot konventionellare berättarkonst, vilket har uppfattats som
en lättnad. Kulmen kom med Saeket 1966 som till stora delar är en skildring
av en faders själviska kärlek till sin dotter. Där dominerar ljus, ömhet, lätthet.
Men med prosadikterna Ord.gränser, 1968 förs vi åter in i ett ogenomträngligt

mörker av kontaktsvårigheter och isolation.
Men överallt, alltså även i den ljusaste romanen Sveket, finns lidandet. Och skall
man studera detta lidande visar d"t stg rätt snart att det troligen inte är något
författarproblem. Lidandets problem tycks helt och hållet vara läsarens. För det
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första finns inte några försijk att formulera lidandet som något som tarvar förklaring; inte heller görs några försök till sådana förklaringar. Lidandet finns helt
enkeit i romanerna som en viktig men självklar besdndsdel. Man saknar helt
frågor av typen >>varför måste det vara sä?>>, men ser desto fler konstateranden
av typen >för så måste det ju vara>>.
Man skulle t. o. m. kunna gå ett steg längre och säga att lidandet är det normala, att välmåga i ett eller atlnat avseende är det avvikande. Det är uppenbarligen så hon betraktar de ekonomiska bjässarna Slved Fischer och Lavst Peder
i De atsatta resp. En berättelse med visst misstroende
åtminstone i jämförelse
med de övriga krossade, ömkliga, eländiga huvudpersonerna i romanerna. Och det
är uppenbadigen med illa dold ironi författarinnan skildrar prästen Isac Graa
före avsättningen. Han lever precis på gränsen till famigdom, men genom sparsamhet och god karaktär faller han inte under strecket. Han avstår allt medan
han drömmer om rikedom och lyx.

>Och han sätter sig inte i skuld: han är rättfärdig, rättfårdig, rättfardig.
Vad äger den utfatdge åttftuAige? Han äger sin rättfardighet. Och allt magrare blir gtistabuden; en visa i bygden, den osäkre snåle> (De utsatta s. rz).

finns

till

i en kollektiv

gestalt: den hop som ständigt
hands för att fcjrdela speglosor och allmosor i lika mått. Även i skild-

Likaså finns de relativt skonade

ringen av dessa hopar har berättelsen en tendens att liksom frysa

till.

Men om lidandet inte är ett problem för författaren, är det tydligwis så för
de flesta läsare. Bara anslaget i En berättelse, där en ensam mor på långfredagen foder ett barn vid havsstranden, ger en klar föreställning om vad som
skall följa
eller skildringar som den av Tiggardjuret i De utsatta: ett myller
- lemlestadq sinneswaga, grälsjuka varelser. Eller man kan tänka
av vanskapta,
på miljoskildringen: det krigshärjade landskapet i De utsatta, det förfallna klostret, kroginteriörerna och bakgatsscenerna i En berättelse och depressionens och
arbetslöshetens Amerika i Leaand.e ocb d.öda, ry64. Allt detta och mycket annat
bildar tillsammans en bakgrund, ett lidandets landskap, där romanerna utspelar sig.
Men ibland anar man en annan funktion hos lidandet. Om man tänker på
den för Birgita Trcaig så typiska detaljskärpan som ofta kommer helt ovidkommande ting till del, så är det nog klart att det är en fokusering med uppenbar symboleffekt, så t. ex. den takbjalke där Isac Graas son hänger sig i De
utsatta eller sakramentslampan i klostret i En berärtelse, Denna teknik, som är
ytterst flitigt brukad, kan ge en tolkningsledtråd även fc;r lidandet. Så kan
man exempelvis se de snöbollar som den puckelryggiga i En berättelse får i ryggen
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varje höst och som skildras i flera repriser. Detta forhållandevis blygsamma lidande
skildras faktiskt med större skärpa än åtskilligt annat som måste ha varit värre.
Kanske är det så att det verkliga lidandet fu gatpojkarnas förakt och känslan
av isoleringens kyla.
Ibland kan också läsarens intryck av omätligt lidande i romanerna vara en
synvilla. Den avsatte prästen Isac Graa drabbas av cjden som vi förstår måste
ha varit fruktansvärda, men vid noggrann lZisning ser man att hans lidande inte
betonas speciellt. Känslan av befrielse är minst lika starkt accentuerad. Man kanske

inte härifrån skall sluta sig till att allt lidande som faktiskt finns i romanerna
är att betrakta som metaforisk eller tillhörig bakgrundsrekvisitan. Men det finns
eft pat argument till för att tolka lidandet i å minstone denna riktning. För det
första finns det en märklig avsaknad av socialt patos i romanerna. Jämför man
Birgina Trctzig med en i motiwalet likartad författare som Sara Lidman, blir
denna avsaknad ?in mer iögonfallande. Och den låter sig inte förrklaras med att
f.örfattaÅnnan skulle sakna sådant patos; hon har fullt ut visat sig besitta det
i tidningsartiklar i olika s. k. engagerade ämnen. Man kan alltså tänka sig att
bockerna innerst inne handlar om något som inte motiverar patos och engagemenr
av den arten.
Ett ytterligare argument har jag letat ham ur själva prosautvecklingen. Om man
förutsätter det troliga, nämligen att f.örf.attaren strävar mot en koncentration på
det veisentliga, ser man att linjen är bort från det fysiska lidandet
tydligast

De utsatta och En berärteke
mot sådana lidandeformer
som
kontaktlöshet, of.örmäga att ge och ta emot kädek, hat, tomhet och

manifesterat
ensamhet,
isolation.

i

Och för de wå första romanerna år det också klart att det är dessa ting som
många fall drivit människorna till deras misär. Småskurna, snåla och kärlelslösa
familjer driver ut barnen i en hård och omöjlig tillvaro, och wångsäktenskap
blir upphov till kedjereaktioner av ondska. Kontaktlösheten mellan människor

i

spolierar alla ftirsok

I

till

inbördes hjälp och karlek.

sin ensamhet sitter den puckelryggiga (En berättelse s. ry5).

>Men som vånda var han

i

henne. Som trubbiga grymma järn. Gapsår

som om det aldrig skulle ha något slut.

-

Som en pinans sammanwärjning så att ingenstans, ingenstans fanns något
att vila ut vid.>

Det är

i

sådana formuleringar

vi

ser hennes sanna lidande. De ickemetaforiska

gapsåren skildras sällan lika inträngande.
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Men detta lidande drabbar inte bara de socialt elånÅiga. En person som skildras
med viildig inlevelse är priorn i En beribtel,se, som hämmas och hindras i allt,
och verkligen lider, 8€nom sitt hat mot sin wåger. Eller Isac Graas son som döms
av sin egen tomhet och kärleil<slöshet efter förräderier mot fadern. Eller fadern
i Sueket iom får sin kärlek till dottern helt svärtad och omöjliggjord genom sitt
ägandebegär och en hopplös brist på förstående generositet.

Och skulle man gå vidare och se på de språkliga uttrycksmedlen, visar det
sig act de flesta ord som pina, plåga, lidand.e osv. står just i den metaforiska
betydclse som jag illustrerat med gapsåren ovan. Och vid en excerpering skulle det
visa sig att ord som tornhet, tyngd,, uäntan, ensarnltet är frekventare än uttryck
för fysiskt lidande.
Det allra mest mänade och fullstänåiga exemplet på denna accentuering av
psykiskt lidande är den senaste boken, Ordgränser, där för,fattarinnan griper efter
bilder från alla häll för an inskärpa den definitiva omöfligheten av mänsklig
kommunikation.
Mot bakgrund av det senaste exemplets ogenomträngliga mörker är det väsentligt att inskärpa att det som inledningwis sades om happy-end i katolska romaner
har en viss tillämpning även för Birgitta Tro:zig. En företeelse på gränsen mellan
de goda och de onda krafterna är den så ofta föreuädda luttringen. Nästan alla
bokens gestalter mognar och uwecklas under sitt lidande, och föt flertalet kvinnor

är det märkligt vilken positiv effekt iråkade trångmål kan ha. Men det mest
typiska exemplet är lsac Graa, som luttras inte bara till förnedring utan praktiskt taget till förin'telse i stadens dårkista, där han med en sista mobilisering
av sitt vett formulerar sin sista replik, till sin dotterson:
>I dig är jag uppstånden>> (De iltrdrta s. r65).

I En berättelse från Kusten är detta motiv tydligare. Dels genomgår romanens
bov, apotekaren Fischer, en verklig kris och omvändelse, dels dör den puckel,försoningsdid. Ett tredje exempel är dominiryggiga i någon sorts maftyr- eller
komma
över sitt hat, men som trots sina egna
lcanklostrets prior, som inte kunde
inre uppgörelser till sin egen stora häpnad lyckades få klostret på fötter. Även
han vandrar genom själens mörka natt fram till en slags uppgörelse och insikt
även om det sker i mindre dramatiska former.
Boktiteln Leuand.e och d,öda antyder en annan polaritet mellan gott och ont
än deo som uttrycls i luttringen. OÅet död har ofta i Birgitta Trotzigs böcker
den berydelsen att någon står utanför kärlekens gemenskap. Och det är också
i denna novellsamling som man bäst kan finna kädeken explicit uftryckt, t. o. m.
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kontrastiva termer.

När

Victor ensam, hungrig och utstött hasar sig
igenom depressionens USA på tre*iotalet och plötsligt finner en kvinna som älskar
honom, besl,<rivs reaktionen

svensken

:

>Han höll i en hand, en hand höll i hans, den kramade hans fingrar som
om den drog i honom för att klämma sönder dem. Eller som om den drog
i honom för att få honom ut ur det blodflimrande som han trampade och
kämpande i?
Och det var mörkt. Men han drogs ut ur mörkret
--miidosamt sotn otrl ban födl.es> (s. 166, min kursivering).
Och hennes reaktion:

>Utanför honom aar hon d1d. UtanfOr hans kropp var hennes kropp skugga,
sjukdom, förmultning>> (s. r7o, min kursivering).

Detta är det tydligaste exemplet på metonymierna >levande: älskande> och
>död:ensam, isolerad>>, men novellsamlingen
och i viss mån hela Birgitta
Trotzigs författarskap
rymmer tillräckligt mänga
exempel för att motivera

-

titeln.

Dessa wå exempel på hur de goda kra'fterna sätts in i det litterära mönstret
genom luttring eller polariteten >kädek
snsamhgl>, visar på detsamma som letts
i bevis ovan, nämligen att lidandets problem
inte är vilket lidande som helst
utan ensamhetens. Och därvidlag finns naturligtvis både en social och en religiös
aspekt, även om de sällan renodlas. Både den vanliga känslan av ensamhet, brist
på vänner, och känslan av förlorad kontakt med Gud får ju samma metaforer av
kyla och död. Men i En berätreke från Kusten, som är den tydligaste romanen
i detta och många andra avseenden, finns en formulering som väl .kunde stå som

motto för detta lidandeproblem:
>>Hon visste
stans

-

att hon nu var skild från Gud och bodde för sig själv någon-

var bor man när man är skild från Gud?> (s. 176).

cARL G. MoRAVEC sJ

Giacometti

-

samtidens

Dofttättör

I
Från tanke

till bild

Hur fascinerande är det inte att efter att aldrig så lite ha fOrdjupat sig i JeanPaul Sartres, Maurice Merleau-Pontys eller Martin Heideggers filosofiska reflexioner överg:å till Alberto Giacometds porträtt! Hur välgörande är det inte att få
lämna tankarna för aa i bild uppleva det man just tänkt på! Alberto Giacometti
(t9or-r966) är ett exempel på en nutida konstnär
och penna
uttrycker just det som ledande filosofer på sia mera abstrakta
sätt är sysselsatta
med. Låt oss komma ihåg några av de viktigaste tankarna hos
de tre filosofer som nämnts. På så vis får vi nyckeln till varför konstnären från
Grisons

i Schweiz målar

som han gör.

Filosoferna

Martin Heidegger bekänner i ett brev ftän t937, att han är >sysselsatt med varats
han är
problem i dess helhet och med själva varat>. I alla Heideggers verk
- intensiv
anar man en
för övrigt en lika stor Höldedinälskare som Giacometti
känsla för konkret existens. När Heidegger mediterar Qver varat går han alltid
från det existerande tinget till existensen. Hans utgångspunkt är med andra ord
tinget-isig. Han utgår från vad han kallar f& Dasein. Vad beträffar människan
ser henne den tyske filosofen
det är vad Giacomettis porträtt alltid framställer
huvudsakligen som den som avslöjar varat. Vi hör ekon från detta när Giacometti
talar om sina egna porträtt.
Det är av Jean-Paul Sartre, som var god vän med Giacometti och ofta hälsat

på honom i hans atelj6, som vi har lärt oss att tingen i la nausöe (äcklet) avslöjar sig för oss i sin >råa> existens, en soi som han såger, i en massiv orörlighet, omedvetna, ogenomskinliga i sin identitet med sig själva. När det gäller
Giacometti, framtrdder något liknande i konstnärens besvikelse. Han tycks aldrig
ha kunnat avsluta etr porträtt. Han stod inför gåtor, inför det okändas dimension.
Om Sanre säger, att människan >>inte är det hon är utan det hon inte är>, så
ser också Giacometti människan på en gång framträda och försvinna ur synfältet
när han försöker porträtera henne.
Maurice Merleau-Ponty, den franske fenomenologen, vill i likhet med de wå
övriga filosoferna, att man skall gå tillbaka till konkreta ting, till det som omedelban dr givet. Merleau-Ponry anmärker, att >>även om tingens existens aldrig uppnås
samtidigt
uppfanas på avstånd och i själva
helt och hållet, så kan den
tingen>>, och vi kan se hur Giacometti översätter de*a till genomskinlig rymd.
Han skulle siikert gå med på att han, med Merleau-Pontys ord, försoker uttrycka
>vad vädden just nu upplever>. Konstnären förlorar heller aldrig hoppet om att
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han skall lyckas avbilda människan. Han fu hfu ett eko av filosofens ord, att
människan >>borde inte födora hoppet om atr en dag kunna tyda de 'tecken'
som genom sin hemlighetsfullhet plägar och undflyr henne>>.
Al.berto Gia.cometti

Om modernt filosofiskt tänkande hjälper oss att förstå Giacometti, så är också
det omvända fallet. Giacomemi håller för det första alltid på med ett oavslutat
porträtt
och vet om det. Skälet är att modellen, som vi redan nämnt, på en
- framträder och förwinner för honom. En filosof skulle säga, att konstgång både
nären här konfronterar varat med icke-varat, så att foljden blir en ständig visuell kris. När målaren talar om sin situation använder han ofta orden rymd,
och toruhet. Och ansikten på hans porträtt verkar faktiskt modellerade av själva
rymden. Detta rymd-ansikte blir dialektiskt till en transparent konstruktion, eftersom konstnären gör allt för att försöka måla också luften bakom personens huvud!
Ytterst erkänner Giacometti själv: >Det är fullkomligt omöjligt att göra färdigt
saker som man målar efter modell>.

En egendomlighet med Giacometti är att hans sätt att se oavbrutet förnyas i
modellens närvaro. Han ser ständigt personen för första gången. En kväll, när
hans hustru hade suttit modell åt honom hela eftermiddagen, satt Alberto och
stirrade på henne över en kopp kaffe på ett kaf6. Hon fuägade honom till slut
vad han tittade pä, varpä han svarade: >>Det hår år första gången i dag jag ser
förklarar varför Giacoden ständigt förnyade blicken
dig>. Detta fenomen
metci hade sin bror Diego som modell i femtio år. Verkligheten rycks te sig jungfrulig för honom precis på samma sätt som när han allra första gången försökte
fånga den på papper. Tyvärr förklarar detta alltid nya sätt att se också varför
Alberto ständigt förstör sina arbeten. Han tycks alltid >faire de difaisant>>, eftersom han ser längre, ser fram emot någonting nytt, som upphäver det han just har
fullbordat med penseln eller pennan. För modellen kan proceduren alltsä vara
prövande, som för James Lord, som i sin bok A Giacometti Portait (Garden
City, N.Y., Doubleday & Co., u. å.) beklagar det faktum, att Alberto målade hans
porträtt över hundra gänger på samma duk, och att han skulle ha fortsatt att
måla över det och börja om på nytc i all evighet, om inte Lord hade varit wungen
att lämna Paris och faratill New York!
Här kan man också ta upp den välkanda tesen, att alla konstnärer har en tendens
an mäla sitt eget porträtt. Och om det är sant som Giacometti säget, att han på
allvar verkligen ser någon bara ndr han målar honom, kan man nog säga att det
om det nu är möjligt.
finns mera av honom i hans portrått än i honom själv

-

Giacometti

Ett portrdtt som han erkänner föreställer honom själv är Hunden, en skulptur
som han gjorde på en enda eftermiddag. Han bekiinner också att han helt identifierar sig med det arbetet.
Eftersom Giacometi är en man som hoppas, så ser han sitt porträttmåleri som
ett verkligt äventyr
ungefär som en jordenruntresa
och upphör aldrig att
- För honom är det mänskliga- ansiktet ett okänt land,
fascineras av sirt ämne.
fyllt av hemligheter. Han wekar inte att säga att han >hallucineras> av ansikten.
Ett skal härtill är kanske att han ser det levande huvudet som någonting oändligt,
med hans egna ord: >>Det mänskliga huvudets ofantliga valv liknar himlen>.
Giacometti är alltid trogen den modell han har inför sin fascinerade blick,
och han erkänner att han inte har någon stil eller teknik av något slag. Han
tillstår att han målar portratt av människor helt enkelt för att se dem bättre.
Den engelske kritikern David Sylvester säger att Giacometti vill vara trogen bilden på näthinnan och aldrig försöker komma längre! >Det finns ingen objektiv
verklighet>, säger å andra sidan Giacometti. Fenomenologerna måtte verkligen
känna sig hemmastadda i hans atelj6, där han med pensel eller penna försöker
uttrycka exakt vad hans ögon fängar in, även om personen framför honom till
slut i alla fall blir utsuddad eller övermålad på papperet. Giacometti är den
förste att erkänna, att han >inte kan teckna>>, men han fortsätter i alla fall, så
att han till slut ger oss en underbar bild av den person han har framför sig.
Den är resultatet av ett ihärd'igt arbete. Som konstnären själv har sagt: >Det
är mycket svårare att uttrycka det man bar sett än det mar. ae, eller inbillar
sig>'

Något som är viktigt att veta om Giacomettis sätt att arbeta under det att
han ständigt ser på sin modell, är att han försöker avbilda en blick. För honom
är skillnaden mellan en tom huvudskål och den levande modellen ögonens levande blick. När Alberto var i tjugoårsåldern var han fruktansvärt tädd för
att se en människa dö och för att se blicken försvinna ur hennes ögon, så att
huvudet blev till rätt och slätt ett föremåI. Han skulle för resten av sitt liv
i sitt porträttmåleri forstika hålla kvar livet genom att mäla blicken. Som han
säger själv: >Jag vill winga livet att stanna kvar i huvudena.>>
Konst sorn aerkligltet

Der är slående att se hur det moderna tänkandet kommer till uttryck i Alberto
Giacomettis tillvägagångssdtt när han målar porträtt. De tre filosofer vi nämnde
forskar var och en på sin håll och uppvisar intressanta skillnader i fråga om
metod när det gäller reflexionen över var"t i dess konlireta manifestation. De
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Tolerans

-

pä jorden

Ad.am: Välkommen! Det var roligt att se dig igen! Stig in!
Bertil: Tack skall du ha! Nöjet är helt på min sida! Det var länge sen vi träffades.
Ad.anz: Ja, det är verkligen länge sen. Nu bör vi ha åtskilligc att tala om.
Bertil: Ja, det har vi, men orsaken till att jag sökte upp dig tu att jag har en
speciell fråga, som jag vill prata med dig om. Det är problematiken omkring
toleransen som jag funderat på en smula.
Ad.atn: Ja, det är ett mycket aktuellt problem i vår plurala omgivning.
Bertil: Det är framför allt en fräga: Yad har kristendomen haft fOr betydelse
för toleransen? Kristendomen kallas ju kärlekens religion, och då måste den väl
ha mildrat äldre tiders grymhet. Men har man inte just i kristendomens namn
använt de mest brutala våldsmetoder? Och har det inte varit just de kristna som
har,fört blodiga krig? Rena religionskrig?
Ad,am: Ja, den kristna religionen har sina egna komplikationer, även när det
gäller toleransattityden. Men låt oss börja från början och försöka se efter vad
tolerans egentligen är.
Bertil: Men det är väl ändå ganska klart.
Ad.am: Ja, det är jag inte så siiker på.
dimmiga begrepp om tolerans.
Bertil: Vad menar du med det?

Ad,am: Så

I

va{e fall har folk

i

allmänhet tämligen

vitt jag kan förstå består tolerans i att en människa lugnt står ut

med andra människors felbedömningar, eller ännu tydligare: att en människa
kan älska en annan människa samtidigt som hon fördrar hennes misstag. Tolerans är alltså föreningen av wå relationer. Den ena är relationen till en vilseledd

reflekterar alla över vad som verkligen finns

-

över Dasein, f.ör att tala med

Heidegger. Giacomettis porträtt lågger kanske inte någonting till denna verklighet,
de blandar sig snarare med den. Konstnären sd.ger ofta, att han skulle vilja att
hans arbeten inte var >påträngande>, att de inte skulle märkas, ungefär som
gaff.el pä bordet. Men även om han i mycket är ett eko av vad vår
tids filosofer sdger, är hans porträtt remarkabla i sin intensiya
somliga skulle
säga kondenssyai,s
verklighet. När ögat återupplever konstnärens
äventyr kan
- punkt, utan försöker tranga in i existensens struktur hos
det inte vila pä någon
de människor han målar. Och om hans porträtt är oavslutade, sä är också vårt
seende av dem oavslutat, eftersom vi
såsom inför själva varat
ständigt
inbjuds att kontemplera dem om och -om igen
bara för att förundras
över
deras nyhet och mystik.

kniv och

IT4

Tolerans

-

på iord.en

människa eller grupp människor och den andn dr relationen till saken. Man är
bunden till en människa med karlek. Ändå kan man inte blunda för eller just
därför kan man inte blunda f.ör att den m?inniska m^n älskar har en syn på vissa
sakförhållandefl som är felaktig. Tolerans är helt enkelt lösningen på den konflikt som uppstår när kärlek och misstag möts. Tolerans är alltså någonting som
endast kan finnas på jorden. I helvetet finns nämligen inte längre någon karlek
och därför kan det heller inte finnas någon tolerans där. Och i himmelen eller
i fulländningen om du nu föredrar ett modernare uttryckssäft finns det inga misstag och därför är det överflödigt med tolerans där. På jorden är däremot misstag oundvikliga. De är liksom skuggor från helvetet. Och ändä d,r der på jorden
som den eviga dagen redan gryr. Där kan människor älska varandra. Jorden är
det enda ställe där det kan finnas tolerans.
Bertil: DEt var en intressant definition, men den är inte en definition i ordets
stränga betydelse.

Ad.am: Det är heller inte meningen med den.
Bertil: Jag förstår. Du vill ge en åskådlig beskrivning. Men den bygger pä att
du beskyller medmänniskor för att begå tankefel. Är det riktigt snyggt egentligen
att se ner pä andra människor på det viset? Är det inte i själva verket kärlekslöst?

{ör moraliska brister. Det är inte brist
på god vilja iag klandrar någon för. Vad jag däremot inte kan undgå att lägga
märke till är att det finns människor som lider av en viss brist på rätt insikt.
Om deras tankar inte helt svarar mot realiteten kan jag inte vara helt likgiltig
för det. De kan ju misslyckas på grund av felaktigt omdöme.
Bertil: Då vore det väl bättre att ba:.a ha en smula överseende med deras fel.
Är det inte helt enkelt så att vi bör älska dem som tänker annorlunda och framför
allt inte särta oss till doms över dem?
Ad"am: Du vill alltså bara ta hänsyn till personrelationen, bara älska. Sakförhållandet spelar ingen roll menar du.
Bertil: Just det. För mig räcker det med den ena av de wå relationer du nämnde.
Ad.am: Men hur ställer du dig då till sådana som inte har samma inställning som
du i den hd'r f.rägan? Om det är sant att åkta kärlek utesluter all tanke på
andras fel, konstaterar du ju samtidigt en brist hos alla som inte delar din ståndpunkt. De hyser ju inte den karlek du talar om. Du placerar dem faktiskt på
en lägre moralisk nivä 'än där du själv står, enligt vad du säger. Då har du
råkat i konflikt med dig själv. Du vill inte förebrå någon och just därigenom
tvingas du at göra det du vill undvika. Jag har det betydligt bättre ställt. När
jag ser att andra människor gör misstag innebär det ju inte alls något nedsättande
Ad.am: Inte alls. Jag beskyller y'u ingen

II'

lVilhelm Köster

för dem. Det är mänskligt att

f.ela.

Det betyder ju inte att de har moraliska

defekter. Ett misstag kan man alltid råka ut för.

Bertil: Du kan verkligen sätta myror i huvudet på en.
Ad.arn: Och en sak till. lag ät alltså öppen för att jag själv kan ha fel lika
mycket som andra kan ha det och det blir i själva verket en stimulans för min
egen kärlek. Om jag ser klart att en vän till mig är inne på en fatlig viLg,
så känner jagmig ännu mera driven an hjåLpa honom.
Bertil: Det kan du ha rätt i. Men jag är ändå inte riktigt nöjd. Är det inte så
att du försöker höja dig på ett ojust sätt över andra, när du påstår aa de gör
misstag? Är det inte ganska vägat, f.ör att inte säga inbilskt av dig, att tro att
du ensam sitter inne med den rätta åsikten?

Ad.ant: Är det så säkert det? Det gör ju på sätt och vis alla människor. Det är
nu en gång för alla så att vi är inriktade på verkligheten just därför at vi
är människor. Vi bygger vårt liv på det vi anser vara sant. Så är människan
funtad. Någonstans inom oss stcjder vi oss på det som vi betraktar som en realitet.
I någon innersfär är vi säkra pä att vi befinner oss på den rätta vägen. Vi slåss
givetvis inte om ytligheter, men när det gäller vår grundinställning kommer vi
under inga omständigheter ifrån att räkna med att vi har kontakt med verkligheten sådan denna dr. Pä det sättet existerar vi. Det är möjligt att vi inte
har artikulerat vad som är existentiellt för oss. Ja, siikerligen blir en hel del
av det vi är engagerade i outtalat. Men redan tillvägagångssättet har i sig ett
omdöme om livets mening och innebörd. Våra faktiska reaktioner implicerar ett
ställningstagande som i sin tur anknyter till något man kan inse och sdga ut.
Det går att analysera sig fram till det. Bakom varje >behaviour>> står en övertygelse, även om man inte är medveten om det. Ingen människa kan kornma
if.rän att betrakta alla som har en annan grundsyn än hon sjäIv har, som vilseledda. Det är inte alltid vi gör det uttryckligen. Men vi kan inte undgå att göra
att
det. Detta är baksidan av att vi har en läe€ning som är för sanningen

-

vi möter realiteten och förmår dra konsekvenserna av det.
Bertil: Men är det verkligen så att olika människor eller grupper av människor
har så olika åsikter atr de måste beslrylla varandra för misstag? Kan det inte
helt enkelt vara så att det bala fu uttryckssätten som skiljer oss från varandra?
Överrygelsen kan ju i grund och botten vara likadan, även om orden awiker.
Ad.arn: Det är riktigt. I mänga fall fu det samma övertygelse som ligger bakom
olika uttryckssätt. Det fu ofta svårt att trdnga igenom de olika verbaliseringarna
i så hög grad att den reella samstämmigheten kommer fram. Men vi är inte heller
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vära olika språktraditioner och utryckssätt att vi inte skulle kunna
ha någon chans att frigöra oss.
Bertil.: Men då är du ju illa ute med din toleransidd.
Adam: Nej, inte alls. Så länge det bara år fråga om olika terminologier är det
inte ännu någon toleranqproblematik. Toleransen blir det inte fråga om förrän
vi riktar vår uppmärksamhet på livets hela bredd. Då gör vi nämligen den smärtsamma upptäckten att livsåskådningarna förekommer i pluralis. Det kan till och
med hända att olika livsåskådningar döljer sig bakom en och samma terminologi.
så inlåsta

i

Bertil: Men innebär inte pluraliteten en rikedom?
Ad,am: Jovisst är det så. Livet skulle rentav bli långtråkryt, om alla tänkte på
precis samma sätt. Det skulle vara omöjligt att leva tillsammans om alla hade
sarnma smak. Vi människor är gemenskapsvarelser även i den meningen att vi
behöver kompletteras av andra. I umgänget med jämlikar utvidgas vår horisont.
Därför har olika människor alltid anledning att bemöta varandra med tacksamhet. Men toleransfrågan har vi nu inte ens snuddat vid. Det är n?imligen
något annat vi inte får glömma bort. Det visar sig att olika ståndpunkter är
oförenliga. Man kan beklaga det, men det är så. Det vore naivt att nonchalera
det. Det förekommer att wä åsikter utesluter varandra. Och här börjar svårigheterna. Två livsåskådningar kan till vissa delar vara varandras motsats€r. För att
ta ett exempel. Det är ju så att gudstro och ateism inte passar ihop. En kristen
och omvänt.
människa kan inte gå med på den livstolkning en ateist har
Bertil: Men kan de inte förstå varandra i en ädig bekännelse -av att båda wå
inte känner sig riktigt säkra på sin sak?
Ad.ant: Visst, men även då skulle de ju anse att någonting är sant, nämligen
att de inte kan van säkra på vare sig gudstro eller ateism. I och med det skulle
både ateisten och den kristne tillsammans komma i motsatsställning till alla dern
som inte delar deras gemensamma åsikt. Hur långt du än vill gå med att ikägasätta etablerade livsåskådningar och hur beredvilligt än deras bekännare relativiserar sig själva, så hamnar de ändå alltid i något de anser vara sant och därmed
har de redan avböjt en motsatt bedömning. Det ingår helt enkelt i människans
existens. Jag fu frestad att såga att det nästan tycks ingå i hennes biologiska
konstitution att hon lever med något hon anser vara sant. Man skulle faktiskt
kunna kalla henne för ett sanningsdjur.

Bertil: Vad i all sin dar menar du? Människan ett sanningsdjur!?
Adarn: Ja, alltså betydligt mer än en naken apa. Och därmed har vi kommit
fram till att ditt begrepp om pluralitet inte är entydigt. Alla människor är indi-
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vider och var och en har sin medfördda egenart. Alla människor är kallade att
spela sina speciella instrument i livets stora konsert. Däri ligger en given pluralitet
och den har vi alla gladje av. Men tyvärr finns det även en annan pluralitet.
Alla människor har sina egna livstolkningar. Hur är nu dessa utformade rent
allmänt? Jo, dels är de utformade av vars och ens individuella särart och dels
av vars och ens uppväxtmiljö. Men tiil detta kommer dven en viss svaghet hos
vars och ens omdömesförmåga att spela en roll. Det är troligt att ingen människa
helt undgår misstag och knappast heller någon grupp av människor. Det är i varje
fall ett faktum att vi ställs inför ett flertal livsåskådningar. Och denna pluralitet
är inte alls glädjande. Den borde inte finnas, men den gör det. Och det fu här
rcm vår toleransförpliktelse har sin grundval.
Berti.l: Då är ju tolerans inte något särskilt angenämt. Vi har alltså en övertygelse
som ingår i vår existens och vi älskar exempelvis en annan person som har en
övertygelse som är tvärt emot vår egen. Det betyder ju att vi dras åt två motsatta håll.

Adant: Ja, det betyder att vi är kluvna, kluvna mellan oss själva och människor
vi är fästa vid.
Bertil: Det är ju smärsamt.
Ad,anz: Ja. Tolerans innebzir lidande. Och alltihop beror på att människan är
konstruerad tör att möta realiteten, alltså gjord för sanningen, och på att hon
samtidigt riskerar att bedöma realiteten fel. Det framgår med all Onskvard tydlighet av den ständigt pågående vetenskapliga diskussionen. Men vad vänre är,
det händer att människor och grupper av människor just i fundamentala ställningstaganden, kommer ifrån varandra och därmed genast ställs inför uppgiften
aft Yara toleranta.
Bertil.: Detta är då verkligen ingen optimistisk livsfilosofi.
Ad.am: Säg inte det! Pessimister behöver vi inte vara. Faktum är att människorna
trots allt är överens i vissa grundläggande bedömningar. Delvis är det nämligen
som du nyss sa
endast terminologin som skiljer dem åt.
Bertil: Det måste du ge mig exempel på!
Ad,am: Gärna. Alla människor anser livet värt aft leva.
Bertil: Med undantag f.ör vissa existentialister, om jag nu för en gångs skull
också får komma med ett faktum.

Ad,arn: Ja, du har rätt. Men bedömningen att livet ät vårt att leva är något som
framför allt ligger i de overbaliserade djupskikten. Ju mer artikulerade livsåskå&
ningarna blir desto större blir risken för att vi inte liingre är överens. Ju mer
en grundsyn preciserar sig i detaljerade satser, desto svårare blir det för oss att
uppfatta helheten. Det är därför som en del människor drar sig för att bekänna
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Den kristna tron har ju med tiden fått en mycket långt

gående verbalisering.

Bertil: Dä dr det alltså därför som kristendomen gör toleransproblematiken

sär-

skilt invecklad?
Ad,am: Delvis ja. Men viktigare är något annat. Den kristna uppenbarelsen har
givit oss en utvidgad insikt om principerna. Den har kastat nytr ljus över tillvarons mening och människans situation. Vi har alltså fåtr en ökad säkerhet
om vad som är sant. Men inte heller detta är huvudsa,ken. Poängen ligger i att kristendomen till sin kdrna överhuvudtaget inte är en åskådning. Den är något förmer
ån bara en övenygelse.
Bertil: Du tänker på att den är en religion och att dess representanter räknar
med något gudomligt ovanför eller snarare utanför världen. Men kan detta medföra någon skillnad när det gäller toleransen?
Ad.am: Ja, absolut. Skillnaden är essentiell. I den kristna uppenbarelsen har det
gudomliga som du talar om visat oss att det inte är vilken verklighet som helst,
utan en personlig verklighet. Det är därför den kristna tron är något annat än
ett blekt försanthållande. En kristen människa är bunden vid en levande person
vid den makt som i Jesus Kristus har visat sig vara personlig.
Bertil: Och vad betyder det för toleransen?
Ad.am: Mycket. Tänk dig bara in i hur det år ndr du är bunden till en annan
människa. Låt oss ta den mest intensiva formen av bundenhet och anta att du är
förälskad.

Bertil: Ja,det

är jag faktiskt, om vi nu skall tala om det

Ådarn: Så myckec bäare. Anta då at någon kamrat har burir sig illa åt mot
vad heter hon for övrigt?
Bertil: Kerstin.
Ad,am: Alltså Kerstin. Anta, som sagt att någon har burit sig illa åt mot Kerstin.
Du kan inte glömma det. Visst fördrar du honom, tar till och med hänsyn till
honom och visar honom därmed något av den kadek sorn bergspredikan krdver,
men tål du honom verkligen? Du riskerar ju att Kerstin tar illa vid sig av att
du fördrar honom. Ibland frägar du dig om du verkligen älskar henne såsom
du borde. Förstår du vad jag menar? Du är bunden till henne. Och detta gör det
svårt för dig att stå ut med en som har sårat henne, kanske skadat henne. Eftersom vi är kristna människor är vi bundna till honom som i Kristus har visat
sina personliga ansiktdrag. Yt åir lyckliga över att vi är knutna till honom. Vi
vill vara det av hela vårt hjärta. Men när vi samtidigt tolererar en fiende till
kristendomen, måste vi då inte fråga oss om det är förenligt med vårt trosengagedin utvalda
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mang? Bör vi inte bli misstänksamma mot oss själva? Är det kanske så att vår
tro ändå inte fyller oss helt?
Bertil: Ja, men hör du! Inte kan man väl ändå jämföra Kerstin med det gudomliga.
Det verkar en smula ansträngt, tycker jag.
Ad.am: Jo
det är det naturligwis. Men det hjälper mig att säga ut det som
måste sägas. Det är samma f<;rhållande med kristna människor som med alla andn,
de står i kontakt med sina medmänniskor. Det är mycket som binder dem samman
med andra. Mångfaldiga former av samverkan, hänsynstagande, kadek. Men det
som är speciellt för dem just därför att de är kristna människor det är aff dven
deras tro är en personkontakt. Tron är en softs karlek. Ett sakfc;rhållande kan man
kanske strunta i for karlekens skull. Men för kristna människor är det inte längre
relationen till sakförhållanden som stör deras relation till vilseledda grannar. Det
som kan verka vara något har för l<ristna människor visat sig vara någon. Som
kristna är vi bundna till en levande person.
Bertil: Ta om det där!
Ad.am: Livsåskådningar är övertygelser. De avspeglar sakförhållanden. Men kärleken är och förblir ofantligt mycket mer än en övertygelse hur mycket övertygelse
den än innehåller. Kärleken är ett centralt krav för den kristna tron. Men det är
inte nog med det. Tron är siälv en form av karlek. Den består i att man har upptäckt att Gud är levande. Han har tagit en i anspråk och man bävar under hans
förtärande krav. Man känner en helt ny längtan att ge sig hän. Och samtidigt

dr man rddd att göra något eller vara med om något som skulle bagatellisera
eller besmitta eller såra Guds oändliga höghet. Man iir också rädd atr ens egen
trohet skall slappna. Det är signifikativt att det grekiska ordet pist6s inte bara
betyder troende utan även trogen. Men samtidigt består den kristna tron i att man
fär en fördjupad syn på medmänniskorna. Man dras till dem. Man vill hedra
dem. Man vill dem något, göra något för dem. Helt plötsligt står man inför
medmänniskorna i vördnad.
Bertil: Ja, det var då verkligen ingen lättsmält kost.
Adant; Nej, kanske inte. Men det är vad livet bjuder. Av allt att döma börjar
du nu inse hur mycket som i själva verket hör med till toleransen. Man behöver
inte ens sjålv varu kristen för att förstå det. Icke kristna kan mycket väl förstå
vad den kristna tron innebär för sina bekännare och vad den kräver av dem. Kristna
människor är inte endast kluvna mellan sig själva och medmänniskorna som de
älskar. Kluvenheten går djupare och kräver ännu mer. Kärleken binder dem till
medmänniskorna. Och kärleken binder dem i deras tro. Kärleken drar åt wå håll
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och de wå hållen står i mosats till varandra. Kärleken till Gud har samma
intensitq som alla personkontakter har.
Bertil: Är det alltså orsaken till att kristna människor brukat våld och fört krig?
Det strider väl egentligen mot kristendomens ideal?
Ad.am: Det måste ha varit så. I varje f.alI år det brist på mognad som åtminstone
i vissa fall har taglt sig mo$judande uttryck. Förmågan till tolerans är ju ett
tecken på mognad. Ändå är det weksamt om dagens människor på det hela taget
är mognare än gärdagens. Man talar ju vitt och brett om tolerans i dag. Men
tolerans är ju som vi kom överens om tidigare, ett slags lidande
det vill säga
tolerans medför lidande om man menar allvar. Om tolerans inte medför lidande
är det inte fråga om tolerans utan på sin höjd ftäga om en lätt intresserad likgiltighet. Och det är väI denna likgiltighet man i dag kallar tolerans. Likgiltighet är alltså bara en annan form av bristande mognad i lika hög grad som intolerans är en form av bristande mognad.

Bertil: Ja, nu börjar jag inse vad du menar. Men då kommer ett annat problem.
Man kan ju fräga sig hur toleransen då bcir utformas och fungera i vårt samhälle. Hur skall de makthavande i en demokratisk stat bära sig åt för att gara;ntera
tolerans verkligen utövas?
^tt
Ad.am: Ja, det är verkligen en intrikat fråga. Det finns ju inte bara hyggligt
folk i vårt samhälle. Det finns också destruktiva element. Man kan alltså behöva
skydda sig. Det gäller särskilt sådana som har ansvar för andra, t. ex. föräldrar
som har ansvar för sina barn. Här måste lagstiftningen finna en uwäg mellan
ytterligheterna. Statsmakten måste garartera både samvetsfrihet och skydd mot
övervåld. Den stora svårigheten ligger i att både samvetsfrihet och övervåld tolkas
på så olika sätt. Men det här rör frågor som knappast löses på en kväll.

Bertil: Ja, vi har hunnit med en hel del och jag har fått en del att tånka pä.
Vi kan behöva sova på saken och det ganska snart för resten. Det hat blivit
sent.

Ad.am: Yägar jag skicka med en liten hälsning

till

Kerstin?

för henne vad vi
har löst för världsgåtor. Det skall bli intressant att se hur hon tar det där om
Berti.l: Ja, naturligwis. Tack skall du ha. Jag tänker berätta

att tolerans år ttägot som bara hör jorden till och livet på jorden.
Ad.am.: Vad tror du hon kommer att såga om det, då?

Bertil: Det är svårt att säga. Hon kommer kanske att sdga att sådana där resonemang ar typiska för karlar. Men kvinnor har ju också en viss förmåga att inte
alltid tala om allt vad de tänker. Farväl!
Ad.am: Alltså då!
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Var Jesus revolutionåir?

Ett i Latinamerika specielh brännande

änz'ne beband.lat ltär au aniuerr;terJd.ocenten Teresa Henaiz,
Btenos Aires, Hon är rned.arbetare i tid'skriften
Act*alid.ad, Pastoral d,är bon bar skrhtit otn sarnma
ämnetkomplex,

Vid den akademiska öppningsceremonin med anledning av läsårets börjar 1969 vid den fuia Ia-

kulteten för protestantisk teologi i Paris höll Oscar
Cullmann, en av de mera framstående protestantiska teologerna just nu, ett viktigt föredrag. Det
har i omaibetat och utökat skick utgivits även på
och hans
svenska under den suggestiva titeln
"Jesus
tids revolutionärer (Verbum, Stockholm r97o), Det
fu fÅga om ett lika intensivt som till volymen
litet verk
68 sidor
som syftar till att pre- för den kr,istna synen
i evangeliet
sentera grunden
på ovannämnda samband
strikt historiskt, efter-

- för att verket är så
som ämnet kräver det. Just
kortfattat hänvisar författaren på visa punkter till

Efter att ha diskuterat desa punktet visar Cullmann ,i detalj, hur Kristus i hela sin förkunnelse
och hela sin inställning radikalt undviker att viälja
mellan alternativen konformism och upptor med
våld. Detta måste ha varit en svår chock för anhängare av bäda lösningarna. Zeloteraa, som förespråkade våld för att rena kulten, avskaffa de sociala skillnaderna, störta kejsarmakten och för att
med mänskliga medel upprätta det messianska riket
på jorden, kan knappast ha accepterat att det fanns

publikaner bland lärjungarna, att Kristus tog väl
emot de hatade utlänningarna och hedningarna och
awisade våldet och den politiska och krigiska messianismen, älskade sina fiender, så mycket mer som
detta stämde in på många aspekter av Kristi förkunnelse. Och de som var anhängare av den etablerade ordningen kan knappast ha haft lättare att
acceptera anklagelserna mot skriftlärda och {aris6er, de hårda uaalandena om rika och fattiga, sce-

i templet eller det faktum att det fanns zeloter bland lärjungarna. Hela evangeliet är präglat
av den officiella judendomens fientlighet.

nen

e$ annat av sina verk: oStaten i Nya testamenteto
(även det utgivet på Verbum, Stockholm 1957).
Han diskuterar vidare i ett viktigt men mycket
specialiserat avsnitt de eventuella relationerna mellan Kristus och zeloterna.

Ärnnen

Cullmann behandlar temat utifrån ett odiskutabelt
perspektiv: säger man sig vilja belysa ea konkret
alternativ med Kristi exempel, måste man först veta
exakt vad han gjorde och sade i denna fräga. Man
måste också veta vad han hade för inställning till
dem som på hans tid stödde förhållanden jämförbara med dem som råder i dag. Om det fanns
ea direkt saoband mellan religion och politik i
den antika världen, skulle man nog kunna säga att
problemen var svårare då än de är nu.

En israelit på Kristi tid konfronterades ofrånkomligen med re ömtåliga punkter när det gällde
vad han skulle inta för attityd till den etablerade
makten: kulten, de sociala skillnaderna och förhållandet till den romerska ockupationsmakten.

Alla tre krävde mycken eftertanke.
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Suar på frågor

När Kristi förkunnelse ibland svär mot hans inställning är det just för att bådadera har'sin grund

i

den mest fullkomliga förtrogenhet med Faderns

vilja och i en aktiv väntan på fukets ankomst.
Han ger det mest ndikala av svar
419 ssian
men
nu leva och handla enligt Rikets lagar

- hos
han kräver samtidigt ansvar och medvetenhet
var och en av dern som följer honom. Det vi i dag
kallar rstrukturomvandling' skilde sig ibland med
nödvändighet från en sådan vars och ens totala
helomvändning, men man hade inte precis haft
den i tankarna. Tvärtom
och det just på grund
- omedelbart förestående
av ac man hoppades på det
eskatologiska slutet. )... Å ena sidan sade Jesus,

att skillnaden mellan rika och faaiga var emot
Guds vilja i ljuset av det Rike som skulle komma.
Denna dom över den rådande sociala ordningen
är i sig revolutionär. Men den är det inte i den
meningen, att Jesus uppmanar till ea krossande av
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denna ordning.

Å

andra sidan kräver han något

av sina lärjungar för aa förbereda dem för

den
allmänna omstörtning, som kommer från Gud: var
och en bör, individuelk, red.an na, på sitt onoråd.e

tillänrpa det kommande Rikets normer. Vad skulle

alla hans uppmaningar till lärjungarna annars ha
tjänat till? Lika lite gör Jesus här upp ett rcoolutionärt prograrn. för att ret'ormera sambället, Gud.
skall snart döma de orätwisa institutionerna. Det
är människan som individ som skall förändras genom kätlekens lag. Som sådan manas hon att göra
bättring ... Hur chockerande det än, med utgångspunkt från moderna uppfattningar, kan te sig att
Jesus på detta sätt prioriterar den individuella förändringen av sinnelaget, så får vi inte pressa texterna. Jesus viil utrota egoismen, hatet, lögnen och
orättvisan hos individen. Det är därför han vill
förändra människans förhållande

till sin nästa., De

till

Gud och också

orätwisa institutionerna

lriti-

hårt, men reserveras för Guds dom.
>Men inom ramen för det bestående samhället bör
lärjungen ind,ividuellt redan nu, tillämpa det kommande Rikets normer. Vi bör fortsätta på den väg
Jesus har anvisat, och visa att den sociala fuägan
kommer att lösas av sig själv om individen omvänder sig lika radikalt som Jesus kräver."
seras visserligen

Slflrratrer

Cullmann förklarar sig slutligen ha redovisat grunderna för tillämpandet av Jesu exempel på vår tids
problem, men däremot inte själva lösningen. Den
ät, säger han, en svår uppgift, om mao utan utvikningar åt höger eller vänster vill respektera de
bibliska textern4 som ställer krav på alla och inte
medger några eftergifter, och det blh omöjligt för
Jesus att acceptera någon av sin tids religiösa, sociala eller politiska grupper
och rnycket mindre
då vår tids. Men hans hopp- föder en starkare impuls att >kämpa
men på ett konsekvent sätt
och inom alla de- existerande grupperna
för
- den
rätwisa i denna förgängLga viirld, så länge
ännu existerar>. Jesu acceprero d.enna aä.rld. son
platsen för oåra hand,lingar ocb som. den end.a normen för den.

H,järtax omaändelrc

Det finns en punkt där denna tillämpning kräver

att man går djupare: förkunnelsen av evangelium,
utförd i perspektivet av att det eskatologiska slutet är omedelbart förestående, avser endast den individuella omvändelsen, inte dess interaktion med
de strukturer inom vilka den sker, och över vilka
Guds dom är nara förestående. Den avser än
mindre deras förändring, som har berydelse endast
om man räknar i sekler. >Men det är inte mindre
visst, att den kristnes frärnsta uppgift * att l.öränåra hjårtana."

Men man fär d*föt inte avstå från detta tilllämpande.
"Jesu hopp får nämligen inte förväxlas
med det specifika hoppet på historiens omedelbart
förestående slut, och när Jesus uppman,u lärjungarna att för* söka Guds rike, innan de tänker
på sina materiella behov, förlorar detta krav inte
sitt värde även om vi vet att världen kommer
aft fortsätta att existera i århundraden. Bör inte
vår tid, som är så upptagen av reformer, i dessa
reformers intresse ta Jesu uppmaning till hjärtats
omvändelse
något som också innebär aft man
- våld
skall avstå från
på mycket stort allvar?
- försvagas inte det ömseUtesluts eller i vart fall
sid,iga inflytande vi har talat orn, om man inte
gfu med pä att bj*tats omvändelse, det centrala
temat i den kristna förkunnelsen, har prioritet?"
Cullmann ser det spontana gemensammma ägandet

inom urkyrkan som ett bevis på aa den individuella omvändelsen är socialt fruktbar.
S amr er

Aan me d,

ic Ae - Aris

tna

Cullmann belyser en annat viktigt tema med liknande reflexioner. Det är på sätt och vis riktigt,
att Jesus stod nära zeloterna. Men medan de mer
eller mindre hade samma mål och medel som sina
förtryckare, var Jesus långt mera radikal: rHans
mål och medel är inte 'av denna världen', som
fallet är vad gäller zeloterna., Det är därför han
samtidi$ vänder sig både mot dem och mot försvararna av den etablerade ordningen. I själva verket "varnade han dem som stod honom nära för de
fruktansvärda konsekvenserna av deras fundamen-

tala misstag, som skulle försvåra alla

ansttäng-
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ningar och sluta med att i sin tur göra nonkotformisterna till konformisterr. När det gäller
denna aspekt finns det också möjlighet till en aktuell tillämpning: ,.. . Det finns gränser för hur
mycket den kristne kan samarbeta med icke-kristna,
>sekulariserade) grupper, hos vilka han tror sig
se ett ideal förverkligat, som står evangeliet nära.r

Han bör naturligwis söka kontakt med dem och
glädja sig över att de i tysthet närmar sig Riket
och samverka med dem så långt mål och medel
tillåter. >Han kan göra dem en tiänst endast genom
att inte nöja sig med att upprepa vad de själva
Han bör wärtom utifrån sin grundinställning, som n* alLt kommer omkring är en annan

säger.

inuesse

i deras eget
la 66d att säga ett -kategoriskt nej

används står

i motsättning till

än deras, säga dem något mer och

- som eftersträvas och de medel
när de mål

som

evangeliet.u

Syntes

Cullmann har skrivit en intressant bok. Eftersom
han vänder sig till en publik sorn är insatt i de
senaste bibeldiskussionerna, kar' aägrz punkter förvirra läsare utan specialkunskaper, men det finns
ingenting som hindrar aa de förstår den centrala
tanken, som grundas på en mycket klar argumente-

ring.
Den'na har wå plan. Det ena ägnas åt att fastslå
Jesu verksamhet sådan vi känner den från eyangelierna. Den kan sammanfattas i tre punkter: Jezu

förkunnelse innefattar häftig kritik mot orätwisa
institutioner och förhållanden, men den koncentrerar sig på hjärtats omvändelse och aldrig på förändringen av den sociala ordningen som sådan.
Jesus överlåter åt Gud att döma vid ett nära förestående ingripande och koncentrerar sig på den
radikala lydnaden mot honom och överlämnandet
av sig själv till honom, därför att rtillflykten till
våld kränker en absolut rättvisas och en absolut
kärleks kravu. Man får inte ändra Rikets natur
och göra det till ett begränsat mål. Det andra planet utforskar möjligheterna till en fruktbar och
autentisk mänsklig verlsr-het, och påminner om
att hjärtats omvändelse alltid är den oundgängliga
drivktaften bakom strukturomvandlingen. Detta
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förverkligas genom det ömsesidiga inflytandet personer emellan, de enda källorna till ny kritik, nya
projekt och lösningar, om mar inte vill begränsa
sig till att bara byta etiketter. Cullmann intresserar
sig också för förutsättningarna för att samarbetet
med icke-kristna grupper skall resultera i det lojala tjänande och vittnesbörd som de kristna hoppas
på.

Rellexioner
Boken är inte bara intressant
den är också krävande. Den konfronterar oss -med ett modigt tänkande, som inte försöker förminska den utmaning

som ligger i vår tids förvirrade och smärtsamma
verklighet och som heller inte förvandlar det bibliska budskapets radikala djup till enkla slagord.
Man kommer i detta sammanhang att tänka på
några meningar ur Paulus VI:s brev till kardinal
Roy: >Herrens Ande, som besjälar den i Kristus
förnyade människan, vidgar oavlåtligt de horisonter, inom vilka hennes själ söker uygghet, och de
gtänser inom vilka hon gärna skulle vilja begränsa
sitt handlande. Det bor en kraft i henne, som uppmanat henne att lämna varje system och varle ideo-

logi bakom sig. I världens innersta ligger

män-

niskans hemlighet, hon som under en historisk och
psykologisk uwecklingsprocess, där wång och frihet, syndens tyngd och andens lyftning kämpar

med varandra och upphäver tatandra, upptäcker
att hon är Guds barn."

Det är endast ur en klarsynt, realistisk, ödmjuk
och nästan alltid smärtsam eftertanke, som de
fungerande och samtidigt radikalt ursprungliga
formlerna kan komma. Ddrför bör
som anmärks
i samma brev till kardinal Roy - de konkreta
ätgfuåer som leder till en större -rätwisa srändigt
tänkas igenorn på nytt, tas upp till behandling
och anpassas till varje omständighet, något som
är naturligt när det gäller dessa problem, som stän-

digt förändras.
Förhållandet mellan personlig omvändelse och
förändring av suukturerna kräver den djupaste och
mest konkreta reflexion. Den måste sättas in inom
ramen för vars och ens ansvar, alternativ och möjligheter, som är omöjliga att utforska. På det sät-
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tet skulle många ansträngningar, som på ett onödigt sätt förslösas, kunna samordnas och mångfaldigas i en känsla av aft man gör en gemensam
upptäckt.

Ett annat än mer grundläggande problem som
Cullmann tar upp i sin bok är det religiösa värdet
av vatje relation med nästan, det direkta och oumblirliga band genom vilket man knyts till Gud.
Vi är övertygade om, att detta verkar befruktande
och möjliggör en befrielse från maktens börda
inklusive den ofrivilliga
frän fruktan och misstto, från påwingandet av- ltatje slag av schema
även det som har karaktären ay >leflislse) som hindrar oss från att erkänna och respektera
personer och grupper som de är.

till

På samma sätt som kärleken

nästan

tecken på och ett uppfyllande av kärleken

är

till

ett

Gud,

på det fruktansvärda hot som Lagerchef
Fritsch utslungat: För varje rymning
tjugo

genast

- ingen
till hungerbunkern! Den .natten sover
lader Kolbes barack. Dödsskräck griper de hårda
männen, som upprepade gänger under tortyr önskat
sig döden, döden befrielsen. Men inför svältdöden
ryser alla. De är modiga. Att f.alla för exekutionsfångar

i

plutonens gevärskulor eller att stupa i strid är de
inte rädda för. Varje dag ser de galgen utan an
sluta ögonen. Men
att kämpa dag efter dag mot
- som om den vore uppmätt
döden, ta emot den
med en droppmätare, då inälvorna torkar ut, då
febern stiger och ingen dryck finns att fä
sjålv.a
- ryktanken på detta är förlamande. Fruktansvärda
ten om vad som händer i svältbunkern kretsar i
lägret. De dödsdömda
så säger ryktena
har

inget mänskligt inom-sig längre.

- med
Till och
ju
för dem. Det är
inte bara

som buden manar oss till, så vet vi, att >när vi
älskar Gud och håller hans bud ... att vi älskar
Guds barn. Ty däri bestfu kärleken till Gud, att
vi håller hans bud> (r Joh 5:z).
Denna realitet måste uppmärksammas mera
bland de kristna när det gäller de sociala problemen. Den är en viktig aspekt av det unika bidrag

SS-männen fasar
svälten som plågar dem utan också törsten. När
Ghandi åtog sig hungerstrejken, vägrade han aldrig att dricka. Aa dö svältdöden om man kan
dricka, är inte den värsta plågan. Törsten utgör
den förskräckligaste tortyr.
Den natten iågar sig var och en: Väntar detta

man väntar sig av de kristna

också mig?

i

deras världsliga

De

åtaganden.

Tereu Herraiz

Sista vittnesbördet

Den 17 oAtober t97t saligt'örklarad.es Maximilian
Ma.ria Kolbe, tillhörand.e franciskan- Aonoentualernas ord.en. Parel Kolbe, lödd år 1894 i Zd.unska
lY/ok i Polen och prästaigd. t9t8 i Rorn, dog und,er exrraord.inä.ra omoändigheter i koncen rationslågret i Aascbtt,itz. Den bär löliande berättelsen

iir

hämtad,

ar

Theod.or aon Viuingbolf-schell: boh

om Pater Kolbes letnad. ocb d.öd, rcm arhom *nder
t;teln >H;q ia d.ein Brud.er" på St.-Benno-Veilag

Leipzig t967. För öuerfittningen saarar Maria
aiga Karoutka,

Jad.-

Det är i slutet av |oli t94t. Fångarna återvänder
från arbetet utanför lägerområdet. Vid sammanräkningen saknas en fånge. Ånyo en flykt. Ålla tänker

i

motståndsrörelsen härdade kombattanterna

gråter som små barn. Bredvid fader Kolbe ligger
en ung fånge. Han darrar i hela kroppen.
Min vän
försöker fader Kolbe trösta honom
inte- rädd, döden är inte det hemskaste.
Nästa morgon hör de på uppställningsplatsen:
Flyktingen har inte återfunnits! Ålla, marsch till
arbetet! Block 14, giv akt!
Timmarna kryper sakta framät. Julihettan blir
alltmer outhärdlig. Det är strängeligen förbjudet
att tillhandahålla något som helst att dricka. SSmännen vakar och uupprätthåller ordning" med
slag av gevärskolvarna. Gång efter annan wimmar
någon av iängana och faller till marken. Utan
förbarmande hugger bödlarna in på den medvetsIöst liggande fången. Då slagen inte längre hjälper,
blir han dragen åt sidan och kastad i en hög tillsammans med andra. Från timme till timme växer
högen. Fruktansvärt! Ansiktena på dem, som endast
med största möda orkar stå på benen, blir alltmer
svullna. Med svårighet kan rnan känna igen dem,
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Fader Maximilian var ofta sjuk och svårt sjuk i
Auschwitz. Idag svimmar han inte. Idag faller han
inte. Han står upprätt liksom Johannes och Maria
under korset. Nu har hans sista prövotimme kommit. Vid solnedgången mognar långsamt hans beslut. Han skjuter allting ifrån sig. Nu tillhör inte
längre hans liv honom. Stunden har kommit då

han tillåter aft det tas från honom. I hans själ
I försoning med Gud och sin nästa,
i fullkomlig hängivenhet, lever han lilaom i den
ljusa middagssolen. Tiden går sakta. Vid tretiden
råder lugn.

på eftermiddagen tillåter bödlarna fångarna, som
ännu kan stå, att dricka soppa. Det är deras sista
måltid. Sedan återigen: Giv akt!
Ända till kvällen måste de vänta

Lagerfiihrer Fritsch tycker

på domen.
om teatraliska gester.

Han anser sig ha utmäkta pedagogiska talanger.
Idag bjuds det ett enastående tillfälle, f.ör att

en

Han väntar
bara pä det rätta ögonblicket. Tiden för kvälls-

iscensätta

umönsterbestraffning>.

uppställningen nalkas. På lägerplatsen samlar fång-

arna sig blockvis. En efter en återvänder de från
arbetet. Ålla ser, fyllda av förskräckelse, på sina
misshandlade kamrater. Somliga ber

i tysthet.

Fasan

uänger igenom leden av fångar. Fritsch tar emot
rapporterna. Plötsligt stannar han framför block
nr 14. Hans huvud påminner om ett bulldogshuvud. Det är uppenbart att det roar honom att
skrämma sina offer. Det råder fullständig tystnad.
Man skulle kunna höra en flugas flykt. Sedan börjar han lala
eller snarare skälla. Hans ord faller
som piskslag- i dödstystnaden: Flyktingen har inte
återfunnits. Därför skall tio utav er dö i svältbunkern. Nästa gång blir det tjugo! Han närmar

sig första ledet och tittar var och en

i

ögonen.
Förmodligen överväger han. Sedan skriker han på
bruten polska: öppna käftarna. Räck
erngan.

ut

Visa tänderna. Hans offer kryper ihop och ser ut
som djur som skall föras till slakt. Han undersöker
noggrant tändernas tillstånd. Är det ett raffinerat
sätt att plåga människor? Eller hälsoundersökning
som på en hästmarknad? Tänker han välja ut de
starkaste eller de svagaste? I de tyska fätglägerna
sparades de arbetsdugliga. Men den här lägerchefen
är en sadist Det är ett nöje för honom att gå
omkring bland fångarna som en dödens ängel. Till
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slut pekar han: Den där! Hans medhjälpare skriver
gerast in fångens nummer på de fördömdas lista.
Hår år människan bata ett nummer. Likbleka förs
de ut en efter en ur leden. Man hör tunga andetag
liksom av dödsjämmer. Fritsch väljer hela tiden
ut nya offer. Det roar honom. Den dät! Och den
också! Och även den! Nu är det redan tio, dömda
till döden. En av dem träder fram och ropar: Åh,
min arma hustru, mina barn. Aldrig mer fär jag
se dem! De som fick stanna kvar i leden, håller
andan. Man måste

ha varit i ett utrotningsläger

och upplevat detta vilda begär med vilket människan klamrar sig fast vid livet. I ett sådant ögonblick är de övriga fångarnas medvetande behärskat
av en enda tanke: denna gången var det den mest
fruktansvärda död som gick förbi oss.
Rapportfiihrer Palitsch ger med en rytande röst
en ny order: Ta av skorna!
De dömda måste gå barfoa

till

bunkern. Ljudet

av trätofflorna som kastas blandar sig med den
dömde fångens klagan, vilken för en stund sedan
ropade efter sin fru och sina barn. En ny order:
gå till vänster!
Alla betraktar med avsky det omänskliga skådespelet. Till vänster befinner sig det dystra block
nr 13 med exekutionsväggen, galgarna och svältbunkrarna.

Plötsligt händer något oerhört. En av längarna
uäder fram och uänger sig genom de övriga leden
av förvånade kamrater. Ett vansinnigt mod. Hans

huvud

är län böjt åt

sidan.

De stora

ögonen

blickar rakt in i Ftitsch ansikte. Viskningarna löper
genom leden: Det är fader Maximilian. Det är

ju fader Kolbe!

Lagerfiihrern g;riper efter pistolen, går ett steg
baklänges och tjuter: Halt! \Vas will das Polenschwein! Fader Maximilian srår rakt framför honom. Helt lugn. Det ser till och med ut som om

han ler. Han talar så tyst att bara de
stående kan höra: Jag skulle

närmast

vilja dö i stället för

en av de dömda. Den alldeles bestörte Fritsch tittar
på honom. Det som han hört överumplar, gör ett
overkligt inuyck på honom. Han
som inte tål
- något beslut,
något motstånd, som inte återkallar

rcm med ett pistolskott dödar var och en som
skulle våga opponela sig
är omedvetet viljelös

-
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inför den klara blicken. I detta ögonblick är fader
Maximilian ordergivaren. Helt dumt ftägar Lagerfiihrern: Men varför? Frågar han av ren nyfikenhet? Eller vill han vinna tid för aa hämta sig?
Han, den blodtörstige Fritsch, diskuterar med en
fånge! Fader Kolbe är en bra psykolog. Han vet
alltför väI, att han måste hjälpa bödeln att uthärda

människa, som skulle förnedras

sitt nederlag. Allting skulle ha gått förlorat om han
nu hade uppträtt som hjälte. Istället åberopar han
en viss oskriven nazistisk lag, som lyder: sjuka
och gamla måste likvideras. Därför svarar fader
Kolbe: Jag är gammal och duger ingenting till!
För vem vill du dö?
För den där! Fader
-Kolbe pekar på Franciszek -Gajowniczek, som förut

dem, Fader Maximilian går sist. Som en herde
efter sio hjord. Huvudet är lätt böjt åt sidan. De
gär fuamät. Gradvis faller skymningen. Med rygg-

klagat så bittert.
Förutom de närmast stående hör fångarna ingenting av samtalet och kan inte förstå vad som händer. Men de är mycket förvånade. För första gången

till blott och bart
ett nummer, det kvalitativa firat en sådan triumf.
Som ett eldklot står solen redan vid horisontens
rand. Hela himlen brinner likt en stor monstrans.
En ny order: Marsch!
Barfota, endast i skjortorna, vandrar de dömda
sakta i riktning mot dödens block. Alla ser efter

arna vänåa från solen går de mörkret till mötes . . .
Det som är vackrast, förblir outsägbart ...
T h e o d.or u on V i.tting

b o t'

l-S c be

ll

Teologer på villoväg

upplever de, att Fritsch talar med en av dem. Den
här gängen är Fritschs nyfikenhet större än hans

Trettiotre teologiprofessorer från sju länder (Canada, Holland, Schweiz, Spanien, Tyskland, USA

grymhet. Han frägar vidare: Vem är du? Svar:
Jag fu en katolsk präst. Fader Kolbe säger inte
munk, inte heller franciskan. FIan säger: präst. Han
vill dö därför att han är präst, därför aft han
blivit beuodd med de heligaste ting som kan anförtros åt en människa: Herrens ord, Herrens leka-

och Gterrike) avlossade vid slutet av mars månad
detta fu ett skott mot vad de kallar för >kyrkans
system). I en text på omkring z 5oo ord beskyller
de hierarkin Iör atttara efter sin tid. Biskopar frånkänns modet att handla och förmågan att fatta
vägledande beslut. Kyrkosystemet självt påstås vara
ett hinder för kyrkans strålningskraft. Samtidigt

men och blod, försoningen med Gud.
De dömda skulle inte gå sin sista väg utan präst.

En stund av tystnad. Vad rör sig i den blodgirige
Friachs huvud och hjärta? Misstänker han att allt
som händer här skyhögt övergår hans fattningsförmäga? Han saknar mod att säga >nej>. Fader
Kolbe väntar. Hans skägglösa ansikte verkar ungdomligt ljust. Han ser inte på sin bödel. Han skådar i fjårran, mot solnedgången. Aldrig har spänningen vid uppställningen varat så länge. Till slut
säger chefen med barsk röst: Jawohl! Geh mit!
utan svordomar, utan piskslag. Därefter inte

-ett enda ord mer.

Fader Kolbes läppar rör sig sakta. Han ber. Ålldeles säkert är även den blodbesudlade Fritsch
bland dem för vilka han offrar sitt liv åt Gud.
Unterfi.ihrer Palitsch väntar pä beslutet med en
penna i handen. Han stryker över ett nummer på
listan och skriver istället ett annat: 1667o. Det
är bara en formalitet. Men aldrig tidigare har i en

uppmanas kyrkfolket att inte resignera, utan att
genom påuyckningsaktioner uhjälpa sig självt,.
Skriveisen förråder sin horisont genom att i flera
avseenden stanna på halva vägen. KlagornåI kastas
fram, men de sätts inte in i sin fulla teologiska
kontext. I skrivelsen talas det om kyrkans system
sådant det presenterar sig i dag. Men där finns

inte ett ord om varifrän det kyrkliga systemet som
sådant härleder sig. Man ffu låsa om brister hos
kyrkans representanter. Men kyrkans
för övrigt

otillfredsställande
alltid och med nödvändighet
yttersida får ingen teologisk tolkning.
I teologernas
skrivelse efterlyses en förnyelse. Men de ofrånkomomvänliga medlen för all förnyelse i kyrkan
- verbalt
nämns inte. Ett rent
delse, bot, offer
- Kristi evangelium kan inte
åberopande på Jesu
dölja att i manifestet evangeliets anda har kommit
till korta.
Kyrkan befinner sig

i

ett äkta krisläge, däri har
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teologerna rätt. Men deras dokument kräver
ningens narnn en aedubbel komplettering.

i

san-

För d.et lörsta har allt kristet, även kyrkans ytue
hennes )system)
ordning
sin grundval i in-

- Han som står -över historien har i
karnationen.
inkarnationen behagat gå in i historien. Den Evige
har underordnat sig människans levnadsvillkor.
Hans kyrka är byggd enligt samma princip. Hon
är en gemenskap av människor och är därför hänvisad till att förkroppsliga sig
att bilda organi- till en viss grad
sationsformer och att följa ett
fastslaget system. Detta har helt enkelt sin grund i
att människan inte endast är ande utan även kropp.
Det är sant att organisation inte endast innebär
en hjälp utao även medför bundenhet. System betyder inskränkningar. Den människoblivne själv
obetraktade inte sin jämlikhet med Gud som något
som han till varje pris borde behållau (Fil z: 6q).

Det är också sant att system
även kyrkans
kan stelna och förlora sin förmåga
att fylla epokernas växlande och växande krav. Men en konkret systemutformnings otillräcklighet kommer inte
i sin rätta belysning så länge den inte ses mot
bakgrunden av systemets principiella ofrånkomlighet Iftitik kan endast övertyga, om den visar sig
medveten om att systemet som sådant är inkarnationens eget. Köttet är bäraren av högsta mänskliga livsfenomen, ända upp till stora dikwerk, till
banbrytande vetenskapliga plestationer och till de
sublimaste former av fromhets- och böneliv. Men
ändå, köttet luktar på något sätt illa
i uttryckets
egentliga och i dess överförda bemärkelse.
Ingen

kommer ifrån att ibland lida därav, vare sig på
det profana planet eller

i

kyrkan.

För d.et and.ta gäIler det att komma ihåg den
sakramentala principen. Om det är tillåtet att tala
en aning vårdslöst, kan man såga att kyrkans
stiftare var mycket snillrik, då han skapade sig en
väg tjll sina trogna. Han knöt nämligen i sakramenten sina nådegåvor till tecken som är moraliskt indit'ferenta. Att sänka ned någon i vatten
eller
i modern form att gjuta vatten över ett
barns- eller en vuxens panna,
detta kräver inte alls
några särskilda moraliska kvalifikationer. Var och
en kan deq om han är nog fysiskt stark. Redan
på Augustinus' tid blev det klart, att man i botens
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sakrament får syndernas förlåtelse oberoende av den
avlösande prästens moraliska starus. Sakramenten
förmedlar gudomliga gåvor. Men de består av tecken som inte på något sätt kräver att det är helgon

som förvaltar dem. Ålla fel av hierarkin, alla synder av prister, alla urspfuimgar av kyrkans representanter kan alltså inte störa det övermänskliga
skeende som förmedlas genom de sakramentala
symbolerna. Fel hos kyrkans barn är stötestenar.

De förminskar kyrkans trovärdighet. Men de

kan

inte förhindra sakrrmentens nådeförmedlande verk.
Detta bör alla komma ihåg som vill kritisera kyrkosystemets brisdälligheter. Hdr skiljer sig Kristi
kyrka radikalt frär. andta mänskliga gemenskaper.
Ocb för det tred,je, så börjar förnyelsen av kyrkan
alltid med omvändelse och botgöring. Omvänd er,
så lydde Johannes döparens enträgna maning. En
ropandes röst i öknen predikade botgöring. Men
bot görs i stillhet. Den äkta botgöraren drar sig
tillbaka i sin kammare, där endast den Evige be-

vittnar vad som sket. Så svarar han mot Kristi
evangeliums anda och ger just därigenom sitt bi-

drag till kyrkans förnyelse. Varför berör f.örf.attarna
till manifestet inte med ett ord något så väsentligt?
Allt mänskligt, även kyrkan och just hon, ger
anledning till kritik. Men när det är teologiprofessorer som höjer sin röst borde man kunna räkna

med att fL höta tankar rotade

i

en helgjuten teo-

vetenskapsmän som tar till
orda borde man kunna vänca sig att de redovisar
sina utgångspunkter. Bägge delarna förzummar förf.attarna till det dokument det här är tal om. Detas
ställningstagande hänger därför i luften. De slänger
ut förebråelser utan aft redogöra för sina principer,
Och de sätter inte in föremålen för sina angrepp
i deras fulla sammanhang. De har råkat på en villo-

logi. Och när det är

Y^9.

Under tiden fortgår den kris kyrkan för närvarande lider av. Det är sant att hon alltjämt tillhandahåller sina sakrament och att förkunnelsen
inte slocknat, Det är också sant att en trogen skara
fortsätter att sluta upp kring Kristi altare. Men
åtskilligt annat är lika sant. Förtroendet mellan

i kyrkan är rubbat Förscåelsen för
kyrkans hierarkiska gestalt har rynat bort. Mariaolika grupper

vördnaden har försvagats. Många av kyrkans barn
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har fallit offer för en utåwändhet som inte

har

sina rötter i uon. Teologer glömmer bort vad de
är kallade till. För det ger det här kritiserade manifestet ett nya belägg.
Räddningen kan endast komma ur kyrkans eget
genom en besinning på vad som är kyrsköte
kans väsen.
Det är inte i de högljudda, inte ens
alltid i dem som har makt över ordet, son kyrkan

uwecklar sin hemlighetsfulla vitalitet. Hon visar
sin livskraft mest i de stilla i landet som samvetsgrant tjånar i sina låt vara små uppgifter, men
som innerst inne är fyllda av glädjen över att de
f.är vara Kristi lemmar. Nya liv kan endast uppstå

i

stillhet.

l{/ilbelm Köster SJ

hatten, hans purpurkalott blev synlig och de förbipasserande kunde se, att deras kyrkofurste lämnade sitt hemland.
På eftermiddagen kom Mindszenty till Rom med
ea Ålitaliaplan, och samtidigt tillkännagav unger.
ska massmedia vad som hänt, kort och utan kommentarer. Den viktigaste meningen löd: rpiysn
Paulus VI har befriat den apostoliske adminisuatorn av Esztergom, biskop Imre Szab6, från hans
uppdrag med anledning av hans hälsotillstånd och i
hans ställe utnämnt den apostoliske administratorn
av Sz6kesfeh6rvår, biskop Imre Kisberk.o Detta
hade skea i samförstånd med det ungerska presidierådet. Därmed hade det skett något som är unikt
i den ungerska kyrkohistorien: den Heliga Stolen
betraktar tills vidare kardinal Mindszenty som ärkebiskop av Esztergom, men har ändå anförttott de
factoledningen av den ledarlösa kyrkan åt biskop

Kisberk. Om ryktet om att Kisberk inom en nära

Hur kom Mindszenty till Wien?
Kardinal Mindszentys plötsliga ankomst till \[ien
på kvällen den z3 oktober r97r utlöste en ström

till kardinal skulle
visa sig vara sant, skulle Ungern för första gången
i sin tusenåriga historia ha wå kardinaler.
framtid också skall utnämnas

påvlig nuntie i'Wien, monsignore Giovanni Cheli,
chef för östeuropeiska avdelningen vid vatikanens
statssekretariat, och monsignore Jdszef Zägon, sekreterare i den vatikanska biskopskongregationen,
som tidigare spelat en ledande roll inom den ka-

Ätt Vatikanen har valt just biskop Kisberk ?lr
förståeligt, och att presidierådet gav sitt samtycke
innebär antagligen en politisk kompromiss. Kisberk
är en oförvitlig, modig ung präst. Han figurerade
länge på kommunistpartiets svarta lista. Han utnämndes i mars r95r till titulärbiskop och övertog
kort därefter som hjälpbiskop åt den gamle biskopen Lajos Shvoy den faktiska ledningen av stiftet
Sz6kesfehdrvår. På grund av sin konsekvent antikommunistiska hållning förvisades han snart som
enkel bypräst till Dunabogdäny, vatiffin han fick
komma tillbaka ät r9j7, tills vidare dock fort-

tolska ungerska emigrationen.

farande som enkel präst.

av spekulationer.

Hur

hade det hela egentligen gått

till?
Fyra veckor tidigare, den z8 september, stannade

wå CD-bilar klockan 8.3o utanför ametikanska am-

vid Szabadsagtorget i Budapest Tre kyrkliga dignitärer steg ur: ärkebiskopen Opilio Rossi,
bassaden

Kardinal Mindszenty väntade på dem i sitt arbetsrum. Han bar svart prästhatt och fotsid ämbetsdräkt, och vid hans fötter stod wå resväskor.
Vid porten räckte Mindszenty utan ett ord den
amerikanske ambassadören handen och skyndade
sedan till den väntande bilen. En svart limousin
körde före och en efter Mindszentys bil, och efter
följde en bil med representanter för regeringen

och hemliga polisen. Den lilla bilkatavanen for
i riktning mot Buda, körde över Donau och västerut med stor hastighet Kardinalen tog av sig

9'?22837

Crcdo

Först

i april 1958

samtyckte presidierådet

till

att Kisberk åter fungerade som hjälpbiskop. Efter
kort tid kom det dock till en ny kontrovers mellan
honom och regimen. Följden blev att hao efter
Shvoys död inte utnämndes till ordinarie biskop.
Det var ,i stället den gamle ,fredsprästen: Propst
Potyomdi som utsågs. Slutligen samtyckte presidie-

rådet

till

i

januari 1969

till att Kisberk utnämndes
i Sz6kesfeh6rvår. NUis-

apostolisk administrator

tan två år gick innan han fick tillåtelse an

till

Rom.

I

februari

r97t for han till

resa

Rom, och
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var därefter wå månader

i

USÄ. Kisberks utnäm-

ning måste ses som en klar framgäng för Vatikanen. Den ungerska statsledningens medgörlighet

kan förklaras med att den har en rad invecklade
intresen.

Efter långdragna inledande förhandlingar tog
i juni r97o i Budapest åter upp uådarna för att ta reda på den
monsignore Giovanni Cheli

ungerska reger'ingens ståndpunkt

Till en början ville

i

Mindszentyaffä-

man inte alls förhandla
om fuägan, men senare ställdes en rad ouppfyllbara villkor däribland ett återtagande av alla FN-

ren.

gäng t Esztergom, z. dröja en kort stund vid sin
mors grav, 3. ta med sig sina papper och anteckningar och slutligen +. förbli Ungerns primas till
sin död.
Mindszenty har resignerat och lämnat sitt land
med stor självövervinnelse. Han yttrade ordagrant:

>Jag skulle gätna ha velat tillbringa mina återstående år hos mitt högt älskade folk. Detta är
dock på grund av högre kyrkliga lösningar och de
upprörda känslorna omöjligt. Jag är alltså beredd
att lämna mitt älskade hemland. lag tar mitt livs

störsa kors på mig och tillbringar mitt

liv i

exil

resolutioner mot Ungern.

och förvisning med bön och bot.u

punkten, att >Mindszenty-frägan" var en affär mellan den ungerska regeringen och den Heliga Stolen.
Mindszenty skulle åtnjuta den amerikanska ambas-

Mindszenty fick amnesti efter sin avresa. Den
Heliga Stolen reagerade ganska skarpt: han har
inte ansökt om någon amnesti, och meddelandet
av den är en ensidig akt frän den ungerska regeringens sida. Mindszenty vill än i d,ag inte ac-

lVashington företrädde från början den stånd-

sadens

gäsdrihet tills problemet löstes. Man måste

först och främst fastställa Mindszentys juridiska
status, eftersom han vid en folkdomstolsförhandling döma till livstids fängelse på fabricerade anklagelseErnkter. Mindszenty var inte beredd att be
om amnesti, som regeringen erbjudit honom. Han
ktävde >upprättelse och rehabiliteringu, också för
sina medanklagade, och till och med vissa gottgörelser mot kyrkan. Dessa villkor awisade regeringen.

Chefen för det statliga departementet för kyrkliga angelägenheter, J6szef Pranter, och hans ställ-

i

oktober r97o i veckor i
Rom, men utan resultat. Dessa förhandlingar utgjorde dock en användbar grund för monsignore
Cheli, som reste till Budapest i början
rgTr
^v
för att förbereda den ungerske utrikesministerns,
Jånos Pdter, bes<ik i Vatikanen i mitten av april.
P6ter togs emot av påven, och den slutgiltiga lösföreträdare förhandlade

ningen formulerades. I maj och juni var Cheli
i Budapest. När han återvände till Rom, gällde
det bara att fastställa exakt datum för kardinalens
avresa. Den 3 september r97r for Cheli emellertid
återigen till Budapest, där han i ätta dagar f&handlade med regeringsrepresentanter. Hans sista
resa till Ungern ägde rum den z4 september.
Mindszenty har under lång tid hållit fast vid
sina fyra v,illkor och vägtade att lämna landet.
Han ville r. före sin avresa fira mässan ännu en
åter
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ceptera någonting annat än fullständig upprättelse.
yar så regleringen
"Den ärliga lösningen, - ds1
garanterar den Heliga Stolens rätt an
kallades
utnämna -biskopar och biskoparnas rätt att utnämna
det lägre prästerskapet. Denna rätt förankrades återigen vid den oinskränkta religionsutövningen och
-undervisningen och utgivningen av teologiska bticker och tidskrifter.
I \(ien betonas det, att om Mindszenty för gott
vill slå sig ner i Pazmaneum, det ungerska teo-

logiska institutet, så måste han avhålla sig från
politisk verksamhet. Den nuvarande rektorn för
institutet, monsignore Egon Gianone, presterade
ett förvånansvärt snabbt arbete för att vederbörligen kunna ta emot och härbärgera kardinalen
i sitt hus. Förslaget kom inte från Mindszenry själv,
utan från Rom. Ett mottagningsrum, ett arbetsrum,
ett sovrum och ett kapell står till kardinalens förfogande.
Lad.ishas Hoqt

De nya undervisningsmetoderna

i

Spanien

Bknd. d,e böga mål sorn d.en nya spansAa and.eroisningshgen uppställer, intar en kaalitatia förbäuring ao und.eraiwingen i lörening rned en koantitatia utbyggnad, och en social integrering en fram-
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trlid.and.e

phtt

l"agen

oill

"t'örbättra und.ertisnings-

tlitenets rcsulra, och kualitet>, appenbarligen för
an lörbänra *nd.eruiningens prod.ukt: d.e kon-

mand.e generarionerna aa spanjorer, I mö.jligaste
naån säapa en n! ,!p at spanjor, som bar d.e me$
genaina och tosterlånd.ska d.ygd,erna sonz grund.,

rnen sorn ochfi är

rofi

tid.igare

U ndnruis ning

-

öf|en lör en

fitr1uipsgene

rad, orird,eringa.r

generelh

-

sartpais,

em ny a måls åttnin g

Det åir viktigt att g& in
om än helt kort
- uppställer för underpå de mål den nya lagen
visningen. Det är dessa som kommer att bestämma
valet av metoder, då det råder ett uppenbart samband dem emellan.

I lagens första paragraf redogör man för målsättningarna. "Målet för undervisningen är pä alla
stadier och inom alla skolformer: r. Den integre.
rade fostran av individen, personlighetens harmoniska uweckling och förberedelsen för ett ansvarigt
utövande av friheten, allt inspirerat av den kristna
livsuppfattningen och den fosterländska traditionen
och kulturen.r

Lägg märke

till

uttrycken >den integrerade fos-

tran av individen>, upersonlighetens harmoniska
uweckling> och "förberedelsen för ett ansvarigt
utövande av friheten>. Det är mål som speglar
en ny syn på undervisningen, och som ligger mycket långt från den stränga, rent intellektualistiska,
hebertianska uppfattning, som är ett arv från förra
seklet Man syftar nu till en integrerad fostran
av personen f.rär^ alla aspekter och överger de ideal,
som var de enda som gällde för den gamla under-

visningen (la. instracciönl): den edska intellektualismens.

I

första pangrafen räknar man upp ytterligare

mål för undervisningen: social integrering och sociala framsteg, främjande av samlevnadsandan, förvärvande av goda studie- och arbetsvanor, och förmåga till utövande av ett yrke. Lägg märke till
att yrkesutbildningen intar andraplatsen i värdehierarkin, inte för att den inte skulle vara viktig, utao
för att lagstiftaren avsiktligt framhäver andra värden inom undervisningen som långt viktigare.
Andra mål och sften vad gäller undervisningen,

som inte nämns

ingår

i

i

första paragrafen men som också

lagen, är: ett betonande av de fostrande

aspekterna mer än

av breddade kunskaper i

av-

sikt att nå den flexibilitet i tänkandet, som krävs
för att man skall kunna anpassa sig till den ständiga och snabba förändring, som karakteriserar vår
dynamiska civilisation, och främjande av initiativförmäga, originalitet och kreativitet. Det är viktigt att betona dessa ,senare värden, som filan nu

vill införliva med

det spanska undervisningssyste-

met.

Tyvdrr bar värden som originalitet och lreativ'i-

tet inte stått särskilt högt i kurs hos oss, och det
på grund av aft den undervisning, som har dominerat i Spanien, fram tills nu, har varit mera deduktiv än induktiv och sysslat med inlärning mera
än med experiment. Vår nobelprislista dr mycket
kort och står inte alls i proportion till spaniorernas

Vi betalar mycket höga royalties för att
få tillverka produkter på licens från utlandet. Vi
talanger.

importerar lösningarna på många specifikt spanska
problem från utlandet. Hela vårt system med konkurrens om lärostolarna har lett till att man lagt
större vikt vid kunskapsinlärning än vid kreativitet
och originalitet. Det är därför det i Spanien finns
så många framstående professorer men så få forskare. Samma slag av utbildning vid universitetens
vetenskapliga fakulteter yttrar sig i verbalism och
utantillärning: studenterna går ut från universiteten
med stor boklärdom, men de saknar den rätta experimentandan.

Det står därför klart, att d€t är nödvändigt att
införliva värden som initiativförmåga, originalitet

' Undervisningsministeriet (Ministerio de Educacidn
y Ciencia) har bytt namn, och det beror på denna
nya uppfattning av undervisningen. Under förra
hundradet och fram

år-

till inbördeskriget hette det Minis-

y Bellas Artes, och
därefter Ministerio de Educacidn Nacional. Det är
lustigt att se hur de gamla intellektualistiska fördomarna fortf.atande lever kvar hos ministeriets ämbetsmän, till och med hos några av dem som har varit
med om att utarbeta den aktuella undervisningsreformen. Bevis härpå är den sammanblandning av termerna, som ofta förekommer, t ex. ,Enseianza General Basica' i stället för 'Educaciön General Basica'. Många har ännu inte gjort klart för sig skillterio de la Instrucci6n Priblica

naden mellan dessa båda begrepp.
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och kreativitet med undervisningens

De behövs för att man skall kunna lösa landets
egna problem och slippa ta sin tillflykt till utländska recept, och de är också ett nödvändigt villkor för att vi även i fortsättningen skall kunna räknas till de bildade nadonernas krets.

bildning, inte genom tillskyndan utifrån, utan med
utgångspunkt från hans eget inre, och detta genom
att uppmuntra hans intresen, väcka hans initiativ
och uweckla en önskan hos honom att veta mer
och bärue för varje gång. Den aktivitet vi talar
om gäller hela personen: den behöver inte bara
vara praktisk och omfatta det yttre, utan den kan

målsäaning.

D e ny a and,eru i sning s nt ero d,erna

också med fördel vara intellektuell. På mer ele-

Den nya målsättning för undervisningen som lagen
tillkännager, kräver en ny metodik. Denna nya metodik skall i ordets bokstavliga mening bli den
våg via vilken vi skall nå de nya målen för undervisningen och uweckla de nya värderingar, som
vi vill bibringa ungdomen och framtidens span-

mentZira stadier kan den praktiska eller

tiviteten dominera, men man får inte glömma att
den bör vara utgångspunkt för en intellektuell
verksamhet. På högxe stadier bör huvudvikten
utan att den praktiska verksamheten därför helt
förwinner
läggas vid intelligensens högre funk-

jorer.

tioner.

En summarisk beskrivning av dessa 6sgodss
ingen teknisk beskrivning utan en lätdattad sådan
med utgångspunkt från själva lagtexten, ger

De aktiva metoderna är alltså raka motsatsen till
den passiva metod, som en lärares docerande ut-

-oss följande riktlinjer:
t. Eleaens aAtiaitet,

med ,de moderna metoderna> mänga gänger
olämpligt betecknas som ,de aktiva metoderna".
Med sådana förstår man, enligt lagen, sådana metoder som fråmjar initiativförmåga, originalitet och
kreativitet hos eleven.2
Med utgångspunkt från barnets och den unges

vill

man låta eleven

förvärva en grundläggande teknik, tillägna sig hela
kulturen och inhämta en intellektuell och moralisk

2 $ t4:z (förskoleundervisning):

,Metoderna kir huvudsakligen vara aktiva för att uweckla spontanitet,
kreativitet och ansvarskänsla.' r8:r:'Undervisningsmetoderna inom den grundläggande allrnänna under-

visningen

...

bör frilmja läriuogarnas originalitet

...'

och

z7:r: ,Undervisningen på gymnasiet
skall syfta till att hos eleven väcka och främja

kreativitet

$

initiativförmåga, originalitet och skapande talang. Me-

...,

toderna skall huvudsakligen vara aktiva
S 53: 'Undervisning av särskilt begåvade elever skall
ske vid vanliga läroansalter, men man måste tillse,
att deras arbetsprogram genoa indioid.aal,iterad and.er-

"

oining wderlättar för dem att när de en gång oått
den allmänna nivån få de fördelar som deras större

intellektuella möjligheter medger.' Det enda sättet att
lösa de många problem inom undervisningen, som blir
följden av aft eleverna automatiskt ställs i centrum
inom den allrnänna grundläggande undervisningen, är
individualiserad undervisning.
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ak-

-

låggning utgör, och också till metoder dår eleverna
till rena åskådare. Det är viktigt att betona, att man kan använda de audiovisuella hjälpmedlen på ett sådant sätt, att de främjar elevernas
reduceras

På så sätt är denna karakteristisk för de nya metoderna att den tillsammans

naturliga böjelse för aktivitet

yttre

pasivitet. När så sker upphör de att vara

en

aktiv metod.

z. Jagmed,uetand.e, De nya metoderna >eftersuävar eo personaliserad undervisning" ( $ zZ), det vill
säga en undervisning, som odlar och uwecklar det
mest specifika hos en person, nämligen hans frihet,
genom att förbereda honom för ea ansvarigt utövande av denna frihet i ett pluralistiskt samhälle
i framtiden. Inför massamhället med dess tilltagande anonymitet och flockmentalitet måste man
betona det personliga mer

än

någonsin. Dessa

metoder understryker därför, att eleven redan under
de första skolåren skall föreläggas mycket konkreta
uppgifter och samtidigt ges en viss handlings- och

valmarginal

i

utformandet av sin frihet,

jagmedvetande.
3. Ind.iaid.ual,itering.

-

sitt

De nya metoderna försöker
respektera elevens egen personli g rytm. Lärana
är medvetna om aft det i praktiken dr mycket
svårt att bilda homogena grupper, och försöker
så långt möjligt ge en individuell undervisning.s

4. Social inriktning. "Undervisningslaetoderna

inom den allmänna grundläggande undervisningen
bör främja ... uwecklandet av attityder och vanor

inriktade på sarnarbete, genom att lärare och elever

Perspekhu

arbetar

i grupp" (S r8). rMed detta syfte skall
i studieteknik, såväl vad gäller

det ges handledning

individuella studier som grupparbeteo ($ zz). Åll
verklig personalisering leder till en social inriktning eftersom den mänskliga individen inte kan
förverkliga sig själv utan relationer till andra människor.

Som sammanfattning av den nya metodikens
mest karakteristiska drag, och som förslag till vissa

för att förvetkliga den, kan vi
till undervisningsministeriets förordning av
den 13 juli r97r gällande den nya rCurso de
konkreta ätgdrder
hänvisa

Orientacidn Univetsitariar: rMetodiken skall
bygga pä principerna individualisering, social inriktning, aktivitet och kreativitet Man skall därför
i största möjliga utsträckning använda audiovizuella
hjälpmedel, programmerade låromedel, kontollkort
och andra hjälpmedel för individuell undervisning.
Teori och praktik skall vara intimt förbundna, och
man skall tillsg att eleven har kontakt med den
forskningsmetod som ibland sammanfaller med undervisningsmetoden. Den docerande, kollektiva undervisningen skall ersättas av personligt arbete och
ett ansvarigt val av uppgifter. Tränandet av den
logiska och den verbala förmågan skall prioriteras
framför det rena kunskapsmottagandet. Muntlig
och skriftlig framställning, recensioner, resum6er
och gruppdiskussioner bör få eleven att öva sig att
tänka kritiskt.>
Den nya undervisningslagen vill i Spanien förverkliga den s. k. >kopernikanska revolutionen>
inom pedagogiken: den vill placera eleven i centrum för intresset, flytta tyngdpunkten från läraren,
som inom den traditionella undervisningen

i främsta rurnmet, till
rare. Det sägs därför

eleven, som

i $ zZ:

står

blir sin

egen lä>Själva lärandet bör

på gymnasienivå uppfattas som en handledning av
elevens studier, och inte som en undervisning som
uteslutande koncentrerar sig på att utlägga ämnet.u
Man måste ha klart för sig, att undervisningen
vid de flesta gymnasier i Spanien hittills har varit
mycket uaditionell och grundat sig på lärarens auktorietet, pä magister dixit; det centrala har varit
den docerande föreldsningen, ibland obegriplig för
de yngsta eleverna, och utantillrabblandet av vad
ldraren sagt, ofta till och med ordagrant. Det har

varit en strängt deduktiv undervisning, abstrakt och
verbalistisk, som knappast tagit erfarenheten' experimentetandet eller induktionen

till

hjälp. En myc-

ket individualistisk undervisning med andra

ord,

även om den delgavs kollektivt, utan något vetkligt samspel mellan människor och utan något verkligt samarbete mellan eleverna, med läraren eller
med ett lärarteam.
Åv de ue stadier, som skolan enligt Kerschensteiner har genomgått, vill den nya undervisningslagen nu placera hela den spanska undervisningen
på det tredje. Först hade vi skolan-auditoriet, den

typiskt medeltida, där eleven inskränkte sig till
lyssna och ur minnet upprepa lärarens muntliga undervisning. Därefter kom skolan-mus6et, där
låraren jämsides med att han höll sin utläggning

att

åskådligt presenterade föremålen för eleverna. Detta

var visserligen ett utomordentligt framsteg, eftersom en direkt eller en figurlig presentation säger
mera om ett föremål än den bästa beskrivning i
ord, men metoden var fortfarande otillräcklig och
befrämjade elevens passivitet. Det tredje stadiet iir
slutligen skolan-verkstaden elier laboratoriet med
huvudvikten lagd vid elevens individuella aktivitet,
där han >lär sig genom handling>
enligt John
Deweys kända uaryck >lea.rning by -d.oing,
der lärarens handledning. Den traditionella skolan
var, säger Kerschensteiner, alltför intellektualistisk,
alltför bunden till boken och alltför individualistisk. Skolan-verkstaden danar kanktären, uwecklar
yrkeskunnandet och det sociala och medborgerliga
medvetandet förutom att den formar intelligensen.
Enligt den nya metodiken utgår eleven alltid
från en erfarenhet och inte från lärarens muntliga utläggning, även om denne givewis kan hålla
en
då huvudsakligen modverande
l16e- Denna erfarenhet kan utgöras av
- många
duktion.

olika former av praktisk verksamhet:

insamlande
av uppgifter, etc. Med utgångspunkt härifrån börjar

kunskapsinhämtandet. Det är handen

i

intelligen-

sens tjänst, en förening av homo faber och bomo
sapiens, tills man så småningom, via ett för varje
gång allt mer symboliskt materiai
det symbo- högre menliskas höjdpunkt är ord.et
når de
- syntesen, etc. En intala funktionerna: analysen,
duktiv process, i stället för den traditionella de-
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duktiva. Eleven tillägnar sig kunskaper driven av
inresse, av sin inneboende önskan att få veta, att
utforska, att förstå. Glädjen att upptäcka, att skapa,
ökar intresset och önskan att lära sig mera. En
glädje som inte är solitär utan delas med kamraterna, och med läraren när man arbetar i grupp.
Ldraren finns där med sin kunskap, sin erfarenhet, för att handleda och för att undvika onödig
tidsspillan
dock inte för att b€spara eleverna
arbete. Han- finns där för att få dem att dra slutsatser av sina upptäckter, för att kräva ordning,
fasthet, exakthet och en riktig tillämpning av begreppen. Som synes en synnerligen induktiv undervisningsmetod, kreativ och ursprunglig, där varle
elev får uppleva glädjen att förverkliga sig själv

fullt ut

som individ.

i

individuella

fall av Itard

och Seguin. Den systematiserades pedagogiskt i fenomenet ude nya skolornao vid slutet av för'a
fuhundradet. Äbbotsholmeskolan, grundad år 1889
i England av Cecil Reddie, anses vara den första
skolan, som systematiskt och kontinuerligt använde
den nya metodiken, men vi får som spanjorer inte
glömma, att det var Ave Mariaskolorna, grundade
i Granada av kaniken Manj6n, som samma år
Lasr nägra månader tidigare
började med -de
aktiva metoderna. De stora pedagogiska
systemen
i linje med de moderna rnetoderna är i princip
frän vätt århundrade: Montessori, Decroly, Daltonplanen, tVinnetkasystemet. Försöken att sprida dem

I alla länder har den privata undervisningen haft
hand om experimenterandet och förnyelsen inom pedagogiken. Detta bör på intet sätt avskaffas. Äll utbildningspolitik, som verk-ligen vill samhällets och landets
bästa och inte bara tiänar en privilegierad lärargrupps
intressen, bör respektera detta.
6 Se exempelvis specialnumret från februari-.nars
1969: Renoaoeau pöd.agogiq*e, Exphiences. Röalisationt,

ry4

i

Spanien.

Det har tidigare gjorts försök att introducera
i vårt land, men då
som

de nya metoderna

på privat initiativ.a Förutom Åve- Mariaskolotnas föregångatroll vad gäller undervisningen

alltid

på

bör man komma ihåg Instiruci6n
på att
förbättra kvalit6n på mellanstadieundervisningen i
Spanien. Försök som vi vet misslyckades på grund
lågstadiet,

Libre de

Ensenanza, som tappert arbetat

på privat initiativ, I arbetet för att

Den nya metodik som undervisningslagen förespråkar är inte uppfunnen av de spanska tagstittarna
själva. Den har praktiserats länge i andta länder
i Europa och Ämerika. Sitt ideologiska ursprung
har den hos Montaigne, Locke och Rousseau. Den

n

statliga skolor började på r93o-talet: Dottrensi Schweiz, Freinetmaterial i Frankrike,
etc. Det är hela denna metodik
den har som
- för att man
synes utexperimenterats tillräckligx
skall kunna vara säker på dess effektivitet
som
den nya undervisningslagen nu allmänt vill- införa

rmålkorten,

av politiska svårigheter. De nya metderna har dock
på nyn börjat f.ä spridning i Spanien, återigen

Den nya metod.ikens ilrsprtung

har utexperimenterats

till

systematiskt

sprida den nya metodiken spelar Instituci6n Teresiana en viktig roll. I och med vad denna institution har lyckats med, i synnerhet vid Instituto
Veritas de Somosaguas i Madrid, och i och med
lärarfortbildningskurserna, har den pedagogiska
förnyelsen spritt sig till i stort sett hela Spanien,
och genom sund konkurrens inspirerat

till

nya ini-

tiativ.

Vad gäller den konkreta tillämpningen av den
nya metodiken talar somliga om >Fauremetodenu,
detta på grund av den roll som den franske jesuiten Faure, professor vid Institut Catholique i
Paris och chef för tidskriften Pöd.agogie och Centre
d'Etudes P6dagogiques vid rue Louis-David, har
spelat

för

Somosaguasexperimentet.

I

själva verket

kan man inta tala om någon aFautemetodr. Pater
Faure rycker själv inte om att man använder detta
uttryck, eftersom han vet att det inte är riktigt.
Hans förtjänst best'år i att han gjort en harmonisk
och solid syntes av det bästa inom den moderna
pedagogiken och det som är värt att bevara inom
den traditionella. Han hävdar, att det mera fu f.räga
om en anda än om en serie anvisningar, och han
har därför inte velat ge ut ett enda verk, som
presenterar metoden systematiskt. Han har nöjt sig
med att då och dä i Pöd.agogle publicera artiklar
om olika slag av erfarenheter i de skolor där den
tillämpas.5
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Just för att den metod som inspirerats av pater
Faure mera är en speciell anda än en serie anvisningar, tillåter den när den omsätts i praktiken

vid ett

en stor flexibilitet och en ständig uweckling

handboken och hans egen lärobok; 6) de förbereder

på

grundval av erfarenhet och reflexion. Pater Faure
bygger vidare på Ignatius Loyolas andliga övningar
och betonar elevernas totala ansvar för sin egen
utbildning, i vilken de bör delta i största möjliga
inte läraren
utsträckning. Eleven
bör själv
erövra sanningen. Han- delar den optimistiska
synen
på barnet: dess inneboende önskan
fä veta
^tt mycket
gör att det bemödar sig om att uppställa
klara mål och skaffar sig medel att nå dessa måI.
I den metod han använder finns element hämtade
från Daltonplanen, från Dottrens-rmålkortenr, etc.
Det mest originella är hans psykologiska förhandskalkyler, som bygger på erfarenheten och stämmer
med den spiritualistiska uppfattning av människan,
som korrigerar de ideologiska principerna hos
mänga av de personer, vilka historiskt inledde den
pedagogiska

f

örnyelsen.

För- ocb nackd.elar med. de n1/a metod,erna

När det gäller att uppskatta för- och

nackdelar

hos de nya metoderna i sig
frånsett svårigheten
- tala om senare
atc förverkliga dem, som vi skall
är det intressant att se på föräldrarnas åsikt enligt enkäter som gjorts vid skolor där dessa metoder tillämpas.

Alla konstaterar enhälligt, att de nya

metoderna

är

mera fostrande. På uppmaningen att konkretisera vari denna bättre fostran består, svarade man:
r) de nya metoderna fostrar bättre elevens vilja,
gör honom mera ansvarig, utvecklar hans frihet,
lär honom att disponera sin tid och sitt arbete,
vänjer honom vid att värdera det han själv gör;

z) de utbildar intelligensen mera genom att öva
den mera, och tar avstånd från det tidigare utantiliärandet; 3) de inspiretaE met^ till aibete, till
persoolig aktivitet, stimulerar till initiativ, främjar
forskarandan och lär eleven att studera mer rationellt; 4) studierna blir intressantare för eleven, tiden tycks honom kottare och arbetet mera angenämt och attraktivt, vilket följaktligen ökar hans
uppmärksamhet;

5) eleven fär vana vid

intellek-

ruellt arbete, han vänjer sig vid att använda böcker,
konsultera olika informationskällor, och

lämnar de tågar som utstakats av den
honom

för ett intellektuellt

klassiska

arbete både helt på

egen hand och i grupp, liknande det som senare utvecklas
eller bör uwecklas
vid universitetet;

- eleven socialt inriktad,
lär honom att
7) de gör
praktiskt samarbeta med sina kamrater, att ta ansvar för vissa gemensamma uppgifter; 8) de f.råmjar
hans integrering i samhället, framför allt genom
att eleverna använder ett gemensamt undervisningsmaterial, som alla måste respektera och vara rädåa
om, etc. Man mätker, hur dessa fördelar stämmer
med de mål den nya undervisningslagen uppställer.

Äspekter som kan yan r.egativa för elevens fostran och som understryks av föräldrarna i samma
enkät, är: r) de föga ansvariga eleverna kan hamna
på efterkälken. En elev som är blyg, ointressetad
eller föga rörlig intellektuellt sett kan bli efter,
om kontroll- och ifattläsningssystemen inte fungerar bra. Med de nya metoderna kan en sådan elev
följa sin naturliga böjelse att isolera sig och hålla
sig'bekvämt anonym, om läraren inte ser upp när
det gäller gemensamma uppgifter, utan följer sin
instinkt
naturlig för övrigt
att ställa frågan
- vakna eller ban -läta de mest enertill de mest
giska svara; z) det inlärda präntas inte in genom
repetition. Om man inte repeterar det inlärda, föreligger det en risk för att eleven glömmer vad han
lärt sig och sedan inte behärskar den grundläggande tekniken, som ju är nödvändig för kulturella
framsteg; 3) mindre kunskapsbredd, mindre information till följd av dessa metoders långsammare
inlärning jämfört med den snabbare docerande

framställningen; 4) det personliga kridska sinnet
ökar, vilket undergräver auktoriteten och främjar
självständigheten; 5) det är svårt för föräldrarna
att kontrollera sina barns studier när de inte har
böckerna med sig hem, inte har tägra läxor, etc.
Alla dessa faror kan man som synes undvika, och
vissa av dem är autentiska värden, som t. ex. det
ökade kritiska sinnet.
När det gäller de lärare som uttrycker åsikter
om den nya metodiken, måste man naturligwis
skilja mellan dem som själva har praktiserat den
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och de som har sett den praktiseras eller hört talas
om den. De vanligaste invändningarna härtör håut
en mentalitet, som är starkt förankrad i den intellektualistiska hebertianska pedagogins principer
(det är intressant att se, hur djupt rotat det tyska
inflytandet var i Spanien under förra seklet, uots
att det nu är övervunnet överallt): r) det går långsamt för eleven att tillägna sig kunskaper; z) bris-

i begreppen (eleven uppnfu ju i sina
första personliga försök inte den vuxnes exakta
formulering); e) sänkt kunskapsnivå (dvs. mindre
tande stramhet

kunskapsbredd), etc. Bakom alla dessa svfuigheter
döljer sig den encyklopediska informationens för-

domar. Som svar på dessa invändningar
som
- sagt
man hade förutsett, eftersom metoden som
redan praktiskt utexperimenterats i andra länder,
just i länder som är mest framstående kulturellt

i inledningen
vissa av sina paragrafer: uFör att förbärua
undervisningens effektivitet fäster lagen stort avseende vid att dess innehåll revideras, så att den
mera inriktas på fostrande aspekter och på handsäger den nya undervisningslagen,

-och i

ledning av eleven, så att han

lär sig själv,

än

på utantillärande, så att materialet i studieplanerna
bätue anpassas till de krav den moderna världen
ställer, samtidigt som man måste undvika att kurserna blir alltför omfattande, och så att man förbereder eft långsamt införande av nya metoder och

en ny teknik
$

zz:z

i

undervisningenu (Inledningen). I
i fräga om gymnasieunder-

sägs det bl. a.

visningen: >Undervisningens innehåll skall syfta
att ge en solid kulturell grund och uwecklas till

till

att bli alltmer systematiskt och vetenskapligt för att
snarare än ett inhämtande och breddande av kun-

skaper resultera

i förmåga att göra szrmman-

hängande synteser och

att

jåmf.öra olika begrepp.,

En annan invändning från lärarhåll är att

dessa

är bra för elementära stadier,
för högre. På denna invändning svarar
Hubert i sin Tratad.o de Ped,agogia General:
metoder visserligen

men inte

,IJngdomen, som är den sociala inriktningens (och
stabilitets) ålder par excelhnce, och som flödar över av vitalitet, är den ålder där aktiva metoder, i synnerhet grupparbetet, mest naturligt borde
komma till användning. Om den högre undervisningenu, tillägger samme författare, >är det inget
dess
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särskilt att säga, förutom det att studierna där utgör

inledningen till forskning, och att om undervisningen där begränsar sig till enbart förel?isningar,
så motsäger den sig själv redan från början. Det
är tydligt, att den kvalitativa förnyelse, som de
nya metoderna kan komma att innebära, inte är
möjlig om man behåller de överlastade och detaljerade kursplaner, som vi har haft hittills, och
de lärobcicker som mångfaldigas till förmån för
författarna och utgivarna, och tycks ha skrivits för
att bespara lärarna varje pedagogisk ansträngning."
Saå.rigbeten att sprid,a de nya metoderma

Spridningen av de nya metder, som lagen påbju-

dit, kommer att möta allvarliga svårigheter, som
inte beror av deras inneboende lämplighet utan
av vissa lärares inställning och de krav deras fullständiga förverkligande ställer.
Vad gäller lärarna vid privatskolorna kan man
nog i princip vänta sig ett välvilligt mottagande,
eftersom det har visat sig att de är mera öppna
för dessa metoder och också drivs av sin önskan
att överleva: användningen av moderna undervisningsmetoder är ett av kriterierna när man värderar icke-statliga skolor. Vad gäller den statliga
undervisningens breda sektorer kommer där många
att reservera sig och inta en skeptisk attityd, detta
därför att den hebertianska mentalitet, som vi flera
gånger hänvisat till, är djupt rotad, därför att man
är överraskad av att möta en metodik som är okänd
(konkurrensen orn
åtminstone i praktiken
-lärostolarna har inte kräw den),
- och d2irför att det
innebär en stor säkerhet att arbeta inom den statliga undervisningen, där skolornas fortbesånd, åtminstone enligt vad rnan tror,

är

institutionellt

garanterat, och troligen också då personers fortbestånd, som har lyckats skaffa sig en lärostol.
Å andra sidan bör den nya metodikens fördelar
och dess möjligheter att förnya undervisningen och
därigenom framtida spaniorers f.ötmäga, inte förleda oss att glömma att deras krav innebär svårigheter. Metoderna har tillämpats med framgång när
man har haft tillgång till en uwald lärarstab med
stora kvaliteter, god pedagogisk utbildning och med
läraryrket som kall. Det är självklart, att man inte
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kan kräva att alla lärare
egenskaper.

i

Spanien skall ha dessa

Det är därför lagens krav kan förbli

utopiska när det kommer till deras förverkligande.
De nya metoderna kräver mycken planering, dvs.
man måste noggrant definiera vilka mål man vill
uppnå under varje arbetsplan för wå eller tre veckor framåt, välja det informationsmaterial genom
vilket man bäst når dessa mål, fö/bereda de konkreta uppgifter man skall förelägga eleverna och
som de skall udöra för aa härigenom nå de upp-

ställda målen.

Ållt

detta innebär en mycket stor

ökning av arbetsbördan jämfört med de traditionella, många gånger rutinmässiga, uppgifterna att
förbereda en utläggning för klassen eller en föreläsning.

Men det hela är inte bara en fräga om tid.
En bra kursplanering kräver ac man behärskar ämnet i fåga och väl tänker igenom kursen för att
kunna avgöra materialets olika nivå, för att sedan
välja det lämpligaste, det som mest innebär förnyelse. Majoriteten av lärarna är inte förberedda
härför. De är vana att mer eller mindre slaviskt
föl.y'a utförliga, mycket detaljerade frågeformulär,
där det
i bästa fall
inte fanns plats för
- yrkesstolthet -än den att kunna skynda
någon annan
på så att man är färdig med hela kursen vid terminens slut. Det innebär också ett icke föraktligt
extraatbete att utarbeta de många konuollkort, som

en individualiserad undervisning kräver
för
handledning, kontroll och utökande av kunskaperna, ifattläsning, etc.
liksom också att skapa
- genom affischer, teckatmosfär i klassrummet
ningar och målningar, slogans, etc.
Slutligen krävs det också extraarbete för att utvärdera elevernas resultat, framför allt om klasserna

är stora och det finns oändligt många

aspekter

att observera hos var och en av eleverna. Här bör
man verkligen lågga mårke till att de uwärderingsmetoder som kan vara bra på lågstadiet med dess
allmänna karaktär, där en enda lärare undervisar
i alla eller de flesta ämnena och tillbringar hela
dagen tillsammans med samma grupp av elever,
inte utan vidare kan tillämpas på högre stadier,

där det krävs en relativ specialisering, i synnerhet

inte på gymnasienivå eller under den förberedande
kursen för inträde vid universitetet (Curso de

Orientacidn Universitaria, COU), där varie speciallärare har många elever och inte har möjlighet att
tillbringa så mycket tid med var och en av dem.
Det extraarbete som genomförandet av den nya
metodiken innebär, kräver att man minskar antalet
undervisningstimmar för läraren, så att han skall
kunna förbereda lektionerna så mycket som är nödvändigt, och ändå inte få en arbetsdag, som är mycket längre än ätta timmar. Om så behövs, kan man
ha flera lärare f.öt samma elevgrupp. Det förbättrar

förhållandet lärare-elev, och det förbättrar också
undervisningens kvalitet. Men det skulle naturligtvis öka kostnaderna. För kvalitet måste man betala.
När det gäller den fördyring av undervisningen
som den nya metodiken medför, får vi inte glömma
vad det kostar att förbereda Iärarna för denna metodik genom fortbildningskurser och genom ett rikligare, utvalt undervisningsmaterial (olika uppslagsböcker, gott om audiovisuella hjälpmedel, laboratorier, etc.), utgifter som visserligen inte är så
förfärligt mycket större än för den traditionella
undervisningen, men dock större. Vidate behöver
lokaler och inredning anpassas (man bör t. ex. helst
ha individuella bänkar).
De nya metoderna kräver dessutom att Lärarna
verkligen ägnat sig åt skolan på ett sätt som är
oförenligt med nuvarande praxis: att de kontrakteras per timme, De måste ägna sig helt eller delvis
åt skolan, och arbeta åtminstone halvdag.
Om man snabbt går igenom de krav användandet
av de nya metoderna ställer, kan man å ena sidan
inte låta bli att beundra lagens ambitioner
den
- vad
vill förbättra kvalitdn på vår undervisning och

metodiken beträffar placera den på europeisk nivå

men man bewivlar ä ar'dra sidan, att dessa
planer skall kunna förverkligas på kort
tid. N2fu det är så svårt att finansiera en kvantitativ reform och göra undetvisningen helt gratis
upp till fjorton års ålder, hur skall man då få råd
till en kvalitativ reform? Om den andel lärare
vid statliga skolor i länder som pedagogiskt är mera

-ambitiösa

framåt än Spanien, t. ex. Frankrike, som har accepterat den nya metodiken enligt vad vi har erfarit
inte övetstiger rJo/o, kommet dä vära lärare att
reaget^ med större entusiasm? Det står i vart fa,Ll
klart, att de nya metoderna kan bli verkligt effek-
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tiva först när det föreligger hängivenhet, förnyelseanda, kallelse. Saknas dessa egenskaper, kan man
hamna i en formalism som är värre än den traditionella undervisningens.

När det gäller förverkligandet av de nya metoderna har därför de skolor, vars lårarc har gjort
undervisningen till ett livsideal enorma möjligheter till förnyelse, såvida inte svårigheterna att
administrera dessa skolor blir så stora, att lärarnas
iver dämpas. Man får hoppas att klokheten och
verklighetssinnet segrar, så att man kan utnyttja de
enorma resurserna av kreativitet och oegenytta hos
många spanska lärare, som inget högre önskar än
att lä rcagera positivt på den nya metodiken och
söka nå de mål den nya lagen har ställt upp.
S

tecknas drottningen så? Forssell vet förvisso, att
hon inte alls var en sådan primitiv best. Men

han tecknar henne efter de kvinnor han ser i vår
sa61id
för honom är denna animala, brutala,
av sexualitet
och maktdrift sryrda psykopat den
normala kvinnan. Jag godkänner inte den konstruktionen.
Jag har också försökt visa, hur onödigr primitiv
Pär Lagerkvists skildring av den första kristna män-

niskan är

varför förenkla de uoende

till

en-

faldiga, lallande
stackare? Vi vet ju, art de var en
helt annan sorts människor
kritiska, ofta missrogna meri brinnande, aktiva- och i många fall intellektuellt fördjupade.
Och i Harry Martinsons
- uAniara' päpekar jag
av mig mycket bzundrade
hans bundenhet av en rent mekanisk väridssyn,

antiago Ma.rti.n J imånez

vilket gör att den viktigaste frågeställningen undgår honom.

fyllt ut boken med en del spånor ur
dfu jag arbetat på mina bilder av
den heliga Birgitta och den inte fullt så heliga
Jag har

Myt och verklighet

den verkstad,

En rjälaatamälan

Sven Stolpe: Myt

ocb aerklighet. Askild
Kärnekull, rg72,21'4 s., kr 3o:

g

-.

Redaktören föreslår mig vänligt nog att skriva en
usjälvanmälanu. Gärna det. Då blir det i varje fall
inga superlativer
varken i den ena eller den
andra riktningen. En tidigare essaybok kallade jag uAnde och

diktu. Med de orden ringar jag
råden

inbördes ofta förbundna

intresserar

in de två omsom ensamma

- gör naturligtmig som kritiker. Detta
jag
vis, att
står totalt oförstående inför den nynaturalistiska primitivism som dominerar den nu
unga dikten i Sverige.

I min nya bok har jag bl.a. försökt analysera
den begåvade Lars Forssells drama om drottning
Christina. Han förvandlar henne där till en undermänsklig megära, som skulle skrämma slag på
t. o. m. gatnymferna och narkomanerna utanför
riksdagshuset eller på Sergels torg. En svärjande,
sexualgalen, helt obildad undermänniskal Varför
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drottning Christina, jag har belyst Strindbergs möte
med en kuriös antisemit och svärmare, Lanz von
Liebenfels, som också spelat en viss roll för Ädolf
Hitler, jag har försökt komma underfund med varför Halldor Laxness' katolicism inte kunde hålla
han bevarar dock alltjämt sin stora aktning för
-de klosterfäder han i ungdomen lärde känna

-,
och jag försöker slutligen visa, att den kristne
Erik Hj. Linders svenska litteraturhistoria bara varierar dagens efternaturalistiska värderingar, medan den däremot veterligen icke kristne Gunnar
Brandells skildring av detta århundrades svenska
litteratur vittnar om det finaste sensorium för den
avgrund som är befäst mellan mekanisk och naturalistisk robotpsykologi och andlig människosyn.
Förvisso år jag en from man, men ett svårt
återfall i synd måste bekännas: jag har inte haft
kraft nog att stryka ett kapitel om en svensk pekoralist av mycket hög klass, som jag gärna vill
odödliggöra.
Saen Stolpe

Litteratur
Erik Beijer: Pauli aärll ocb wrk. Verbum
t, 29 j s., kr 38:
-.
Erik Beijer har redan tidigare skrivit en bok som
hjälpt många att tränga djupare in i evangeliets
Studiebokförlaget, Stockholm r97

värld, Det beliga hndnt på lesa tid. Det nya boken
är ett slags paulinsk geogtafi, men författaren försöker sig i andra delen av boken också på en biografi, och trots att han är medveten om hur vanskligt ett sådant företag kan vara undgår han inte
alLa fåLlor. Hans egna tillägg svarar inte i alla
avseenden mot det bibliska materialet. Olika rubriker är här: >Till Damaskuso, "De tysta åren',
,Apostlamötetu, rMissionsverkets avslutning" 666
oPå Maltao.

Den andra delen av boken täcker utmärkt väl
också begreppet >Pauli vätldu, även om den sägs
handla om Pauli verk. Rubriken
"Pauli värld" reserverar Beijer för första delen, som innehåller intressanta uppsatser om det romerska imperiet, hellenismen och den hellenistisk-palestinska juden.
domen.

Robert Nortb SJ

med stor skärpa och ivrig polemik. Detta är inte
sagt för att vara kritisk mot denna exegetik, utan
för att antyda vilka svårigheter den person ställs inför som verkligen vill bygga en sådan bro mellan
kyrka och forskning jag talaåe om, och som på z5o
sidor vill ge en något så när substantiell kommentar till de fyra evangelierna. Efter att ha läst boken måste jag säga, att iörlattatirlnan i mitt tycke

har lyckats ovanligt väI. Den som är något inläst på nyare bibelforskning känner gång pä gäng
igen lösningsförslag från fackdiskussionen, här nytti,ggioÅa för ,eine ptaktische Lesehilfeu. Och han
konstaterar det ovanliga i att författarinnan t. ex.
tar pä allvat de resultat som bibelforskarna menar
sig ha vunnit ndr de anser aff vissa passager mer
återspeglat urkyrkans situation än Jesu liv (t. ex.
Mt ro, rz) . Sådant brukar man inte möta i kortfattade populära kommentarer. Boken är förvisso
inget att alamma okritiskt, men den ger pä f.ä
sidor ovanligt mycket kunskap och vägledning för
det bibelstudium som också vill ta någon hjälp
från vad bibelforskare sysslar med

till vardags.

Lars Hdrtman

Paula Seethaler: Die aier Etangelien.
praktische Lesehilfe. Herder, Freiburg Basel

t97o, 254
Författaren

s.,

DM zo.-.

till

Eine

Vien

det här arbetet är benediktinnunna

och sedan länge aktivt verksam inom Katholisches
Bibelwerk, vilket ju bekantligen i Tyskland utfört
och utför ett idogt arbete för
bygga broar mel-

lan bibelvetenskap och kyrka,^ttenkannerligen kyrkans lekfolk. Man skulle kunna tro att ett sådant

brobyggande framförallt skulle behöva ägna ig ät
am från den fackexegetiska sidan föra över ett mat-

nyttigt urval av undersökningsresultat och stoff ur
tyngre bibelteologiska arbeten. I själva verket är
emellertid, inte minst i Tyskland, det som finns
på den exegetiska sidan av bron långt ifrån alltid
sådant som verkar särskilt matnyttigt. Tvärtom, det
någon kristen kunde tro vara evangeliernas Jesus
och stadig apostolisk tro bleknar bort i ett virrv^ff av urkyrklig debatt, traditionsskikt och tendenser,

allt

srådaot som exegeter söker dissekera

ftam ur nytestamentliga texter som de

analyserar

Jan Aarrs: Die Lehre Martin Latbers tiber das
Amt in d.er Ki,rche. Eine genetisch-systematische
Untersuchung seiner Schriften von

rjr2

bis 1525.

Arvi A. Karisto Oy:n Kirjapaino, Helsinki
32O

1972,

S.

Jan Åarts (vars namn tyvärr felstavades i Credos
senaste häfte pa sid. 77) behandlar i sin doktorsavhandling ett av den nutida kristna teologins mest
brännande ämnen, Luthers syn på ämbetet i kyrkan. Den aktuella diskussionen om Luthers ämbets-

uppfattning går tillbaka ända till rSoo-talet och
gäller framför allt relationen mellan det allmänna

och det särskilda prästadömet. På katolsk sida har
det hittills inte funnits någon utredning som uttryckligen behandlat Luthers ämbetsbegrepp. Till
skillnad från tidigare arbeten i ämnet försöker Jan
Aarts se Luthers ämbetsuppfattning i ett större sammanhang och tolka den som ett uttryck för reformatorns cenuala teologiska id6er.
I avhandlingens första kapitel undersöker för-
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fattaren Luthers skrifter under åren rtt2-t5r7.
Luthers ämbetssyn ses i samband med hans teologiska grundsyn och särskilt med hans teologi om
kyrkan. Det andra kapitlet behandlar tiden från
avlatsstridens början (r517) till riksdagen i \florms

(r5zr). Denna period

kännetecknas

för avhandlingens ram.
Bokens fjdrde kapitel sammanfattar undersökningens resultat och är därför ägnat att väcka ett
särskilt intresse hos allmänheten. Vad Jan Aarts
har kommit fram till, kan uruyckas i sju punkter:

r.

Medelpunkten

i

för

Luthers uppmärksamhet

huvudsak oförändrad. Reformatorn koncenterar sig på förhållandet mellan Gud och människa.

z. Luthers teologi om kyrkan bestäms av hans
syn på Guds befriande frälsningsbudskap.
såsom tidigare
3. Kyrkans ämbete anses
vara gudomligt instiftat.

-

-

4. Det allmänna prästadömet innebär den kristnes rätt att i ron fritt kunna uäda fram inför
Guds ansikte. På grund av sin kallelse att tjäna
sin nästa bär den kristna människan också ansvar
för att Guds Ord förkunnas på rätt sätt.
5. Ämbetsinnehavarens uppdrag

att

förkunna

Guds Ord har i viss mån en definitiv karaktä.r.
6. Den nyorientering som framträder hos Luther

efter r5r7 och den efter r5zr genomförda omdaningen av det kyrkliga livet innebär att kyrkans
medlemmar förs

till

och får medansvar

i

ett personligt gudsförhållande

kyrkan.

7. Det allmänna prästadömet är enligt Luther
hela det kyrkliga livets fundament. Var och en
fät vata sig själv, men bör samtidigt vara soli-
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övervinnas.
,72n

av polemik

mot den tidens teologiska strömningar och kyrkliga
institutioner. Undersökningen visat hur Luther
ställde sig till påvedömet, till koncilierna och till
den dåtida kyrkans prästämbete, och framhäver, på
vilka punkter reformatorns attityd innebar nägot
nytt. I det tredje kapitlet, som gäller ären r5zr1525, behandlas den teologiska principen för den
nya utformningen av ämbetet i kyrkan. Det gällde
att lösa problemet om förhållandet mellan ämbetet
och det allmänna prästadömet Den konkreta juridiska utformningen av id6erna tog i stort sett inte
gestalt förrän efter år r5z5 och ligger därför utan-

förblev

darisk med alla andra. Spänningen mellan gemenskap och personlig kallelse kan dock aldrig helt

Hand.bucb d.er Ostkircbenkunde, utg. av E. v.
Ivånka, J. Tyciak, P. \triertz. Patmos, Diisseldorf r97r, XXXII och 839 s., DM 99.-.
Verket är en sen frukt av de av Andra Vatikankonciliet utarbetade läroutsagorna och de ekumeniska
möten det utlöste. Efter dekretet om ekumeniken
och det historiska mötet mellan påven Paulus VI
och patriarken Athenagoras I i Jerusalem (tg6+)
kunde man konstatera ett växande intresse för ortodoxin från katolskt håll. Inuesse kräver kunskap

och lever av kunskap, och det är därför

denna

handbok har kommit ut. Den utgör en introduktion
till östkyrkornas historia, lära och liv, och är till
största delen skriven av ortodoxa teologer.
Introduktionen börjar med en historisk översikt
över hur den ortodoxa kyrkan uwecklade sin egenart före schismen ro54 (de Vries, Ivånka) och
tar sedan upp medeltidens återföreningspolitik (J.
Gill) för att avsluta med att skildra turkarnas herravälde och nationalkyrkornas uweckling efter be-

frielsen (Ivånka). Den inskjutna artikeln uProblem

inom den ortodoxa teologin" (B. Schultze) är i
alltför hög grad begränsad till 18- och rgoo-talens
ryska teologi och förlorar sig ibland i oviktiga

detaljer. Vdare följer essäer om ortodoxins historia på Balkan (J. Kondrinevitsj, Ivånka), i

Främre Orienten (de Vries), i de slaviska länderna
och i Rumänien (J. Lacko).
Åndra delen av boken ägnas teologi, liturgi, andlighet och folklore. Man har med rätta i enlighet
med den ortodoxa uaditionen lagt huvudvikten vid

liturgin, men vad J. Tyciak redan tidigare skrivit
om teologiska tänkesätt i öst och väst gör att man
saknat mycket av precisionen i uttrycken och de
noggranna beläggen hos den grekiska patristiken;
en hymnstil kan hermeneutiskt knappast avslöja
österns tänkesätt för en västlig läsare
och
- till
när det gäller skeptiker kan den snaraf,e leda
motsatseo. Essäerna

om liturgin, gudstjänsterna och

Lhteratru

kyrkofuet inoo den bysantinska riten (H. I.
Schultz) och om de icke-bysantinska orientaliska
liturgierna och sakramentens teologi (I.-H. Dalmais) är som sagt mycket utförliga. Korta anmärkningar om de enskilda ländernas kyrkomusik utgör
avslutningen (I. Totzke, J. v. Gardner).
En artikel om bildens (ikonens) teologi undviker
glädjande nog trots sin korthet de klich6föreställningar som har varit så vitt spridda här (\(/. Nyssen). Lika gedigen är skildringen av den ortodoxa
andligheten och munkväsendet (T. v. Spidlik). Men
även om

N. v.

Ärsenjevs artikel om den (ryska)

ortodoxins andlighet och religiösa familjeuaditioner vittnar om fötfattarens goda vilja, så är det
nog inte många läsare som känner någon längtan
efter det >helgade, (inte heliga) Ryssland, som
ständigt tjänade den sanna förståelsen för konfessionerna-

En liten men mycket uppslagsrik försmak av ett
nytt område, som vetenskapligt ännu återstår att
utforska, utgör resum6n över folktro och folkseder
inom de orientaliska och ortodoxa kyrkorna (P.
\Tiertz).
I slutet av boken finns vad som också skulle
kunna utgöra början: en krönika om den rad av
möten mellan ortodoxi och katolicism, som utlöstes av det Andra Vatikankonciliets arbete (P. Duprev).

Bilagan är sdrskilt värdefull som uppslagsverk:
en kronologisk översikt över de enskilda etapperna
i relationerna mellan den ortodoxa kyrkan och den
ekumeniska rörelsen (med bibliografi), en lista över
den grekisk-ortodoxa kyrkans rosbekännelser och
bekännelseskrifter och slutligen en översikt över

östkyrkorna (hierarker, adresser, organ, statistiska
uppgifter frän ry7o). Avslutningen utgörs av en
uppräkning av ekumeniska och östkyrkliga institut,
tidskrifter, föreningar, en omfattande bibliografi
och ett person- och sakregister.

Geitard Pofuåalsby SJ

Under Andra Vatikankonciliet såg det ut som om
temat ekumenik i fuatal skulle komma a$ dominera den kyrkliga debatten. Sedan dess har vi emellertid kommit in i en rpostekumenisk> fas. De'bacens tyngdpunkt har förskjutits från kyrkan till
världen och mänskligheten som helhet.

Förhållandet mellan de ännu delade kyrkorna
har inte kunnat undgå att påverkas av detta. Spek-

tret av möjliga diskussionsteman har nu faktiskt
krympt ihop till själva grundfrågan: vad är det
som fortfarande skiljer oss från varandra? Vid sådana avgörande vändpunkter kan det vara på sin
plats att än en gång erinra oss våra ortodoxa medktistnas teologiska ståndpunkt. Det finns just nu
inget bättre hjälpmedel än den bok vi vill anmäla
h)ir: tz grekiska teologer av olika härkomst och
med olika tänkesätt söker konfrontera konciliedokumenten med den ortodoxa läran. Ingen under-

låter att uttrycka sin glädje över och sitt erkännande av de framgängar man nådde på konciliet
vad gäller formuleringen av den katolska tron.
Ändå förtigs inte de fortfarande divetgerande dogmatiska synsätten, fuamlör allt på påvens primat
och i samband d?irmed cenualismen och klerikalismen, liksom Mariadogmerna och de bakomliggande traditionsproblemen. Några författarc lägger
d?irvid på ett ganska skolmästaraktigt sätt stor vikt
vid enskilda s4tser i koncilietexten, liksom för att
centimeter för centimeter kunna mäta upp vad som
enligt ortodoxins mening är >rättr och rfelo, utan
att sammanhängande presentera sin egen lära och

framför allt utan att låta detta ge anledning till
en kritisk självprövning.
Papadopulos försöker inta en mera positiv attityd
till det ekumeniska dekretet genom att härtill an.

sluta en egen pleroma-teologi. Vulgarakis finner
genomgående deklarationea om de icke-kristna te-

ligionerna alldör välvillig och alltför lite grundad
på Bibeln: förnekandet av att det judiska folket
som helhet har någon skuld till Kristi död på
korset finner han omotiverat. Psarianos föranleds

av dekretet om biskoparnas herdaämbete

Stimmen d,er Ortbod'oxie za Grandlragen d'es Il.
Vatikantm, utgiven av D. Papandreou. Herder,
\0'ien Freiburg Basel 1969, 458 s.

till

egna

exegetisk-patristiska funderingar om lekmannaapostolatet. Två författare, Nissiotis och Papandreou,
vill anknyta till situationen idag. Utgrvaren framhäver slutligen
med miirkbar reservation till de

-

r4r

Litterdar

beslut som fattades vid Kyrkornas vårldsråds fjärde
generalfötsamling i Uppsala 1968
kyrkans kon- en garanti för
ciliära och evkaristiska aspekt som
dess

kontinuiter

Boken företräder som helhet en linje, som förvisso inte går lika långt som den ekumeniske pa-

triarkens
som

i

i

fräga om

vilja till återförening, men

övrigt torde vinna stort gehör hos de auto-

digering av hans skrifter som illustrerar hans tankar
om kyrkans roll i ekumeniska sammanhang. Själva
symposiet hade en utpräglat ekumenisk kanktär,
och några av de frågor det tog upp var: Cusanus
konua konciliet och påven, Cusanus' betydelse för
de koncilier som sökte åtetförening med den österländska kyrkan, dialogen med de spliarade kristna,
mångfalden av riter, sanningens ekumeniska värde.

noma ortodoxa kyrkorna.

fTtl

Gerbard Pod;kakky Sl

Erhard Kunz: Cbristentarn
Frankfurt r97r, rjr s.

obne Gott? Knecht,

Ju mer dagens människa lever i sin tid, desto mindre tycks hon vara intresserad av att överskrida sin
omedelbara erfarenhet. Id6er är hon misstänksam
emot, dem beuaktar hon helst som fantasier. Gud
är nägot främmande för henne. Är alltså religion
och gudstro något övervunnet? Erhard Kunz svarar:
ingalunda. Det gäller enligt honom endast att finna
en annan väg till Gud än de som hittills prövats.
Dagens människa kan föras till Gud med utgångspunkt ftån hennes ptaktiska görande och låtande.
Själva gudsfrågan måste alltså omformuleras. Vilken betydelse kan något gudomligt ha för människans dagliga liv? Berikar det människan att låta
Gud få komma till tals? Teoretiska svar på frågan
förslår inte, eftersom frågan inte är teoretisk, En

i liv

och handling förverkligad

uo

däremot kan

inte undgå att bli vägvisande för icke-troende.
Tyvrirr saknas register.

s't

Rudolf Haubst (utg.): Nikohus aon Kuet als
Ptomotor der ökumene. Griinewald-Verlag, Mainz
r97 r, 224 s., DM zg.
-.

Denna vackra bok innehåller diskusionerna och
dokumenten från Cusanus-Gesellschafts symposium
r97o, dä man firade ro-årsdagen av sällskapets
grundande. Den berömde renäsans-kardinalen Nicolaus av Cues (död rq,6l) har av olika anledningar

kommit att bli särskilt aktuell. Hät har
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vi

en re-

Aa

Bord. da Scbisrne? L'atfaire d'Ämsterdam et
I'Eglise de Holland. Pr€sentation par Frangois
R e f o u t 6. Ed. du Cerf, Paris t969, r43 s.

Vilka var de orsaker som vfuen 1969 på grund

av studentförsamlingens aftiryd i Åmsterdam på ett
så oroväckande sätt skärpte krisen inom den katolska kyrkan i Holland? Efter en rikhaltig dokumentation av händelserna, get dominikanpatern
Frangois Refoulö en utförlig analys.
Studentprdsteroas protest har visserligen kristalliserats kring celibatsfrågan, men är, som kardinal
Ålfrink har framhävt, inte så mycket ett problem
av disciplinär karaktär. Den har sina djupare rötter
i en awikande syn på kyrkans egenart och struktur,
Det finns, enligt författaren, en viss likhet med
Luthers uppfattning om kyrkan som en osynlig
gemenskap, skapad genom ordets aktuella förkunnelse. Men släktskapen är ännu större med Emil
Brunners ekklesiologi, där kyrkan ät en ideal gemenskap av människor, som är församlade i Jesu

Kristi namn.
Längre fram ställer boken den känsliga frlgan,
om en sådan kyrkouppfattning kan anses vara katolsk. Svaret blir ett bestämt nej, även om man
tar hänsyn till den frihet och pluralism, som kan
rymmas inom katolskt tänkande. Kyrkan är inte
enbart den karismatiska inspirationens verk. Den
förutsätter enheten i tron och hålles på det konkteta planet samman av den apostoliska hietarkin,
där framför allt påven är den synlige Bara;nten
för delkyrkornas enhet inom den världsomfattande
famen.
T. B.

lhteratur

Reaolutionary.

Philip Berrigar,; Prison Joarnak of a Pries
Holt, Rinehart&'S7'inston, New

kerhet eller om de tår de råkar trampa på. Fördenskull har wå svenska riksdagsmän föreslagit

York r97o.

dem

Philip Berri gan:. Cbristen gegen die Geselltchaft. US-Priettet im Gefängnis. Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek r97r, 156 s., DM 3.8o.
Kreuz Aontra Krieg. Die Bräd.er Berrigan, KöselYerlag, Mönchen tg7t, r57 s., DM r5.-.
Den

senaste rättegången

mot Us-prästerna Philip

och Dan Bemigan har fätt stor publicitet i dagspressen. 1968 skaffade de sig tillsammans med andra präster, nunflor och lekmän tillträde till rullföringskontor och förstörde militära rullor med eget
blod och med napalm. I protest mot Vietnamkriget
adllintetgiort statshar de
enligt åklagarsn
- och
formulering
egendomu
enligt egen
- i stället för barnr. Sedan i hös>bränt upp papper
tas står Phil Berrigan under nytt åtal tillsammans
med en grupp andra pacifister: han påstås ifrån
fängelset ha lett en sammansvärjning med avsikt att
kidnappa president Nixons rådgivare Henry Kissinger. Men FBl-chefen Hoovers åtalspunkter har
under rättegångens lopp reducerats till en enda:
att ha smugglat ut brev ifrån fängelset. Processen
tycks ha börjats som ett försök att helt tysta ned
kärnan

i

motståndsgruppen.

Bröderna Berrigan har nämligen blivit själen
i den radikala kristna fredsrörelsen i Förenta Staterna. Bedömningen av deras id6er och handlingar

går starkt isär även inom kyrkan. Å ena sidan
utuyckte jesuiterna sin solidaritet -.d sis rprofetiskeu medbroder Dan Berrigan och ordensgeneralen Pedro Ärrupe hälsade på honom i fängelset,
men å andra sidan betecknar katolska pressorgan
deras ställningstagande och aktioner som enfaldiga,
fanatiska och vilseledda. För några år sedan prisade

den avlidne kardinalen Spellman Vietnamkriget
som ett korståg mot kommunismen
och nu be- ett omorakämpar katoliker samma ,korstågr som
liskt, orättfärdigt krig. Undra på att protesten avvisas av rVashingtons hökar lika mycket som av
vissa konservativa kristna. Men just därför anses
bröderna Berrigan av mätga som profeter
obekväma män med starka ord och uppseendeväckande
handlingar, som varken bryr sig om personlig sä-

till Nobels fredspris. I skrivelsen till norska
stortingets nobelkommittå säger de: tMed Daniel
och Philip Berrigans nej och med den kraft som

detta givit genljud över världen har människorna
återigen ställa inför människor an lita till, an
bygga förhoppningar kring, att söka efterlikna i
egna försök att hålla det bästa hos människan
hennes moraliska integritet
vid liv också- i
mörka tider,>

-

Prhon Joarnah ol a Prieil Reaolationary inr,ehåller Phil Berrigans anteckningar i fängelset Det
är en medryckande, spännande lektyr, skriven med
rapp penna och skärpa i stilen. Vägen ifrån arbetet i getton till civil olydnad och motstånd
mot statens lag träder fram i denna dagbok. Dess
tyska översättting Cbri*en gegen d.ie Ge:ell:cbat't

utökas med olika manifest ur katolikernas fredsrörelser i USÄ samt med några brev av jesuiten
Dan Berrigan. Pocketboken är både en innehållsrik
och pålitlig informationskälla. Bara synd att Dan
Berrigans dokumentariska pjäs om rättegången
nThe Trial of the Catonsville Nineu, framförd- i
New York, Diisseldotf, Miinchen och i västtysk
sv
inss har kommit med. Kreaz Aontra Krieg
- om bröderna Berrigan. Den innehåller en
handlar
rad bilder, några brev och framför alk elva ar
tiklar av bl. a. Noam Chomsky och Gordon Zahn.
De olika bidragen redogör för den verkan och det
genljud som deras symboliska handlingar har fått.
Böckerna av och om bröderna Berrigan är mer
än stimulerande litteratur och ktaftfull politisk
just för unga k1i51na
ptosa. De betyder
sn
dokumentation av -att det finns plats inom kyrkan
inte enbart för en i samhällsviktiga frågor rsilent
majority, utan också för orädda och odiplomatiska
profeter. Men inte heller profeterna ståt över all

kritik.

Också deras budskap måste prövas.

Omedelbart före redaktionsslut utkom på Forums
förlag i Stockholm två böcker av Daniel Berrigan
på svenska: Motståndets dunkla natt (156 s., ca-

pris kr

skriven på flykt undan FBI, och
36:
-),(rzz s., ca-pris kr z6:
Nio samaeten
en doku-),
mentiirdrama om rättegången mot bröderna
Berrigan och de andra sju fredsdemonstranterna.

Kla*s Dietz SI
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\7'aldemar Hammenhög: Herr Anderton
tned. ett r. \7'ahlsröm & l7idsrand, Stockholm
t97I,242

S.

Från r93e-r96g har \0'aldemar Hammenhög publicerat 4o böcker, mest romaner. Nu har han uppenbarligen satt i gång med att forma sitt väldiga
med beundransvärd kringsynthet samlade material
till S'jålfotografier. r97o-ärs bok om Lallo get en
intensiv skildring av hans ungdomsvärld och en
imponerande analys av hans plågsamma inre utveckling. r97r-års bok illustrerar i ömsom underhållande och roande, ömsom långrandiga och ttöt'
tande detaljskildring av vad som i Lallo fotmats till

en spännande helhetssyn. I synnethet det ständiga
idisslandet av den unge mannens sexuella besvär

verkar i längden endast tråkigt. Her Ånderson med
ett s tar sig nog i detta avseende själv för högtidligf
och märkvärdigt eller överskattar åtminstone läsarens intresse för ideligen upprepade, exhibitionistiskt skildrade sexscener.
Men verkligt intressant och givande 'år att vara
med om hur sammanställningen av allt detta rika,
ur skrivbordslådorna fnmd,ragna material formas
till en finurligt självkritisk framställning av en författates tillblivetse, en författare som började med

att skriva för att bättra på sin allt för maga in'
komst, endast för att förtjäna pengar alltså, men
alltmer finner sin egentliga kallelse och uwecklas

till

den framgångsrike,medelklass-författarer han

nu är.

IG

Den uedje ,Dannen, mot de stora katolska romanerna Hjdrtpunkten och Makten och härligheten,
mot den bländande humorn i Vår man i Havanna
och Resor med mostet Äugusta?
Men kanske det ändå är det naturliga sättet för
en författare att skriva sin egen biografi. Hans

resor, möten och upplevelser har omsmälts (gått
upp i minnenas komposthög, som han själv uttryc-

i romanerna, medan ungdomsårens upplevelser bara undantagsvis prånglas ut i böckerna.
Och för dessa anteckningar om ungdomsåren anger
han i förordet ett enda försvar: >samfiia motiv som
har gjort mig till romanförfattare: ett begär att
bringa någon sorts reda i ett kaos av upplevelser,
samt en glupsk nyfikenhetr,
Det behöver knappast tilläggas att läsaren inre
känner samma behov av reda i Graham Greencs
ungdom. Släktingarna och barndomsvännerna är
suddigare och slarvigare tecknade ån nägra romangestalter jag kan minnas i hans författarskap, och
de ganska noggranna redogörelserna för barn- och
ungdomens lektyr blir till en obegriplig namnkatalog för en läsare av senare generation. Att detta
skulle berika läsningen av fiörlattarens skönlitterära
författarskap wivlar jag på.
ker det)

Däremot finns det naturligwis situationer som
tecknats med mästarens hand. Hans skolkdagar, en
försök med psykoanalys pä zo-talet, hans konver-

sion, hans tid på The Times och flera andra gör
att man försonar sig med en bok, som på många
ställen förefaller att inte ang| nägon annan än författaren.
Lars Melin

Graham Greene: En sofis liu.
Stockholm r91r,22r s., kr 35:
-.

Norstedts,

För den som bakom Graham Greenes författarskap
har anat en författare som sett det mesta denna
värld har att erbjuda av besynnerliga orter, originella personer och osannolika händelser, blir besviken när han i förordet till självbiografin En
rcrts lia läser att författaren valt att begränsa sig
till de första, relativt händelsefattiga tjugofem åren
av sitt liv. Och 'besvikelsen sitter i sedan man läst
boken färdig. Vad var detta mot spänningen i t. ex.
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Margareta Bergman:

Pachehyggen, En romantisk berättelse. Proprius, Stockholm r97r,87 s.,
ca-pris

kr r2i jo.

I realistiska scener och detaljskildringar skapar författaren en suggestiv, ibland kuslig atmosfär, där
allting glider undan och verkligheten efterhand löprecis som sig bör, när det gäller aa
ses upp
återspegla den rådvillhet sorn iust i dag pinar så
mänga av våra samtida.

IY. K.

Till redal<tionen inkomna böcker
Birger Bergh: SanctaBirgiua,Revelaciones Lucien Jerphagnon: Bönet för omöiliga
Book V. Kungl. Vitterhets Historie och Anti- dagar. Stockholm 1972, Proprius.99 s., Cakvitets Akademien Sthlm. Uppsala

't

971,

Alm-

qvist & Wiksell. 184 s.. kr 50:
-.
Ditt ord är sanning. En handbok om
Biblicums skriftserie nr 2. Uppsala
Veritate. 285 s.

Per-Olof S jögren: En ny
sala 1971, Pro Veritate.76

s.

Bibeln.
1971, Pro

skapelse.

Upp-

nd:. Faktum fu att ... Uppsala
1971, ?ro Veritate.23 s,
Die Feier der Kindeftaufe. Herausgegeben
von den Liturgischen lnstituten Salzburg.
Trier und Ztirich. Freiburg 1972, Herder. 64 s.
Die neuen Wochentagslesungen. Teil 2,
Schott-Messbuch. Freiburg 1 971, Herder.
Ahlstedt, Backman, Sjögren: Vila och
a/rsafs. En bok om teatret. Stockholm 1972.
moms tillVerbum. 81 s., Ca-pris hft 14:
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