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Athenagoras I

patriarken av Konstantinopel, avled den 7 juli
detta fu, 86 fu gammal. Personskiftet skedde med
en lätthet som kom alla pesimistiska förutsägelser
på skam. Redan nio dagar eltet Äthenagoras' dörC

valdes ärkebiskopen Dimitios Papadopoulos till
hans efterträdare. Han har sedan februari rg72 va-
rit metropolit pä öarna Imbros och Tenedos i Egeis-
ka havet och är 58 är gammal. Det dr sant att en
del frågor aktualiserades omedelbart efter Athena-
goras'frånfälle. Den turkiska regeringen, som skall
ge sitt godkännande av valet, meddelade den Heliga
Synoden att biskop Meliton, den avlidne pattiar-
kens >högra hand", inte kunde komma ifråga som
efterträdare. I det sammanhanget kan noteras att
drkebiskop Iakovos, ledaren för den grekisk-orto-
doxa kyrkan i Nord- och Sydamerik4 som av den
turkiska staten ansågs inte vara valbar, vägrades
inresetillstånd till Turkiet, n?ir han ville delta i
jordfästningsceremonierna för den bortgångne pat-
riarken. Problemet med att patriarken av Konstan-
tinopel bor och verkar i Phanar, drkebiskopspalat-
set i Istanbut iir väl lika besvärligt för ortodoxin
som för den turkiska staten. Godkännandet av Di-
miuios, som anses stå både Åthenagoras och den
ratade Meliton nära, visade emellertid att den tur-
kiska regeringen för närvarande inte vill ställa sa-

ken på sin spets. De farhågor som fanns på många
håll besannades alltså inte. Den nye patriarketr er-
kändes nämligen snabbt av regeringen och kunde
inuoniseras den 18 juli med sedvanlig orientalisk
pompa. Sedisvakansen varade således inte mer än
rr dagar.

fuvet efter Athenagoras ställer höga ktav på den
nyvalde patriarken. Ortodoxin har ju under de se-

naste årtiondena visat sig vata långt ifrån så för-
stelnad som den ibland fortfarande påstås vara.
Tvärtom visar den tecken på en äkta vilja till
förnyelse och medvetande om den nya tid vi lever
i. En av dem som arbetade för en sund förnyelse
av ortodoxt tänkande och ortodoxt kyrkoliv var
just den nu bortgångne patiarkeo Äthenagoras.
Hans förståelse för dagens krav visade sig fram-
för allt i hans intresse för kontakterna med Rom.
Han ville uäffa påven personligen och föreslog
själv det Heliga Landet som mötesplats. Där i Je-

to - 722838 Credo

rusalem möttes de också den 6 jatruaÅ ry54 når
Paulus VI gjorde den första av sina många resor.
För frirsta gången efter år rc54 dä Rom och Kon-
stantinopel började gå skilda vägar uäffades en
påve och en patliark av Konstantinopel person-
ligen. De wå uäffades åter tre år senare i Ephesus,
den stad där en fordarande enig kristenhet höll
ett koncilium åtr q3r. På konciliet i Ephesus ut-
talade kyrkan sig om Kristi gudom geflom att
fastslå att Maria med tog Ifu kallas Guds Moder.
Ar ry67 träffades påven och patriarkefl wå gånger.
Med stor hedersbevisning emottogs nämligen sam-
ma fu Athenagoras i Vatikanen. Vad som förde
honom och Paulus VI samman var inte enbart
kyrkopolitiska frågor. De hade givetvis olika upp-
f.attnitgt om hierarkin och ämbetets funktion i
Kristi kyrka, men de hade samtidigt funnit var-
andra i en personlig vänskap som hade sina rötter
i en djupgående överensstämmelse angående lris-
ten tro och kristna levnadsprinciper.

Milstolpar på vägen till större enhet och för-
ståelse mellan ortodoxin och den katolska kyrkan
har under Athenagoras' tid varit Andra Vatikan-
konciliet, dit observatörer från andra samfund, där-
ibland de ortodoxa kyrkorna, inbjöds, Athenagoras'
och Paulus VI:s möten med varandra och det öm-
sesidiga upphävandet av >bannlysningen> från år
ro54. När sedan Åthenagoras och många andra
ledande ortodoxa kyrkomän, framför allt de ryska,
på ett övertygande sätt instämde i Paulus VI:s kon-
troversiella encyklika Flumanae vitae år 1968, där
påvens avståndstagande från konuaception särskilt
blev föremål för deras instämmande, bör även
detta ses som en naturlig överensstämmelse mellan
ortodoxt och katolskt tänkande.

Athenagoras var en personlighet med vid hod-
sont. Andligheten utgjorde kärnan, vilket dock inte
betydde att han helst hade velat dra sig undan från
världen. Hans fromhet stimulerade honom tvärtom
till en målmedveten aktivitet Han var en för-
kämpe för enheten även inom ortodoxin. De orto-
doxa kyrkorna har av ålder inte något organisa-
toriskt samband sinsemellan. De är ,autokephalau
och har således var och en sin egen ledare. Patriar-
ken av Konstantinopel är sedan ga--alt av de
andra kyrkoledarna bata erkänd som hedersprimas
utan annan överhöghet Ändå lyckades Athenagoras
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att är r96t samla den första panortodoxa konfe-
rensen på Rhodos. Yrerligare wå konferenser följ-
de. Vad patriatken under sin mer än zZ fu länga
ämbestid slutligen eftersträvade var ett panorto-
doxt koncilium. Hans id6 blev inte utan gensvar,
melr stötte också på motstånd. I varje fall blev
det inte Åthenagoras förunnat att se sin längtan
Lrönt med framgång.

Det blir en av uppgifterna för Dimiuios att
genomföra Athenagoras' älsklingstanke. Med ett
koncilium skulle ortodoxin vinna ny kraft att
hävda sig utåt, både i det politiska spelet och i den
sekulariseringstrend som börjat göra sig gällande

även inom ortodoxin. Samtidigt skulle en starkare

organisatorisk enhet de österländska kyrkorna emel-
lan få betydelse för ekumeniken. Utsikterna för ett
affangemaflg med Rom skulle förbättras. Äv vad
man hittills sett flamgår att Dimiuios är en djupt
andlig personlighet. Så mycket större är då de för-
hoppningar som knyts till honom.

Helvetesläran

har gett Ingemar Hedenius anledning att än en
gäng ge sig på kristendomen. Helvetestron är ing-
enting annat än vidskepelse, rnenar han, primitiv
hämndlusta. Det framgår av hans nlutkomna bok
(Helvetesläran, Bonniers, Stockholo t97z). Ja, han
gör till och med ett försök att skrämma läsaren.

Han berättar nämligen en skräckhistoria om en fri-
kyrklig kvinna, som piskar sitt barn till döds för
an rädda det från acc störtas i helvetet En sådan

historia skulle då återge något typiskt kristet, me-

nar han.
Hedenius gör det hela lättare för sig än vad det

är. Han arbetar med en förkortad människosyn.
Vad man tycker om helvetet är ju ett utslag av

vad man vet om människan. Hedenius' resonemang
förutsätter att människan inte skulle vara nägot an-
nat än ett djur. Uppsalafilosofen har tydligen inget
begrepp om människans moraliska ansvar, alltså
just den sida hos människan som gör henne till
en så svåråtkomlig företeelse. Hon är och förblir
utrustad med ett moraliskt normmedvetande, van-
ligen kallat samvete. Det kan kännas som en black
om foten, men kritikero i henne kan inte tystas

ner. ,Flugorn^, gåLr inte att jaga bort Så gådull
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är människan. Om man är ute för att bedöma den
kristna tron, eller kanske försöka avtätta den, är
det i varje fall nödvändigt att börja med männi-
skans medfödda hemligheter. Den principen har
Hedenius inte förstått. Dätför skjuter han bom.
Ett staff är, menar han, alltid något som påtvingas
utifrån. Han inser således inte att helvetet skulle
kunna vara ett själstillstånd som oundvikligen åt-
följer moraliska felsteg, på samma sätt som smär-
tan oundvikligen blir en följd av att jag skurit
mig i fingret. Psykiatiker, kriminologer, själv-
mordskandidater (som Hedenius tidigare intresse-
rat sig för) vet något om att människan såsom en
moraliskt ansvarig varelse är utrustad oed särskilda
möjligheter att fötgöt^ sig själv. Ålla försök an
ftigöra sig från varje form av moral slår ut i ett
slags andlig död. Pakten med djävulen 

- 
för att

nu tala den gamla mytens språk 
- 

liknar ett and-
ligt självmord. Det är dena som Hedenius uppen-
barligen inte känner till. Eller skojar han? Är det
kanske bara ett knep som han begagnar sig av?

Låtsar han att han inte vet mer om människan
för att han så mycket lättare skall kunna sälja sina
angrepp på ett element i kristen förkunnelse som
är lika svårfattat som det är väsentligt?

Hämnd är någonting som kommer utifrån. Men
helvetet hotar människan från hennes eget inre.
Det ligger i själens dimension, inte i samlevna-
dens. Hämnd är ett sociologiskt fenomen, helvetet
kan inte fattas i sociologiska kategorier. Hede-
nius felbedömer alltså förhållandet mellan männi-
skans socialkaraktär och människan som individ.
Om det vore så att människan helt och hållet skulle
kunna ingå i ett kollektiv och eventuellt just där-
igenom nå fram till sin högsta lycka, skulle hel-
vetesläran sakna fundament. Men nu år människan
en individ. Visserligen behöver hon medmänsklig-
het för att kunna leva, men hennes plats i gemen-
skapen är inte helt enkelt något givet. Hon kan be-
stämma sig. Ja, hon kan inte komma ifån att
själv ta ställning när det gäller hennes förhållande
till medmänniskorna. Om hon nu tycker om det
eller ej, så står hon inför uppgiften att antingen
identifiera sig med de sociala kontakter hon be-
finner sig i eller hålla sig på ett mer eller mindre
betonat avstånd. Deca är i va4e fiall kristen överty-
gelse. Det var det redan innan modern sociologi



svängde in på samma linje. Människan kan längta
efter att bli av med sig själv och försöka kasta sig
in i gemenskapen. Men hon kan också tillbakavisa
all vänskap, ja, ttotsa den mest välmenta vänlighet
hon möter. Och 

- 
för att nu tala i teologisk ter-

minologi 
- 

hon kan visa bort även gudomlig
kärlek. Hur ont det än gör, kan hon bita sig fast
i sig själv. Just här ligger anknytningspunkten för
helvetestron. Jean-Paul Sartre har i sin pjäs Inför
lyckta dörrar framställt ett slags helvetestillstånd.
Men inte heller han har lagt tillräckligt märke
till att helvetet inte ba:.a ät ett socialfenomen på
samma sätt som människan inte bara är en gemen-
skapsvarelse. Just detta ingfu i den kristna för-
kunnelsen. Och just därför har helvetet inte någon-
ting med grymhet att skaff.a. Ingen vet för övrigt
om någon enda människa har förverkligat den häp-
nadsväckande möjlighet hon bär inom sig. Kyrkan
har helgonförklarat hundratals människor. Ingen
har däremot förklarats förtappad.

Anklagelser implicerar alltid en klagan. Så gör
även Hedenius' förebråelser mot kristendomen 

-egentligen inriktar sig ju hans indignation endast
på vissa förflackningar av troslivet som han ihär-
digt studerar. Om hans människosyn vore mera ny-
anserad skulle han kunna upptäcka djupare pro-
blem i helvetestron än vad han nu lyckats med.
Han skulle göra sig själv en tjänst.

Miliövåtd

har blivit nödvändig genom den situation vi för-
satt oss i. När FN alltså tog initiativ till att sam-
mankalla historiens första miljövfudskonferens i
Stockholm 4-r5 juni detta år, var det både nöd-
vändigt och tacknämligt. Det var glädjande att så

många sater skickade representanter samtidigt som
det ?ir beklagligt att vissa stater bojkottade konfe-
rensen och tydligen ansåg sig ha tillräckliga skäl
att undvara en konferens, där uppgiften att be-
kämpa miljöförstöringen behandlades, något som i
varje fall kräver samarbete över nations- och kon-
tinentgränserna. Ingen enskild stat kan ju ha nå-
gon utsikt till framgång ndr det gäller att mot-
verka hänsynslös exploatering av jordens resurser

och hejda tanklös förorening av luften, marken
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och havet. Ja, detta är ju i själva verket endast
truismer.

Det finns däremot annat som inte alls är någon
truism. Den miljö indusuin och andra håller på
att fördärva ?ir inbäddad i ett annat slags miljö,
nämligen i de levnadsvillkor som samhället erbju-
der. Detta betyder att de uppgifter den industriella
miljöförstöringen ställer oss inför givewis inte kan
lösas oberoende av den mänskliga miljö vi lever i.
Var Stockholmskonferensens delegater medvetna
om detta?

Konferensen var i flera sammanhang inne på

vårt ansvar inför kommande generationer. Den
snuddade således vid frågor som ligger på sam-
hällslivets plan. Men ingen av delegaterna talade
om att f&mägan 

^tt 
bära ansvar dels givewis krä-

ver goda kunskaper dels och framför allt en egen-
skap som man sedan gammalt kallat för karaktärs-
styrka. Ingen nämnde heller att samhällsmiljön i
vissa länder inte alls är så beskaffad att den kan
gynna en eventuellt naturligansvarskänslahosmed-
borgarna. Tvärtom, det finns länder där en allt
längre gående libertinism sprider sig. Det tycks
knappast finnas någonting som inte anses tillåtet.
Ja, kommunikationsmedierna gör åtskilligt för att
direkt underminera eventuella kvardröjande rester
av en sund moral. Hur lönsamt det än kan vara
kommerciellt, försämras dock samhällsmiljön för
vatje dag som går. Den karaktärsstyrka som finns
får inget stöd. Människan är nu en gång så be-
skaffad att hon inte riktigt kan vara sig själv om
hon inte erkänner vissa humana värden. Och sam-
hällslivet kan inte fungera där hämningslöshet har
blivit den bärande livsnormen och ord som själv-
behärskning och vördnad knappast ens får nämnas.
Idrottsmän vet kanske bäst att man inte kan segra
på tävlingsbanan om man inte åtminstone tillfälligt
avstår från åtskilliga glädjeämnen under uänings-
perioderna- Och vetenskapsmän erkänner aft de har
varit wungna att avstå från sol och bad och re-
kreation för att i mörka bibliotek och laboratorier
f.ä f.ram vettiga forskningsresultat De som stfu i
ansvarig ställning måste vara beredda på att åtmin-
stone ibland göra någonting som inte medför per-
sonliga fördelar. De måste ha en viss offervilja eller
åtminstone entusiasm för uppgiften. De måste en-
gagen sig för saken och glömma sig själva. Ex-
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perternas specialkunnande och politikernas makt
räcker inte till för att framkalla ansvarskänsla. Om
nu expertiseo och politikens ledande män dessvärre

inte förmår stoppa lufdöroreningatna borde de åt-
minstone kunna rensa bort de vrirsta förorening-
arna frän samhällets atmosfdr.

Regeringars representanter och ekologiska fack-
män samrådde alltså i Stockholm med varandra.
De hade nog så stora kontaktsvfuigheter. Men sam-

varon visade i varje fall upp vilka problemen är
med en hittills okänd skärpa. Ändå gfu det inte

^tt 
f.rigöta sig från en viss oro inför konferensen.

All den möda som konferensen lade ned på ett om-
råde av största aktualitet kommer att vara till ringa
gagn sä länge en mänskligare miljö i samhället 

-lättsinnigt eller aningslös1 - 
11sn6hals1a5.

Svenska folkets litteraturhistoria

så lyder undemubriken till Sven Stolpes nyutkomna
bok: >Från fuoster till balladu (Askild & Kärne-
kull, Stockholm r972, z9o s., kr 37t-).

,Hur många gånger har vi inte hört att littera-
turundervisningen skall börja ungefär med Strind-
berg och lägga huvudvikten vid statar- och pro-
l*itrfiöfiattarrra. Yarf.ör tjata om de gamla 'dam-

miga' klassikerna?" Så inleder Sven Stolpe sin
,berättelse om den svenska diktens märkliga verk
och gestalter". Och han fortsätter: "Är de, näm-
ligen klassikerna, dammiga, sä är det inte deras

fel 
- 

de kan dammas av. Och om någon inbillar
sig att det är uåkigare att följa våra sublima medel-
tidsdiktare, våra larmande och muntra r6oo-tals-
skalder, våra spydiga gustavianer och drömmande
romantiker än att läsa den moderna dikten, med
dess ödleblick på människornas underliv, så misstar
han sig. Svensk litteraturhistoria är inte ett av de

märkligaste kapitien i världslitteraturen. Men för

oss här uppe på en nordisk tundra räcker den
ganska bra. Min tanke är att försöka sopa undan
all den lärda bråten, att hänsynslöst gå förbi de
dåliga eller halvdåliga och bara stanna inför de
märgfulla, de självständiga, de som gått sina egna
vägar, och som funnit en egen form för sitt livs
kamp och vånda. Om detta inte blir fängslande och
spännande, är det uteslutande mitt fel.u

Denna nyartade iitteraturhistoria, planerad i fem
band, har den fräschhet över sig med vilken Sven
Stolpe alltid fnmkallar sin omgivnings förtjus-
ning. Även i urvalet av diktare och dikwerk bär
verket sin författares personiiga prä,gel. En man
som under rtära tvä mansåldrar har läst, tänkt och
skrivit, har själv blivit den selektiva principen för
vad han tar med och vad han förbigår i littera-
turen. Verket framstår med sitt nyss utkomna första
band som en lyckad korsning mellan litteratut-
historia och (indirekt) självbiografi. Läsaren är än
fängslad av den ena, åt av den andra sidan av
medaljen.

För att rätt lokalisera Stolpes opus gäller det
dock att påminna sig om ännu någonting. Förfat-
tarens intellektuella och andliga curiculum har
gått ut över den ram som litteraturen drar. Dikt-
ningen hör jorden till. Äkta dikwerls grundmelodi
är vemodet 

- 
smärtan över att allt jordiskt fl-vter

och flyr och att även skönheten måste dö. Men
Sven Stolpe har låtit sig drabbas av det kristna
budskapet 

- 
av den uppenbarelse som har sprängt

jordens horisont. Han har alltså vaknat för den
dimension där vemodet inte längre är människo-
hjärtats sista station. Vad som härvidlag utmärker
honom är att han ändå har förblivit med fötterna
på marken. Jordiska glädjeämnen har inte förlorat
sin glans för honom. Ett av de största 

- 
att möta

det tiil dikt förtätade 6sds1 
- 

kan han inte låta bli
att njuta. Därom vittnar hans litteraturhistoria.
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JONAS PALM Nyöversdttnitg av Ny"
testamentet

Några synpunkter

Uppgit'ten

Att utarbetande av en >officiell> ny översättning av Nya testamentet (i fort-
sättningen NT), avsedd att ersätta den auktoriserade svenska översättningen av

r9t1 Q fortsättningen t9t7), sedan en tid förbereds, torde van tämligen väl-
bekant. Från olika håll har länge riktats kritik, stundom häftig, mot r9r7, och
önskemål om nyöversättning har inte ba:m f.ramförts utan, vad gäller NT i dess

helhet eller delar därav, från privat håll också tillmötesgåtts. Kritiken har inte
inneburit ^tt r9r7 skulle vila på otillfredsställande textkritisk grund eller att
den skulle bristfälligt återge originalets innehåll; i båda dessa avseenden var r9r7
ett utomordentligt grundligt arbete och har stått sig väl, också i betraktande av
de vetenskapliga rön som gjorts på relevanta områden sedan den kom till. Det
är mot språket och stilen som kritiken riktat sig. r9r7 skulle med sitt partiella
fasthållande vid äldre sprakbruk och traditionell bibelstil omsider ha kommit att
avlägsna sig så långt från dagens språk, att den blivit mer eller mindre otill-
gänglig för en mycket stor del av nutida publik. Genom att dess upphovsmän
samtidigt sökt anpassa språket till vad man då menade vara naturligt vardags-

språk skulle ha uppstått en egendomlig och högst otillfredsställande blandning av
högspråk och normalspräk. ryry har också befunnits vara urvaftnad och pratig i
stilen och sålunda långt undedägsen äldre översättningar med en knappare, märg-
fullare stil. En annan brist i r9r7 skulle vara att den inte låter originaltextens
stora stilvariationer framkomma utan klär alla de i den samlingsvolym, som vi
kallar NT, ingående skrifterna i en enhetligt genomförd språkdräkt.

1963 tillsattes en statlig bibelkommitti för att grundligt utreda hur det för-
höll sig med r9r7, huruvida en nyöversättning behövdes och hur en sådan i
stort seft borde ta sig ut. 1969 presenterade kommittdn ett voluminöst och ur
alla synpunkter synnerligen värdefullt betänkande, varav framgick att kriti
ken mot r9t7 varit berättigad och att det var av behovet påkallat att NT ny-
översattes från den grekiska texten. Därvid borde >originalet själv,t, inte en ned-

ärvd bibelstil eller nutida talspråk eller någon annan existerande stilform (..)
ange riktningen för översättningens karaktär>. Man fann emellertid att hänsyn
till bibelns olika funktioner gjorde det nödvändigt med wå översättningar: en
>kyrkobibel>, huvudsakligen avsedd för gudstjänstbruk, och en >folkbibel>, hu-
vudsakligen avsedd fOr enskild läsning, den förra präglad av ett högtidligare,
ålderdomligare språk med starkare anknytning till traditionellt bibelspråk, den
senare hållen i en enklare vardagligare ton. En överväldigande majoritet av
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remissinstanserna awisade denna tanke, med alI Ätt; wå översättningar skulle
bara åstadkomma förvirring; endast en vore motiverad, och denna skulle till vår
tids människor kunna omedelbart förmedla bibelns budskap men också kunna
användas i den offentliga gudsrjänsten.

Det är uppenbart att just frägan om översättningens stil är den som särskilt
intresserat. Den skall därför också här ställas i förgrunden.

Man ser hur stilkrav uppställs som tycks stå i konflikt med varandra: över-
sättningen skall vara originaltrogen, men den skall också passa för olika funk-
tioner, vilket åtminstone i förstone synes innebära att man på något håll måste
bryta mot originaltroheten. Kan överhuvudtaget en och samma översätming passa i
olika funktioner? Det förefaller inte som om ry63 års kommittd menat det.

Då vfuen rgTr en kommitt6 av sakkunniga tillsattes att förbereda en ny översättning,
angavs i direktiven att det skulle vara f.räga om endast en översättning. Problemen som möter
den som hat att dra upp riktlinjerna för en enda översättning som skall tillgodose till synes
motstridiga men samtidigt berättigade krav, är många och besvärliga. Då det i det följande
skall skisseras hur man skulle kunna tänka sig bemästra dem, torde synpunkterna i stort sett
vara de som kommitt6n velat hävda. På enstaka punkter kan möjligen en awikande uppfatt-
ning komma till uttryck. Därför skall artikelns författare ensam hållas ansvarig för dess
innehå11.1

Original,trogen stil

Det av ry63 fus kommittd uppställda kravet på trohet mot originalet icke blott
innehållsligt utan också stilistiskt är en nyhet i bibelöversättningarnas tradition, och
den är att v^rmt välkomna. Därmed bejakas det krav på filologisk och allmän sann-
fardighet som bör ställas pä vale översättning; en översättning skall ge en sann
bild av originalets text, den skall i möjligaste mån till sina mottagare förmedla
detsamma som originalet gett sina mottagare.

Om sålunda originaltrohet även vad stilen betråf.f.ar a priori synes böra
iakttagas, så synes den också pä annat sätt motiverad när det gäller översättning av
NT. Ty det kan - med föregripande av följande resonemang - antagus att iust
iakttagande av originaltrohet kan undedätta lösningen av antydda problem, även
det, hur en stil, som passar för en av textens funktioner, skall passa också för en
annan. Originalets egenarr skapar nämligen gynnsamma förutsättningar.

Flera frågor uppställer sig som måste besvaras innan man griper sig an
med att gestalta översättningen. Hurudant är egentligen originalet? Hur har det
rimligen uppfattats av sina mottagare? Vilken spraklig och stilistisk utformning på
svenska kan tänkas uppfattas på ett motsvarande sätr av översättningens läsare?

1 Artikelns fötfattate är medlem i kommitt€n av sakkunniga. Red.
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Som redan nämnts är NT:s olika slrifter avfattade på en grekiska som före-
ter stora variationer. På lägsta språk- och stilnivå ligger Uppenbarelseboken, på

högsta nivå inom NT ligger Hebreerbrevet och en del passager hos Lukas
(Evangeliet och Apostlagfuningarna) samt Paulus. Taget som helhet ligger NT
under den nivå som den bildade samtiden betraktade som litterär. Stilen är ibland
en'kel, direkt, talspråhsmässig, ibland tung och dunkel men laddad av känsla och
tanke. Språket är huvudsakligen oskolad, folklig koinä, m. a. o. det vid den tiden
mycket utbredda grekiska vardagsspråket, av eft slag som är rikt representerat i
den stora mängd brev, kontrakt och andra dokument som bevarats på papyrer

från hellenistisk och romersk tid. Den nytestamentliga grekiskan är dessutom

genomsatt av främmande element, främst semitismer men också latinismer. Icke-
grekiska inslag är, i all synnerhet om de är talrika, ett säkert kriterium pä att
den text där de förekommer är pä en låg formell nivå. Det visar sig också att
NT:s språk av både den unga kristendomens fiender och dess försvarare upp-
fattades som barbariskt. Med den för vår tid främmande uppmärksamhet, som

den bildade världen ägnade språk och stil, var det inte lätt för kyrkofäderna
atr bemöta den hedniska kritik mot den nya ldran, som tog fasta på NT:s
form.

Det skulle då kunna synas som om originaltrohet skulle innebära att också

översättningen gåves en stil pä läg eller lägsta nivå. Det vore emellertid moti-
verat endast under förutsättning att grad,erna och värderingarna av stilarna inom
målspråket vore desamma som inom grundspråket. Så torde icke vara fallet.
Den skrivna svenskan synes vara avsevärt mycket enhetligare än dåtida skriven
grekiska med dess stora skala variationer från klassicistisk-atticistisk konstprosa
ned till den helt obildades >vulgära> koinä. Redan detta talar t& att original-
trohet i stället innebär att den koinä det här är träga om återges med vis-
serligen enkel men normal prosa. Därtill kommer att originalets mottagare, då

de säkert icke hört till de litterärt bildade, rimligen icke kan ha f.ätt intrycket
att texterna de mötte var särskilt illa skrivna; för dem bör en skrift på låg
språklig och stilistisk nivå ha tett sig som tämligen normal, den svarade ju mot
den grekiska de kände. Om översättningens moftagare skall få tillnärmelsevis
samma intryck av den svenska texten, bör den alltså inte ligga pL en pätal-
lande låg stilnivå. Å andra sidan torde det vara klart att så länge man håller
på originaltroheten medger inte textens rent grekiska huvudelement att över-
sättningen präglas av någon hög stil av den gammaldags >bibliska> art som mänga
av dem som är vana vid svensk traditionell bibelstil kräver. Den normalprosa
som bör anbefallas bör något varieras efter originalets skiftande standard.

Nu är som sagt grekiskan genomsatt av semitiska inslag. Omtvistat är i
vilken grad dessa har sin grund i ett tänkbart, av de första lristna talat, av
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semitismer färgat språk. Säkert är emellertid att det finns gott om, ehuru med
olika frekvens i olika texter, språkliga företeelser som uppstått genom influens
från Septuaginta, den av den hebreiska grundtexten i regel mycket starkt präg-
lade grekiska översättningen av Gamla testamentet; citat ävensom religiösa fack-
uttryck som hämtats darifrån förekommer som bekant ofta. Dessa septuagintismer
skänker texten en speciell prägel, som de bildade uppfattat som prövande, men
som textens första mottagare och åtminstone de senare kristna känt som en
helig textform. Föreställningen att NT:s språk skulle vara Andens egen dialekt
är mycket gammal. Oclaå originalets författare torde haft känslan att de semi-
tiska uttrycksformerna hade ett särskilt stilvärde; Lukas stiliserar Magnificat efter
septuagintamönster och han brukar vissa konstruktioner i berättande sammanhang
på ett sdtt som liknar men ej är alldeles identiskt med vad som förekommer i
hebreiskan.

Detta speciella drag bör på något sätt återspeglas i översättningen. I de fall
där en stilintention i originalet kan antas föreligga kan det ske genom att man
höjer stilläget, kanske med anknytning till äldre översättningars uttrycksformer.
I någon, men endast ringa, mån kan influensbetingade semitismer återges; den
dåtida språk- och lässituationen var sä pass olik den nutida att de i allmänhet
inte kan ges några motsvarigheter - sådana skulle formodligen förefalla mer
undediga än uppbyggligt stämningsskapande. Fackuttryck återges naturligwis med
fackuttryck, och därmed ges automatiskt en effekt av särstil, som i sig garan-

terat att texten awiker från det triviala.
En översättning som är originaltrogen i detta ords bästa mening synes kunna

tillfredsställa dem som vill se en text som är enkel och i stånd att nä f.ram
till nutida publik, eftersom den just med hänsyn till originalets huvudbestånds-

del bör få ett övervägande enkelt - därmed också ofta slagkraftigt - språk.

Den bör oclså kunna tillfredsställa dem som önskar aft texten dock skall ha

en bibelstil, ty en sådan skänks redan av innehållets art men även av fack-

termerna och av speciell utformning av citat ur Septuaginta jämte den ton
av nägot awikande som andra sep,tuagintismer kan föranleda.

Det förefaller ocl,sså som om en sådan översättning skulle kunna duga för
olika funktioner. För upplzisbarhet krävs visserligen god rytm, men denna

har ingentin g att göra med på vilket språk- och stilplan texten ligger. Ingenting
säger att inte en text med enkelt språk i ktaft av sia innehåll duger lika väl
till att brukas i gudstjänsten som en på högprosa, dvs. i detta fallet på tradi-
tionell bibelprosa, avfanad text. Den duger förmodligen bättre. Och säkert duger

den bäme för den enskilda läsningen. Det måste kanske tilläggas att enkelt
språk inte är detsamma som färglöst trivialt
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Originahroget språk

Kravet på originaltrohet innebär på den mer språkli ga än stilistiska sidan -i den mån det går att skilja språk och stil - att översättningens svenska skall
vara idiomatisk. Översättningen får alltså inte bli bunden av grundspråkets spe-

ciella uttrycksvanor. Ett visst ord på grundspråket kan ha en annan berydelse-
räjong än sin vanliga motsvatighet på målspråket; det kan alltså på grund av
sammanhanget, som alltid bestämmer ett ords aktuella nyalls, behöva översättas
på olika sätt på olika ställen. I vissa fall kan en omgruppering av hela satser

behövas för att texten skall samti.ligt innehållsligt korrekt och språkligt idioma-
tiskt återges. Stora konstruktionsanhopningar, som förekommer t. ex. i Efesier-

brevet och Kolosserbrevet och som kan kallas perioder endast om detta ord förses

med citationstecken, kan inte med skenbar originaltrohet bibehållas, utan de måste

upplösas; de är möjliga i grekiskan men omöjliga i svenskan. Ett bibehållande
innebure att man åsidosatte kravet på originaltrohet (det skulle medföra en av
grundtexten icke motiverad effekt i svenskan), kravet på idiomatisk svenska och
kravet på begriplighet.

Också dena sistnämnda krav, det att innehållet skall nä fram till läsaren,
kan införas under kravet på originaltrohet; det förefaller vata ett rimligt anta-
gande att den grekiska texten var avsedd att förstås och att den förstods. Nu
är emellertid stora partier av NT en avgjort svår text; det gäller särskilt de pau-
linska breven. Självfallet beror de svårigheter, vi har att på alla punkter exakt
fixera det rätta innehållet, till en del på avståndet mellan oss och grundtextens
författare i tid, rum och andlig miljö, ja redan på det faktum att det nytesta-

mentliga språket, hur väl man numera än känner det, på grund av sina ovan
skisserade egenskaper år oklararc än den klassiska eller den efterklassiska litte-
rära grekiskan. Därtill kommer emellertid att det s. k. intentionsdjupet kan ha
växlat; det kan ha varit ringa på en punkt som just för tillfället inte varit
av primär betydelse för författaren, och därav kan ha följt en formulering som

för oss, som kräver exakt besked just på den punkten, ter sig suddig. Och även om
en tanke varit helt klar och viktig for författaren kan hans språkliga medel ha
varit alltför begränsade för att den skulle bli klart uttryckt. Det är vidare att
beakta att det, då NT:s skrifter tillkom, ännu inte fanns ett uwecklat och fast
terminologiskt system för uttryckande av de begrepp som skulle presenteras för
världen.

Översättaren måste naturligwis göra sitt yttersta för att med filologiens och
exegetikens metder preparera fram en utsagas verkliga innehåll och därefter ge

detta en begriplig form. Men han måste vara pä sin vakt så att han inte på
något sätt krymper eller felinriltar ucagans innehåll. Har originalet en öppen
lydelse, bör översättningen om möjligt också formuleras öppet. I upplättande,
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förtydligande syfte har ofta parafnseringar använts. De bör dock undvikas; i
lyckligaste fall kan de visserligen medge att flera nyanser i ett och samma

uttryck i grundtexten kan komma med, men i regel binder de läsaren bara ån

hårdare vid en möjlig nyans av flera. Dessutom år panftaser av stilskäl långt ifrån
tilltalande; genom sådana går den suggestiva l.,raft lån förlorad, som kan ligga i
ett kort originaluttryck.

Med utgångspunkt från principen att en översättning om möjligt bör göra

samma intryck på sina läsare som originalet gjort pä sina, skulle kanske någon
vilja hävda att uttryck för begrepp och föreställningar som hörde hemma i
originalets miljö och således var välkända för dess läsare men är främmande
för vår tid, b<ir återges med uttryck för begrepp som i vår tid utgör en mot-
svarighet och som vår tids publih är förtrogen med. Det går emellertid för sig
endast i mycket begränsad omfattning, nZimligen när det fu fräga om en del kon-
kreta ting med direkt funktionell motsvarighet. Man kan sålunda översätta det
grekiska ordet för centurion med >>officer>, tillfogande bestämningen >>romersk>>

som ger den information som vår tid behöver men som originalets läsare fann i
substantivet självt Likaså kan man översätta ordet för sandal med >sko> för
an f.ä fram funktionen och samtidigt undvika associationer till nutida sommarlig
fritidsklädsel. Men man kan absolut inte översätta ordet för demonbesatt med
>mentalsjukrr, ty då skulle ges en oriktig bild av den dåtida människans andliga
verklighet, alldeles bortset fuän att de berättelser där demonbesatta förekommer
skulle bli alldeles sammanhangslösa med en sådan översättning. Att det förekom-
mer för vår tid främmande föreställningar i NT bör inte väcka undran hos någon;
även den med NT icke förtogne torde från början ha klart för sig att det innehåller
texrer som tillkommit i en annan tid och på en annan plats än vår.

När man dryftar problem som de här berörda, brukar man ofta vilja häIla
isär de synpunkter och argument som baserar sig på strävan att visa trohet mot
originalet från dem som motiveras av hänsyn till mottagaffra av översättningen.

Ovan har principiellt resonerats utifrån originalec. Kanske har det rentav ryckts
som om tyngdpunkten förskjutits åt det hållet alldeles för långt. Emellertid är
det uppenbart att hela tiden hänsynen till mottagatna spelat en viktig roli i
argumenteringen. Det är i själva verket knappast möjligt att f.ölja endast den ena

eller den andra av de båda hänsynsriktningarna. Varje åsikt om originalets stil
måste grunda sig på en uppfattning av dess mottagares reaktion, och varje åsikt
om lämplig motsvarighet i översättningen förutsätter en viss föreställning om
hur dennas publik rer.gera;r. På liknande sätt förhåller det sig när det gäller den
lämpliga formen för överförandet av informationen. Ty olika mott^garc har givet-
vis olika förutsättningaE att tillgodogöra sig en viss information, beroende på
ålder, intellektuell kapacitet och bildning.
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Hänsyn till mottagmen

Till en viss grad kan dock det ena eller det andra resonemangssättet renodlas.

Man kan ta mer eller mindre uteslutande hänsyn till en viss avgränsad mottagal-
grupps art och önskemål och anpassa översätmingen därefter. En text som endast

avses att Lisas 'för och av barn måste gestaltas annorlunda än en som vänder sig
helt eller huvudsakligen till gamla, som är väl förtrogna med NT:s innehåll och
känslomassigt bundna vid en ålderdomligt högtidlig bibelstil. Det synes inte all-
deles uteslutet att någon skulle kunna motivera en >specialöversättning> också

utifrån kravet på originaltrohet. Originalet viinde sig till en liten samhällsgrupp
med en specifik andlig fciranlring. Detta kunde legitimera att man vid översätt-
ningsarbaet hade en liten grupp, åtminstone en som bara bestode av troende
kristna, inför ögonen och gestaltade texten därefter. Och, skulle det kunna
sägas, liksom originalea moftagare väl haft sina förväntningar rörande den text
de mötte och även fått dem uppfyllda, så borde de som i dag har sina för-
väntningar få dessa uppfyllda. Det har också framkommit reaktioner på de över-
sättningsprov som r97r ärs sakkunniga utsänt till bedömning, som vittnar om an
man förväntar sig en viss bibelstil och känner sig bortstött när texten bjuder
normalprosa; denna fattas tydligen lätt som lågprosa just därför at man förväntat
sig en prosa ovanför normalnivån.

En ny översättning kan nu inte utformas med hänsyn till endast en mindre grupp
av den svenska allmänheten. Man kan ju fuäga sig vilken som i så fall skulle
privilegieras. Det kan inte vara riktigt att genom starkt hänsynstagande till en
grupp skapa risk for att andra grupper förhindras att bruka texren. Man måste

inrikta stg på den stora massan av vrxna människor med normal språklig mognad
och bildning. Dessa torde endast med svårighet, kanske inte alls, kunna nås av en
översåttning som tillrättalagts för till åren komna, i bibeln hemmastadda män-
niskor med emotionellt behov av den vanda bibelstilen. Däremot torde denna
senare kategori inte behöva möta tillnärmelsevis samma svårigheter att tillgodo-
göra sig en text som den förra kategorien kan förstå. Och intet hindrar att de

som är fästa vid t9r7 ärs översättning fortfarande använder den. Och de, som i
en ny övemättning hoppas finna ett medel för språklig fostran, en fyndgruva
för bevingade ord eller i allmänhet poetiska eller märgfulla vändningar, kan söka

sig till ännu äldre översättningar.

Från vilket håll man än närmar sig frågan, från originaltrohetskravet eller från
kravet på hänsyn till mottagare, synes det språk, den stil, som bäst lämpar sig

som medium for NT:s budskap, vara modern normal prosa som har sådan spänn-

vidd att den räcker för de skiftningar i språk och stil som originalet påkallar.
Det hade säkerligen varit betydligt svårare att med varandra förena originaltrohet
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och hänsyn till mottagarna om man hade haft att översätta klassisk poesi eller
verklig konstprosa.

Ett exempel

Det nämndes inledningsvis att r9r7 såsom ett mycket omsorgsfullt filologiskt-
exegetiskt arbete står sig väI, octr<så i dag. Att det dock finns åtskilliga punkter,

där den översättningen i ljuset av forskningens senare landvinningar kan förbättras

eller rent av göras korrekt frän att ha varit fela'ktig, kan inte förvåna. Det är

alltså av största vikt att översättarna ständigt beaktar den vetenskapliga littera-
turen, nafiffligwis utan att avkoppla sitt eget kritiska omdöme. Det finns passager

som hittills översatts på ett föga meningsfullt sätt och som heller inte fått någon

tillfredsställande förklaring i kommentarer eller andra analyserande arbeten. Här
synes det vara översättarens inte bara Ått utan också plikt aa själv fastställa inne-
hållet och översätta därefter. Uppenbarelseboken 6:6 lyder sålunda i r9r7: Och
jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyn väsendena säga: >Ett mått vete för
en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må

du icke skada.> (Andra översättningar har motsvarande lydelse.) Den sista meningen

är knappast begriplig i sammanhangel rgTt års sakkunniga har valt översätt-

ningen >Och sätt priset på oljan och vinet därefter> och motiverat den så: Hela
kontexten rör plågor som drabbar mänskligheten, bl. a. hungersnöd (v. 8). Ett förbud
att skada de viktiga varorna olja och vin är snarare till människornas fromma

än till deras skada. Det är allaå här icke på sin plats. Sammanhanget är nu
uppenbarligen det att den tredje ryttaren med sin våg skall symbolisera prissätt-

ningen på vete och korn. När så olja och vin nämns, b<jr det också vara fråga
om prissättning. Nu skall priset på vete och korn sättas mycket högt; det tu fräga
om dyrtid. Då bör rimligen oclså oljan och vinet åsättas ett högt pris, män-
niskorna till skada. Grundtextens negerade verb ad.ikein betyder primärt >göra

oräto> (mot någon), >kränko. Bibehåller man denna betydelse blir översättningen

>gör inte orätt mot oljan och vinet>>, vilket här bör innebära >var inte orätwis
mot oljan och vinet> (sc. i jämförelse med vetet och kornet), dvs. håll inte deras

priser nere på ett för dem kränkande sätt - Det kan invändas att detta dock ar
en skruvad tolkning. Mävara, men den är fullt möjlig med hänsyn till grundtextens

lydelse och den är veterligt den enklaste och mest meningsfyllda. Dtuf.ör må den
stå - tills vidare, ty vare sig det gäller innehållslig nytolkning eller den språk-

liga gestaltningen måste allt fä en rundlig prövo- och mognadstid, innan det slut-
ligt godtages.
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LECHARD JOHANNESSON Den nya katolska
mässordningen

Tillika en fråga: fu den svenska översättningen korrekt?

G enom d.et And.ra V atikankonciliet

påbörjades ett djupgående reformarbete inom hela den katolska kyrkan. Detta
motiveras i inledningen till >Konstitutionen om den heliga liturgien> på följande
sätc >Det heliga konciliet har som mål för sig uppställt att alltmer fördjupa
det kristna livet bland de uoende och att till vår tids krav bättre anpassa sädana

ordningar, sorn äro underkastade förändringar. Det vill f.råmja allt som kan leda

till enhet mellan alla som uo på Kristus, och stärka allt som kan bidraga till
att kalla alla människor in i kyrkans sköte. Dtuftu menar konciliet, att det i en

särskild mening hör till dess uppgift att även sörja för en reform av och en om-

vårdnad om liturgien.>
Vi märker här ansatsen till vad som senare närmare utföres: vissa förhållanden

är underkastade farAndringens lag. De måste >>anpassurs>> efter olika tidsf<;rhållan-

den. Men det budskap som framföres och de gåvor som gives är gudomliga, eviga,

oföranderliga.
Häri ligger den spänning, som är utmärkande for kyrkans liv och verksamhet

under de jordiska och timliga villkoren. Konstitutionen fortsätter: >>Kyrkans känne-

märke är nämligen att vara på samma gång både gudomlig och mänsklig, synlig
och ändå utrustad med osynliga rikedomar, sjudande av aktivitet och ändå öppen

för kontemplation, närvarande i världen men likväl såsom en pilgrim. Detta sker

på så sätt, att det mänskliga inriktas på det gudomliga och underordnas detta, att
det synliga inriktas på det osynliga, att aktiviteten inriktas mot kontemplationen,
efter vilken vi söka.>>

Skall nu syftet med förkunnelsen nås och skall gåvorna komma dem till del,

för vilka de iir avsedda, måste människorna förstå förkunnelsen och de måste

råcka ftam sina händer för att ta emot gävorna. Konstitutionen säger härom:
>Kyrkan önskar i hög grad, att alla troende föras fram till det fulla, medvetna

och aktiva deltagandet i liturgien, vilket liturgiens väsen kräver och till vilket
de kristna i sin egenskap av 'ett uwalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett
heligt folk, ett egendomsfolk' i kraft av dopet ha både rättighet och plikt.> Har
fuyftas lekmännens rätt och möjlighet att aktivt deltaga både i liturgiens utförande
och förståelse. Konstitutionen tillfogar: >>Detta alla kristnas fulla och aktiva del-

tagande måste högeligen beaktas vid förnyelsen och befrämjandet av liturgien.>>

Ser man den nya liturgien i sitt historiska sammanhang år det något gans'ka

fantastiskt som har skett. En hel rad element i måssan har strukits, direkta ny-

skapelser har införts, äldre - delvis fornlryrkliga - element har återfått sin plats i
mässordningen.

r57



Lecbard, Johannesson

En Liten bistorik

Den liturgi som användes i Rom omkring r5o känner vi i sina grunddrag genom

Justinus Martyrens Apologi. Hippolitus' Kyrkoordning eller Konstitutioner lämnar

en utförlig framställning av gudstjänsten omkrirg 2oo. Uwecklingen från zoo till
slutet av 5oo-talet, när mdssan fic'k den form den sedan till stor del bibehållit,

är däremot hölid i dunkel. Den stora udormningen av mässan skedde under Gre-

gorius den stores pontifikat (död 6o4). Denna romerska liturgi tillkämpade sig den

dominerande ställningen i Europa, i land efter land, till dess att den pä tzoo'
talet trängt undan så gott som alla andra västerländska liturgier. Vissa undantag,

t. ex. i Milano, har ingen praktisk betydelse.

Gregorius åsyftade enhetlighet, konformitet. En vildvuxen liturgi kunde äventyra

kyrkans centrala budskap. Det är samma intention som föranleder Tridentiska

mötet (r545-rjq) att tillsätta en kommittl föt att revidera missalet. Arbetet

var fårdigt r57o, dä det utgavs av Pius V tillsammans med bullan Quo primum.

Alla awikande riter 6rän andra missaler fcirbltds, andra ceremonier och böner

fick ej längre tilläggas. Endast ett undantag: riter och böner, som kunde påvisas

ha varit i bruk mer än wå århundraden, skulle få bibehållas. Det är därför som

vissa awikelser i dominikanernas mässordning har varit i bruk fram till vår tid.

I Milano och Toledo förekom lokala traditioner, som godkändes.

Sedan dess har det knappast skett något av mer genomgripande slag. Mässan

har varit densamma under fyra århundraden. Mot denna bakgrund avtecknar

sig den nya liturgireformen såsom något ganska märkligt.

I d.en nya liturgien

har i viss mån uniformiteten upplösts. Vi har fätt fyra olil<a evkaristiska

böner - således en pluralitet i mässans mest centrala del. Det ges dessutom

en viss frihet att individuellt utforma vissa andra delar av mässan. En lek-

man kan få tillåtelse att Iåsa vissa av de bibliska texterna,

utökats från wå till tre. Det är
(I de Apostoliska Konstitutionerna

gammalkyrkligt bruk
man fem skriftläsningat frän Gamla

och Nya testamentet.) Vidare har en del tillägg, som under århundradenas

gång införts, försvunnit, t. ex. den dubbla syndabekännelsen och Johannesprologen,
vilken ursprungligen var prästens privata bön i sakristian, men sedan flyttats in i
mässan.

Ett betydelsefullt återerövrande är epiklesen - b<;n att den Helige Ande

måtte göra brödet och vinet till Kristi lekamen och blod. Redan i de Aposto-

liska Konstitutionerna finner vi en utförlig epikles. I de tre seflare evkaristiska
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bönerna har det gammalkyrkliga bruket återinförts, även om ordalydelsen är något

olika. Mest utförlig är kinen i den fjarde utformningen av canon. >Vi ber dig,
Herre, att din Helige Ande helgar dessa gåvor, så att de för oss blir vår Herres

Jesu Kristi lekamen och blod, då vi firar defta stora mysterium, som han gav oss

till ett evigt förbund.>

D e eu karistis ka bönerna

Låt oss något närmare undersöka det nya, som i de tre senare utformningatna av

canon ges den gudstjänstfirande församlingen. (Jag utayttjar htu Peter Coughlans
framställning i hans bok The New Mass. Jfr Credo ry7r sid. ry9.)

Den eukar'i.stiska bönen II fu baserad på en av de allra äldsta evkaristiska

Mner vi äger och som Hippolitus bevarat åt oss. Den utmärker sig genom sin
enkelhet och klarhet. Dess tema är Kristus, och prefationen är en tacksägelse-

hymn till Fadern för allt vad hans Son är och har gjort för oss. I beskriv-
ningen av Herrens offrande av sig själv understryker texten den fria vilja han

hade, när han frambar sitt offer: >För vår skull sträckte han ut sina armar på

korset>>, och >Aftonen innan han blev ftirrådd och av egen vilja gick sitt lidande
till mötes>>, samt hans egna ord >>Detta är min lekamen, som bliver utgiven för
eder>>. Denna bön för oss således till Kristi person och till hans frivilliga ut-
givande av sig själv snarare än till en abstrakt filosofi eller till ett idisystem.

Häri kan man klart urskilja den evkaristiska bönens natrr som ett fastställande

- ett,tacksamt edrånnande - av Kristi frälsande närvaro.

Den eakaristiska bönen III är egentligen ingen bearbetning av en gammal bön
utan en nykomposition. Den bibehåller den romerska canons grundläggande ele-

ment samtidigt som den i sig upptar element från gallikansk rit (7oo- till 9oo-
talen, Missale Gothicum, Missale Gallicum Vetus, Sacramentarium Gallicanum).
Det >>nya>> är nykompositionen för vår tid.

Bland de drag som utmärker denna bön är den betoning den ger åt Andens roll
i evkaristien samt åt evkaristien som offer. Det är Anden som sammanför den
kristna församlingen till att flzrnbära >det full'komliga offret> åt Fadern. Det
är Anden som helgar och förvandlar gåvorna (epiklesen) och som helgar dem som

mottager dem så att vi - genom att mottaga Kristi evkaristiska kropp - blir
Kristi kropp, Andens tempel. På detta sätt blir vi >>en evig offergåva åt Gud>.
Frukten av Kristi offer är inte bara >>vår egen fred med Gud> utan också ett
främjande av fred och frälsning för hela världen.

Den eukaristi.ska bönen IV fjfumar sig mest från den romerska traditionen.
Genom det sätt på vilket den drar upp riktlinjerna för frälsningsordningen har
den sin förankring i Antiokia-traditionen (mitten av 3oo-talet). Hela första delen
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av bönen är en tacksägelse till Fadern:

för allt vad han är i sig själv;
för skapelsen, speciellt för människan, och for borjan av frälsningsverket;
för sändandet av hans enfiidde Son" som blev människa, uppenbarades som Messias,

som dog och uppstod;

för Andens sändande till och i Kyrkan varigenom frälsningsverket fortsättes -Kristi påskmysterium blir aktuellt närvarande i och genom kyrkans sakramentala liv.
Som måhända fuamgär av dessa sporadiska antydningar om det nya i den ka-

tolska mässan ger den oss en rikare och mer fulltonig förkunnelse av Evange-

liets rikedom. Nya perspektiv öppnas. Den stela och stereotypa formen har mju-
kats upp, mer av det framväxande livets glädje och mångfald har fätt ptirgla
mässans utformning.

Det är i detta sammanhang som man får se övergången från latinet till folk-
språken. Syftet är att mässan skall komma varje kyrkobesökare personligt nära.

Även om jag uor att den flitige kyrkobesökaren förstod det mesta också i den

latinska mässan - trots att han inte kunde latin. Till stor del återkommer ju de

liturgiska momenten i varje mdssa. Och om man fOljde med i sin översättning

måste man väl så småningom lära sig innebörden i de latinska texterna. Nu
tillhiir emellertid detta en forgången tid. Men nya problem har tillstött i och

med att texterna skall översättas. Låt oss se litet närmare hur denna problematik
skall bemästras - och hur den har bemästrats i vårt svenska katolska stift

Pilncip er f ör ö0 ers ättning

r. Spåket sh,all aara begripligt ocb ge d.e rätta associationerna. Spräket uwecklas

eller förändras. Ord fär nya betydelser eller leder i nya tankebanor. Ännu för
hundra år sedan kunde en författare b<;rja förordet till sin nya bok med det

välklingande: >Till den enfaldige läsaren.> Det var inte skämt utan högst all-
varligt. Ungdomar i vfua dagar finner det något lustigt att en psalmvers i den
svenska psalmboken har följande bön: >När jag slutar mina dagar låt mig roligt
somna in . ..>> Ännu i min barndom hörde jag julevangeliets änglahälsning i denna
utformning: ,>Ära ware Gud i höjdene, och frid på jordene, och menniskomen

en god wilje.> Mina associationer gick också i fel riktning, när kyrkoherden för-
kunnade att detta var hämtat ur >Luce evangelium>>. - Den yngre generationen

begriper inte ens r9r7 års bibelöversättning.
z. Det skall, uara nz,er begrepps- än ordöuertättning, Et tanke, en mening skall

översättas. Det är helt >riktigt> när >>fte, missa est>> får heta: >Gå i Herrens
frid.> Det är naturligwis också >riktigare> att översätta det grekiska order >>eunu-

kos> med >>hovman>> än det >>riktigare>> ordet eunuck eller kastrat (Äpg 8: zZ).
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3. Man skall ansluta sig till de uttryck och ord. som i ett visst språk aktuali-
serar vad just detta folk tänker och känner 

- 
den känslo- och klangbotten som

är nödvändig för att det som man vill säga, förmedla, skall på ett rätt sätt

kunna mottagas. Vår andliga kommunikation med varandra - 
och jag tänker

här på den intellektuella, känslomässiga, personligt engagerade 
- 

fu rik på

nyanser som skall få komma till sin rätt. Annars förmedlar jag nte bela det

andliga innehållet i en sådan jag-du-relation. lag har sett otaiiga försök till
översättning av Goethes >uber allen Gipfeln ist Ruh> hans oändligt mång-

dimensionerade dikt - 
alla har naturligwis varit misslyckade, banala. Egentligen

måste det yara en skald med samma genialitet som den ursprunglige f.örfattaren
vilken i en nydiktning skall kunna skapa en >>översättning>. Ett exempel härpå

kan anföras. Venantius Fornunatus' >>Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis>>

har nydiktats på ett oforlikneligt sätt av J. O. \Tallin i den svenska psalmbokens

måhända skönaste hymn >Upp, min tunga, Att lovsjunga Hjälten som på kor-
sets stam För oss blödde, Led och dc;dde Som ett menlöst offerlamm! > T1värr
har vi i den katolska Cecilia bedrövliga pekoral som skall föreställa >>översätt-

ningar> av latinska litterära mästerverk. De borde med det snaraste strykas för
att inte ge oss ett rykte som löjeväckande pekoralister.

4. Språket skall anpassas efter innebållet ocb d.en ifrågauarand.e si.ruationen.

Jag tar pä fnck och ordnar, om jag blir bjuden på ett högtidligt bröllop, men
gär i overall, nfu jag arbetat i min trädgård. En talare vid en Nobelfest använ-

der inte samma språk som en politisk agitator. På samma sätt måste det vara,

når vära översättare atbetat med de religiösa texterna. Deltagatna i en mässa

liksom den celebrerande prästen skall inte behöva känna sig som om man vore

klädd i en språklig overall, när liturgiens heliga innehåll skall förmedlas till oss.

5. Öuersättningen aa liturgiska ocb religi.ösa texter måste ta bänsyn till en

folks tradition. .fJla svenskar har lärt sig >>Fader vår> i en bestämd språkdräkt.

Men alltför länge envisades ledarna för det katolska vikariatet att ha sin egen

lilla översättning - 
en förtyskad svenska. Alltfcir länge dröjde det också innan

översättningen av Apostolicum kom att ansluta sig till svensk tradition.

Några anm.ärLningar rnot d.en nu löreliggande proaitorilka ölenättningen au d'en Aatolska

mässan
r. öuerfittningen och anaisninga.rna borde h.jälpa gud'stjänstdeltagarna att föl,ja med, i mässan.

Så är inte alltid fallet. ulnledningen, utgöres av en svåröverskådlig mängd alternativ. Den
franska "Missel pour les fidåles" borde ha tagits som förebild. På sid. 7 i häftet >Den

heliga mäsanu står rubriken >Prefation> 
- men någon prefationstext finns inte. Respott-

rcriepsalnten efter första läsningen går nästan alltid sönder. Liturgikommissionens avsikt var
att göra >folket" mer aktivt. Resultatet blir snarast förviring.

Än så länge gör mässan ett rötigt inttyck. Högmässan i en svensk, luthersk kyrka flyter
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lugnt, samlat, enhetligt 
- 

ger trygghet och andakt Vi saknar detta i våra katolska guds-
tjänster.

z. Eleaarionen Redan i de Apostoliska Konstitutionerna förekommer elevationen. Denna
'har en dogmatisk innebörd 

- 
konsekrationens realitet. I de Apostoliska Konstitutionerna är

det en hel liten ceremoni. Biskopen lyfter natwardselementen under det han säger: "Heliga
ting för de heliga", varpå församlingen svarar: rEn är helig en är Here, Jesus Kristus,
Gud Fader till iira välsignad i evighet. Amen.> I den svenska översättningen heter det helt
profant: >Prästen visar hostian (resp. kalken) för församlingen.> ,Visar> kan betyda pekar
på, framuitm - 

ungefiir sorn en handelsresande visar fram sina varor. T. o. m. i våra läro-
bocker i de svenska skolorna heter det vida mer adekvat: >Prästen lyfter upp hostian."

3. Nicenurn, Grundtexten för såväl den katolska som den svenska, lutherska kyrkan är
en och densamma- Vi har sedan r5oo- eller r6oo-talet en i stort sett fullgod svensk över-
sättning, som med små, varsamma justeringar följt med språkbrukets uweckling. Denna över-
sättning är bekant för var och en som besöker de svenska gudstjänsterna, där den användes

åtminstone på de stora helgdagarna. Den är gemens,rm för de kristna här i landet. Även i den

ortodoxa kyrkans m?issor läses denna översättning. Det borde ha varit ett ekamenisät motiv
att också de katolska församlingarna fått förena sig med denna kör av bekännande kristna i
vfut land. Så har emellertid inte fått ske. Nu har vi fått en språkligt knagglig översättning,
som dessutom innehåller direkta språkliga förvanskningar av grundtextens intention.

Nu har denna besynnerliga översättning införts i professor Per Erik Perssons bok >Kyr-
kornas Bekännelser' (Gleerups förlag, u.å.), som skall utgöra en "handbok i symbolik, vid
den teologiska undervisningen för blivande präster och religionslärare. Den teologiskt skolade
kommer att göra sig många funderingar över innebörden i katolikernas tro. Det dr speciellt
översättningen av ,unumr, )unamD som är helt felaktig. Det översättes rätt och slätt med
ren>. Men detta ord kan dels van obe$ärnd. artikel, dels räkneord,et en, Yilket det är får
sammanhanget avgöra. För att undvika missförstånd har av g2mmalt brukats ,en endat.
Motsvarande utuyck har vi i den tyska och den franska översättningen. >Ich glaube an den
einen Gott" 

- 
)Und an den einen Herrn Jesus Christus) 

- 
)Ich glaube an die eine,

heilige, katholische Kirche, 
- 

>Ich bekenne die eine Taufe". ,Je crois en un seul Dieu" 
-rJe crois en un seul Seigneur, J6sus Chtist" 

- 
DJe crois en I'Eglise, une, sainte, catho-

lique et apostolique" 
- 

,Je reconnais un seul baptåmer. Den spanska översättningen har
likaså två ord för runum>, Durlam) 

- 
>uo solo>, den italienska ,Credo la Chiesa, una,

santa, cattolica e apostolica". I engelskan användes ordet >o[e>, sorn inte kan missförstås.

Nu försoker man knaggla sig fram med ett kursiverat )en> 
- 

men kursiveringen faller
lätt bort. Så har skett också i den med kyrkligx godkännande utgivna btoschyren "Den ka-

tolska kyrkan 
- 

en presentationu. Då blir det en ren felöversättning: uJag tror på en

Heme> 
- 

det specifikt kristna har försvunnit.
Kyrkans fyra utmärkande kännetecken kommer klart till uttryck i bekännelsen: "Credo

unam, sanct,un, catholicam et apostolicam". I den svenska översättningen har denna bekän-
nelse förvanskats dels genom att kommatecknet fallit bort mellan uenu och "helig", d.eh

genom att i den ovan nämnda broschyren t. o. m. kursiveringen är borta. Då Aan, rent språk-
ligt, meningen inte bli annan ån att bekännelsen att Kyrkan till sitt aäten är ,en enda" ocAså

fallit bort. Professor Persson anger också 
- 

helt riktigt 
- 

denna nya katolska dogmatik.
Har man uannit nlgot genom att överge den gamla, traditionella översättningen av

)unum) och )unamr? Så vin jag kan se varken språkligt eller innehållsligt-dogmatiskt.
Vad man däremot hat frhlorat är den innehälbliga pregnansen och den språkliga rytmen i

"en endao, som varken behöver höjt röstläge eller rypografiska finesser.
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Kring rgro vittnade kunskaper i latin om vilken klass man tillhörde. I de högre

samhällsstånden markerade latinet, som hade hängt med sedan gymnasieåren, graden

av exklusivitet. Vid förra århundradets slut kunde akademiska ordningens väktare
ute i Europa fortfarande citera >Quousque tandem> eller >Videant consules>>. Det
år vära dagars >humanister> forsiktigare med.

Kritiken mot det humanistiska gymnasiet är delvis självförvållad. En huma-

nistisk bildning, som inte yttrar sig pä annat sätt än i stereotypa fraser, bevisar

att det inte är så mycket bevänt med humanisternas humanism. Medicinarna har

dock sluppit få sitt latin avslöjat som betydelselöst. Vår respekt för specialisternas

makt, vår fruktan när vi befinner oss i en situation av ångest och smärta, har

gjort att mannen i den vita rocken har kunnat behålla sitt privilegium: sitt lärda

specialspråk.

Men latinet kommer nu tillbaka i ett långt större sammanhang: i den nya

medelklassens ordförråd, som är bärare av värt industri- och administrationssam-

hälle. Det har gätt så lätt, att man som humanist av den gamla skolan frågar

sig, hur dessa människor har lyckats lära sig förstå och tala sä mycket latin

utan art ens ha sett en latinsk skolgrammatika. Den som använder främmande

ord av latinskt ursprung talar iu faktiskt latin. Det gör detsamma om någon obe-

hindrat talar om shoppingcenters eller popartister, eller förstår begrepp med funk-
tionellt innehåll som konvertibilitet eller sociabilitet och använder dem riktigt.

Frägan varifrän förmågan att tänka och tala i latinskt präglade begrepp kommer,

Ytterligare bara ett enda påpekande. Varför har man utbytt ett laturum mot ett present

i återgivandet av >cujus regni non erit finis>? Den kortekta svenska översättningen löd:
,Och på hans rike skall icke varda någon ände.n "Vara) anger ett stillastående, 'varda,
eller rbliva> anger ett rörelsemoment. Det är detta senate som den latinska futurformen
rerit> vill betona. ,Finisu anger slutpunkten i ett skeende. Att denna slutpunkt skulle vara

ett f örbliuand.e: >!ara> år en logisk orimlighet.
Vi är många som vill ha tillbaka vär gamla, tpråkligt ocb dogmatfuA, korrehta översättning

av Nicenum, den översättning som de flesta kristna i vårt land är förtrogna med.

Vad vi hoppas av den revision av mässans texter och utformning som nu lät van
pä gäng är att konciliets intentioner beaktas: mässan skall på ett levande sått

komma människorna till mötes 
- 

bli leaand'e. Till detta hör att sptåkdräkten är

så utformad att den såväl svarar mot det höga innehållet som mot de levande

traditionerna i vårt folks religiöa liv. Revisionen skall inte bli ett hastverk. Varför
inte göra som alltid har skett när man inom den svenska lutherska kyrkan företagit

ändringar i kyrkohandboken låta ett flertal instanser säga sin mening? En liturgisk
förändring har alltid föregåtts av ett remissförfarande. Mässan måste på ett nanrr-

ligt sätt språkligt infogas i vårt folks religiösa liv - men då måste också de som

upplevat denna tradition som en levande realitet få möjlighet att göra sig hörda.
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kan delvis besvaras med att det humanistiska gymnasiet inte längre har monopol
på latinundervisningen. De skolor som har fostrat den nya medelklassen är latin-
skolor utan humanistisk bildningsideologi. Att det är så lätt att knyta rrspnrng-
ligen latinska begrepp till förvaltningsapparaten tyder på att oclså de som inte

kan latin förstår begrepp som repression, efficiens, integration, flexibilitet, kom-

munikation, spekuum, multilateral, pluralism och många andra. Man kan förmoda,

att användningen av moderna, av samhällsapparaten betingade oumbärliga begrepp

fungerar som en direkt inlärningsmetod. En upprepad användning av ordet i dess

rätta sammanhang övar så småningom in betydelsen. Så var det väl också på den

katolska kyrkans språkområde, när hon fortfarande med rätta kallades romersk,

dvs. tills för ett par är sedan. För tio år sedan visste varenda katolik, vad >Re-

quiem aeternam dona ei, Domine>>, >Benedicat vos omnipotens Deus>> eller >Deinde

ego te absolvo>> betyder.

Latinets frammarsch inom förvaltningsapparaten står i grotesk motsats till dess

reträt från sitt ursprungligaste och äldsta område, mässan och sakramenten. Na-
tionalspråkens latinisering är dock ingenting nytt. Den utmärker inget speciellt

språk, utan är en internationell företeelse, liksom också språkens internationali-
sering i allt högre grad. Man kan faktiskt tala om en helt ny trend. Till de

latinska lärda begrepp och ord, som för det mesta hör hemma inom juridik och
förvaltning och som härstammar från r8oo-talet, sällar sig nu sedan lriget i och

med samhällets utveckling allt snabbare nya ord av latinskt ursprung. De kommet

från de båda med varandra sammanhängande sektorer som bestämmer den moderna

världen: mass-samhället och tekniken. Vi klarar oss inte längre utan pluralism,

integration, kommunikation, suggestion, frustration, massmedia och manipulation.
Det beror inte bara på dessa fenomens universalitet, utan i lika hög grad på de

internationella vetenskapliga och ideologiska diskussionerna.

Analogt pågår det också en process i andra riktningen: orden flyttas tillbaka
till det nationella språkmaterialet. Så tycks exempelvis ordet >>sektor>> vika för
>>område>>, kanske därför att det blivit så utslitet, att det förlorat sin mening.

Är det i vår moderna värld överhuvudtaget önskvärt, att man odlar det ur-
sprungliga språket? la - 

under förutsättning att mafl på förhand utesluter all
överdriven och ensidig purism och nationell språkideologi i spraket. Även om
mänga germanska språk, också det svenska, har varit utsatt för jämförelsevis liten
>främmande>> 

- 
exempelvis latinsk 

- 
påverkan under historiens gång, sä år vära

språk dock europeiska sedan mer än wåtusen år och innehåller darfor främmande
ord och låneord. Å andra sidan är varje språk självständigt. Också fransmännen

värjer sig mot vågen av anglosaxisk dominans i deras språk. Men med latinet har
de inga problem som skulle kunna jiimföras med våra, eftersom de ju språk-
historiskt är latinare 

- 
kelter och franker till trots.
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Språk är komplexa historiska bildningar med ett och samma ursprung. Döljs
ursprungff under alltför mycken civilisation, hotar språkets kraft att förlamas.
Har det egna språket sin kraft kvar, innebär det tankeförmåga, känsla och
åskådlighet. Våra ord fred, ära, värld oclr även sjäI, lugn, lycka kan aldrig bli
helt identiska med de motsvarighetet som finns i andra sprråk. Det betyder inte
att väta ord skulle vara bättre eller rikare; det är helt enkelt fråga om andra
ord. Ingen lexikograf kan få begrepp i olika språk att helt täcka varandra.

Försöken att översätta ett importerat ord till det egna språket är berättigade.
Allt som gfu att översätta bör översättas. Många tekniska modeord pockar verk-
ligen på en översäftning. I Tyskland var man exempelvis frestad att skratta,
när man om de nya >Miilldeponien> hade redan >Miillhalden>>, >>Schutt-

halden>, >Ablageplätze>>, >Ablagen>> och >Miillkippen> för begreppet soptippar

- också skulle b<irja sdga att dessa utsände oangenäma >>emissioner>>, dvs. ut-
dunstningar eller rent ut sagt stank. Men det senare ordet duger förstås inte i
'dmbetsverken. Det gör dock ingenting att aktiemarknadsbegreppet >emission>> ham-
nar på soptippen. Förmodligen är den nyare >>emissionen>>, den som luktar -vilket som bekant inte alltid tu fallet med pengar 

- vanlig inom internatio-
nella sopexpeftkretsar, och i så fall är det ju bara bta att vi redan har över-
tagit ordet >immissiom> som beteckning för vår nedsmutsning av sjöar och vat-
tendrag.

Hur det an år, så behöver vi ingen språklig högre instans. Institutioner har
en tendens att bli sekteristiska. Globala purifikationstendenser leder likaväl som
modebetonade internationaliseringar i imiterad popstil till att ordförrådet utarmas.
Vi är inte fårdiga med latinet och kommer heller inte att bli det. En interna-
tionellt känd finansexpert sade nyligen i Tfashington, att någon av hans kom-
plicerade valutamanipulationer måste genomföras >pari passu> med den ameri-
kanska devalveringen. Sådant hör humanister då och då gtuna. Talaren ffu val
se, om han därmed lyckas bryta sina juridiska vänners motstånd. De är nu också
en gång syndare vad gäller latinet, och det blir kanske fråga om en utjämning
också här.
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REGIS BOYER Hednisk myt och kristen
tro

Myt ernas otillräc kligb et

Även om de hedniska myterna år att föredra framför den onaturliga och för-
nuftsvidriga nihilism som är så vanlig i vära dagar, utgör de givetvis inget ideal.
Andan i dem - den som de doljer eller klader i sä taf,atta ord - kan alltså
ha ett visst värde. (Samma anda återfinns emellertid i många andra mytologier,
något som redan i sig borde inge bildade och intelligenta människor vissa be-
tänkligheter. Märkligt förefaller det också an gudarnas död, ett högst mänskligt
fenomen som skulle vara ointressant om det inte också innebar ett totalt utslock-
nande av allt hopp, bl. a. från Renans sida är föremål fc;r betydligt större in-
tresse än den eviga och smärtsamma otillfredsställelse som wingar dem au uppstå
på nytt, att återfcidas under andra namn och i andra gestalter. Detta ständigt
återkommande krav är inte bara ett bevis på att människan - som Renan säger

- är en maskin som tillverkar gudar, utan framför allt på att det finns ett behov
hos henne som inte låter sig undertryckas, en fundamental strävan oberoende av
tid och rum.) Men även om myterna också är något annat och värdefullare än
en samling bisarra sagor, fulla av besynnerliga namn och otroliga ävenryr, som
vår tids människor med deras överdrivna förnuftstro, materialistiska livssyn gärna
gör sig löjliga över, så är de ändå behäftade med vissa svagheter.

Fyra av dessa svagheter kommer jag att behandla här, så at såga i rangordning.
Min avsikt är inte att ge ett uttömmande svar pä ftägan utan att definiera en
ståndpunkt.

Först och främst är det irrationella draget hos myterna oerhört framträdande.
Även om man, som jag gätt in för att göta, lyckas upptäcka ett slags samman-
hang bakom fablernas och liknelsernas brokiga mångfald, så kräver detta alltför
exklusiva kunskaper om vissa grundläggande strukturer och en alltför stor förmåga
att bortse från svårigheter för att det skall tilltala vår tid med dess överdrivet
tekniska inriktning. Visserligen finns det en hel rad teoder som kan anses intel-
lektuellt tillfredsställande: den evhemeristiska som redan Snore Sturluson anslöt
sig till, den animistiska, som slog igenom för femtio år sedan och på ett så

märkligt sätt kastar ljus exempelvis över de luindelser som skildras i Skirnisför,
den litterära teorin, den av romantikerna så m?isterligt försvarade jämförande teorin,
Dumdzils strukturella teori och ännu många fler. Men också teorierna f.&gär;
deras värde är exakt lika stort som värdet av de tillfälliga rörelser ur vilka de

framsprungit. Samtliga bygger de också på en mängd antaganden som alltid kommer
aft kunna ifrågasättas. Kvar står alltså detta virrvarr av oförenligheter som visser-
ligen är poetiskt men ofta kaotiskt och absurt, som visserligen kan tala till fantasi

och känsla men inte förmår rycka med sig hela människan. Ingen oförgänglig
Ariadnetråd hjälper oss att hitta rätt i denna labyrint. Vad som återstår ät tasci-
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nerande skuggor, den sköna solnedgångsbrand som Giraudoux talar om. Det är nog

för att väcka drömmar men inte tillräckligt för att engagera känsla och förnuft
samtidigt. Och kännetecknande för tron är just den fulla samstämmigheten mellan
känsla och förnuft. På djupet av dessa myter finns uppenbarligen också något som

på ett dunkelt sätt talar till den del av vårt undermedvetna som tiden själv inte har
kunnat Å pä. lag har redan talat om ett mystiskt forbund med mäktiga natur-
krafter; det bör också tilläggas aft den förvirrande blandning av rit och myt som

möter i exempelvis Ibn Fadhlans berömda niohundratalsskildring, är av den art att
den fascinerar den primitiva och ociviliserbara delen av värt jag samtidigt som den
inte kan undgå att verka stötande. Denna beskrivning av en rusisk hövdinga-
begravning vid stranden av Yolga, en ceremoni där svett, tårar och sädesvätska
spelar en framträdande roll, är alltför lång att kunna återges här. Det är alltså de
primitiva krafterna inom oss som kan hämta en viss wivelaktig tillfredsställelse
ur berätelser av denna typ. Med andra ord: de har inte särskilt mycket att
lära oss.

För det andra drunknar eller upplöses gudarna i ett slags anonymitet som kom-
mer dem att verka mycket avlägsna. I den fornnordiska religionen fanns emeller-
tid ett drag som tu vål värt att lägga märke till. Det forhållande som rådde

mellan guden och den som tillbad honom var inte präglat av fruktan utan snarare
mer förtroligt än i mänga andra religioner. Guden (vinr) var vän och beskyd-

dare (fulltrii) åt den som höll honom i ära. Men trägan är om det draget har
funnits med från bOrjan eller om det har kommit till senare, under påverkan
utifrån. Man undrar också hur det är möjligt att vara förtrolig med ett sådant

vidunder av list och skurkaktighet som Odin eller med en enfaldig drummel som

Tor. Det är möjligt att gudarna är av tämligen sent datum och att myterna är
mycket äldre än de, men detta för oss endast tillbaka till utgångsläget: hur är det
möjligr för en människa som i sin gud tillber ett dunkelt anat ideal atr stå i ett
varmt och förtroendefullt förhållande till och hysa personlig hängivenhet och lidel-
sefullt intresse för de okända makter som snarare är illvilliga och farliga än vän-
ligt sinnade, eller till de symboliska väsenden som i sig d<;ljer lidandets och dödens

grymma gåtor. Hedningen lever i en värld av tecken och under som han för-
söker besvärja eller försona genom magiska handlingar eller tabuföreskrifter. Så-

vitt jag förstår måste detta innebära en fruktansvärd ensamhet som inte ens fa-
milje- eller släktkärleken förmår övervinna.

Därför är han också, och därmed har vi hunnit till den tredje punkten, hopplöst
antropocentrisk, hur fc;rbluffande detta påstående än må tyckas. Släktled efter släkt-
led är det han själv som skapar sina egna myter efter måttet av sin rädsla, sina

behov och strävanden; det är han som förser gudarna med de egenskaper han själv
gärna skulle vilja ha och vet att han aldrig kan få: otrolig förslagenhet, jätte-

t6t



Rögis Boyer

styrka, fruktsamhet utan motstycke. Här är det varken tal om uppenbarelse eller

inkarnation, allt har sitt ursprung i människan och allt vänder tillbaka till henne.

Redan den gamle Evhemeros insåg allt detta, men vi behöver inte gå till honom

för att inse i vilken grad Havamal, denna >heliga> text med sin oblyga egoism,

sluga beräkning och mustigt jordnära >>vishet>> omintetgör eller snarare utesluter

varje tanke på en värld där människan kunde känna sig kallad till ett högre liv.
Därmed är inte sagt att man inte finner hjältemod eller tendenser till självövervin-
nelse i dessa texter, wärtom. Men efter var och en av dessa ansatser till högre

lyftning återvänder det tomma medvetandet till sig självt, ungefär på samma sätt

som i Sartres och Heideggers existentialistiska analyser. Man är sannerligen >>ensam

med sig själv> som Havamal säger. Gudarna dr inga ideal, inga forebilder som man

kan älska, de är rätt och slätt projiceringar av det mänskliga psyket, och myterna är

produkter av människans fantasi, hennes omedvetna reaktioner och ångestkänslor.

Här finns absolut ingenting som sporrar henne att ens för ett ögonblick glömma sig

själv eller gå upp i något som är oändligt mycket större än hon själv. En oändlig
tröstlöshet vilar över denna rent mänskliga föreställningsvärld.

Dessa tre drag, så utmärkande för fornnordisk saga och myt, tycker jag mig åter-

finna i det citat av Pär Lagerkvist som inledde min första artikel. Samma fundamen-

talt irrationella och ensidigt människocentrerade inställning, sarnma tomma himmel
är utmärkande for båda livshållningarna, även om den ena säkert är mer eller
mindre ofrivillig och den andra högst medveten.

Med vissa ofrånkomliga nyansskillnader närmar de sig varandra också på nästa

punkt, den fjarde och sista. Kärleken saknas. Inte på det mänskligaplanet givewis,
där den mä vara sublimerad och eterisk som hos Lagerkvist eller jordnära och pri-
mitiv som i de hedniska sagorna, utan på det gudomliga: den Fullkomliga Kärleken
inkarnerad i en gudomlig Person, vars jordiska tillvaro är historiskt bevisad, som
kristendomen ensam erbjuder oss. Ubi caritas et Amor, Deus ibi est. De upphOjdaste

föreställningar om mänsklig kädek, de storslagnaste av forntidens myter (bland de

nordiska f.önjänar sagan om Sigurd och Brynhild att tas pä allvar, även om den i
sin nordiska utformning förvisso skiljer sig en hel del från den forngermanska ur-
sprungliga visionen), är till sist ingenting annat än trevande ansatser, ofullbordade
lopp; här mer än någon annanstans dör man av törst vid kalans rand, antingen
därför att man inte har sett den eller också därför att man envist vägrar att upp-
täcka den.

Den kristna trons öaeilägsenbet

Som jag ser det framträder kristendomens överlägsenhet särskilt tydligt mot bak-

grunden av dessa brister. Och här kan det vara tillåtet aft fatta sig kort. Visser-
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ligen innehåller också kristendomen ånkilligt som kan uppfattas som myter av den

som nödvändigt måste finna en rationell fOrklaring till allting. En av den kristna

trons största förtjänster är att den ställer mysteriet i förgrunden. Utan detta myste-

rium skulle tillvaron vara lika torr och förwivlat trist som våra dagars sterilt
funktionella skapelser. Kristendomen är emellertid inte alltid och heller aldrig ute-

slutande irrationell. Dess styrka består i att den så mycket som möjligt söker till-
fredsställa även förnuftets krav. Det väsentliga är förvisso osynligt för våra ögon.

Der hindrar inte ansträngningen att se klart ftän att vara det ädlaste av mänskliga
strävanden. Ingenting kan vara mer opåkallat och i ordets egentliga mening tröst-
lixare än Camus' eller Michaux' uppfattning enligt vilken människans värdighet
enbart består i att hon mot allt förnuft spänner alla sina krafter för att genom-
tränga mörkret, trots hon är fullt och fast övertygad om att det inte har något slut.
Som lrristna vet vi att mödr:ret går över i ett ljus som kommer att blända oss den

dag dä vi trevat oss fram till målet. Ja, bokstavligen blanda oss, med styrkan av en

självklarhet som inga argument är starka nog för att uppenbarc. H:år befinner vi
oss sannerligen längt f.rän de ängslans dimmor ur vilka de vaga konturerna av forn-
tidens stora myter skymtat ftam.

Ty vi förfogar över referenspunkter som inte övergår vårt eget förstånd, även om
de inte är alldeles lättillgängliga. Yär uo innebär att vi helt ansluter oss till en

Person, nämligen Kristus, som vi lär känna oss själva och känner igen oss själva i,
fastän förhärligade, upphöjda, forädlade. Här finns ingenting att frukta och ingen-
ting som måste besvärjas, utan i stället något att älska, med den ogrumlade, fri-
modiga och odelade känsla om vilken vår jordiska karlek bata kan ge en försmak,
en ungefärlig föreställning som alltid är en smula bitter, just därför att den är
ofullständig. Jag vet ingen som har uttryckt den saken bättre än Julien Green:
>Att dödligt älska någon, vars drag man aldrig sett och vars röst man aldrig
hört, det är ls:ristendomen i ett nötskal. En man står vid e$ fönster och ser på snön

som faller, och plötsligt fylls han av en glädje som mänskligt språk inte har nägra
ord för. Längst nere på djupet av denna sällsamma stund upplever han ea hemlig-
heafullt lugn som inga världsliga bekymmer kan rubba; i detta ligger vår till-
flykt, vår enda, ty paradiset är ingenting annat än att älska Gud, och det finns inget
annat helvete än att inte fävara tillsammans med Gud> (Joarnal). Häri ligger hela

skillnaden; framför oss har vi detta ideal, vars ofullkomliga $ämpel vi bär och

som vi oet oss val:a p^ väg emot. IJtan vare sig fruktan eller undanflykter, men

fyllda av ea oandligt tropp octr i den fasta förvissningen att allt som vi nu inte

förmår ta*a en dag skall bli uppenbart och den Kärlek vi nu glimtvis anar bli
verklighet.

För att en sista gäng ätenända till Själarnas maskerad: detta är vad hjälten i
boken får uppleva en slrymt av innan han tar sitt liv: >Så som jag erlarit den (dvs.
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ALF ÄBERG Guldåldern pä Idand fore
vikingatiden

Patricks lörkunnelse

Reser man omkring på den idändska landsbygden, möter man här och var höga

kors som är resta ute i markerna. De är verkligen imponerande monument. De är

ofta över tre m€ter långa ovan jord och fyllda av bilder på alla sidor, ibland ända

från foten och upp. Korsen är över tusen år gamla. De flesta är resta på 7oo- och

8oo-talen, under den tid som brukar kallas guldåldern på Idand.
Keltiska stammar härskade då ensamrna på Irland, och herdarna vaktade sina

hjordar av kor och får ute på betesmarkerna utar:' f.ara tör främrnande invandrare.
Landet hade tidigt blivit kristet. Irlands apostel hette Patrick. Han reste runt i landet
på 4oo-talet, och hövdingar och herdar tog emot hans evangelium utan protester.

Den irländska missionstiden känner inte till några martyrer.
De höga korsen ute på markerna berättar om Patricks förkunnelse. De är inga

gravstenar. De är resta av verksamma människor för de levande. De bär alla kristna
motiv och tat vara på dramatiska scener ur Gamla och Nya Testa,mentet. Den nakna

Eva bjuder Adam på forbjuden frukt från paradisets apelträd, medan ormen vispar

med sin stjärt bland bladen. Abraham erbjuder sin son Isak som offer åt Gud. Noak

kärleken), står den för mig som någonting heligt, någonting så upphöjt och ofattligt
stort. Ja, den tycks mig som ett enda mysterium, som jag fått bli delaktig av.> På

sarnma sätt bekänner också den bedragna, övergivna, oälskade Bodvild: >>Mot honom
(Volundr) förmådde jag intet. Mot honom förmådde jag intet!', Men detta myste-
rium som den förtvivlade älskaren hos Lagerkvist anar, den ödesdigra tjuskraft som

Bodvild fallit offer for (hon som aldrig lyckats bedåra Volundr-Daidalos-Ikaros,
personifikationen av mänsklig fantasi och mänskligt högmod) äger samma genom-

siktighet som det goda här på jorden: de ger oss en aning om den gudomliga
kärlekens fulländning. Det är inte tillräckligt att vi erkänner den, inte ens att vi
förstår den. Ännu återstår själva språnget, den lyckliga hängivelsen. Så är det också

vid slutet av det musiksrycke jag älskar: Laud'ailo no 9r d'i Cortona, där värmen i det

toscanska språket ytterligare betonar det naiva djupet i denna bevingade musik från
tolvhundratalets Italien. Hela Kristi liv har berättats och besjungits för oss; den

färgskimrande väv sorn var hans jordiska tillvaro har kädeksfullt bretts ut för våra
ögon. Och nu är vi framme vid uppståndelsen: apostlarna stär där, häpna och över-

givna. Kan det vara möjligt aft denna underbara berättelse bara år ytterligare en

myt? Ack nej. Här kommer änglarna, också de en lysande och legendarisk skara

vittnen från tidernas morgon, bårarc av vära drömmar och framsprungna ur vår
karlek. De sjunger, stilla och himmelskt klart och de församlade svarar långsamt

och allvadigt, fyllda av hopp och uo: >>Laudate il Signore!>
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svdvar fram med sin ark på vågorna, medan djuren oroligt blickar fram bak fönstren
och undrar hur det hela skall sluta. Daniel slåss med lejonen i gropen, och Jona
sitter instängd i valfiskens buk. Den allvarlige Josef leder sin åsna på flykten tilt
Egypten, och Maria sitter svept i hucklen på åsnans rygg med den lille Jesus i
famnen.

Korsen förkunnar det kristna evangeliet - människans fall genom Eva och hen-
nes försoning rnd Gud genom Kristus. Bilderna anknyter till gamla kända kiner:
skydda oss från allt ont, så som Du räddade Noak från floden, Jona från den stora
valen, Daniel från de vilda lejonen och Isak från hans faders hand. Den tidens
människor kunde läsa och förstå korsens bilder så som vi kan läsa och förstå våra
böcker. De var ett slags fattigmans bibel, en ständig erinran för dem om den
lydnad de var skyldiga sin Herre och beslryddare.

Men korsets bilder berättar också om hur det idändska samhället såg ut där
kotsen restes. Det var först och sist ett herdarnas land. Vi ser på korset hur Noak
landar med sin ark. När poftarna i arken slås upp, är det bara kor och får som
väller ut, medan fåglar svävar över deras ryggar. På en bild ser vi missionären,
kanske Patrick själv. Han är klädd i en lång, vid rock, har rnössa på huvudet
och en bok i handen. Runt honom, tre på var sila, står markens herdar med sina
stavar i händerna och lyssnar.

Det iriska sanobället

Vi vet en hel del om hur detta samhälle såg ut. Irland var delat i en mängd olika
starndnar som var och en sryrdes av sin hövding. Folket sysslade med jordbruk och
boskapsskötsel. Bönderna var fria och ?igde jorden. De höll samman i storfamiljer,
och bara männen var arvsberänigade. Blodshiimnden gällde. Man var skyldig att
hämnas oförrätter mot någon i familjen, men den skyldige kunde lösa sin skuld
med böter.

Det var inte något särskilt fredligt samhälle. Mellan varje stams område låg
vida utmarker, och det utkämpades hårda suider mellan stammarna om betesmarker
och behornad boskap.

De irländska sagorna ger storslagna skildringar av hur hövdingarna levde. De
hade borgar av sten. De höll herdar för sin boskap, de jagade och fiskade. Höv-
dingarna hade egna krigare som försvarade borgen. I en saga berättas det om hur
några hövdin gar drar samman en här på den ödsliga heden. ,\lla väntar på Cormac,
den frärnste av dem. >Dl kom den första skaran: de hade klippt hår. Gröna mantlar
hade de med silvernälar i. Skjortor med guldtråd närmast huden, tätt vävda med
rött guld. Svärd med vita fästen och byglar av silver. >Är det Cormac nu?>, frågade
man. >Nej det är det inte>, svarade Meb, hövdingen. Då kom den andra skaran.
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Kort hår hade de, svepta i blå mantlar med glänsande vita skjortor närmast skinnet.
Svärd med fästen av guld. >Är det Cormac nu?>, frågade man. >Nej, han är det
inte>>, svarade Meb. Då kom den tredje skaran. Tvärklippt lugg, ljusgult fladdrande
hår baktill. Pu4>urmantlar med gyllene sirade nålar på bröstet. Fina långa silke-
skjortor, som räckte ned till knäna. De lyfte sina fötter i takt. >Är det Cormac nu?>,
frågade man. >>la, han är det>>, sa Meb.> Det påminner om den isliindska sagan, när
hövdingarna väntade på skeppet Ormen långe vid Svolder, men den här irländska
sagan dr trehundra år äldre.

Varje hövding höll sig med en skald, som kunde prisa hans och hans släkts gär-

ningar. Barderna kunde kelternas gamla sagor och höll sina åhörare fängslade när

de berättade dem i gästabudssalen. De kunde inte skriva eller läsa, utan alla dikter
och sägner måste de lära tn i minnet. Barderna hade egna skolor, där de lärde ut
sin konst till blivande diktare, som de själva valde ut.

En bard var alltid bra att ha till hands. Labraid hette sonen till en irländsk
hövding. Hans far dog och själv drevs han bort av sin onde farbror. Med sig i
landsflykten hade Labraid bara sin hard Craiptin, som bar sin harpa med sig. De
kom till en hövdingaborg. Labraid blev foralskad i hövdingens dotter Moriat, rnen

han hade svårt att bli ensam med henne, eftersom hennes mor alltid sov med ena

ögat öppet för att vaka över dottern. Men barden visste på råd. Han spelade så

släpig musik vid mål'tiden på kvällen, att modern föll i somn med båda ögonen, och

så kunde de unga tu träffas.

Barden var över huvud taget duktig på sådan harpmusik. En gång, när Labraid

belägrade en fästning, spelade barden så att lrigarna inne i fästningen somnade och

föll omkull, ocrh så kunde Labraid täga in utan att möta något ,motstånd. Till slut
inbjiid Labrard den on e farbrodern och hans män till ett gästabud. Barden spelade

sä att alla somnade, och så satte Labraid eld på huset och brände inne alla sina fien-

der. Det dr sagan om Ingjald Illråde i irländsk version.

Klostren

Men hur mycket sagorna än sysslar med hövdingarnas styrka och rikedom, är det

ändå tydligt att de inte var den starkaste kraften på Irland - det var i stället

klostren. Många av de höga korsen är resta på platser där de äldsta klostren hat
legat, och det är konstskickliga munkar som har skapat dem. Den irliindska kyrka
som Patrick skapade liknade inte någon annan. Idand hade inte några stZider och

var inte politiskt enat. Kyrkan måste anpassa sig efter det keltiska samhällssystemet.

I stället ftlr ftirsamlingskyrkor byggde man kloster, som fick sk0ta sig själva.

Klostren kom att ligga pä starunens område, och ofta blev hövdingen föreståndare

för klostret.

172



G ul d.åld. ern p å I r I dnd.

Ännu i dag kan man hitta spår av dessa zildsta kloster. Söder om Dublin ligger
Glendalough i en dal mellan tre gröna berg. Här fanns en gång ett berömt kloster.

Den äldsta anläe€ningen låg ovanför dalen. Här bodde Sankt Kevin, som grundade

klostret. Ffan var erernit. Här ligger hans källa och en urholkad sten, där han enligt
traditionen mjölkade en vit hind, som varje dag kom fram till honom.

Kevin fick snart så många lärjungar att det blev ont om utrymme, och då flyttade
man längre ner i dalen. Varje munk hade sin egen hydda. De byggdes i trä och

är nu längesedan försvunna. Men tillsammans reste munkarna eD kyrka av stora

stenblock och med stenplattor som tak. Kyrkan som ännu står kvar var mycket enkel
i planläggningen. Det är en fyrkantig byggnad med ett litet kor för prästen. Det
finns inga pelare i den, inga färger eller andra utsrnyckningar. Men utanför kyrkan
står ett högt kors i sten, och på det har munkarna koncentrerat sina konstnärliga
ambitioner.

Munkarna var eremiter. De sökte sig till sådana här ensliga ställen i tjdemarken.

Patrick hade bestämt att de skulle försörja sig själva genom sina händers arbete.

Det gjorde de oclså. De sysslade med olika ting - de skötte sina djut och sina

små åkrar och la ut sina nät i sjön - nten' och det är det märkliga med dessa ir-
ländska eremiter, de sysslade också med intellektuella ting. De lärde sig latin och

grekiska och skrev av Bibeln och kristna manuskript och kjcker.
Vid den här tiden härskade barbariet i hela västra Europa. Folkvandringarna hade

just upphörq det stora romarriket hade störtat sam,man, och det rådde anarki i de

flesta länder. Idand låg orört, och genom de många klosren blev Irland ett intel-
lektuellt centmm, som lockade till sig ungdomar trän andra länder. De kom från de

brittiska iiarna och från Frankrike, studerade vid de irländska klostren och gav sig

sedan hem igen med avskrifter i bagaget. Och genom dem spreds dessa kloster-

manuskript över hela kontinenten. Man har hittat flera tusen sådana manuskript i
rnuseer och bibliotek i västeuropa.

Under flera århundraden var Irland den mest vitala civilisatoriska kraften i västra

Europa. Klostren blev högskolor för klassiska studier. Pä7oo-'ralet - har man sagt

- var varje grekisktalande man norr om Alperna antingen en idändare eller en

lärjunge från ett irländskt kloster. Under denna guldålder blev Irland också ett

centmm för kristen m,ission. De idändska munkarna gav s€ ut på långa missions-

resor i västeuropa och grundade kloster i Skottland, England, Frankrike, Schweiz

och Italien. De rängde ända bort till Kiev i Ukraina. Irländska eremiter slog sig

också ner på Island, innan nordborna kom hit.
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Mun karnas |,itt erära a er ks amb et

Många av dessa munkar var intellektuella och konstnärliga. De fick rika impulser av
främmande litteratur och konst under sina resor 

- 
motiv som de förstod att anvånda

när de kom hem igen.
Munkarna nöjde sig inte med att skriva av helgonlegender och heliga kicker.

Snart började de själva förf.atta. De använde ofta sitt irländska språk. Keltiskan eller
gaeliskan har en litterär tradition som är äldre än något annat europeiskt språk med
undantag av latinet och grekiskan. De var intresserade av sitt folks förflutna. De
samlade in bardernas skatter av sagor och sånger och skrev ner dem på pergament i
klostren. Många sådana sagor och dikter från Irlands guldålder finns ännu be-
varade.

Hur gick munkarna då till vaga nar de skrev ner sagorna? Man trodde länge att
de bara var avskrivare som sammanförde olika sagor med samma hjälte. Nu vet man
att det är mycket mera invecklat än så. Munkarna var larda f.örfattare, och de blan-
dade upp den gamla sagan med många element. De lånade episoder från helgon-
legenderna, som var sin tids bestsellers, men också från Bibeln och andra heliga
kicker. De hämtade också material Iån den antika litteraturen och från orienta-
liska sagor 

- ibland känner man igen sagomotiv från den arabiska Tusen och en

natt. Det var ju män med klassisk bildning som författade.
Munkarna skrev till Guds ära men först och främst var de konstnärer. De byggde

upp sina sagor skickligt och dramatiskt med en berättarteknik som är helt skild från
den muntliga framställningen. Vi har paralleller under r8oo-talet hos de stora ir-
ländska diktarna Yeats och Synge. Också de använde sig av folksagorna men skrev
om dem efter sitt konstnärliga temperament. På samma sätt är munkarnas sagor.

De var medvetna konswerk utformade efter skrivarens smak och sinnelag.
Detta är viktigt att konstatera eftersom det finns en stor irländsk saga som direkt

angår oss svenskar. Den heter sagan om Beowulf och skrevs på 7oo-talet i ett
idändskt kloster på ön Iona i skotska Hebriderna. Den berättar om strderna mellan
svear och götar innan det svenska riket blev till. Munken som skrev denna saga har
som vanligt utnyttiat olika källor. Han har samlat in flera keltiska sagor men stuvat
om innehållet och också hämtat stoff och inspiration från en kristen helgonlegend.
Det gör att sagan bara med mycket stor försiktighet kan användas av den historiska
forskningen.

Det finns berömda medeltida sagor som kan föras tillbaka till de flitiga irländska
munkarnas verkstad. Dit hör sagan om Tristan och Isolde. Mycket tyder på att den
sagan skrivits i klostret på Iona någon gängpä 8oo-talet och därifrån spritts i skilda
väderstreck till Frankrike och Tyskland. Den spreds också till Island. Här omarbeta-
des den och blev Kormaks saga. Det är över huvud tager en spännande ftäga vad de
idändska munkarna betytt som förmedlare av motiv och teknik åt dem som sedan
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skulle bli deras närmaste efterträdare, de stora isländska sagoberättarna. Islänningar
och irländare hade nära förbindelser med varandra. Är det då troligt at de båda
öfolken oberoende av varandra skulle ägna sig åt sagor som behandlar samma tema,
sarnma hjäkar? Är det troligt att dessa folk utan litterär påverkan av varandra skulle
begagrn samma berättarteknik, omständig, suggestiv och tragisk? Allt tyder pä att
isliinningarna är idändarnas litterära arvtagare. Forskningen på detta område är ny
men lcommer säkert att ge 6ina resultat med tiden.

Munkarna skrev inte bara ner sagor med keltiska motiv. De samlade också sånger

som de hörde barderna sjunga. Som barn till herdar och jägare älskade skalderna
naflren och dess vilda invånare. De sysslade mycket med det fria och rörliga livet,
årets växlingar, solen och kölden, som de var så bekanta med i sina hyddor. Hdr dr
en dikt på gaeliska, som handlar om ett aktuellt problem: vintern. >>Detta vdntar
dig: klockan ringer in vintersnö, sommaren är förbi. Hög vind och kall, solen står

lågt, kort är hans bana, havet går högt. Djuprod ormbunken, bladen skrumpnar,
vildgåsen höjer sitt vanliga rop. Kölden har f.ängat fäglanas vingar, isens tid -detta väntar dig.>>

Med lätt hand fångar diktaren in bilder och stämningar av det tidlösa, evigt
återkommande i naturen. Hår fu en dikt: >>En liten fågel visslar från spetsen av
sin skimrande gula näbb - koltrasten från det gullövade trädet sänder sin drill över
Inch Laig.> Vi läser dikten och känner ännu en ilning av lycka och förtjusning
över fågeln som visslade på den gröna ön för r zoo år sedan.

Munkarna var ocl,rså aktiva konstnärer. De skrev inte bara av böckerna utan de-

korerade dem också. Några bibelavskrifter är överflödande rika på målningar och

bilder. Den mest berömda är >The Book of Kells>, som nu finns att beskåda på

Trinity College i Dublin och som år ett av de mest berömda manuskripten från
medeltidens Europa. Kells var ett dotterkloster till klostret på Iona, och här måste

det ha funnits en rik konstnärlig tradition. Till varje nytt stycke i boken har konst-
nären ritat initialer som består av fantasifullt komponerade människor och djur -ormar, fäglar och drakar. Varje detalj är exakt utformad, men figurerna är inbäd-
dade i spiraler som bildas av deras huvud, händer och vingar. Det är bilder som

lösgjort sig från verkligheten, de vittnar om en gränslös fantasi, frisk till sinnet och
glödande i sina färger.

Samma tekniska skicklighet och abstrakta konst möter vi också i de irländska
metallarbetena. Pä den kända broschen fån Tan hittar vi samrna fantastiska orna-
mentik som i bibelavskrifterna med spiraler av djurstjärtar och fågelhuvuden.
Konstnärerna arbetar samtidigt i det strama formatet - de vill ha harmoni och
balans i kompositionen. Främst bland dem alla står den vackra silverkalken från
Ardagh, som nu finns på National Museum i Dublin. Kanske är det den irländska
guldålderns största konswerk.

175



Alf Åberg

En tid.lös utiild

Vad vil'l da de irländska mästarna säga oss? Vad kan vi lära av deras'konst? De
berättar om en vädd som inte är vår men som finns parallell med vår egen - en

värld likadan som vår med växter, djur och människor och med egna stränga laga4
en värld som bara konstnären kan se men som är lika verklig för honom som vår
är för os. Det är en värld som har alla vära dimensioner utom en - til.en -och som i sin tidlöshet är evigt grön och frisk.

Sådana drömmar om en evig guldålder kunde man kanske baraha på lrland, som

läg sä fjårran från stormarna på kontinenten och där det lantliga livet vittnade om
alltings eviga återkomst. Den irländska guldåldern var en guldålder i konsten och
litteraturen, som aldrig skulle komma tillbaka och därför har kommit att framstå
som en storhetstid i den irländska historien. Ett slags guldålder var det väl också

för det irländska samhället. Inte därför att det var en särskilt fredlig eller lycklig
tid men därför att den ändå var så mycket bättre än den tid som skulle komma.

På Soo-talet steg de nordiska vikingarna i land på Irland. De plundrade klostren
och slog ihjäl munkarna, de härjade och brände, och under deras svärd dog guld-
åldern på Irland. Vad som fanns att röva tog de med sig till sina hemland. Den
som vill studera konsthantverket under den irländska guldåldern kan borja göra det
på museerna i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim.

Vikingarna försvann när deras tid var ute. Efter dem kom engelsmännen. De
hade bättre med tid. De slog sig ner på ön och tog den i besittning med eld och
svärd. Men också deras tid var till slut ute. Mycket hade förändrats under deras

herravälde, men korsen stod ännu kvar på sina platser ute i markerna.

De fortsätter att berätta för oss om guldåldern, om konstnärernas tidlösa värld,

där allt upprepas och allt är nytt. Eva frestar Adam som faller och Kristus uppstår

från de dörda. Herdarna tar emot oxarna och fåren och för dem ut på gröna betes-

marker. Så skedde en gång. Så sker i dag. Vi attraheras och stöts bort och dras mot

denna gamla värld som just här på Irland förefaller mera verklig än någon annan

stans.
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Robet Braun in memoriam

Den r 6 mars r97 z avled i Uppsala vår trogne med-
arbetare professor Robert Braun. Under mänga är
hade han genom uppsatser, essäer och recensioner
effektivt medverkat till att Credo även under be-
svårltga förhållanden har kunnat fylla sin uppgift
att delta i kulturdebatten och orientera om katolsk
kultursyn. uRegister över Credo fugär.g r-jo>
(Cred.o ry69, sid. 44 ff.) redovisar för hans del ett
fyrtiotal större bidrag under åren ry42-r968.

Robert Braun föddes den 2 marc 1896 i rU(ien

som medlem av en sedan länge där bosatt släkt av
judisk hiirstamning. Som student valde han att läsa

kemi och promoverades rgzz vid $?iens universitet
till Dt. phil. "Efter nägra ärs arbete i industrilabo-
ratorier slog han in på den bana där han egentligen
hörde hemma, författarens.o Redan r9r9 hade han
utgivit en diktsamling Gang in d.er Nacht. Nu skrev
han som fri skriftställare artiklar i tidningar och
tidslrifter och framträdde ofta i tysk, schweizisk
och österrikisk radio. r9z8 mottog han Emil Reich-
priset för lyrik. >Från och med Hitlers maktöver-
tagande 1933 blev den tyska marknaden stängd för
judiska kulturarbetare. Braun publicerade hädan-
efter delvis under pseudonym 

- 
Robert Montis 

-men tiderna blev allt sämre, och efter Anschluss
blev livet outhårdligt i Österrike, där en traditio-
nell, mer eller mindre latent antisemitism nu slog
ut i full låga. Tillsammans med sin hustru och sin
dotter kom då Robert Braun till Sverige (rpe8),
först till Viggbyholm och därefter småningom till
Uppsala (rgqz); efter ett par är av hårda villkor
fick han en anställoing vid universitetet däru, som
arkivarbetare och bibliotekarie vid Konsthistoriska
institutionen. ,Under hela kriget medverkade han i
schweizisk press och radio med krönikor och artik-
lar om svenskt kulturliv 

- 
en insats som vi har

anledning att \ata tacksamma för, eftersom en

ryskspråkig, icke-nazistisk information om Sverige
dessa år var något mycket sällsynt . .. Här i Sverige

har Robert Braun verksamt bidragit att sprida kän-
nedom om tysksprrikig litteratur, och denna tid-
nings (Svenska Dagbladets) läsare har mänga
gånger varit i tillfälle att uppskatta hans insikts-
fulla presentationer framför allt av författare av

humanistisk typu (Gunnel Vallquist, Su.D. tt.4.
196z). Särskilt ,för Svenska Dagbladets läsare var
Robert Braun känd som den insiktsfulle förmedla-
ren av den tyskspråkiga, främst österrikiska kultur,
för vilken han själv kunde framstå som en ideal-
typisk företrädareu (Leif Carlsson., Su. D. 28a.
j97 2).

Efter lriget tog Robert Braun åter upp sina kon-
takter även med tyska och österrikiska tidningar,
tidskrifter och radiostationer. Hans diktsamling Ge-
hen und. Geben in lVien innehäller flera ,Nach-
dichtungen aus dem Schwedischen", en urval av

hans talrika tolkningar av svenska diktare, framför
alhPåt Lagerkvist. Som erkänsla för hans föfiattar-
skap och hans kulturförmedlande insats förlänades
honom t963 av den österrikiske presidenten pro-
fessorstiteln. "Sällan kan en akademisk hedersbevis-
ning ha varit mera välförtjänt än den professors-
titel österrikes tegering förlänade honom" (Leif
Carlsson, Sz, D. 283.197 z). ,Er makes dödu, skriver
den österrikiske ambassadören K. Herbert Schober
till Fru Ottilie Braun (ro.4.r972), ,betyder även
för österrike en smärtsam förlust, då han ju var en
så väl ansedd representant för vår kultur 

- 
på

högsta nivå 
- 

i Sverige." Ragnar Svanström från
Norstedt & Söners Förlag skriver i sitt kondoleans-
brev: uRobett Braun lärde jag känna som en säll-
synt fin och nobel personlighet 

- 
med sin starka

övertygelse i kristen humanistisk anda och sin stilla
intensitet, en människa med förmåga att ge. Sam-
arbetet med honom minns jag med djup glädje. 'I
skuggan av \Tienerwald' ser jag som en bok av hög
mänsklig och litterär valör. Den speglar hans nobla
väsen.>

Robert Braun utvecklades, just mot bakgrunden
av sina of.ta rätt smärtsamma livserfarenheter både
i sitt gamla hemland österrike och i sitt nya hem-
land Sverige, alltmer till en kristen humanist av
övertygad katolsk konfession. >Redan i hans ung-
dom hade den ortodoxa judendomen blivit främ-
mande för honom och så irrade han en lång tid
omkring i religionens, filosofins och teosofins rand-
områden tills han äntligen som 4o-åring fann ett
förblivande andligt hem i den katolska kyrkan"
(Franz Seyr, St, Pöltner Khcbenzeitung, >Kirche
buntr, r6.4.r9j2). "Jachade t9q lämnat den ju-
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diska religionsgemenskapen 
- 

i medvetandet om
aa ha gjort rått. Ty varken religionsundervisningel-
ler tempelgång hade någonsin hos mig kvarlämnat
en känsla av troende allvar eller andakt. Åldrighade
heller någon impuls utgått från min familj för an
understödja detta. Den attest, utfärdad av ett äm-
bete i 'Wiens rådhus, som jag nu bar på mig be-
kräftade atr jag v^r 'konfessionslös'r, sktiver Robert
Braun själv i sin sista bok >I skuggan av \Tiener-
waldr (Stockholm 1969). Där skildrar han i ka-
pitlet >Kyrkan mellan vinbergen, utförligt de en-

skilda etappetn^ av sin konversionsväg, börjande
med de politiska händelserna i '$?'ien, under och
etter t933, och de tragiska konsekvenser de hade

för honom själv och hans judiska landsmän. Där
tecknar han även den insats till det judiska folkea
försvar som gjordes av franciskanpatern Cyrill
Fischer genom ett offentligt föredrag, där denne
uärligt bemödade sig om att sakligt bemöta hatets

slagord. En själasörjare talade och ingen ivrig pre-

dikant Det verkade befriande. För mig hade miss-

trons eller misstankens spänningar sedan länge
ingen giltighet. Jag hade steg för steg kommit så

nära kyrkan, 
^tt 

j^g sökte efter en väg till den.

Visserligen var det svfut för mig att finna en ptäst.

Jag fruktade att han kanske inte skulle förstå mig
och att han kunde beröva mig min personliga fri-
hec Min stolthet värjde sig mot tanken på en främ-
mande övermakt, som jag måste offra mitt inti-
maste för. Därför uppsköt jag steget gäng pä gäng.

Men en decemberdag 1933 flattade jag äntligen
mitt beslut. Jag drog i den ålderdomliga klock-
strängen vid dören till !(/iens franciskankloster.
Tonen ekade, jag steg in i en korridor och port-
vakten öppnade en fönsterlucka. Efter min anhål-
lan om 

^tt 
fä tal^ med pater Cyrill visade sig denne

genast i sin bruna kåpa, med det vita repet och lru-
cifixet hängande vid midjan. Han frågade vad som

förde mig till honom, och då svarade jag att 1ag

ville bli döpt. Det kunde väl ske 
- 

menade han,

om jag önskade det ärligt, 'utan konjunktur'. Men
jag måste dessförinnan motta uodervisning. Det
passade mig. Under det korta samtalet gick vi fram
och tillbaka i den gamla korsgången .. 'n

>Förut hade jag lärt känna Jesus Kristus i de

fyra evangeliernas historiska gestalt. Jag läste ofta

Nya testamentet på Luthers kraftfulla språk och
hade det med mig på resor som ett slags vademe-
cum. Liknelsen om den förlorade sonen, bergspre-
dikan, avskedstalen, passionsberättelsen, maningarna
till människokärlek och till att förlåta våra fiender,
inte sju gånger utan sju gånger sjuttio, ja att till
och med välsigna den grymme förföljaren, fick
Kristus att framstå som en person, ouppnåeligt
höjd över mic. Jag kunde anförtro mig åt hans

ledning .. . Den dopundervisning som pater Cyrill
gav mig, inskränkte sig till de viktigaste punkterna
i katekesen .. . han förklarade bibliska hemligheter
för mig på ett egendomligt nyktert sätt . .. Jag
fogade mig. Ty iae hade bett om dopundervis-
ning och inte om diskussioner. Jag ville ta emot
läran sådan den var påbjuden ... Det var inte kate-
kesen som drev mig till dopet ... Jag behövde
dopet ... Efter undervisningen hos pater Cyrill
väntade jag att jag skulle döpas i franciskanetnas
kyrka. Men han meddelade mig att upptagandet
måste ske på bostadsorten, alltså i Sieverings kyrka
... Jag presenterade mig allså för kyrkoherden,
som jag redan kände från hans predikningar, och
han tillaötesgick min önskan att genomföra det
hela utan mycket väsen ... Jag erhöll dopets sakra-

ment av kyrkoherden i sakristian. Bara oin fru var
närvarande. Även vårt äktenskap, borgedigt in-
gånget nio år tidigare, blev kyrkligt bekräftat, utan
aU högtidlighet och snarast byråkratiskt: genom an-

teckningar och stämplar i dokumenten .. .o
>Förvisso låg det nära till hands att misstänka

steget som ett slags fanflykt 
- 

e1ds1 'renegat'

skulle senare inte så sällan komma till mina öron.
Och även ordet 'camouflage' mötte mig, uttalat av

motsidans skeptiker. Den politiska nöden hade vis-
serligen givit mig den avgörande stöten 

- 
det vill

jag inte förneka. Men om fanflykt kan det inte vara
tal, eftersom förfädernas värld aldrig hade varit en

fana som jag velat hålla mig till. I min ungdom
framstod den judiska religionen för mig som nå-
gonting utlevat, och samtliga lärare gjorde sitt till
för att styrkd mig i detta. Min far stod främmande
för den, och hans hållning hade övergått till mig.
Först årtionden senzue upptäckte jag stotheten i det
judiska frälsningsbudskapet till världen, Gamla tes-

tamentet i dess mäktighet, och insåg misstaget i
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min dfuaktiga underskattning. Men jag kunde inte
längre återvända till den gamla religionen. Ty då
hade jag varit wungen att prisge Kristus. En sådan
förlust var en outhärdlig tanke.,

Den rubdk som står över Roberts Brauns sista
perspektivartikel i Credo (r97r, sid. 81f.): SeA*h-
riseringens kir*rg, skulle nog kunna karakterisera
även hans egen betydelse som författare. Diir pre-
senterar han en festskrift franlagd till 8o-årsdagen
av Dietrich von Hildebrand, ,tysk filosof, frivillig
emigrant till USA ,., Inför hans tes att de mora-
liska värdena står högre än de kulturella har man
frågat, om han vill förorda en återgång till ett
medeltida mörker och ånyo låta moralen fjätaa
kulturen ... Mot en kultur som drar sig undan
moraliska normer hade Hildebrand verkligen modet
att säga: '... Renhet, godhet, sannfärdighet, öd-
mjukhet har högre värde än genialitet, intelligens,
blomsuande liv, högre än skönheten i naturen och
i konsten ... Åvsaknaden av dem är det värsa som
kan intrdffa, värre än lidande, sjukdom, död eller
blomsuande kulturers försvinnande'.,

Ett framuädande dtag i Robert Brauns f.örlattar-
skap var just dena försvar av de moraliska värdena,
framf& allt av frimodighet, ärlighet och uppriktig-
het, men också ett omutligt allvar i övertygelsen
om sin uppgift att oförskräckt avslöja alla försök
aft, under åberopande av dessa värden, förfäka en
hänsynslös subjektivism, att ta sig rätten att under
skenet av sanning och vetenskaplighet, men i själva
verket bakom en dimridå av halvsanningar och
subjektiva impressioner, skapa suggestionen att
rkristendomen är en lögnr, att det bara finns wå
alternativ att vålja emellan: )antingen kristen och
antikverad eller modern och frigjord".

I sin skrift Vad hander i Suerige? har Robert
Braun sammanfattat denna sin >Ånalys och kritik
av en avkristningsprocess", som nog måste anses

som hans mest väsentliga insats, av förblivande
värde, i den andliga suid han blev ställd in i under
nazitiden och senare 

- 
till hans stora förvåning 

-även hdr i frihetens land, Sverige. För honom
gällde det den egna and[ga existensen, men också
hela den nuvarande generationens och kommande
generationers andliga existens. Han skriver:

rNdr jag med min familj i september 1938 kom

Perspektiu

från österrike till Sverige, var det en frihetens asyl
som här öppnade sig för mig. Efter slaveriet under
Hitler förstod jag på nytt, vad det vill säga att leva
som en människa ... JaS mötte här en frimodighet
av ett slag, som jag dittills inte lärt känna. Jag
kände mig alltså inte främmande i denna vlirld, diir
jag inte var född och vars språk jag först nu måste
lära mig. Efter mer än ett decennium skulie jag lik-
väl komma i ett annat förhållande till den. I mitt
gamla hemland hade jag ef.ter långvarigt sökande
funnit vägen till en kristendom, som inte hade nå-
got att göra med traditionalism och konvention.
Jag hade många ät brottats med min egen kritik,
som inte utan vidare ville godta den kristna troos
mysterier ... Men nu, i början av r95o-talet stod
jag ptöalief inför den kampani, som brutit ut i
Sverige inför nya wivel på kristendomen, som vore
den endast traditionalism och konvention. Tid-
ningar och tidskrifter angrep kyrka och teologi
men även de centrala trossanningarna i kistendo-
men. Man gjorde gällande, att dess tro var intellek-
tuellt oärlig, falsk, förljugen, anakronistisk, att den
var en illusion, legender, absurd osv., att evangeli-
erna inte nått upp till samma höga moraliska nivå
som Sokrates i Platons Kriton, att kristendomen ge-

nom seklerna inte varit nägot annat än ett för-
cyckets maktmedel och att det därför var nödvän-
digt att'avskafla'den och att det vore högst önsk-
vdrt att den försvunne. Man skulle kunna reda sig
förträffligt utan denna religion. Genom denna för
en kristen smärtsamma erfarenhet kände jag mig
nödsakad att syssla med det komplex av frägor,
som nu blev aktuellt och söka komma till klarhet
om varför anklagelserna tillvann sig så stark reso-

nans. Underligt kan det ju tyckas att man med ut-
gångspunkt från sanningen såsom det högsta värdet

- 
och till den kan man räkna uppriktighet och

ärlighet 
- 

förnekar Kristus, som om sig själv sade:
'Jag är sanningen.' Det blev klart för mig, att denna
attityd huvudsakligen hade sin grund i ett subjek-
tivt sanningsmedvetande och därifrån hämtadg sin
suggestiva kraf.t ... 'Negativt fixerad' till kristen-
domen dömer man efter egna impressioner och en-

sidiga erfarenheter, man vill inte veta av något in-
gående srudium av något så stort som ktistendomen
är. I all sin ärlighet gör man ingen rätwisa åt ob-
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jektet. Man vill inte låta informera sig från dess

sida, och låta detta korrigera nägot av de egna

aspekterna.,
uDet är förbluffande. Ångreppen på den kristna

religionen sker i sanningens namn. På vissa punk-
ter hade angriparna rätt i sin kritik av kristendo-
men. Följden blev att Läsarna och åhörarna anslöt
sig till dem med entusiasm och fick intrycket, att
kyrkan verkligen inte år nägot annat än institutio-
nell oärlighet, dubbelmoral, falskhet, ja ren lögn.
När någon förklarar att han hänsynslöst säger san-

ningen, rycker han åhörarna och särskilt de unga
med sig. Och eftersom det skall mod till för att
'leka med heliga ting' och göra uppror mot mäk-
tiga konventioner, kommer redan detta att impo-
nera. Ändå frägar man sig, hur det var möjligt att
så snart sopa undan den personliga religiösa håll-
ningen. Då frapperas man åter av att enbart upp-
riktighetens prestige är tillräckligt stor i Norden
för att få en öppet framställd sak framstå som
'sann' ... Men vilken 'sanning' har kritikena åä

egentligen bevisat? De flesta tror verkligen, att
kristendomen är en lögn. Man har konstaterat det
och därom behöver inte längre råda någon diskus-
sion ... Men vilken av pressens eller universitetens
kulturella medarbetare bar dä beoisat, att det inte
finns någon Gud och att Gud inte skapat världs-
alltet? Kritikernas 'sanningar' är wättom bara halv-
sanningar. När de kallar kristendomen en lögn är
det bara åt sina subjektiva impressioner de ger ut-
tryck. I verkligheten vet de mycket litet om detta.
De har aldrig öppnat sig för Kristi ord och försökt
att leva efter det. Hela ämnet är förseglat för dem

- 
eljest skulle de inte kunna fälla så föraktfulla

omdömen om det. Vi står inför den historiska rea-
liteten att dessa subjektiva omdömen, som utgår
från en minoritet, dominerar landets kulturella liv
... Vi står inför följderna av dessa anklagelsei.
Man har dömt den anklagade till döden utan att
låta försvaret komma till tals 

- 
med andra ord

utan att ta hänsyn till förutsättnitgarna för en ut-
veckling, som pågått i århundraden. När sådant
sker i rättsväsendet kallas det justitiemord. I en kul'
tur- och rättsstat, där man småningom blir på det
klara med vad som föranledde domen, måste förr
eller senare ett behov göra sig gällande att få till

stånd en resning i målet .. . Kommande generatio-
ner kommer att upptäcka, att de på ett lättvindigt
sätt berövats en omistlig dyrbarhet 

- 
Kristi ord.

Hur skall de då återfå denna klenod? Hur skall den
åter för dem kunna bli levande? Det främsta med-
let kommer inte att bli polemik utan en ny orien-
tering mot den stora kristna litteraturen från wå år-
tusenden.t

Gunilla Bergsten uäffar mycket sant men inte
hela sanningen om Robert Braun, när hon i sin
dödsruna i Upsala Nya Tid.ning (2r.3.t972) skri-
ver: ,Robert Braun var och förblev en främling i
Sverige, uots att han mer än de flesta av sina
olycksfränder i landsflykt försökte analyseta, förstå
och bejaka det land han kommit till. Ått \7ien
blev hans hemstad för alltid var ohjälpligt, det
kunde inga geografiska omflyttningar rubba, men
han kämpade redligen för att göra Uppsala till en
andlig och poetisk mopol i sitt liv och sin dikt-
ning. Och om han misslyckades, var felet knappast
hans. För den som vuxit upp i \Oien när seklet var
ungt, i den stad som var Schnitzlers, Hofmanns-
thals, Freuds, Mahlets, som bevittnat den döende
dubbelmonarkins sista glans, som upplevt denna
världsstads brytningar mellan uaditionsrik katolsk
kultur och modern kosmopolitisk intellektualism,
som debatterat konst, teater och litteratur på de be-
römda caf6erna, som gripits av mellankrigstidens
väg av nykatolsk fromhet 

- 
hur skulle för en så-

dan man 4o-, 50- och 6o-talens Uppsala med sin
aff oganta skepticism och likriktade välf ärdsideologi
kunna framstå som annat än en kulturell uppkom-
lingsmiljö!,

Närmare Robert Brauns innersta kärna, också

som den svenska sekulariseringens kirurg, kommer
nog Leif Carlsson i sin dödsruna i Suenska Dagbla-
det (284.t972): uSom österrikare och katolik kan
Robert Braun sannolikt ej alltid ha funnit det helt
lätt att finna sig till rätta i Sverige, dit han som
jude nödgades ta sin tillflykt när hans fosterland
föll offer för Hitler. Hans mest kända arlete, Sil-
vertronen (r95o), handlade karakteristiskt nog om
en främmande fågel i vår miljö, Oscar I:s katolska
drottning Josephine. Från emigrantens endast allt-
för lättbegripliga bitterhet 

- 
anledning d?irtill hade

sannolikt i hans fall ej helt saknats 
- 

syntes Ro-

r80



bert Braun i miirklig grad f.d. Generositet och takt
präglade honom i lika mån som människa och som
skribent. När han i den utmärkta debattskriften
Vad händer i Sverige? gav uttryck för oro och Lri-
tik inför den andliga och moraliska uwecklingen i
vårt samhälle skedde det ej med arrogans eller oför-
stående aggressivitet utan i djup, stundom nästan
förtvivlad lojalitet mot det nya hemland som blivit
hans. Robert Braun var i det personliga upptädan-
det den anspråkslösaste av människor; men under
mildheten dolde sig en kätna av orubbligt allvar
och fasthet rörande de religiösa och kulturella vdr-
den, som för honom var det självfallet centala i
tillvaron.>

Ja, det som för Robert Braun var det självfallet
cenrala i tillvaron, den ,omistliga dyrbarhetn som
han själv kort och pregnant kallar "Kristi ordu 

-och som han själv alltmer levde och levde av 
-ville han efter bästa förmLga och med sina möjlig-

heter hjälpa till att värna och bevara även för det
nya hemland som blivit hans.

Att det även bland hans motståndare fanns så-

dana som hade aktning för denna hans vilja att
lojah tjdna beredde honom stor tillfredsställelse.
Med glädje visade han sina vänner det brev som

Herbert Tingsten skickat honom från sin villa i
Frankrike den z mars r97r: >Herr professor Ro-
bert Braun! Jag känner ett behov av aa skriva till
Eder för att nämna att min husffu och jag under de

senaste dagarna läst 'I skuggan av \Tienerwald' med
stor spänning och gripenhet. lag har sällan läst en

bok som med sådan öppenhet och precision behand-
lar skeden vars ohyggliga inslag Ni sett pä råra
hålI och som jag som jämnårig till Eder följt från
tryggate plats. Tidigare har jag ldst Eder ktitik av
min egen och andras religionskritik i Sverige och
vill blott framhålla att den fina tonen i Edra ar-
tiklar berövade innehållet all för mig itriterande
karaktår. Vid tillfälle kanske jag får telefonera Eder
i Sverige. Med bästa hälsningar från oss båda. Eder
Herbert Tingsten."

Som motto för sin självbiografiska rcman Die
Mutter der Fliicbtlinge valde Robert Braun wå citat
som tillsammans liksom ger nyckeln till hans per-

son och livsgärning. Vi återger dem på hans gamla

modersmåI, som vzu och förblev det språk som han

Perspekti.o

bdst kunde meddela sig med.
Det ena citatet ur Dostojevskijs Raskolnikov:

,Und was hätten sie auch von dem Dasein als
Flöchtling? Das Dasein eines Fliichtlings ist häss-

lich und miihevoll."
Det andra ur Ps 67 (68): rGott ist's, der Fliicht-

lingeo ein friedlich Heim verleiht." 
- 

RIP.

Josef Gerkcb SJ

Bibliografi

över Robert Brauns skrifter sammanställd av hans
maka Ottilie Braun

Gang in der Nacht Gedichte. rVien r9r9.
Kampf um den Berg. Historische Bergfafuten. Un-

der pseudonym Robert Montis. r937.
Josephine von Schweden. Biografi. N7ien r948.
Silvertonen, en bok om drottning Josefine av Sve-

rige-Norge. Stockholm r95o.
Das wiedergefundene \(ort Kleine Prosa. I7'ien

r956.
Die Mutter der Fliichtlinge. Roman. Graz-\(ien

r96t.
Gehen und Gehen in \Cien. Gedichte. \Uflien 1966.
\7as geht in Schweden eigentlich vot? Analyse und

IGitik einer Entchristlichung. Niirnberg 1967.
Hva foregår egentlig i Sverige? Oslo r968.
Vad händer i Sverige? Analys och kritik av en av-

kristningsprocess. Uppsala r 97o.
I skuggan av Vienerwald. Stockholm r97o.
Abschied vom I(ienerwald. Graz-I(ien-Köln r 97 r.

Danilo Dolci och Sverige

Orsaken till att jag skriver denna artikel är den,
atr. i^g Ieff brev från åtskilliga gamla Dolci-vänner,
som med beundran och uppoffringar stött hans

kamp för det maffia-behärskade Sicilien; i ett av
dem heter det:

"Vi är så oroliga efter vårt besök på Sicilien.
Har Danilo Dolci blivit kommunist? Varför allie-
nt han sig med de revolutionära kommunisterna i
Kiruna? Har han övergen sin gamla icke-vålds-
linje? Det var ju hans envisa fasthållarde vid d.en

linjeo som gjorde att vi sände pengar till honom
och tackade Gud för hans kamp!n

lagkar förstå frågan.
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Danilo Dolcis arbete har varit 
- 

eller blivit 
-mångskiftande. Alla känner till hans heroiska ar-

bete för att genom fredliga demonstrationer, själv-
uppoffrande och modigt arbete, egna hungerde-
monstrationer, råttegängar mot eft par av maffians
mest uppsatta män bland Italiens politiker skapa
klarhet om förhållandena på Sicilien och hjälpa
dess fattiga arbetare och bönder.

Under detta arbete har han fått Leninpriset. Han
skänkte det naturligtvis genast till sitt arbete. Det
var klart, att en och annan då skulle misstänka ho-
nom för att i tysthet samarbeta med kommunis-
terna, dvs. svika sin icke-vålds-linje. Detta är orik-
tigt. Dolci har samarbetat och kommer att samar-

beta med alla hederliga människor, oavsett deras
partiinriktning, men hans eget arbete kommer
aldrig att på minsta sätt influeras av partidoktriner
särskilt inte av partigrupperingar, som i sista hand
syftar till en våldsrevolution.

Emellertid fanns bland hans medarbetare en ener-
gisk och temperamentsfull herre vid namn Lorenzo
Barbera. Ingen kan undgå att känna sympati för
honom. Han är alltigenom äkta i sin förbittring
mot orättvisorna på Sicilien och sin kärlek till lan-
dets många förtryckta.

Men han började gä egna och nya vägar ...
Bl. a. införde han ett slags uibunal, som på egen

hand dömde en viss borgmästare till döden ...
Självfallet åsyftade han inte att verkställa döds-

domen. Men ordet död var nämnt. 
- 

Dolci ansåg

med skäI, dels att borgmästaren if.räga var en snäll
man, dels att tillvägagångssättet är oförenligt med
hans egen linje. Det är inte sådana stämningar han
vill upEarbeta på Sicilien!

Dolci Zir emellertid en generös och nobel ande.

Han kom bl a. till Stockholm för att inför den
energiska svenska Danilo Dolci-kommittdn, som ut-
fört ett synnerligen fint arbete, förklara saken. Han
möae till sin häpnad iskallt mostånd. Kommitt6n
kunde inte "godtaga> hans argumentering. Kom-
mitt6n visste bätue än Dolci hur hans arbete skulle
bedrivas på Sicilien. Kommitt6n krävde, att av de
pengar som helt i Danilo Dolcis namn insamlats i
Sverigg få ge hälften 

- 
det blev berydligt mera 

-till den nya gruppen (omfattande wå personet),

som direkt motarbetade Dolcis gamla kungslinje.

Dolci vill aldrig suid 
- 

han tvangs att foga sig.
Den svenska kommitt6n stödde alltså en tid båda
gfupperna

Nu utbröt emellertid våldsamma suider och gräl
i avhopparlägret. Lorenzo Barbera blev utkastad!
(En av suidsfrågorna var, orn man skulle ta emot
pengat av kommunistpartiet)

Nu hände följande.
Med pengar, insamlade i Danilo Dolcis namn,

inbjöd den svenska Dolci-kommitt6n de wå avhop-
patna att göra en stor och dyrbar resa från Sicilien
till Kiruna. Där fördes de wå samman med kända
svenska kommunistledare, och där giorde Barbera
uttalanden, som klart anger hans egen inställning,
vilken är helt oförenlig med Dolcis. Han förklarade

- 
artikeln stod uyckt bl. a. i "Freden> - 

att
Norrlands arbetare är lika ,underkuvade> och
skamlöst behandlade som Siciliens arbetarc av maf-
fian. Vilken är då den förtryckande svenska maf-
fian? Bolagen förstås, men också regeringen och
LO! Naturligwis talade ingen om för den des-

orienterade stackars Barbera, att de svenska gruv-
arbetarna är Europas ojämförligt bäst avlönade, att
de är så föga underkuvade att de sätter igång vilda
strejker för att förbättra sina villkor.

Barbera antydde också, att eftersom Norland bi-
drar med en så stor procent av Sveriges försörjning
gelom exporten av mal- och uämassa etc., borde
dessa pengar stanna 

- 
i Norrland!

Någon tänkare är den hyggiige mannen förvisso
inte. Men en stor hedersman, ordentligt vilseledd.

I detta ögonblick var måttet rågat. Dolci wangs
an helt bryta med sina gamla svenska medarbetare
i Dolci-kommitt6n. Han vägrade naturligwis att ta
emot ett öre från det hållet, där man ansett sig
bärue än han själv veta, hur hans arbete skall be-

drivas.

Därefter nedlades den svenska Dolci-kommitt6n.
I stället kom två try^ otgan.

Det ena är auktoriserat av Dolci själv och heter
,Dolci-fonden'. Ger man sina pengar dit, stöder

man direkt Danilo Dolcis gamla arbete.

Det andra kallar sig Sicilien-kommitt6n och stö-

der väsentligen de wå avhopparna i Belice-dalen.
Sänder man allaå pengar till Sicilien-kommittän,
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ledd av fru Ingrid Reinius-Larsson, kommer inte
ett öre till Danilo Dolcis arbete. Man stöder där-
emot wå personer, som arbetar med dödsdomar och
solidariserar sig med Kiruna-kommunisterna.

Valet är fritt.
Vem som vill kan förkasta Dolcis linje och

stödja Lorenzo Barbera 
- 

det bör vara särskilt väl-
kommet Iör alla vänstergrupper i Sverige. Det råder
ingen personlig motsättning mellan de wå grup-
perna på Sicilien och inte heller mellan de två
svenska organisationerna. Men åskådningsmässigt
skiljs de av en avgrund. Och det är end,ast genom
Dolci-fonden man kan stödja Danilo Dolcis arbete.

Vad som gjorde, att Danilo Dolci för så många
tedde sig som Europas bästa hopp, var ju just att
han tog avstånd från hotelser, våldsåtgärder, hat-
propaganda, revolutionära fraser, smädelser 

- 
för

att i stället utan allt detta bygga en ny värld för
Siciliens folk.

On Dolci hade godtagit Barberas dödsdomstol
och kommunistiska propaganda i norra Sverige,
skulle hans livsverk ha krossats. Dess bärue tog han

- 
lugnt, stillsamt men med stor skärpa

stånd.
Hans arbete kan därför fortsätta, Och vi kan

förut 
- 

stödja det

Saen Stolpe

En teolog lyhörd föt vädden

Elter att i Cred.o zf t97z Karl Rahner har före-
lållts för läsarna, preren erar hh en au de nzera

betyd.and.e fransktaland.e teologerna aa i d.ag. Arti-
keln kan låsas rcm bakgrund.oeckning till Henri
d,e Lubaa nyst ulkomna broscbyr Eglises pa.rticu-
liåret et. Eglite aniaertelle, Ed.izioni "La Ciaibå
Cattolica>, Rom r97t.

Ålltsedan Åndra Vatikankonciliet räknas Henri de
Lubac S.J. till vfu tids mest kända och uppskattade
teologer. Medlem av Institut de France, expert un-
der konciliet, rådgivare vid de båda sekretariaten
för de icke-kristna och för de icke-uoende.

Henri'de Lubacs sjuttiofemårsdag nyligen ger oss

en anledning att erinra om de stora linjerna i
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hans verk. Den väg han tillryggalagt, de ofta svåra
etapperna, det mödosamma, ofta misstänkliggjorda
ningar. Denna livsgärning har krävt en styrka och
et mod lilngt över det vanliga. Låt oss följa spåren
av denna väg genom att först dra fram några av de
bårande id6erna och dårefter granska de viktigaste
metoderna i Pöre de Lubacs tänkande.

Id6erna
Det hela började med vissa frågor som nägra per-
soner utanför de kyrkliga och teologiska kretsarna
ställde till den unge professorn vid katolska uni-
versitetet i Lyon. Detta hände i början av trettio-
talet. Henri de Lubac vågrade att avfätda de f.räg-
visa; i stället försökte han sätta sig in i deras pro-
blem. På så sätt kom han att upptäcka nya dimen-
sioner, oväntade rikedomar i sin egen orubbliga
tro: den verkliga, en smula bortglömda innebörden
av begreppet katolicism.

Vad, menas nz.ed. >katohAt"?

Frågan om sambandet mellan katolsk tro och väs-
terländsk civilisation, eller rättare sagt sambandet
mellan den katolska kyrkan och kolonisationen
hade väckts då Pius XI utnämnde ett antal infödda
biskopar i missionsländerna. Det var mot bakgrun-
den av den händelsen som en liten grupp katolska
kinesiska studenter ftågade Henri de Lubac: hur
kunde kyrkan, som sedan många hundra rår låtit sig
stelna i eutopeiska former också vata en i verklig
mening kinesisk kyrka? Påre de Lubac svarade
med att hålla en föreläsning, där han framhävde
den universella giltigheten av den kristna tron. Ef-
tersom evangeliet är ett budskap om allas frälsning
måste kyrkan också vända sig till hela vdrlden. Men
förkunnelsen bör ske i enlighet med sin egen prin-
cip, med all respekt både för den enskilda män-
niskan och för olika grupper och kulturer. Kyrkans
uppgift är att verka för allas frälsning 

- 
inte för

en viss kultur eller civilisation. Vid den tiden var
sådant synnerligen omstritt, t. o. m. inom själva kyr-
kan. Att en belgisk missionstidskrift återgav Påre
de Lubacs föreläsning i läa reviderat skick var
alltså ingenting aft förundra sig över. Inom de
franska prästernas missionssällskap diskuterades
samtidigt de teologiska grunderna för den kristna
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missionen. Detta var på sätt och vis en annan del
av den fråga som rörde kyrkans former inom ramen
för en viss civilisation. För Henri de Lubac var
svaret detsamma, men dessutom visade sig här ännu
en dimension av universaliteten. Kristi uppenba-
relse angår alla, den är och bör vara alltigenom
>katolsk".

Vid mitten av trettiotalet dominerades det poli-
tiska livet i Frankrike av Folkfronten. Utan kato-
likernas deltagande skulle den redan från början ha
varit dömd till undergång. De socialistiska kraf-
terna gjorde alltså vad de kunde för att få katoli-
kerna att se samverkan som en plikt. Ett av deras
främsta argument var följande: religionen år en
personlig och individuell angelägenhet Just därför
har den inte kunnat göra något för att lösa samhäl-
lets problem. Den tillhör alltså ett helt annat plan
och kan dårför inte utgöra något hinder för poli-
tisk samverkan. Att på det sättet föra över privat-
livet, individens liv till religionens område och
samhälls- och gemenskapslivet till politikens är en
väl kraftig förenkling av verkligheten. Än en gång
svarade Påre de Lubac med att undersuyka den
kristna uons universalitet. Som en förberedelse för
La Semaine Sociale de France 1936 uwecklade han
dessa tankar vidare i >Den lristna dogmens sociala
karaktdr" (Le caractöre social du dogme chr6tien).

Djaphd.ningar

Efter att på detta sätt ha förberett fältet riktade
nu Henri de Lubac blicken mot själva begynnel-
sen. Han dr också mycket riktigr känd föt att vara
en teolog som återvänder till källorna. Även om
detta i och för sig utgör en del av hans metod,
finns det också ett pätagligt samband mellan detta
sökande efter ursprunget och de id6er som särskilt
skulle komma att sysselsätta honom under den pe-

riod som nu följde. Men lika lite som tidigare be-
höver han själv söka efter frågorna. Under dessa

krigsår wingar de sig på honom utifrån och är
framför allt historiskt betingade. Genom direkta
personliga erfarenheter upptäcker han de wå stora

existentiella linjer som hans tanke sedan skall följa:
det omätbara djupet hos Gud å ena sidan, avgrun-
den inom människan å den andra.

Det omätbara djupet hos Gud. Till att börja med

rörde det sig enbart om en historisk studie, om
innebörden av ett ord: det övernaturliga- Det dröj-
de emellertid inte länge fiörrär ftägan växte i om-
fång. Vad iir det egentligen för mening med det
som sker? Vilken innebörd skall man lägga i be-
greppet försyn? Låt oss i all enkelhet räkna upp
några boktitlar för att belysa denna taokelinje hos
Påre de Lubac: "En kristen förklaring till vår tidu
(Explication chr6tienne de notre temps) [1942],
uTankar om Gudsbegreppet, (Rdflexions sur I'id6e
de Dieu) lrgq.f, >Den andliga striden> (Le com-
bat spirituel) lrsqll, uDå vi tänker på Gud, (En
pensant ä Dieu) lrgq+]. I* ry4t publicerades ett
litet häfte som fått Imprimatur redan r94r: >Om
kunskapen om Gud" (De la connaissance de Dieu).
Under de tio följande fuen växer dessa tankar ut
till boken >På Guds vägar" (Sur les chemins de
Dieu). Hiir är inte platsen att räkna upp hela den
del av de Lubacs produktion som följer samma
tankelinje. Däremot ?ir det nödvändigt att säga r'ä-
got om de båda böcker grundade på hans egen er-
farenhet som kommit ut under titeln uParadoxt
(Paradoxe) och gjort sin författare ryktbar över
hela världen. Men samtidigt som paradoxen visar
oss att Gud är verklighet och att hans djup inte
gät att mäta visar den också det vi kan kalla:

Avgrunden inom människan. Erfarenheterna av
nazismen under krigstiden wiogar fram ett wivel
på människan. Men Pöte de Lubac stannar inte vid
de yrue fenomenen utan borrar sig ständigt djupare
ner. Personer ur Proudhons, Nietzsches, Dostojev-
skijs verk kommer honom att inse vidden av 'Den
ateistiska humanismens drama, (Drame de I'huma-
nisme ath6e). Bilden av vår tids människa väcker
oro. Stax efter krigsslutet griper sig Pöre de Lubac
an med att utarbeta bilden av den nya människan
sedd ur kristen synvinkel: >Den kristna synen på
människan och sökandet efter en ny människa
(L'id6e chr6tienne de I'homme et la recherche d'un
homme nouveau) lrsqll.Trots den abstrakta titeln
visar sig teologen alltjämt lyhörd för omvärlden;
i själva verket bemöter haa här den marxistiska hu-
manism som fick så många anhängarc under efter-
krigsåren. Sådan kommunismen framuädde vid
denna tid torde den för Påre de Lubac ha tett sig
som en ny mafdröm i nazismens sPår.
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Kyrkans ,nlsreriiln
Också på det personliga planet skulie teologen
från Lyon komma i kontakt med den mänskliga
ofullkomligheten. Han wingas lämna Lyon och sitt
vetenskapliga arbete där, sina olika publikationer
och kurser ... Men detta upplever han som en ny
kallelse, hur märkligt det än kan synas den som

inte känner styrkan i Pöre de Lubacs tro. Då kyr-
kan nu i sin egenskap av >matet et magista,
wingar honom att vika av frän den väg han en
gång slagit in på, uänger han i stället allt dju-
pare in i det kristna livets innersta verklighet, kyr'
kans mysterium. Förstlingsfrukten av detta nya ar-
bete är >Meditation över kyrkanu (M6ditation sur
l'Eglise) lrgszf, en bok som får ett entusiastiskt
mottagande i Frankrike. Då följer i fyra delar uMe-

deltidens exegetiku (Ex6göse m6di6vale) lrgss-
1964], som på sina drygt r 8oo sidor uteslutande
skildrar'hur den kyrkliga traditionen uwecklats i
förhållande till sitt ursprung. >Skriften i taditio-
nsno (L'Ecriture dans la Tradition) $9661 är i
själva verket ingenting aflirat än ett utdrag ur detta

mästerverk, medan "Kyrkans paradox och myste-

rium" (Paradoxe et Mystöre de l'€glise) [1967]
ger ännu ett klart och fördjupat vittnesbörd om de

grundläggande tankegångar i Påre de Lubacs verk.

Vid denna tid hade han också kallats som expert
till Andra Vatikankonciliet där han kom att spela

en framträdande roll.

Trons tjänare

För att rätt kunna bedöma den etapp i Henri de

Lubacs arbete som sträcker sig fram till vära dagar,
måste vi närmare gä in pä ännu ett tema som med
tiden kommit att inta en alltmer dominerande plats

i hans produktion, det vill säga tron. I en av sina

senaste bcjcker lägger de Lubac fram sina ta;rkar

om den apostoliska trosbekännelsens uppbyggnad:
rDen kristna uon> (La Foi chr6tienne) [1969].
Denna essä är liksom de övriga ett svar pä en fåga
som författaten trott sig uppfånga rnedan han lyss-

nat till sin tids människor. Vilken roll kan och bör
den ktistna uon spela i vår värld? Man har gjort
många försök att missbruka den och förvandla den

till ea medel med vars hjälp det blir möjligt att nå

fram till olika, ofta rentav motstridiga mål. Henri
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de Lubac vill erinra om den ktistna tons egentliga
innebörd, den som man ibland tycks glömma bort.
Temat är för övrigt inte nytt; i själva verket följer
det nästan helt de stora linjerna i Påre de Lubacs

tidigare arbeten. I >Åteismen och innebörden i att
vara människa> (Athdisme et sens de l'homme)

11968] möter vi på nytt, i ljuset av Vaticanum II,
ett betydligt äldre perspektiv. Mer utarbetade re-
flexioner på samma tema finner vi också under
titeln >Trons vittnesbördu (Le t6moignage de la
Foi). Det vore lätt att räkna upp ännu fler berö-
ringspunkter mellan de ämnen som författaren be-

handlat. Här har det för klarhetens skull varit nöd-
vändigt att skilja ut vissa drag av det som i själva
verket utgör helheten i en troende intellektuells
liv.

Metodiska särdrag
Vi är numera medvetna om hur mycket metoden
betyder för genomslagskraften hos en id6. Givewis
är den en integrerande del av ett vetenskapligt ar-

bete. Om man verkligen vill göra sig en uppfatt-
ning om detta är det därför nödvändigt att studera

också den sidan av saken. Men i och med att de

stora linjerna i Påre de Lubacs tankevärld drogs

upp var också metoderna givna. Här kan det således

bara bli tal om att särskilt framhäva och under-

stryka det som redan berörts mer i förbigående.

Saar

Henri de Lubac är inte ,dogmatisk> i sitt tänkande;

han hör med andra ord inte till de teologer som

vet allting redan från början. Å andra sidan blan-
dar han heller inte samman Guds uppenbarelse med

världshändelserna, sedda som tidens tecken. För ho-

nom förblir uppenbarelsen uppenbarelse och värl'
den förblir värld. Detta är första villkoret för en

dialog mellan Gud och människorna. Härnäst vik-
tigast för en teolog är att lyssna. Vi måste lyssna

till världens frågor lika väl som till det Gud säger,

och samtidigt hålla i minnet att Gud talar till dessa

levande människor för att bli förstådd av dem' Teo-

logerna aodde länge att det var rillräckligt att lyssna

till Guds ord i vissa texter utan påtagligt sam-

band med dagens verklighet. De ansåg sig gärna stå

på Guds egen sida och därmed också som auktori-

r85



Perspektia

teter. Två saker tycks man dock ha glömt bort i
sammanhanget: för det första människorna av vilka
man krävde obetingad lydnad, för det andra det
som är utmärkande för Guds sätt att manifestera
sig: han behöver inga medhjälpare. I själva verket
är det ju bara människorna som har behov av teo-
loger 

- 
Gud kan utan vidare uppenbara sitt ord

dem förutan.
Påre de Lubac har alltid velat vara öppen för

fågor fÅn olika individer och grupper. Först efter
att rrog9taflt ha begrundat uppenbarelsen och män-
niskornas sätt att under århundradenas lopp upp-
fatta Guds ord lägger han fram sitt svar. Kanske
Ifu man ett intryck av att dessa svar är tämligen all-
mänt hållna; men av aktning för människorna, de-
ras möjligheter och ansvar kan ett teologiskt svar
aldrig få formen av ett recept.

Åter till. källorna

Vi har redan talat om att återvända till källorna.
Uttrycket har ingenting med romantik att göra utan
anger ett systematiskt sätt att arbeta, en krävande
metod. Det gäLler att gå tillbaka till ursprunget,
till de första vittnena. Henri de Lubac har inte hål-
lit sig inom de snäva gränserna för ett visst antal
givna frägor, i stället har han arbetat på ett mer
allmänt plan, i ett betydligt vidare perspektiv. Till-
sammans med Jean Dani6lou har han med serien
Sources cbröriennes (texter av olika kyrkofäder)
lagt grunden till en rörelse i en helt ny anda

bland forskare och studenter. Samtidigt har han
lärt en hel generation an tränga in under ytan på

den individuella och eller kollektiva erfarenheten
för att nå fram till det som är ursprunget för allt
mänskligt liv.

Histori.a ocb And'e

Om det innebär något av ett språng att söka sig
tillbaka till källorna och jämföra dagens verklighet
med den ursprungliga situationen, så Lräver histo-
rien och evolutionen en helt annan metod. Detta
I:,amgfu tydligt av Pöre de Lubacs meditationer
över kyrkans mysterium. Endast genom aft lugot
och uppmärksamt gå igenom långa etapper kan
man skaffa'sig ett begrepp om historiens och evo-
lutionens verklighet. En viktig förutsättning för

detta är tystnad, men också förmägan atr lyssna.

Säkert är det tack vare den förmågan som Pöre
de Lubac tidigt insåg värdet av de författare vars
skrifter han senare givit ut. Bland dessa befinner
sig främst Teilhard de Chardin, men också Mau-
rice Blondel, Auguste Valensin, Yves de Mont-
cheuil. Henri de Lubac är också en trogen för-
svarare av sina vänner så snart det rör sig om
orätwisa omdömen och feltolkningar av tankar och
avsikter.

Mod. att lörnara
Omdömena om Påre de Lubac är givervis lika
skiftande i dag som i går. Sedan någon tid till-
baka, framför allt efter >Kyrkan i dagens Lris'
(L'Eglise dans la crise actuelle) som kom ut t969,
räknas han av milnga till >traditionalisterna>. Men
vad innebär egentligen det? Henri de Lubac har
mod att försvara det han anser vara rätt. Det tycks
faktiskt som om detta vore ett led i hans metod.
Vad han först och främst försvarar är de ftägor han
tyckt sig höra medan han lyssnat till sin egeo tids
människor. Vidare frågornas berättigande, det plan
på vilket de ställs och slutligen sanningssökarens
tankemöda. Han har ingenting till övers för ytliga
och undvikande svar, inte heller för lättvindiga och
sofistiska distinktioner som kommer oss att tro att
vlra frägor inte är någta verkliga frågor. Till detta
krävs mod i en värld d* aLla apologeter betraktas
med misstro. Påre de Lubac har en gång visat att
han inte hör till motreformationens fötkämpar. I
dag känner han sig helt fri att begagna sig av alla
de medel han finner verksamma och nödvändiga.

Karl H. Neufeld, SJ

Den flygande narren startar idag

Charles Lindbergb ba'r tylh zo år

En lång och gänglig pojke med barnaansikte och
blont hår, just en sådan liten gosse som föräldrar
önskar sig, och ganska blyg: inte alls en av dem
som uppträder med åthävor och tror aa världen
genljuder av hans steg. Lindbergh lät sig att llyga
når han är tjugo år. Han är besatt av det. Vad en
pilot väntar sig av livet är största möjliga antal
flygtimmar. Förr eller senare kommer han att bryta
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nacken av sig: sådana är villkoren och han accep-
terat dem. Tusen tim-ar i himlen är kanske mer
än man väntar sig av ett långt liv på jorden.

Tre år senare, r92j, reser han som flygande
landsuykare genom l,andet. På en äng vid Missouri
strömnar åskådarna till. ,Mina damer och herrar>,
vrålar biljetdörsäljaren, ,nu gfu kapten Lindbergh
upp för att göra en rad dödsföraktande konst-
styckeo. Han flyger både med huvudet upp och
uppochner. Det finns inte ett nummer han inte
gör. Se upp! Nu lyfter han snart!, Något måste
ju en flygare leva på, innan hans tid kommer.

Han anställs som posdlygare. Arbetet ä.r inte
mindre farligt än lufwagabondetiet, bata seriösare.
Lindbergh tar sig utan vidare igenom varenda ovä-
dersfront mellan St. Louis och Chicago. Snart har
han wåtusen flygtimmar. Sina z4 år till trots till-
hör han vetelanerna i luften. Han ser inte mycket
under de ensamma natdlygningarna, rnen han tän-
ker mycker Han funderar över det begynnande
rafikflygets möjligheter, överbrygga världshaven?
Teoretiskt borde det kunna gå. Teoretiskt? Han
själv vore om någon rätt pilot. "Vad än en man
drömmer om, kan han nå det.u En flygning till
Europa. Han är besatt av denna id6. Den släpper
honom aldrig. När den gänglige pojken från Ame-
rika sent på kvällen den u r maj t9z7 landar i Pa-
ris, genljuder hela världen av hans rykte. Triumfen
är så stor, aa Lindbergh blir förskräckt.

Hans flygning över Åtlanten utlöser en epidemi
av hjältedyrkan. Ryktet naglar fast hans ålder till
z5 år. Spelar det någon roll att ynglingen lever
vidare nu när han väl en gång gått till historien,
att han blir äldte, att den gamle Lindbergh ännu
lever: en allvarlig, föga böjd man, ofta på resa,

medlem av en bolagsstyrelse? Charles Äugustus
Lindbergh fyllde sjunio år den 4 februari.

Lindberghs historiska presation består i att som
den första människan i världen flyga den nfua
6 ooo kilometer långa sträckan mellan New York
och Paris. Han ät otroligt envis och har en otrolig
tur. Pessimister ger honom före starten en chans
på tusen. Lindbergh har senare erkänt, att det hela
var vansitrne.. Han klarar det därför att sannolik-
hetskalkylen klickar. Samtliga obekanta storheter i
dena äventyr visar sig vata idealiska storheter.

Perspektia

Hjältedåd är en fuäga om rur. Den som har otur
gfu ärofullt in i glömskan 

- 
den som klarar det

gör man till halvgud.
Det är inte bara Lindbergh som drömmer om

Paris 19z6. Det är sju fu sedan engelsmännen Al-
cock och Brown flög med en Vimybombare från
New Foundland till Irland. Den gången hade en
rik fransman, Raymond Orteig, satr upp ett pris
på 25 ooo dollar åt den förste pilot som tilbygga-
lägger sträckan New York-Paris nonstop. Tekniken
har gått f.ramilt, och Paris är inte längre en ren
utopi. På båda sidor om Adanten förbereder sig
berömda piloter för vågspelet, däribland kapten
Byrd, som just har flugit över Nordpolen, och den
franske jakdlygaren Nungesser. Lindbergh är en
okänd outsider.

Han ä.ger inte ens ea flygplan. Men i St. Louis
finner han finansiärer, bankirer och affärsmän, som
inlåter sig på detta hasardspel. Hans förhandlingar
med indusuierna strandar: Fokker och Bellanca har
egna plan och egna piloter. Den dag Lindbergh
fyllet z5 är ffu han från San Diego i Kaliforniea
det telegram, som avgör saken: Ryan Company är
beredda att bygga ett plan åt honom på beställ-
ning. Det kosar inklusive en 22o-hästars I7hirl-
windmotor ro 58o dollar. Ryans är en liten okänd
firma. Lindbergh slfu till och beger sig till San

Diego. Chefskonstruktöt Hall och haas medarbe-
tzre tz;r wå månader på sig för aa efter Lind-
berghs vaga ritningar bygga f*digr flygplanet. Det
döps till >Spirit of St. Louisr.

En stabil, smäcker endäckare, enmotorig och bara
åtta meter lång 

- 
och den skall man ta sig över

Atlanten med? Bakom en jättestor bensintank en
ynka liten cockpit: piloten har ingen sikt framåt.
Lindbergh läter han bygga in de allra nödvändi
gaste inscumenten: han avstår från radio och sex-
tant och framför allt från en navigatör. Han dr den
ende Orteigaspiranten som vill sköta allting ensam.
Varenda grlam läggs på bensin. Maskinen skall
pumpas full med r 6oo liter 

- 
ett flygande ben-

sinfar >För mig ligger hela flygets framtid i hen-
neu, säger Lindbergh. Den z8 april gör han sin
första flygning.

Efter en kort provflygning beger sig Liodbergh
till New York med mellanlandning i St. Louis.
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Tidningarna har daghga rapporter om startberedda
atlantflygare, och han ?ir tädd aft försitta sin chans.

Rekordflygningen wärs över hela kontinenten får
feta rubriker. Den stora allmänheten lägger för
första gången märke till postflygaren Lindbergh.
De osnuma New Yorkreportrarna gör sig lustiga
över denne oförskämt unge tokstolle med sia
barnsliga ansikte, som tänker utmana Atlanten med
en enda motor. De roar sina läsare oed rubriker
som: >Den flygande babyn skriver nog från Paris".
Två amerikaner har onkommit under förberedel-
ser för en flygning till Paris. Nungesser och hans

navigatör Coli, som har startat från Paris den 8 maj,
är spårlöst förwunna. Det börjar plötsligt likna en
kapplöpning. Åmerika har feber, Europa har feber,
och över Atlanten rasar svåra oväder. Byrds Fokker-
maskin, Chamberlins Bellanca och Lindberghs "Spi-
rit> står startklara i New York. ,Den flygande nar-
len startar i dagn, läser Lindbergh i tidningen. Ännu
en nyhet om honom, sod inte stämmet. Det dröjer
ännu en vecka.

En natt, när han inte fått en blund i ögonen,
ger han sig iväg till flygplatsen. Det regnar och
tunga moln far övet staden, men meteolologerna
lovar "uppklarnande vädet över Ätlantenr. Konkur-
renterna sover. Lindberghs stund har kommit. Ma-
skinens starwikt är z3 ton, och drygt hälften av
det är drivmedel. Tung som en lastbil sjunker den
ner i den våta jorden. Klockan 1.jz der. zo maj
lyfter den överlastade, bräckliga flygmaskinen från
amerikansk jord, och mycket talar för att man
aldrig skall återse den.

Lindbergh flyger i 33 ttmmar och 32 minuter.
För att kunna bedöma hans prestation måste man
känna till hans siälvbiografi. Den utkom 1953,
belönades med Pulitzerpriset och >är ett av de mest

storartade viunesbörd vfu tid har frambragt, och
den borde egentligen bli en av samtidens mest lästa

böckeru (Sieburg).
Med bara en kompass r.avigera Lindbergh flyg-

planet över en stor cirkel av jordklotet, dvs. han
måste ändra kurs varje timme. Europa är resultatet
av en räkneuppgift. Cockpiten sitter som en skräd-
darsydd kos.tym och tillåter inga onödiga rörelser.
Lindbergh har tänkt på mycket, men inte på att
hans kropp skulle kunna wikta under snapatserna,
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Han f.ar som i en dröm genom åskväder, dimstråk
och berg av moln. Tröttheten plågar honom. rJag
har aldrig i hela mitt liv längtat så fruktansvärt
efter att få sovao, säger han efteråt. Han använder
fingrarna för att hålla ögonen öppna: >Jag hade
förlorat heraväldet över ögonlocken.> Kompass,
hastighetsmätare och girindikator pendlar utan
kontroll. Han orkar knappt korrigera kursen. Han
slår sig själv i ansiktet, men känner ingenting; det
verkar vara dön. E{ter z6 tjmmar återvänder han
liksom från en främmande vädd och får syn på fis-
kebåtar. Han går ner och ropar: "Åt vilket håll
ligger Irland?> Han får inget svar.

Han når irländska kusten vid Dingle Bay, knappt
fem kilometer från den beräknade kursen och wå
timmar före tiden, och han upplever det som ett
under och en pånyttfödelse. Efter 32 timmar f.åLr

han för första gången i sig en bit bröd. Nattflyg-
ningen över Frankrike sker i lätt, klart väder, han
finner Paris och kretsar kring Eiffeitornet, han fin-
ner flygplatsen Le Bourget och ser när han har lan-
dat hur en våg av skrikande människor väller in på
banan. Han som hela tiden har tänkt: Jag kommer
för tidigt, och ingen kornmer att vänta på mig.
Undret att han verkligen har kommit fascinerar
folk, och maskinen splittras under deras anstorm-
ning. Den oförskämt unge hjälten med sitt barns-
liga ansikte erövrar Frankrike utan både visum och
tandborste. Han har inte sovit pä 63 timmar, när
han kommer i säng framemot molgooen. Ett par
dagar senare landar Bellancan med Chamberlin och
Levine i Tyskland: de har missat Berlin. Också
Byrd tar sig över havet, men han är tvungen att gå

ned vid kusten. Under de månader som följer kan
man räkna tiLl trettio försök att betvinga Åtlanten

- 
många lyckas, men ingen enda når sitt måI.

Arton män och en kvinna omkommer. För varje
försök blir Lindberghs mirakel allt större. Han hade
haft den sämsta utrustningen av alla.

Lindberghs flygning är ett av århundradets pion-
jåirdåd. Med Lindbergh upphör det traditionella
äventyret 

- 
den våghalsige ensamflygaren som vå-

gar livet för en id6 
- 

och med honom börjar det
moderna tekniska äventyret, som förbereds av ett
team av anonyma specialister och vars hjåltar bara
är anställda som är bundna till mätare och instru-



Dent. Lindberghs motiv är en reell önskan att
vinna priset, samtidigt som han ftämjar flyguafi-
ken. Men hans motiv år också 

^tr 
anta en irreell

utroaning: att yara den förste att göra något som
ingen människa någonsin har gjort.

Friedrich Sieburg, som var med om Lindberghs
seger på Le Bourget, skriver senare, att denna flyg-
ning förändrade världen. Men också: >Publicitetens
förbannelse hann upp denne strålande amerikan,
som en gång som en halvgud hade flugit över ocea-
nen med odödliga vingslag, och slog honom till
marken.,

Den r mars 1932 kidnappas Lindberghs nitton
månader gamle son. Fallet upprör en hel världsdel.
Familjen Lindbergh störtar från lyckans höjdpunkt
net i en avgrund. t9z9 hat flygaren gift sig med
milionärsdoaern Ånne Morrow, en vacker och in-
telligent kvinna, som själv skall komma art göra
sig ett namn som författarinna. En spaningsaktion
som saknar sin like håller Amerika i andlös spän-
ning. Lindbergh betalar jo ooo dollar som lösen-
summa. Gangstern Al Capone erbjuder sin hjälp
från fängelset. Den r z maj står den knapphändiga
rubrik i tidningarna, som varje amerikan ögon-
blickligen begriper: ,Babyn dödu. Man har hittat
kroppen: uoligen är det inte f.räga om mord, utan
om en olycka under själva bortrövandet. uThe
Lindbergh Kidnap Åctu udärdas: den stadgar
dödsstaff för människorov. Den 3 april avrättas
den från Tyskland illegalt invandrade Richard
Hauptmann i elekuiska stolen. Man har fällt ho-
nom på indicier, och han nekar in i döden. Är han
offer för ett justitiemord, framwingat av masshys-
terin?

Lindbergh fruktar för sitt andra barns liv. Han
gömmer sin familj för offentligheten. När han inte
längre står ut med de besvärliga reportrarna, flyr
han till Europa. På en lugn ö i Engelska kanalen
arbetar han tillsammans med nobelpristagaren
Ålexis Carrel på att konstruera ett konstgiort
hj*ta.

Lindberghs liv omfattar hela flygets historia.
r9oz, det år han föds i Detroit, börjar bröderna
\Tright med sina flygförsök. Lindberghs far år ad-
vokat och sitter i kongressen. Farfadern, som in-
vandrat från Sverige, där han var riksdagsledamot
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ocb kunglig sekreterare, upplevde ännu indianöver-
fall. Ett liv som når zenit efter z5 fu måste sjunka
tillbaka i medelmånighet, även om det är en för-
träfflig medborgares medelmåttighet. Som krigs-
ministeriets speciella ombud reser Lindbergh till
Paris, Berlin och Moskva. Han är Görings gäst och
visar ett brinnande intresse för den tyska flyg-
plansindustrins resultat. Roosevelt kallar honom of-
fentligt för defaitist, därför att han uttalar sig mot
USA:s inträde i kriget. Lindbergh tar avsked som
reservofficer. Han dyker upp vid Stilla Havsfron-
ten som civil testpilot och deltar i flyganfall mot
japanerna. Hans roll förblir oklar.

Efter kriget ägnar han sig åt rakettekniken. Eisen-
hower befordrar honom till brigadgeneral, och
han år därmed rehabiliterad. Han skyr pressen: han
är ständigt rädd för att bli lurad. Han har bittra
erfarenheter. Den förr så gänglige pojken med sitt
barnsliga ansikte blir en av de ledande männen
inom flygbolaget Pan Åmerican.

I sin självbiografi skriver han: >Om vi uwecklar
lufdatten, om vi gör den till en form av handel,
om vi tämjer dess vilda frihet, minskar riskerna
och gör den säker 

- 
måste vi dätför avstå från

Iuftens mirakel? Kommer framtidens människor att
rusa fram över himlen utan aft se vad jag säg?

Utan att känna vad jag kände? Skall det gälla för
allt vad vi kallar mänskligt framåtskridande, att gu-
darna viker, där handel och vetenskap gårr f.tamät?>

Så är det nog. Och Lindbergh har varit en pion-
jär på den vägen.

Dieter Vogt

Diirrenmatts människosyn

Om Friedrich Diirrenmatts senaste teaterpjäs >Por-
trait eines Planeten> stod den z9 november r97r
följande att läsa i en stor Berlintidning: ,Ett stycke
kan man inte tala om: det rör sig om småstycken,
brottstycken, sketcher, infall 

- 
ibland till och med

spirituella sådana 
- 

och snilleblixtar om eländet
på jorden i vår tid, ett samlande av stoff till en
pjäs, men ännu på intet sätt eft ämne för en pjäs.>

En recension dagen därpå i en annan Berlintid-
ning gick i liknande tongångar.
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Månne inte de båda recensenterna har gjort det
lite väl lätt för sig? De missar faktiskt både de
sammanbindande bågarna, sammanhanget och den
djupare betydelsen (rubriken till den ena receo-
sionen lyder >Ätt finna nöje i det meningslösau)
och väntar sig tydligen en teaterpjäs av traditionellt
slag.

Det iir förvisso inte uaditionell teater Diirren-
matt här bjuder på, men det är uäffande teater,
som de båda herrarna faktiskt måste erkänna går
hem. Varför det?

Jo, människorna pä scenen talar samma språk
som de i salongen. Det finns inga språkbariärer
mellan skådespelare och publik. Häntydningarna
och anspelningatna i de många korta ögonblicls-
bilderna ät låtta att begripa. Dock inte alla 

- 
det

kan jag hålla med de båda kritikerna om.
Vad de framför allt har förbisett är att första

och sista scenerna är identiskt lika. De sluter en
ring kring de mellanliggande. De manliga skåde-
spelarna med de betecknande urnamnen från första
Mosebok i Gamla test,unentet träder fram: Ädam,
Kain, Abel och Hanok. Här misstar sig den ene
av kritikerna: de är inga gudar, utan de är bara
människor som gör sig till gudar genom att kalla
sig den förste, andre, uedje och fjärden guden. Häri
ligger deras dfuaktiga högmod, förklaringen till allt
elände i de följande scenerna, I den sista scenen
håller de dom över sig själva genom att efter jor-
dens undergång säga: >!ag var den förste guden ...
Jag var den andre guden . .. lag vzt den tredje gu-
den ... Jagvar den fjärde guden ..."

Det år inte lätt att komma underfund med Diir-
renmatt. Kritiker av facket måste dock kunna göra
det. Jag erinrar mig att en av dem heller inte för-
stod epilogen till Diitrenmatc rPhysiker>, där det
talas om en pretentiös >vishetr, en måttlös törst
efter vetande, som har ödelagt Gudsfruktan och
ddrmed vfu jord. Det temat finns också här, om än
mindre uttalal

Och vad har de båda kritikerna begripit av den
näst sista scenen? Uppenbarligen ingenting. Den
framställs för övrigt lysande av regissören Käutner
och hans skådespelare: denna sista orkan över ior-
den, som föriatar alla människor: världens under-
gång. Ällt rycks in i virvelstormen. De åtta män-

niskorna 
- 

Ådam och Eva, Kain och Abel, Hanok,
Ada, Silla och Naama 

- 
ropar, ställföreträdande

f.& aLla, ui högsa förwivlan, i meningslöst hopp
om att Gud måtte ändra deras öde> (enligt Diir-
renmatt själv) växelvis den ro3:e psalmen, psalmen
till skapelsens lov. Adam börjar med första versen:
>Lova f{erren min själr och Åda slutar med den
sista: >Men må syndare försvinna ifrån jorden och
inga ogudaktiga mer vara till."

Sedan störtar alla döda ned.
Vad kritikern i fÅga ytterligare önskar sig för

djupare betydelse i skådespelet förstår jag inte.
Möjligt är att deo här innebörden inte passar ho-
nom, men han måste ju dock konstatera den och
ta ställning.

Uppenbarligen handlar det alltså om högmodiga
syndare i alla de 24 sceoerria- Det är så man måste
förstå deras dåraktiga förstörelseverk. Vi möter dem
som kannibaler, som inskränkta ,u-hjälpare), som
åderförkalkade gamla damer, som olyckligt älskan-
de, som utsiktslöst kämpande soldater, som pladd-
rande, lystna och hjärtlösa kvinnor, som falska
vapenstilleståndskonferensdeltagare, som fanatiska
rashatare, som fångna agentef, som narkomaner,
som torterade och dödsdömda fängar, som mån-
farare som håller på att kvävas och som kommunal-
män, som patienter på mentalsjukhus, som älskande

och grälande äkta makar, som president, general-
stabschef och vetenskapliga experter. Betecknande
nog finns där inte ett enda barn 

- 
barn är väl

ännu inte i stånd till all denna dfuakti ga förmå-
tenhet

LLt mig också säga något om världsbilden: i
första och sista scenen talas det om att >solen för-
svinnerr, exploderar och blir till en supernova. Det
konstaterar de människor, som själva har gjort sig
till gudar. De har inget inflytande över de kos-
miska processerna. De kar bata registrera dem. En-
ligt vad som framgåt av sammanhanget tycks emel-
lertid dessa processer skildra ett slags rättegång:
människorna har gjort jorden till en kannibalö, till
en evig krigsskådeplats, eo plats där det hålls ut-
siktslösa fredskonferenser, ett fruktansvärt fängelse,

en skrämmande avrättningsplats och ett dårhus som

saknar utgångar,
Finns det bakom och i denna vdrld någon som
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styr ödena, och finns det något annat bortom detta
fruktansvärda jordeliv?

För det första antyds det som sagt, att det finns
en kosmisk orsak som verkar förstötande på jorden
utan att människorna kan göra något åt det. De på
och med jorden undergående människorna uropar
... i högsta förwivlan, i utsiktslöst hopp om att
Gud måtte ändra deras ödeu den ro3:e psalmen.
Och det jag inte tror på kan jag inte ropa till.
Men jag tror det är betecknande för Diinenmatt,
att hans människor ofta slits mellan otro och tro,
förwivlan och hopp. Det såg vi redan i hans "Me-
teor>. Därmed har han ovanligt väl lyckats fånga
den moderna människans sinnestillstånd.

Och livet efter detta? I >Meteoru är det till slut
bara Frälsningsarmdn som lidelsefullt tror på det
och sjunger om det. Här i >Portrait eines Planeten>
talas det i sista scenen inte längre om tro. Det up-
penbarar sig heller ingen dömande mästare som
hos Calder6n, och ingen ängel som hos Hofmanns-
thal. De fyra urmänniskorna, som tidigare upplevt
sig som gudar, känner nu en fruktansvärd leda, ser

solen gå under inför sina ögon och vandrar till
synes meningslöst vidare. Kan det vara himlen?
Nej. Är det helvetet? Man tycks alltså trots allt
kunna leva vidare.

Kart Micbel SJ

Georges Rouault

r87r. I det härjade och brända Paris går kommu-
nen mot sin upplösning. Kanonelden koncentreras
mot den sista barrikaden: den i Belleville, nära
Pöre-Lachaise; kvarterets invånare har sökt sin
tillflykt i källarna- Bland dem befinner sig Marie-
Louise Rouault, född Champdavoine, som nu, med
sinnesrörelsen som pådrivande faktor, känner de
första förlossningsvärkarna. Så kom alltså Georges
Rouault till vårlden lite före sin tid i en källare för
hundra år sedan.

En banraerkare

Hans far, Ålexandre Rouault, är finsnickare och
ägnar sig åt att lackera pianon i Pleyels berömda
pianofabrik. }Jan är en hanwetkare av bretonskt
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ursprung, vars starkt religiösa läggning och känsla
för ett väl utfört och avslutat arbete skulle gL i arv
till sonen. Det är en signifikativ titel som Georges
Rouault senale gav det allvarliga och inträngande
självporuättet Hanwerkslärling. >Man börjar som
hanwerkate, och sen blir man konstnär, om man
kan.u

Rouault förblir den noggranne och arbetsbesatte
hantverkaren även sedan han sent omsider blivit er-
känd som konstnär: ,Jag var som en bonde på
åkern, fjäruad vid konsten som han vid sin torva,
tjudrad vid hamprepet som oxen för spannet även
om jag var f.an så bångstyrig, och aldrig lylte jag
näsan från arbetet utom för att fänga ljuset eller
skuggan eller halvdagrarna .. .>

Den gamla god.a tid.en

Vid tio års ålder upptäcker han förundrad och hän-
förd målarkonstens värld hemma hos sin morfar,
som var eÄ varm beundrare av Daumier, Courbet
och Monet.

Vid fjorton fu blir han lärling hos en glasmäs-
tare och arbetar om dagarna med att restaruera
gamla kyrkfönster, bl. a. ftän kyrkan S:t S6verin.
Om kvällarna följer han kurserna viå Ecole der
Arts döcoratit's.

Vid tjugo år kommer han på Ecole d.es Beaux-
Artt. Hans första dukar behandlar religiösa motiv,
men de är fortfantde mycket akademiska både i
ftäga om inspiration och komposition. Hans första
(r8s+) prisbelönta tavla Jerus bos d.e skriftlihde,
för snarate tanken till Delacroix eller Rembrandt
än till trettiotalets mera kända Rouault.

Men den sortens konst åir lätaåld. Fromheten är
inte lika provokativ som det heliga. Och det här
skedde på ,den gamla goda rideno ...

Men var den tiden verkligen så god? Rouault har
just börja upptäcka livet, dess fulhet, uistess och
laster. Han sänker sin blick från seraferna i deras
himmel och hans ögon öppnas för en värld befol-
kad av clowner och gadlickot. En långvarig de-
pression resulterar i en våldsam inre förvandling.
De fattiga och utsugnas elände tynger den milde
Rouault till jorden.

uBorgerlighetens skändlighet har fyllt honom
med sådan fasa att det ser ut som om hans konst
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hade fån dödsstöteno, sade L6on Bloy, glömsk av
att det bl. a. är han själv sorn har framkallat den
nödvändiga omvändelsen hos Rouault, med sina
häftiga urfall mot >hyggligt folk, klibbiga blöt-
djur, lika lite i stånd att hänge sig åt lasten som
åt dygdenr.

GatflicAor, cloutner ocb d.ornare: ui själua

Med ett enda slag har Rouault lagt om sdlen. Han
använder sin pensel som skulptören sin gravstickel;
med kraftiga drag som korsar varandra accentuerar
han rörelsen, masken. Ty dessa gatflickor, domare
eller clowner som han ständigt och outtröttligt må-
lar, är både för honom själv och oss ämnen aft me-
ditera över. Förnedringen i ett liv utan kärlek;
ångesten för den enda dom som verkligen betyder
något och som inte är människornas; den pilgrims-
färd som wingar oss alla, gycklare och marionetter,
ut på världens vägar ... Ett skri, som av Goya eller
Daumier.

Denna våldsamma intensitet på det inre planet
sår i bj?irt kontrast till konsmärens i yttre mening
välordnade liv. Det är vid denna tid 

- 
r9o8 

-som han gifter sig med Marthe Le Sidaner, syster

till målaren Henry Le Sidaner, bosäaer sig i Ver-
sailles och börjar umgås med Jacques och Raissa

Maritain.

Rouault bränner 3r5 aa sina d'ukar

r9r7. Georges Rouault skriver kontrakt med Am-
broise Vollard, som får ensamrätt till försäljningen
av hans tavlor. Vollard inreder en atelj6 åt konst-
nären för att denne skall kunna avsluta sina hundra-
tals påbörjade och oavslutade verk. Under de se-

naste femton åren har Rouault i själva verket dragit
upp de väsentliga grunddragen för sitt verk. Men
han är inte nöjd.

Det har han heller inte skäl att vata, ty efter-
hand kommer hans första våldsamma protest mot
världen och det onda att lämna plats för en viss ro
och klarhet. Bortom den pessimistiska inställningen
till oänniskan växer det fram ett ännu starkare
hopp till barmhärtigheten hos den han varje dag

ber till. Som skenet från ett ljus ...
Tio, tjugo gånger om tog han på nytt upp arbetet

med sina dukar, ändrade, lade till, antydde med kri-
tan ett streck som kanske aldrig blir ifyllt. Och
när han till sist signerade sin tavla och lämnade ut
den till konsthandlaren, amatörerna och pengarna
skedde det alltid en smula mowilligt. Som när en
far lämnar bort sitt barn . . .

1948 vinner Rouault en segdragen, nära nioårig
process mot Åmbroise Vollards aningar som kräver
dispositionsrätt över hans oavslutade målningar:
konstnären förblir alltså ägare till sitt eget verk >så

länge han inte avhänder sig det genom frivillig
överlåtelse, ...

Så bränner målaren i exekutionsbetjäntens när-
:vato 3rj dukar som han 

- 
vid sjuttionio års ålder

- 
yisslg att han aldrig skulle kunna fullborda så

som han ville ,..
Då Rouault inte arbetar med att ätdra, mäLa

över, ge liv åt och pacificera sina ungdomsverk,
ågnar har. sig åt att göra litografier, raderingar,
kartonger till gobelänger och kyrkfönster (av vilka
man finner åtskilliga i kyrkan på Plateau d'Assy)
samt gravyrer (bl. a. av de femtiosju kraftfulla gra-
vyrer som ingår i hans Miterere).

Vittne ocb banbrytarc

1958, vid åttiofyra års ålder, gfu han ur tiden.
Ända in i det sista har han stått vid staffliet och
arbetat med sina målningar, framför allt de stora
religiösa verken, som t. ex. Det heliga ansiätet och
Sara. Ansiktet hos hans Veronika ger oss en tydlig
föreställning om det konstnären försöker uruycka
mot slutet av sitt liv: den fallna mänskligheten har
blivit återlöst

Det är i Veronikas eget ansikte och inte på en
duk som man finner avtrycket av Kristi drag. Hela
mänskligheten har blivit förklarad i Kristus.

Synd, men också nåd. Mellan de båda krigen pre-
dikades det inte så ofta om frälsningen genom

Kristi död och uppståndelse. Även det budskapet
måste vi lyssna till då vi beuaktar Rouaults verk.
Både som kristen och målare har han varit ett vitt-
ne. Ett vittne och en banbrytare.

Andrö Estienne
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Birger Gerhardssoo: zooo år senare.Yet-
bum, Stockhola t972, r88 s., kr 73:5o inkl.
moms.

Professor Gerhardsson f:c;mlägger en debattbok rö-
rande vissa krisfenomen i dagens kristenher Han ir
övertygad om att man i dag som förut kan uo på

Bibeln. Men han vet att Bibeln för en modern män-
niska innebär vissa svårigheter. Det är dessa han
vill röja ur vägen. Här ser han en uängande upp-
gift just nu, då västerlandet går en ny epok till-
mötes.

Som man tedan vet av Birger Gerhardssons tidi-
gare publikationer är han på det klara med att
Bibeln har framgått ur en fungerande trosgemen-
skaps liv. Nya testamentet är ett nedslag av forn-
kyrkans uo. Detta betyder att kyrkan fanns innan
Nya testamentet fanns. Med dena faktum som ut-
gångspunkt kan läsaren inte låta bli att tänka vi-
dare. När man vet att kyrkan under en viss tid
levde utan de nytestamentliga skriftetna, uppstår
Irägar vari dL garantitt för hennes identitet med
sig själv läg. Yat det eventuellt Lring vissa äm-
betsbärare kyrkans medlemmar slöt upp? Var alltså
kyrkan fån början utrustad med ett ämbete? Eller
fanns det en ämbetsfri tid i kyrkan, precis som hon
har genomgått ett skrifdritt stadium? Är alltså äm-

betet lika sekundärt som Skriften? Sådant kan tän-

kas. Men fuägan år vad källorna ger vid handen.

I allt vad Gerhardsson skriver visar han sig över-
tygad om att tron tillåter, ja kräver ea Lritiskt tän-
kande. De problem i vilka vi står kan inte lösas

uan allvarlig teologisk reflexion. Genom sin insikt
härom visar sig författaren som en äkta teolog.

\Y, K,

Bo R. Ståhl och Bertil Per sson, Kttber,
tekter, unt'*nl. En studie av religiösa minoriteter i
Sverige. Under medv. av Lennart Ejerfeldt. Med
företal av Berndt Gustafsson. Proprius föila5,
Stockholm r97o, 32 j s., 4o kr * moms.

Boken har genomgående bemötts mycket positivt i
pressen. Det är inte oförtjänt. Här finns samlade

data, som inte ståt att få någon annanstans. Boken

är en utomordentlig vägledning i en religiös flora,
ddr många växter klart tillhör undervegetationel

och andra utgör de sällsammaste korsningar. Den
läsare, som barc är intresserad av att plocka så

oånga ,religiösa> växter som möjligt i sitt herba-
rium utan att fälla några omdömen om dem, måste

bli lycklig av läsningen. Vi an&a, som värderar och
bedömer, därför att uon för oss gäller sanning och
verklighet och inte bara åsikter och ,fenomenr, vi
måste förskräckas och fyllas av känslor av djup oro
och kanske vanmakt. Vi kan inte ta vfu tillflykt till
nägot tal om religionens "rikedomu. Den allvarliga
frågan blir, vad kyrkan gjort för att förkunna och
levandegöra den rikedom, som hon vet sig ha, för
alla människor,för aLla kulturer, f,& alla tider. Men
>feletn ligger inte bara hos kyrkan, ty uon har en
anstöt som måsre förkunnas. Om boken allaå inte
talar om någon trons >rikedomu, så vittnar den i
stället desto klarare om vilken gåtfull varelse män-
niskan är.

ln

Göran Bexell (utg.)z Präst, lunktion och ut-
bildning. Gleerups, Falköping r97o, ro4 s., kr
rr: to.
Bokens nio medarbetare närmar sig från olika håll
och med skiftande f.örmlga frågan om prästens roll
i dagens samhälle, hans förändrade uppgifter och
hans önskvärda utbildning. Det är en debattbok,
och som sådan skall den stimulera till eftertanke
och framkalla diskussion. Dåirför får man inte väga
vartenda ord på guldvåg, i synnerhet då inte alla
förslag är förenliga med varandra.

Mar. är förvånad över att den diskussion om sam-
ma ämne som förs med stort engagemang utom-
lands inte tas hänsyn till. Utbildningsreformerna
på den europeiska kontinenten eller i USA upp-
märksammas inte heller, bortsett från ett exempel
i Singapore (sid. az f.). Man kan också vara be-
sviken över att begreppet ukyrkau används antingen
likviirdigt med ,Svenska kyrkan" eller att det be-

tecknar 
- 

i enlighet med vis protestantisk upp-
fattning 

- 
den usanna osynliga kyrkan". Även be-

gleppet >präst> omfattar i boken endast den präst

Svenska kyrkan känner till.
Trots allt känns det ibland som en frisk vind att

läsa de unga teologernas engagerade och tidsmed-
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vetna inlä'gg. Salvelse och fromma ord förekommer
nästan inte någonstans.

Klaas Di'etz SJ

Andreas Lindblom, Femtio år ned. Birgitta.
Birgittastiftelsen rg2o-rg7o. Allhems f.örlag,
Malmö r97o, rr9 s.

Professor Ändreas Lindblom har varit en ledande
kraft i arbetet att restaurera och förnya den bir-
gittinska miljön i Vadstena. Hans skildring av Bir-
gittastiftelsens insatser under 5o berydelsefulla fu
oåste därför till stor del få karaktären av själv-
biografi. Därmed är såväl förtjänsterna som svag-

heterna med den här anmälda boken antydda. Fram-
ställningen har det självupplevdas detaljrikedom
och omedelbarhet 

- 
men också det självupplevdas

begränsade perspektiv och ensidiga bedömning. Lä-

saren kommer många ledande kulturpersomligheter
mycket näta, men bilden av dem är stundom allt-
för mycket fårgaå av författarens engagemang för
sin hjärtesak. Det är naturligt, att Lindblom be-

gränsar sin framställning till skildringen av den

ytre miljöns omgestaltning. Men utifrån en vidare
bakgrund inställer sig dä andra och kanske än vik-
tigare kägor: Vilket id€sammanhang har hela den

birgittinska renässansen? Vilka är de kyrkligt-teolo-
giska, andliga och politiska krafterna bakom den

rent yttre festauration, som Lindblom skildrar? Åa
dessa inte är alldeles enkla och entydiga antyds -kanske omedvetet 

- 
i boken.

Som man kan vänta sig av en bok utgiven på

Allhems fötlag år den prydd med många vackra
illustrationer av byggnader och människor med an-

knytning till stiftelsens arbete. En brist är att per-

sonregister saknas.

fn

Anders Ekenberg (utg.): Ge mig var. Psal-
tarpsalmer föt högmässan och andra sånger för
försångare/kör och församling. Pro Veritate, Upp-
sala 1972, musikupplaga kr 3j: -, 

församlings-
upplaga kr 17: 

-.
En av liturgireformens konsekvenser är att den ska-

pat wå >nyar musikaliska genrer: mässans ordina-
rium och responsorial psaltarsång på folkspråken.

Behovet av kreativitet på dessa områden är över-
allt trängande, och den traditionsrika kyrkan finner
att hon här står traditionslös. Musiken till ordina-
riet kan visserligen anpassas efter gregorianska för-
lagor, och så har skett med skiftande resultat, men
den tonsättare som vill försöka sig på musik till
psaltarrecitation år i stort sett hänvisad till sig
själv. Den responsoriala sången av Psaltaren har
sina rötter i den synagogala gudstjänsten och blom-
strade i fornkyrkan men trängdes senare tillbaka, i
den mån som professionella körer alltmer övertog
sången i mässan. Den romerska läsningsordningen
för mässan 1969 återintroducerade detta sångsätt
som en obligatorisk beståndsdel i ordets liturgi, och
det nya missalet förutsätter också att responsorial
sång kan förekomma på andra ställen i guds-

tjänsten framför allt vid kommunionen.
Det säger sig självt, att sånger (och psaltarpsal-

merna är sånger) för att komma till sin rätt verk-
ligen skall sittngas, men på detta område lider den
samtida katolska liturgin av en viss slagsida: alltför
mycket av gpdstiänstens sånger lärer i korus. Det
har sin historiska förklaring, men detta faktum bör
inte dispensera dem som är ansvailga för guds-
tjänstlivets udormning från att i möjligaste mån
förverkliga den liturgiska förnyelsens djupaste in-
tentioner, och ett led i detta arbete är förvisso
an återskänka sången dess plats i huvudguds-
tjänsten.

I och för sig kan man känna sig förlamad inför
denna uppgift, med tanke på s1'älva den överflö-
dande rikedom av bibliska sångtexter som reformen
satt i vår hand. Inte desto mindre föreligger redan
på svenska större delen av de psaltartexter som före-
kommer i den katolska söndagsgudstiänsten i ton-
sättningar av ett antal svenska och utländska kom-
positörer. Materialet är redigerat av Anders Eken-
berg, musiker och präst i Svenska kyrkan. Sam-

lingen är så att säga skräddatsydd för den katolska
mässan men är också tänkt som ett bidrag till psal-

tarsångens renässans inom andra samfund i Sverige,

Det viktigaste i Ge naig suar är kanske själva det
nya psalmodisystemet. Ekenberg har inte utgått från
de klassiska kyrkotonarterna, utan dessa bildar en-

dast en diskret bakgrund till 15 nya >tonarter) som

är anpassade till svenskans prosodi. Åvsikten är att
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en fiörsängarc skall recitera texten under det att
församlingen svarar med ett omkväde. Därför blir
inte kadenserna samma problem som vid gregori-
ansk psaltarrecitation. Rytmiska tecken finns i
psal-texten, men exekutören kan känna sig ganska

fri och låta sig ledas av sitt eget musikaliska om-
döme 

- 
detta gäller även om psalrnerna reciteras

till ackompanjemang. Recitativet blir på så sätt na-
turligt och bildar en harmonisk enhet med refräng-
en. Användandet av Ge mig suar kräver inte musi-
kalisk virtuositet, utan endast att det finns en per-
son i församlingen med tillräckligt självförtroende
och sångröst att ensam sjunga tägra psaltarsuofer
i mässan, eventuellt med ackompanjemang.

Det är ännu för tidigt att fälla något omdöme
om det musikaliska värdet i denna repertoar; detta
kan inte bedömas vid skrivbordet utan endast efter
en längre tids bruk i gudstjänsten. Vissa stycken
kommer måhända att av tiden dömas för lätwiktiga.
andra torde redan ha blivit ,klassiskau i de för-
samlingar som under flera fu haft förmånen att
använda Ekenbergs material.

Ge nig saar bestät av två volymer, den mindre
för församlingsbruk med refränger och psalmtex-
ter; den större, för organistens bruk, innehåller
ackompanjemang till samtliga refränger och de

flesta psalmtexter. I samlingens slut återfinns ett
antal icke-bibliska sånger för solo eller körfram-
förande med texter av bl. a. Olov Hartman och
Anders Frostenson. Man önskar uppriktigt att Ge

mig svar ffu den spridning och användning arbetet
förjånar, framför allt i de katolska församlingarna
i vårt land.

A,P.

Oskar Köhler, Beuassheinstörungen inz Ka-
tbolizivnat, Josef Knecht, Frankfurt t972, 266 s.,

DM4.
Författaren, som är historieprofessor i Freiburg, vill
med sitt arbete just som historiker lämna ett bi-
drag till analysen av de aktuella krisfenomenen i
kyrkan. Men de senaste huodra årens kyrkohistoria,
som han behandlar, har för förf. inte bara bery-
delse som bakgrund till den aktuella krisen. Som

historiker känner Köhler till det >förgångnasn be-

Utteratur

tydelse också i till synes nya, helt förändrade lägen.
Han känner till historiens >Iflirkungsgeschichte>.
Och det är nu hans mening, att dagens slitningar
har sin tot i för länge sedan fattade beslut och i
för länge sedan övergivna attityder. Historien kan
inte göras ogjord; mat kan inte bara suyka ett
sueck över den 

- 
och bör inte göra det heller.

Vad det handlar om, antyds redan av namnen på de
personer, som behandlas: bland dem finner vi Döl-
linger, von Hiigel, Schell och Loisy. Den form,
som Köhler vak, är ovanlig om inte helt originell:
kapitlen utgörs av fingerade brev och dagboksan-
teckningar och en till dessa ansluten dokumenta-
tion. Genom den valda formen vill förf. skapa
en närhetskänsla och kanske oclså vinna en större
frihet att vara ensidig. Men bidrar den formen
verkligen till att skapa trovärdighet och realism?
Förf. har ju tillgang till en facit, som hans partners
och deras samtid inte hade. Skulle förf. ha varit så

klok och klarsynt, om data för hans inlägg hade
varit äkta? Förf. vill lära oss att leva med 

- 
och

genomlida 
- 

vår kyrkliga historia. Men vi måste
också lära oss att förrtå den 

- 
utifrån vår horisont

och utifrån våra erfarenheter. Rec. måste tillstå, att
han inte ens kunnat förstå Köhlers bok.

ln

Antoine Vergotel. Religionspsycbologie.
\falter, Olten Freiburg Br. r97o, 4or s., DM
28.

Kan vi på grund av empiriska fakta säga nägon-
ting om det uanscendenta? Så frågar Antoine
Vergote, professor i Louvain. I den urförliga in-
ledningen till sitt stora verk granskar hao reli-
gionspsykologins metodiska fundament. }Ian är
medveten om hur osäker den grund är på vilken
hans vetenskap är wungen att stå.

Han vet att en religionsprykolog har en besvärlig
mellanposition. Han måste å ena sidan övertyga
teologerna om att han inte ämnar psykologisera
bort det gudomliga. Visst är psykologismen inom
de empiriska vetenskaperna pas6. Freuds epigoner

- 
u12nfög fackvärlden 

- 
finns dock kvar. Teolo-

gernas misstro är försåelig. Å andra sidan gäller
det att bevisa för psykologerna att religionspsyko-
login hör hemma bland socialvetenskaperna och ar-
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betar med verifierbara fakta. Trots sina kritiska in-
vändningar gefltemot Freud är Vergote själv en psy-

koanalysens lärjunge. Så bär hans argumentation
djuppsykologiska kännetecken och svagheter.

Boken dr väsentligen inrikad pä frägan hur den
religiösa attityden uppkommer. Det är ett dyna-
miskt betraktelsesätt man möter. Man ffu veta att
frustration, ångest och önsketänkande inte räcker
till för att förklara tron. Moders- och faderssymbo-
liken ddremot bildar en bas för gudsföreställningen.
En mogen religiös acityd fastnar dock inte vid sym-
boler utan öppnar sig åt den "helt andre". Som
stöd för sin tes fnmlågger Vergote nyare social-
psykologiska undersökningars resultat. Bokens
andra del 

- 
som hellre borde ha kallats appendix

(sid. 35o-387!) - 
lägger fram en genetisk reli-

gionspsykologi i sammandrag.
Tyvärr fattas bibliografi och register, vilket får

till följd att boken lämnar intrycket ay att vara
en populärframställning. Den är emellertid skriven
med sakkunskap, intelligens och spiritualitet.

Khus Dietz SJ

Johanna Kli nk:. Kind' and' Ghabe. Eine klei-
ne Theologie fiir Eltern. Patmos, Diisseldorf r97r,
295 s.

Förf., holländsk församlingsarbetate kunnig i frå-
gor rörande uppfostran, har bearbetat ett tusental
frågor och utsagor av barn samt eri del vuxna per-

soners barndomsminnen. Resultatet, en barnens teo-

logi, föga konfessionellt präglad, bildar grundvalen
för denna "lilla teologi för föräldrar". Det * fui-
gan om en lättläst handbok och inte om något
mastigt vetenskapligt verk. För att vidga våra pers-

pektiv avrundas varje kapitel med ställningstagan-
den av psykologer, pedagoger och teologer.

Boken bör kunna vara till verklig hjälp för alla
föräldrar som funderar över hur de skall kunna
förmedla sin uo till sina barn 

- 
vad skall vi säga,

lära, beråtta, be, svara. Ått sedan boken också kan
ge oss nya aspekter på vfu egen tro är ytterligare
eo dimension som visar att >Kind und Glaubeu är
mer än ett antal fiestliga och stimulerande anekdo-
ter.

Kkas Dietz SJ

J u I i e n G r e e n: L'autre, Plon, Paris rg7 r, 47 4 s.,
Fr. 3o:6o.

De möts i Köpenhamn. Han är ateist, hon är lris-
ten, men under hans påverkan förlorar hon sin uo.
Tio år senare möter de åter varandra. Han har
blivit en troende kristen. Och han lyckas både att
äterföra henne till uon och att vinna henne för
sig själv.

Romanen är rik på händelser och gestalter. Dess
mening ä,r att mäLa kampen mellan anden och köt-
tet, att framställa hur människan kan välja det
goda och hur hon kan falla offer för ondskan.

Men varför "den andreo? Varför denna titel?
Den andre, det är medmänniskan, hon som lider
och vållar lidande åt sina systrar och bröder. Den
andte, det är därutöver och framför allt Gud, hao
som kallar människorna och uppmanar dem att
kämpa för rärwisa och kärlek- Den andre, det kaa
också vara djävulen. Men denne ,andre, lyckas
inte. Romanens huvudgestalt, Karin, går visserligeo
inte alltid pä Ått väg, men hon rör sig inom
ramen för en värld, som hör den andre till. Det
är mot honom hon går uots allt.

Frungoit Dy'jak OMI

Per-Magnus Selinder: Det gkd.atte som
hänt, Gummessons, Motala rg7r, roo s., ca-pris
kr 7: 5o.

Detta är en pocketbok om det gladaste som hänt:
att Kristus blev Herre i livet. Selinder dr förbunds-
sekreterare i SMU och vill här lättillgängligt pte-
sentera det kristna uppdraget: att sprida detta glada
budskap.

Man kao nog säga att boken ?ir ett uttryck för
den nya våg av entusiasm som i dag gör sig gäl-
lande framför allt inom olika kristna ungdoms-
grupper. >Jag var så glad, ndt jag skrev den här
boken, att orden snubblade över y441d14u, skri-
ver Selinder i företalet. Kaoske märker man det
senare här och där, men man överser gärna med
det just för glädjens skull. Det åir inte någon på-

klistrat hurtig glädje, utan den känns äkta i varje
mening.

Bhgitta Vinbäck
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