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Sedan sist
Sophia University

gammal hednisk tradition och att erbjuda åt dem
som vill en kristen uppfostran. I dag förfogar uni-

Japans katolska universitet har firat jubileum. Vid
slutet av 1973 kunde det se tillbaka på en 6o-ärig

versitetet över sex fakulteter med z5 institutioner.
Av dessa ger nitton behörighet till vidare forskarutbildning. Det är t. ex. möjligt att i Japan föwäma
doktorsgraden i katolsk teologi. I den iapanska delen av universitetet studerar i dag 8 ooo studenter.
För det nya läsåret r97417 5 har z7 ooo ansökt om
inträde, men endast omkring z 1oo kan beredas
plats. Sedan t949 finns det bredvid den japanska
delen en internationell avdelning, som på kvällskurser på engelska, enligt amerikanskt undervisningsmönster, meddelar undervisning åt utländska
sruderande. Antalet inskrivna vid dessa kurser uppgår till 8oo. Drygt roo studenter deltar i kurser för
forskare i orientologi och företagsekonomi. Under
de z5 är avdelningen existerat har omkring r5 ooo
studenter använt sig av denna form av studier. Avdelningen skall snart byggas ut till en fullständig
dagskola och dessutom utökas med en institution
för religionsvetenskap och teologi. Det kan nämnas
att Sophia University är ett av de mest ansedda
universiteten i ett land, som har sammanlagt 5oo
universitet, varav ett roo-tal år privata. Många fler
studenter än de som blir inskrivna önskar bedriva

tillvaro, en tidsrymd som i fjärran östern betraktas
som ett avslutat levnadslopp; därefter sägs ett nytt
liv ta sin början. Större högtidligheter hade universitetsledningen tagit avstånd ifrån. Inflationen i
dagensJapan försvårar avsevärt situationen för pri-

vata universitet och tillåter inte några dyrbarare
festligheter. Vid en kort ceremoni samlades studenter och professorer och andra som på ett eller annat
sätt är knutna till universitetet och belöningar utdelades till några välmeriterade personer. Till hedersdoktorer promoverades Kotaro Tanaka, Högsta

i egenskap av medi skiljedomstolen i Den Haag har blivit känd

domstolens ordförande, som

lem

långt utanför sitt lands gränser, Taizo Ishizaka, som
är en framstående industriledare och huvudansvarig
för världsutställningen i Osaka, och slutligen den
grekiske skeppsredaren George Livanos.
Sophia University började sitt första läsår kort
före första världskriget med bara r4 studenter och
,6 Eäster. Jesuitpatern Hermann Hoffmann var
dess förste rektor. Under de 6o år som gått har
universitetet ridit ut många stormar. Ar t9z3 förstördes de första byggnaderna av en iordbävning
och samma år slukade inflationen i Tyskland de
därstädes deponerade fondmedlen. Under r93o-taler fölide politiskt betingade svårigheter. Ar ,912
vägrade några studenter av trosskäl att deltaga i den

shintoceremoni som högtidlighölls

till

minnet

av

alla lapanska soldater som fallit i krig, vilket ledde
till en landsomfattande kampani mot universitetet
och hade till fölid att föllande år endast 3z studenter vågade skriva in sig. Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog, försökte utsträcka sin makt ända till Japan för att undertrycka universitetet, därför
att det stod under jesuitisk ledning, något som dock
inte rönte nägon framgäng hos de japanska myndigheterna. Emellertid träffades och förstördes delvis undervisningslokalerna i samband med de sista
bombraiderna mot Tokyo. Efter kriget måste man
börja om, praktiskt tagetfrän början. Vid universitetet fanns då 4oo studenter.
Sophia University har som målsätting att förmedla kännedom om västerländsk kultur åt ett land med
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sina studier just här. At t973 var det t.ex. 84o
kandidater som konkurrerade om 5o platser, som
gav dem möjlighet till studier i engelsk litteratur.
Samma är, r973, öppnades för övrigt en högskola
för kvinnliga elever, vilken är ansluten till Sophia
University. Den är belägen i Hatano, inte långt från

Tokyo.
Ungefår r5o utlänningar är för närvarande knutna till Sophia University som professorer eller docenter. De utgör drygt femtedelen av ett professorskollegium som alltså omfattar inte mindre dn iio

personer. Detta innebär att varie professor i genomsnitt har rz elever. Med sin blandning av inhemska och utländska lärare slår Sophia University
en bro mellan öst och väst. I samma syfte har man
grundat ett institut för internationella relationer
och fredsforskning, ett ibero-amerikanskt instirut
samt ett för orientaliska religioner.
Den snabba expansionen under de senaste åren
har av natudiga skäl medfört problem. Även Sophia
University har drabbats av studentoroligheter. Små
grupper av missnöjda srudenter utnytt,ade 1968 den
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sociala och politiska situationen för att lamslå undervisningen en tid. Det har blivit lugnt igen, men
vissa lättnader i undervisningen har man tvingats
införa. Det tidigare kravet på obligarorisk närvaro
vid alla föreläsningar har upphävts. Kursfordringarna har skurits ned. Den förut så välgörande atmosPåren av samarbetsvilja hos samtliga parter och
den därav föliande känslan av gemenskap har tyvärr ännu inte återvänt.
Japans speciella ösituation är inte längre så utpräglad som den varit tidigare. I dag dras den uppgående solens land in i världens skeende. Skol- och
utbildningsväsendet har inte förblivit opåverkat.
Sophia University bevisar detta.

bara och var glada, lika glada som

vi är över att

fa fnmföra det ni ser, det är av idel livsglädie vi
gör det vi gör. När vi är fårdiga skall vi plocka
ihop allting och åka hem igen.
Det fina är faktiskt att Jesur Cltrist Saperstar
gjorts till en show. Några anspråk på att sätta igång
teologiska debatter görs inte alls. Filmen vill inte
heller vara förkunnelse. Den vill v^ta ett spel vilket man kan vara glad över, om man inte förlorat
all förmäga att vara glad. Men man kan å andra sidan
sist inte låta bli att ställa ännu en fräga'. var{ör
skall just Kristus göras till stiärnan i en show?

till

De homosexuellas problem
Jesus Christ Superstar
har filmats, vilket var att vänta. Samma frågor som
rockoperan på sin tid väckte, inställer sig ånyo två
år senare. De behöver inte upprepas här. (Jfr Credo
53, r972, s. 97 f.)
En sak bör dock sägas. I ett avseende har Norman Jewison med sin film lyckats bättre än rockoperan. Till skilland från det man upplever på scenen har det man får se på filmduken fått en inramning. Filmskaparen har givit sin film en interpretation. Han har givit den en tolkning som kommer
alla betänkligheter som mölligen kan tänkas uppstå
och som enligt pressen också redan uppstått, på
skam. Berättelser med en inramning hör nu en gång
till det finaste litteraturen har att uppvisa. En filmskapare har här använt sig av detta konstgrepp som

år mera vanligt i litteraturen. Han har lagt sig till
med ett av de bästa knep som konstskapandet har

till sitt förfogande. Innan biobesökaren blir

konfronterad med filmens story, får han vara med om
att se ett uppsluppet gäng av filmstiärnor åka ut i
öknen i en helt vanlig buss. Där plockar de fram sin
rekvisita. Först då, efter det att allting är uppställt,
börjar den egentliga pjäsen. Eller, för att vara ännu
mera exakt, förberedelserna ingär i själva piäsen.
Däri ligger finessen. Innan den bildsvit som givit
filmen dess namn börjar, har den redan deklarerats som ett spel i ordets bästa bemärkelse. Skådespelarnas leklust är den bärande kraften. Det är
som om gestalterna sade till besökaren: låt bli att
leta efter problem, sök inte outgrundliga d jup, titta

e8

har på nytt väckt stor uppmärksamhet. Den debatt
som förs lider dock av en egendomlig slagsida. Det

finns naturligtvis ingenting att invända emot att
fackmän, däribland även representanter för kristna
samfund, visar en långtgående förståelse för varje
människas rätt att bli tagen päallvar, oberoende av

hennes läggning. Ingen har rätt att fördöma en
människa för hennes sätt att urforma sitt liv. Der
som förvånar är däremot något annat. Debattörerna, även när de är vetenskapsmän, laborerar oftast

med en förutsättning som ingalunda är bevisad.
Alltför lätt betraktar man nämligen i debatten som
ett axiom att livskvaliteten höjs i samma mån som
människan får tillfiille att leva ut sina drifter. On det
vore så, skulle kärleken kräva art man tillät och till
och med legaliserade homosexualiteten. Alla som
skulle anmäla betänkligheter vore då hänsynslösa
och grymma. De skulle ju villa beröva vissa av sina
medmänniskor deras glädjeämnen. Så skulle vara
fallet, om den ovan nämnda förutsättningen skulle
ha verifierats i nägor sammanhang. Men nu förhåller
det sig inte så.
Det finns tvärtom andra erfarenheter som tyder
på ett helt motsatt förhållande, erfarenheter som i
stället visar att man inte kan identifiera människan
med hennes driftsliv. Människan är nägot annat än
ett kreatur som enbart styrs av instinkter. Det är
klarlagt att människan mänga gänger når tillfredsställelse just genom att inte ge efter för tillftilliga
stämningar. Prestationer kräver ansträngning. Om
man vill uträtta någonting, måste man ofta avstå
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från något, t. ex. att njuta av livet. Det vet idrottsmän lika bra som vetenskapens pioniärer. Men de
vet också att prestationer ger människan en ojämförbar lyckokänsla. Slälvmedvetandet stegras hos
den som får se tillbaka på ett fullbordat verk. Och
det är i lika hög grad klarlagt att människan genom
hämningslöshet inte når upp till den eftedängtade
lyckan. Utsvävningar lämnar en bitter eftersmak.
De förorsakar oro, depressioner, själsmörker, alltså
raka motsatsen till den åsyftade tillfredsstiillelsen.
Psykiatrerna har åtskilligt att berätta i det sammanhanget. Dagens konst vittnar om samma förhållande på sitt eget sätt. Hur kan alltså någon säkert veta
att man löser de homosexuellas problem genom atr
helt enkelt legalisera det de känner sig dragna till?

Homosexualitetsdebatten är behärskad av tendensen att befria en minoritet från oberättigade
tabueringar. Tvångströjor som sägs dröla kvar från
den västedändska kulturens äldre dagar skall rensas
bort. Freuds vålnad går forrfarande omkring på bastionerna. Man vill avskaffa gammalmodiga moralföreställningar och anpassa lagstiftningen efter moderna bedömningsprinciper. Vad som sägs och
tänks angående homosexualiteten står för övrigt i
nära släktskap med den av mänga efterlysta liberaliseringen av äktenskaps- och sexualmoralen i allmänhet.
Frågan kvarstår. Kan en odifferentierad emancipation från nedärvda normsystem verkligen innebära en äkta befrielse?

Det är riktigt att det år etikerna och juristerna
som genom homosexualiteten ställs inför problem.
Men det är falskt att mena att det härvidlag uteslutande rör sig om moral och juridik. Ä*,en om moralförestiillningarna endast vore fixerade vanor, skulle

en hel del av de homosexuellas problem finnas
kvar. Om man vill försöka ge dem en lösning, bör
man betrakta människan som en helhet. Jurister,
etiker och läkare kan hjälpa till, men deras synpunkter räcker inte för att åstadkomma allsidiga
lösningar. Människan är inte enbart en sexuell varelse. Så till vida kan det knappast råda delade meningar. Och om man vill samordna de enskilda elementen i människans konstitution, krävs det först
och främst en realistisk analys av vad människan är.

I stiillet för att stå rådvill inför hur oförklarlig

den

homosexuella läggningen är, borde man därtill åt-

minstone göra ett försök att lokalisera sexualiteten
med alla dess mångskiftande särdrag i människolivets helhet. Först därefter skulle man kunna få en
bärkraftig bas för att bedöma dels vad som kan
befrämia människans harmoniska utveckling och
dels vilka störningar den kan utsättas för. Man skulle då få möjlighet att mönstra ut oberättigade norm-

föreställningar och bevara berättigade gränsdragningar. De homosexuella skulle få större klarhet
över sin situation, och kunna se hur de bör bedöma
sig sj?ilva. Samtidigt skulle lagstiftarna fa nya uppslag att gä efrcr.
Problemen är stora och invecklade. Frågorna rör
både vid individers liv och vid samhällsordningen.

Men om man överhuvudtaget vill komma någon
vaft, fär man inte isolera vissa fenomen utan

se

dem

i hela deras vidd. Förenklingar för endast med sig
skenlösningar. Ingen människa kan ha glädje därav,
allra minst de homosexuella.

Kardinal Mindszenty
har fråntagits ledningen av stifrer Esztergom och
ställningen som primas i Ungern. Den påvliga åtgärden har väckt oro vida omkring i världen. Enskilda katoliker, vissa organisationer och även pressen har kritiserat Paul VI i ovanligt fräna ordalag.
Andra har försvarat påven.
En sak är hänidlag ägnad att väcka förvåning.

Hur kan man kritisera något och kritisera det

så

hårt som nu har skett, om man inte har noggranna
detaljkunskaper om vad som verkligen hänt och om
de motiv som står bakom ätgfuderna? Kyrkans förhållande till världen medför en hel del problem, det
är sant. När det gäller kyrkans kontakt med profana
instanser finns det flera mölligheter att välla emellan i olika konkreta fall. Man kan ha olika åsikter i
procedurfrågor och diskutera saken på det principiella planet. Men därmed är det inte sagt arr man
skulle vara komperenr att bedöma en speciell åtgärd
av det slag som Paul VI nu har vidtagir Ett omdöme
måste bygga på sakkunskap. Och tillräckligt med
sakkuoskap kan i föreliggande fall ingen utomstående rimligen ha.
Här skall inte frågan kommenteras. I stället har
B jörn Arrhdn sammanstälh nägra inf ormationer. Se
nedan s. rz6.
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Thomas av Aquino
om språket
Några texter

Den 6 december 1273, när Thomas av Aquino firade mässan, upplevde han

så

intensivt gudomens närhet att han därefter inte förmådde fortsätta sin undervisning
eller fullborda sin Suntnza. "Jag kan inte', sade han till sin sekreterare Reginaldus,
jag har skrivit förefaller mig som halm och strå. u Den svårighet som finns i att
"alk
finna ord för att meddela en kunskap hade nått sin kulmen. Diskrepansen var för
stor mellan den insikt han hade fått i Verkligheten - den högsta, den unika - och
de futtiga ord som en människa måste använda för att för andra tala om vad hon själv
ser. Thomas var dock en av de stora genier, som kunde konsten att tala och skriva. I
över tjugofem år hade han inte gjort något anoat ät att lugnt undervisa, predika,
skriva eller diktera. Han tvivlade inte på att människorna har möjligheten att tala till
varandra och att på så sätt uppenbara för varandra vad var och en vet. Han hade ofta
anledning att tänka på meddelelseproblemet både i fräga om kommunikationen
människorna emellan och om den gudsgemenskap, som omtalas i den kristna
uppenbarelsen och som har sin grund i Guds ord.
Thomas har vissedigen inte behandlat språkproblemet som sådant utan endast i
den mån han som teolog behöver det. När han måste utlägga den kristna läran om
Treenigheten finner han att bibeln har kallat Sonen Logos, Verbum, Ordet. Den
enfödde Sonen, han som "har kungjort vad Gud är" (Joh. r: r8) betecknas som
Ordet som har blivit kött. Detta föranleder Thomas att i kyrkofädernas spår och
med hjiilp av Aristoteles komma med värdefulla analyser av vad språket år, vilka
även idag är aktuella.
Jag vill här presenteranägratexter, som visar attför Thomas är frän en sida sett all
kunskap språk, vilket kastar ett intressant ljus över tankeverksamheten.
I Summa theologiae I, 34, art. r heter det bl. a.:
på tre
"Det latinska oamnet oerbunt, ord, brukas hos oss i egentlig bemärkelse
sätt. Det mest uppenbara och allmänna sättet förekommer när man med
verbum avser det muntliga ordet. Dbtta ord kommer inifrån i fräga om sina
två komponenter, nämligen röstljudet och ljudets betydelse. Ty röstljudet
betecknar i ntellektet s konception, enligt Filosofen (Aristoteles, Peri hermeneias

lib. I), som också skriver att röstljudet har sin betydelse därigenom att det
kommer ur föreställningsförmågan (imaginatio) (De anima II, lect. r8). Ett
ljud som inte betecknar någonting kan ju inte kallas ord. Om det yttre liudet
kallas ord är det alltså diirför att det är tecken för intellektets inre konception.
Följakdigen betecknar namner verbum, ord: a) primärt och principiellt intel-

roo

Thomas om

gråket

lektets inre konception, b) i andra hand det ytte röstljud som är tecknet för
denna och c) i tred je hand ljudföreställningen . . . Hos Gud är det alldeles
riktigt att tala om Ordet, om man därmed menar intellektets konception.
Därför säger Augustinus: >Den som kan uppfatta ordet inte blott innan det
ljuder utan även innan ljudföreställningarna klär tankegångarna, han kan
redan se en viss likhet med det Ord om vilket det blivit sagt: I begynnelsen
var Ordet', (De Trinitate XV, ro).
Denna trefaldiga användning av ordet 'ord'har vi idag litet svårt med, ty språkbruket är inte sådant att man kallar tankens inre begrepp ord. - Den latinska rermen
verbum användes däremot under medeltiden flitigt i denna bemärkelse. - Yi, fär
ändå försöka att följa Thomas, även när han - mån som alltid om att gå tillbaka till
principerna - påstår att ordet primärt betecknar den inre konceptionen. Visserligen
känner vi språket till att börja med som en yttre företeelse. Det är
"det yttre order,
som hör till sinnevädden och som vi därför känner bäst" (De Veritate 4,r). Men det
som är pätagligt är inte allt.
Den tredelning, som vi nyss fann i Summan, förekommer också i det stora verket
De Veritate. Thomas introducerar här en jämförelse med den process som leder till
frambringandet av ett konstverk:

>Tre moment skall vi ta i betraktande: a) konstnärens eller hanwerkarens
målsättning, b) hans inre föreställning, mönstret till det planerade verket och
c) verket sjiilvt. På samma sätt är talarens ord trefaldigt: a) det som hans
intellekt fattar och som det uttalade ordet vill uttrycka, detta är ett ljudlöst
ord som utsäges i hjärtats hemlighet (oerbam cordis), b) det yttre ordets
mönster (exemplar), detta är ett inre ord (oerbarn interius), som är den inre
föreställningen av röstljudet och c) det uttalade ordet (aerbam aocis). Liksom
konstnären först tänker på vad han avser att göra (intentio finis), sedan
funderar över på vad sätt han skall forma sitt verk och till sist utför verket, på
sarnma sätt är talarens inre konception primär, den åtföljs av ljudförestZillningen och sist kommer det uttalade ordet.,
Erfarenhetsmässigt är språket ett naturfenomen som kan vara föremål för många
iakttagelser. De moderna språkvetenskaperna har vidgat vårt kunskapsområde i
detta hänseende på ett sätt som Thomas inte kunde ana. De fäster sin uppmärksamhet vid det yttre verker, det uttalade ordet, det som Thomas kallar "det mest
uppenbara", men som han som filosof sätter sist. Intressant ändå är den relation som

Thomas ser mellan de yttre röstljuden och de inre ljudföreställningarna. I De
Veritate kommer ljudföreställningen som ett mellanting mellan den inre avsikten
och det uttalade ordet. Det yttre språket formas i likhet med det inre, dvs. med de
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ljudförestiillningar som vi innan vi talar rullar upp i vår fantasi. Etienne Gilson
anmärker att Thomas här uppenbarligen skriver med tanke på ett språk som är helt
konstituerat, ett språk som vi har förvärvat och som vi nu disponerar över. Han
tänker inte genetiskt. Men den text vi läste först ur Summa theologiae visade en
delvis annan ordning, eftersom ljudföreställningen där kom sist i rangordningen i
fräga om det som förtjånar att kallas ord. Det är kanske en antydan om att
ljudföreställningarna, som styr och formar det språk som vi talar, först under
inlärningstiden har blivit formade i likhet med de yttre orden, som sinnesintrycken
förmedlat. Hela bredden av de naturvetenskapliga språkforskningarna fär här sin
rätta plats. Men i fråga om naturvetenskap nöjde Thomas sig med det som han hade
läst hos Aristoteles.

Aristoteles var naturvetare och filosof. Han ville veta så mycket som på den
tiden var möjligt om naturförereelserna. Men samddigr *'ar han filosof och
ställde sådana frägor till naturen vilkas svar inte hör hemma i erfarenhetens
vädd. Här ett kort referat av Thomas' framstlillning av Aristoteles tankar om
språket: Gemenskapen mellan människorna möjliggörs genom att människans röst formar sådana ljud som kan tillkännage hennes tankar. Dessa ljud
är ooces significatioae, ord som är bärare av betydelse. De har sin existens i och
med att munnen uttalar dem - och senare kan de också få en skriven form.
Men denna existens - som ljud eller skrift - visar tillbaka till en primär
existens i den inre tanken. Det är just relationen mellan dessa två existensformer som gör orden till tecken. Röstljuden som sådana år bara naturgivna
fenomen. Men det är människans skaparförmäga som gör dessa ljud till
tecken med olika funktioner: namn, adjektiv, verb etc. Att dessa tecken är
godtyckliga visas därigenom att det finns mänga språk. Tecknen är inte
desamma överallt. Men de har alltid till uppgift att beteckna tankens inre
konceptioner. Tingen, vår kunskaps objekt, kan inte i sin individualitet utarr
förmedling betecknas av orden. Tankens inre verksamhet är det nödvändiga
medium, genom vilket orden hänvisar dll tingen. (Se Thomas' kommenrar
över Peri Hermeneias I, lect. z.)

Om lingvisten av i dag försöker att fa ,en vetenskapligt nöjaktig definition av
språket (. . .) i släkt med de traditionella exakta vetenskaperna" (Bertil Malmberg,
Språket och människan, Aldus, Lund 1964, s. 16) och om han därför tenderar att
göra oden språkliga formen, icke substansen> dll lingvistikens objekt (a. a. s. r 5),
kan inte detta betraktelsesätt vara tillfredsställande för en filosof som Thomas. För
honom har den yttre språkformen inte något intresse, om den inte hänvisar till den
inre betydelsen. Språket som sådant, som struktur - för att använda den moderna
termen
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Tbomas om språket

en inre sida som man inte helt kan koppla ifrån. Och det är denna inre sida som
filosofen - och ännu mer teologen mest intresserar sig för. Det som står i fokus för
Thomas'reflexion, det är tankens verksamhet i det ögonblick där den åstadkommer
en inre konception, dvs. just i dess förhållande till språket, ty språket hjiilper oss att
fatta * eller åtmintone att ana det som sker i det innersta, r'är vi tänker, och som
Thomas kallar aerbum cordis, hjiirtats ljudlösa ord.
Ordet koncipieras. Den biologiska tillblivelsen har tjänat som metafor för den inre
kunskapsprocess, som leder till utformningen av det som vi vanligtvis kallar begrepp, som på latin heter conceptus eller också just hos teologernaaerbum. En text av
Thomas uwecklar metaforen på följande sätt:

blir: nFör enlevande varelse finns
det wå sätt att födas: r) Fostret uppstår med egen existens, skilt från sitt
'upphov, men dock instängt inom upphovets gränser. Detta är i egentlig
Frägan var: vad är detta att födas? Svaret

mening c oncep t i o, avlelsen.
z) Det uppstår inte bara med egen existens utan också med en synlig sådan.
Det är detta som enligt det vanliga språkbruket kallas födelse, ty namn ges
efter det som syns. Men egentligen är redan det första stadiet på sätt och vis

en födelse. Man talar om en dubbel födelse: födelsen

i

moderlivet och

födelsen ur modedivet.
Tillämpar vi detta på ordet, skall vi säga att ordet avlas, koncipieras, när det
urskiljes i intellektet. När det sedan uttalas utåt, kan man analogt säga att
ordet föds ur läpparna', (In Sent. III, 8, r ad 6).
Thomas är här fullständigt medveten om att dessa metaforer är just bara metaforer,
biologiska metaforer som vill återge psykologiska processer. Men det finns ingen
annan väg. Det mest immateriella, tankens inre tillblivelse, kan vi inte föreställa
oss. När vi emellertid talar om den, gör vi det som om vi föreställde oss den.
Människans intellekt betraktas då som en livmoder som blir havande, havande med
det som så småningom skall bli hörbara ord och som redan nu väl måste kallas ord,
aerbum cordis. Det år bara en bild. Och denna bild
"har inget annat berättigande än
det ac den antyder att detta logos, är något primärt, usprungligt samddigt som
fördolt, varifrån de inre ord eller ljudföreställningar, som vi säger tyst dll oss själva,
rinner upp och likaså dessa samma ord, som vi uttalar högt" (Etienne Gilson,

Linguistique et philosophie, Paris t969, s. r4z). Det viktiga är just att bilden
understryker kontinuiteten mellan språket och tanken. Ord är det sinnliga, hörbara
kommunikationsmedlet mellan människorna och kan studeras som sådant. Ord är
vidare de förestiillningar som de yttre orden präglar in i våra inre sinnen. De klär
ständigt vära tankar och tack vare dem kan vi disponera vårt tal. Ord är slutligen
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också den allra första produkten av tankeverksamheten, den som gör att tanken kan
få grepp om såvdl verkligheten som om sig själv, varför vi nu kallar det för begrepp.

Men här är det bättre att vi behåller den språkliga benämningen konception. Man
markerar således att det går en obruten linje från verkligheten till tankens verksamhet och därifrän till orden, som uttrycker den. Thomas har ytterligare ett ord för att
benämna denna inre tankeprodukt, ett oöversättligt ord, intentio intellecta, som
uttrycker den dynamiska karaktären i vår kunskapsakt. Långr ifrän att vara en
fixerad, förstelnad bild av verkligheten, är begreppet en intentio, vilket uttrycker

intellektets ständiga strävan efter att få grepp om sitt objekt, att liksom tränga
igenom det för att känna det. Thomas förklarar varför denna intentio skall kallas
ord: den är ju mediet mellan verkligheten, res ipsa, och språkets ord. För att anvåtda
den nämnda metaforen kan vi säga att den har blivit avlad i intellektet av verkligheten och den fortsätter sitt liv tills den föds som yttre ord.
"Jagkallar intentio intellecta (det aktuellt fattade begreppet) det som intellektet inom sig sjrilvt koncipierar i fräga om det fattade tinget. En sådan konception är hos oss (hos Gud är det annorlunda) varken identisk med tinget självt
eller med intellektet självt, utan den är en viss avbild av det ting som de yttre
orden betecknar. Därav kommer att denna intentio kallas inre ord, såsom
(intentionellt) varande det som betecknas av det yttre ordet, (Contra Gentiles IV, i r).
Det yttre ordet är identiskt med det inre ordet, som är tankens konception. Denna i
sin tur kan sägas vara identisk med det tänkta tinget, dock blom intentionellt, dvs.
den återger det som intellektet har kunnat hämta från tinget självr. Detta är
kunskapens hemlighet. Vi kan inte här uppehålla oss vid denna. Låt oss bara erinra
om att det för Thomas finns en väsentlig skillnad mellan sinnenas kunskap och den
intellektuella kunskapen. Vår förståndsakt har sin utgångspunkt i sinnena, vilkafätt
intryck från de naturliga tingen. Men från dessa sinnliga intryck abstraherar förståndet det universella, nämligen det som är gemensamt för alla ting av samma art
samtidigt som det existentiellt finns bara ivarje individueiit ting.
"Sinnena uppfattar
tinget i dess yttre egenskaper, fiårg, smak, storlek erc., men intellektet når till tingets
inre' . . . oden likhet med tinget som finns i sinnena gäller de yttre egenskaperna,
den likhet som finns i intellektet gäller tingets natur, den är en sorts avbild av tingets
substans, (Contra Gentiles IV, r r). Och det är.denna likhet, denna intentio, som är
liksom hjärtats ord, det aerbum cordis som vi tidigare har talat om, och som är
ursprung till allt människospråk. Det oerhört invecklade teckensystem, som människans språk är, förutsätter den intellektuella tankeverksamhet, som tar itu med det
brokiga av sinnena övedämnade materialet och resulterar i ett inre ord, en materielös avbild av det konkreta tinget.
Om orden bara vore ljud och ljudkombinationer, skulle de inte etablera någon
kommunikation människor emellan. De skulle helt enkelt höra till den kroppsliga
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sfiåren. För Thomas utgör kroppens grovhet, grossities corporis, ett hinder för att en
människa kan få direkt kännedom om en annan männikas tankar. Kommunikationen blir möjlig först när vissa kroppsliga medel, i forsta rummer röstljuden, användes som tecken eller ord som är bårare av betydelse. Men de blir bärare av berydelse
endast därför att tankeverksamheten, som själv inte är av materiell beskaffenhet,
hela tiden är inriktad på den verklighet den vill fånga och för sig själv uttrycker den i
ett ljudlöst ord, intentio, oerbant cordis, som är det yttre ordets betydelse. Därför kan
Etienne Gilson skriva:
"Den alltid ofullständiga kommunikation, som kan inrättas
mellan två människokroppar, kan åstadkommas endast genom språket, eller rättare
sagt genom det mesr okroppsliga i själva språket, nämligen betydelsen,, (Linguistique et philosophie s. r 5z).

Ytterligare två texter kan illustrera det faktum att för Thomas all tankeverksamhet
har karaktär av språk. Vi brukar se en stor skillnad mellan tal och ranke, och med all
rätt anser vi att den som talar bäst inte alltid är den som tänker mest. Härvid syftar vi
naturligtvis på det yttre talet. Men det förhåller sig annorlunda, om vi betraktar det
inre ordet. Thomas vill utreda förhållandet mellan dicere, säga, och intelligere, fatta:

Att

lägger någonting till att ufattao. Det innebär att man samtidigt som
'rsågao
man fattar uttrycker detta fattande i en inre konception. Det är i själva verket
så att vi inte kan fatta någonting alls annat än genom art uttrycka det i en sådan
konception. Därför är hos oss varje
"fattao egentligen ett >säga> (De Veritate
j).
4, 2, ad

Man kan knappast kraftigare betona det innerliga band som finns mellan tanken och
språket. När modern lingvistik gör gällande att språkets struktur betingar tanken
måste man ge den rätt. Emellertid är detta bara en sida av saken, ty språk skulle inte
vara språk om inte orden fick sin betydelse från den tankeverksamhet som alltid
söker att för sig sjålv och för andra uppenbara verklighetens fördolda innebörd.
Den andra texten uppmrtksammar ännu mer denna metafysiska och dynamiska
aspekt på förhållandet tanke

-

ord:

>,Det fattbara (intelligibile) finns i fattningsförmägan (intellectas) på tre sätt: a)
såsom lagrat i minnesförråder, som Augustinus säger i De Trinitate X, 8; b)
såsom det som precis nu betraktas, med andra ord som en aktuell konception;
c) såsom någonting som hänförs dll något annar, anringen så att konceptionen
skall leda till handling eller så att den (i yttre ord) skall uppenbaras för andra.
När intellektet rör sig från a till b, dvs. när det aktuellt betraktar vad som
förr bara fanns lagrat i egen fatabur, kan man säga att mao talar till sig själv, ty
intellektets konception kallas i sig själv interius oerbum, inre ord', (Summa

theol.

I ro7 r).
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Tar vi vägen tillbaka, skall vi säga att det uttalade språket hänvisar till det inre
språket, vilket i sin tur visar till fattningsförmägan, potestas intellectita. Denna
hemlighetsfulla förmäga är kanhända ingen förklaring vare sig till tanken eller
språket, men vi behöver anta dess existens. För resten händer det att vetenskapens
män, som tror arr de håller sig uteslutande till fakta, är tvungna att posrulera något
liknande. T. ex E. Benveniste, när han skriver: "Vad är källan till den mystiska makt

som är inneboende i språket? . . . Det måste vara så att språket är den högsta formen
av en förmåga som är oskiljaktigt förbunden med de mänskliga villkoren, förmägan
att skapa symbolero (citerad av Gilson s. 49).Bakom förmägan att skapa symboler
ser Thomasp otestas intellectioa ihela dess vidd. Det måste finnas i varje människa en
inre källa till den tankeverksamhet som går ut på att från den konkreta materiella

och individuella verkligheten hämta den konception som allmänt och immateriellt
uttrycker dess natur och som darfor kan meddelas andra.

kraft som är upphov till en sådan operation måste tillhöra själen. Därför
liknade Aristoteles det verksamma intellektet vid ljuset, som är spritt i luften.
Platon, som trodde att det fanns ett fristående intellekt, som verkade pävära
själar, liknade det vid solen. Men enligt vår tro är det fristående intellektet
inget annat än Gud själv, som är själens skapare och till vilken hon traktar.
Således får människans själ del i det intellektuella ljus som kommer från
honom. Psalmen säger ju: Ditt ansiktes ljus är inpräglat i oss, o Herre (Ps. 4

"Den

Septuag. och Vulg.)" (S. Th.

I ts +).

Analysen av det mänskliga språket ger Thomas sådana resultat som förklarar varför

bibeln kan kalla Guds Son Ordet. Trots den oändligt stora klyftan mellan det
skapade ordet och det oskapade Ordet finns det en frändskap mellan vårt intellekt
och honom, som kallade sig s jZilv "väddens ljus" (Joh. 8: r z), en frändskap, som iust
språket vittnar om. Våra ord betecknar naturligt nog i första hand de ting som finns i
världen, men den inre konception som de förutsätter är av andlig natur och den kan
inriktas också på honom som är ren andlig verklighet, honom som talar såväl i det
tysta som i hela sin skapelse:

"Gudskunskapens rot och källa är Guds Ord, dvs. Kristus. Människans vishet
består i att känna Gud. Denna kunskap härflyter från Ordet till människorna,

ty det är genom aft ha del i Guds Ord som människorna känner Gud"
(Kommentar överJoh. r7, lect. 6 v.

i

z).

Ordet, participatio, förverkligas pä mänga sätt. Redan på
skapelsens nivå ser Thomas varje narudig kunskap som ett utflöde från odet sanna

Denna delaktighet
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ljuset, det som lyser över alla människor" (Joh. r: 9). Genom intellektet, förmågan
att tänka och uttrycka sig, hör människan till den andliga sfiår vilkens sol Guds Ord,
det sanna ljuset, är) (se kommentaren överJoh. r lect. 5). Dock är det nådens ljus,
tron, som fulländar delaktigheten.
Enligt bibeln talar Gud. Det Ord som han säger till sig sjuilv är hans enfödde Son.
Gud talar dll människorna; hans Ord iir inte bara det skapande Ordet - Ordet
genom vilket allting är skapat - utan också det personliga Ordet, det människoblivna Ordet, Kristus, som kallar varje människa till att tråda i gemenskap med Gud.
Filosofiskt-teologiska utredningar om vad språket fu har gett Thomas tjänliga begrepp för att belysa dessa satser, som hör till den kristna tron. Nyckelbegreppet var,
som vi fann, det av Augustinus ärvda begreppet oerburn cordis, hj?irtats ljudlösa ord.
Thomas vet också att det att Gud talar till människan förutsätter från människans
sida att hon kan höra, dvs. i sitt hjäta även formulera ord som liksom är ett eko av
Guds ord, en delakdghet i Ordet. Sådant som är trons kärna vet också Thomas att
förklara utan tekniska termer, när han för vanligt folk under fastan år rz7 3 i Neapel
predikar över Apostolicum. Så säger han:

(närmast
"Om Guds Ord är Guds Son och om alla de ord som Gud talar har
ty att
vi:
villigt
lyssna
till
Guds
ord,
a)
är) et viss likhet med Honom, måste
göra det är ett tecken på att vi älskar Gud, b) tro på Guds ord, ty detta gör att
Guds Ord, dvs. Kristus, bor i oss. Aposteln skriver: >att Kristus genom ffon
må bo i edra hjärtan" (Ef 3: ry), c) vidare måste vi ständigt meditera över
Guds Ord, som bor i oss, ty det skulle vara fruktlöst att bara tro på ordet utan
att meditera över det. Denna sorts meditadon är ett mycket effektivt värn mot
synden. >Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig."
gömde och begrundade
(Ps. r r9: r r) Om den heligaJungfrun säges att
"hon
alla dessa ord i sitt hjärta" (Luk. z: r9 Vulgata), d) dessutom måste människan
uppenbara Guds ord för andra, ty då människans hjärta är fullt av Guds ord,
utgjutes det i andra genom predikan, förmaning och varm maning. Aposteln
Kristi ord i hela dess rikedom bo hos er. Undervisa och
skriver t. ex.

"Låt

förmana varandra med all tänkbar vishetr, (Kol. 3: 16), e) sist och sludigen
måste Guds ord sättas i verket. Jakob skriver: ,Varen ordets görare, och icke
allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva" Qak. t: zz).
Dessa fem moment följdes punkt för punkt avJungfru Maria när hon födde
helige Ande skall komma över
Guds Ord. a) Hon lyssnade på ordet:
"Den
dig" (Luk. 2i 1'5), b) Hon tog emot det i tron: ',Se, jag är Herrens tiänaritna,,
(Ib. v. l8). c) Hon bevarade och bar det i sitt sköte. d) Hon frambragte och
fodde sin förstfödde son. e) Hon närde och ammade honom, varför kyrkan
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Det finns schabloner inom litteraturen och framför allt inom filmen för hur man
skall skildra en riktigt ettrigt elak och ondskefull ungdomsbrottsling. Man måste
förr eller senare, helst senare, göra klart att han har ett hiärta av guld, att han
egentligen är en mycket snäll ung man och att det egentligen inte behövs så stora
insatser av kädek eller försråelse för atr den tuffa masken skall falla av. Vidare är det
alltid någons fel an han är som han är. Det kan vara de vuxnas fel. Han kan t. ex.
komma på sin mor med att vara otrogen eller sin far med att deklarera falskt,
varefter han skyndar sig att gå ut och stjäla en bil eller råna en pensionär. Men nu för
tiden är det oftast samhäller som bär skulden. Efter som det är si eller så kan man ju
inre förvänta sig att ungdomen skall bli bättre. Samhället har ju svikit.
Det är i och för sig sjrilvklart att ungdomskriminaliteten kommersialiseras i
massmedia, men det vore inte helt nödvändigt att det sker på detta fullständigt
ogenomtänkta och fördomsfullt behavioristiska sätt. För något år sedan kunde man
emellertid på biograferna glädja sig åt något helt annat, en film som bygger på en
mycket bestämd uppfattning om både den mänskliga ondskan och om individens
förhållningssätt

till

egen och andras ondska.

sjunger: FIan som är dnglarnas konung fick dia jungfruns av himmelen fulla
bröst ( j ulresponsorium).,' I

i sig självt rymmer varje människospråk en hemlighet. Thomas' analys har
visat oss att för honom det primåra, det mest ursprungliga i språket närmast borde
betecknas som tystnad. Det uttalade ordet - som är tecken på den inre tanken kan aldrig varalika rikt som den verklighet det vill beteckna. Tystnaden kan ibland
såga mycket mer än ett utfödigt tal. När den verklighet man har kommit i kontakt
med är den Högsta, ges ingen möilighet att utsåga den i mänskliga ord. Thomas
upplevde detta, och det satte kronan på hans teologiska verk. "Det förefaller mig
som hö och halm . . .o Han hade ju kommit för nfuaOrdet för art kunna fortsätta att

Redan

tala.

I PredikanöverApostolicznz^rt.2.CiteratavL.-M.Dewailly,Jists-CbristParohdeDieu2,Parisr969,s.
t61 n. 4. - Se Bengt Ingmar Kilströrn,Den kateketiska znderoisningen i Suerige tnder medeltiden, Uppsala
r958,s. r5z:"Detärisjälvaverket justThomasavAquino,somåstadkommitdenförstakateketiska
skrift, som päfallande föregriper en katekes i detta ords senare bemärkelse.'
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Filmen hette A Clockutork Orange och den hade premiär i Sverige under våren
1972. Men den bygger - ytterst exakt - på en roman av Anthony Bzrgess {rän 196r.
Den finns sedan något år i svensk översättning , En apelsin med uruerk, W * W r pZ z.
En apelsin med anerh

- och filmen - skildrar ett framtidssamhälle, där ungdomsligor och gatuvåld
är avsevärt mer utbrett än det är i nutida samhällen. Huvudpersonen Alex är ledare
för ett mindre gäng, som atgnar sig åt misshandel, stöld, våldtäkter och slutligen
mord. Till slut åker han fast, hamnar i fängelse, blir föremål för ett experiment som
går ut på att hämma hans drift för våldshandlingr, släpps ut ur fiångelset till samma
samhälle där han förut levat men nu utan förmåga attbegä våldshandlingar eller att
Boken

värja sig mot andras våld. Efter en tid blir det politiskt opportunt att avbetinga
honom, dvs. göra om honom till den han var.
Detta mycket korta referat ger i sig anledning till ett par reflexioner, men
dessförinnan finns några sanningar att slå fast kring huvudpersonen Alex.
Han är ond, finner det naturligt och trivs med det. Det är inte samhället eller
föräldraroa som provocerat honom. Han är inte någon obildad sälle - fastän han
skolkar från skolan - utan estet i allatänkbara avseenden. Han har föga insikt om
våldets natur utan ser det uteslutande estetiskt.
Ett citat kan tjäna det dubbla syftet att visa hur unge Alex resonerar och vara
smakprov på den framtidsslang boken är skriven på (något som vore väl värt en
andra artikel i ämnet):

Men bröder, det är dom där som biter sej på tänaglarna av grubbel över
till dåligheten som får mej att skratta högt. Dom frägar sej inte vad
orsaken till godheten är, och varför i så fall den andra avdelningen? Är lodisar
snälla, så är det för att dom gillar det, och jag skulle aldriglägga mej i deras

orvhen

nöjen. Och detsamma gäller den andra avdelningen. Och jag hörde hemma på
den andra avdelningen. Dessutom sitter dåLligheten i själva jaget, det enda, ni
eller jag när vi är alldeles oddinock, och det jaget är skapat av gamle Bog eller
Gud och är hans stora stolthet och radosti. Men det som inte är ,rjag>, kan inte
tåla det däliga, vill säja dom i regeringen och domarna och skolorna kan inte
tillåta det däliga därför att dom inte kan tilläta iaget. Och mine bröder, är inte
vår moderna historia berättelsen om hur tappra melenkiga jag slåss mot dom
där stora apparaterna? Jag talar allvar med er om det här, bröder. Men det jag
gör, det gör iag för att jag gilLar det (s. 36 f.).

Ville man vara filosofisk skulle man kunna säga att han är det ondas princip,
eftersom han själv är ond, vill vara ond och till och med upplever och utnyttiar det
onda på ett ont sätt och i ondskefulla syften

-

men i stort sett osjälviskt. Man skulle
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då i konsekvensens namn vil ja krossa detta onda - om man är pä andra avdelningen
vill säga. Det är vad politikerna i hans samhälle vill göra, genom att med psykologis-

ka metoder hindra honom att förverkligp sin onda vilja. Denna till synes logiska
ambition, som vinner vrildig anslutning, bestrids emellertid från tre håll:

r.
z.
3.

Fängelsedirektören vill ha straffmomentet kvar. Alex har gjort ont mot
samhället, alltså skall samhället göra ont mot Alex.
Det politiska oppositionspartiet (något slags liberaler) driver tesen atr man
mekaniserar människan på det viset och gör henne till
"en apelsin med
urverkr, som en av parders ideologer uttrycker sig.
Fängelseprästen menar att man dödar den fria viljan och därmed möjligheten för Alex att vara den han är eller att frivilligt förändra sig.

Man ger sig inte in på speciellt intrikata frägor, om rnan skall avgöra vilken av dessa
tre punkter som i första hand har författarens fulla stöd. För att det faktum att
författaren är mot metoden är helt självklart. Punkt r kommenteras över huvud
taget inte, och punkt z ställs i en obskyr dager, därför art den ståndpunkten
förfäktas av människor som handlar - till synes - uteslutande på opportunistiska
grunder. Å andra sidan är bokens titel hämtad från en bok i boken, som författats av
en av oppositionspartiets ideologer.
Det avgörande, tycker jag, är att Ålex själv kommer att uppfatta detta partis
"frihetstradition' som en ren abstraktion utan egentlig betydelse för honom själv,
medan han däremot finner fiångelseprästen - och därmed hans tes - både begriplig
och sympatisk. Yttedigare nägra citat kan - förutom att ge ytterligare smakprov på
språket - tjåna det dubbla syftet att belysa Alex'syn på sin "omvändelseo och att
ställa resonemanget i den kristna belysning, utan vilken boken otvivelaktigt blir
obegriplig:

r.

Det är kanske fruktansvärt attvar^god. Och när jag säjer så till dej, inser
jag vilken sjålvmotsägelse det innebär. Jagvet arr derta skall ge mej många
sömnlösa nätter. Vad önskar Gud? Önskar Gud godhet eller vårt val av
godheten? Är en människa som väljer det onda kanske pä nägot sätt bättre
än en människa som påtvingas det goda? Djupa och svåra frågor, lille
665yzr (s.83).
z. Och vad jag sen måste försöka slippa undan med sömnens hjälp, mine
bröder, det var den hemska och felaktiga känslan av arr det var bättre att bli
slagen än att slå själv. Om vecken hade stannat skulle jag kanske rentav
liksom ha vänt andra kinden till (s. ro4).

Vad det handlar om teologiskt och filosofiskt - men även personlig[ för Alex, men
visst inte politiskt - är alksä den fria viljans problem.

IIO

Ondskan

-

några nya rön

Författaren löser alltså inte konflikten mellan den allmänna viilviljan och ungdomsbrottslingars illvilja genom att förneka ondskan eller genom att anvisa en väg
för dess utplånande. Ondskan finns helt enkelt.
Det visar sig också i en suverän komposition av romanen. Våldet trappas under
den första avdelningen oavlåtligt upp från bagateller till det slutliga mordet. Efter
det att Alex blivit avbetingad och alltså inte längre kan utöva våld eller försvara sig
mot våld återkommer samma våldsinslag och samma människor men spegelvänt så
att Alex blir det försvarslösa offret. Slutsatsen ger sig själv utan moraliseringar.
Våldet finns, och ondskan finns, och det kan från en högre position - t. ex. läsarens
- v^ra likgiltigt vem som blir offer och vem som är vållande.
Skuggan au ett stek

Ondskans pätagliga existens är också förutsättningen för agentromanenskuggan aa
ett saek (Tremor of Intent), liksom också den fria viljan är det centrala - både
mänskligt och religiöst - i de slutsatser boken leder fram till.
Intrigen spelar som oftast i agentgenren knappast någon roll. Författaren har
emellertid med stor framgäng behållit det bästa av agenromanens standardrekvisita,
spänning, konfunderande roll- och sidbyten, intressanta och fascinerande typer och
miljöer, och han har t. o. m. infört oägra nya grepp, varav frosseritävlingen är det
oslagbart bästa. Men framförallt finns även hår oägra nya rön om ondskan.
Agentromanen är som alla vet dualistisk. De supermakter, som strävar att förgöra
varandra genom det ställföreträdande kriget i agenternas vädd, represenrerar motpolerna gott{nt. Denna schablon är normalt den första och absoluta förutsättningen för allt agentromanskrivande. Här bryts emellertid schablonen på samma effektiva sätt som i A Clockuorh, Orange.
Och författaren kommer också i denna roman fram till en radikal lösning på det
internationella spionagets (eller det kosmiska förloppets) problematik. Burgess går
naturligtvis inte på att en makt är god och en annan ond. Men han stannar heller inte
på det s. k. kå,lsuparstadiet för att såga au båda 2ir lika onda. Problemet är ett annat.
Det ställföreträdande kriget är, liksom allakrig, en kopia av den verkliga motsättningen, den nämligen mellan gott och ont. Men kopian år diilJg, och det gör det
svårt för oss, eftersom vi måste ta ställning. Gör vi inte det hamnar vi i något som är
värre än den onda sidan, nämligen i neutralitet, ett tillstånd där varken ont eller gott
har någon egentlig betydelse utöver det rent personliga.

Detta spel varieras i oändliga turer genom hela romanen, men det kan vara
intressant att se ett replikskifte på slutsidorna som belyser något av problematiken:
- Att känna Gud innebär att också känna Hans motsats. Man kan inte komma
ifrån den stora motsättningen.

Lars Melin

va? --- Jag fattar inte ... allt det där
joxet
dig.
manikeiska
du sprutar ur
Ytterst oortodoxt.
världen
så blir vi tvungna att använda både oortodoxa
- Ska vi kunna rädda
doktriner och oortodoxa metoder. Tror ni inte att vi allesammans skulle föredra
d j ävulsdyrkan framfor s j älvbelåten neutralitet ?

- Det där är väl manikeiska grejor,

Yad Skuggan aa ett soek beträffar är endast en aspekt behandlad här, nämligen den

tydligaste och mest accentuerade. Samtidigt som den behandlar den {ria vtljan
mellan gott och ont, ondskan och det neutrala, driver författaren ett gäckspel med
läsaren. Han skjuter fram problemkomplex som sveket, avhoppet, omvändelsen,
självförverkligandet osv., men släpper greppet utan att mer än antyda ett steg mot
lösningen för att långt senare anspela på händelsen ur en annan aspekt. Detta är i
högsta grad en de intellektuella upptäckternas och de spännande associationernas
guldgruva, samtidigt som det, t. o. m. i översättning, är ett språkligt mästerverk i sin
oändliga nyansrikedom.
Specialist på ondsAa

För en och annan kristen kan det kanske verka motbjudande att a i böcker som är
sprängfyllda med våld, sex och annan osmaklighet. Detta är ju den traditionella
inställningen. Men man kanske borde tänka på att de kristna är de verkliga specialisterna på ondska, eftersom kristendomen har en lära om ondskans ursprung, natur
och väsen.

Och detta är forvisso inte någon litterär nyhet. Några av de främsta detektivförfattarta, Chesterton, Sayers och Greene t. ex. har varit kristna, och de har väl alla
utgått från det maniheiska joxet för att vrida det rätt och ställa det onda i eft kristet
perspektiv.

Anthony Burgess insats är att föra traditionen vidare och art förnya den och
anpassa den efter vår tids allt snabbare svängningar. Hans utmärkta litterära kvalite-

ter har gjort honom till en mycket läst förfanare iprofana kretsar. Men hur är det
bland kristna, som verkligen borde ha förutsättningar att förstå honom?
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Max Horkheimer

Den 7 juli r97 3 dog Max Horkheimer, 78 är gammal, i Niirnberg.
Med utgångspunkt från de sociologiska realiteterna har han arbetat på att befria marxismen från dess ideologiskt betingade överdrifter. Han srod inte helt främmande för kristna synpunkter.

lnga illusioner!

- i detta utrop skulle man kunna sammanfatta vad Max Horkheimer i allt han
gjorde var angelågen om. Som vetenskapsman och som filosof ville han undvika alla
slags orealistiska drömmar. Enligt honom måste forskningen stå i livets tjänst. Utan
att i någon ytlig mening vara matnyttig måste vetenskapen vara inställd pä att göra
något för samhället.
Horkheimer var övertygad om att alla former av mänskligt agerande är bestämda
av civilisationen i dess under tidernas lopp uppkomna utformning. Han tröttnade
aldrig attpåpeka att människanät en gemenskapsvarelse. Även där hon ser ut att
vara helt självständig är hon - för det mesra utan att själv lägga märke därtill beroende av den grupp hon tillhör. Även i sina hemligaste önskemål är hon

förbunden med den kultur

i vilken hon lever. Hennes "logik"

är obönhörligen
avhängig av hennes sociala förankring.l När vetenskapliga landvinningar revolutionerar världsbilden - vilket exempelvis den kopernikanska övergången från den
geocentriska till den heliocentriska astrofysiken gjorde - beror detta aldrig uteslutande på upptäckternas logiska eller metodologiska innebörd. Även reella sociologiska processer liqger bakom.
Sin specifikt Horkheimerska prägel får sådana konstateranden inte förrän man tar
hänsyn till deras praktiska syfte. Vad Horkheimer ville säga var att vi måste vara
solidariska med varanda. Samexistensen är inte endast ett faktum, den sräller oss
samtidigt inför vår mest väsentliga uppgift. Ingen enskild människa och heller ingen
klass har anledning att leva i något elfenbenstorn. Ingen har lov att undandra sig
ansvaret för sin nästa. Det var det kravet som var centralt i Horkheimers livs- och
människosyn.
Max Horkheimer var av judisk börd. Därför emigrerade han

är t933 -

då professor i

samhällskunskap vid Frankfurts universitet - först till Genöve, senare till Paris och slutligen
till New York, där han vid Columbia university fortsatte sin verksamhet som forskare och
akademisk lärare. År r91o återvände han till Frankfurt för att på nytt överta ledningen av
Institutet för socialforskning. Som den praktiker han var, lämnade han aldrig någon sammanfattande framställning av vad han hade att säga. Han skrev tidskriftsartiklar, huvudsakligen i
Zeitschrift ftir Sozialforschung, aforismer och till och med utkast till dramer och noveller.
Dels föredrog han att omedelbart reagera på vad han mötte i sitt prövningsrika liv, dels var

I I denna tidskrift

har tidigare varit tal om förhållandet mellan logik och sociologi: Credo 5: (r97r) s.
z: r. Max Horkheimer hade inga teologiska ambitioner. Men teolögerna borde uppmärksamma vad han

har att

8-t

säga angående

azSt&

ett problem av så hög teologisk aktualitet.
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han kritiskt inställd mot all systematiseringsiver. Ju mera lättfattligt ett systemtänkande tedde

sig, desto mera misstänkte han att det våldfört sig på givna fakta. Han avskydde alla slags
förenklingar. Revolutionerande studenter har velat åberopa sig på Horkheimer. Siälv stod
han awisande inför deras tro att en inskränkning av professorernas frihet automatiskt skulle
medföra universitetets åstundade förnyelse. Han var medveten om den högre utbildningens
komplexa karaktär.

Horkheimer uppskatrade Karl Marx, därför att denne avslöiat de materiella
ägandeförhållandenas oberättigade dominans över kulturen. Så till vida var han
Marx'lärjunge. Han höll med om att de sociala formerna ingalunda är oantastliga
endast därför att de är nedärvda. Men han satsade inte på den av Marx förutspådda
revolutionen. Marx hade räknat med att den arbetande klassens situation ständigt
skulle försämras, så att samhällslivets inneboende dynamik slutligen skulle framkalla
en explosion. I själva verket har den förväntade revolutionen inte inträffat. Ja,
arbetarnas läge har sedan mitten på r 8oo-talet avsevärt förbättrats. Historiens reella
förlopp har alltså inte bekräftat Marx' ideologibestämda framtidsperspektiv. Max
Horkheimer var nykter nog att lågga mårke därtill. Han delade inte heller läromästarens generalisering. Han kunde inte betrakta produktionsförhållandena som det
enda villkoret för samhällsstrukturen och för historiens gäng. Han var för d jupt
övertygad om att människan är mer än ett objekt för blint verksamma nattrtlagar.
Enligt honom kan hon gestalta livet.
Hon kan det åtminstone till en viss grad. Därmed är sagt att Horkheimer inte var
vän av en oinskränkt framtidsentusiasm. Han var medveten om människans medfödda begränsning, dock inte som om han lidit brist på mod. Liksom han i sitt
personliga liv hade hävdat sig mot ett ibland motsträvigt öde, så ville han som
sociolog inte alls satsa på slumpen. Men hur mycket han än visste att vi kan sätta vår
prägel på vad som händer och sker, räknade han inte med något jordiskt paradis.
Enligt honom kommer vår längtan alltid att gå utöver det vi hunnit fram till.

D en

hri

t is

ka s am ltäll st eorin

Horkheimer själv den sociologi som han tillsammans med Theo(död
r97o) utarbetat och som höll ihop den så kallade Frankdor W. Adorno
furt-skolan. Metodisk stränghet och intentionen att vinna inflytande på livet var
parade med varandra. Horkheimer ville med vetenskaplig noggrannhet skaffa sig
kännedom om liget, därför talade han om en teori. Och han ville påverka det läge
han mötte, d:irför etikemerades teorin som kridsk. Till skillnad från fackvetenskapliga teorier i traditionell mening skulle den kritiska samhällsteorin inte nöja sig med
att sranna i laboratoriet, ännu mindre urarta i en esoterisk lek fackidioter emellan.
Den skulle tvärtom låta sig bäras av socialt ansvar. Den skulle bli en faktor i den

-

så kallade Max
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Ja, sjålva inventeringen av fakta - här som överallt
- skulle redan vara styrd av en "politiskn målsättning,
politisk i bemärkelsen av det som grekerna kallade
"poliso och som vi idag betecknar som samhälle. I sin vetenskap ville Max Horkheimer inte förbli hypotetiskt
deduktiv, han ville vara kategorisk och existentiell. Den kritiska teorin skulle ännu
inte ha fyllt sin uppgift när ett givet tillstånd med dess hiälp kunnat inregistreras.
Den skulle tvärtom själv redan vara början till en bättre framtid.
samh?illeliga verkligheten.

teoribildningens grundval

Det som utmärker den kritiska teorin framför fackvetenskapligt teoretiserande är
alltså hänsynstagandet till samhället i dess aldrig helt tillfredsställande realitet. Den
traditionella fackvetenskapen vill i görligaste mån lämna sina objekt i fred. Vetenskapsmannen spelar då rollen av en åskådare. Den kritiske samhällsteoretikern
däremot är aktiv. Han måste visserligen n gvna situationer såsom de är, men hans
beskrivning av samhällets tillstånd är ledsagad av värderingar och ställningstaganden, ibland av protester. Som ansvarskännande iaknagare kunde Max Horkheimer
inte nöja sig med att oengagerad medge att historiska förlopp i stor utsträckning är
resultatet av självständiga ekonomiska mekanismer. Han ville mer. Klarsyntheten
var för honom inledningen till aktivitet. Det är sanr atr historien i en viss mening gör
människan. Men det är ännu mera sant att människan är till för att göra historia.
Hennes fria avgöraoden präglar evenemangen. Vissa ked jereaktioner må vara nödvändiga, i samhället lika väl som i fysiken. Men insikten därom sätter ingalunda en
gräns för människans initiativtaganden. Den framsdr Färtom som en starr. Den är

ett stadium i kampen för att få grepp om händelseförloppen och tvinga in dem
under mänskliga måI.
Fackmannen i ordets traditionella mening åstadkommer sina arbetsresultat uran
att tänka på eller ens känna till de reella tendenser de gynnar eller bromsar. För
detaljforskningen spelar vetenskapens sociala villkor en lika liten roll som dess
efterverkningar i samhällslivet. Representanten för den kritiska teorin däremot låter
sig medvetet behärskas av praktiska intressen. Han väljer från början sina vetenskapliga kategorier och metoder ur synpunkter som aldrig uteslutande lisger inom
rarnen för själva vetenskapen. I sin yetenskapliga möda strävar han att skapa en
förnuftig ordning i världen. Vetenskapen är oumbärlig. Men målet för vetenskaplig
verksamhet bör ligga bortom en renr vetenskaplig inriktning. Den kritiske samhällsteoretikern är inte tillfreds med att ha ökat sitt vetande. Han vill påverka levnadsvillkoren så att människorna, i stället för att bli förslavade, kan vinna oberoende och
lycka.
U

r teologish synpankt

måste Horkheimer å ena sidan kritiseras ( r), men ä andra sidan visar hans tänkande i
åtminstone två avseenden en klar släktskap med kristen livssyn (2, 3).
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Vad kristendomen egendigen är förstod Horkheimer inte. Detta är det första som
bör sägas i sammanhanget. Trots sin ofta imponerande illusionslöshet var han
fången i sina sociologiska och sina historiska grundkategorier. Han förmådde inte
erkänna att någonting verkligen skulle kunna komma ovanifrån. Transcendenta
realiteter ville han inte drista sig att räkna med. För att ta ett exempel, så kom hans
man så får säga, honom att tolka den kristna trinitetstron såsom
"sociologism)), om
någonting som vuxit sarnman ur judisk monoteism och hednisk polyteism. Han som
alltid ville stödja sig på givna fakta föll därmed för en gångs skull offer för en
förenkling som inte har någonting att göra med det verkliga skeendet. I en tragisk
ironi blev han själv i praktiken ett exempel på vad han i princip var pädet klara med:
människans sociologiska beroende. Fornkyrkan har faktiskt utbildat sin trinitetsteologi som bakgrund till den kristna frälsningsid6n. Det var inte så att olika kulturtraditioner smält samman. Tvärtom var trinitetsdogmen en explikation av dittills

oartikulerade element i en ny livssyn. Det var natudigt att kyrkofiiderna i sina
teologiska reflexioner betjänade sig av sin tids tankeformer. Men vad de var inne på
var den kristna uppenbarelsen. Vad de ständig ånyo förvånades över var den
radikala förnyelse som genom det kristna budskapet hade kommit dem till del.
Antikens begrepp övertogs, men de klassiska antika filosofernas id6er och de
senantika mysteriereligionernas excesser hade ingen strålningskraft längre. Ord som
t.ex. natur, person, substans sattes in i nya sammanhang och fick därmed en ny
funktion. Om id6historien någonstans på mänsklighetens väg inte förmår tillhandahålla vettiga förklaringsmönster för vad som skett, är det inför den kristna trosövertygelsens uppkomst och inför dess teologiska bekrriftelse. Därom är ledande språkoch begreppshistoriker eniga. Horkheimer däremot förblev i kölvattnet på den
synkretistiska kristendomstolkning som under hans ungdomstid ännu var på modet. 2

Tog han anstöt av den konkreta gestalt i vilken kristendomen presenterade sig för
honom? Faktum är att den historiskt betingade utsidan inte lät honom trånga fram
till kärnan, vilket är så mycket mera beklagligt som han i sak stod kristendomen
nära. Han var ingalunda ateist i någon vulgär mening. All cynism var honom fjfuran.
Han hade till och med en viss uppskattning av religion i allmänhet och av den
kristna tron i synnerhet. Detta är det första som måste sägas angående Horkheimers
öppenhet gentemot kristendomen. Det var hans realism som här gjorde sig gåillande.

Hans närhet
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Max Horkbeimer

skap och familjeliv. Hur intensivt han än krävde att alla skulle vara solidariska med
alla, ville han inte alls frånkänna människan rätten au föra ett privat liv. Tvärtom, en
äkta solidaritet kan endast rädadfu var och en odlar sin privatsfär. Betecknande nog

betraktade Horkheimer familjelivets intimitet som ett ofrånkomligt villkor för
barnens harmoniska växt. Människor som under sina tidigaste levnadsår inte fått
leva i en fungerande familjs hägn har svårt att nå fram till full arbets- och njutningsförmäga. Inget kollektiv förmår ersätta den lika ömtåliga som invecklade växelverkan barn och föräldrar emellan. Samvetet får hjälp attv'äxa, och den unga människan
mognar till att i frihet ta ställning till civilisationens id6er - identifiera sig med eller
reservera sig mot dem. Horkheimer hade ögonen öppna för att nutidens av tekniken behärskade produktionssätt äventyrar beprövade livsformer. Där det fört till
nöd och elände har det omöjliggjort en människovärdig tillvaro och underminerat
familjelivets naturliga funktioner. Med sin förståelse för familjen som oumbärligt
element i mänsklig samlevnad visade Max Horkheimer sig fylld av värderingar som
med fog kan kallas kristna. Möjligen är de inte genomgående av kristet ursprung,
men i västerlandet har de på ett unikt sätt gynnats av den kristna tron.
Max Horkheimer gick längre. Han tillerkände uttryckligen religionen en uppgift i
samhället. Långt ifrån att vilja avfårda allt vad tro heter visade han sig intresserad av
att troslivet skulle räddas i en tid då vetenskapen nödgat teologerna till att söka nya
formuleringar eller, på Horkheimers språk: en epok där vetenskapen omöjligjort
någon tro i äldre tiders mening. Max Horkheimer rekommenderade åt trons försvarare att låta tvivlet bli ett stadium i sjiilva tron för att på det viset rädda religionen.
Av allt att döma hade han inte förstått att den s. k. negativa teologin just avser vad
han uppenbarligen tänkte på. Tongivande teologer var alltid medverna om att
människan har lättare att säga vad Gud inte är ån att säga vad han är. Det är inte
endast så att de transcendenta realiteterna ligger bortom gränserna för vad människan kan utforska. Även diir de blir verksamma på människans plan kan de inte
fattas med vanliga mänskliga begrepp. Horkheimer visste någonting därom. Eljest
hade han inte kunnat koncipiera id6n om tvivlet som religionens räddning. Hans
tvivel ville ju inte vara nedrivande. Tvärtom var det avsett som något konstruktivt.
Genom att kväva all obehärskad religiös entusiasm skulle wivlet garaoter^ troslivets
försvarbarhet.
Vad som ännu tydligarc ädagalägger hur mycket av förståelse som gömde sig
bakom Horkheimers oförståelse inför den kristna tron är hans gudsbegrepp. Tanken på en människovänlig gudomlig makt bortom erfarenheten är enligt honom
något evigt mänskligt. Den är ett uttryck för an människan omöjligen kan betrakta
oordningen i världen som något slutgiltigt. Max Horkheimer hade alltså en så att
säga dynamiserad gudsföreställning. Han vågade inte lita på en fristående absolut
realitet. Men han var förvissad om att människan på grund av sin fundamentala
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inriktning inte kan låta bli att

påsta sig

vid existensen av något gudomligt. Hans Gud
var en extrapolerad människolängtan! Människans vitalitet och den däri implicerade
naturliga optimismen får sitt högsta utslag i gudstanken. Människan kommer inte
ifrån att åtminstone åstunda någonting som är helt annorlunda än den alltid ambivalenta jordiska tillvaron. Uppenbarligen var Horkheimer oroad av teodic6problemet. Men han var det på sitt eget sätt. För honom var lidandet i världen inte en
instans mot existensen av en fulländad bakgrundsrealitet. För honom innebar världens elände snarare ett slags fingervisning. Det framkallar längtan efter en övedägsen garant för ordning, harmoni och lycka. 3

Horkheimers släktskap med kristendomen framträder utöver allt detta i någonting
som inte omedelbart har att göra med hans ståndpunkt och med innebörden av hans

ställningstaganden. Det är nämligen med sin stil som han betecknande nog

i

viss

mån står kristendomen nära.
Horkheimer försvarade vad han kallade den kritiska samhällsteorin. Dess egenart

ligger i att den vill vara mer än en ren teori. Den vill attackera missförhållanden i
samhället. Horkheimer bygger på teoretiska insikter för att binda ihop kunskap och
aktion. Den kritiska teorin vill - åtminstone i den måttfulla form den fått hos
Horkheimer - övervinna en lika livsfrämmande som livsfientlig rationalism utan att
därmed slå över i en tom aktivism. Den vill sätta in intellektet, men inte fastna vid
dess kyliga abstraktioner. Och omvänt vill den åstadkomma oro, men samtidigt hålla
reda på den bakom liggande anledningen. Det var denna enhet av tanke och liv som

kännetecknade Horkheimers insats. Det var ett
som därför också
"både - och'
präglade hans stil. Han ville både ta fakta som utgångspunktoch utlösa ett skeende.
Med sina ord ville han både dissekera fram förbisedda realiterer oclt vara utmanande.
Utvecklingshistoriskt sett är detta en tidig form av att leva och att tala, långt tidigare
än den som möter oss i vetenskapernas renodlade intellektualitet. Horkheimers
språk var alltså mera ursprungligt än det som ralas i modern teknik. Därför var det
också mera mänskligt. I och med att människan talar vill hon ju - åtminstone i
tidigare stadier av sitt vardande - även framkalla verkningar. Allt liv trängtar efter
att bli samlevnad, liksom det i sin tur till sist åven emanerat ur samlevnad. Språklig'
kommunikadon innebär på ett naturligt sätt en ömsesidig påverkan samtalsparterna
emellan. Makt över ordet är ursprungligen även makt över samhället.
I vårt sammanhang gäller det att uppmärksamma att även de kristna troskällorna
visar den ursprungliga och naturliga stilen. Bibeln talar alltid mänskligr i ordets fulla
mening. Den vill både upplysa och genomsyra läsaren. Den kristna traditionen har
heller aldrig lämnat det ursprungliga språkets dubbelinriktning. När en kristen
människa bekänner sig till trosardklarna vill hon f u ej endast ge information. Hon
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vill väcka genklang. Det kristna budskapets mål iir att adressaten skall ändra sitt liv.
Genom att meddela någonting vill Evangeliet nå ner till människans innersfiår. Med
sin förundediga nyhet om befrielse från ondskan syftar det kristna budskapet till att
åsradkomma en omvälvning i själarna. Kristet tal är förkunnelse. Som inget annat tal
präglas det av språkets inneboende
"både - och".
Inom ramen för vissa uppgifter måste talandet krympa ihop, det är sant. Tekniken
medför tillfällen då språket måste så att sägafrysas ner till bara en av sina funktioner.
Elektronhjärnor kan endast matas med informationer och spottar frarn nya sådana.
Men det tekniska språket är förföriskt. Det visar sig vara smittsamt. Med dess hjrilp
kan man undandra sig sitt ansvar. Max Horkheimer var av den uppfattningen att
språkets nedfrysning i dag gär för långt. Han ville återkalla sina samtida till att vara
solidariska med varandra. Han ville bryta det avhumaniserade språkets herravälde.
Däri liknar hans stil den kristna.
Han hade inte specifikt kristna målsättningar. Vad han hade att säga skilde sig till
innebörden från det kristna budskapet. Men han var en förkunnare. Hans kritiska
samhällsteori ligger på samma plan som den kristna ideologikritiken. Var Horkheimer härvidlag formad av sin härkomst? Han tillhörde ju samma folk som de
bibliska författarna. I varje fall tycks det framför alkvaragenom sin stil som han är
släkt med oss kristna.

Max Horh.beimers aerk
har fortfarande livskraft. Sociologerna bör inte glömma bort honom. Politikerna
kommer atr ha svårt arr helt förbigå honom. Och vi kristna har ännu större anledning att ta honom på allvar. Trots att han var fjårnn från oss stod han oss nära. Det
är sant att den som inte är för oss är emot oss. Men i fallet Horkheimer är det minst
Iika sant att den som inte 'dr emot oss är för oss.
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"Tillbaka till källan,

I

de dagboksanteckningar FranEois Mauriac regelbundet publicerade i fransk press

under 5o-6o-talet kretsar tankarna ofta kring den egna barndomen. Hela den miljö
som omgav den åldrande Mauriac talade till honom om det förgäogna, trogen som
han förblev sin hembygd vid Garonne-floden ända in i det sista.
>I går lämnade vi Malagar i skymningen. Det var en kviill ugyllenvit som en fisk"
för att citera FrancisJammes när denne evokerar en afton i Bordeaux. Bordeaux var
målet för vår färd. Varje bynamn i Garonne-dalen talar till mitt inre. Jag gav namnet
Virelade åt familien iLes Bien-Ainr$> (Md,agar, z9 maj rgtil.
Antipoderna Bordeauxlandsbygden runt omkring, sammanflätade genom skolårets växlingar, prestationskraven kontra friheten, en pendel som ständigx skulle
röra sig i Mauriacs inre.
nMitt liv kom att bli en oändlig skolavslutning. När orkestern spelade upp
ouverturen till Voyage en Chine och biskopen satte den gyllene lagerkransen på
mitt hår och den glödande julisolen utanför förebådade sommarlovet, dä anade jag
väl inte att mitt liv faktiskt skulle bli just detta ända till slutet, (zo januari r9jil.
Kädekshatet till staden - vare sig den heter Bordeaux eller Paris - med dess
krav men också med dess stimuli för intellektet, den nästan fullständiga lyckokänslan en gång frisläppt, som barnet på sommarlov.
gick mina tankar av och an under återfiirden tlll Malagar, när vi passerade de
"Så
sovande byarna som Garonne badar med sitt vatten och vars namn ingår i sången till
ett lyckligt barns sommarferier . . . Villenave d'Ornon, Beautiran, Virelade, C€rons,
Barsac, ... musik överlägsen all annan' (Malagar, z5 maj r9jil.
"Det finns platser som man inte kan tänka på i förening med vissa människor. Det
var omöjligr för mig att finna några beröringspunkter mellan den trakt där jag
brukade tillbringa mina långa sommarferier och en lärare i skolan. Den yttre
anledningen för Puybaraud att kommatrllLarjuzon var att läsa latin med mig."
Bokens jag i
kuinnanr, är här förvisso författarens språkrör.
"Den fariseiska
Vid läsningen av Les Bloc-Notes, dagboksanteckningarna som samlats i 3 volymer (Bloc-Notes r gt2-j7, 1958-6o, t96r-64, Flammarion) upplever man starkt
kasten mellan nuet och det förgångna, eller kanske snarare hur allt har en underbar
förmäga att smälta samman till något helgjutet. Vid sidan om engagemanget i tiden
finns alltid behovet
a(
till källan.
^v
oDenna nåd att alltid
^tervända
kunna
komma tillbaka dll källan, när jag så vill, dll detta
hörn av världen varifrän jag en gång kom, det blir ämnet för min mediration denna
dimhöljda morgontimme, Kristus Konungens Fest, som solen långsamt genomlyser.
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Riktigast vore det att förbli här i stilla awaktan, i detta gamla hus. Men dess charme
består just i att det utgör en sådan kontrast till oron i Paris. Om jag stannade här för
jämnan skulle den lyckokänsla som i dag uppfyller min sjZil lätt förbytas till vemod"
(Mal.agar,

3t maj ry1il.

till källan" . . . bilden faller sig naturlig för den som likt Mauriac hela sitt
"Tillbaka
liv levt vid en flod vars upprinnelse och slutliga förening med havet alltid upptagit
fantasien, för att sätta påtagliga spår i det bildspråk som är ett av Mauriacs särmärken.

o... det vackra vädret, regnet räcker för att jag skall lyssna till ropet från en
svunnen barndom. Allting kan tas i bruk för att fämig tillbaka uppför floden vars
mynning jagnätt fram till, för att återfinna den ensliga hed där jagför 6o år sedan
såg den bryta fram. Ja, sannedigen allt det tar jag till vara som tillåter mig att en sisra
gång doppa mina händer i den källa där mitt liv tog sin början bland pilarnas rötter>
(Verrars, rj aug. r9j8).
Med anledning av den sinnesfrid han sfälv nått fram till med åren, frågar sig
Mauriac på ett annat ställe: "Denna nåd, hur har den kommit att falla på min lon?
Det faktum att så mycket vämjelse, ångest, saknad, allt det som innesluts i ett liv,
och som dansar i en ödesmättad virvel vid flodens mynning ändå kan kallas frid och
lycka... däri tror jag inte ligger någon förutbestämmelse..." (Malagar,27 sept.
r959).
Mauriac har en viss släktskap med Marcel Proust, den besatte utforskaren av den
egna barndomen, den svunna lyckan. De borgediga miljöer de bägge kom från hade
ett och annat gemensamt. Våixlingen stad-landsbygd, lyckokänslan i naturen, de
intellektuell^ segrarna i skola och på universitet, de vuxnas heta diskussioner kring
Dreyfus-affären. Moderns centrala roll. I Prousts fall den blida, orientaliskt sköna,
som med vis resignation underkastade sig mannens auktoritet, mån om att inte
>sticka hål på dess hemlighet", fylld av ångest inför sonen Marcels vacklande hälsa
och stora känslighet. Hos Mauriac den ensamma modersgestalten med de 5 barnen
vid sin sida, tyngd av sitt ansvar, med sinne för det praktiska, men också med en
nästan spansk religiositet. Om de sina skriver Mauriac på ett ställe i Les Bloc-Notes:
,rRedan som barn var min bror (Raymond) en drömmare, alltid frånvarande, långt
borta, så olik den briljante Pierre. Jag ser honom alltid framför mig över läxboken,
försenad med hemuppgiften. Vår mor, som var en kraftfull kvinna, sörjde över att
hennes åldste son forefoll så räddhågad inför livet, så inåtvänd och bara intresserad
av de böcker han själv valde. I grunden mer än någon av oss ätding till heden.
Denna kädek till hedlandskapet har jag kanske gett uftryck åt i vad jag skrivit, men
han är den som verkligen upplevde det landskapet inifrån under sina oändliga
strövtåg bland snåren och kärren i Saint Symphorien, med geväret på axelno ( r o juli

rq6o).
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Att barnets roll är framträdande i Mauriacs rent skönlirterära produktion är något
som ofta förbisetts. Det finns alltid en tendens att vilja se en disproportion mellan
mörkret och ljuset hos denne kristne författare, nådens kraft bryter ofta knappt
skönjbart fram mot slutet av berättelsen oftapä bokens sista sida eller rent av sista
rad. Och då har man först fått dväljas i stagnerande miljöer, vid sidan om människor
som stelnat i sitt hat, sin grämelse, sitt penningbegfu. Men där ligger alltid vägar
öppna i den värld Mauriac skapar kring sina gestalter, det är bara att inkröktheten
hos dessa vilsna varelser ofta är så djup att de inte längre har ögon att se med,
känslor att förnimma med. Vägen till den egna befrielsen kan ofta gä just över ett
barn.

Lortgrisen, le Sagouin, hunsad och föraktad av alla, till och med av sin egen mor
på grund av den hängande våta underläppen, som så starkt påminner henne om
barnets far, som hon äcklas av, hade kunnat bli en väg till åtedösning för henne.
oOch ännu långt efter insomnandet upplyste ett leende detta lillgamla barnansikte med den hängande våta undedäppen, ett leende som modern kanske skulle ha
varit förvånad över, om hon hade varit en av de diir mödrarna som kommer och
stoppar om sin lille gosse i sängen och nedkallar välsignelsen över honom, när han
somnat.>) Blev han inte den vägen för sin egen mor så kom dock bilden av honom
efter hans död att etsa sig fast i minnet på en byskollärare, som förskjutit honom,
men som i mörkret med blicken usöker bortom föremålen, bortom våggarna och
möblerna och tegelpannorna på taken, bortom nattmörkret och vinterhimlens stjärnor, söker, söker efter det andens rike från vilken det odödliga barnet kanske kan se
honom, kan se den tår som han glömmer att torka bort från sin svarrmuskiga kind."
Mauriac har sjiilv förvånats över att så få kritiker fäst sig vid barnets centrala roll i
hans böcker. Det är naturligt för en kristen diktare att se på barnet som en väg till
återlösning, ty genom barnet kan den vuxne lyckas ta emot himmelriket med ett
barns sinnelag. Det äkta livet är det där barnasinnet aldrig förkvävs. Men hur ofta
sker det? Då blir just konfrontationen med barnet av avgörande betydelse.
Mauriac säger i Paroles catboliques:
"Ett barn drömmer i centrum för alla mina
böcker, barns första kärlek, de första kyssarna finns där, den första ensamheten, allt
det jag 2ilskat i Mozarts musik. Man ser ormarna i mina böcker, men inte duvorr-ra
som där bygga sina bon, ty för mig är barndomen det förlorade paradiset på vägen
mot syndens mysterium.r, Mauriac är fascinerad av detta sammansatta livsvillkor
som är just barnets; steget till vuxenblivandet som inneb?ir ett avsked till lyckan och
enväg mot synden, som han säger. >Sov du lyckliga barn'r, är en signifikativ fras
som uttalas av en sargad människa vid åsynen av ett oskyldigr barn i boken Galigai.
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En man och en kvinna ser på sin sovande dotter Madeleine i >>Le Disert de l'amourrr.
Vad är det de fiåster sig vid? Den lilla foten som sticker ut mellan sängens spiälor.
Foten bekrivs i sublima termer, >)pur>>, ren, likaså handen liten, avspänd, underbar,

merveilleux. Le merveil, undret, finns där, i all sin enkelhet och omedelbarhet, ett
ögonblicks frid förenar två främlingar.
IOrnboet säger den gamle om Luc, barnbarnet: >Han hade just tagit form, han var
orörd och full av nåd. Sj2ilv kände jagvid hans sida min egen oformlighet."
Ordet ungdom år för Mauriac en term för att ange en fas, ytterst dramatisk,
konvulsiv - barndomen, I'enfance, skall vara ett sinnestillstånd som aldrig upphör.
Lyhördheten för denna verklighet genomsyrzu allr Mauriac skriver. Under ytan anar
man alltid källan, la source, eller som han sjiilv uttrycker det: ,under den tjocka
kupan som omsluter vära handlingar finns barnet, oförändrat: siälen låter sig inte
underkastas tidenu (Vae sur nes Ronmns).
De centrala sidorna i Mauriacs författarskap verkar därför snarare vara resultatet
av ett återfinnande än av ett skapande.
Men ofta är det först efter döden som barner lyckas göra sin makt gällande; så var
detiLe Sagouin sä är det i Le Dösert de I'anour. Maria Cross, av småstadsbourgeoisien
betraktad som en lätdirdig kvinna, befinner sig i en dubiös situation, i t€te-ä-t€te
med en ung man som hon intresserar sig för som för en son. Men hon är rädd för att
hennes skamfilade rykte skall få ynglingen art rro att hennes avsikter är de som
omgivningen alltid tillvitar henne. Plötsligt fylls hon emellertid av dllförsikt, hennes
lille son FranEois förs på tal, ett gossebarn fött utom äktenskapet, dött blott nägraär
gammal. Och Mauriac skriver:
gossen hade kommit in likt vilket barn
"Den lille
som helst som hör moderns röst i salongen och som kommer in utan att knacka.
Eftersom gossen står där är det ett tecken på att det i hela situationen inte finns
annat än renhet. Varför kände du det så pinsamt, stackars kvinna? Lille Frangois står
där vid din sida, han ler, han rodnar inte.', Och i vår egen dödsstund skall vi åter
möta barnet vi en gång var. Tanken är ofta förekommande hos kristna författare.
Bernanos skriver på ett ställe:
>Visst är mim inre fyllt av döda. Men mer död än alla är den lille gosse jag en gäng
var och ändå, när stunden kommer är det han som åter intar t€ten i mitt liv och
samlar tillhopa mina stackars år ända till det sista och likt en ung ledare skapar
ordning i leden bland sina veteraner och i spetsen för dem vandrar in i gudshuset.,

,Det barn jag alltjänt är"
Mauriac har lättare än Bernanos att redan i livet nå tillbaka till det oskuldsfulla
barnet, därom har redan åtskilliga citat alat. På ålderns höst kan han säga: "Det barn
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jag alkjämt är, ty man måste ständigt bli det på nytt för att få del av livets bröd"
(Vemars, r5 aug. r958).
De egna barnbarnen leker omkring honom:
gör sig inte reda för det nu de
"De
lever mitt i, omedvetna om den lycka som strömmar inom dem och som lågger
grunden till en hemlig källa de kommer att ösa ur ända till livets slut - åtminstone
är det fallet med den som räknar sig lite till min sort. Ett barn kommer in i rummet
där jag sitter, för att gömma sig, det fåster sig inte vid min närvaro mer än om jag
vore en vanlig möbel. Och så ut igen, genom terrassfönstrer> (2o juli rg6o).
Mellan de bäege yttedigheterna barnet - åldrandet som till sist smälter samman
till ett ligger så livet självt, det drama Mauriac analyserat i bok efter bok. Ett drama
och en tragedi i den mån det är ett avståndstagande från den renhet, som genomsyrar begynnelsen.
Hur gestaltade sig då vuxenblivandet för Mauriac själv? Därom skall en andra

artikel handla.
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Aquinatens ungdomsår

till Thomasåret och till Amadeo
lifulla zppsats om ,Männhkan Thomas, (i
Credo rg74 nr r) fi)ljer bär några kompletterande

Som ett

litet å propos

Paolinos

rader om Aqainatens släktkrets ocb angdomsår.

Man ser ofta den uppgiften att Thomas av Aquino
var greveson, liksom det brukar heta om Albertus
Magnus att han var >>greve av Bollstädt". Det sistnämnda påståendet härstammar från sentida förgylIate av illustra personers stamträd. Det har aldrig
funnits nägra grevar av Bollstädt. Det enda vi vet
om Albertus år au han var >ex militaribusu, av
väpnarståndet.

Lavoro, det bördiga landet nor om Neapel, och
dog omkring r245. Teodora skänkte honom tolv
barn, åtta söner och fyra döttrar. Thomas av Aquino
var den ynste av sönerna. Det vill synas som om en
av hans bröder blev sekulärklerk; han dog troligen
tidigt. De andra bröderna blev dll en början riddare
i Fredrik II:s tiänst men bröt senare med honom
och deltog i en sammansvårining, vilket kostade en
av dem, Rinaldo III, livet och drev de andra i landsflykt. Den äldste, Aimone II, återvände med Karl
av Anjou och dog som justitiarie över Sicilien. Intressant är att antingen Rinaldo III eller hans brorson, en yngre Rinaido, bör identifieras med trubaduren Rinaldo d'Aquino, en av de första skalderna

Vad Thomas beträffar, härstammade han verkli- på italienskt folkspråk. En bror till den yngre Rinaldo stupade vid den unge Konradins sida vid
Tagliacozzo. Släkten fördes vidare av en av de åtta
bröderna, Adenolfo. Från honom härstammar fafars farfar, Landone IV som dog rr37. Därefter miljen d'Aquino, grevar av Belcastro.
upplöstes grevskapet. I de romanska länderna är
Att Thomas anförtroddes benediktinerna i Mondessutom vanligen inte - som i Tyskland och tecassino skedde säkerligen inte utan en tanke på
Norden - alla söner till en greve grevar. Landones att han vid mognare år skulle bli abbot i det mäktiga
äldre son Pandolfo var helt enkelt herre av Aquino. klostret. Man fölide därvid släkttraditionen, abboFrån honom härstammade grev^rn av Acerra, ten Landolfo Sinibaldi, som dog kort efter Thomas
också den Tommaso som äktade konung Manfreds inträde i klosterskolan, var hans nära släkting på
syster och kämpade med denne mot Karl av Anjou. mödernet. Den som gjorde slut på Thomas skolHans son, den siste av denna släktgren avrättades av gängvar kejsar Fredrik II, som efter det han blivit
bannlyst av påven rz39 Lät besätta klostret och
Karl II.
fördriva munkarna.
Landones yngre son Rinaldo var herre av RoccaThomas fortsame nu sina srudier vid det nygrunsecca, den borg där också Thomas föddes. Herrarna
tlade universitetet i Neapel. Som hans lärare nämav Roccasecca var trogna anhängare av den gamla
nes magister Martinus och Petrus de Hibernia. Den
normandiska dynastin i kampen mot hohenstaufern
Henrik VI. Rinaldos dotter gifte sig med den olyck- sistnämnde känner vi genom hans skrifter. Han var
lige siste normandiske pretendenten Tancred av magister vid artistfakulteten, naturfilosof, och en
Lecce. Rinaldos äldste son Riccardo blev greve av deciderad anhängare av Aristoteles, influerad också
av Averroös. Den förstnämnde åter har Martin
Acerca, men föll i Henriks händer och led en kvalfull död. Däremot försvarade Riccardos brorsöner Grabmann identifierat med den kände författaren
Rinaldo II och Landolfo framgängsrikt det nästan av skrifter i logik och språklogik Martinus de Dacia
ointagliga örnnästet Roccasecca mot Henriks tyska - icke Dakia! Dacia kallades under medeltiden Da
trupper. Efter Henriks död rr97 hyllade herrarna mark, medan antikens Dacia resp. Dakia (här kan
av Roccasecca likväl hans lilla son, den blivande det hårda unalet vara befogat) var ett område närkejsar Fredrik II.
mast motsvarande det nuvarande Rumänien. VilLandolfo äktade en dam vid namn Teodora (icke ken fascinerande tanke att Thomas av Aquinos förFeodora, en rysk namnform som inre hör hemma ste lärare i logik skulle varit dansk!
här), ättling av de normandiska grevarna av Chieti
Pater Heinrich Roos i Köpenhamn har i serien
Corpus philosophorum Danicorum medii aevi
och Teate. Han blev i sinom tid kejsarens justitiarius - lagman skulle vi kanske säga - över Terra di 196r utgivit Martinus de Dacias skrifter med lärd
gen från Erevarn av Aquino, en langobardisk släkt i
Syd-Italien som kan föras tillbaka till 8oo-talet. Den
siste greven av Aquino var emellertid Thomas far-
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inledning. Det framgår där att Martinus verkar som
lärarc i Paris, och att han utan tvivel är identisk med
den Martinus de Dacia, magister i teologi, kanik i
Paris, Lund, och Roskilde samt dekan i Slesvig, som
åtminstone frän är rz88 var kansler hos Danmarks
konung Erik Menved, rzgo föreslogs till biskop av
Roskilde, tz96-97 i sin konungs ärenden vistades i
Rom, r3oz befann sig i Paris och r3o4 avled därstädes samt begrovs i Notre Dame.

Frägan dr om denne man verkligen redan
r239-44 kunnat undervisa i Neapel. Helr uteslutet
är det icke, honom har då beskärts god hälsa och
hög ålder. Men särdeles troligt synes det icke att
den unge Erik Menved i en upprörd tid valt en
kansler som då måste varit närmare 7o är gammal.
Heinrich Roos synes böjd för att placera Martinus
de Dacias författarskap i Paris omkrin g tz1o, möiligen ett par decennier senare, men i så fall som
tillhörande en äldre skola. Så synes sannolikheten
tala emot identifikationen av Martinus de Dacia
med Thomas lärare. I sista hand blir frägan dock på

nuvarande stadium öppen.

Jarl Gallen

Kardinal Josef Mindszenty
Den 5 febr. detta år överraskades världen av ett
telegram från Vatikanstaden, som kort meddelade
att ärkebiskopsstolen i staden Esztergom i Ungern
från detta datum var obesatt. Meddelandet berätrade att den 8r-årige kardinalen Josef Mindszenty
frivilligt avgätt frän sin befattning som primas över
de katolska biskoparna i Ungern.

Den åldrige kardinalen lever idag i exil

i Wien

där han nägon gäng deltar i den kyrkliga debatten.
Men det är en gammal och sliten man som låter sin
stämma bli hörd.
Under hela sitt långa liv framstod Mindszenty
som en halsstarrig kyrkofurste som praktiskt taget
ensam kämpade för den katolska tron. Han såg sig
slälv som en martyr i en ond och ogudaktig värld,
och för samtiden var han symbolen för den kristna
kampen mot nazism och kommunism. Sin strid mot
dessa

politiska riktningar för han fortfarande under

exilen i rWien. I sin geografiska och andliga isolering
har han idag svårt att förstå Paulus VI:s nya östpoli-
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tik och att denne icke längre kan använda

sig av sin

kardinals tjänster.
Mindszentys liv har under 7o är varit en srändig
kamp för den kristna tron och den katolska kyrkan.
De sociala och politiska våxlingarna under de senaste årtiondena och den hårda kyrkostriden i Ungern
blev till slut för mycket för den rakryggade kyrkomannen. Ständiga konfrontationer med kommunistpartiet i hans hemland slutade i arrestering och
fångelse för den stridbare kardinalen. Han skulle
komma att fira sin 6o-årsdag i fängelse och som
7o-äring befinna sig som politisk flykting på den
amerikanska ambassaden i Buäapest och som
8o-åring leva i exil i Österrike, fråntagen sin ärkebiskopsstol och ställning som primas i Ungern.
Denne ungrare med tyskt blod i sina ådror, föddes r89z som son till en enkel bonde av schwabisk
härstammning i den lilla västungerska byn
"Cshimindszentr. Han hette usprungligen Josef Pehm,
och det var först r94r som han ändrade sitt namn
till det magyariska Mindszenty inspirerad av orrs-

namnet, som översatt betyder

"allraheligaste".
Namnändringen gjorde han för attframhällaatt han
var ungrare i själ och hjärta och det var också en
demonstration mot nazisrerna.
Ar ,9r5 blir han prästvigd och lärare i religion,
r9z7 utnämns han till kyrkoherde, r937 blir han
kanik, r944 biskop av Veszprem, r945 ärkebiskop
av Esztergom och primas för Ungerns biskopar och
7 miljoner katoliker. Utnämningen till kardinal
mottogs med jubel av de troende, som i dessa oroliga och osäkra tider i honom såg den starke herden
över en splittrad och förföljd hjord.
Mindszenry tog omedelbart upp striden mor nazismen, och r944 som biskop i Veszprem protesrerade han mot den fascistiska
Med skärpa vände han sig "pilkors-regeringen'.
mot denna ungerska

"Quisling-regim,'
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han kallade förrädare mot

sitt land. När regimen befallde honom atr lämna
biskopspalatset protesterade han genom att i spetsen för tusentals katoliker marschera genom stadens gator ifdrd biskoplig ornat. Tillsammans med
r6 präster arresterades han och sändes till fängelse.
Nazistregimen försökte pä alla sätt få honom att
ändra sin inställning till den nya politiken, men han
v'ägrad,e att tala med förrädarna.

Efter kriget då Ungern med Sovietunionens
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hj?ilp blivit en kommuniststat och under efterkrigsperioden då det kommunistiska trycket ökade försvarade Mindszenty modigt alia anstormningar mot
kyrkans integritet. Han svarade kategoriskt ne! till

alla kompromissförslag från kommunisterna. Han
vägrade att acceptera den nya ordningen och såg sig

siälv som räddaren av det kristna Ungerska Riket,
som en gång Stephan den Helige för över r ooo år
sedan grundat. Han bekämpade varje statligt ingripande mot de kyrkliga rättigheterna. 1946 protesterade han mot upplösningen av det katolska ungdomsförbundet och r947 mot kommunistpardets
och säkerhetspolisens attacker mot enskilda präster. 1948 anklagade han partichefen Rakosi och
fördömde partiets religionsfientliga demonstrationer.

Under dessa år av konflikter med kommunistpar-

tiet stod den katolska kyrkan enad och stark

och

Mindszenry på hölden av popularitet. >Mariafesten" i oktober r948 samlade 40ooo iublande katoliker som under sång och glädje demonstrerade sin
trohet mot kyrkan.

Med beundran följde västvädden händelserna i
Ungern och tusentals sympatibevis strömmade in
till den orädde kardinalen. I världens kyrkor bad
man böner för hans kamp för religiös frihet åt Ungerns katoliker.
Partiledaren Rakosi awaktade sin tid. Oväntat får
han hjälp från ett litet antal präster i Budapest, som

plötsligt uppträder som kritiker mot Mindszenty
och hans kamp mot kommunistpartiet. De vill ha en
uppgörelse med kommunisterna och anser att den
ungerske ärkebiskopen gått för långr.
När Mindszenty tar upp kampen mot dessa renegater och intensifierar striden mot regeringschefen

slår partiet tillbaka. På julaftonen rg+8

sor stormar fångelset och befriar den beryktade
kyrkofursten. Stående på en erövrad rysk pansarvagn och med den ungerska flaqgan i handen, drar
han in i Budapest. Fyra dagar lever han som fri
människa. Under dessa dagar hinner han hålla radioanföranden, där han anklagar ministerpresidenten Nagy och kommunistpartiet för mord på oskyldiga ungerska patrioter. Tyvärr innehöll hans appeller till det ungerska folket gamla och slitna fraser
som helt missförstods. Han hade inte följt med sin
tid och uppmanade nu massorna att ätergä till den
gamla tiden, något som ingen kunde acceptera. Den
ungerska ungdomen kämpade mot stalinismen,
men man ville inte ge sina liv för den gamla ungerska feodalismen. Tyvärr var Mindszenty ingen diplomat.
Den ryska militärmakten griper in och efter en
blodig vecka är den ungerska revolten krossad. I
sista stund flyr Mindszenty till USA:s ambassad där
han {är en fristad. Under r 5 är fram till rgt r kommer han att tillbringa sina dagar som ofånge', utan
land. Den amerikanska regeringen var inte glada
över sin celebre >gäst>. Det ungerska kommunistpartiet rasade och Sovjetunionen begärde hans utlämnande.

Inte heller Vatikanen var belåten med sin kardi-

nal. Redan nu försökte Rom ta upp diskussioner
med kommunistregimen

i Ungern, men Mindszen-

tys ofrivilliga vistelse i landet glorde alla samtal
omöjliga. Själv uppträdde kardinalen stolt och
oförskräckt och förkunnade 'att en herde inre
kunde överge sin hjord i tider då v^tg^rn går till
attack". Under alla dessa år var USA:s ambassad
strängt bevakad av soldater och säkerhetspoliser
som följde varje rörelse innanför murarna.

han

r97r tat Vatikanen den första allvarliga kontak-

arresterad och fängslad. Skenprocessen i februari
r95o blev en overklig tragedi för omvärlden. Inför
domstolen uppträdde den en gång så modige gudsmannen som en helt apatisk fånge, som erkände alla
anklagelser som förelades honom. Rykten om droger och psykiskt nedbrytande gick genom världspressen. Den hårda domen löd på livstids tukthus
och anklagelsen var högförräderi.
Sex år tillbringar Mindszenty i tre olika fångelser
för det mesta i ensamcell. I oktober r956 bryter det
ungerska upproret ut och jublande människomas-

ten med den ungerska regeringen i ett försök att

blir

bryta dödläget i förbindelserna mellan de två sraterna. Man kommer till en preliminär lösning av
problemen och kommunistregimen utlovar fri lejd
för Mindszenty. Villkoret vat att han omedelbart
skulle lämna landet och avresa till Rom.
Vid en högtidlig ceremoni i Vatikanen sätter påven en dyrbar ring på hans finger, och en mässa
avhålles för den oförskräikte kyrkomannån. Redan
nu förstår Mindszenty att hans liv som kyrkoman är
slut och resignerat säger han: "Jag finner'mig i den
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Helige Faderns utlåtande. Jag kan inte vara ohörmot honom.t
Den nya östpolitik som Vatikanen nu inlett går ut
på att öppna vägen för kyrkan och dess troende.
Vatikanen måste kompromissa och man måste få ett
slut på det kalla kriget. Man måste aktivera sin
ställning och försiktigt utbreda den religiösa förkunnelsen bakom järnridån. Man måste vinna tid.
Den liberalisering som trots allt försiggår i Öststaterna kommer att hiälpa till. Men for{arande är
motståndet hårt. De östeuropeiska regeting^rn
önskar en avspänning mellan kyrkan och kommunistpartierna i syfte att infiltrera och behärska den
kyrkliga administrationen. Men de vågar inte möta
modiga och självständiga män som Mindszenty eller
den ukrainske kardinalen Josyf Slipyj eller den
tjeckiske biskopen Josef Beran.
Det är dessa martyrer som idag förberett marken
och gjort det möjligt för Vatikanen att genomföra
sin nya Östpolitik.
sam

Vårldens kristna skall aldrig glömma dem.
Björn Arrhän

Ärkebiskop Unni
Unni var tysk och utnämndes är 9ry till ärkebiskop
Hamburg-Bremen. Under Unnis ärkebiskopstid
skedde en omfattande expansion från Tyskland mot
Danmark. Det förra landet fick kyrklig överhöghet
bl.a. överJylland. Vi fick en omfattande missionsverksamhet under denna tid, då det tyska inflytandet var mycket stort, även kulturellt sett. Kort efter
934 reste Unni till Danmark. Han underhandlade
där med kung Gorm. Därefcer fortsatte Unni till
Birka, där han dog fu 936.
av

I den äldre Västgötalagen står Unni som biskop i
Skara eller över Västergötland. Natudigtvis vet vi
föga om biskop Unnis befattning med missionen i
Skara stift. Men av runstenar och åldre material vet
vi, att missionsarbetet var omfattande långt före
Olof Skötkonungs dop roo8. Ett biskopscentrum
med allt vad detta innebär kunde inte uppstå utan
en lång förberedelsedd.
Då man tidigare skrivit om årkebiskop Unni har
man ansett, att hans namn i Skara stifts biskopskrönika varit helt oriktigt och beroende på en felaktig
tradition. Det finns emellertid en uppgift på en av
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gravstenarna utanför torndörren i Husaby kyrka.
Den ger oss en möilighet att något korigera vad
som tidigare skrivits om ärkebiskop Unni. En runtext upptar hans namn Uhni. Detta namn kunde
skrivas något olika: Uhni eller lJnne, men det är en
och samma person, som det är frlga om. Flans
namn på gravstenen i Husaby kan inte ha kommit
dit av en ren slump. Vi måste förutsätta, att han, då
runtexten skrevs, hade anknytning till Husaby kyrka, vär främsta missionshelgedom. Runtexten i Husaby upptar bara tre ord i runor: en förkortning av
Jesus Kristus, och denna återkommer tvä gänger,
och den tredie texten äterger ärkebiskopsnamnet
Uhni. Det råder knappast någon $ekan om att den
rätta tolkningen av runorna åsyfar ärkebiskopen

Uhni eller Unni.
Vi vet, att ärkebiskop Unni dog i Birka är g16.
Han blev begraven i Birka, men en del av hans
kvadevor fördes till Bremen, där också hans grav
återfinnes. Men även Husaby kanske erhöll reliker
och han blev ihågkommen på ett stenmonumenr
där. Vi skall också komma ihäg, att ärkebiskop Unni var den äldste historiskt kände missionären i
Västergötland. Han reste igenom detta landskap
och ordnade missionen här och deltog också i dess
organisation och arbete. Sålunda har man inte rätt
att helt bortförklara Unnis insats i missionen och
uppbyggandet av kyrkans verksamhet på 9oo-talet i
Sverige och framfördlt i Skara stift. Då biskop Un-

ni sägs vara Skara stifts förste biskop, är denna
uppgift inte tagen ur luften, då vi historiskt kan
beLägga hans namn på en runsten i Husaby.
Det är alltid glädjande då ett litet fragment från
vår äldsta historia kan belysas genom en inskription. Har verkligen biskop Unni med rätta blivit
betraktad som Skara stifts förste biskop? Den frågankan vi inte helt nonchalera. Den måste omprövas. Författaren till biskopslängden i den äldre
Västgötalagen har tydligen haft tillgång till en bestämd och historiskt riktig tradition, då han sätter in

ärkebiskop Unni i biskopslängden i Skara. Ärkebiskop Unni har i likhet med vad som förekommer

i bibliska områden betraktats som Skara stifts förste
missionär och därmed också i analogi med vad som
förekommer i andra länder som dess förste biskop,
trots att han aldrig haft någon fast biskopsplats i
Sverige.
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Gesta pontificum av Adam av Bremen upptar
Unni ett flertal gånger och enligt denna källa var

Unni ärkebiskop i Hamburg-Bremen i r8 år. Utgivaren av Adams Gesta pontificum anger, att tiden
blir efter r oktober 9r8 fram till Unnis död r7
september 936. Unni besökte Sverige och reste då
genom Västergötland. Han dog i Birka och begrovs
i denna stad. Men huvudet fördes till ärkebiskop
Unnis kyrka i Bremen, där det placerades i en kista
vid altaret. Denna kyrka bär namnet Sankt Peters
kyrka i Bremen. I scholion eller tillägg till Adam av
Bremens framställning heter det, att nägra av ärkebiskop Adalvards män hade sedan besökt Birka,
som då var ödelagd genom krigshärjningar. Därför
kunde de inte längre finna ärkebiskop Unnis grav.
Flera forskare har notiser om ärkebiskop Unni
och hans vistelse i Sverige, men vi tar här endast
med sådant som direkt berör ärkebiskopens besök i
Husaby och Birka. Såsom missionär och en av de
mera kända personerna på sin tid blev ärkebiskop
Unni medtagen i flera traditioner och som helgon
kunde han anropas och medtagas på runstenar. En
runsten på Åland anges av flera forskare ha en
inskrift med namnet Unni.
Av Adam av Bremen vet vi sålunda, när ärkebiskop Unni besökte Sverige. Vi får räkna med att
Unnis korta vistelse i vårt land fick betydelse bl. a.
därigenom, att han kom att räknas som Ansgars
efterföljare bland Sveriges första missionärer. Vi
vet också, att han kom att räknas som helgon.
BrorJansson

Birgittiana
störe delen av sin
ärgäng ry73 åt uppsatser över birgittinska ämnen;
dessa uppsatser har fått ert eget titelblad,
"Birgitta
och hennes tid".
Professor Hjalmar Sund6n skriver om ,Den heliga Birgiaa och hennes biktfar magister Mathias.
Ett bidrag till tolkningen av Frågornas bok". Sundön har behandlat detta ämne urförligare i sin bok
"Den heliga Birgina. Ormungens moder som blev
Kristi brud", Sthlm 1973 (rec. av Sven Stolpe i

Kyrkohistorisk årsskrift har ägnat

Credo t974nr z).
Universitetslektorn

fil. dr Tore Nyberg skriver
om "Offenbarungen Birgittas tiber die Ordensreg--t qz9lS

gel. Zum Verständnis der fortlaufenden Sorge Birgittas frir ihren Klosterorden."
I uppsatsen "Den heliga Birgittas och den helige
Petri av Skänninge diktverk omJungfru Maria och
den teologiska bakgrunden till diktverken, redogör fil. dr, teol. lic. Tryggve Lund6n helt kort för de

ett officium för varje dag i veckan
i Vadstena skulle läsa och som
tillsammans kallas "Jungfru Marie örtagård". Lund6n meddelar att han förbereder en fullständig
öpersättning av dessa officier.
Den sakkunniga trion konservator Svante Hallberg samt antikvarieroa fil. lic. Rune Norberg och
teol. dr, fil. lic. Oloph Odenius, som i tidigare årMaria-officier

-

-

som systrarna

gängar av KHÅ har behandlat dominikanska, franciskanska, benediktinska o. a. bevarade sigill från
Sveriges medeltid, redogör nu i en längre, illustreämbetssigill från nordisk
rad uppsats,
"Birgittinsua
medeltid", för bevarade sigill från Vadstena, Nådendal, Maribo, Mariager och Munkaliv.
Den längsta uppsatsen i samlingen skildrar
"Birgittagillen i det medeltida Danmark"; den är skriven av kyrkoherde Curt Wallin. Förf. finner att
Birgica haft förmäga att i det medeltida Danmark
attrahera i vitt skilda sammanhangr. Denna Birgit-

tas attraktionsformåga har emellertid enligt hans

åsikt inte tillräckligt uppmärksammats av danska
kyrkohistoriker: i fräga om olika birgittinska aktiviteter i Danmark under medeltiden anser förf. att
påfallande brist på detaljman kan tala om
"en
forskning".
Framlidne landsantikvarien Arnold Sandberg
skildrar i en kort uppsats med den långa titeln "Det
i stifts- och landsbiblioteket i Linköping förvarade
exemplaret av Revelationes S. Birgittae, Ltibeck
r492, och Birgittas gyllene skrin" hur Birgittas reIiker ql3 överflyttades från en enkel trälåda, som
de då förvarades i, till ett litet skrin, som kommir
som krigsbyte från Polen. Det var samma skrin som
relikerna lades i r48r och som vi alltjämt kan se i
Blåkyrkan i Vadstena. Den som vill veta mer om
skrinet kan vi hänvisa till professor Andreas Lindbloms sakkunniga och faktaspäckade men lättlästa
gyllene skrin>, Sthlm r963.
redogörelse i
"Birgittas
med
kom r77z som gåva till
Samtidigt
skrinet
kyrkan i Vadstena ett exemplar av den sällsynta
första upplagan av Birgittas uppenbarelser, tryckt
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hos Bartholomaeus Ghotan i Liibeck t492. Derta
exemplar blev kort tid därefter överlämnat till bibiioteket i Linköping, där det allrjämt förvaras. Vadstena församling gör nu anspråk på boken.
KHÅ:s samling av birgittinska uppsarser avslutas
med en bibliografisk översikt över
'Den svenska

Birgittalitter
n r 9 4 5- r 97 2 >>, skriven av förste
^fi:re
bibliotekarien
teol. lic. Arne Sträng. Årtalen

t94j-r97 2 är såtillvida

missvisande som bibliograsåväl arbeten tryckta före 1945 som
dylika tryckta rg;: (bland de sistnämnda just KHÅ
r97 3t),
Torgnl Lindgren

fin redovisar

Biblioteket och den högre bildningen
Vad är en bildad människa?

Man behöver inte forska länge kring begreppet
bildning förrån man finner att dennafräga alltsedan
antiken har varit föremål för en livlig debatt och att
det finns en mängd lika bestämda som entydiga uppfattnirrgar om vad vetande och lärdom egentligen är.
En av Atens tio främsta vältalare, Isokrates (436f88 f. Kr.), var en av dem som först svarade på
frågan, och detta på ett sätt som behållit sin aktualitet
nästan ända fram till vära dagar: "Först och främst
dem som förstår att reda sig väl i vardagslivet
. . . dårnäst de som vet att skicka sig rätt och riktigt
i varie sällskap. . . och bemöter alla med rättvisa och mildhet. Vidare de som är henar över sina
begår och icke alltför mycket bringas ur jämvikt av
olycka och smärta . . . Till sist de som icke blir fördårvade eller uppblåstaav frarngäng. .. De människor på vilkas väsen allt detta passar in - dem kallar
jag i sann mening bildade."
Ett svar som är bättre avpassat till nittonhundratalets sista tredjedel kunde visserligen göras kortare, men kanske skadar det ändå inte att ge någon
inblick i den civilisationsform som Platon och Aristoteles skapade och i förbigående ta upp ett par
frägor kri,ng biblioteket som social bildningsinstitution.
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Den civiliserade människans samlade erfarenhet

är beroende av de fysiologiska, biologiska

och

mänskliga betingelserna i hennes omgivning. All
fostran eller utbildning har till syfte att förbereda
individen för ett civiliserat liv, och att hålla civilisationen vid makt så att varje generation får möilighet att bevara och göra bruk av sin materiella utrustning, sina institutioner och organisationer och
"det totala intellektuella innehållet i den egna kulturen>, vilket (åtminstone för västerlänningen) vill
säga den stora liberala tradition som nu i nära wätusen år har vakat över och varit den ledande bland
samtliga västedändska traditioner. Syftet med all
högre bildning borde vara att fosra fria och förnuftiga människor som går in för att söka efter kunskapen i dess ursprungliga enhet, och som, medvetna
om sina moraliska och sociala skyldigheter, på ett
intelligent sätt förmår värdesätta det gemensamma
kulturarvet.
En person som för sitt rika arv vidare och ständigt
ger det nya och tidsenliga uttryck - kanske år detta
vära dagars definition på en bildad människa.
Sedda mot den bakgrunden lever alla tidsåldrar
sida vid sida. Det blir då lika naturligt att hänvisa till
Gregorius VII (som ökade påvedömets vdrldsliga
makt på rooo-talet, men också verkade för ett vitt
förgrenat skolsystem - ,ratt alla biskopar måtte påbjuda grammatikundervisning i sina kyrkor") som
det år att tala om Paulus VI. Mellan oss och Sungdynastins Kina ligger då inte längre kontinenter
och århundraden; dess verk och dess svikna förväntningar är här och nu. Demostenes (384-)zz f.Kr)
är inte bara den störste av de vältalare som levde i
Aten för wåtusen år sedan, utan också en kraftfull
personlighet som ännu i dag lever och talar till oss.
Bildningens ändamål borde ses ur ett vidare perspektiv, det som övertygelsen om individens värde

och om varje individs rätt till full utveckling ger.
Här krävs ökad upplysning och forskning. Det är
vår plikt mot den västerländska tradidonens stora
grundare, som ju hävdade individens rätt att fritt
uweckla sina möjligheter. På så sätt kan människan
skaffa sig kunskaper om vårlden och om sig siälv i
denna viirld och dessutom använda sina kunskaper
med förstånd. Hon blir också i stånd att frigöra sig

från fördomar och ingrodda vanor och vänjer sig
alltmer vid att lyssna till förnuftets röst.
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All bildning värd detta namn "höjer" individen.
Den skärper hans medvetande, fördjupar hans kunskaper, vidgar hans förstånd eller gör honom öppen
för nya vårderingar och glädjeämnen. Den gynnar
alltså individens uweckling och gör det möjligt för
honom art upptäcka sig själv. Det förnämsta syftet
med de s. k. humaniora har alltid varit att skapa
samförstånd mellan människor, att ge medveten
form åt kunskapen med hiälp av teckensystem
avpassade efter det mänskliga intellekret - dvs.
ord och siffror - genom läsning, skrivning och räk-

ning. Humaniora är konsten att handskas med symboler.
All bildning är också siälvuppfostran. Åndra människot kan visserligen hjdlpa, jämnavägen, men den
drivande kraften, måste finnas inom mig siälv. Den
kan inte påwingas utifrån, endast frigöras. En inspirerad lärare betyder mycket, men är inget absolut

villkor.
För en människa som är i ftird med att skaffa sig
bildning och stiger ut ur sig siälv i den värld, ja i det
universum, som omger henne, tycks allting mer eller
mindre intressant. Hennes första svårighet blir då att
välja ut de ämnesområden hon speciellt vill ägna sig
åt och samtidigt undvika att isolera sig. Härtill krävs
självdisciplin. Men det är också nödvändigt
^ttlira
känna och värdesätta det mindre niutbara, och
att
välkomna de svårigheter som är villkoret för all utveckling.
Bildning förutsätter srudier. Ibland wingas man
studera stora ämnesområden som man kanske har
föga eller ingen alls fallenhet för. Det gäller art hitta
den päda som döljer sig i musslan. Men, som vi
redan sagt, för personer med allmänbildning är inget
ämne tråkigt eller ointressant. De lever i ett dllstånd
av ständig och spontan förvåning. Varför slocknar
aldrig denna gnista av nyfikenhet, entusiasm, livshunger och aptit på erfarenheter hos vissa människor? Hur gör man för att hå'lla den vid liv? Den
frägan * den stora utmaningen i all bildningsverksamhet.
Kanske är det under samtal, diskussioner och de-

batter som det verkliga arbetet sker (inte

i första

hand i samband med föreläsningar). Det ii.r med flit
jag säger kansker, ty mycket av det som sägs i detta
såväl som i andra sammanhang - zir likgiltigt och
rivialt, medan däremot bildning alltid är detsamma

som ett levande intresse för de stora livsfrågorna. Då
Platon talade om förnuftets lidelse visste han att man

inte lär sig något enbart genom att lyssna eller läsa:
studier innebär också att man sräller frågor och ett
ofta mödosamt sökande efter svar. Utbildningens
förnämsta uppgift ar att väcka till liv denna lidelse
som sedan den väl flammat upp aldrig någonsin
slocknar. Det är i kädekens mångögda och lyssnande
dimension vi finner svaret på vad hela denna process
- ^u läta sig förstå och leva - egentligen handlar
om.

Aristoteles har blivit kailad
biand dem
"mästaren
Det finns ett litet åtal människor som vet
mycket om höga och andliga ting, om människans liv
och om hennes bestämmelse. De många kan, om de
så vill, låra mycket av dessa få vägvisare till mognad
och andlig tillväxt.
All bildning förutsätter vissa moraliska kvalifikationer. Långvariga studier kräver mod och uthå,lligsom vet>.

het, framför allt gåller detta det stadium då man
noggrant går igenom och tänker över materialet i all
synnerhet om man gör det på egen hand. Och vad
gäller tron - som ju ligger till grund för allt vetande
- är det mänga glnger svårt att inse att det inte är
själva saken vi tror på som år fel, utan att det är

graden eller nyansen av ffo som är fel just i vårt
speciella fall. Det är inte alltid lätt att känna igen det
som Kierkegaard kallar ren sanning som är en sanning för mig". Det krävs också ett stort mått av
tålamod och uthållighet för att samla in alla kunskaperna och sovra bland dem för att till sist under stor
wekan skilja agnarna från vetet. Också - eller kanske framför allt - då man efter ett långt och mödosamt arbete säger sig: det här är ingenting för mig,
måste man vara öppen för att man kan ha tagit fel.
Att vara bildad i ordets vidaste bemårkelse innebiir bland annat en avundsvärd lätthet atr ta till sig
och absorbera kunskaper, för att sedan, alltefter

förmäga och personlig egenart, kl3glägga den
innersta meningen med det flyktiga skådespel
som den inre och den ytre viirlden är.
För några hundra år sedan fanns det en klart avgränsad ämnesgrupp som var gemensam för alla s. k.
bildade människor. Huruvida så år fallet ännu i dag
år et fräga som har vållat mycket bekymmer och
huvudbry. Vad man möjligen kan säga år att det inte
finns något enskilt kunskapsområde som kvalificerar
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en människa

All uerälig bildning är

än

endast pedanten fi)rsöAer

till att kalla sig bildad, hur grundligt hon
utforskar det. De flesta av oss skulle ha nyttaav att
läsa Tolstoy, veta något om Sofokles och ta del av
Spinozas bitterljuva livsvisdom. Men ingen enskild
lärare eller fötfattare och inte heller något kollektiv
av lårare eller författare kan sägas konstituera våra
dagars bildade människa.
Enskilda lärare kan i bästa fall fungera som ekorum för garnla berättelser eller som språkrör för
någon från en främmande kultur som talar ord till
tröst och läkedom. I sämsta fall fungerar de som
falskafyrar och sänder ut signaler om alltförgrunda

eller obefintliga hamnar.
Många lärare het emellertid påpekat att vägen till
högre bildning går genom de böcker där vår kulturs

- har
Dessa böcker ?ir både
tidlösa och aktuella; samtidigt som de belyser människolivets evigafrägor äger de i hög grad relevans
för vår egen tids problem. Dlirför har de också förmågan att stiga rakt in i vårt dagliga liv och tala till oss
med ord som bevarat så gott som hela sin urpsrungliga fräschör. Vad de har att säga oss är inte banav
akademiskt intresse - det angär oss verkligen. De
Iår oss att tänka om och påverkar oss både känslomässigt och andligt.
Stora böcker är sådana böcker som aldrig förlorar
sitt läsviirde. Med intellektuell och retorisk kompetens men också med omdöme behandlar deras författare väsentliga och ständigt aktuella ämnen.
Böckerna talar till oss på mer än ett vis. Genom sitt
sätt att behandla de stora och eviga f rägorna medger
största begåvningar

-

de stora läromästarna

givit uttryck åt sina tankar.

i sin cur avslöjar ett stort
anal sinsemellan sjålvständiga men ändä varandra

de olika tolkningar som

kompletterande frågor. Samddigt som de söker sanningen fdtgslar de oss som konswerk genom sin
sköna stil, sin klarhet och begriplighet. Det iir därför
med rätta de kallas stora, antingen de är episka dikter
eller politiska föredrag, vare sig de ämnen de be-

handlar är vetenskapliga, historiska eller filosofiska'
Det finns också ett samband mellan dem, ty var och'
en av dem stöder sig på, introduceras eller kritiseras av de övriga. Man kan faktiskt sigaattde samtalar med varandra och att de inbiuder varie läsare
att inom gränserna för sin förmäga ta del i samtalet. Vissa ämnen är viktigare dn andra, men läsning
är det viktigaste av alla.
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både teoretish ocb praAtisk
tpalta app den i olika katego-

-

rier

All bildning är ett slags resa. Det enda som kan sägas
varagemensamt för allt resande är att det har varit en
konstant företeelse under mänsklighetens hela historia. Ingen kan förstå sittland, som inte, åtminstone
i fantasin, har varit utanför dess gränser. Bildningen
är också en utrikes resa från vilken man kanske
aldrig återvänder. Men om man gör det finner man
hela landskapet förändrat och använder resten av
livet till att på nytt besöka platser som man kanske i
själva verket aldrig har lämnat. Plötsligt finner
man sig själv förvandlad till den där vänlige främlingen i spegelsalen. Bildning innebär alltid ett
möte med det främmande men också igenkännandets chock. Detta gäller inte minst vardagliga situationer. Den stora faran med en sådan resa är
kravet på att den skall föras till slut, dvs. ge oss
omdöme och urskillningsförmåga, lära oss att tänka
kritiskt, logiskt och disciplinerat samtidigt som vi
gör bruk av vär fantasi. Det gåller att inte förvåxla
kritiskt sinne med grinighet och att inte föredra ett
opersonligr studiematerial framför en levande författares närvaro eller framför de personer i vår om-

givning som med eller mot vår vilja ständigt påverkar vå,r tillvaro.
Då vetandet tillämpas på mänskliga eller sociala
problem - eller, omvänt, då mänskliga och sociala
problem belyses av ett tränat och rationellt fungerande intellekt, förenas verklighetens värld med den
värld vi har inom oss. Detta är kanske den viktigaste
erfarenhec vi kan göra under våra srudieåLr.
Demokratins mål är att ge varje individ tillfålle att
utveckla sina möjligheter och inom ramen för dessa
finna tillfredsställelse och mening i sin tillvaro. Enligt den demokratiska traditionen har således varje
människa och varie sysselsättning sitt värde. Detta
hindrar inte att man ofta finner spår av kvardröjande
aristokratiska värderingar i den akademiska utbildningen. Arbetet har föraktats samtidigt som det förgudats. Vissa yrkesgrupper har ansetts
"stå högre"
dn andra, framför allt humanisterna. Vad man än
anser om detta har ändå flertalet arbetsuppgifter
och utbildningsformer en högre dimension. Högre
bildning har heller aldrig varit oförenligt med skicklighet i praktiskt arbete. All verkligt god utbildning
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är både teoretisk och praktisk, endast pedanten
försöker spalta upp den i olika kategorier. Det väsentliga är att var och en ges just de erfarenherer
och den utbildning som lockar fram det bästa inom
honom.
All högre bildninggrundar sig på övertygelsen om
att människan är ett mål i sig och att hon aldrig fåLr
användas som ett medel för någon annans syften.
Men vi har också fättld,ra oss att människan är en
samhällsvarelse (Zoon politikon), och som sådan
måste underordna sig samhället. Men eftersom
detta bara år en benämning på det komplicerade
mönster av institutioner, lagar och sedvänjor som

individerna tar

till hjälp för att uppnå

sina och

varandras syften ktävs det också en högre utbildning som lär människor att förstå och leva med
dessa mönster. Dessutom bör dessa personer äga
en så klar insikt om hur livet bör levas att de
förmår urskilja felen och bristerna i samhiillets
institutioner och visa på vilka sätt de kan rättas
till. Trots alla vetenskapliga framsteg och trors
att människans grundläggande livssyn kan ha föränd-

rats under århundradenas lopp förblir ändå humaniora i en eller annan form nödvändiga. De gör det
möjligt för människotna att f^ kunskap om världen
och om sig själva i denna viirld och att använda sina
kunskaper på ett förnuftigt sätt. All uweckling, den
rnå vara s jälslig eller kroppslig, iir ett led i den fostran
som påbörjas långt före födelsen och i bästa fall
aldrig upphör. Kunskapens struktur och meddelandet av kunskap är ert öppet system. Den livslånga
inlärningen d.r emellertid ingen oavbruten process,
och den är heller ingalunda allmänt accepterad som
id6. Individens rätt att utveckla sina mö jligheter och
en under hela livet forrgriende utbildning är begrepp
som endast sällan väcker genljud i våra sociala inst!
tutioner.
Bibliotekarien predikar inte

-

ban andentisar

Ett bibliotek är en samling böcker, utvald och ordnad alltefter sitt eget innehåll och läsekretsens inrelIektuella behov. Genom att höja den omdömesförmåga och allmänbildning som skolan lagt grunden
till fyller den också en social funktion. Att lära den
enskilda människan att rätt urnyttja bibliotekets resurser så att hon sjdlv kan tänka ut och forma sina
läsmönster torde vara en av denna institutions vikti-

gaste uppgifter. Bibliotekarien predikar inte - han
undervisar. Hans yrke består i att komma med förslag, informera, leda, uppmuntra och vidga horison-

ter.

Det finns många skäl till att biblioteken i våra
dagar blivit alltmer medvetna om sina egna funktioner. Denna tendens till självrannsakan och analys
finner vi på alla typer av bibliotek världen över. Den
har bl. a. tagit sig uttryck i ett upphävande av tystnadsförbudet, så att man numera möts av skratt och
prat i det som en gängvar tysta läsesalar. Detta kan
i och för sig ses som ett - lätvara nägot senkommet bevis för att dessa >>centra för bildning och kultur"
numera förmedlar bildning också på andra sätt än
med h jälp av det tryckta ordet. En självprövning som
leder till ett sådant resultat måste iu vara av godo.
Risken är dock att den hindrar oss från am klan se
den skiljelinje som beryder så mycket då det gäller
att förså bibliotekets verkliga roll i samhället.
Utan >Rapport" shtlle det moderna liaet, fidant ai

in academi4

bel, stanna at
jelin
je
Denna skil
går mellan Denna världen

känner det

lighetens vårld som
vårlden

-

verk-

vi lever i - och den Andra

- den värld av id6er, ideal, vetgirighet, fantasi och entusiasm som vi bär inom oss. Av hävd
finns det ett motsatsförhållande mellan dessa båda
vdrldar, som mellan jättar och gudar eller som mellan de sociala och politiska systemen och litreraruren
och konsten som medel att påverka skeendet och nå
vissa måI. Men konst och verkligher är oupplösligt

förenade med varandra. Den förvirring och moraliska kluvenhet som råder i verklighetens vädd ger

näring åt konsten som i sin tur formar samhället,
båda dessa våirldar kan vi hoppas finna såväl i de
böcker vi läser som i biblioteken.
De mest aktuella problemen i bibliotekets förhåilande till denna viirld belyses på ett utmärkt sätt i
Jacques Barzuns och Henry Graffs handbok för den
figur i samtiden som givit namn åt volymen
"Den
moderna forskareno (New York r97o). Denne
herres ambition är att skapa ett speciellt modernr
skrivsätt, lika strängt formbundet som sonerren och
(Jtan Rapport skulle det moderna
kallat
"Rapportr.
livet, sådant vi känner det
"in academia", helt stanna av.

Respekten för forskningen gränsar ivirad,agar

till
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avgudadyrkan. Den forskning som bedrivits av hög-

stadieeleven under ett grupparbete i skolan, av
gymnasisten då han skall hålla ett föredrag om en
bok, eller av studenten då han skall skriva en avhandling, dr i grund och boften samma slags verksamhet.
Och vilket fack forskaren ä,n määgna sig åt är han i

grund och botten historiker. Historia är inte bara
skildringen av händelser i en förgången tid utan
också ett sätt att tänka. År 1874 sade Theodor
Mommsen:
"Varje tänkande människa söker ständigt efter källor och är därmed i praktiken historiker.

o

H istorieskrianing

är detehtiaarbetet par

excellence

Biblioteket år ett

slags Interpol. Ett historiskt tänkande ger många fördelar. Det gör oss på ett ställ-

företrädande sätt delaktiga av verkliga

mot uppdiktade

- till skillnad

erfarenheter. Det ger oss kunskap om de fakta vi behöver för att på ett så förnuftigt sätt som möjligt läega grunden till framtidens
historia. Det stillar vår omättliga nyfikenhet på allt
som händer i denna värld. Det är en källa till äkra
glädje. Det hlälper oss att ta reda på
det hängde
"hur
ihop" och skänker oss i och med det en alldeles speci-

-

ell sinnesfrid. Enligt vissa entusiaster kan alkläras av
historien, medan andra menar att den gör människan
vidsynt och förstående. Vad produkten än må ge för
utdelning råder det ändå inget wivel om den verksamhet som producerar den.
I sin ursprungliga grekiska rot betyder

'historia'
"forskning". Med forskning avsäg grekerna den
handling som består i att skilja dikten från verklig-

heten. All forskning år i siälva verket en form av
historieskrivning, och historieskrivning är detektivarbetet pzr excellence. För forskaren iir biblioteket en kollektiv institution, ett slags Interpol, en
plats där den ojiimförligt största delen av all nedtecknad kunskap finns samlad.
I sitt sätt att närma sig biblioteket påminner forskaren om den klassiske detektiven, han som med
framåtlutad hållning, rutig mössa och blindlykta i
handen griper sig verket an med stor iver och ambition, övertygad om det angelägna i sin uppgift. Han
hoppas att med turens och listens hiälp kunna hitta
iedträdar som för fram till lösningen av det problem
han sysslar med, och samtidigt odlar han de egen-
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skaper hos sig själv som med tiden skall göra honom

till

expert på att hitta nålar

i

ständigt allt större

höstackar.

Men det finns också historiska exempel på hur
man nalkas biblioteket i en annan, en oannanvärldslig" anda. Ett av dessa är det brev som skrevs av den
berömde politikern och historikern Niccolo Machiavelli, politikens Galilei kallad, och som skildrar
hur han återvänder hem på kvällen efter de dag)iga
sysslorna på den lantgård utanför Florens där han
vistades under en av de mindre lyckosamma perioderna av sitt liv.
jag kommit hem igen, stiger
"Om aftonen, sedan
jag in i mitt arbetsrum. Vid dörren l^gger jag av de
leriga och smutsiga kläder jag burit hela dagen och
iför mig en heremans dräkt. Sålunda passande klädd
träder jag in i de gamles gärdar. Diir blir jag kärleksfullt mottagen och livnär mig av den föda som dllkommer endast mig och som jagär född att åta; i^g
blyges icke att tala till dem och att frägavarför de
handlade så som de glorde, och de svarar mig höviskt. Sågå,r fyra timmar och under denna tid känner
iag irgen leda och glömmer alla bekymmer, iag rädes icke fattigdomen och känner ingen fruktan för
döden. Jag överliimnar mig helt åt de gamle."
Då historikern och forskaren talat i egen sak har
de, (med någon gratis hjälp av personalen på de
institutioner, dvs. bibliotek, diir de udör sitt arbete)
betonat det exklusiva i sitt intresse. Denna exklusivitet år bra, ja rentav nödvändig, så länge den år önskvärda konsekvenser. I den mån forskningen gör det

möjligt att ersätta rutin med intelligens och

giss-

ningar med kunskap är den förvisso av stort värde.
Och om man blir klok och vidsynt av att studera
historia så är ju också detta förträffligt. Möfligen
kunde man invända att denna ständiga strävan at!
stilla en omättlig nyfikenhet ibland måste leda till
hopandet av en mängd onödiga fakta. Det upphöjda
nöjet blir kanske då något säföga upphöjt som ett
lidelsefritt begrundande å la Gibboir av människosläktets begängna dårskaper. Kravet på att {ä veta
ifrågasättas. Och
"hur det hängde ihop" kan också
till sist: faktasamlandet kan, som forskaren själv
medger, bli ett slags självändamåI, en själlös rutin,
ett föregripande av det tusenåriga riket, då "alla
fakta samlats in". Då blir allt utom fakta betydelselöst och medlet förvandlas till budskap.
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Om vi stiger in i ett bibliotek i samma anda som
Machiavelli steg över tröskeln till sitt arbetsrum
skulle vi säkert bli bestörta om vi fann att Homeros
saknade huvud. Ty i det huvudet finns en vårld som
alltjämt lever, även om den har vissa rötter i den
grekiska vårld som numera är försvunnen. Det år en
vårld som vi kan utforska både hos oss själva och i
den spegel som Flomeros räcker oss. Bilden i
spegeln tycks oss förvisso en smula främmande,
varför vi rentav skulle välkomna vissa fakta, om
det nu funnes någon som kunde tillhandahålla
dem.

Om vi försäkrade att vi hyste ett exklusivt intresse
för den Andra världen måste vi genast vara beredda
på motattack från denna världen. Elfenbenstornet
som höjer sig likt en bergstopp över en ofruktbar
slätt hör då till de tämligen slitna bilder som oftast
kommer till användning. Bilden må ha sina brister,
men det år inget fel på det den vill framställa. Detta
är läng ifrän exklusivt ty på sitt sätt omfattar det allt.
Det år en styrka och en tillflykt. Hår fä: vi reda på
orsaken till ett visst handlingssätt och inte bara omständigheterna kring handlingen. Här ges en ny
vändning åt det samtal som inte kan undgå att intres-

intelligent handlande och i vilken
relation ståtr det till fakta? Över frågan kan fakta
inte sprida ljus. För att finna svaret på den är det
nödvändigt att delta i diskussionen kring Platons
,,Staten' eller meditera över spegelsymboliken i

sera oss alla: vad är

Don Quixote.

Dunsen av äpplet som

föll i huvudet på

Isaac

Newton gav honom ingen verklig insikt om världens
rörelser. För att förstå dessa måste han dra sig tillbaka till spegelns vädd, där det bortdöende leendet
och den avtagande storheten hör hemma, och där
han så småningom skulle å sällskap av solvargen. På
samma sätt som solvargen lyckades med att erbjuda
deo siillsamma anblicken av ett leende utan varg, så
lyckades Newton med att konstruera ett slags spegel, det berömda teleskopet, med vars hjiilp han
visade oss ett mlirkligt fenomen: ett storhetsförhållande utan storheter. Det var bland annat med hjälp
av denna
som han senare kunde utarbeta

"spegel"
lagar om vdrldens rörelser och reaktioner, som
var så uttömmande och klart formulerade att det
inte ens med den mest perfekta induktion hade
varit möfligt att åstadkomma något dylikt.

,Visv ämnen är aiktigare än andra: Iäsning är det
aihtigaste aa alla,,
Det år onödigt, ja till och med riskabelt att mångfaldiga exempel av den här typen. Det finns heller
ingen som kräver att aila nö jen måste vara lika upphöjda. Biblioteket kan rentav erbiuda en tillflykt
undan en alltmer hektiskt snurrande och dårför
mattsam nöieskarusell. Bibliotekets sir6nsång - om
det nu har en sådan - manar inte besökaren att
lämna sina ben att vitna vid stranden av tankens hav.
I stället för det ljuva lockropet från de tre förtjuser-

skorna: >Kom till mig så skall fag skänka dig all
kunskap" hör han kanske som i en viskning dessa
enkla visdomsord som är så svå,ra att leva efter:
i allt!" Vissa ämnen år viktigare än andra,

"Måtta

men läsning är det viktigaste av alla.
Måtta i allt! Redan orden låter som en signal. Man
kan upprepa till överdrift. Hiir har redan talats nog
om de komplikationer som är förenade med sökandet efter sanning. Det enda jagytterLigare vill betona
vikten av påminner om bibliotekets sociala uppgift
och kan samm anfattas i de enkla orden: vanan att läsa
goda böcker.

All

biblioteksverksamhet har

till

syfte att föra

samman läsare och bok, eller rättare sagt,läsare och

nformati o n s m ater ial.
I Vattumannens tid och i den epok då världen har
krympt till en stor by håller begreppet bok (under
mer eller mindre hå,rt motstånd) på att uwecklas från
art gdlla den häftade eller inbundna boken till den
s.k. generiska boken dvs. "den totala summan av
mänskliga kommunikationsmöjligheter. .. i hela
dess vidd, pä alla nivåer och i alla ämnen" (Iouis
Shores).
"En film är en bok, och det år också en
tidskrift. Detsamma gäller ett ljudband, en ljusbild,
ett videoband eller ett bandat radioprogram, det
programmerade materialec i en inlårningsmaskin, ett
studiebesök i fosfatgruvan, en intervju med någon
av ortens pensionårer, och vilken ryp som helst av
datorstyrt undervisningsmaterial. o
Äuen om bibliotekets hela verksamhet är grundad
på analys är den ändå till sitt väsen syntes: den påverkas av ett ständigt flöde av tiänster, ingen mer än en
mikroskopisk virvel i människolivets tidvattenfl öde.
Biblioteket bidrar inte endast till civilisationens
hälsa utan också till att hålla den vid liv. På det
antagandetgrundar sig en institution som >ständigr
i

iir

beredd att läta sig förändras, förnyas och ta

emot inffyck>.
Rudolph C. Elhuorth
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Thomas Merton:

Sinfonie

filr

einen Seeaogel und

andere Texte des Tschuang Tse. Patmos, Di.isseldort ry13, r58 s., DM r4.-. - D e n s.: Contemplatiae Prayer. Darton Longmans a Todd, London
rg7 3, r44 s., go P.

Thomas Merton, en mystiker i vårt industrialiserade samhälle, visar i det här urvalet av andliga dikter

och tankar, hur Tshuang Tses visdom frän zlo
f. Kr. är lika tillämplig idag som den någonsin varit.
I de sprudlande lekarna med ord skymtar man
nya (och gamla) synpunkter på bl. a. personlig frihet, de makthavandes ofullkomligheter och den inre
politikerna
fridens övertygande skönhet:
"Och när
och advokaterna och de som talar om plikt inte

mera finns, har vädden äntligen fått frid." Men i
nägra av dikterna anar man en alltför liren respekt
för den viirld i vilken de flesta av väddens folk
befinner sig. Den man som sover blir ett exempel
på den fria mannen: >Han är fri, ban har inte något
mål och inte någon plan.,
I Contemplatiue Prayer, en samling av egna skrifter, blir balansen riktig. All motsättning mellan den
yttre världen och den inre försvinner i denna handledning till kontemplativ bön. Det är inte så att man
måste negligera den vardagliga vådden för att nå de
andliga rikedomarna:
är bortom bilder, tec-

"Gud

ken och id6er, men vad detta betyder förstår vanligtvis sådana som rätt har brukat bilder, tecken och
idöer." Merton ger nägra historiska synpunkter på
bön med citat från den gamla kyrkans irländska och
egyptiska kloster. Han behandlar klassiska problem

om liturgisk och personlig bön och om

siälens

"dunkla nattr. Den kontemplativa bönen framstålls

som den högsta form av mänsklig aktivitet.
Patrick Handley SJ

Sancta Birgitta, Reaelaciones, book

V (Liber

Que-

sdonum), ed. by Birger Bergh. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Stockholm (appears also in: Samlingar utg. av Svenska
Fornskriftssiillskapet, ser. z, Latinska Skrifter VII,
5). Almqvist * Wiksell, Uppsala r97r, r84 s. Sancta Birgitta, Opera minora /I (Sermo Angelicus),
ed. by Sten Eklund. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Stockholm (appears
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also in: Samlingar etc., ser. z,
Wiksell, Uppsala r972, r46 s.

VII, z). Almqvist &

Glädiande nog fortsätter den kritiska utgåvan av
Birgittas verk. Hittills föreligger Lennart Hollman,
Extravagantes, r956, och Birger Bergh, Revelaciones, lib. Yll, ry67. Ytterligare ett band har stiillts i
utsikt, nämligen Revelaciones, lib. I, av Carl-Gustaf
Undhagen.

Med vilken omsorg Birger Bergh texrkririskr utnyttjat de z8 handskrifterna visar inledningen med
sina 9z sidor, innehållande rubrikerna Bibliografi,
Texthistoria, Beskrivning av handskrifterna, Principer för utgåva och textkritik. På dessa senare vilar
såväl textens lydelse som den kritiska apparaten (s.
93-r7). En ordlista och fyra små register avslurar
bandet.
Sina syner under en

ritt i mellersta Sverige ned-

i Vadstena
och gav dem åt sin bikrfader Perus Olavi art översättas till latin. Denna text ur Revelaciones, Bok V,
är i den första handskrivna utgåvan från r 377 identisk med nliber Questionum' (s. :z). De sexton
styckena med en samtida höglärd munks frågor (Interrogaciones) till Kristus omväxlar med tretton avsnitt innehållande uppenbarelser till Birgitta från
Fadern (en gång), Kristus (tio gånger) och Maria
(två gånger).
Skåderskan får bland annat höra att hennes uppenbarelser "skall fylla de andligen sökande med
äkta kärlek, värma kallnade hiärtan, fylla de fcirvirrade med glädie och stärka de svaga> (s. r6z). Man
skrev Birgitta omedelbart på svenska

skulle gärna vilja veta mer om munkens många
frågor också inom ramen för den samtida reologin.
På sina ställen låter de förvånansvärt moderna. För
att kunna tyda sakinnehållet skulle man önska utförligare hänvisningar till den delvis svåråtkomliga
litteraturen.
Sten Eklund framlägger den upplaga av Sermo Angelicus (de excellentia beatae Mariae Virginis) som
ry7 r till stor del hade förberetts av Henrik Leby.
Styckena 4.r.r-j och 4.3 har övertagits från honom. Undersökningen grundar sig pä 76 kodices
och handskrifter, som kunnat fullständigas med sju
nyfunna texter. Även denna textkritiska utgåva har
en udörlig inledning (s. l-lz) som ger skälen för
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textens lydelse (s. 73-r38), och därtill ett register
(s. t19-t46).
Texten torde ha förelegat mellan t 31o och r366,
närmare bestämt r35 4, i magister Petrus' latinska
översättning. Av teologiska skäl skickade han den
till biskop Alfons von Jaen, som försåg också denna
bok med ett föreral.
Sermo Angelicus har fått sitt namn av att en ängel
för Birgitta dikterade texten, som beskriver Marias
privilegier i frälsningens hemlighet. Den innehåller
för en vecka tre breviarieläsningar per dag som skall
föreläsas vid tidegärden i birgittinordens kloster.
Också här bör en teologisk bearbetning kunna kasta
ett klarare ljus över vad det anmärkningsvärt klara
och säkra språket redan nu erbjuder.
Man måste vara de båda utgivarna tacksam för
deras flitiga arbete med ar utge detta betydelsefulla
verk i det europeiska fromhetslivets historia. Med
stort intresse väntar man på de kommairde banden.
Det tekniska utförandet motsvarar till fullo värdet
av denna viktiga källutgåva, som fått ekonomiskt
stöd av Statens humanistiska forskningsråd.

Conttantin

Becker SJ

Ivar Lundgr en: Den nya uäckelsen. Moderna läsare, förlagsverksamhet organiserad av Frikyrkliga
studieförbundet, Stockholm t972, r18 s.
Redaktör Lundgren tar i denna bok upp till behandling två aktuella fenomen: den karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen. Som bekant har dessa feno-

men sin upprinnelse i USA, men de har ingalunda
inskränkt sig till detta land utan strålat ut till flera
andra, bl. a. Sverige. Författaren har samlat material
från olika källor, såväl intervluer som reportage,
böcker och egna iaktagelser. Han berör även teologiska aspekter och drar kyrkohistoriska paralleller.
Der är hans stora förtjänsr att på ett samlat särt
kunna presentera allt detta brokiga och olikformade material, som det är ett nästan hopplöst företag
att fä under gemensam nämnare. Han är dessutom
objektiv genom att studera fenomenen hos olika
samfund och andra grupper. Hans granskning av
fenomenen inom den katolska kyrkan år vålgörande. På sin höjd kan man förebrå honom att han vid
några enstaka tillfållen awiker från den i Sverige
gängse katolska terminologin, vilket dock får be-

traktas som en bagatellartad skavank. Ämnet var
ägnat att födeda honom till överdrifter och överskattningar, men Lundgren har inte fallit för frestelser av detta slag. Han födorar sig inte i detaljer utan
belyser det förföriska ämnet ur en enhetlig synvinkel, sakligt och ändå medryckande i stilen.
Till den inspirerande och praktiska boken i
pockeformat är fogade en förteckning över litteratur i ämnet på svenska och en studieplan av Larsåke
'W. Persson avsedd för studiecirklar.
Maxim Maaritsson
Vad folk grubblar på. En studiebok om moderna
människors livsfrågor. Redigerad av Stig Svärd.
Moderna läsare, förlagsverksamhet organiserad av
Frikyrkliga studieförbundet, Stockholm 1973,
r34 s., 2j:.- inkl. moms.

Boken behandlar livsåskådningsfrågor med bidrag
från både ateistiskt och kristet håll. Nio avdelningar
belyser var sitt ämne, nämligen livets mening, Gud,
arbetets mening, lämlikhet, våld, lidande, skuld och

förlåtelse, framtid, död. Folkets grubblerier kring
dessa ämnen är hämtade ur interviuer och svar på
frågan "Vad grubblar du på?" som Frikyrkliga studieförbundet ställde i en annons publicerad våren
r973 i Sveriges största dagstidningar. Andragrubblerier har valts ut med ledning av de svar Religionssociologiska institutet

fick in på sin

annons

"Skriv en bön" i början av r97o och som delvis
dokumenterats i boken "Svenska folkets böner".
Vissa grubblerier kommer från barn och är hämtade
ur Sven G. Flartmans undersökning "Vad funderar
barn på?u udörd inom ramen av ett forskningsprojekt vid Lärarhögskolan i Stockholm. Att man träffat rärr vid urvalet av grubbelfrågorna i denna bok
visar t. ex. en analys av de reaktioner i form av
tittarfrågor som väcktes av programserien ,(Jtmaningen" i w z vintern/vären r97 3. Ovriga bidrag är
hämtade ur böcker och tidningsartiklar av svenska
och utländska författare eller ur interv juer med och
citat av kulturpersonligheter. Två österrikare är
med i boken, men om de är katoliker får man inte
veta. Det enda inslaget från katolskt håll ?ir därfcir,
såvitt jag kan skönja, en artikel av Eva Alexandericke våld?" ur Dagens Nyheter.
son om
"VåLld Boken har flera användningsområden. Den är i
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första hand avsedd för srudiecirklar men kan med
fördel nyttjas också i folkhögskolans undervisning i
religionskunskap och livsåskådning och som bredvidläsningsbok i gymnasieskolan. Självfallet kan
den begagnas även för sjålvstudier och enskild läsning.

också i gymnasieskolan och inom det fria bildningsarbetet. För det sistnämnda ändamålet har den förutarbetat av försetts med ett extra
"studiehäfte"
fattaren tillsammans med Evert Ullstad med kommentarer, litteraturhänvisningar och arbetsuppgifter.

Maxim Maaritsson

Maxim Maarittson

Sten Lindroth

Epoker och människor. Id6histo-

Professor Lindroth har

i

Frith jof Schuon:Tidlös

besinning

i

betinningslöt

denna bok sammanfört

tid. Ur Frithjof Schuons verk. Inledning och översättning av Kurt Almqvist. r zo s., N. o. K., Ca-pris
hftkr 4r:zo.

främst i

Schuons arbete vänder sig mot den moderna ratio-

riska uppsatser. W&I0(/ serien 3r4. Wahlström &
Widsrand, Stockholm r972,239 s.
dels redan tidigare publicerade uppsatser

-

fru Dygd" (tSSl) och "Löjtnant
'Fru
Åhls ärrentyr, Gs6l) - dels åtskilliga artiklar ur

nella vetenskapen, i synnerhet mot psykologin.
Tanken på att nutida vetenskap, bara på grund av
sitt faktiskt objektiva innehåll, har förmäga att tillintetgöra religioner (s. ro4), awisas på det bestämdaste. På denna punkt håller man gärna med förf.,

ar och vetenskapliga eller filosofiska insatser av

liksom man också delar hans uppskattning av gamla,
beprövade livs- och tankemönster, särskilt den medeltida traditionen. Men hans kritik skjuter långt

Lusta och

Dagens Nyheter. Samdiga uppsatser och artiklar i
boken täcker tiden sedan renässansen och syftar till
att )punkrvis belysa enskilda epoker, livsstämningstörre räckvidd eller tidstypiskt intresse" (ur föror-

det). De berör kulturuwecklingen i Europa och
framför allt Sverige. Författaren kan konsten att
förena den lärde professorns saklighet med berättarens kvickhet och elegans, en egenskap som genomgående kännetecknar hans sätt att liva upp läs-

ningen av allt vad han skriver. Man lär sig alltid
något nytt som vidgar perspektivet samtidigt som
det bereder en nöje. Kvick är han också på tal om
kyrkor och samfund, ja, man märker rent av en
ironisk underton därvidlag, fast det är svårt att bedöma huruvida denna framspringer ur själva sakförhållandet eller ur hans egen värdering. Som vanligt hos icke katoliker kan man inte begära att han
skall kunna skilja mellan Kyrkan och kyrkans män,

t. ex. i fallet Galilei ("Kyrkan och aristotelikerna
kastade sig över honom", s. zr). Vidare är det inte
pLäghelt riktigt att påstå att Galilei rannsakades

samma

"i

förhör" (s. :s). Över huvud taget är det

viktigt att komma ihäg att Aristoteles' filosofi inte
är detsamma som kyrkans lära och att spörsmålet
om jorden är rund eller platt eller om jorden är
cenrum i universum eller ei aldrig varit föremål för
något dogmadskt bindande yttrande från kyrkans
sida.

Boken kan användas inte bara i universitetets
undervisning i ämnet id6- och lärdomshistoria utan
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över målet, och vad han siålv har att erbiuda en

utarmad mänsklighet är en i många stycken rätt
dunkel vishetsfilosofi. De olika religionerna och i
viss mån också några äldre filosofiska lärosystem
uppfattas som yttringar av samma yttersta Enhet,
som också kallas det Absoluta, Sanningen eller nå-

got annat i samma stil. Varle exklusivitetsanspråk
frän nägon tros- eller läroriktning bestrides eftertryckligt. För sin teori söker Schuon stöd i citat,
hämtade från skilda håll. Genom att på mycket lösa

grunder läsa in en och samma mening i de på detta
sätt uwalda utsagorna anser han sig ha fått beläeg
för sina ganska anspråksfulla teorier. Grekernas
,,Den som känner
"Känn dig sjäIv", muslimernas
sig sjålv, känner sin Herreo och de kristnas "Guds
rike är invärtes i Eder" antas t. ex. ge uttryck åt
samma tanke. I verkligheten rymmer de tre uttalandena fundamentala skillnader. Vi skall ta endast
två av dem i betraktande. Enl. kristen låra kan en
människa aldrig upptäcka riket inom sig utan den
nåd som kommer till henne i uppenbarelsen. Greken får vetandet ur sig sjåilv; den rätta insikten
födöses ur själen genom en merod, som kallas maleutik och som det skulle vara vilseledande att likstålla med frälsningen.

Vi har alltså den

ena gången
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att göra med ett srycke frälsningshistoria, den andra
gången med ett kunskapsteoretiskt antagande. Enl.
vissa kristna tänkesätt kan dessa två möjligen för-

hålla sig

till

varandra som natur

till

nåd, varvid

nåden icke upphäver utan fullbordar naruren (gratia
non tollit, sed supponit et perficit naturam, enl.

Skydsgaard

"det bersmte Axiomu som ger tho-

mismens svar på
"det teologiske Grundsporgsmaal
. . . i en Noddeskal"). Att ge de båda utsagorna ett

identiskt tankeinnehåll är att förvrånga dem båda.
- En i vissa hänseenden om gnosdkerna, i andra
främst om Marcion påminnande lära om
"demiurgens välde" (s.62 f .) påstår sig Schuon kunna udäsa
ur nytestamentliga texter.
Alstret är ett tungläst arbete som fått ett reserve-

rat mottagande också på fackfilosofiskt håll Qan
Bärmark). Ärren om vissa kulturanalyser är förän stfullt utförda, nägr a av re sone mange n tänkvärda och en del passager äger en viss, nästan poetisk
vältalighet, blir helhetsintrycket att skriften är en
svårtillgänglig sammansättning av bl. a. en i gammaldags mening filosofisk vishetslära och en ny
tj

blandreligion.

Gunnar Smedberg:

'Valtber

Nordens

Mann

firsta kyrkor.

En

kyrkorättslig studie. z3o s. CWK Gleerup, Stockholm r97 3, ca-pris hft inkl. moms kr 4z:-.
Uppsalakomministern Gunnar Smedberg har lagr

kyrkofram en avhandling, somhan själv kallar
"en
rättslig studie". I akademiska kretsar har arbetet
fått ett mycket positivt mottagande; förf. har tillerkänts docentkompetens. Verket är hårt specialiserat men kastar ändå lius över en mångfald skilda
företeelser i de medeltida nordiska samhällena,
även företeelser som ligger utanför ämnets mera
strikta gränser. De kyrkorättsliga förhållandena
läggs fram dels som de kan utläsas ur landskapslagarna, dels som de ter sig i andra, yngre källor, vilka
senare i allmänhet är av direkt kyrkligt ursprung.
Bokens disposition är föredömligt klar, vilket väsentligt underlättar förståelsen av det i och för sig

ingalunda lätta stoff som behandlas. De båda huvudavdelningarna, r) om olika slag eller tyPer av
kyrkor 1:gudstjänstlokaler) och z) om kyrkornas
ägandeförhållanden och vigningar, är uppbyggda

med exakt parallellitet, så att bägge gångerna först
en internationell utblick ges och därefter i tur och
ordning Island, Norge och Sverige behandlas. Som
exempel på den klarhet som präglar avhandlingen
kan skildringen av förhållandena i Norge anföras,
vilka var särskilt invecklade. Här skilde man liksom
man f. ö. på annat sätt understundom glorde också
annorstädes mellan olika kategorier av präster med
olika rang (ex.vis högendis- och fylkespräster), och

därmed sammanhängde en olikhet i den dignitet,
som deras gudstjänstlokaler åtnjöt (högendis-, fylkeskyrkor m.m.). Bilden kompliceras av att bestämmelserna är olika i olika lagsamlingars s. k. kristenrätter. Med stor möda och framgär,g ger förf. en
framställning av sakläget. Yttedigare en intressant
iakttagelse från Norge, som Smedberg meddelar,
skall refereras. I detta land är det således särskilt
pätag)ig att gudstjänstlokalerna erhåller sina beteckningar efter landets civila indelning: fylket, de-

lar

därav

eller häradet (fylkes-,

häradskyrkor

m.m.). Härav drar Smedberg den intresseväckande
slutsatsen att ett rent kyrkligt ursprung för den
kyrkliga indelningen av områdena är osannolikt.
Inom de olika nordiska länderna rådde i kyrkorättsligt hänseende stora skillnader mellan olika landsdelar, vilket ger en mycket åskådlig bild av hur löst
sammanfogade de olika rikena ännu var. När det
gäller Sverige, är naturligtvis de för Gotland gdllande bestämmelserna, som kan utläsas ur Gutalagen,
särskilt givande, vilket förf. noterar, dock utan att
bereda analysen av dem mer än skäligt utrymme.
Betr. äganderäftsförhå.llandena observerar han, hur
vissa bruk spred sig först från Italien till frankerna
och sedan till Norden. En särskilt påtaglig likhet
föreligger i enstaka fall mellan de rättsliga bestämmelserna på Island och vissa frankiska förordningar.
Att Smedberg företar en storstädning med den hos
honom närmast från Stutz och Feine hämtade, numera nästan sekelgamla teorin om egenkyrkornas
uweckling ur ,das altarische Flauspriestertum> (s.
9z) noteras natudigtvis med instämmande, men hela det komplex av filologiska, etnologiska och historiska hypoteser där antagandet hör hemma, har redan för åtskilliga årtionden sedan visats sakna varje
stöd i etablerad, relevant kunskap.
Utan tvekan har Smedberg sjålv velat läiua huvudvikten vid arbetets senare del som behandlar de
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berg en ny belysning. Ett beaktande av de kyrkorättsliga aspekterna ger över huvud en klarare

äventyrs trott att utforskningen av medeltidshistorien är etr i det närmaste avslutat företag, förstår
efter studiet av Smedbergs bok, att vidsträckta områden ännu är oudorskade. Kanske är merparten av
detta forskningsområde ännu obearbetad. Ett enda
exempel härpå skall anföras. Att det kanoniska tänkesättet först så småningom börjat påverka den inhemska uyrkorätten i de nordiska länderna har
länge varit känt. På detta även för den politiska
historien viktiga gebit lämnar Smedberg nu mycket
värdefulla, nya bidrag, särskilt betr. Norge. Överhuvud taget har han en utpräglad förmäga att observera intresseväckande företeelser. Han påpekar
således att i en gammal norsk lags kristenrätt skilsmässa inte väcker betänkligheter, medan andra källor företräder den i kristenheten vanliga uppfattningen om äktenskapets oupplöslighet.
Att anta att denna bok endast är till för högspecialiserade forskare är att underskatta den bokläsande
allmänheten. Arbetet är stimulerande och fullt till-

överblick över det inre sammanhanget mellan olika
medeltida samhällsförhållanden än vi tidigare ägt.

re som helst. Härtill bidrar i icke ringa grad

viktiga äganderättsförhåLllandena och kyrkovigningarna. Den förra delen, som penetrerar de olika
typerna av gudstjänstlokaler från kyrkorättslig synpunkt, är dock på grund av de många rätt okända
fakta som där framläggs minst lika intresseväckande. Den senare delen visar bl. a. att förhållandena
var i mängahänseenden rätt lika i hela Norden, inte
minst vad beträffar rättsuppfattningen. Men när det

gållde kyrkornas ställning var skillnaderna

enl.
stora". Island ägde således
Smedberg
"förbluffande
endast egenkyrkor, Norge såvål egen- som menighetskyrkor, medan de senare var helt dominerande
i Sverige och Danmark. Under rroo-talets senare
hälft kulminerar kyrkans makt i Norge - som på
flera andra håll - men redan roo år senare gjorde
den norske konungen sitt inflytande åter starkt gällande även i kyrkliga angelägenheter. Allt detta är
ju välkänt från kyrkohistorien men får hos Smed-

För att ge detta sist antydda förhållande en intensi-

vare belysning kan man peka på att t. ex. bondeståndets ovanligt självständiga ställning i Sverige
bör ses som en av förklaringarna till det ringaantalet medeltida egenkyrkor vi finner där.
Natudigtvis är avhandlingen mycket mer än bara

en "kyrkorättslig studie". Det mångsidiga arbetet

innehåller, utan att spränga ramen för det ämnesrelevanta stoffet, en hel rad aspekter på problem som
överskrider gränsen för den disciplin, inom vilken
det strikt sett hör hemma. Vi anför här endast några
exempel. Att angränsande teologiska ämnen erhåller värdefulla informationer är natudigt. Noggranna undersökningar av de liturgiska befogenheter

gängligt för nästan vilken historiskt intresserad läsaden
rent tekniskt föredömliga uppbyggnaden av texten.
Stoff som är av intresse endast för en trängre krets
av specialister och oftast svårtillgängligt för andra

än dessa, återfinns i notapparaten. Framställningen
utanför denna är försråelig för en bredare allmänhet. Om den udödiga notapparaten kan förresten
fållas det ovanliga omdömet att den är såväl relevant som inspirerande.
Sammanfattningen på tyska har tyvärr vissa svagheter, huvudsakligen filologiska, som knappast gör
det tillrådligt att trycka den separat i någon udändsk
periodisk publikation, vilket man eljest livligr hade
velat rekommendera.
'Valther Mann

som olika typer av gudstiänstlokaler hade (s. 3o
bland många loci) torde således kunna bidra med
synpunkter till dagsaktuella diskussioner i dessa

frågor.

-

Men även för ett så avlägset gebit som

allmän språkvetenskap öppnas i vissa fall nya infallsvinklar, t. ex. till problemet om språkdräktens
betydelse för bestämmande av en viss källas åLlder.
Detta i och för sig ända till utslitenhet behandlade
spörsmål integreras med behandlingen av kyrkorättsliga frågor (se utredningen om Gulatingslagen,
s. z9) och erhåller förnyad aktualitet. Den som till
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Sven Stolpe berättar Vasatid

oclt stormaktstid.

Svenska folkets litteraturhistoria,

II. Askild & Kär-

nekull, Stockholm r973, to9

I

s.

konsekvensens namn borde Sven Stolpe aldrig ha

skrivit andra delen av sin litteraturhistoria. Urvalet
sker nämligen efter författarnas förmåga att skriva

Litterarur

litteratur som fortfarande är läsvärd. Allr annat skall
sopas undan i en vålfortjänt glömska. Stolpe säger
själv att den enda författare som det är någor med
under vasatiden och stormaktstiden är Stjernhielm.
Detta unika snille behandlas alltså i helfigur.
Stolpe har inte nöjt sig med att referera, kommentera och citera mästerverket Hercules, utan går
också in på den snåriga diskussionen om Bröllopsbesvärs ihugkommelse och

-

vilket

ett stordåd
reder ut de språkfilosofiska spekulationerna i
?ir

hela deras fascinerande uppslagsrikedom och fantasieggande snillrikher.
Allt det andra skulle alltså utifrån Stolpes siålvpåtagna princip ha mönstrats ut ur boken. Man kan
känna viss glädje över att det är mätta på princip-

fastheten - inte för litteraruren, för Stolpe har
sorgligt rätt, när han säger att vi hade ett obegripligr
kulturellt armod i landet under den aktuella perioden - men för kulturhistorien och framförallt för

personhistorien.
Sållan har någon berättat lika medryckande om
\Wivallius och Lasse Lucidor. Och jag vet inte om
någon har lyckats skriva om Jesper Swedberg med
sådan festlig och triiffsäker vanvördighet förut.
Denna sida svarar för bokens underhållningsvärde
- och den sidan skall varken ringaktas eller underskattas. Men den som griper efter Stolpes bok av
lärdomstörst, kan inte heller gärna bli besviken.
Vad som skildras med inlevelse, temperament och
inte minst sakkunskap är Gustav Vasas ytterst omsorgsfulla kulturella utarmning av landet, och därefter den långsamma och mödosamma upprustningen. Med väldig pedagogisk konkretion guidar Stolpe sin läsare genom skilda millöer, krogarna, adelssalongerna, de första gymnasierna och hovet och
låter oss se förfallet och de första ansrrängningarna
till upprustning. Dessutom utreder Stolpe göticismens ömsom festliga, ömsom obegripLiga låra i

teori och prakdk.
Enligt omslaget och förordet är detta band två i
"Svenska folkets litteraturhistoria". Jag vill bara
hoppas att verkligheten 9 i form av försäljning och
läsning - kommer att motsvara den etiketten. Hur
begrepp som kunnighet, begripligher, berättarglädie och åskådlighet skulle kunna kombineras bättre i
ett verk av denna arr försrår jag inte. I sakens natur
ligger att det är ett temperamenr som för pennan.

Den som tar anstör av ett överord här och diir,
kommer inte att dela undertecknads oreserverar
positiva uppfattning.

Lar Metin

Helmut Holzapfel: Das katholische
in der Nordiscben Mission. Bonifacius,
r97), r94 s., DM rz:8o.

Schuhuesen

Paderborn

För zoo år sedan upplöste påven jesuitorden. Det
betydde också ett svåLrt bakslag för kyrkans verk-

samhet i Skandinavien. Fram till q7l var det nästan
bara jesuitpatres som hade hjälpt katolikerna i den
nordtyska och skandinaviska diasporan. Själavården
krävde en stor insats under vidriga förhållanden, och
man hade bara minimal framgäng. Finansiella be-

gränsningar och politiska svårigheter, protestanternas intolerans och katolikernas trångsynthet gjorde
der till ett stenbrottsarbete. Dårför måste man hysa
stor respekt för insatsen även idag, i den ekumeniska
dialogens tid.
Förf. har mycket noggrant bearbetat källmaterialet, bl.a. jesuiternas opublicerade årsberättelser.

Man

år ett helhetsintryck av mänga (nästan alltför

många) små detaljer om prästernas situation och
vardag i en katolikfientlig omgivning. Efter hans

verk om den katolska militärsjälavården, "lJnrer

nordischen Fahnen" (tsS4), belyser Holzapfel i den
här boken en annan delaspekt av kyrkans verksamhet, niimligen religionsundervisningen och skolväsendet. Han undersöker flera korwariga försök i
danska garnisonstäder men framför allt Collegium
Nordicum i Linz och seminariet i Schwerin, där pojkar från Skandinavien fick både en gedigen utbildning och fostran i katolsk anda.

Om 16oo- och rToo-talets katolska insatser i
Skandinavien finns bara ett fåtal studier. Boken fyller alltså en lucka och bör diirför hälsas med tillfredsställelse.

Klaus Dietz SJ

Graham Greene:
Stockholm t9j3,293

Honorärkonsuln. Norstedt,
s.

Honorärkonsaln Är en bok som tvårt bryter mot de
närmast föregående av Graham Greenes romaner,
den burleska komedin Resor med motter Aagasta

t4r

Litteratur

och den tämligen intetsägande sidlvbiografin En
lit. Med denna den senaste romanen är Gra-

sorts

ham Greene tillbaka till den breda berättarkonsten

från sina stora romaner Makten och härligheten,
Hlärtpunkten och Slutet på historien. Han är också
tillbaka till de centrala problemställningar. som var
livsnerven i dessa romaner. Men det som är nytt är
att det den här gången inte primärt gäller individuella uppgörelser mellan gott och ont, utan ett politiskt spel som driver människor med sig och driver
dem till de avgörande konflikterna.
Denna beskrivning ger en föreställning om dels
en ytterst abstrakt romanintrig och dels ett ansträngt närmande till en marxistisk världsuppfattning. Så är det emellertid inte. Det som i tidigare
romaner varit Graham Greenes styrka, nämligen
hans förmåga att konkretisera väsentliga moraliska
och religiösa problem i en ytterst handgriplig verklighet, detta gäller i hög grad även denna roman.
Att politiken - liksom kriget - blivit total, och att
den - liksom kriget - kräver människooffer i kapningar och kidnappningar, detta är inte abstraktioner när alla de mer eller mindre ofrivilliga medagerande gestaltas med en suggestiv konkretion och
inlevelse.

Detta är en roman man inte läser för vare
politisk eller

sig
religiös uppbyggelse. Men de flesta av

mer av det verklighetssinne som Graham Greene förmedlar än uppbyg-

oss kristna behöver kanske

gelse'

Lars Melin

Sigbert Axelson och Carl-Henric Grenholm: Palestinafrågan och de kristna opinionen.
Prisma r972, r jt s.
Ett nytt krig har utspelats i Mellanöstern sedan
Palestinafrågan och den kristna opinionen skrevs,
men palestinaarabernas situation har inte förändrats. Sedan r948 rubriceras de som >ett flyktingproblem", och när deras arabiska bröder nu för krig
mot Israel sker det helt i eget intresse. Att palestinierna hamnat i skuggan av stormaktskonflikter och
oftast glöms bort i förhandlingarna kan ingen för-

boken ge uttryck för nya, kristna aspekter på Palestinafrägat De intar en klart antisionistisk hållning
och hävdar palestiniernas integritet och rätt till sirt
land.
Under olika kapitel tar författarna upp sionismens uppkomst, palestinaarabernas situation under
r 9oo-talet, kristen antisemitism, kristen prosionism
och slutligen antisionismen och de palestinska befrielserörelserna.
Den kristna opinionens ställningstagande för Israel och sionismen under rgoo-talet förklarar författarna beror på allas vårt dåliga samvete för kyrkornas behandling av judarna under århundradenas
lopp och speciellt de kristnas passivitet under nazitiden. De framhåller att motsarsen till antisemitism
inte är prosionism utan likabehandling av alla folk.
Som en logisk följd av detta resonemang anser
bokens för{attzre att den kristna opinionen måste ta
ställning för palestinierna, eftersom dessa utgör den
förtryckta parten. I detta sammanhang hävdar författarna att de kristna som ett annat argument brukar använda vissa tolkningar av GT som ser Israel
som det av Gud förlovade landet, och citerar flitigt
svenska frikyrkliga skrifter.

Författarna ser en lösning på Mellanösternproblemet: att Israel förvandlas till en demokratisk stat
där judar och palestinier lever tillsammans med lika
medborgediga rättigheter. Men efter som israelerna inte visar nägra tecken på entusiasm för denna
avsionisering av sin stat, sätter författarna sin lit till
de palestinska befrielseorganisationerna. Organisa-

tionernas gerillaverksamhet får författarnas sanktion. Ändamålet helgar medlen, resonerar de, endast genom terrordåd är det möjligt för palestinierna att påverka det

militärt starka Israel. Detta är en

åsikt som jag inte delar med förfatarna. Jag tror
inte att palestiniernas problem löses med våld.
Det finns även andra resonemang i boken som
jag vill opponera mig mot. Jag tror t. ex. inte att
majoriteten av de kristna hämtar sina argument för
Israels existensberättigande från GT. Däremot tror

neka.

jagatt mänga respekterar israelerna för vad de lyckats åstadkomma av landet, antingen de nu har
någon historisk rätt till det eller inte. Israel är för

Författarna, teologerna Carl-Henric Grenholm
och Sigbert Axelson, båda ledamöter av Broderskapsrörelsens internationella utskott, vill med

närvarande den mest progressiva och demokratiska
staten i Mellanöstern.
Cecilia Sidenbladb
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Jordan Radit jkov:Bortom Ural. Rab6n & Sjögren, två hundra år tidigare, det hade vi
Göteborg r913,216

Det var påsken ry84, dä Gustav

s.

Jordan Raditjkov (f . ryz) är en bulgarisk journalist som ddigare gjort sig känd som författare främst
genom flera novellsamlingar. I börian av 6o-talet
företog han på Sovjets inbjudan en resa runt Sibirien, och det är om dessa upplevelser Bortom Ural
handlar.

Att sovietmakten överhuvudtaget släppte in en
utlänning i Sibirien och därtill gav honom obegränsad tillgång till olika transportmedel iir i sig ganska
miirkligt. Att boken som resan resulterade i inte
blev en propagandistisk redovisning av produktionssiffror utan en lyrisk och varmt mänsklig berättelse år kanske ännu rniirkligare. Bortom Ural handlar
nämligen uteslutande om Sibiriens natur och invånare. Raditjkov är en utomordentlig iakttagarc av
stort och smått. Med s,unma inlevelse skildrar han
en andiakt pä tajgan,livet i en nomadkåta på tundrans oändliga snövidder och en promenad tillsammans med en trollkarl från Bajkalsjön. FIan har ett
poetiskt intuitivt sätt att närma sig djur och människor i berättelsen. Hans språk känns fräscht. Det år
expressivt och rikt på bilder som ofta år underfundiga och roliga, även om de ibland kan bli en smula
omständliga.

Det hör inte till Vanligheterna att reseskildringar
toppar bestselledistorna nuförtiden, men denna berättelse år värd att fa mätgaläsare.
Cecilia Sidenbladb

Robe rt Mu r r ay:

i

Resor

till

beliga måL. Sven-

Rom och i Jerusalem. Verbum, Stockholm
r974, rz8 s.
När tillresta lutherska biskopar och präster från
Sverige firade högmässa i kryptan till Birgittasystrarnas hus i Rom i samband med Birgittafirandet i
höstas, var det inget unikum. Redan året innan hade
systrarna upplåtit kryptan för reguljär svensk luthersk gudstjänst. Till denna utveckling hade såväl
skar

Ändra Vatikankonciliet som Birgittasystrarnas
långt dessförinnan dokumenterade ekumeniska intresse bidragit.
Men att svenska lutheraner på hög nivå - en
kung, en biskop, medlemmar av den svenska kolonin - kunde hålla gudstjänst på officiell nivå i Rom

knappast väntat.

III

besökre Rom
och, inte minst med tanke på den allmänna opinionen hemma, lät ordna med lutherskt gudstjänsfi-

rande i den heliga staden. Påskdagens högmässa
förrättades av pastor primarius i Stockholm, ordensbiskopen och friherren C. E. Taube, och hovpredikanten Anders Norberg. Den hölls i ett för
tillftillet iordningställt kapell, något oklart var. Troligen möjliggjordes arrangemanget genom att samtidigt, r r aptil ry84, katolsk mässa firades offentligt i Stockholm för första gången efter reformadonen tack vare det r78r utfärdade toleransediktet.
Domprosten Robert Murray hade med hjälp av
de närvarandes brev och dagboksanteckningar
skildrat händelsen i >Resor till heliga måI", en synnedigen läsvärd liten bok. Han inleder serien av
Rom- och Jerusalembesök med att följa den svenske r 5oo-talsstudenten och jesuitlärjungen Laurentius Erici på hans väg frän
"Klosterlasses" teologis-

ka högskola på Gråmunkeholmen till Collegium
germanicum i Rom (Riddarholmen, som Murray
skriver, är väl närmast ett r6oo-talsnamn). Under
den korta paus i den reformatoriska uwecklingen
som skedde underJohan III, kunde vid detta tillfälle sex blivande teologer utexamineras från Stockholm och med kungens tillstånd sändas till Rom för
vidare utbildning. Murray nämner an de stannade
en tid i Innsbruck. Uppehållet där biöd på inressanta kontakter, som pater Richard Wehner visat i
sin studie över jesuiterna i Norden: de tråffade
bl. a. S:t Petrus Canisius och hjälpte till med över-

till svenska av hans katekes, som sedan
i Stockholm genom pater Possevinos försorg. I Rom lämnade Laurentius Erici efter r tlz är
sättningen

trycktes

sina kamrater och studierna och återvände hem, där
han anslöt sig till den lutherska sidan och blev en

arg katolikätare. Murray har studerat hans nedskrivna inryck från tiden i Rom som skrevs av och
cirkulerade i hemlandet. >För Laurentius Erici var
Rom en fruktansvärd stad, Uppenbarelsebokens
Babylon, Antikrists säte på jorden., Skildringen är
högst intressant, men knappast trovärdig. Snarast
torde den labile Erici (han drabbades enligt egen
uppgift av omelancholia> under sin vistelse i.Rom)
ha varit påverkad av starkt antipapistiskt och vulgärprotestantiskt önsketänkande. Reformsignaler-
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na från konciliet

i Trient, avslutat r 5 år tidigare,

hade redan börlat sätta sin verkan på påvehovet och
staden. Att
"den brutala saneringeno, som Murray
skriver, inte skulle ha böriat förrän tio år senare

torde vara att sätta något för sror rro

till

Ericis

skildring.
Senare hälften av boken ägnar Murray ät fyra
svenska resenärers intryck från besök i det heliga
landet vid mitten av rSoo-talet. Inte minst glimtarna frän den islamiska bakgrunden är givande. Man
önskar att Murray ville fortsätta sina pilgrimsstudier
med yttedigare nordiskt material. Hur vore det att
fölia de medeltida isländska pilgrimernas årder?
R, P. Tb,

Re i n h ard R af f al t: lVohin steaert der Vatikan? Papst zwischen Religion und Politik. R. Piper
& Co. Verlag, Mtinchen ZiJrrich r973,299 s.
Boken verkar som ett nödrop av en av den europeiska historiens sista humanister. Här skriver en man
som söker kyrkan och menar sig inte finna mer än
statssekretariatet, en som längar eftet ett autentiskt
ord av läroämbetet och inte fåLr höra något annat än
tillkrånglade förklaringar av Vatikanens pressreferent. Titelfrågan gäller f:.amför allt Vatikanens tillvägagångssätt i östblockländerna.
Förhärskande i boken är vad förtattaren kallar
oden romerska traditionens sönderfallo. Åtskilligt i
liturgireformen beklagas. Författaren är inte lycklig
över den reduktion som den hierarkiska principen
har utsatts för då åldersgränser sartes för kardinaler
och biskopar. Vad han våldsamt re ge:.ar emot är,
att kyrkan >är på vägen att bli en parallellorganisa-

tion till FN". En speciell fara ser han i

Paulus

VI:s attityd gentemot socialismen och kommunismen. Påven har en berättigad mowilja mor det >kapitalistiska" systemets brist på moral, men när han

till

en viss grad vill solidarisera sig med kommunis-

tiska regimers srävan efter rättvisa och fred, avligsnar han sig från realiteterna. I detta sammanhang vet Raffalt att berätta något om bakgrunden
till den dåvarande ämbetsmannen i statssekretariaret Monsignore Montinis plötsliga förflyttning från
Rom. Ånledningen till att påven Pius XII är ry54
utnämnde sin romerske medarbetare till ärkebiskop i Milano sägs ha varit, att denne - dels genom
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förmedling av kretsar vid Uppsala universitet

(s.

tz6) - sökt kontakter med Moskva. Pius XII betraktade ju kommunismen som absolut oförenlig
med kristendomen.
Det är inte utan inlevelseförmåga som Reinhard
Raffdt skildrar Montini-påvens karaktär. Trots all
skepsis röjer han något av kädek för Paulus VI.
Mölligen finns ingen som bättre än Raffalt förstår,
hur ensam denne intellektuelle på Petri stol egentligen är. Vid den ena sidan om honom står kretsar
som i viss mån är bakåtvända. De följer påvens
teologi, men förstår inte hans politik. Vid hans
andra sida står mera framåtriktade kyrkomän som
håller med om Paulus VI:s politiska inriktning utan
att var^ nöida med hans teologi. Som före detta
studentpräst tycks påven sympatisera med ungdomens oro. Själv känner han sig bunden vid trons

ofdränderligher. - Man kan vissedigen kritisera
den bild av Paulus VI som Raffalt tecknar, men den
kan knappast helt förbigås av någon framtida historiker.
Ttll räga på allt har Reinhard Raffalt en fångslande framställningsförmåga. Han är en boren journalist. Hans tidigare utkomna böcker om Rom lovordas av expertisen. Hans nya bok har inte kunnat
undgå att väcka uppseende.

lVilhelm InAamP

Till redaktionen inkomna böcker
Årcbok för kristen humanism 1973, ulgiven

av

Förbundet

för kristen humanism

och
samhällssyn. Gummessons, Östervåla 1 974.

Dietrich von Hildebrand: Ethik. Ge-

Diskussion

um den PriesteL Briefe

an

Bischof Riob6. Otto M0ller, Salzburg 1973,

136s.
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u. å., 496 s.
S c h m a u s-G ri I I meier-Schef fczyk: Handbuch der Dogmengeschichte Bd I Fasz.2a,
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Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets Ärsbok 1973. C. W. K. Gleerup,
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reden ? Herder, Freiburg
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Maria

973, 1 20 s.

Lettes au Päre Riob6. Les Editions du Cerf,
Paris 1973, 141 s.

Lund 1973,87 s.

Tage Lindbom: Agnarna och vetet,

P. A.
Söners Förlag, Stockholm 1974,

Norstedt
A 148 s.
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Carl-Gustaf Lilius: Metsytiska

boken.

En roman om tanken. Holger Schildts Förlag,

Hangö 1974,307 s.
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