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Teorier om språket hos Martin Luther

För en del år sedan utkom ett arbete med titeln "Luthers Sprachphilosophie" skri
vet av en känd lutherforskare. Titeln är såtillvida missvisande, som Luther aldrig
lagt fram någon systematisk utredning om språkets natur eller dylikt, men arbetet
pekade på ett försummat område  i  lutherforskningen. Det är betecknande, att ett
av  den  s.k.  lutherrenässansens  grunddokument,  den  tyske  kyrkohistorikern  Karl
Hölls berömda föreläsning vid reformationsjubiléet 1917 bar titeln: "Was verstand
Luther  unter  Religion?")1 Religionen  som  fenomen  inom  den  mänskliga
erfarenheten,  snarare  än  språket  som  objektivt  faktum  och  som  teologins
fundament, var det som man främst  inriktade sig på  i den nyprotestantiska eran.
Det gjorde att Martin Luthers tankar om språket blev ett  förbisett område. Talar
man om "teorier" i detta sammanhang, bör ordet förstås i dess antika mening av
"åskådning,  betraktande",  inte  som  filosofiska  hypoteser.2  Vad  Luther  i  olika
sammanhang,  i  polemik,  bibelutläggning,  översättningsarbete,  predikningar,
uttalat om språkets art, dess funktioner som bärare av uppenbarelsen, det mänsk
liga språkets egenskaper och relationer till gudsordet, är ett outtömligt ämne. Allt
är  integrerat  i  hans  teologiska  argumentation  och  inte  avsett  som  någon
"språkfilosofi",  även  om  man  däri  kunnat  se  "die  Konzeption  einer  neuen
Sprachlehre".3  En  sida  av  att  språket  ställes  i  centrum  i  samband  med  luther
forskningen  är  de  filologiska  undersökningarna  av  hans  konkreta  språkanvänd
ning,  något  som  gett  viktiga  och  oväntade  bidrag  även  till  förståelsen  av  hans
teologi.4 Teorierna om språket i en mera begränsad mening har fått en allsidig och
instruktiv behandling  i  en undersökning  av  Albrecht  Beutel  med  titeln "In dem
Anfang war das Wort. Studien zu Luthers Sprachverständnis".5 Denna avhandling
kan  förmodligen  betraktas  som  ett  genombrott  för  denna  nya  linje  inom
lutherforskningen, även om ansatser finns i flera andra bidrag, något som Beutels
avhandling utförligt redovisar.

1 Karl Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Band I. Luther,Tübingen 1921, s 190.

2 HansGeorg Gadamer, Wahrheit und Methode. 2. Aufl, Tubingen 1965, s 430, om det antika teoribegreppet till
skillnad från det nutida.
3 Peter Meinhold, Luthers Sprachphilosophie, Berlin 1958, s 9.
4 Birgit Stolt har i talrika studier, bl.a. Martin Luther, människohjärtat och Bibeln, Stockholm 1994,
gett, exempel på detta.
5 Tübingen 1991.
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I  det  följande avser  jag att  i  anslutning  till några  tidigare försök6 på några  få punkter
visa på innebörden och den teologiska relevansen i det som man kan kalla Luthers teorier
om språket.

Språkets evidens
För  all  språklig  kommunikation är  det grundläggande,  att  en  sats  eller  ett  yttrande hos
läsaren eller åhöraren avser att  väcka en  föreställning, som motsvarar den med yttrandet
intenderade meningen. En sats kan missförstås av olika skäl eller alls inte bli förstådd, men
när den blir förstådd, är det i regel otvivelaktigt, att den skall förstås så och så. Yttrandet
stämmer  med  vanligt  språkbruk.  Den  språkliga  konventionen  är  så  stark,  att  satsens
mening är omedelbart  tydlig och klar.  Ibland ter sig detta som något axiomatiskt, något
som  inte  ytterligare  kan  eller  behöver  bevisas,  liksom  när  det  gäller  logiska  eller
matematiska  grundsatser.  Detta  fundamentala  faktum  kan  man  kalla  språkets  evidens.  I
retoriken  beskrives evidentia som  den  åskådlighet,  som  gör  att  en  utsaga  ter  sig  som
odiskutabelt  sann eller  i  varje  fall  tydlig  till  sitt  innehåll.7  Den  elementära  evidenskänsla,
som hör den språkliga förståelsen  till,  spelar en viktig men ofta  förbisedd roll  i Luthers
argumentering.  En  sida  därav  kommer  fram  i  det  bekanta  yttrandet  inför  riksdagen  i
Worms  1521,  där  han  på  frågan  om  han  vill  återkalla  vad  han  skrivit  hänvisar  till
"vittnesbörd  från  Skriften"  men  också  till ratio  evidens som  avgörande  instanser: "Nisi
convictus fuero testimoniis scripturarum aut ratione evidente ... revocare neque possum nec
volo quicquaniy cum contra  conscientiam agere neque  tutum  neque  integrum  sit".8 Som  vi
skall se i det följande kan ibland också den elementära språkförståelsen tillmätas samma roll
som "de klara förnuftsskälen" i detta yttrande.

Visserligen  är  Skriftens  auktoritet  den  yttersta  och  avgörande  instansen  vid  en
teologisk bevisföring. Men om man inte är enig om tolkningen av Bibeln, uppstår frågan,
hur man skall avgöra vilken tolkning som är den rätta. Då måste man i sista hand stödja sig
på språkets evidens:  först om en tolkning överensstämmer med språkets allmänt erkända
regler kan den gälla som tillförlitlig och som ett giltigt argument i debatten. Inte sällan står
man inför axiomatiska påståenden. Man kan inte bevisa, varför en sats tolkas så eller så,
att den har denna bestämda mening, men språkbruket och därmed den angivna meningen
är förbunden med en evidenskänsla, som i sista hand avgör vid bedömningen.

6 Jfr Bengt Hägglund, Martin Luther über die Sprache. Neue Zeitschrift für systematische Theologie und
Religionsphilosophie 26, 1984, s 112.
7Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga. 2. uppl, Stockholm 1998, s 280.
8WA 7, 838, 2ff.
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Ett  tydligt  exempel  föreligger  i  debatten  mellan  Luther  och  Andreas  Karlstadt.
Diskussionen  gällde  tolkningen  av  instiftelseorden  till  nattvarden.  Satsen:  "Det  är  min
kropp"  ville  Karlstadt  tolka på  det  egendomliga sättet,  att  Herren därmed  inte  menade
brödet utan  sin egen kropp,  i  det  att han  inför  lärjungarna pekade på sig själv när  han
räckte  fram  brödet.  Karlstadts  argument  var  att  det  grekiska  ordet  för  "det", touto, var
neutrum och därför inte kunde syfta på "brödet", ho artos, eftersom detta ord på grekiska
är maskulinum.

För  att  tillbakavisa  detta  argument  visar  Luther,  att  här  föreligger  en  allmänfattlig
vändning, vars betydelse är helt klar, både på tyska och grekiska. "Ynn Deutscher zungen
gibts die art der sprache, das, wenn wyr auff eyn ding deutten, das fur uns ist, so nennen
und deutten wyrs eyn Das, es sey sonst an yhm selbst eyn Der odder Die, alls wenn ich
spreche: Das ist der man, davon ich rede, Das ist die Jungfraw, die ich meyne, Das ist die
fraw, die es kan.... Hier beruffe  ich mich auff alle Deutschen, ob ich auch deutsch rede.
Es ist ye die rechte mutter sprache, und so redet der gemeyne man ynn Deutschen landen".9
Luther visar sedan, att man uttrycker sig på motsvarande sätt på grekiska. Även om ordet
för  bröd  är  maskulinum, ho  artos, användes  det  neutrala toutoy när  man  visar  på  det.
Karlstadt  förstår  varken  tyska eller  grekiska, när han  förbiser det. Man  kan  till  slut  inte
förklara eller bevisa, varför man uttrycker sig så. "Ich weys keyn ander ursache, denn das
die art der sprachen so gibt und haben will, wie sie Gott geschaffen hat".10

Karlstadts argument upplöses genom att det visas, att hans tolkning uppenbart strider
mot det allmänna språkbruket. För båda, Karlstadt och Luther, är Skriftens auktoritet den
avgörande instansen. Men när det gäller tolkningen av texterna, kommer en annan instans
därtill,  nämligen  språkets  evidens,  "die  Art  der  Sprachen",  eller  det  sätt  varpå  "der
gemeyne Man redet". Det som för Luther är avgörande i detta fallet är inte den formella
grammatiken utan språkets evidens, det vanliga sättet att tala.

Denna  föreställning,  att  den gängse,  gemensamma språkanvändningen är  avgörande
för tolkningen av bibeltexter, tycks vara djupt grundad i Luthers tankar om språket som en
Guds  skapelse.  I  skriften De servo arbitrio användes samma argument  mot den  figurliga
(tropologiska)  tolkningen av en bibeltext. Regeln  är att man  får  tillämpa denna,  endast
när  omständigheterna  visar,  att  en  sådan  tolkning  är  intenderad eller när en bokstavlig
tolkning skulle uppenbart  strida mot en  trosartikel.  Annars  skall  man överallt  låta den
enkla,  med  det  vanliga  språkbruket  överensstämmande  betydelsen  gälla.  "Ubique
inhaerendum

9 WA18, 154,1221.

10WA 18, 155,45.
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est  simplici  puraeque  et  naturali  significationi  verborum,  quam  grammatica  et  usus
loquendi  habet,  quem  Deus  creavit  in  hominibus."11  Motsvarande  hänvisningar  till
"språkets  art",  "det  vanliga  sättet  att  tala",  "usus  loquendi"  etc  förekommer  på  många
ställen hos Luther.12

Språket och evangeliet
I  skriften An  die  Ratherren ... dass  sie  christliche  Schulen  aufrichten  und  halten  sollen
152413 yttrar sig Luther utförligt över betydelsen av språken, d.v.s. de klassiska språken och
framför allt grekiska och hebreiska.

Denna rekommendation av språken är färgad av det humanistiska bildningsidealet. Det
nyväckta  intresset  för  de  gamla  språken  prisas  som  en  särskild  fördel  i  den  samtida
bildningen.  Men  Luther  förbinder  språkkunskapernas  betydelse  framför  allt  med  den
evangeliska förkunnelsens sak. "Wie wol das Evangelion alleyn durch den heyligen geyst
ist kornen und teglich kompt, so ists doch durch mittel der sprachen kornen und hat auch
dadurch  zugenomen,  mus  auch  dadurch  behallten  werden.  Denn  gleich  alls  da  Gott
durch die Apostel  wollt ynn alle wellt das Evangelion lassen kornen, gab er die zungen
dazu.  Und  hatte  auch  zuvor  durch  der  Römer  regiment  die  kriechische  und  lateinische
sprach so weyt ynn alle land ausgebreyttet, auff das seyn Evangelion yhe bald fern und
weyt  frucht brechte. Also hat er itzt auch gethan. Niemant hat gewust, warumb Gott die
sprachen erfur lies kornen, bis das man nu allererst sihet, das es umb des Evangelii willen
geschehen  ist,  wilchs  er  hernach  hat  wöllen  offinbarn  und  dadurch  des  Endchrists
regiment  auffdecken  und  zustören.  Darumb  hat  er  auch  kriechen  land  dem  Türcken
geben, auff das die kriechen verjagt und zu strewet, die kriechische sprach aus brechten,
und eyn anfang würden, auch andere sprachen mit zu lernen".14

De  bibliska  språkens  utveckling  och  spridning  skildras  här  som  led  i  fräls
ningshistorien. Det hebreiska språket blev utvalt  till  att vara bärare av uppenbarelsen och
kallas därför ett heligt språk. Likaså har det grekiska språket valts ut för att i skriftlig form
bevara  och  utbreda  den  nytestamentliga  uppenbarelsen.  Kännedom  om  de  bibliska
grundspråken är en oundgänglig förutsättning  för att  från  tid  till  tid bibehålla evangeliet.
"Wo nicht die sprachen bleyben, da mus zu letzt das Evangelion untergehen".15 Det är i
detta sammanhang Luther fällt det

11 WA 18,700,3335.
12 Se t. ex. A Beutel i a a, s 528, under rubriken ,,usus loquendi" anförda ställen.13 WA 15,2753.14 WA 15, 37, 41615 WA 15, 18, 30
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kända yttrandet om språken som bärare av Anden: "Die sprachen sind die scheyden, darynn
dis messer des geysts stickt. Sie sind der schreyn, darynnen man dis kleinod tregt. Sie sind
das gefess, daynnen man disen tranck fasset. Sie sind die kemnot, darynnen dise speyse ligt.
Und wie das Euangelion selbs zeygt, Sie sind die körbe, darynnen man dise bröt und fische
und broeken behellt".16

Där  inte språken utövas och vårdas, förlorar man  inte endast evangelium utan också
förmågan att  rätt använda språken, och   tillfogar han   "bey nahend auch die natiirliche
vernunfft" haben die Leute verloren, die die Sprachen versäumt oder verdorben haben.

Även om förkunnelse av evangelium och den därtill hörande undervisningen ofta sker
och  kan  ske  utan  insikter  i  de  gamla  språken,  erfordrar  likväl  den  grundläggande
bibeltolkningen,  t.ex.  bedömningen  om  en  tolkning  är  sann  eller  falsk,  det  som  Luther
kallar  "die  Kunst  der  Sprachen",  d.v.s.  förmågan  att  förstå  hebreiska  och  grekiska  och
insiktsfullt behandla dem. Det är kännedomen om språken, som för honom själv har gjort
Skriften säker och viss. Utan "die Kunst der Sprachen" hade han aldrig kunnat kämpa mot
påven och sofisterna.

Det yttre ordet
Man  måste  först  klargöra  för  sig,  vad  Luther  menar  med  det  yttre  ordet.  Hans  rent
exegetiska  arbete  med  bibeltexterna  kan  här  ge  en  nyckel.  Sigfried  Raeder  har  i  sina
grundliga studier över Luthers behandling av det hebreiska språket visat, att det  filologiska
arbetet med t.ex. Psalmerna hos Luther direkt förbindes med den teologiska tydningen. Han
säger  t.ex.:  "Sed prius grammatica videamus, verum ea Theologica." Först vill  vi betrakta
det språkliga, men detta som teologiskt.17

Luther räknar m.a.o. med en "teologisk grammatik", d.v.s. det rent språkliga innehåller
för  honom  inte  endast  det  filologiska  och  formellt  grammatiska  utan  även  textens
meningsinnehåll. Häri skiljer han sig, som Raeder visar,  från Erasmus och Reuchlin,  för
vilka  båda  grammatiken  endast  omfattade  det  rent  filologiska,  textens  yttre  egenskaper.
Vid tolkningen av texten var man inte bunden till den yttre texten utan kunde fritt tillämpa
den  i  enlighet  med  de  fyra  utläggningssätten,  medan  för  Luther  den  enda,  bokstavliga
meningen (sensus literalis) var avgörande och i sig innehöll hela textens meningsinnehåll.

I polemiken mot spiritualisterna fick hans föreställningar om det yttre ordet en särskild
vikt.

Luther skiljer den yttre verkan genom det predikade evangelium liksom också  genom
sakramentens yttre tecken från den inre verkan genom Anden och

16 WA15, 38, 812.
17 Sigfried Raeder, Grammatica Theologica, Tubingen 1977, s 34f.
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genom den i det inre väckta tron. De båda, det yttre och det inre, förhåller sig emellertid
så  till  varandra,  att  det  inre    d.v.s.  tron och  de  andliga  gåvorna    endast  kommer  till
stånd  genom  det  yttre.  "Die  eusserlichen  stucke  sollen und  müssen  vorgehen.  Und  die
ynnerlichen  hernach  und  durch  die  eusserlichen  kornen,  also  das  ers  beschlossen  hat,
keinem menschen die ynnerlichen stuck zu geben on durch die  eusserlichen  stucke.  ...
Denn er will niemant den geyst noch glauben geben on das eusserliche wort und zeychen,
so er dazu eyngesetzt hat".18

Spiritualisterna  berömde  sig  av  att  genom  sina  meditativa  metoder  ha  en  direkt
tillgång till Anden och föraktade det yttre ordet och sakramentens tecken. Om Luther och
hans lärjungar sade de: "Sie stelen den glauben aus den buchstaben".19

Bokstäverna,  d.v.s.  det  yttre  ordet,  var  så  viktigt  för  Luther,  emedan  det  inte  endast
betraktades som yttre, materiella tecken, utan som bärare av Anden,  fyllt med ett andligt
innehåll. Det yttre är i detta fall ett verksamt medel för Anden att inverka på det inre, att
väcka tron  i det  inre. Ett klart och pregnant exempel  förekommer i Stora katekesen, där
Luther  talar  om  dopsakramentets  yttre  tecken.  Han  kommenterar  det  yttre  synliga
tecknets betydelse och sammanfattar:  "Es  soll und muss äusserlich sein, dass mans  mit
Sinnen  fassen und begreifen und dadurch  ins  Herz bringen könne,  wie denn das  ganze
Evangelion ein äusserliche mundliche Predigt ist".20

Denna  föreställning  om  det  yttre  ordet  som  något,  som  inte  står  i  motsättning  till
Anden  utan  fastmer  i  sig  bär  det  andliga  innehållet  och  är  ett  verksamt  medel  till  att
framkalla  tron och  förvandla människans  inre, bildar den  teologiska motiveringen för att
syssla med Bibelns språk,  liksom också för betonandet av den evangeliska förkunnelsen
som fundament för kyrkan och tron. Luther  finner bådadera vara uppbyggda på språket,
på det yttre ordet, emedan det för honom inte bara är något yttre utan tillika bärare av det
andliga innehållet och det enda medlet, varigenom tron i det inre och därmed den helige
Ande skänkes. När Luther betonar det yttre ordet gentemot  "entusiasterna", menar han
därmed bibeltextens ord eller  förkunnelsens ord  i  dess enkla,  med det naturliga  språket
överensstämmande mening.  Även spiritualisterna liksom också de skolastiska  teologerna
använder många ord, talar åtskilligt, men deras tal är  inte en enkel utläggning av Bibeln
enligt naturligt språkbruk utan deras egna påfund och sofistiska utläggningar, varigenom
det  yttre  ordet  fördunklas  och  förblir  verkningslöst.  "Die  natürliche  sprache  ist  fraw
Keyseryn, die geht über alle sub

18WA 18, 136, 1418.19 WA 18, 137,2.
20 Die Bekenntnisschriften der evangelischlutherischen Kirche, 697, 48.
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tile, spitzige, sophistische tichtunge, Von der mus man nicht weychen, Es zwinge denn eyn
offenberlicher artickel des glaubens, sonst bliebe keyn buchstabe ynn der schrifft  fur den
geystlichen geuckelern".21

Muntligt och skriftligt ord
Det har ofta betonats, hur Luther  förbinder  evangelium med det muntliga ordet, under
det  att  den  skriftliga  fixeringen  av  ordet  hör  samman  med  lagen.  De  tio  buden  blev
nedskrivna på stentavlor, men evangelium blev genom Kristus och apostlarna muntligen
förkunnat.  Det  hör  till  Kristi  uppdrag  till  lärjungarna  att  evangelium  ständigt  på  nytt
skulle muntligen utläggas.

Parallellen mellan lag —  evangelium å ena sidan och skriftlig —  muntlig framställning å
den andra är  lärorik. Den betyder att Luther lika  litet som han ville ersätta lagen genom
evangelium eller skjuta den åt sidan, lika litet ville han med sitt betonande av den muntliga
förkunnelsen  ifrågasätta  Skriftens  auktoritet  eller  nödvändigheten  av  den  skriftliga
fixeringen av uppenbarelsen. Det är för honom just det ursprungliga,  i den heliga Skrift
nedlagda  budskapet  som  genom  den  muntliga  förkunnelsen  skall  göras  levande.  Det  i
lagen  och  i  det  gamla  förbundet  fördolda  löftet  skall  genom  det  evangeliska  budskapet
bringas i ljuset.

Luthers  kommentarer  till  Gamla  testamentet  visar,  hur  stor  vikt  han  också  i
enskildheter lade vid den skriftliga framställningen.

Visserligen har Jesus Kristus själv  inte lämnat efter sig några skriftliga dokument,  och
apostlarna har ursprungligen förkunnat evangeliet muntligt. Men också i detta fall var den
skriftliga fixeringen, så som den skett i de nytestamentliga skrifterna, en nödvändig process
för att bevara evangeliet och skydda det för feltolkningar. Just emedan evangeliet så strängt
var bundet vid språket, var det nödvändigt, att den apostoliska förkunnelsen förmedlades i
skrift.  Annars hade den  autentiska  språkliga utformningen  för  länge  sedan  gått  förlorad
eller blivit fördunklad och förstörd, något som Luther själv starkt betonat i sin ovannämn
da skrift An die  Ratherren 1524:  "Darumb habens die  Apostel  auch  selbs  fur  nöttig an
gesehen, das sie das newe testament ynn die Kriechische sprache fasseten und anbünden, on
zweyffel, das sie es uns daselbs sicher und gewis verwareten wie ynn eyner heyligen laden.
Denn sie haben gesehen all das ienige, das zukunfftig war und nu also ergangen ist; wo es
alleyn ynn die köpff gefasset würde, wie manche wilde, wüste unordnung und gemenge, so
mancherley synnen, dunckel und leren sich erheben würden ynn der Christenheyt, wilchen
ynn keynen weg zu weren noch die eynfelltigen zu schützen weren, wo nicht das

21WA 18, 180, 1719; jfr WA 50, 245f.
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newe testament gewis ynn schrifrt und sprache gefasset were. Darum ists gewis, wo nicht
die sprachen bleyben, da mus zu letzt das Euangelion unter gehen".22

Språket och inkarnationen
Bakom tankarna om det mänskliga språket hos Martin Luther ligger den bibliska läran om
Guds ord, som inte bara är avfattat i Bibelns människoord, utan också framtälles som ett
inre ord, som i begynnelsen, före skapelsen var förhanden hos Gud själv. Det är inte utan
betydelse för förståelsen av språket, att det om detta ord säges, att det var förhanden före
skapelsen och betecknas som det ord varigenom allt skapades. Ty om än Guds ord är något
helt annat än människans ord, består dock den förbindelsen, att det eviga ordet, som utgår
från Gud, uppenbarar sig genom språkets medel och kungöres för människan på detta sätt. I
det  profetiska ordet  liksom  i den  evangeliska  förkunnelsen sker  en  "inkarnation"  av  det
eviga  ordet  i  det  mänskliga,  en  descendens  i  det  mänskliga  språket,  som  har  sin
motsvarighet  i  det  gudomliga  ordets  inkarnation  i  Kristi  person.  Man  kan  tala  om  en
parallell mellan Kristi inkarnation och det gudomligas ordets inkarnation i det mänskliga
språket.23

Sammanfattning
Det mänskliga språket är enligt Luther "eine herrliche Gabe Gottes", en skapelse, som har
ett särskilt företräde däri att det är en svag avbild av det gudomliga ordet. Språket tilldelas
som medel för Guds uppenbarelse en särskild uppgift. Som den helige Andes språk är det
verksamt till människans frälsning och tjänar till att väcka tron till liv. Det yttre ordet är inte
bara tecken, som hänvisar till en högre realitet utan är själv bärare av det andliga innehållet
och  av  Andens  verkan.  Genom det  yttre,  den hörbara  stämman, det  lästa ordet,  liksom
sakramentens synliga tecken, träffas och påverkas människans inre.

Framför  allt:  Språket  betraktas  inte  bara  som  en  sekundär  verkan  av  det  mänskliga
förnuftet  utan  som  bärare  av  objektiva  meningssammanhang.  Uppenbarelsens  språk,  så
som det fixerats  i Skriften och  i  förkunnelsen möter människan ständigt på nytt, är också
Andens verksamma medel, varigenom något nytt  skapas, som  förut  aldrig var  förhanden i
människornas hjärtan och aldrig kunde uttänkas av det mänskliga förnuftet. Allt vad Luther
har  att  säga  om  språket  bestämmes därav  att  han  i  religionen  inte  anser  den  mänskliga
erfarenheten  vara  det  första.  Det  egentligen  skapande  är  språket  och  den  i  språket
manifesterade verkligheten.

22 WA 15, 38, 2231.
23 Jfr A Beutel, a a, s 132ffet passim.


