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SEDAN SIST

F örberedelsen ti.ll d.et konlmande konciliet

angär alla katoliker, inte endast dem som det åligger att förberda det i teo-
logiskt och tekniskt avseende. Framgången både av f<;rhandlingarna och av
resultatens praktiska genomförande i kyrkans framtida liv är väsentligen
beroende av den allmänna andliga atmosfären inom kyrkan.

Vår Helige Fader Johannes XIII återkommer därför ständigt med sin upp-
maning till en allmän andlig {örberedelse; så åter igen i sin Apostoliska skri-
velse Conciliu.nr Oecumenicum av den e8 april ry62. Där skriver han:

Den rätta förberedelsen till konciliet förutsätter a* alla utan undantag,
vilken rangställning de än må inneha, bemödar sig om den sanna Ättftudig-
heten. >För att det allmänna konciliet skall kunna förberedas på rätta sättet
är det absolut nödvändigt att alla, på det privata såväl som det sociala om-
rådet, visar en allt fullkomligare rätwisa och en allt innerligare kädek, att
alla frikostigt ställer sin person och sina ägodelar i den allmänna välfärdens
tjänst, att rätnrisare och mera ordnade förhållanden inom familj och folk
samt nationerna emellan alltmer stråvar till att gagr:.r- hela mänskligheten.>

Det kommande konciliet har endast eff syfte: att ge uttryck åt Kristi när-
varo i kyrkan genom en andlig förnyelse som ger på djupet, en ny andlig väc-
kelse. Alla förarbeten som har gjorm, vare sig de avser en anpassning ay
kyrkans struktur till vår tids behov eller en förnyelse och uweckling av lag-
stiftningen, har endast ett enda mål: att människorna kan komma fram till
allt större kunskap om Kristus och till allt djupare kärlek tiII honom, så att
de efterföljer honom med allt större generositet.

Det gäller först och främst att med Guds hjälp lägga grunden till en re-
form av det inre och det yttre livet, så att Kristi andliga rike, som visserligen
når sin fulländning först i evigheten, kan fatta rot och utbredas redan här på
jorden.

>För alla enskilda människor och för hela mänskligheten uppsrår dåirmed
allvarliga förpliktelser. I det jordiska samhället får inte de mindre väsentliga
och förgängliga värdena tillåtas göra intrång på sanningen, rätrvisan och bil-
ligheten. Det klara skenet från himmelen har slocknat när man förnekar
Guds existens; när människor, som åndä alla är bröder till varandra, på olika
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Sed.an sist

sätt utsättes för förtryck, ja t.o.m. dirden; när man förgriper stg på de oför-
ytterliga rättigheter som härleder sig från den mänskliga naturens frihet och
andliga företräden samt från det kristna livets värdighet.>

Frågan om icke-katolska d.eltagare i. konciliet

tycks ha avgjorts i positiv riktning. Enligt Otseruatore Romano (27 14 ry62)
meddelade kardinal Bea, ledaren för Sekretariatet för främjande av de kristnas
enhet, vid en presskonferens därom fciljande:

Konciliet skall inte forbli en rent inre kyrklig angelägenhet utan på lång
sikt förbereda återföreningen av alla kristna. Motiven härtill är inte endast
religiösa utan dven allmänt mänskliga och sociala: för att skapa bättre för-
utsättningar för allmän fred och allmänt välstånd bland folken.

Kyrkan kan inte gå med på dogmatiska kompromisser eller koncessioner;
hon har ju inte ratt att förfoga över uppenbarelsen efter godtycke. Men man
skall försöka att ge vissa trossanningar en sådan formulering att deras inne-
börd lättare kan uppfattas av moderna människor. Större möjligheter finns
att anpassa det praktiska kyrkliga livet, även liturgien, bättre till vår tids för-
hållanden.

Till konciliet blir alla de kyrkor och konfessioner >av viss stadga>>, som så

önskar, inbjudna att sända observatörer. >Hittills har sonderingar företagits
hos sådana som man anser vara benägna att moftaga inbjudan. Dessa son-
deringar har nu avslutats och de kyrkor som ytrrar en önskan att bli in-
bjudna kommer att inbjudas.>

Representanterna för dessa kyrkor ffu deltaga i konciliets generalförsam-
lingar och undantagsvis även i kommissionssammanträden. I regel kommer
deras kontakter att skötas av Sekretariatet för främjande av de kristnas enhet,
där de även kan inlämna anmärkningar och förslag.

Ärkebiskopen i I7ien, dr Lorenz Jaeger,lämnade på den sjunde evangelisk-
katolska publicistträffen i Bad BolI Qol4-zl5 196z) ännu fciljande detaljer:

Sekretariatet för framjande av de kristnas enhet, der enda som med säker-
het kommer att bibehållas medan konciliet pägär, äligger också omsorgen om
icke-katolska observatörer. Det står numera fast att observatörerna även får
deltaga i slutna församlingar som pressen och offentligheten inte äger till-
träde till. Observatörerna kommer att betecknas som uobseraatores d.elegati>,
för att känneteckna dem som officiella sändebud för kristna konfessioner.
Troligwis kommer de att vara närvarande såväl vid de högtidliga surmman-

komster (sessiones), där påven presiderar och de slutgiltiga omröstningarna
äger rum, som vid generalförsamlingarna (congregationes generales), där de
röstberättigade deltagarna diskuterar utkasten och någon gång också företar
preliminära omröstningar. Observatörerna torde däremot inte tillåtas att når-
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vara vid kommissionernas (deputationes) förfuredande överläggningar, där
av konciliet valda biskopar och teologer förbereder eller förbättrar utkasten

som skall underställas generalförsamlingarna. Var och en kan förstå att
dessa kommissionsförhandlingar förblir interna. Sekretariatet kommer dock

att underrätta observatörerna om deras resultat.

Vad en inbjudan av företrädare för icke-kristna monoteistiska religioner
betråffa\ sade kardinal Bea, att man hade tänkt på saken men kommit till
resultatet att dessa religioner inte torde vara intresserade att följa konciliet
pä nä."ra håll. Sekretariatet för främjande av de kristnas enhet har vidarg till-
fogade han, i fem sessioner behandlat frägan om deltagande av mosaiska troe
bekännare och avfattat ett förslag som för närvarande är under behandling
hos Centralkommissionen för konciliets förberedande.

Kardinalen meddelade vidare att för närvarande personliga kontakter före-

ligger mellan Sekretariatet för främjande av de kristnas enhet och icke-offi-
ciella representanter för Anglikanska kyrkan och Evangelische Kirche Deutsch-
lands. Relationerna till den ekumeniska patriarken Athenagoras betecknade
han som goda. Dennes besok i Rom vare dock mera en fråga som angår
påven och patriarken själva än Sekretariatet och patriarkatet.

>Vi står i kontakt. Det övriga skall nog komma.r,

Bamburil.ån

vid Hongkong har fått en pendang i form av ett tre meter högt taggtråds-

stängsel. Tiotusentals kineser strömmade plötsligt under maj månad mot den

lilla brittiska kolonien utanför Kanton. Vissa iakttagarc talade om ett totalt
antal ä 7oo ooo under denna period. Men det var svårt att avgöra precis hur
mänga som kom till gränsen. När de sändes tillbaka försökte de igen. Det
var inte ovanligt att de som vandrat i dagat eller veckor, ofta barfota och

svältande, vägrade att acceptera återtransport till Kina, utan de försökte tre,

fyra, fem gånger att ta sig över gränsen. Kunde det verkligen vara möjligt
att hålet till den >fria vädden, skulle vara tilltäppt utifrån?

Hongkong är blott en liten ö på r or3 km2. Sedan 1946 har dess befolk-
ning fördubblats genom flyktingströmmen och uppgår nu till nära tre miljo-
ner. De lokala myndigheterna, som tvingats awisa flyktingana, kan inte
klala av situationen. Socialvården bespisar över rzooo personer varje dag.

Under de sistlidna sju åren har man byggt flyktingbostäder ät 36o ooo för
183,5 miljoner Hongkong-dollar. Var tionde dag invigs eft flytt bostadshus,

och om fem år hoppas man ha kunnat bereda hem åt ytteiligare 5oo ooo
flyktingar.

Andra är inte heller inaktiva. Svenska instanser har som vanligt visat sig

öppna för mänsklig nörd. Från katolskt håll i USA flög svenskättlingen biskop
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Swanström till platsen för att leda den katolska flyktinghjälpens vetksamhet.

Han alarmerade samtidigt de högsta myndigheterna i 'S7'ashington för >im-

mediate strong action> från amerikansk och internationell sida. President

Kennedy använde sina speciella fullmakter för att tillåta immigration av

några tusen kineser till USA. Den holländska premonstratenserpatern Nferen-
fried van Straaten 

- 
>ds1 Speckpaterrr, som sedan t947 samlat in en kvarts

miljard kronor i flyktinghjälp - 
företog en rekordinsamling i Köln på z5

ton kläder och livsmedel, 4z motorcyklar, 7 kilo guld- och silversmycken

samt över 2oo ooo D-mark i kontanter.
Men F. N:s biträdande generalsekreterare påpekade att han inte kunde göra

någor om inte den bridska tegeringen först formellt anhöll om intervention,
det gäller ju ett >internt problemu. Mr Clabon, F. N.-tepresenrant i Hong-
kong för flyktingbyrån, förklarade att han inte kunde ingripa, dä if.räga-

varande kineser inte räknades som flyktingar >i juridisk bemärkelserr.

Här hemma visade tidningarna bilder av gråtande kineser bakom tagg-

tråden. Man nämnde att gurkasoldater grät när de måste winga folket till-
baka. Men de ledande artiklana spekulerade huvudsakligen över det intres-
santa politiska problemec om varlöt den kommunistiska regeringen tillåtit
denna flyktingström.

Pater van Sttaaten sate fingret på den ömma punkten i sina predikningar.
>'De som är närmast ansvariga är de folk som stängt sina gränser f.& alla
kinesiska flyktingar, och gjort det omöjligt för Hongkong att föra dem

vidare. Detta är en blind egoism, och det är omöjligt att berdkna vilken
skada som frihetens sak därigenom tillfogats. Den fria världen ödelägger
genom sin känslolösa själviskhet den sista resten av de'undertryckta folkens
hopp och tillförlit.>

NORDEN OCH DE ÄLLMÄXXA
KONCILIERNÄ

T\Tnt det Ändra vatikankonciliet - det tiuguförsta i raden ekumeniska

I \ koncilier - samlas den rr oktober rg6z,kommer även det nordiska

episkopatet, i motsats till vad fallet var med det första, att yara företrätt.
De första åtta koncilierna ägde rum i det östromerska rikeq i Nicea,

Konstantinopel, Efesus och Chalkedon. När det sista av dem, det fjärde
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Norden och de aLlmänna koncilierna

konstantinopolitanska konciliet, sammanträdde åren B6y-87o, hade de nor-
diska folken nyss fått kännedom om kristendomen. Men inte heller vid de

två närmast ftiljande koncilierna - de första som ägde rum i västerlandet -första laterankonciliet rtz3 och andra laterankonciliet rr3g, var Norden
ännu företrätt. Båda varade blott några veckor och sysselsatte sig främst
med frågor, som inte omedelbart berörde de skandinaviska staterna, såsom

godkännandet av konkordatet i S(orms eller biläggandet av schismen mel-
lan Innocentius II och Anakletus II. Dock samma ät rr39, när det tionde
ekumeniska konciliet sammanträdde, hölls provinssynoder i den europeiska

kristenhetens randstater, i England (Oxford och I7inchester), Spanien
(Uzös) och Skandinavien (Lund). Till provinssynoden i Lund kom fem
danska biskopar, därjämte biskop Gislo av Linköping och biskop Sigurd

av Bergen. Som påvlig legat fungerade kardinalbiskopen av S. Rufina,
Dietwin eller Theodewin, en av den rättmätige påven Innocentius' ttognaste

anhängare. Den gången torde Eskil, som året förut bestigit ärkebiskops-

stolen i Lund, blivit utnämnd till apostolisk vikarie för Norden. Genom den

påvlige legatens närvaro underströks sambandet med Rom och de romerska

konciliebesluten meddelades. Inte heller vid det tredje, likaledes korta och

icke så berydande laterankonciliet rry9 hörs något om deltagande från
Skandinavien.

Det fjärde laterankonciliet blev däremot noga förberett av den romerska

kurian och hade väl också representanter från Norden. Den 19 april rzr3
riktade påven Innocentius III en rundskrivelse till ärkebiskoparna, biskoparna,

abbotarna och priorerna i de nordiska kyrkoprovinserna för att inbjuda till
det stora kyrkliga möte, som var fastställt till den r november rzr5. Det
vill synas att ärkebiskopen av Lund, den lärde och fromme Anders Sunesön,

ursdktat sig att han icke kunde efterkomma denna inbjudan. Efter detta

utgick den zr februari rzr4 dnnu en gång en mycket energiskt hållen skri-
velse vari påven på nytt energiskt uppmanar ärkebiskopen och prelaterna i
biskopsdömet Lund att de bör komma till konciliet. "Bland de fromma
lydnadsplikter som biskoparna och i synnerhet ärkebiskoparna skola upp
fylla gentemot den apostoliska stolen såsom deras moder måste framför allt
stå att komma, när de kallas till koncilium. Därtill äro ärkebiskoparna

särskilt förpliktade genom den ed de avlagt. Därför förundra Vi oss mycket
över att du i denna angelägenher har velat till en viss grad urskulda dig.
Även om du icke vore officiellt inbjuden, borde du på allt sätt sträva efter
att delta i en så helig församling, alldenstund furstarna och prelaterna och

överhuvudtaget blomman av hela prästerskapet från alla delar av världen
längtansfullt vänta därpå.> Ett liknande brev erhöll också ärkebiskopen av
Uppsala.

Det fjärde laterankonciliet självt, som varade från den rr till den 3o
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november r2r5, var det första stora kyrkomöte som västerlandet upplevde.
Inte mindre ån 4rz biskopar hade infunnit sig. Vi torde få anta att även

iirkebiskop Anders Sunesön av Lund befann sig bland dem, då han knappast,

utan särdeles starka skäI, kunde undandraga sig en så enträgen, två gånger

upprepad uppfordran från påven. Sannoiikt hade också ärkebiskop Guttorm
av Trondheim stannat i Rom över konciliet. Han var nyvald året förut och

vistades på våren rzr5 vid den påvliga kurian för att få vigning och pallium.
Konciliets ändamål var enligt påvens inbjudningsbulla förbättring av mo-

ralen och undanröjande av villoläror, befästande av freden och de kristna
furstarnas och folkens hjälp åt det heliga landet. Dess största betydelse ligger
i att det var dä som läran om väsensförvandlingen hos brödet och vinet i
evkaristien definierades och den ådiga bikten och kommunionen föreskrevs.

När konung Valdemar av Danmark avskaffade järnbörden sorn gudsdom,

så är väl detta att se som en omedelbar följd av laterankonciliet.

- Vid första konciliet i Lyon, som varade från den z8 juni till den 17 juli
tz45 ock. beslöt att kejsar Fredrik II skulle avsättas, finner vi blott få spår

av nordiska representanter. På uppdrag av de norska biskoparna reste vid
detta tillfälle abboten Laurentius i Hovedö och kaniken Björn i Trondheim
till Lyon för att meddela att episkopatet geft sitt samtycke till att utom-
dktenskapligt f<;dde kung Haakon IV erkändes och smordes; samtidi$ sände

kungen 30 ooo mark silver till påven och förpliktade sig till personligt del-

tagande i korståget.
På andra konciliet i Lyon fu n74 var däremot också Skandinavien star-

rare företrätt. Kaniken Sighvat i Trondheim befann sig just rz73 i Rom
och förde med hem den påvliga rundskrivelsen av den ry apfiI 1273, wm in-
biöd rill allmänt kyrkomöte. I Norge hade på riksdagen i Bergen rz73 beslut

fattats om en överenskommelse mellan kungen och episkopatet, vilken skulle
föreläggas konciliet. Så reste ärkebiskop Jon Raude av Trondheim med

biskoparna Askatin av Bergen, Anders av Oslo och Richard av Man till
Lyon. Påve Gregorius X godkände i stort sett överenskommelsen, men
krävde ändringar pä nägra punkter, vilket sedan ledde till konkordatet i
Tönsberg 1277.

Omkring 5oo biskopar, 7o abbotar och flera tusen prelater och kirde
hade infunnit sig i Lyon. Kyrkomötet varade denna gång över wä mäna-

der, från den 7 maj till den 17 juli. Från Sverige kom ingen biskop, där-

emot kaniken Roger från Västerås. Han medförde hem palliet åt ärkebiskop

Folke Ängel, som det året bestigit ärkebiskopsstolen i Uppsala efter ett sju-

årigt interregnum. Även kung Valdemar av Sverige hade väl sina sändebud

i Lyon. Biskop Arne av Skalholt (Island) kunde av brist på pengar inte
resa till konciliet och gav den nyssnämnde kaniken Sighvat i Trondheim i
uppdrag att företräda honom i Lyon.
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Gregorius X sökte i Lyon vinna kristenheten fcir gemensamma uppgifter;
framför allt unionen med grekerna och återvinnnadet av det heliga landet

låg honom om hjärtat. Konciliet beslöt också att alla klerker skulle betala

korstågstionde pä alla sina inkomster under de närmaste sex åren; delta-

garna i det planerade korståget skulle erhålla stora avlater. Ännu samma

år återvände ärkebiskop Jon och hans suffraganer till Norge med uppdrag

att kungöra konciliebesluten i sitt land. På återvägen fick arkebiskopen av

den franske kungen Filip III, som ville visa den norske kung Magnus en

uppmärksamhet, mottaga ett stycke av Krisd törnekrona infattad i en dyrbar

kristall; för denna relik lät kungen bygga ett särskilt kapell i Bergen.

Under ären tz79 till n8z reste Bertrand Almarici, sedermera ärkebiskop

av Arles, som påvlig legat genom Sverige för att samla in det av konciliet
beslutna korstågstiondet och hålla korstågstanken levande genom att predika.

I Norge hade ärkebiskop Jon av Trondheim själv tagit hand om korstågs-

predikan och -kollekt. Ar :,:79 sände han på påvens uppdrag >en förståndig

man till Grönland>, för att samla in korstågstiondet. Efter tre år vände

denne åter med en stor mängd sälhudar och valrossbetar, som ärkebiskopen

på påvens uppdrag omsatte i pengar; dessa deponerades till det heliga lan-
dets bästa hos bankirhusen Squiarcialupi och Guidiccioni i Lucca.

Nästa allmänna koncilium ägde rum från oktober r3rr till mai r3rz
likaså i Sydfrankrike, i Vienne. Det inkallades av påven Klemens V, den

förste av Petri efterträdare som residerade i Avignon och under påtryck-

ning av den franske kungen Filip den sköne sedermera skulle besluta om
upplösning av tempelherreorden. Påvens skrivelse nådde den zo januaÅ t3ro
i Tönsberg den valde ärkebiskopen Eilif Arneson av Trondheim. Men kon-
ciliet måste än en gång uppskjutas ungefär ett år. Den 4 april r3ro utgick
den nya inbjudningen, denna gäng för oktober r3rr, och kungjordes av

biskop Arne av Oslo den 15 juni r3ro. När sedan kyrkomötet öppnades den

16 oktober r3rr var över 3oo biskopar samlade i Vienne. De tre skandi-

naviska ärkebiskoparna - Esger Juul av Lund, Nikolaus Kettilsson av Upp-
sala och Eilif Årneson av Trondheim - liksom biskoparna Arne av Bergen

och Helge av Oslo hade inte skytt den långa vägen, ehuru konciliets huvud-
fräga, att upphäva den i Skandinavien föga bekanta tempelherreorden, väl
knappast kunde vara av intresse föt dem. Från övriga biskopsdömen hade

troligen prokuratorer kommit tillstädes.

Viktigare var konciliets beslut att återigen uppbära korstågstiondet för
sex år. Strax efter konciliets slut anträdde ärkebiskop Nils Kettilsson av

Uppsala hemresan i maj 4rz På påvens uppdrag skulle han bilägga en

strid mellan biskopsdömena Trondheim och Bergen. Även de norska bisko-
parna var på sommaren tillbaka i sin hemort Biskop Arne av Bergen kla-
gade efter sin hemkomst över de stora omkostnader som resan till konciliet
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förorsakat honom. Därför beslöts med kapitlets samtycke att han skulle få
begagna de första årsinkomsterna av de gäll som skulle bli lediga under de

närmaste fem åren för att betala sina skulder. Året därefter träffades de

norska överherdarna till provinssynod i Trondheim. Där ordnades uppbä-
randet av korstågstiondet. Biskop Arne av Gardar, som nyligen blivit kon-
sekrerad, reste med detta uppdrag tillbaka till Grönland och kungjorde på
resan konciliets beslut även på Island. Så långt sträckte sig den gången

konciliets inflytande.
Nästa allmänna koncilium möttes efter en i kristenheten unik situation.

Efter Gregorius XI:s död, som inträffade kort efter hans återkomst till Rom
från Avignon, valde kardinalerna 1378 ärkebiskopen av Bari till påve såsom

Urban VI; men snart förklarade den franska majoriteten av kardinalkolle-
giet, som var missnöjd med den nye påvens stränghet, valet ogiltigt och
upphöjde kardinal Robert av Genöve till påve som Klemens VII. Mer än

tre årtionden var kristenheten delad mellan påvarna i Rom och Avignon.
Slutligen församlade sig flertalet kardinaler till ett koncilium i Pisa, avsaffe

båda påvarna och valde en tredje, Älexander V, som kort därefter avled och
efterträddes av Balthasar Cossa som Johannes XXI[. Nu var förvirringen
större än någonsin. Slutligen wang den tyske kungen Sigismund, som kände
sig som kyrkans skyddsherre, konciliepåven Johannes XXIII att samman-

kalla ett nytt allmänt koncilium till i november r4r4 i Konstanz.

Norden hade liksom Tyskland till största delen stått kvar under romersk
lydno. Även efter konciliet i Pisa anslöt sig drottning Margarcta och hennes

systerdotters son Erik, liksom flertalet i det svenska episkopatet under ärke-
biskopen av Uppsala, till den ränmätige påven Gregorius XII; endast bisko-
parna av Linköping, Skara och Västerås höll sig till Alexander V. Snart
skedde emellertid även i Norden ett omslag, och konciliepåven Johannes
XXIII blev allmänt erkänd. Likväl hade även de andra pävarna sina hård-
nackade anhängare. Sigismunds steg aft göra slut på virrvarret genom ert
nytt koncilium hälsades med allmän tillfredsställelse.

Ännu har vi i Riksarkivet i Stockholm den bulla av den rz december

r4ry frän Lodi, i vilken Johannes XXIII inbjod biskoparna, abbotarna och
prelaterna i kyrkoprovinsen Uppsala till konciliet, som skulle sammantrada
på Allhelgonadagen r4r4 i Konstanz. Till de andra ärkebiskoparna i Skan-

dinavien och till unionskungen Erik av Pommern torde liknande inbjud-
ningar ha utgått. Det var en illuster församling, som infann sig i staden

vid Bodensjön: 3 patriarker, z9 kardinaler, 33 ärkebiskopar, rto biskopar,
över roo abbotar och 3oo doktorer. Från Skandinavien kom blott två bisko-
par, båda från Danmark, närmare bestämt från Jutland: Hans Skondelev,
redan sedan 1374 biskop av Slesvig, tidigare franciskanmunk från Hessen,

samt Peder Lykke, sedan r4o9 biskop av Ribe. Från Sverige kom endast
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ärkediakonen Sigge Uddson från Skara, som senare blev biskop, och kaniken
Laurentius Gedda från Linköping (som dog i Konstanz under konciliet).
Norge skickade abboten Stein från benediktinklostret Munkaliv i Bergen.

Trots detta spelade nordborna en inte obetydlig roll på konciliet. För att
bryta italienarnas övervikt hade man beslutat att rösta efter de fyra natio-
nerna; skandinaverna räknades till den tyska nationen. I sjätte sessionen

valdes 16 prokuratorer, fyra från varje nation, vilka tillsammans med kardi-
nalerna skulle välja påve. Bland de fyra tyska företrädarna var också dansken
Peder Lykke. Samma dag valdes hans landsman Hans Skondelev, som var
teologie magister, in i den lärokommission, som hade att behandla processen

mot Johannes Hus. I den sextonde sessionen, den rr jali r4r5, valdes sedan

tolv delegerade, som tillsammans med den tyske kungen Sigismund reste till
Perpignan i Sydfrankrike för att förmå Avignon-påven Benedikt XIII att
avgå. Åter nämnes Peder Lykke i Ribe och detta näst efter delegationens
ledare, ärkebiskopen av Tours. Beskickningen lämnade Konstanz den 18
juli och drog, överallt hjzirtligt mottagen, genom Schweiz och Rhönedalen
till Narbonne, dit den anlände den 15 augusti. Återigen var det Peder Lykke,
som i ett brev meddelade konciliet ankomsten. Efter månadslånga förhand-
lingar lyckades Sigismund, som alltid troget understcjddes av den danske

biskopen, förmå de spanska furstarna att delta i konciliet och prisge Bene-

dikt. I slutet av januari r4t6 ätenande beskickningen till konciliestaden.
Snart därefter lämnade Peder Lykke Konstanz.

De nordiska deltagarna hade emellertid till uppgift att framldgga ett eget

ärende på konciliet, nämligen kanonisationen av den stora svenska ordens-

stiftarinnan Birgitta av Vadstena. Den hade visserligen skett redan r39r
under påven Bonifacius IX men gällde endast bland dem som bojde sig
för Rom. Från Vadstena reste enkom frater Tore Andersson julen r4r4
och frater Johannes Hildebrandi 4fi till Konstanz. Även kung Sigismund
uppskanade birgittinermunkarna och bad dem bedja för dem >som med all
makt arbeta för Guds ära och kyrkans enherr'. De oavlåtliga ansträng-
ningarna och böneskrifterna från Norden fick resultat. Vid Kyndelsmässan
r4r5 blev den heliga Birgittas kanonisation högtidligt bekräftad av konciliet.
Biskop Peder Lykke av Ribe firade en pontifikalmässa i katedralen i Kon-
stanz, den heliga Birgittas bild ställdes pä akarct och till slut sjöngs Te Deum
under klockklang och trumpetstötar. Därp& >inbjöd de som kom från Dan-
mark många kardinaler, ärkebiskopar, biskopar och lärde till en enkel mål-
tid> (Ulrich von Richenthals krönika).

Däremot lyckades det inte de nordiska konciliefäderaa att genomföra en
annan angelägenhet, som likaledes låg dem varmt om hjärtat: kanonisation
av biskoparna Nils Hermansson i Linköping och Brynolf i Skara, liksom
även dominikansystern Ingrid från Skänninge. Man tillsatte endasr en un-
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dersökningskommission, vilken dven den berömde och kritiske Jean Gerson

från universitetet i Paris var medlem av.

Med valet av kardinal Oddo Colonna till påve under namnet Martin V
den r r november r4ry hade konciliet löst sin viktigaste uppgift. Få måna-

der därefter avslutade det sina sammanträden. Biskop Hans Skondelev i
Slesvig, som åtnjöt stort anseende i Konstanz på grund av sin lärdom och

även utarbetade ett betänkande över frägan om tyrannmord, torde ha stan-

nat kvar så länge konciliet varade.

Även vid nästa allmänna kyrkomöte, som sammanträdde i Basel r43r,
spelade de nordiska representanterna en betydande roll. Till en början var
konciliet endast dåligt besökt. Gobelinus Bolant, som av påven blivit ut-
nämnd till biskop i Börglum, uppehöll sig i maj t43z i Basel på återresan

från Rom. Redan i februari r43z hade konciliet beslutat att genom en be-

skickning inbjuda unionskungen Erik. På våren reste så prosten Nikolaus
Gravis i iBreslau och magister Mattias Döring, provincial för minoriterna
i Sachsen, till Danmark, där de sammanträffade med kung Erik i Svendborg.

De var imponerade av de nordiska rikenas storlek och utsträckning, där inte
ens rikets kansler kunde nämna namnen pä alla orter och landskap. Under
vistelsen i Svendborg miiklade konciliesändebuden också fred mellan kung
Erik och hansestäderna. De torde i det sammanhanget dven ha beokt den

nordiska biskopskonferensen i Köpenhamn i juli 1433, där också frägan
om deltagande i konciliet behandlades. I ett brev till konciliefäderna bad

kung Erik om ursäkt för att varken han själv eller prelater från hans rike
hittills infunnit sig i Basel.

Vid julen 1433 bröt delegationen från Norden upp: biskop Ulrik i Aarhus
och biskop Nicolaus Ragvaldi i Växiö, därtill troligen domprosten Birger
Birgersson i Strängnäs, systerson till Nicolaus Ragvaldi, och kaniken, senare

biskopen, Laurentius Michaelis i Växjö. I februari kom de båda nordiska

biskoparna till Basel och inlemmades i konciliet den 15 mars. De hade

samtidi$ kyrkligt och politiskt uppdrag som sin konungs >oratores> (talare).

Klostret i Vadstena var särskilt fepresenterat i Basel av generalkonfessorn

Gervinus Petri och frater Åke Johannesson, sedermera biskop i Västerås.

Båda avreste redan den z7 september r43j. Ärkebiskopsdömet Uppsala var
företrätt med fyra prokuratorer. Tillfälligt vistades där även ärkebiskop Olaus

i Uppsala, vilkens utnämning kung Erik häftigt bekämpat.
Vid de nordiska biskoparnas ankomst stod konciliet på höjdpunkten av

sin makt. Överallt manade det till fred och endräkt, krävde fortsättning på

den i Konstanz päbörjade reformen till huvud och lemrnar och gjorde an-

strängningar f.ör att uppnå återförening av den västerländska och den öster-

ländska kristenheten. Tack vare de nordiska legaternas bemödanden kom
också äktheten av den heliga Birgiaas uppenbarelser och organisationen av

n6



Norden och de allmänna koncilierna

hennes orden på programmet. Biskop Ulrik i Aarhus och Nicolaus i Växjö
nämns i maj 1434 som medlemmar i det tiomannautskott, som skulle under-
söka den svenska sierskans uppenbarelser. Kung Erik och tolv nordiska
biskopar sände konciliet ytterligare böneskrifter i denna angelägenhet, vilka
föredrogs den z6 m^rs r4jJ i Basel. Slutligen lät konciliefäderna ordens-

reglerna bestå oförändrade och erkände också de birgittinska uppenbarelser-
nas gudomli ga karaktar.

Biskop Ulrik i Aarhus, som ännu vid den nittonde sessionen den 7 septem-

ber r.434 celebrerat den heliga mässan, hade vid denna tidpunkt redan av-

rest. Desto oftare ndmnes biskop Nicolaus Ragvaldi i koncilieakterna. Redan
den zr augusti r434hade han i den tyska nationens namn manat konciliet
att lämna oviktigare saker och gripa sig an med reformen samt därvid givit
fcjrsäkran om den tyska nationens medverkan. Den påvlige legaten, kardinal
Cesatini, svarade att han inte på länge hört angenämare ord. Vid den be-
römda tjuguförsta sessionen, då anskaffande av annaterna behandlades, cele-

brerade Nicolaus den heliga mässan den 9 jum 435 och på julaftonen
detta år. Tre gånger presiderade han i den viktiga udeputatio pro communi-
busrr; han satt i kommissionen för påvens och kyrkostatens befrielse liksom
i kommissionen som behandlade simonifrågan.

Biskop Nicolaus Ragvaldi blev också utsedd att resa med till den freds-
sammankomst som ägde rum i Arras sommaren t431 mellan kungen av
Frankrike och den englandsvänlige hertigen av Burgund. När engelsmännen
mottogs i Arras predikade han över skriftordet >Hållen frid med alla, och
fridens och kiirlekens Gud skall vara med eder>, varefter ärkebiskopen av
York tackade honom hjärtligt Även när fredsdelegationen den 5 november
åter högtidligt mottogs vid återkomsten, höll vår svenske biskop predikan.
Samma år ledde han även den delegation som skulle mäkla fred mellan
biskopen i Lausanne och hertigen av Savoyen.

Konciliet lät den beprövade fredsstiftaren fara hem året därpå för an
bilågga striden mellan kung Erik och svenskarna. Han blev också utsedd
till kollektor för hela kyrkoprovinsen Uppsala för att samla in de avlats-
pengar som konciliet beviljat för grekernas återförande. Snart efter sin åter-
komst, är 1438, blev Nikolaus Ragvaldi postulerad till ärkebiskopsstolen i
Uppsala.

Konciliet, som hade börjat med så stora förhoppningar och planer, slutade
med en häftig brytning med påven som upplöste det och kallade till ea
nytt möte i Florens. Men de konspirerande konciliaristerna stannade kvar
i Basel och upphöjde till och med hertig Amadeus av Savoyen till motpåve
under namnet Felix V. De båda nordiska biskoparna hade redan avrest,
innan schismen mellan konciliet och påven bröt ut Dock erkande kung
Erik av Danmark, Sverige och Norge, liksom biskop Nicolaus Ragvaldi
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officiellt konciliepåven Felix V. Blott birgiainerna och dominikanerna höll
fast vid Rom. Få år därefter upphörde emellertid denna sista påveschism av
sig själv.

Men konciliarismens idd 
- 

att konciliet står över påven och kan också

avsätta honom frodats i Konstanz och Basel var inte på länge över-
vunnen. Några kardinaler i Frankrike och Tyskland inbjöd r5rr, bakom
ryggen på påven, till ett koncilium i Pisa. Den danske unionskungen Hans
underrättade påven om dessa intriger. Julius II utfärdade nu den 18 juli
förbud mot deltagande i detta koncilium vid strängaste straff och inbiöd å

sin sida till ett koncilium i Rom. Detta femte laterankoncilium trädde sam-
man den ro maj r5rz. Ärkebiskop Jakob Ulfsson i Uppsala höll i Enköping
ett litet biskopssammanträde, som bl. a. rådslog om den nyligen ingär'gna
inbjudningen till konciliet. Riksföreståndaren Sten Sture var angelägen om
att Sverige skulle vara väl representerat vid detsamma, men i hur stor ut-
sträckning deltagare från Norden kom till laterankonciliet är emellertid
obekant. Kardinal Lorenzo Pucci, som företrädde unionskungen Kristian II
vid kurian, var också Danmarks befullmäktigade vid laterankonciliet. Säkert
är att under de fem år konciliet varade mänga skandinaver vistades i Rom;
enbart är r5rz fanns det 15 svenska och 13 danska gäster i Birgittas hus.

Samma år som laterankonciliet slutade, r5r7, började i Tyskland den refor-
mation som på lä är grep om hela Skandinavien och lösryckte det från Rom.

Också i Norden längtade mänga kristna, som var angelågtta om den
kristna enheten, efter ett allmänt koncilium för att avlågsna trossplittringen.
Men politiska orsaker lade upprepade gånger hinder i vägen. När det änt-
ligen skulle sammanträda i Mantova x538 beredde sig den landsflyktige
biskopen av Linköping, Hans Brask, att fara dit. Han insjuknade och dog
emellertid i klostret Land vid Posen. När sedan Yicenza kungjordes som
sammanträdesort för konciliet, skyndade de båda landsflyktiga bröderna

Johannes och Olaus Magnus, de sista katolska ärkebiskoparna i Uppsala, dit
som de första, men måste åter avresa med oförrättat ärende. Olaus Magnus
hade, som han skrev till kardinal Aleander, velat berätta om sakernas till-
stånd i Sverige inför konciliet. >Till och med hedningarnas hjärtan skulle
röras, om jag skulle lägga ftam den sorgliga historien om avfallet från den
kristna tron i dessa riken.rt

Johannes Magnus upplevde inte det slutgiltiga inkallandet av konciliet
till Trient; han dog redan den 22 marc 1544. Hans broder och nominelle
eftertrddare på Uppsalastolen, hörde däremot till de ledande konciliefäderna.
Han vistades i Trient redan flera veckor innan konciliet btirjade och skrev
den 16 oktober 1545 full av tillförsikt till kardinal Alessandro Farnese:
>Om förloppet av det allmänna konciliet äro vi alla hiir vid bästa hopp.u
Han brewäxlade flitigt med många kardinaler, med den lärde biskopen
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Friedrich Nausea och andra personligherer, uppränhöll alltfämt hemliga för-
bindelser med sitt hemland och bemcjdade sig oavlåtligen att intressera kej-
saren och påven för Sverige. Men inte heller han upplevde konciliets slut;
han dog den r augusti t557 i Rom. Konciliet i Trient medförde visserligen
en reform av den katolska kyrkan, men inte den kristenhetens enhet som

varit så efterlängtad.
När efter ett långt uppehåll återigen ett allmänt koncilium samman-

trädde den 8 december 1869, denna gång i Vatikanen, bOrjade den katolska
kyrkan i Norden att långsamt byggas upp på nytt. Skandinaviens ende

biskop, apostoliske vikarien Srudach i Stockholm, som först den r juni 186z
i Rom vigts till titulärbiskop, kunde på grund av sjuklighet inte delta i
konciliet. Så blev det katolska Nordens stämma, som hade kunnat framföra
specifikt skandinaviska angelägenheter och önskningar, stum på det första
vatikankonciliet. Så mycket mela glärdjande är det att alla nordiska länders
biskopar kommer att delta i andra vatikankonciliet och medeltidens ärofulla
traditioner därmed återupptages.

Helmut Holzapfel

MENING ELLER NONSENS?

oderna franska författare vill inte underhålla, utan angripa. De vädjar
till ett fullständigt engagemang fÅn vät sida, deras verk innebär inte

en rent akademisk inställning, de företräder inte enbart intellektuella stånd-
punkter, utan framslungar en utmaning, en moralisk appell. Denna med
tyngd och sprängkraft frambrytande f.alang sträcker sig från Sartres äckel
inför tillvaron över Camus' heroiska revolt till Claudels teokratiska vädds-
bild och Bernanos' radikala maning till kristen helighet.

Mitt i kampfrontens diametrala motsatser finns en gemensam profetisk
vilja att framför allt förkunna budskapet om människans primat, människan
som, förfogande över en ande och en fri vilja, är bestämd antingen till
profan heroism eller till överjordisk helighet. Den existentialistiske hjälten
och det kristna helgonet är mänsklighetens främsta företrädare; höjda över
all billig konformism är de den äkta subjektivitetens skapare. Det individuella
engagemanget är ingen självisk individualism. Existentialisten och helgonet
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bekänner sig lidelsefullt till den mänskliga solidariteten: den förre för att
ftambåra budskapet om Guds död och människans autonoma värde, den
senare för att betyga den syndiga människans kallelse till den gudomliga
nådens liv. Frihet är enligt dessa båda ideal ett gemensamt begrepp. För
Sartre är friheten existerandets själva akt 

- 
>den ateistiska existentialismen

dger en måhända mycket förvirrad och besviken, men icke dess mindre
djup erfarenhet av människans frihetr, (J. Maritain).

Frihetens förverkligande d:r valet, och att välja betyder att människan
ger form åt sitt eget väsen, att hon bestdmmer sig och avgör sitt öde,
individuellt, om och om igen. Men människans förverkligande i frihet kom- i

mer ständigt i konflikt med hennes egen labilitet och hennes egna svaghe- ,

ter, vilket gör att både existentialisten och helgonet skälver av en ångest 
1

som antingen genom revolt eller vämjelse leder till dödens meningslösa i

undergång eller genom tro och hopp till livets mening. )

Sådana formella överensstämmelser förmår givewis inte dölja de djup-
gående och väsentliga motsättningar som ömsesidigt utesluter varandra. Den
ateistiska existentialismens nutida lära 

- 
förkunnad av Sartre, Camus och

Malraux 
- 

innehåller väl den mest radikala metafysiska revolt som någon-
sin ägt rum i det mänskliga tänkandets historia. Det var i Tyskland denna
först uppstod, men den franska tankevärlden var genom Bergsons ölan
aital väI förberedd för och inställd pA att överta och uweckla denna nya
lära och framför allt genom romaner, dramer och essayer göra den tillgang-
lig för den stora publiken. Sedan västerlandets på objektiva, allmängiktga
värden grundade iddvärld av totalitåra stater genom sociala orätn'isor och
kränkningar av samvetet förhånats och urholkats, visade det sig nördvändigt
att bygga upp en etik av individuellt upplevt mänskligt engagemang. En
objektiv och harmonisk världsordning finns inte, ty det är den individuella
subjektivitetens uppgift att klailågga det kosmiska kaos.

Denna tankegång leder ovillkorligen till en >posrulatorisk> ateism: Gud
existerar inte, han är helt enkelt otänkbar och omöjlig, han ar den rationella
absurditetens kulmen. Logiskt måste kosmos' och människans ändamålsen-
lighet förnekas. Individen må gärna sträva efter att ta sitt ode i egna hän-
der, att göra historiens gång till det egna jagets medvetande; men historien
själv är inte inriktad på ett ändamål med mening i. Det till sin existens
betingade är inför en ofattbar himmel instängd i sitt självändamåI, kastat
ut i ett kaos utan orsak och mening, med en enda visshet: dcjdens. Drjden
är en bråddjup avgrund, i vilken människan uppslukas. Om en sådan tanke-
gång synes motsägelsefylld från metafysisk synpunkt därför att man därvid
uppger transcendensen, så är det enligt dessa tänkares åsikt just avsvärjandet
av den transcendenta eskatologien, som utgör källan till en sann antropologi.

Det har ofta framhållits att existentialisten inte borde ha lov att söka
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engagera för sin sak någon som vill vara en sann europ6, därför att existen-

tialismens grundtankar skulle ha gemensamma drag med den kommunis-
tiska totalitarismens ideologi. Det är inte svårt att bemöta denna invänd-
ning; man måste skilja mellan beröringspunkter och överensstämmelser.

Camus var som helt ung medlem av Algeriets kommunistiska parti, Mal-
raux har på aktivt sätt samverkat med Indokinas kommunistiska kretsar och

framhärdat i sin inställning under spanska inbördeskriget, Sarttes koketteri
med Moskva är väl känt. Men Malraux och Camus blev snart besvikna och

de har radikalt brutit med kommunismen. Även Sartre betraktade den stali-
nistiska kollektivismen som en lära, >rvilken sätter det mänskliga tänkandet
ur funktion>.

Vid sidan av den existentialistiska doktrinen har en ny kristen samling
framträtt som inte nöjer sig med en wivelaktig defensiv inställning. Livets

radikala bottenlösa nonsens besvaras med dess lika radikala och oerhörda

meningsfylldhet. Pdguy, Claudel och Bernanos är ingalunda apologeter, utan
de har på ett avgörande sätt influerat på det kristna tänkandets uweckling,
oberoende av den gudlösa existentialismen. De har ju själva upplevat kristen-
domen och levat enligt kristna principer och i enlighet därmed drivits att
förkunna mysteriet. Världsordningen har inte slagits i spillror, den är inte
vanhelgad och oskärad. Ingen brist vidlåder forhållandet mellan skapare

och skapelse. >Tout se tient en Dieu 
- 

allt upprätthålles i Gud.u Gud 
-inte människans samvetslösa frihet 

- 
är varats yttersta instans. Det är i

beroende av Guds nåd, den försonade världens enande band, som den fria
människan kan bemästra sitt öde.

Men Claudel och Pdguy il inga kortsynta optimister, de har inte stått
främmande inför dödens, hatets och ondskans gåtor. Den mänskliga existen-

sen hemscikes visserligen av livets och dcjdens ångest, dess bävan och otrygg-
het, men den är förankrad i en välgrundad förvissning och en innerlig
tillförsikt att all mänsklig svaghet och vacklan bidrar till kosmos slutliga
fullbordan.

I detta sammanhang är en i f;ot lr*o--en essäsaml ing Der Sinn und'

das Absurd.e (Salzburg 196r, Otto Miiller Vedag) av särskilt intresse. Där
försciker sig den franske litteraturhistorikern Andrd Espiau de La
M a e s t r e, för närvarande föreståndare för Franska Institutet i 'Wien, med
utmärkt ftamgäng att fördjupa den litteraturhistoriska framställningen av
Iem franska f.örf.attare (Malraux, Camus, Sartre, Claudel, Pdgoy) genom en
ingående analys av den filosofiska eller snarare teologiska iddhalten i deras

verk. Vi hänvisar här till tägra av dessa givande och stimulerande syn-

punkter.
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>>Jag år asocial, alldeles som jag är ateist.> I dessa ord finns, på ett nega-

tivt sätt, Andr6 Malraux'huvudtanke sammanträngd. Den levande och

personligt upplevde Guden (>den brinnande buskens Gud>) är ingenting
annat än en död rit. Malraux hade väl avsvurit sig sina starka sympatier för
kommunismen, när han kämpade tillsammans med sin vän Charles de Gaulle
(som ingalunda dr ateist), men tron kunde han dock inte återfinna. Det
kristna västerlandets kultur är sedan länge en förvittrad fasad, den kan jäm-

föras med Ninives och Babylons begravda civilisationer. "Europa, du är en

stor kyrkogård. . . du efterlämnar blott förwivlan.>> Människans förnyelse

kan ske enbart utanför och i kamp mot kristendomen. Därför skapar Mal-
raux hjältar som är anarkister och revolutionärer. De hamnar till slut i ett

brutalt kaos. Den mänskliga kärleken är ett svekfullt sken, den medför blott
besvikelse och är ingenting viird. Döden innebär en upplösning i intet.

- 
Numera sysslar Malraux med politik. Hans senare andliga umeckling

är svårt att få någon klarhet i. Skulle reträtten från kommunismen till en

äkta patriotisk bekännelse innebära en nyorientering? Den saken är det

ännu för tidigt att fälla nägot omdöme om.

När Albert Camus fick Nobelpriset 1957 tyckte många att det borde

ha dröjt tills hans tankevärld nått fram till större klarhet och mognad. Han
hade särskilt dragit uppmärksamheten till sig genom sin klassiskt klara stil
och sin rakryggade karaktär; han var ateist, men ändock var han den indivi-
duella frihetens, den sociala rättvisans förkämpe. Hans grundtanke kan sam-

manfattas i orden >helighet utan Gudrr. Det största brottet mot det mänsk-

liga livet består inte i att förwivla om det utan i att fly från det genom

at ta sin tillflykt i hoppet om ett annat liv. På så sätt vågrar människan

att bejaka livets obönhödiga storhet. Tron på och hoppet om livet efter
detta är ett stort bedrägeri, en neslig flykt, människans egentliga synd.

Camus förnekar hinsideslivet, därför att endast den människa kan tas på

allvar som av ödet kastats ut i världen och wingas att stanna där tills döden

skördar henne. >Jag vet själv att någonting i vädden har en mening, och

det är människan själv.> Människan kan vd'lja mellan religion och revolt.
Kristendomen var ursprungligen en revolt, men Kristi uppståndelse och

Guds rikes förkunnelse om ett evigt liv har krossat den kristna revolten.
Trots att människan är dömd till oundviklig och fullständig död, har Camus

bekänt sig till den mänskliga insatsens osjälviska hjältemod (särskilt i Par-

ten) och till kärlekens ojamfotliga skönhet.

Jean-Paul Sartres litterära verk ha framgått direkt ur hans filo'
sofiska världsåskådning. Det dr han som grundat den ateistiska existential-

filosofi vilken ur en meafysisk hypotes vill härleda en ny etik (något sådant

äsyftar inte Heidegger). Varat är intet, >rjag tasar för själva existensen>,

paradiset har blivit helvetet. Utifrån dessa (givewis förenklade) grundläg-
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gande erfarenheter, där Gud inte har någon plats, börjar människan att
staka ut sin egen väg. Den mänskliga friheten börjar där Gud slutar. Män-
niskan är ett kast, människolivet ett språng; hon sliter sig lös ifrån sitt eget

väsen (enligt Sartre har människan egentligen ingen statisk essens) i en

oupphörlig rörelse, och i denna befrielse från sig själv skapar det kämpande
jaget sig självt och sin hela omvärld. Samtidigt är människan, när hon ska-

par sig själv, dömd att aldrig finna sig själv 
- 

och detta är helvetet. >Fri-
heten må nu vara den mänskliga storhetens enda källa, men den är också

dess förbannelse.u Människornas inbördes förhållande är ödesdigert och
olycksbringande. Genom sexuella abnormiteter (det kan inte vara f.räga om
någon >senil drift> hos Sartre) åskådliggöres det absurda i samexistensen.

Sartres uppfattning av människan är skrämmande 
- 

med tomma händer
träder vi ut ur denna förstörda värld.

Efter Paul Claudels d<id fu 1955 har man, ännu mera än förut,
sökt utforska skaldens dolda liv. De La Maestre lämnar noggranna upplys-
ningar om de s€naste forskningsrönen, han står också i nära kontakt med
>Soci€t6 Claudel" som ledes av Claudels son Pierre. 

- Claudel kom från
en ämbetsmannasläkt 

- 
>min vagga std på ett departementskontor>>. Hans

ungdoms stora frestelse var inte i första rummet Renan utan han själv 
->jag levde i sinnliga begärelser> något som drev honom till gränsen för

självmord. Rimbauds inflytande kan visserligen inte bewivlas, men Mal-
larmd och I7agner betydde siikerligen lika mycket. Claudels huvudtanke,

att tingens mångfald sammanfaftas till enhet i ett universum genom varan-
dets analogi och dess symbolism härrör inte i första hand från kyrkofäderna
och Thomas av Aquino, utan från Mallarmd. Konversionen får en mycket
relativ betydelse vid sidan av det >överfall på Gud, som inträffade f1'orton
år senare, då Claudel ville bli munk men awisades. Den forbjudna kärle-
kens lidelse, tecknad av Claudel i När d,agen aänder, är inte blott en lik-
nelse utan ett drama som händer i verkligheten. Gud i Claudels eget liv >skri-
ver rakt på krokiga linjer>. De La Maestre gör sannerligen sitt bästa för att
avmytologisera skalden; han påpekar hur denne sluter sig inför samtidens
problem, hans sociala småaktighet, hans oförmåga att känna ångest och
förtvivlan i samstämmighet med miljontals människor. Men naturligwis
kan inte dessa skuggsidor bortskymma betydelsen av Claudels mäktiga verk
och dess impulser i vår tids kristendom. >Med ena handen på bibeln, med
den andra på kosmos> förkunnar han syntesen mellan gudomlig nåd och
mänsklig frihet och att dessa båda inte är oförenliga. >Omnia cooperantur
im bonum, etiam peccata 

- 
allt samverkar till det goda, även synderna.rt

Från sin konversion och intill sin död ville han helt enkelt betyga trons
och förnuftets fundamentala upptäckter: vädden har en mening, >>den är
ett ständig förnyat tecken". Människan är inte något irrande väsen, ut-
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slungat i en tom värld utan orsak och slutmåI. Hon är tvärtom en varelse,

som bär och skapar sitt eget cide genom historiens tixken. Döden är inte
ett tarvligt ävenfyr, den är människans yttersta befrielse.

Utanför Frankrikes gränser är Charles Pdguy fc;ga kand. Hans mys-

tiskt färgade dikter är så goa som oöversättliga till andra språk, något som

dock på intet sätt jävar hans storhet. Hans liv är fyllt av tragik. Trots att
han efter en period av socialism återfunnit sin barndoms tro, kunde han
inte nå fram till försoning med den officiella kyrkan; hans hustru ville inte
gå med på kyrklig vigsel. Så stupade han vid unga år i första slaget vid
Marne. Det är inte svårt att förstå varför Pdgoy inte ägde samma optimism
som Claudel: där han stod vid kyrkans tröskel såg han sig som en fattig
syndare och han kände sig mycket närmare förbunden med lidandet och
korset än vad Claudel gjorde. Kristi kval och död är världshistoriens cen-
uala punkt och korset den svindlande avgrund, varur all förhoppning (la
petite fille d.e I'espörance) och glädje uppstiger. Korset är ett historiskt fak-
tum, men också en aktuell nårvaro, varje människocide har del i detta mys-

terium. Pdguy mediterade ofta över Jeanne d'Arcs fördolda liv.
De La Maestre har pä ett mästerligt sätt konfronterat Frankrikes olika

tankeriktningar med varandra. Där finns visserligen inte något coi.ncidentia

oppositorum 
- 

ytterligheternas sammanfallande, men där finns dock berö-
ringspunkter. Frangois Mauriac har en gång uttalat: >Det finns ett slags

ateism som renar och luttrar gudsbegreppet. Den förmente Gud som vi van-
ligen tror pä f.jd'rmar oss från den verklige Gud Fader mer än förnekelsen
hos de förment otroende, de ateister vilkas radikalism är en bekännelse till
Gud.,

Eruti.n Bi.s c b of b er g er

GERTRUD VON LE PORT

VÄGEN HEM TILL KYRKAN

I
Jag tu en gren ifrån en uppryckt stam, men din skugga ligger som

storskogs skuggor över mina kvistar.

Jag är en svala, som om hösten ej f.ann vägen hem, men din stämma
såsom suset av vingar.

Ditt namn tonar i mitt öra som en stjärnas namn.
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Vägen ltem till hyrkan

Varthelst jag blickar, finna mina ögon ingen bild, som skulle kunna likna
dig:

Du är såsom en blommande pelare bland idel dött grus.

Du är såsom en ädel pokal bland bara värdelösa skärvor!
Konungars makt förvissnar, och härskarorna blekna inftir dig, ty alla hava

vinden till sin broder, men dina broder äro fasta klippor.
Vem skulle kunna tala såsom du talar2 Vem förgås icke vid den högstes

vrede?

Du lyfter din hjässa upp till himlen och böjer icke ditt huvud för någon,
Du träder ända ned till helvetets rand, och dina fömer skadas icke därav!
Du tror på evighet, och din själ förskräckes icke.

Du bjuder visshet, och dina läppar bliva icke stumma:
Sannerligen, moln av inglar läga sig över dig, och Kerubims åskväder över-

täcka dig.
Ty du grönskar i din tilltro såsom ett palmträd i öknen, och dina barn äro

såsom ett fdlt av mogna ax!

II

Jag ville för alltid ld,gga mitt huvud till ro i ditt sköte!

Jag ville full av hopp få vila ut i dina armar!
Men du är icke ett härbärge vid vägen, och dina portar öppna sig icke

utifrån:
Ingen, som avstår från dig, har ännu lärt känna dig!
Du säger till de wivlande: ,Tigen> och till de frågande: >Böjen edra knän>!
Du säger till de flyende: >>Given eder i mitt våld" och till de flyktande:

>Låten eder tagas!r'
Hos dig gör varje vandrare halt, och varje vallfart når sitt mål hos dig.
Därför flykta mina dagar inför dig, såsom vindfläkten flyr för den stora

stiltjen.
Men jag vet, aft jag aldrig mera undkommer dig, ty så som du förföljer,

kan endast Gud förfölja!

III
Moder, jag lägger mitt huvud i dina händer: skydda mig mot dig!
Ty fruktansvärd är den troslag, som du förelägger mig.
Främmande år alk, som mina ögon överblicka.
Timmarnas läga dalar och stjärnornas oändliga rymder veta ingenting om

den.

Mina fötter slinta på den såsom på en sluttning av is,

Och min ande slås i spillror såsom mot klippor av glas.

Moder, är du viss om att det ej var avgrundens budbärare, som bedrog dig?
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Eller att det ej är fallna änglat som förvillat dig?
Du befaller mig att släcka mitt enda ljus och att tända det igen vid nattens

mörker!
Du bjuder mig blindhet för att jag skall se, och dövhet för ar jag skall höra!
Vet du vad du gör? - Moder, jag lägger mitt huvud i dina händer:

skydda mig mot dig!

Hyrltnen an d.ie Kircbe (Öaers. Folke Gjerulf)

HENRI DOMINIQUE LACORDAIRE

INLÄGG I KLOSTERDEBÄTTEN

Den 3 mars 1839 publicerades Mömoi'res poar le rerablissement en France d,e

J'Ord.re d.es Fröres Precheurs, I artikeln om Lacordaire (Creilo t96r:zrrff.) har
redan påpekats att denna lilla skrift kommit till för att förbereda den allmänna
opinionen på återupprättandet av dominikanorden i Frankrike. Vi återger här huvud-
partiet av första kapitlet, som handlar om rätten att upprätta kloster, om klostedivets
villkor och principer. För oss här i Sverige har dessa sidor ett extra aktualitetsvärde
genom klosterdebatten i riksdagen i nådens är 7961.

A- jag hade levat i ett annat århundrade än vårt och om den gudomliga
lg;/nåden hade inspirerat mig att trdÅa in i en religiös orden, hade jag
valt den som bäst passat min läggning och bäst motsvarat min kallelse och
inträtt däri utan att säga ett ord till någon annan än till Gud och mina vän-
ner. Ett sådant enkelt tillvägagångssäft var möjligt då men är det inte längre
nu. Vi lever i en tid då den som vill göra sig fattig och bli allas tjänare, har
svårare att fullfölja sin önskan än om han ville skaffa sig en förmögenhet eller
skapa sig ett namn. Nästan alla Europas mäktiga män, kungar och journa-
lister, monarkister och republikaner, bildar förbund mot den frivilliga själv-
uppoffringen, och aldrig har man varit så rädd som nu för en individ som
gär barfota och har ryggen täckt av en grov yllemantel. Om de andliga ord-
narna såsom förr skulle äga vidsträckta arvegods att föwalta och rättighet
att förstora dem genom statliga privilegier, om deras löften, bekräftade av
en officiell myndighet, skulle fOrlana dem en annan makt och en annan
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karaktär än den som deras eget dagligen förnyade fria samtycke skänker
dem, då skulle man lättare förstå oviljan hos de maktägande. Men vad som
är obegripligt är att om nägra män som tröftnat på världsliga lidelser och
högmod och gripits av en så stor kärlek till Gud och medmänniskorna att
den frigjort dem från dem själva, de icke skulle få sluta sig tillsammans och
leva i en gemensam bostad. Utan privilegier, utan av staten godkända löften
skulle de leva där pä nägra francs om dagen och ägna sig åt en tjänst som
mänskligheten kanske icke alltid fattar, men som i alla fall inte skadat någon.

- 
Då vi, som är lyckliga att vara barn av detta sekel, bad om frihet att inte

tro på något, beviljades det oss. Då vi bad cm frihet att eftersträva alla
ämbeten och hedersuppdrag, tillät man det. Då vi bad om att få inverka på

vårt lands öde och trots vår ungdom behandla avgörande fuägor, beviljade
man oss det. Då vi bad om medel att leva i välmäga, godkände man det.

Men då vi i dag, uppfyllda av de andliga strömningar som påverkar också

vårt sekel, ber om frihet att fllja vär tros ingivelser, att icke längre göra

anspråk på något, att leva i fattigdom tillsammans med några vänner som
fattats av sarnma önskan som vi, nu blir vi hejdade och förvisade av jag vet
inte hur mänga lagar; ja, nästan hela Europa skulle sammansluta sig för att
nedgöra oss, om det behövdes.

Vi förwivlar dock icke ens inför alla dessa yttre hinder. Vi litar på Gud
som har kallat oss och på vårt land.

Man har påstått att kloster vore förbjudna i Frankrike. Somliga har f&-
nekat det, andra har hållit före att sådana lagar om de funnits skulle ha upp-
hävts av regeringsformen. Jag skall inte här undersöka dessa f.rägor, ty jag
uppträder inte nu som deputerad eller advokat. Jag vänder mig till den
auktoritet som är viirldens drottning och som sedan urminnes tider upphäver
och skapar lagar, som själva regeringsfotmerna är beroende av och vars

domslut, dven om de en gång föraktats, förr eller senate verkställts. Det är

av den allmänna opinionen som jag begär beskydd och jag ber den därom
även mot dess egen vilja om det behövs. Ty det finns oändliga tillgångar i den
allmänna opinionen och dess makt är desto större darför att den kan skifta
utan att någonsin sälja sig.

Hur det alltså än må förhålla sig med de skrivna lagarna, så är det ett
faktum att kloster existerar i Frankrike. Trots osäkerheten och lagarnas mot-
stånd, trots de ännu heta lidelserna har de grundats och vuxit till under alla
regeringsformer, likaväl under 1830 års revolution som under kejsardömet
och restaurationen. IJtan annat bistånd av staten än att helt enkelt tolereras
har de levat av sitt arbete. Fastän man ofta har angripit dem på avstånd
har aldrig något ont drabbat deras hemvist under 40 års tid liksom ej heller
någon skandal förekommit innanför deras tröskel. Det måste finnas några
orsaker till en så ovanlig stadga på en så ostadig grund. Men vilka? Först
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och främst står det klart at i vårt samhälle kan intet wång, ingen lockelse
av vilket slag den än mä vara förmå ett så stort antal människor att föredra
ett l,ia i gemenskap framför sim privatliv. Det är genom ett fullständigt fria
val som man i vära dagar ågnar sig åt en sådan tillvaro. Att klostedivet är
en kallelse för ea visst antal människor bevisas av mängden av de män och
kvinnor som där tillbringar hela sitt liv utan fruktan eller ånger. Denna
bcijelse har visat sig i alla tider, men ännu tydligare nu om man samtidigt
tar i betraktande klostrens osäkra ställning och den individualism som förtär
människornas hjärtan. Det måste, trots dessa ogynnsilmma omständigheter,
i den mänskliga naturen finnas också andra böjelser, starkare än de egois-
tiska instinkterna. Med vilken rätt hindrar man dem ftän att bli tillfreds-
ställda om de icke skadar någon?

Skulle man kunna fatta att ett land där man sedan 50 år åberopat sig på
friheten, dvs. rätten att göra allt som inte skadar andra, till det yftersta
förfölide ett levnadssätt som tilltalar många och inte skadar någon. Vad
tjänar det till att utgjuta så mycket blod för människans rättigheter? Är inte
ea liv i klostergemenskap en mänsklig rättighet, även om det inte är ett
behov för hela mänskligheten?

Det som f<irblindar en del redliga människor härvidlag är de forna klostren.
Förr i vädden utgjorde klostren en del av den civila organisationen. De var
föremål för avund för sina rikedomars skull. De befriade de adliga famil-
jerna från omsorgen om de yngre sönerna och från ncjdvändigheten aft ge
hemgift åt döttrarna. En mängd ,rkallelserrr, som befordrats genom familje-
omsorger, befolkade klostrens länga gängar med uttråkade, medelmåttiga
varelser. Allt deta är sant om än måhända överdrivet, men man glömmer
aff dessa f<;rhållanden fullständigt försvunnit, av den enkla orsaken att saten
icke längre erkänner klosterlöftena. Och det är just den omständigheten i lag-
stiftningen som man åberopar mot klostersamfunden. De har upphört att
vara civila institutioner, och beskyddas numera endast av samvetets lagar,
som bevarar dem för de missbruk makten alltid för med sig i andliga ting.
Klostersamfunden i Frankrike visar sedan fyrtio år tillbaka anblicken av
något så rent, något så fulländat, aft det fordras ett bra otacksamt sinne för
att belasta dem med felen hos en tid, som inte längre finns till. Under dessa
fynio är har det varit en an för Frankrike att ständigt åter framalstra ting
som aldrig bcir få dö ut. Det har liknat naturen som vräker omkull de åldriga
träd, under vilka generationer sökt tillflykt, men bevarar deras frön för att
ur dem uppdraga nya stammar, under vilka en eftervädd kan söka skydd och
svalka. Man bör därfOr inte sdga att Frankrike är maktlöst, emedan allt vad
det förstör åter uppstår. Frankrike är tvärtom livskraftigt, emedan det bevarar
från förintelsen de frön, vilka under nya föryngrade förhållanden åter kan
få uweckla sig. Den som strävar efter att f&göra dem, strävar efter att
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bringadöd. Men hans mrjda är i sanning fäfdng, ty Gud som givit människan
makt över allt individuellt liv, har inte givit henne makt över dess ursprung.
Naturen och samhället skall alltid gäcka den forskare, som menar sig kunna
fördndra livsorganismerna och sorn tror att en lagparagraf kan dcjda ekar
och munkar. Ekar och munkar är eviga.

Om man närmare betraktar klostrens nuvarande konstitution, förstår man

bättre grundvalen till den styrka, med vilken de framgångsrikt kämpar mot
alla fördomar. Klosterlivet är sammansatt av tre element: ett materiellt, ett
andligt och ett socialt. Med det materiella elementet menar jag de regler som

angår bostad, fcida, kläder, uppstigning, sömn och annat som hänför sig till
kroppens uppehälle. Det andliga elementet består av de tre löftena om flattig-

dom, kyskhet och lydnad, vilka utgör den centrala punkten i Gudsgemenska-

pen. Det sociala elementet är de medel genom vilka klostersamfundet utövar
inflytande på samhället.

Låtom oss börja med den materiella delen. Vari består vår rätt och frihet,
om det icke är tillåtet för medborgare 

^tt 
bebo ett gemensamt hus, att där

stiga upp och lägga sig vid samma tider, att äta vid samma bord och bära
likadana driikter? Vad blir det av äganderätten, hemfriden och den personliga

friheten, om man kan jaga bort medborgare ur deras bostad, emedan de där

utför hemlivets sysslor gemensamt?

Det är sant, att det andliga elementet som konstituerar en andlig familj,
består av ett löfte. Om den konstituerades endast av ett dagligen förnyat sam-

tycke, skulle det vara dåraktigt att opponera mot det. Men ett löfte! En

oåterkallelig akt, ett ögonblicks handling! Skulle den kunna tyrannisera hela

ens framtid? Det är samma invändning som anhängarna av skilsmässa fram-
bär mot äktenskapets oupplösligheq då de säger: Om man älskar en dag huru
skulle denna enda dag kunna binda en för evigt! Men den naturliga familjen
likaväl som den andliga är underkastad beständighetens lag, ty det för{lutna
råder över framtiden; och invändningen torde icke vara allt för vägande,

då trots den, dktenskapet i allmänhet icke upphört aft yara oupplösligt allt
sedan Adam. Var finns för övrigt det förflutna som icke återverkar på nuet?

Vilket moment i det mänskliga livet är icke oåterkalleligt? Man övertygar sig

själv att man undslipper det som är förgånget, men fastän det står en fritt
att ängra sig, är man dock inte fri från de förpliktelser det fört med sig.

Ehuru denna likhet mellan den natudiga och den andliga familjen är till-
räcklig att rättfärdiga den senare, godtar vi ingalunda denna likhet som ett
försvar, ty makarnas löfte beskyddas av strafflagen, medan munkens löfte
beskyddas endast av hans samvete. Om en munk långledes, kan han gå sin

väg. Vem håller honom kvar? Endast hans egen vilja, hans dagligen för-
nyade samtycke till sitt löfte, hans ihållande karlek till Gud. Det är vissedigen
sant, att hans löfte tvingar honom, men denna lag är hans eget verk och han
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lyder den så länge han vill. Att göra sig en lag och frivilligt lyda den, är det
icke det högsta uttrycket för frihet?

Löftet är heligt, emedan det är en akt som är fri i sin princip och sitt ut-
förande, men ännu heligare, om man begrundar dess inre väsen. IJr denna
synvinkel är det en intim gemenskap mellan själen och Gud, alltså en
religiös akt. Här fordrar samvetet okränkbarhet. Här hägar man sig, om
någon har fittt, att under hot av något som helst straff forbjuda en själwald
gemenskap med Gud. Löftet är en akt av tro, genom vilken en person lovar
något åt Gud, i ffo aft hennes löfte blir moftaget av honom. Om man bort-

'tager tron, som alltid kan borttagas, emedan den är en dygd, så slutar löftet
atrv^ra ett band för människan. Om man fördömer löftet, så fördömer man
en trosakt. Om man skulle avfatta ett kontrakt på följande sätt, så vore det
giltigt: >Vi undertecknade, förbinder oss, atr ge vår förmögenhet till gemen-

sam egendom och att leva tillsarnmans så länge det behagar oss, på så sätt,
att de som lämnar oss, överlämnar räntan till dem som stannar kvar, och de

som dör, lämnar den åt de kvarlevande.> Men bifoga ett enda ord, säg: >rvi

förbinder oss inf ör Gud." och kontraktet blir ogiltigt, emedan det då placeras

under skydd av en trosakt, emedan tanken på Gud har inflytande på kontra-
henterna och emedan där finns ett löfte. Utan detta löfte kunde ni leva lugnt
i ert hus med edra vänner, men denna trosakt förändrar allt" Man skickar
gendarmer till er dörr och in i ert hem, octr ni skulle förgäves åberopa

äganderätten, hemfriden eller den personliga friheten, ty man skulle svara

eder att allt detta vissedigen är heligt, men att vmuetsfribeten år ännu he-

ligare. Därför är man wungen att med stora uppoffringar, mot ef egen önskan,
lyfta av eder ert löftes ok. Vilket visserligen, det är sant, kommer att binda
eder ännu efter det ni blivit fördrivna, men det dr er ensak. Man aktar sig att
beröva eder er tro, som är grundvalen för ert löfte, men man berövar eder

trösten att uppfylla det. Man ger eder frihet till inre tjänande, ty vem kan
beröva eder den? Man berövar eder endast den yttre friheten att tjåna, vad
klagar ni då över?

Genom löftet om fattigdom blir alla bröder som avlägger det jämlikar,
oberoende av den börd eller ställning de haft i världen. Cellen för en furste

eller en svinaherde är den samma. Och denna jämlikhet har inte klostrets
tränga murar som gräns utan sträcker sig ut över hela mänskligheten. På

samma sätt som Gud genom att antaga människogestalt gjorde sig till allas
jämlike, på samma sätt gör sig munken genom sin fattigdom till alla de smås

jämlike.

Genom sitt kyskhetsoffer möjliggör han ännu ett äktenskap i världen i
stället för sitt eget och uppmuntrar genom sitt exempel dem vilkas ekonomi
inte tillåter att knyta detta lockande och betungande band. Ty celibat och
fattigdom är inte munkens skapelse, de existerade båda före honom, och han
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har endast upphöjt dem till en dygd. Soldaten, tjänaren, den fattige arbetaren
och flickan utan hemgift är dömda till celibat. Men lägg märke till att vi
avskedar vära tjanarc då de gifter sig, och vi fördriver munkarna, därför att
de inte gifter sig!

Vad skall iag säga till den religiösa lydnadens fördel? Anser inte hela
världen att den är en passiv lydnad? lag vägar påstå motsatsen och fasthålla
vid, att det i världen finns endast ett slag av fullständigt fri lydnad, och det
är den religiösa lydnaden. Ingen har hittills förnekat lydnadens nödvändighet
för människan, men man har med skäl försökt bevara lydnaden från låghet
och orättdrsa. Man har tänkt ut wå medel härtill: valet och lagen. Valet har
till mål att ge makten åt den värdigaste; lagen att sätta gränser för makten.
Lydnaden är endast då aktiv, frivillig och hedrande, när förståndet och viljan
samtycker därtill. Denna karaktär kan lydnaden endast ha då överhöghet,
val och lagar icke är beroende vare sig av majoritet eller minoritet. Defta är
förhållandet inom klostersamfunden, så som de vanligen är konstituerade.
Alla munkordnar väljer direkt sina närmaste överordnade och indirekt sina
högre överordnade. Dessutom anser de att valet icke iir ett resultat av deras

egen vilja, utan av den Helige Åndes osynliga inflytande som påverkat deras

hjärtan. Den allmänna rösträtten och den djupa övertygelsen om ett gudom-
lig-t ingripande höjer deras lydnad till den högsra grad av förtjänstfullhet som

är möjlig här på jorden. Den valde befaller över väljarna, emedan Gud och de

själva velat det på samma gång. Ovan den som styr och dem som styrs

finns en evig oföränderlig lag, erkänd av alla, vilken har själva det gudom-
liga väsendet till sin princip. Den lag som uppenbarats vid världens begyn-
nelse och förnyats och förtydligats genom den människovordne Guden är
kärlekslagen. Utom denna högsta lag, som reglerar alla förhållanden bröderna
emellan, finns det ännu en annan lag vilken råder över aIIa, nämligen ordens
enskilda regel som fastställts av dess grundläggare och dess patriarker, där
alla plikter år sä i detalj förutbestämda, att ingen egenmäktigt kan förändra
något.

Det är tydligt, am då man talar om ordensfolkets passiva lydnad, så miss-
förstår man denna lydnads karaktär. Om man påstår att de lyder alla hugskott
hos sin överordnade, så är det en löjlig fönrängning av fakta. De lovar att
lyda en av dem vald överordnad i allt som överensstämmer med den gudom-
liga lagen och ordens statuter. Om man pästär att de lyder med fullkomligt
samtycke av sin intelligens och vilja, så är det just detta som frigör deras

underkastelse från varje tecken på passivitet. I intet annat samhälle finns det
så stora gatantiet för medborgarnas bästa och så starka skrankor mot makt-
missbruk.

Den sociala verksamheten, vilken är det tredje elementet i de andliga ord-
narnas verksamhet, inrymmes i den allmänna rätsordningen. Så snart en
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ordensman överskrider klostrets tröskel för att verka bland sina samtida,
stöter han genast vid porten på de lagar som reglerar alla handlingar, råttig-
heter och plikter. Vill han predika så måste han ha biskopens tillåtelse. Öns-
kar han undervisa ungdomen i skolorna, måste han bevisa sin duglighet inför
den auktoritet som övervakar undervisningen. Vill han bearbeta jorden med
sina armar, måste han fOlja fOrordningarna angående jordbruket. Den enda

skillnaden mellan honom och de vanliga arbetarna år, att han uträttar mera
och fordrar mindre.

Den som lidelsefritt övertänker de andliga ordnarnas karaktär, förstår var-
fcir de så lätt återuppstår ur sin aska oaktat så många yttre hinder. Hösten
1838 befann iag mig på Genövesjön, då en av mina medresenärer stötte till
sin granne och högt sade till honom medan han såg på mig: >rDenna ras

återuppstår ur sin aska.>' Han visste inte att uppståndelse är det mest lysande

tecknet på gudomlighet, och att Jesus Kristus gav detta tecken åt sina lärjungar
som det högsta och slutliga inseglet på sanningen av sin uppenbarelse. Intet
fortlever som inte är sant, naturligt eller i viss grad nyttigt; intet återfijds
som inte är nödvändigt och som inte i sig självt bär odödlighetens villkor.
Dörden är ett alltför våldsamt ingrepp för att man skulle kunna återvända
därifrån om man icke är odcidlig.

Och nu är vi återkomna, vi munkar och nunnor, bröder och systrar av alla
slag. Vi trampar åter den jord varifrån vi blev fördrivna. . .

(öters. Sr Ingrid. Maria Söderlund, OP)

LIVINGSTONE OCH STANLEY
TVÅ IDEER I AFRIKÄS

KOLONI SÄTI ONS HI STORIA

{-)oktor Livingstone, förmodar jag? De fyra orden är förknippade med
Ltf en av de minnesvärda händelserna i Afrikas kolonisationshistoria. De
växlades en varm novemberdag r87r mellan wå män vid stranden av

Tanganjikasjön. Den ene av dem 
- 

David Livingstone 
- 

hade fem år

tidigare frivilligt dragit sig undan från civilisationen för att avslöja den
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fasansfulla slavjakt, som ännu bedrevs i det inre av Afr&a. Den andre man-

nen 
- 

Henry Stanley 
- 

hade inte några speciella filantropiska intressen.

Han hade gett sig åstad för att finna Livingstone och göra eft bra reportage

om saken i sin tidning, New York Herald.
Det var ett möte mellan den gamla och den nya världen. För det vikto-

rianska England representerade Livingstone idealet av en gentleman. Han

var i en och samma person läkare, missionär och upptäcktsresande. Ingen
hade som han tillmötesgått sin samtids heta kärlek till vetenskapen, tron och

äventyret.
Helt annorlunda förhöll det sig med Stanley. Han var amerikan och stod

som sådan utanför de viktorianska gentlemännens krets. Han var den kanske

ihärdigaste utrikeskorrespondent som någonsin funnits, en hård, snabb och

beslutsam man, men han var ingen vän av viktorianskt sällskapsliv. Och
det dömde honom i den stela och ant&verade engelska kolonien på ön

Sansibar, där han startade sin färd mot Äfrikas inre. Bland de europeiska

kolonialtjänstemännen var man snart på det klara med det upprörande fak-
tum att Stanley inte var någon gentleman.

Stanley brydde sig inte om vad folk pratade 
- 

han brydde sig över

huvud taget inte om människor. Under åtta månader hade han och hans

expedition arbetat sig fram genom urskogen. För några cent om dagen

hade han svarta medhjälpare åtagit sig att bära 35 kilo på huvudet över

berg, genom kärr, skogar och moras och under vägen leva på minsta möj-
liga foda. De flesta av dem blev aldrig i tillfälle att inkassera sin lön. Två
vita foljeslagare hade han anställt för 3oo dollar var 

- 
båda dog under

färden. Själv hade han legat svårt sjuk i malaria, och vid ett tillfälle hade

han måst engagera expeditionen i ett regelrätt krig mellan en infödingsstam
och arabiska slavjägare.

Först när han i gryningen den ro november r87r närmade sig infördings-

byn Udjudju, där Livingstone bodde, borjde han grubbla övet vad han skulle
säga till honom. Han var så glad, att han egentligen velat ställa till med

något riktigt vanvettigt, skriver han i sin bok ,rHur jag fann Livingstone>.

Men när han skymtade den gamle mannen med det vita skägget, greps han

av panik. Det var amerikanens osäkerhet inför europden, men också fattig-
pojkens skräck inför den britdske gentlemannen. Han var ju tidningsman 

-tänk om Livingstone vägrade att ta emot pressen. Då skulle han svänga om
på klacken och störta rakt ut i den vänliga vildmarken, berättade han senare

för en av sina vänner.
Ingen av de få bocker Stanley läst i sitt unga liv kunde ge honom någon

upplysning om hur man behandlade en gentleman i en sådan här situation.

Han kom att tånka på en gammal historia. Den handlade om wå engelsmän,

som möttes i spetsen för var sin karavan i Sinaiöknen. Eftersom de inte hade
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något att säga varandn, lyfte de hövligt pä hattarna, som om de mötts på

Bond Street i London, och vaggade vidare på sina kameler. Han förstod att
man i viktorianska sammanhang måste göra det som människorna ansåg

vara korrekt, dven när det var falskt och onaturligt.

"Jag sköt undan människorna som trängde på tills jag kom till den
halvcirkel av araber, framför vilken den vite mannen stod>>, berättar han.
>>Medan jag långsamt gick fram emot honom, lade jag märke till att han
var blek och såg trött ut. Hans polisonger och mustascher var grä. Han bar
en blåaktig mössa med urblekt guldband omkring, en tröja med rcjda ärmar
och ett pat grä tweedbyxor. Jag skulle ha kunnat störta fram till honom,
men alla dessa människors närvaro höll mig tillbaka. Jag skulle ha velat
omfamna honom, men visste inte hur han skulle uppta det. Därför gjorde
jag vad jag i min feghet och falska stolthet trodde vara det bästa.r'

Stanley gick värdigt fram till den gamle mannen, tog av sig hatten och
samlade sig till de odödliga orden: Doctor Livingstone I presume. Till sin
obeskrivliga lätnad såg han den andre med ett vänligt leende lyfta sin slitna
mössa och tillägga det femte ordet: Yes.

På kvällen, när nattens mörker sänkte sig över djungeln, satt de båda
männen vid Tanganjikasjöns strand. Stanley fick berätta om allt som hänt
under de fem år Livingstone varit borta från civilisationen. Suezkanalen
hade blivit fiärdig, och det var nu direkt trafik mellan Europa och Indien.
Pacificbanan hade dragits tvärs över den amerikanska kontinenten.Tyskland
hade besegrat Frankrike, och kejsardömet hade störtars i Paris. Han berät-
tade, medan bränningarna dånade från sjön och livsfadiga insekter sjöng
över deras huvuden. Hela dagen bevarade de sitt formella sätt. Först vid
frukosten dagen efteråt förklarade Stanley att han kommit för att hämta
Livingstone tillbaka till civilisationen. Livingstone försdkrade att han inte
ville återvända. Stanley valde då att stanna i fyra mänader hos honom.

Livingstone och Stanley var olika varandra i det mesta, men en sak hade
de gemensamr, och det var kärleken till Afrika. Livingstone sökte sig till
Afrika för att finna Gud 

- 
aldrig kände han sig närmare honom ä,n hdr.

Andra upptäcksresanden ställde upp bestämda mål för sin resor. Livingstone
strövade bara runt utan egentligt måI, en ensam vandrare med staven i han-
den. Han bodde tillsammans med negrerna, åt deras mat, sov i deras hyddor
och delade deras tankar. Kanske var han den förste europd som uppfattade
Afrikas svarta barn som lidande medmänniskor. Ingen annan än han skulle
ha kunnat skriva dessa förwivlade ord i sin dagbok: >Den märkligaste sjuk-
dom som jag sett i detta land rir ett krossat hjärta. Den angriper fria män
som tagits till fänga och gjorts till slavar.>

Livingstone hade svårt att förklara sin skotska presbyterianska tro fc;r de
infijdda och det var inte heller många som han omvände till sin stränga
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lära, men både de svarta och araberna respekterade honom för hans rena

uppsåt. Under sina färder i Afrika hade han alltmera btrrjat betrakta världs-

delen som en helhet. Han började förstå att hans verkliga uppgift här inte

var så mycket att rridda enstaka själar som att sätta stopp för slavhandeln

och öppna världsdelen, så att kristen tro och västerländsk civilisation kunde
trånga in.

Under äratals strapatser hade Livingstone kämpat sig fram mot Tangan-
jikasjön i slavjägarnas spår för att sedan kunna avslöja deras skandligheter
inför den europeiska opinionen. Han förlorade de flesta av sina fölieslagare,

sina bardjur och sin medicinlåda. När han kom fram till sjön, var han näs-

tan tandlös, halvdöd av malaria. Här tog de arabiska slavjägatna hand om
honom. De räddade hans liv men såg till att han inte kunde återvända och

bröt hans förbindelser med yttervädden. Han skrev 4z rapporter om grym-

heter han sefc men ingen av dem kom fram till kusten.

Det värsta blodbladet upplevde han i marknadsbyn Nyangwe vid Kongo
flodens övre lopp. Det skedde på morgonen den 15 juli r87r, dä slavjägare

öppnade eld mot marknadsfolket. Femtio kanoter sänktes ute i floden. Skott
efter skott avlossades mot de hjälplösa och drunknande. Så småningsom för-
svann alla huvuden:

>När de fruktansvärda scenerna i vattnet var sluq>' berättade Livingstone,
fortsatte de män som lydde under slavjägalna att skjuta på folket och sätta

eld på byarna. Medan jag skriver detta, hör jag fuän andra sidan floden
klagorop över dem som stupat. Och ändå vet de ingenting om hur mänga

av deras vänner som drunknat i floden. Aldrig skall någon exakt få veta

hur många det var som gick bort denna strålande varma förmiddag. Jag
kande det som om jag varit i helvetet.>>

Livingstone tog sig mödosamt tillbaka till Udjidji. Han var sjuk av vad

han sett och hans hälsa var undergrävd. Ingenting kunde han uträtta. Sin

proviant måste han tigga av slavjägarna. Det var i denna nödens och för-
wivlans stund som Stanley dök upp ur djungeln med proviant och medicin.

Om Livingstone kom till Afrika för att finna Gud, så kom Stanley dit
för att finna en far. Han hade aldrig känt någon sådan, och för den illa
medfarne trettioåringen representerade Livingstone eft fadersideal. Stanley
var född i den walesiska slummen. Fadern försvann, modern ville inte veta
av honom. Sin ungdom tillbragte han på ett fattighus. Han fördes dit när
han var sex år gammal i tron att han skulle hälsa på sin moster Mary. När
dörren stängdes om honom och han blev ensam, b<;rjade han gråta. Han
kommenterade detta senare: >>Det tog mig tid aft ldfia, hur lite det tjänar
till att gräta pä fattighuset.>

Läraren piskade sina skyddslingar för minsta brott mot reglerna. När
Stanley var femton är gammal, slog han läraren medvetslös och flydde ut
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på sjön. Båten han tog hyra på visade sig vara ett värre helvete ån tattig-
huset. Framme i Åmerika rymde han igen. Han tog del i inbördeskriget först
på sydstatssidan och sedan hos nordarmdn och hamnade till slut på tidningen
New York Herald, där han mycket snart blev en stiärnreporter med wå-
tusen dollar i fast lön. Hans fattiga släktingar som inte velar veta av honom
började nu bestorma honom med böner om hfälp.

Ungdomsupplevelserna skulle för alltid prägla Stanleys livssyn. Den värld
han levde i var en värld utan nåd, en vädd där bara de starka, de hårda och
hänsynslösa skulle överleva. Han brydde sig inte mycket om pengar eller
ära. Hans enda ledstjärna hette framgången. Han var fri frän moraliska
skrupler. Han kunde samarbeta med grymma slavjägarc och skumma neger-
hövdingar, och det spelade ingen större roll för honom vilken herre han
tjänade 

- 
en tidningsägare eller kung Leopold II av Belgien. Han hade

bara ett mål i sikte 
- 

att alltid lyckas och alla hans medhjälpare måste
offra sig för detta måI.

Mötet mellan Livingstone och Stanley blev en kraftmätning mellan Kristi
lzira och moderna västedändska id6et, de framgångsrika idder som skulle
ligga till grund för imperialismen och kolonialismen. Livingstone trodde
inte på den moderna lyckomoralen. Han visste att inget stort sker i världen
utan lidande och förödmjukelse. Han hade sagt att inflytande hos infö-
dingarna bara kunde vinnas genom tålig ihärdighet i det goda: >De svarta
har blivit utsatta för så barbariska och förstörande inflytanden att det ford-
ras århundraden att gottgöra vad århundraden brutit. Den kristna kärleken
måste använda varje medel som kristen karlek kan tänka ut.>>

Under de fyra månader de var samman anförtrodde den gamle doktorn
åt Stanley alla sina planer och drömm det blev verkligen ett bra
reporrage. Det är ingen tvekan om att Stanley var både förbryllad och
fängslad av Livingstones radikala förkunnelse. Han beundrade alltid Living-
stone men delade inte hans tro. Stanleys livssyn kom att prågla hans upp-
fattning om hur infcidingarna skulle behandlas. Han polemiserade mot
Livingstones tal om kärleken som det enda ncidvändiga:

>Kärleksfull tillgivenhet är nog brau, skrev han, >merr den själviska och
tjurskalliga världen behöver också en härskande vilja. Afrikas vildar har
bara respekt för kraft, makt, mod och beslutsamhet.>>

Så återvände Stanley till kusten, medan Livingstone stannade kvar för
att dö bland sina svarta följeslagare. Genom Stanleys försorg fick Living-
stone fram sina egenhändigt undertecknade rapporter om slavjakterna i det
inre Afrika. Det var rapporter så fruktansvärda att ingen myndighet längre
vägade stå overksam. Slavhandeln på Sansibar fick ett snabbt slut.

Genom sin skoningslöshet och totala frihet från förutfattade meningar
blev Stanley den störste bland Afrikas upptäcktsresande. Hittills hade han
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verkat i det land som nu är det f.ria Tanganjika, men efter sin återkomst

till Afrika är fi73 b<irjade han färdas genom de områden, som nu är Kongo.
Med sin hårdhet och järnvilja blev denna envetne amerikan idealskapande
för det senare r8oo-talets kolonisatörer och imperiebyggare.

Det är svårt att läsa om Stanleys upptdcktsresor utan mardrömmar. Där
Stanley drog fram, sköt han mot allt levande längs vägen. Med de moder-
naste vapen förkunnade han de nya västerländska idderna och omsatte i
handling sitt motto att vilden bara respekterar kraft, makt, mod och be-

slutsamhet.
Genom den ohyggliga färden nedför Kongofloden äten r87Gr8lt öpp-

nade han Kongo för europ€erna. Europas civilisation kunde nu också väster-
ifrån ingjutas i den afrikanske barbaren, konstaterade han. En europeisk furste
var snabbare än de andra att fänga tillfället. Det var Leopold II av Belgien.
Inom kort var Stanley engagerad av kungen att annektera Kongoområdet
för hans räkning. Stanley var alldeles säkert i god tro, när han köpte upp
mark åt den belgiske kungen. Han var övertygad om att den civilisation
han banade väg för var den bästa för Afrika.

År 1884 grundades Kongofristaten som kopold II:s personliga egen-

dom. Enligt kungens f<irklaring skulle Kongo civilisera sig självt. I verk-
ligheten innebar detta att miljoner afrikaner berövades rätten till skogarna
och marken. Europeiska storbolag fick rätt att exploaten tillgängarna inom
dessa områden. Kungen och bolagen utkrävde skatt av befolkningen och
denna uttogs i form av wångsarbete i skogarna. Det var en svensk missionär
E. V. Sjöblom som första gången slog larm om de grymheter som begicks
mot de stammar som inte fullgjort sina skyldigheter. Han följdes snart av
andra vittnen, och Kongofrågan blev en internationell af.får. En av dem som

uppträdde till kung Leopolds försvar var Stanley. Han förebrådde engels-

männen att de inte rätt uppskamade den oförtröttliga, brinnande och upp-
livande känsla som söker utsträcka civilisationen till Åfrikas mörka orter.

År r9o8 annekterade Belgien Kongofristaten. Därmed sattes punkt för
ett av de mörkaste kapitlen i Afrikas kolonisationshistoria. De män som nu
kom till Kongo hade en humanare livssyn än Stanley och hans samtid, men
de byggde på hans idder att Afrika tillhörde Europa och att de vita för all
framtid skulle härska över infödingarna.

Dessa idder har nu lidit bankrutt över hela Afrika. Ingen afrikan accep-

terar längre tesen om europdernas överhöghet, ingen respekterar längre de
vita för deras kraft, makt, mod och beslutsamhet. Men Livingstones milda
och saktmodiga li,ra skulle inte dö med honom. Den skulle leva vidare på
missionsstationerna och i spetälskekolonierna.

Livingstone och Stanley representerar de idder som stått mot varandra
under kolonialismens tid: Kärleken och makwiljan, medlidandet och själv-
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hävdelsen. De id6er Stanley representerade är ett passerat stadium. Kanske

vägar man hoppas att Livingstones förkunnelse om kädeken, tålamodet och

förståelsen igen skall komma till sin rätt i detta nya skede av Aftikas histo-
ria! Han själv upphörde aldrig arc tro på det. Han skrev: >rAfrikanen är en
människa med människosläktets alla egenskaper. För att vinna hans för-
troende måste vi använda vänlighet och tålamod. Detta trollmedel kan inte
verka genast, men de känslor, som hans hårda öde utplånat, skall med tiden
spira upp liksom det fina gräset efter regn.>

Alf Åberg

KÄTOLSKA PERSPEKTIV

Påvens påskbudskap

Den Helige Fadern Johannes XXIII
inledde sitt radiotal på påskaftonen den
zr april 196z med att erinra sig hur
påsken firades i Bulgatien, där han ju
var påvlig delegat för en del år sedan.
Vår våning Iäg sä nåta huvudkyrkan i
Sofia, sade han, att vi på nära håll kunde
se hur den första facklan med det glada
budskapet om Uppståndelsen lämnade
kyrkan och bars ut 

- 
till Pleven, Su-

mens, Varna. Ljus och glädjerop mötte
fackelbärarna överallt: Cbristo 't)os

krecbe 
- 

Kristus är uppstånden, till dess

att alla Balkans betgviggar genljöd av
dem.

Alltifrån de första kristna århundra-
dena, fortsatte Hans Helighet, och ända
till rjoo-talet brukade påven själv för-
kunna detta glada budskap i Rom, när
han från Lateranen begav sig till påsk-

nattsmässan i Santa Maria Maggiore.
I Sancta Sanctorum, den Helige Lauren-
tius' kapell som låg på vägen dit, dröjde

ry8

påven en stund i bön inför en bild av

den Uppståndne och förkunnade så tre
gänger: ,surrexit Dominu de sepalcto,
alleluja", varvid alla svarade: uHan som
hängde på korset för oss alla, halleluja."

Även påvens följe bad inför denna
bild och var och en fick slutligen mot-
taga fridskyssen av påven med orden:
uHetren är i sanning uppstånden>, varpå
de svarade: "Och Han har visat sig för
Simono 

- 
ord som väl måste glädja

Simon Petrus' efterträdare.
Dessa ord återfinnes hos evangelisten

Lukas (24:34), och även den helige
Markus, uPetri son och tolkn, anför dem
(16:6 f .). Också den fjärde evangelisten,

Johannes, visar hur just berättelserna om
Uppståndelsen är förknippade med Pet-
rus, då han så åskådligt skildrar hur
Pemus och Johannes skyndsamt beger sig
till graven för att själva fastställa att
uppståndelsen ät verklighet (zo:3 ff.)
och hur Herren ger Simon uppdraget att
vata en herde för hela hans hjord, sedan

han genom den tre gånger upprepade
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kärleksbekännelsen bundit honom till
att fortsätta att förkunna evangelium
som hans ställföreträdare.

Så skall påvens själavård i tjänande,
som den kommer till uttryck i hans för-
kunnelse och i varje detalj av hans in-
sats, vi$na om Jesu uppståndelse. Åter
och åter uppmanar han alla troende att
föra en sant kristen vandel på det att
kyrkans enhet måtte bli en påtaglig verk-
lighet och hennes apostoliska insats få
allt större omfång och allt djupare ver-
kan.

Det är emedan Kristus uppståff från
de döda som evangeliet vunoit sprid-
ning över hela världen, det är därför
det kan hålla stånd mot de onda mak-
ternas anstormning och övervinna alla
hinder.

Petrus som lever vidate i sina efter-
följarc f.ortf.ar att vittna inför världen
om Uppståndelsen; sammalunda gör
också de kristna som lever enligt sin tro
och drar alla konsekvenser av den, även
på det sociala området.

De kristna riktar i år med särskild
glädje sina blickar mot påven, ry de vill
följa honom fram till det kommande all-
männa kyrkomötet, som skall bli till en

ny påskfest, full av nytt liv, börtan till
ett mera beslutsamt framåtskridande. På

samma sätt som aposdarna efter Hemens
uppståndelse och efter den första pingst-
dagen fick mottaga Herrens lära som ett
insegel, så svallar även i dag, på den
Helige Andes tillskyndan, det kristna li-
vet upp i en ny våg som driver själarna
till nya erövringar, till storsint nit i Her-
rens tiänst. Det allmänna kyrkomötet
skall bli till en ny påskdag, helt kring-
strålad av Hans härlighet, och Hans ord:
>Frid vare med edern skall bli en ny
pingstdag, som besjälar nya apostlar och
nya missionärer, i kyrkan på nytt inskär-
per medvetandet om hennes omfattande
gudomliga uppdrag och ger henne ung-
domlig kraft att fullgöra sitt verk.

Återigen är det Petrus som omgiven
av den stora skaran av biskopar i sin

g - 62283t Credo. 43: e årg. Nr 3. rgoz

ouvarande, ringe efterträdares gestalt hö-
jer sin röst med bävan men samtidigt
med tillförsikt. Hans ord når oss genom
tjugo århundraden. Inte hans egna ord,
utan Jesu Kristi ord, Faderns Ord, alla
folks Frälsare. Det är Kristus som åter-
igen skall visa mänskligheteo på de vä-
gar som leder till sanning och rätwisa.

Det är Petrus som beder för eder:
,... och när du en gång har omvänt dig,
så styrk dina bröder" (Luk. zz: 3z). Yi
genomströmmas av en inre glädje över
att kunna förnya denna tillförsikt. Må
Kristus den Uppståndne stå var och en
av eder bi, må hans nåd uppfylla edra
hjärtan, må han träda in i edra hem med
sin fredshälsning: oFrid vare med eder.,
Må han då finna öppna själar, beredvil-
liga viljor och hjärtan, som blivit för-
nyade genom att ha vunnit födåtelse för
alla sina skulder.

Dätpå utdelade den Helige Fadern
den apostoliska välsignelsen. När han i
denna inneslöt en bön om himmelsk
nåd, tänkte han inte endast på de sina,
utan ville innesluta alla som hyllar kor-
sets ärorika tecken, ja, aIIa människor
vilka ju är skapade till Guds avbild;
alla skall få del i den frälsning som
Kristus verkat.

Alla katdinaler nu biskopar

På skärtorsdagen den 19 april 196z
ägde en sällsynt ceremoni rum i Lateran-
basilikan i Rom. I samband med olje-
vigningsmässan på morgonen blev tolv
kardinaler vigda till biskopar av påven

Johannes XXIII själv.
Man kanske föreställer sig att alla kar-

dinaler varit biskopar innan de blev ut-
nämnda till sin höga värdighet. Så är
emellertid inte fallet. Inom kardinalkol-
legiet fanns tre grupper: kardinal-bisko-
par, kardinal-präster och kardinal-diako-

en indelning som går tillbaka till
gamla tiders kyrkliga förhållanden inom
staden Rom och dess omgivningar, men
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som sedan länge inte haft oågon större
reell betydelse.

Kardinalerna representerar antiagen
vissa länder eller är knutna till den ro-
merska kurian och deltar aktivt i hela
kyrkans ledning. Genom att kyrkan växer
och blir mer påtagligt internationell 

-de olika missionerna har till stor del bli-
vit självsdndiga kyrkodistrikt 

- 
har

uppstått ett behov av en mer omfattande
väddsrepresentation i kardinalkollegiet.
Den nuvarande påven utnämnde därför
redan i början av sia pontifikat 

- 
den

15 december 1958 
- 

23 nya kardina-
ler från olika delar av vädden. Det tra-
ditionella maximiantalet 

^v 70 medlem-
mar i kardinalkollegiet var därmed över-
skridet. Älla världsdelar har nu repre-
sentanter bland kardinalerna, likaså de
flesta länder med en betydande katolsk
befolkning, ibland mer än en. Denna
grupp av kardinaler utgöres uteslutande
av metropoliter, ärkebiskopar och bisko-
par, varvid värdigheten oftast är knuten
till stift och kyrkoprovinser.

Dessa kardinaler är givetvis i första
hand sysselsatta med att styra sina re-
spektive stift och kan därför blott i
mindre utsträckning deltaga i den cen-

trala kurians normala uppgifter. Men det
finns andra kardinaler som ej är knutna
till stiftsarbete utan har som heltidsupp-
gift att leda de olika kongregationerna,
vilka närmast kan jämföras med departe-
menten i en civil administration. Dessa

kardinaler var inte alltid biskopar.
Bland de tolv som nu vigdes finnes dy-
lika kuriekardinaler.

Med tanke på de stora uppgifter de

har i kyrkans centrala ledning och deras

ställning som påvens närmaste medarbe-
tare, har den nuvarande påveo beslutat
att aIIa kardinaler i fortsättningen skall
biskopsvigas. Det förkunnades redan den
19 mars i ett hemligt konsistorium och
trädde i kraft genom ett Motu proprio
Cant graoittirna av den 15 april. En
ytteiligarc orsak till biskopsvigningen
kan även vara att det ju normalt är en
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av kardinalerna som väljes till påve; det
fu d*I& lämpligt att alla redan innan
är biskopsvigda.

Å andra sidan har påven Johannes
XXIII bemödat sig om att lätta den
börda som åligger kuriekardinalerna vid
sidan av deras uppgifter i kyrkans led-
ning. Det finns en rad stift runt Rom
som kallas subarbicariae 

- 
stiften i för-

orterna, på modernt språk. Biskoparna
i dessa stift, sju till antalet (Ostia, Al-
bano, Frascati, Palestrina, Porto och
Santa Rufina, Sabina och Poggio Mirteto,
Velletri), var sedan garnmak närmast till
hands när påven sökte rådgivare eller
vid påveval; de utgjorde kärnan av det
pävliga råd som senare uwecklades till
kardinalkollegiet. Det ansågs därför som
särskilt förnämt att inneha dessa stift; alla
kardinalbiskopar kunde söka sig till dem
när det blev någon vakans. Påven Johan-
nes XXIII avskaffade denna rätt redan
den ro mars 196r, och nu har han i ett
nytt dekret ordnat att dessa kardinal-
biskopstitlar skall vara enbart honorära,
dvs. att de kardinaler som erhållit bis-
kopstitlar i de suburbikära stiften inte
längre har något som helst att göra med
dessa stifts förvaltning. I framtiden skall
dessa biskopsstolar få innehavare med
ordinarie biskopsfullmakt och inte mer
som hittills styras av biskoplig vikarier
för kardinal-biskopar vid den pävliga
kurian. På så sätt blir dessa senare helt
friställda för sina egentliga uppgifter i
kyrkans cenmala ledning.

De ortodoxa och den ekumeniska
törelsen

I den av engelska jesuiterpatres utgivna
tidskriften Tbe Montb (mars 196z) ger

Joseph Gill en intressant överblick över
de ortodoxa kyrkornas inställning till
den ekumeniska frågan, i synnerhet så-

dan den aktualiseras av strävandena
inom Kyrkornas vdrldsråd. Vi refererar
här huvudinnehållet i hans artikel:
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Åren omedelbart efter första vädds-
kriget präglas av ett livligt samarbete de

kristna emellan. Startsignalen kom från
ett oväntat håll, nämligen från det eku-
meniska patriarkatet i Konstantinopel.
Ett till alk Kristi kyrkor oarhelst d'e

finns iktat brev uppmanade kyrkorna
att tävl^ med andan inom den politiska
sammanslutningen Nationernas förbund,
avhålla sig från att söka värva proselyter

och sluta sig närmare samman i gemen-

samt arbete och gemensamma studier för
att uppnå bätre inbördes relationer och
bättre lfua känna varandra. Samma år,
r9eo, höll Änglican Communion sin
sjätte Lambethkonferens som utstrålade
samma anda av optimism. Konferensens
arbete resulterade i en rundskrivelse, era

appell till alla kriana människor, dår
biskoparna förenade sig ri bot och bön
med alla som sörjer över de kristnas
söndring och besjälade av visionen av
och hoppet om en hela kyrkans synliga
enhet" inbjöd alla intresserade till sam-
tal syftande till ktisten enhet. I denna
atmosfär av ömsesidig välvilja kunde
biskop Brents r&eLse Faitb and. Ord.er
snabbt växa fram, en rörelse vars första
frö utsåddes vid världsmissionskongres-
sen i Edinburgh rgro och som stimule-
rade ärkebiskop Söderblom till att fort-
sätta sina fredssträvanden under lriget i
Life and. Vork-rörelsen.

Vid denna senare rörelses preliminära
möte i Genöve rgzo deltog ingen orto-
dox delegat, men vid den första inter-
nationella konferensen i Stockholm r9z5
infann sig representanter för partiarka-
ten i Konstantinopel, Alexandria och

Jerusalem liksom även för Cyperns,
Greklands, Rumäniens, Jugoslaviens och
Bulgariens kyrkor. Även på den andra
konferensen i Oxford t937 vat de orto-
doxa förecädda, ehuru i mindre antal.

Mera aktiva var de itom Faitb and.

Ord,er-tötelsen Denna utsände en kom-
mitt6 som r9r9 företog en rundresa i
Europa och Asien där mottagandet över-
allt var positivt. Resultatet blev att flera

ortodoxa delegater var n:awarande vid
den förberedande konferensen i Ge-
nåve rgzo och aft i där tillsatta arbets-
utskott de ortodoxa kristna representera-
des av ärkebiskop Germanos och profes-
sor Alivizatos. Sju år senare hölls rörel-
sens första internationella konferens i
Lausanne. Bland där officiellt represen-
terade kyrkor var den grekiska, den
cypriotiska, den ryska exilkyrkan samt
de serbiska, rumänska, polska och geor-
giska kyrkorna. Både vid plenarsessio-
nerna och inom konferensens sektioner,
som skulle diskutera olika frågor pä dag-
ordningen både i allmänhet och mera i
detalj och avge en gemensam trosdekla-
ration, utövade de ortodoxa ett i förhål-
lande till sitt antal mycket stort infly-
tande.

Också i de utskott som tillsattes för
att förbereda den andra väddskonferen-
sen i Edinburgh var de ortodoxa mycket
aktiva; och när konferensen öppnades i
augusti t937 vat elva kyrkor föreuädda
med nitton delegater från patriarkaten i
Konstantinopel, Ålexandria, Äntiokia och

Jerusalem samt från Cypern, Grekland,
Bulgarien, Polen, Albanien och Litauen.
Till vice ordförande för hela försam-
lingen utsågs ärkebiskop Germanos. De
övriga delegaterna fördelades på fyra
sektioner där de spelade en framträ-
dande roll. Flera av dem invaldes i nägra
av de permanenta utskott som utsågs av
konferensen. 

*

Ar ry37 beslöt de båda rörelserna
Faitb and Order och Lile and. V/ork att
gå samman och så uppkom Kyrkornar
otuld.srål. Krigsåren r 9 3g-r 9 4j förhind-
rades all aktivitet från den nya organisa-
tionens sida, men så snart kriget var slut
förberedde man med berömvärd snabb-
het en första kongress som avhölls 1948
i Ämsterdam. Endast wå ortodoxa kyr-
kor var företrädda, Konstantinopel med
nio delegater under årkebiskop Germa-
nos' ledning samt Grekland med elva
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delegater. De ortodoxa tog livlig del i
kongressbeslutet. Ärkebiskopen preside-
rade vid ett av plenarmötena och Fr.
Florovsky, av vars hand ett bidrag influ-
tit i förhandspublikationerna, yttrade sig
mycket ofta i diskussionerna. De orto-
doxa var äveo representerade i Lund
ry52, dä Faith och Ord.er höll kongress

och dit Konstantinopel och Grekland
sände elva delegater vardera. Ortodoxa
samfund i Förenta staterna och annorstä-
des bidrog vid samma tillfälle med ytter-
ligare ätta representanter.

Inte förän sistlidna år har Ryska kyr-
kan tagit någon del i dessa internatio-
nella religiösa rörelser. Under mellan-
krigsfuen åtnjöt den inte tillräckligt stor
frihet för att kunna delta även om den
så önskat. Och efter andra väddskriget
förklarades vid en konferens som hölls i
juli 1948 i Moskva f.ör att fira joo-års-
jubileet av Ryska kyrkans självständig-
het, att ualla de lokala ortodoxa kyrkor
som deltar i detta kyrkomöte ser sig nöd-
sakade att vägra sin samverkan med den
ekumeniska rörelsen i dess nuvarande
form". De närvarande represeotanterna
från Konstantinopel och Grekland tog
inte del i överläegningarna och under-
tecknade inga beslut, vilket däremot
andra kyrkor med grekisk liturgi gjorde,
något som kan vara orsaken till att de
uteblev från Amsterdam i augusti 1948
och från senare kongresser.

Emellertid bar låget nu blivit ett an-
nat. De 1955 inledda underhandlingarna
avbröts med anledning av Kyrkornas
världsråds vädjan för ungrarna, men re-
sulterade sedermera i att Ryska kyrkan
sände observatörer till de möten som

rg jg hölls på Rodos av Kyrkotnas
väddsråds centrala utskott och i St.

Andrews 196o samt därefter ansökte om
medlemskap. Kongressen i New Delhi i
november i fjol röstade med överväldi-
gande majoritet (r43 

^v 
r49 medlems-

kyrkor) för ansökans godkännande.

Ryska kyrkan har alltså till slut blivit
medlem ^v Kyrkornas världsråd och
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kommer att vata representerad i alla vik-
tiga permanenta utskott (jft Cred.o ry6x
+z fl.). 

*

Av denna korta redogörelse framgår
klart att de ortodoxa kyrkorna inte har

samma inställning till Kyrkornas världs'
råd som Katolska kyrkan. Vår kyrka har

hittills inte tagit någon del i denna eku-

meniska verksamhet, emedan tarje atnan
attityd kunde tolkas som ett tyst förne-
kande av övertygelsen att vara Kristi
enda sanna kyrka, som har bevarat trons

arv, d,epositunz fidei, intakt De ortodoxa
kyrkorna har å sin sida, ehuru genom-

syrade av samma överrygelse, gått in för
ett annat handlingssätt och deltagit i ar-

betet för enhetssträvandena under de

gängna fyrtio åren. De anser sig kunna
vara med i den ekumeniska rörelsen
utan att kompromissa med sitt eget lxav
pä att vala Kristi enda sanna kyrka, eme-

dan de samtidigt gör de andra kyrkorna
ytterst värdefulla tjänster genom att för
dem framhålla sanningens rättesnöre och
hindra dem frän att hemfalla åt nya vill-
farelser.

I enlighet med denna princip sätter

den ortodoxa kyrkan vissa gränser för
vad som kan diskuteras. Detta framhölls
med klarhet och auktoritet av ärkebiskop
Germanos i Lausanne 1927. Efter att.

först ha hävdat att det primära villkoret
för enhet är enhet i tron och att enhet inte
är detsamma som likriktning, citerade han

ett uttalande som tillskrives den helige
Äugustinus: "I tvivelaktiga fall frihet, i
väsentliga fall enhet" och fortsatte: uMen

vilka elemeot i den kristna läran måste

betraktas som väsentliga? Den ortodoxa
kyrkan håller före att det inte är nöd-
vändigt att diskutera och fastslå dem nu,
eftersom de redan har fastslagits i de
gamla symbola och vid de sju ekume-
niska kyrkomötenas beslut. Följaktligen
måste även i dag grundvalen för kyr-
kornas återförening utgöras av den forna
odelade kyrkans lära sådan den var un-



Katolska perspektia

der de första åtta århundradena och där
inga f.tägor förekom som inte stod i di-
rekt relation till de oawisliga trossat-

serna.>

Ärkebiskopens förhoppning att vad

som fastslagits av de första allmänna
kyrkomötena skulle stå över all diskus-

sion infriades inte vare sig i Lausanne

eller vid någon av de andra kongres-
serna. Det var omöjligt. Det övervägande
flertalet av delegaterna är protestanter

som betraktar bibeln som trons enda

rättesnöre; för dem är kyrka, kyrkomö-
ten och uadition av sekundärt värde.

De olika uttalanden som gjorts under

loppet av tjugofem år uppvisar en för-
vånande överensstämmelse sinsemellan.
Däri hävdade sanningar som ortodox tro,
och i själva verket fundamental ortodox
tro, är alltid desamma; det måste hävdas

om och om igen, därför att det var just
på dessa punkter som de ortodoxa dele-
gatetna kände att de var av en annan
uppfattning än majoriteten konferens-
deltagare och därför att dessa punkter,
hur fundamentala de än var, antingen
förvrängdes eller bestreds i de nemine
contua.dicente (utan att någon gjorde in-
vändningar) godtagna officiella redogö-
relserna som utgjorde budskapet till
vädden från dessa de kristna kyrkornas
möten. De frågor det gällde var: kyr-
kans själva natur att hon är synlig, redan
existerande och fullkomlig trots att hon
består av syndiga människor; rosbekän-
nelsens och de sju första kyrkomötenas
giltighet, varför det som dessa definierat
är sant och höjt över all diskussion samt
att kyrkan måste grundas på dem; tradi-
tionens värde som uppenbarelsekälla för-
utom bibeln; behovet av klara uppfatt.
ningar om sakramenten och om nöd-
vändigheten av kyrklig hierarki, innefat-
tande episkopatet i den apostoliska suc-
cessionen.

Alla dessa punkter nämndes i utta-
landen från ortodoxt håll i Lausanne,

Edinburgh och Evanston och vid alla tre
tillfällena framfördes även ortodoxa kyr-

kans krav pä att v^ra Kristi enda kyrka.
Faktum att de upprepades varje gång

visar hur isolerade i IÅga om lärosat-
serna de få ortodoxa delegaterna var
bland de flera hundra protestanteroa,
men det synes också tyda pL en orubb-
lig ortodox front mot irdärighet. Det
råder inte tvivel om att de flesta av de

ortodoxa delegaterna upplevde en verk-
lig känsla av isolering vid dessa religiösa
sammankomster.

Många av östdelegaterna hade tagit
mycket illa vid sig på kongressen i
Amsterdam, när de märkte hur mycket
det var som skilde dem från protestan-
terna. Nu upptogs den fundamentala
frägan, huruvida en kyrka som tror sig
ensam vara Kristi kyrka kunde vara
medlem i ett. Kyrkornas världsråd, och
en därmed sammanhängande fråga, näm-
ligen vad som var Kyrkornas väddsråds
yttersta syftemåI. Ty om Världsrådet
tänkte sig att frukten av dess bemödan-
den skulle bli upprättandet av en enad
kyrka som skulle omfatta alla kristna, så

skulle deaa gå stick i stäv med ortodox
ecklesiologi. Tvistefrågan upptogs till
diskussion vid det möte som rörelsens
centrala utskott avhöll i Toronto r95o,
varvid man slog fast att >Kyrkornas
vdrldsråd är inte och får aldrig bli nå-
gon över-kyrkau och att den varken har
eller förfäktar någon särskild ecklesio-
logi, varför ,medlemskap inte medför att
varje kyrka måste betrakta de andra med-
lemskyrkorna som kyrkor i ordets fulla
bemärkelse". Detta tillkännagivande
dämpade de värsta farhägorna bland de
ortodoxa' 

,r

Även på andra sätt skapar Världsrå-
det good will bland de ortodoxa. Dels
genom frikostiga gävor, dels genom fri-
kostighet vid tillsättandet av olika poster
inom utskotten. Av de sex presidenterna
har hittills alltid en varit ortodox. Vid
kongressen i Amsterdam gavs 8j platser

aY 4jo åt de ortodoxa kyrkorna, och i
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centrala utskottet som består av de sex

presidenterna och inte mindre ät 9o
andra medlemmar har de ortodoxa för-
utom sin president 13 andra medlem-
rnar, av vilka fem var kallade av kon-
gressen och åtta skulle komma att nomi-
neras av de enskilda samfunden. Även
kongressen i Evanston kallade tretton
ortodoxa till centrala utskottet. Gesten

an f&lågga centrala utskottets samman-
komst till Rodos 1959 (det sammanträ-
der på olika platser varje är) var en

vänlighet mot de ortodoxa och därige-
nom bereddes många som inte var med-
lemmar i kommitt6n tillfälle att näwara.
Faktiskt var så många ortodoxa präster
och lekmän där att förslag framlades att
Rodos-experimentet skulle upprepas på-
följande sommar enbart för de ortodoxa.
Under mötet på Rodos 1959 togs kon-
takt mellan de talrika ortodoxa och de
f.ä katolska uobservatörerna' (som i
själva verket var närvarande i egenskap
av representanter för pressen), något
som avslöjade östkyrkornas intresse för
förbindelser med Rom.

Den ryska kyrkan var då inte med-
lem av väddsrådet, ehuru den visat ett
växande intresse. Ryska observatöter yar
närvarande vid centrala utskottets möten
på Rodos 1959 och i St. Andrews 196o.
Dessa observatörer avlade tydligen vid
sin hemkomst rapport inför sina kyrkliga
myndigheter och de skrev också en lång
artikel, dår de detaljeratskildrade förhand-
lingarnas gång och de diskussioner de
bevittnat och drog till sist vissa slutsat-
ser om kommande insatser från ortodox
sida.

På ortodoxt håll kan man finna vissa

skillnader i inställning till den eku-
meniska rörelsen. Den grekiska kyrkan
är i sig själv splittrad med hierarkin å

ena sidan och flertalet lekmän som intar
oftast en reserverad hållning å den

andra. Kyrkan i Konstantinopel är klart
positivt inställd. Ryska kyrkan som un-
der många fu inte varit medlem har nu
fullt medlemskap inom vdrldsrådet. Kyr-
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korna i Bulgarien, Polen och Rumänien
vann medlemskap samtidigt med Ryska
kyrkan. De övriga ortodoxa kyrkorna är
inte medlemmar. 

*

Det är högeligen önskvärt att de orto-
doxa delegaterna är beredda att vid in-
ternationella ekumeniska kongresser ge-

mensamt framlågga sin gemensamma

doktrin och inta en gemensam attityd
som återspeglar deras gemensamma tro,
Konstantinopel förordade preliminära
diskussioner och täta kontakter mellan
delegaterna för att förbereda samman-
komsterna. Ryssarna har nu fått ögonen
öppna för behovet av enhet. Det pan-
ortodoxa mötet på Rodos 196r hade
detta problem på dagordningen och till-
satte ett utskott som skulle studera det.
Frukterna av detta arbete kommer an-
tagligen at visa sig vid de ortodoxa kyr-
kornas nästa möte.

Katolicismen i Uganda

För det brittiska protektoratet Uganda
var första halvåret 196r fullt av avgö-
rande händelser. Vid de första allmänna
valen den 24 mats fick det demokra-
tiska partiet under kristlig ledning absolut
majoritet i parlamentet, vilket var för
många helt oväntat. Efter det svåra ne-

derlaget vid delvalen 1958 betydde det
en hårt tillkiimpad seger för sans och för-
ståelse. Den 16 januai upphöjde påven
den dittillsvarande biskopen av Masaka,

Joseph Kiwanuka, till ärkebiskop av Ru-
baga och till meuopolit för denna kyrko-
provins. Katolikerna firade den 4 juni
högtidligt 75-årsdagen av de zz heliga
blodsvittnenas av Uganda martyrium.
Knappt sju år hade de katolska missio-
närerna varit i landet, förrän det fram-
bragte denna förstlingsfrukt av deras

hjältemodiga tro. Ugandakyrkans exem-
plariska blomstring kom emellertid först
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efter hfuda fu av blodig förföljelse och
många ytme svårigheter. Även det för-
hållandevis höga antalet inhemska präs-
ter är frukten av mänga försök och miss-
tag.

Det allt fortfarande brittiska protekto-
ratet Uganda på östafrikanska höglandet
sräcker sig mellan Kenya och Kongo
från nora stranden av Viktoriasjön fram
till republiken Sudan. De ca 6 miljoner
invänarna är till 98"/o afrikaner jämte
ro ooo vita och 6o ooo indier. Afrika-
flerna, sorn utgörs av en blandning av
bantuer och nil-hamiter är starkt skilj-
aktiga frir^ varandra i avseende på stam.
mar och språk samt kultur. Bland de

fura provinsercta intar sydprovinsen en
särställning. Som konungariket Buganda
åtnjuter södern alltjämt en viss själv-
ständighet. På liknande sätt har de små
konungarikena Bunyoro, Ankole och
Toro bibehållit sig, undet det aft östern
och norden äro underställda den brit-
tiska förvaltningen. De allmänna valen
i mars betydde därför ej blott ett steg
mot oavhängighet utan också en förbe-
redelse till en förening av aLla provinser.
Visserligen proklamerade Mutesa II av
Buganda vid årsskiftet sin fulla oavhängig-
het och därmed sitt utmäde ur Uganda
federationen. England erkände icke
denna förklaring och gjorde den prak-
tiskt taget verkningslös. Trots förbud av
Kabaka (konung) avhölls i hans rike all-
männa val.

Med grundandet av Uganda national-
kongress åtr ry53 satte parripolitiken in.
Motsättningar mellan stamförbund, poli-
tiska strävanden och religioner trädde nu
fram offentligt. Först r956ln uppstod
genom kristna initiativ det demokra-
tiska partiet för en federalistisk enhet
och oavhängighet så snart som möjligt.
Ett av huwdargumenten mot demokra-
terna under valkampanjen var förebråel-
sen att de var ett konfessionellt och rent
katolskt parti. Tyvåtr övertogs denna
föreställning också av en del av den
europeiska pressen, medan den säkert

icke katolskt belastade Colonial Tirnes of
Keny kallad,e partiets ledare, katoliken
Benedikt Kiwanuka för sitt lands mest
begåvade och förnuftiga politiker. Den
katolska hierarkin hade uppmanat till
mildring av stammotsättningarna men
därvid avhållit sig från varje politiskt
ställningstagande. Sedan länge förefinns
i Uganda även religiösa motsättningar
mellan hedningar, muhammedaner och
tyvärr även bland de kristna mellan pro-
testanter och katoliker. Förvisso var de-
mokraternas grundare och organisatorer
katoliker. Benedikt Kiwanuka är till och
med en mycket ivrig katolik och före-
bildlig familjefar till 7 barn. Han drar
sig ej heller för att t. o. m. på vaida-
garna ministrera under mässan. Därvid
har han emellertid alltid undvikit att be-

driva en rent konfessionell politik. Så är
partiets generalsekreterare och skattmäs-
tare båda protestanter. Just sådana sansade

protestanter som Balaam Mukasa, tidi-
gare förste minister i Bunyoro och Ma-
beta, tidigare minister i protektoratsrege-
ringen har förroende föt Kiwanukas led-
ning. En av kandidaterna var muhtunme-
dan. Att katolikerna grundade ett eget

parti hade utao tvivel sin orsak i att hos

tidigare regeringar och partier många
icke-katoliker gynnades. Peoples' Con-
grerr, som icke kan betecknas som kom-
munistisk, angrep i valkampanjen skarpt
eutop6erna, missionärerna och de kyrk-
liga skolorna. Det demokratiska partiet
däremot, ehuru kristligt inspirerat och
understött av katolikerna, är deciderat
överkonfessionellt inställt på grundval av

den av alla godtagbara naturrätten. I Bu-
ganda, dår Kiwanuka erhöll zo av zr
mandat, var valdeltagandet mycket ringa.
Därför kunde demokraterna erövra de
absolut flesta mandaten engelskt
system med majoritetsval 

- 
men icke

absolut majoritet av rösterna i hela lan-
det. I de övriga valkretsarna var det nog
kandidatens stamtillhörighet som av-
gjorde valet Sorn helhet beraktat kan
man alltså icke tala om en seger för den
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"militanta politiska katolicismen, men
väl om en seger för en katolsk politikers
förnuftiga politik.

Den katolska kyrkan i Uganda kan ef-
ter 8o års verksamhet uppvisa mycket
beaktansvärda resultat. Enligt alla beräk-
ningar kommer antalet katoliker 196r att
ha nått z-miljonersgränsen. Detta bety-
der hos ett folk på 6 milioner jämte c:a r
miljon protestanter, nära r miljon mu-
hammedaner och i runt tal z miljoner
hedningar, ett inflytelserikt katolskt block.
I södern, där missionen började, utgör
katolikerna i Rubaga och Masaka nära
hälften av invånarna. Diir började, kort
före de Vita fädernas ankomst är 1819,
även anglikanerna sitt missionsarbete.
Här vid Bugandas hov var även Islams
inflytande starkast genom araberna. I
denna mest framskridna del av landet
har därför bildats tämligen fast samman-
fogade block av katoliker, protestanter och
muhammedaner. Islam har i dag sitt
huvudsakliga stöd i de många invand-
rade indiska köpmän, som utövar ett
starkt inflytande över handel och finan-
ser. Härskarna i Buganda och i de flesta
andra smårikena är anglikaner. Genom
sin goda utbildning och genom protek-
tion från de afrikanska hoven och de-
partementefl kan protestanterna lättare
rycka frcm till ledande ställningar. Med
detta faktum för ögonen har man under
de senaste åren även på katolskt håll gjort
en mera effektiv insats på skolans om-
råde. En kateketisk vecka (196o) bidrog
till den religiösa uppfosffans fördju-
pande. De bildade lekmännen söker man
i särskilda grupper och föreningar för-
medla fortsatt kännedom om trosläran,
föt att de på så sätt i det offentliga livet
också ska kunna bli verksamma för Guds
rike.

Om man i södern redan kan tala om
mer eller mindre fast sammanfogade
block, så gör missionen uppenbart goda
framsteg framför allt i de mindre ut-
vecklade och först senare missionerade
randområdena. Av det stora stiftet
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Mbanra i västern avskildes den norra
delen, dvs. kungarikena Bunyoro och
Toro såsom självständiga missionsom-
råden. Detta nya stift Fort Portal anför-
troddes Missionärer av det heliga korset.
Kung Rukigi från Toro är visserligen
själv protestalt, men ändock en varrn
förespråkare för den katolska missionens
verksamhet. Detta gav han också klart
tillkänna vid sina besök hos Pius XII
och Johannes XXIII.

I Norduganda böriade missionen för
5o år sedan under den tyske biskopen
Franz Geger. Efter ett långt avbrott ge-
nom första världskriget kunde man r9z3
börja med ett eget missionsdistrikt med
z ooo katoliker. Idag finns det redan två
stift med tillsammans en halv miljon uo-
ende. Biskopsdömet Årua, som först 1958
avskilides från Gulu, räknar med nära
hälften av befolkningen bland stammarna
Alur, Logbara och Madi i nordväst. I stif-
tet Gulu i nordväst är c:a en fjärdedel av
invånarna katoliker. Dessutom har mis-
sionsarbetet nyss börjat bland de c:a
2oo ooo nomaderna på Karamoja-stäppen
på gränsen till Kenya. Dessa vilda herde-
stammar, besläktade med turkarna och
Massi, utgör ännu en svår uppgift för
missionärerna; men efter år av skenbart
fruktlösa ansträngningar kan man nu
skönja de första resultaten.

Frän alla delar av Åfrika kommer bö-
ner från biskopar och lekmän till Rom
om att deras maffyrer snart måtte helig-
förklaras. I närheten av platsen för mar-
ryriet vid Kampala uppfördes en åmin-
nelsekyrka. Då Afrika idag alltmera blir
medvetet om sig självt, vinner vördnaden
för dessa verkligt afrikanska heliga i be-
rydelse. Tillika är de de bästa skyddshel-
gonen för alla de delar av Afrika, där
kyrkan är utsatt för stora faror. Dessa he-
liga lekmän, nägra av dem en gång i le-
dande ställning, är utmärkta förebilder
för den katolska lekmannaeliten. I samma
förföljelse för Kristi skull i Uganda gav
också flera av våra åtskilda bröder sina
liv för sin kristna tro. Därför manar
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Ugandas biskopar i sina herdabrev, att
alla måtte stå samman över skrankorna
för stam- och konfessionsskillnader. Den
hjältemodiga insatsen av sina liv för över-
naturliga värden skall bevara afrikanerna
av i dag Iör falar' från sekularisering och
kortsiktig materialism.

På så sätt blir arvet från de heliga
blodsvittnena till en kraftkälla vid de
uppgifter, farhågor och förhoppningar
som nu är aktuella för kyrkan i Uganda.

(Die katboliscben Missionen, ry6t t 4.)

]. A, S.

LITTERATUR

Religiös lyrik

Är det över huvud rimligt och fruktbart att betrakta religiös eller kristen dikt
som en egen genre? Vissa drag i den religiösa upplevelsen och verklighetstolk-
ningen gör att "meddelelsesituationen) för en kristen författare ofta ät så speciell
och lätt igenkännlig, att det verkligen syns berättigat att tala om religiös dikt som
en avgränsbar storhet. Med detta är inte sagt att gränserna * låtra att dra. Det är
självfallet inte käga om en enkel klassificering i konfessionella fållor. Mycket av
den bästa religiösa dikten i samtiden är skriven av skalder som icke är bekännande
kristna.

En mer ambitiös kristen dikt söker hos läsaren återskapa det religiösa tarike- och
känslomönsuet på ett slags analogisk väg, genom valet av metaforer och rytmer. Den
vanligaste sorten är emellertid den, som med hänvisning till det oerhörda i f.&f.atta-
rens egen upplevelse vill övertyga läsaren om dennas autencitet och om den andliga
dimensionens vikt. Denna senare typ av religiös dikt är troligen lättare aa åstad-
komma, men svårare att göra verkligt konstnärligt övertygande; den omedelbara
personliga kontakten är oka inte så betvingande som fötfattaren tror.

Sigurd Dahll öf s Gudst'ågeln (Götebotg, eget födag. Kr. 7:-) är en god
exponent av sådan personligt hållen religiös poesi, paradoxalt nog genom en viss
konventionalitet i bildvalet, som hindrar honom att bli alltför privat Så syns Dahl-
löI vara som bäst i en anspråkslös variation av berättelsen om Herens uppenbarelse
för Elia på Horeb, r. Kon. 17:. rr-r2.

Gud stiger stilla

Stormen bröt genom skogarna,
tömde skyarnas vaftusäckar,
Bärsärkagalen, vettlös och vild
stormen bröt ner genom dalen.
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Krökte mig under stormens press,
var Gud måhända i stormen?
Urtidsväldig från blixtens berg
talar med tordönstunga.

Vänta, mitt hjärta,
vänta till dess

det går som en suck
genom natten.
Gud stiger stilla
i nattens fjät
böier sig tyst
över hjärtat som grät.

Denna dikt visar också Dahllöfs religiösa hållning. Hd:r är inte så mycket av
frågande och sökande, Gud kommer till människan, som har att som ett barn taga
emot, förvandlas och uppgå. Stundom brukas med gott resultat den folkviseartade
naivism, som främst Bo Setterlind gjort till ett modernt nedium för religiös dikt.

Där spelar en källa
i silverna dal
där sjunger Guds fåglar så kladigt.
Dät spirar liljor i tusental
och vinden f.nmgär så varligt.

Hos Magdalena Bergström är bildspråket mera personlist, pä gott och

ont. Hennes O, att leua (Stockholm 196r, Diakonisryrelsens. Kr. z: 5o) förmfu att
till läsaren förmedla intensiteten i den Guds-upplevelse, den bär vittne om. Gripen-
het och äkthet talar från varje sida. Det otuktade bildspråket gör dock att upplevel-
sens innehåll ofta förblir alltför oartikulerat, den religiösa verkligheten hotas av att
bli identisk med den känsla den framkallar. Särskilt gäller detta dikterna om Natt-
varden. Aa skapa nya bilder och symboler för Saktamentet är lika svårt på det
poetiska planet som inom bildkonsten. Här fordtas teologisk precision, språklig
askes och en fantasins och bildvalets "kyskhetr.

Författarinnan syns mig lyckas bäst då den symboliska uppfinningsrikedomen är
något dämpad, såsom i den utmärkta dikten De heligas samfund.

Sjunka, o sjunka
i ensamhets djup
förbi bildernas havsvärldar,
förbi de sjungande susningarna

av sinnenas tfyck,
glidande ur jaget 

-sjunkande, sjunkande ,/
med trons hela tyngd,
tills fötterna äntligen fått fäste
på en sannare botten,
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där bönerna, synerna,
av snabba, osynliga händer
träs på en stark, oslitbar tråd...
och man bara hat att ordlöst betrakta

- 
utan ag1 vidlfira 

-själarnas rosenkrans
i genomskinli ga pärlor.

Den religiositet som talar ur Helge Jedenbergs dikter, öaersatt gläd.je
(Göteborg 196r, Zindetmans. Kr. 8: 5o) är av meta konfessionslös prägel. På ett
varsamt och lågmält om än inte särskilt originellt språk, förmedlas till oss en
mystisk trygghet och tillförsikt inför livet och inför dödeo. Ibland skapar Jedenberg
på detta tema och med sina anspråkslösa språkliga redskap nåra nog stor dikt, såsom

i samlingens sista, Med hindats skygghet.

Med hindars skygghet nalkas själens gläntor.
I stillhet röra sig mot större stillhet
Förstå att dröjsmål är ett sätt aa färdas
mot inre landskap.
Att lämna rummet, att försumma tiden.
Att avstå klädnad för ett bad i klarhet.
Förstå an livet är en form för bortgång,
vår död vfu hemkomst.

Lennart Ejerfeldt

Bjgr n Hl j bo: Euangelium
og Old.kirke. Köpenhamn 196r,
Paulusl,cedsens. Dkr. rr: 85.

Det är ju ett faktum, som vi i vår tid
är synnerligen medvetna eller åt-
minstone borde vara det 

- 
att kristen-

domen, som för oss ter sig i det väsendiga
som en västerländsk religion, i sin ur-
sprungliga gestalt, så som evangelium
frammäder i Skriften, för det mesta bär

"främre-orientaliskar drag, som i den
närmast följande uwecklingen, under
,fornkyrkanso tid, preciserades och om-
gestaltades till olika orientaliska, gre-
kiska, Iatinska uttrycksformer, alltefter-
som kristendomen spreds till nya kultur-
områden. Detsamma var fallet under me-
deltiden, då keltiska, germanska, anglo-
saxiska och slaviska kulturformer satte
sin prägel på den kristna kyrkan. Sedan
avstannade denna uweckling 

- 
så gott

som helt 
- 

till stort föÅäng för en vi-
dare utbredning till de väldiga kultuiom-
rådena bortom ,västerlandetu och även till
fötfäng för evangelium självt, eftersom
detta riktar sig till alla folk och nationer
föt att till slut ena alla i ett Guds folk
då:r alla familjer skall lämna sitt bidrag
till alias fullkomning.

>Vi har fåtto, säger författaren i sitt
förord, "och får fortfarande kristendo-
mens budskap i en grekisk-romersk-ger-
mansk dräkt. Men vi vet att vår väster-
ländska vädd inte är den enda kulturen
på jorden och därför heller inte kan ge

utuyck för evangeliet på ett för alla folk-
slag uttömmande och giltigt sätt. Detta
mäktar ingen kultur allena. För att nu
skilja mellan vad som är västerländsk
klädedräkt och vad som är själva budska-
pet (för aft överföra budskapet till t. ex.
indisk-kinesisk &äkt) måste vi se på vil-
ket sätt budskapet, som ursprungligen

r49



framfördes i semitisk form, blev ifört
grekisk-romersk dräkt. Det är detta pro-
blem vi skall kasta en smula ljus över:
hur var den grekisk-romerska dräkten be-
skaffad? ... I vilken dräkt uppcädde
kristendomen då den uppstod och för
första gången klädde om sig och antog
klassiskt-grekiskJatinsk form? Vilka tema
slog man an, vilka synpunkter anlade
man?t

Sedan författaren i inledningen princi-
piellt tagit ställning till frågan om en
autentisk anpassning, skärskådar han i
fem stora avsnitt det nya budskapets sär-
art i allmänhet och under de fyra evan-
gelisternas särskilda )synvinklar>, såsom

de uppfattar och meddelar detta budskap

- 
allt med utgångspunkt från ett urval

av den mefa sammanfattande litteratur
som finns på detta område.

Boken kan tjäna som god inuoduk-
tion och första orieritering i dessa vik-
tiga frägor och därmed till ett berikande
av vår kunskap i kristendom. 

- 
Till för-

djupande av den framställning, som ges

i kap. XI och XII: Den nye Caesar och
Det nya Imperium Romanum, vare det
oss tillåtet att rekommendera både förfat-
taren och läsaren en doktorsavhandling
som nyligen ventilerades i Uppsala och
som utgör en enastående, mästerlig stu-
die över just detta tema: Rex gloriae, Tbe
Kingship of Cbrist in tbe Earfu Cburcb
av Per Beskow (Stockholm 1962,
Almqvist & \7iksell, kr. 3o: -).

TG

Ålphons Mulders: Mit-
sionsgeschichte. Die Äusbreitung
des katholischen Glaubens. Regens-
burg 196o, Pustet. DM z6;-.

Litteraru.r

förbättringar av författaren själv pä
grundval av de nyaste forskningsresulta-
ten, därtill med ändringar och komplette-
ingar av översättaren för att tillmötesgå
den tyskspråkiga läsekretsen.

Författaren, sedan r93o professor i
missionshistoria vid Katolska universite-
tet i Nijmegen, sammanfattar hfu pä 535
sidor i sex stora avsnitt den katolska trons
historia från och med den apostoliska t!
den intill vår tid: Missionsarbetet i den
kristna antiken, Missionen under medel-
tiden, Det kungliga patronatets tid, De
båda första århundradena efter upprättan-
det av S. Congregatio de Propaganda
Fide, Missionsarbetets nya uppblomstring
på r8oo-talet, Kyrkans utbredning på
rgoo-talet. Dessa avsnitt delas åter i ka-
pitel med många underavdelningar så att
den detaljerade innehållsförteckningen
kan tjäna som sakregister. Vid sidan av
person- och författarregister erbjuder bo-
ken en källförteckning och en litteratur-
förteckning (bibliografiska verk, karto-
grafiska samt mera allmänt missionshisto-
riska verk); till monografier och detalj-
studier hänvisas på resp. plats i själva
framställningen.

Medan det sista avsnittet, som handlar
om kyrkans utbredning i vår tid, inskrän-
ker sig >till några drag,, !smti4.. t1*
författaren i de övriga avsnitten om att
ge framställningen en sådan bredd att de
viktigaste händelserna, resultaten, proble-
men och missionsmetoderta f.är en till-
fredsställande behandling. Kristendomen
i de skandinaviska länderna (9:e-tz:e
årh.) behandlas 

- 
i enlighet med ver-

kets syfte 
- 

i 516sa linjer, men kanske
ändå för mycket sett >utifrån), då förfat-
taren blott tycks ha kunnat tillgodogöra
sig den inhemska skandinaviska facklit-
teraturen i den mån den föreligger på

Föreliggande standardverk i missions- icke-skandinaviska språk. Diirvid har nam-
historia, närmare bestämt historien av den net på den ende svenske författare, som
katolska uons utbredande, är en översätt- omnämns i detta avsnitt i en fotnot (r35
ning från det holländskz oiginalet Mis- sid. 136) och i >Autorenregister", bägge
siegescbied,enis (Bussum t957, Paul gånger stavats fel, Ljunberg i stället för
Brand) med flera kompletteringar och Ljungberg. Vid framställningen av den
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katolska kyrkans läge i Sydafrika i vår
tid hänvisas (sid. a,qg) till B. Sundklers
bok Bantu Profets in Soub Africa (Lon-
dor ry47) och vid den mycket knappa
presentationen av den katolska sifuationen
i Sverige i vära dagar till Arne Palm-
qvists verk i två band Die römilch-Aatbo-
liscbe Kirche in Scbwed'en nacb t87 r
(Uppsaia t954, rg59).Det är allt.

Man kan naturligtvis vid en sådan sam-

manfattande historieskrivning alltid kom-
ma med påpekanden att det ena eller
andra också borde ha tagits med eller fått
en mera utförlig framställning, men man
måste särskilt i det här fallet ge förfat-
taren elog för att han skilt sig från sin
svåra och grannlaga uppgift med heder.
Inte endast lärare som skall undervisa i
kyrkohistoria utan alla som är intresse-

rade att orientera sig över den katolska
trons utbredande genom tiderna kan ha
nytta av detta gedigna arbete.

JG

Dietrich Boohoeffer:
Molstånd, ocb *nd.erkastehe, Llond
196o, Gleerups. Kr. r5:5o.

Bonhoeffer, en av den tyska protes-

tantiska bekännelsekyrkans största mar-
tyrer under Hidertiden, var en märklig
man. Efter studentexamen vid mycket
unga fu gjorde han som teolog en snabb

karriär och var redan vid, z6 års ålder
privatdocent i Berlin (rsnr).Så kom
Hitlertiden. Bonhoeffer reagerade tidigt
och våldsamt mot rasförföljelserna; han
var aktiv ekumen. I juni 1939 reste han
på en föredragsturn6 till Förenta sta-

terna. När han förstod att kriget stod

för dörren, återvände han omedelbart
hem. Hans amerikanska vänner var för-
bryllade och ville hålla honom tillbaka.
Men Bonhoeffet var orubblig, han ville
lida med sitt folk.

1942 v^t han 
- 

via ekumeniska för-
bindelser 

- 
i Sigtuna. Där träffade han

biskop Bell av Chichester. Bonhoeffer

hade som motståndsman uppdraget att
genom biskop Bell söka kontakt med
brittiska regeringen för att försöka mäkla
fred. Han våndades under samma di-
lemma som alla aktiva motståndsmän:
de var tvungna att önska sitt fostedands
nededag i ett stort och farligt trig, där-
för att de visste att det var enda vägen
att bli av med nazisterna.

Bonhoeffer fick först yttrandeförbud
och häktades senare den ; f q ry41. Han
sköts en månad före krigsslutet den 9 f 4
1945. Gestapos mordmaskineri funge-
rade perfekt till sista krigsdagen. Enligt
medfångars vittnesbörd dog Bonhoeffer
opprätt, tappert och värdigt, försjunken
i bön.

Och nu det märkliga: med dessa fakta
i minnet skulle man vänta att Bonhoef-
fer var en man med en fast och klar
teologi. Ingalunda. Han var pä väg 

-men vart? Den svenske översättarens på-

stående att rteologiskt hade Bonhoeffer
sina rötter i rSoo-talets liberalteologiu,
är helt enkelt felaktigt; och hur man kan
säga att >han var lika helhjärtat kon-
fessionell som ekumenisk", det förstfu
jag inte.

Det bästa avsnittet i boken är kapit-
let rEfter ro årr, skrivet i slutet av
1942. Där ger Bonhoeffer en skarp och
genomträngande analys av nazismen, av
tysk mentalitet och uadition. Han till-
kännager sin fasta tro på inkarnationen
och Kristi försonande offerdöd. Han
argumenterru utifrån naturrätten. Här är
Bonhoeffer bäst och man frägar sig, om
han inte var kallad till att bli politiker
i stället för teolog.

Äktenskapet var oupplösligt för Bon-
hoeffer.

,Kierkegaard förklarade redan för
hundra år sedan, att Luther i dag skulle
ha sagt motsatsen till vad han den
gången sade. Jag ror nog att detta kan
vara riktigt grano salis", sä

skrev Bonhoeffer den 3tfro 1943.
,Måtte då Gud förunna oss att bedjande
för varandra och lovsjungande rned var-
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andra en gång stå inför hans tron."
Detta är väl knappast vare sig liberal-
teologi eller lutherdom. Fler exempel
finns. Han rcagetat mot Bultmaon: >Bult-
manns ansats är i själva verket just libe-
ral (dvs. förkortning av evangelium)
medan jag söker tänka teologiskt.> Han
tar avstånd från Barth och (de högkyrk-
lisa) Berneuchianerna. Han berättar
själv om sitt samtal med en ung fransk
katolsk präst. De diskuterade vad de
egeritligen ville med sina liv, Den unge
katolske prdsten sade: rJag skulle vilja
vata ett helgon." Bonhoeffer svarar:
>Jag skulle vilja lfua mig tro.> Han kal-
lar själv sina tankar >oklara>, Han ägde
praktisk livsvishet: >En svärmors privi-
legium fu att fä en oilxetu dotter respek-
tive son och däri se ett berikande av
famiTjen, men inte atr kritisera.>

Bonhoeffer var en helhjärtad ekumen.
>Nu läser jag med stort intresse Tertul-
lianus, Cyprianus och andra kyrkofäder

- 
just nu betydligt tidsenligare än re-

formatorerna och dZirtill en grundval för
evangelisk-romerskt tankeutbyte." Han
hade många katolska vänner. Han ängs-
lades för Rom 1943, när hårda suider
utkämpades i ltalien. Han talar beund-
rande om sina katolska vänners sätt att
ta emot smärre förolämpningar och mo-
tigheter. Han säger: "Vår kristendom i
dag kan blott bestå i wå ting: att bedja
och att göra det rätta bland männi-
skorna., 

- 
Ora et labora, det har kyr-

kan alltid sökt lära sina trogna.
Bonhoeffer var på vä9. Vart? Till

Rom? Nej, det ttor jag vore en förhas-
tad slutsats. Berneuchianerna eftersträ-
vade ju främst en liturgisk förnyelse,
Bonhoeffer kallar dem för >farliga reak-
tionärerr. Flera berneuchianer blev se-

dermera katoliker (ifu Bekenntnis zar
hatboliscben Kircbe, I7iirzburg, Echter-
Verlag). För egen del iir jag övertygad
om att Bonhoeffer 

- 
om han fått leva

- 
hade blivit en av de främsta kraf-

terna i den västtyska förbundsrepubli
keos kristet-demokratiska parti.
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Till sist: att översäfta boktitlar är
svårt. Men lY'id.erstand *nd. Ergeb*ng
kan aldrig bli Motstånd och anderkas-
trsJss 

- 
helst inte i detta sammanhang.

Ergebang måste heta bängioelse.

Hertnan Schulze

Julius Gross: Ent$eb*ngs-
gescbichte d.et Erbsilnd.end.ogmas
oon d.er Bibel' bis Augastinas. Ba-
sel r96o, Ernst Reinhardt, Sfr.
28.-.

Boken utgör ett egenartat försök att
vederlägga Kyrkans lära om arvsynden.
Förf., som i sin pelagianska uppfaaning
står den katolska sekelskiftesmodernis-
men nära, försöker leda i bevis att arv-
syndsläran är okänd i NT och i den
äldsta Kyrkan och att den i själva ver-
ket är en manikeisk lära, som via den
helige Augustinus har inuoducerats i
den kristna teologien. Trots att förf. har
valt en lärd form för sin framställning,
är boken alltför tendentiös för att kunna
betecknas som i sräng mening veten-
skaplig. Förf:s ideliga försäkringar om
sin egen objektivitet ökar inte läsarens
föruoende,

Boken är incessant framför allt som

ett skolexempel på vissa i polemisk lit-
teramr alltför vanliga metodfel. Förf. ut-
gär f.rän Tridentinums definitioner om
arvsynden. Från det självklara konstate-
randet att dessa definitioner saknas i NT
och i den äldsta efterapostoliska littera-
turen drar han sedan slutsatsen att den
katollska (och lutherska) läran om arv-
synden saknar stöd i Skriften och tradi-
tionen. Med detta resonemang kan man
lika lätt utmönsua t. ex. Treenigheten
eller Kristi gudom, som inte heller finns
entydigt definierade i NT och den
äldsta traditionen. Det hör ju till dogm-
historiens elementa att väsentliga läror
ofta inte har fixerats förrän dena har
blivit nödvändigt på grund av uppkom-
mande heresier.
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Ett annat och inte mindre allvarligt
fel är att förf. behandlar arvsyndsläran
som en fristående locus utan att sätta
den i relation till antropologien, kristo-
logien eller förhållandet överhuvudta-
get mellan Gud och människan. Jesu
frälsningshistoriska funktion framstdlls
ytterst vagt, och förf:s missuppfattningar
tycks till stor del bero på hans okunnig-
het i lristologien. Mest påfallande är att
han inte dr bekant med den grundläg-
gande läran om Adam resp. Ktistus som
förkroppsligande människosläktet. Han
kan ju inte undgå att tråfla på den i
samband med den helige Ireneus' reka-
pitulationslära men visar sig då också
vara helt desorienterad. Genom det ovan-
ligt ensidiga och otillfredsställande ur-
valet av texter är boken inte heller sär-
skilt användbar som materialsamling.

Btu.

Ålbert Lang; Die Entfahang
d'es apologetitcben Problenzs in
der Scltolastik des Mirrelalrers.
Freiburg i. Br. 1962, Herder.
DM rz: -.

Människan vill både tro och själv ha
insikt. Därför tu fÅgan om förhållandet
mellan religion och vetande så gammal

som människosläktet självt. Den har
dock fått sin särskilda skärpa oö sin
speciella aktualitet i kristendomen. I före-
liggande bok framlägger Ålbert Lang,
professor emeritus vid Bonns universitet,
en studie till problemets historia under
medeltiden. Arbetet är lika aktuellt som
de problemområde, vars stegvisa utveck-
ling framställes. Katolsk teologi har all-
tid försvarat en syntes mellan uo och
vetande och skiljer sig därmed från vissa

andra utformningar av Lristet tänkande.
Å andra sidan tog det sin tid att nog-
grant ställa frågan och det har krävt
mycket skarpsinne att utarbeta ett kon-
kret svar.

Langs bok förtjänar så mycket mera
uppmärksamhet som den framstår som

en första sammanfattning av ett mate-
rial, som hittills endast förelegat i de-
taljundersökningar. Resultales is 

- 
|

korta ordalag 
- 

att den högmedeltida
teologien både sakligt och metodiskt re-
dan arbetat sig fram till problemets och
lösningens kärnpunkter. Här visar sig
den medeltida ,scholastiken, vara mo-
dern, samtidigt som den 

- 
åtminstone

på denna punkt 
- 

har nått ur över
kyrkofäderna.

IV, K,

Kurt Almqvist: Den glömda
d.imensionen. 2:a uppl. Stockholm
1959, Natur & Kultur.

Det kan inte råda något wivel om att
den lilla bokens förf. fu en lärd man.
Dessutom bör erkännas att han inte be-
uaktar sin vetenskap som självändamåI.
Han vill hjälpa oss att återupptäcka en
glömd sida hos oss själva. Den rent tek-
niska världssynen och det levnadssätt den
medför skall övervinnas. österlandets
andliga skatter skall upplåtas för oss och
berika vår västerländska tradition. På det
viset skall förbisedda behov tillgodoses.

Med tanke på Kurt Almqvists lärdom
kan man arrta a;tt han är medveten om
att hans syn på kristendomen inte är all-
mänt erkänd. Han vill låta människan
förverkliga vissa i henne slumrande möj-
ligheter. Men det finns sådana som me-
nar att människan inte kan nå den av
kristendomen avsedda fulländningen ge-

nom att frön som redan finns inom
henne drivs att spira, aft hon fastmer i
sista hand måste vara öppen för något
som hon inte alls redan rymmer. Alm-
qvist totde nog också vara underkunnig
om att många kristna anser Kristi religion
vara den absoluta, att de alltså inte kan
gå med på talet om att det skulle fin-
nas en kåtna av vissa sanningaf som
ingen form av religiös uadition, den
kristna inbegripen, innesluter i sig. Förf.
kan dessutom inte räkna med religions-
historikernas reservationslösa instäm-
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mande, när han finner en omedelbar
motsvarighet mellan å ena sidan nirvana
och å andra sidan det utslocknande jaget,

som förekommer i kristen askes.

Förf. har vissedigen rättighet ^tt av-
böja sådana ståndpunkter som strider
mot hans egna. Men om han vill åstad-
komma vad han tycks åsyfta: att över-
gga eller åtminstone inleda samtal med
dem som inte går med på vad som för
honom är given sak, borde han ha valt
en annan metod. Han borde ha följt den
vetenskaps- och diskusionsreoreriska prin-
cipen att återvända till skiljevägen. Vill
man komma överens med en motståndare
så måste man söka sig tillbaka till något
där denne är enig med en själv. Än så
länge talar Kurt Almqvist,endast till me-
ningsfränder.

vl.K.

Julian of Norwich; The
Reaelations of Diuine Loue, trans-
lated by James'S7alsh SJ. London
r96r, Burns & Oates.

Boken kan läsas både av filologer som

är intresserade av engelska språkets his-
toria och av kristna sorn vill fördjupa
sin tro genom att möta en av dess er-
kända och särskilt sympatiska medeltida
företrädare. Juliana var en benediktin-
nunna. Flennes ruppenbatelserr fram-
står i original som vittnesbörd om hur
dagens engelska 

- 
i likhet med andra

europeiska språk 
- 

från semantisk syn-
punkt har en av sina rötter i kristen-
domen. Flennes anteckningar uttrycker
samtidigt en både glödande och nykter
tristen fromhet. När man hos Juliana
läser att it belongetb ,o God.'s serutnrs
no, to ttisb to knou God.'s coanseh,
känner man sig påmind om Ludwig Witt-
gensteins, våra dagars omhuldade filosofs,
ord, att ubereof one canno, speak, tbere-

of one m*s, be silent (Ttact. 7). Både
mystikern och logikern visar sig vara
medvetna om sina gränser. James 

rJflalshs

moderna översättning gör den medeltida
texten tillgänglig för oss. En tärd inled-
ning ställer boken in i dess historiska
sammanhang och har åtskilligt att. s^ga
teologerna.

V/.K.

H e i nr ich Bac ht: Vleltnähe
od.er \Y/eltd.istanz? Fnnkfurt a. M.
r962, Knecht.

Henrich Bacht är professor i funda-
mentalteologi vid jesuithögskolan i
Frankfurt a. M. I föreliggande samling
av tidigare utkomna arbeten försvarar
han en kristen fromhet som står öppen
gentemot världen. Tron skall inte komma
oss att fly från världen och leva i elfen-
benstorn. Vi skall tvärtom vara medvetna
om att vi såsom Kristi lärjungar har
uppgifter att iytla, som leder oss ut över
oss själva 

- 
att vi är jordens salt.

Med sitt ställningstagande till modernt
fromhetsliv visar Heinrich Bacht sig sam-
tidigt vara en modern representant för
sin vetenskap. Denna kallades ännu för
några årtionden sedan för apologetik.
Dess huvudsakliga mål ansågs då vara
aft försvara tron mot angrepp. I dag be-
nämner man samma teologiska disciplin
fundamentalteologi. Teologien har blivit
medveten om att det gäller att med ve-
tenskapliga medel visa den väg till tron,
som en kritiskt inställd nutidsmänniska
kan försvara inför sitt förnuft. I denna
mening måste tron vara förnuftsenlig 

-för att tala med första Vatikankonciliet.
Bachts bok visar på ett glädjande sätt,
hur teologi och fromhetsliv har genom-
gått en parallell utveckling. 

- 
Förlaget

Knecht har som vanligt givit boken en
f epresentativ utsryrsel.
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Den katolska liturgiens medelpunkt (av P. J. Gerlach).
Kyrkans lära om mässoffret

På tyska

Stolrn, Svnn: Die Ofrenbarungen der heiligen Bitgitta
Kr. zot75

Ren N en -Vo R c R r M LE R : Kleines theologisches Vöterbuch
Kr. 7:5o

B n t Nr lr eNN : Kleines katholisches Kitchenlexikon
Kr. 13: 5o
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