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SEDÄN SIST

Konciliets andra session

öppnade påven Paulus VI på Michaelidagen med ett långt och innehållsrikt
tal, dfu han angav de uppgifter, som väntar de församlade biskoparna. Med
påfallande stark accentuering hyllade han Johannes XXIII; bl. a. citerade

han de viktigaste satsetnas i dennes taL av den rr oktober t962, vilket
,rav kyrkan och världen har uppfattats som en profetisk röst i detta år-

hundrade>>. Påven underströk samtidigt, att Johannes XXIII:s riktlinjer för
konciliet inte är glömda. Utgångspunkten, inriktningen och målet för arbetet

il alkjämt Krisrus såsom världens ljus. ,rlngen annan sanning skall intres-

sera oss än Herrens ord, ingen annan strävan leda oss än den att vara honom
tfogen.>

Konciliet har i enlighet med påvens anvisningar fyra stora uppgifter.
Kyrkans väsen behandlades redan i Pius XII:s encyklika Mysti'ci

Corporis, men nu menade påven ögonblicket vara inne att fullfölja ansat-

serna i den. Det är en väsentlig uppgift, ja den andra sessionens huvudtema,

att klailågga och bestämma kyrkans >rinnersta väsen>. Framförallt måste

konciliet fördjupa läran om episkopatet, dess funktioner och relationer till
Petri ämbete. Påven nämnde i samband därmed möiligheten av ett >energiskt

och ansvarigt medarbetarskap från biskoparnas sida i ledningen av hela

kyrkann.
Kyrkans förnyelse är konciliets andra huvuduppgift och till den

sade sig påven knyta särskilt stora förhoppningar. Förnyelsen skall bestå i en

strävan eftenlikformighet med kyrkans gudomlige stiftare>. Kyrkan måste

reformera de brister, som är en foljd av mänsklig svaghet. >>Reformen be-

tyder inte någon brytning med traditionen utan innebär i grund och botten
trohet mot den.>' Det gäller att f.öryngra kyrkan och stärka hennes livs-
kraft. ,rDen levande Kristus måste motsvaras av en levande kyrka.t Fram-

för allt måste kyrkan på ett nytt sätt bli synlig som "kärlekens kyrka",
emedan kärleken är >>alla andra kristna dygders drottning och ursprungr'.

I detta sammanhang hänvisade påven särskilt till förnyelsen av liturgin.
Konciliets arbete torde på den punkten kunna >föras till ett lyckligt slut>
under den innevarande sessionen. De övriga problem däremot, som samman-
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Sed,an sist

hänger med kyrkoreformen, är så omfattande, att den begränsade tid som nu
står till förfogande inte tillåter konciliet atr srudera dem tillräckligt in-
gående. Därför kommer t dessa problem att ge oss arbete för en kommande
session)), sade påven, som därmed antydde att man måste räkna med åt-
minstone tre sessioner under Vaticanum II.

Därefter övergick påven till att tala om arbetet för kristenhetens
e n a n d e. Då detta avsnitt av talet är särskilt betydelsefullt, årerges det har
i sin helhet efter den latinska originaltexten:

"Den tredje uppgiften, som Vår företrädare Johannes XXIII har givit
konciliet, torde vara den svåraste på det andliga livets område. Den riktar
vår uppmärksamhet mot 'de andra kristna', dvs. mot dem som tfor på Kristus
men som smärtsamt nog inte är förenade med Oss till en fullkomlig enhet
i Honom.

Enheten, som de från Oss skilda brörderna borde ha del i genom själva
dopet 

- 
ja, de hat genom dopet fått en kraft som får dem att ständigt längta

efter den 
- 

6lsnna enhet kan den ena katolska kyrkan erbjuda dem. Haec
unitas quam per se ui. Baptismatis ipsi participare d.eberent ab una catholica
Ecclesia. illis offeri potert, et ab iis ai naturaque sua percupitur.

Vad som under senare tid har skett inom de från Oss skilda kristna sam-
funden och som dag från dag antar allt större proportioner, visar nämligen
klart wå ting: Kristi kyrka ar och måste vara en; och denna hemlighetsfulla,
synliga enhet kan inte uppnås pä annat sätt än genom en tro, genom del-
aktighet i samma sakrament och genom organisk gemenskap grundad på en
enda kyrklig ledning, dven om man därvid kan ge utrymme åt olikheter i
språk, heliga riter och nedärvda seder, lokalt betingade rättigheter, andliga
erfarenheter, rättsliga inrättningar och former för det praktiska livet, som
man sätter särskilt värde på.

Vilken är då konciliets uppfattning om och inställning till de väldiga
skarorna av fuän Oss skilda broder och till en enhet, som ger utrymme
åt individuell särart? Saken är fullt klar. Även från den synpunkten är in-
kallandet av detta koncilium av stor betydelse. Det eftersträvar nämligen
ekumenicitet dvs. en total och universell enher 

- 
detta är dess önskan,

därom beder det till Gud och det arbetar konciliet för. Idag är det endast
en förhoppning, men kanske ser vi den förverkligad i morgon. Medan kon-
ciliet sålunda kallar, räknar och i Kristi fårahus innesluter dem som hör dit
med god och full rätt, öppnar det dörrarna, upphäver sin röst och väntar
med bävan på de många, som ännu inte omslutas av inhägnaden till Kristi
fårahus. Denna hållning är således karakteristisk för konciliet vilket är in-
bjudan, förväntan, tillförsikt om att i framtiden allt fler och fler skall komma
och ta del av den sanna enheten med broderligt sinne.

Med vördnad vänder Vi Oss till de delegater, som de från den katolska
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Sed.an sist

kyrkan skilda kristna samfunden har sänt hit for att i egenskap av s. k. ob-

servatörer vara nätvatande vid konciliets överläggningar.
Det är Oss kärt att hälsa dem alla hjärtligt välkomna.
Vi tackar dem för att de har kommit hit.
Genom dem sänder Vi Vårt budskap som uttryck för Vår faderliga och

broderliga karlek till de vördnadsvärda kristna samfund, som de företräder.

Vår röst blir osäker och Vårt hjärta bultar, ty pä samma gång som deras

närvaro inger Oss stor tröst och de bästa förhoppningar, känner Vi djup
smärta över den fortsatta skilsmässan.

Om någon skuld för denna skilsmässa kan läggas oss till last, beder vi
ödmjukt Gud om förlåtelse; vi beder även brcjderna f.örläta, om de har

blivit förorättade av oss. Från vår sida är vi beredda att uppriktigt fOiläta
de orätwisor, som har begåtts mot den katolska kyrkan och att glömma det

lidande, som tillfogats henne på grund av de längvariga, sönderslitande

tvisterna.
Måtte den himmelske Fadern nådigt mottaga denna vår försäkran och hos

oss alla återställa en sant broderlig frid.
Ännu återstår, det vet Vi, uppgiften att penetrera, behandla och avgöra

ftägor som till sin natur är svåra och invecklade. Vi skulle önska att det

kunde ske genast för den Kristi kärleks skull, som wingar oss. Men Vi
är fullt medvetna om, att mänga förutsättningar måste vara f.öt handen

för att sådana 6rägor skall kunna utredas och klarläggas. Dessa förutsätt-
ningar finns ännu inte, men det inger Oss ingen oro att vi tålmodigt
måste invänta det gynnsamma ögonblick, då den fullkomliga återföreningen
äntligen kan förverkligas.

Vi vill emellertid inför de observatörer, som är närvarande här, bekräfta
nägra av de väsentligaste grundsatser, på vilka enligt Vår mening enheten

bör grundas, så att observatörerna kan referera dem för sina samfund; likaså

för att Vår röst skall nå fram till de vördnadsvärda kristna samfund, som är

skilda från Oss och som avböjt Vår inbjudan att näwara vid detta koncilium,
trots att det inte innebär några ömsesidiga förpliktelser. De känner sanno-

likt Våra grundsatser, men Vi anser det dndä van av värde att f.ramldgga

dem vi detta tillfälle.
Yi talar till dessa Våra broder i frid och Våra ord är fullständigt upp-

riktiga. Det finns inga fällor i dem och Vi eftersträvar ingen jordisk

vinning. Som sig bor håller vi helt öppet och oryggligt fast vid vär tro,
vilken vi uppriktigt tror vara gudomlig. Men vi är övertygade om, att den

inte utgör något hinder för att nä f.ram till den efterlängtade enheten mellan
oss och de från Oss skilda brcjderna. Det rör sig nämligen om den gudomliga
sanning, som är enhetens princip, ej söndringens och skilsmdssans. I varje
fall vill vi inte ta vår tro som förevändning till polemik mot dem.
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Vidare ser Vi med vördnad på det ursprungliga religiösa arv, som är
gemensamt för oss alla och som de från Oss skilda broderna hat bevarat
och till en del väl uwecklat. Med glädje iaknar Vi det arbete som utförs
av dem, vilka drar fram i ljuset och bringar till åra de skatter av andliga
sanningar och andligt liv, som dessa Våra skilda bröder dger - i den upp,
riktiga avsikten att förhållandet mellan oss och dem må förbättras. vi
hoppas att de å sin sida - drivna av samma avsikt - fordjupar sig i vår
ltua och därmed inser, hur logiskt den växer fram ur den nedärvda uppen-
barelsen. vi hoppas slutligen att de även skall förvärva sig rikare kunskaper
om vår historia och vårt religiösa liv.

Slutligen vill Vi tillägga: oaktat att Vi ät medvetna om de mycket stora
svårigheter som alltjämt står i vägen för den högst efterlängtade enheten,
sätter vi cidmjukt vår tillit till Gud. Därför kommer vi att fortsätta -vära

böner och våra ansträngningar ar efter bästa förmåga ge ett än mer lysande
vittnesbörd om ett sant kristet liv och om broderlig karlek. skulle händelser-
nas gång inte motsvara Vår förhoppning och förväntan, då skall vi komma
ihåg Kristi tröstefulla ord: 'Vad som är omöjligt för människor, det är möj-
Iigt för Gud' (Luk. 18: z7).>

Att slå en brygga till nutiden såg påven slutligen som kon-
ciliets fjarde uppgift. I och med att kyrkan upphör att vara insnärjd i det
världsliga samhället, upptäcker hon på nytt sin missionskallelse. Det säkraste
tecknet på att konciliet inte enbart arbetar med kyrkans egna angelägenheter
utan vill öppna ett samtal med världen är det budskap, som konciliefäderna
tidigare riktat till den. Bilden av världen idag har många skuggor, sade
påven och erinrade bl. a. om de biskopar, vars platser i S:t Peterskyrkan stod
tomma. >>Hur smärtsamt är det inte att se de länder, där den religiösa fri-
heten liksom andra grundläggande mänskliga rättigheter är undertryckta
genom åtgärder, som är en följd av politisk, rasideologisk eller religiös in-
tolerans.r,

Vi ser dock på vår tid, framhöll påven, och dess skiftande, morsägelsefulla
yttringar med stor sympati och med en gränslös längtan att erbjuda män-
niskorna vänskapens, frälsningens och hoppets budskap, vilket Kristus har
givit oss. Världen skall veta, att ,rkyrkan betraktar den med djup förståelse,
med uppriktig beundran och med den ärliga föresatsen att inte försöka erövra
den utan att tjäna den, inte förakta den utan ge den ett högre värde, inte
döma utan stärka och rädda den>.

Slutligen nämnde påven alla, som konciliet vänder sig till med särskilt
intresse: de fattiga, vetenskapsmännen, arbetarna, statsmännen, ungdomen,
de nya folken och de religioner som bevarar >>sinnet för Gud och genom
handlingar, präglade av uppriktig fromhet, ärar Gud och grundar det sedliga
och sociala livet på en sådan tro och på sådana handlingaru.
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Att presentera katolicisnt en

och den katolska kyrkan genom saklig information är en angelägen uppgift
för oss. Möjligheterna att göra det har tidigare inte varit så stora och

foljaktligen har vi ofta måst finna oss i att f.akta om och företeelser som

berör den katolska kyrkan presenterats på ett föga sakligt sätt i svensk press.

Om vi bortser från vissa flagranta undantag har detta säkerligen inte berott
på illvilja. Det har skett i förlängningen av den uppfattning om katolicis-
men, som vi i detta land har uppfostrats till sedan reformationen.

I höst har Katolsk informati.onsriänst börjr sitt arbete i Uppsala efter
långa och omsorgsfulla förberedelser. Informationstjänsten avser att var r4:de
dag publicera aktuella nyheter från den katolska kyrkan världen över samt

kommentarer till aktuella katolska f.rägor. För att snabbt få vederhäftigt ma-

terial har informationstjänsten knutit en rad internationella kontakter med

nyhetsbyråer, publicister och tidningsmän.
Materialet erbjuds i första hand den svenska pressen som information om

den katolska kyrkan. Givetvis är det inte någon tanke på att det skall publi
ceras i sin helhet. Informationstjänstens väsentligaste uppgift är att visa vad
>>ahera pars> har att saga i enskilda f.rägor och ställa material till förfogande
som annars inte är så lätt att fä tag på. Informationstjänsten kommer där-
igenom 

- 
det är åtminstone förhoppningen 

- 
att bidraga till en awägd,

nyanserad och sakriktig bedömning av aktuella katolska fuägor i den svenska

pressen.

Till presentationen av kyrkan hör även att publicera viktiga katolska do-

kument. Vår utgåva av Pacem in terri.s (Credo t963 m 4) har blivit en

stor uppmuntran för redaktionen genom det positiva intresse, som encyklikan
rönt. För närvarande arbetar vi med utgivningen av Johannes XXIII:s stora

socialencyklika Mater et Magi.stra f.rän fu 196r, som inte främst vänder sig

till experterna utan är direkt skriven för katoliker i gemen. Med den svenska

översättningen följer en populärt hållen inledning av den kände socialetikern
professor E. Velthy OP, som ger en översikt över den katolska sociallärans
grundsatser och uweckling från år r89r, då påven Leo XIII ttgav Rerun
nouarxtru, och fram till vära dagar.

Encyklikan med inledning, tillsammans omkring r5o sidor, publiceras i
bokform som första nummer i en Cred.os skriftserie och beräknas vara ffudig
redan före jul. För vår tidskrifts abonnenter är det möjligt att förvärva boken

till ett väsentligen reducerat pris, om rekvisition görs på det kort, som bilagts
detta nummer.
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J)å Oru-atens lilla scen hade Rolf Hochhuth s Ställföreträd.dren
I svensk premiär den 7 september. Pjäsen handlar som bekant om judeför-

följelserna i det nationalsocialistiska Tyskland, dil fuän ry33 till ry45
omkring 6 miljoner judar mördades av Tredje riket. Hochhuth anklagar nu
påven Pius XII för att han som den katolska kyrkans överhuvud aldrig
gjorde något klart och officiellt uttalande mot dessa förbrytelser. Anklagel-
sen är förintande. Med Dantes ord ur Inlerno 11/ dömer Hochhuth honom
som ,rfegu. I fjärde akten låter han påven sdga, med anspelning på Pius XI:s
rundskrivelse mot nationalsocialismen Uppfylld. au brinnande omsorgi uupp-
fyllda som vi äro av brinnande omsorg om våra fabriker, krafwerk, järn-

vägsstationer, fördämningar ...> Samtidigt förklarar påven patetiskt: >Pro-

letärfamiljerna ligger oss varmt om hjärtat.u Han uppmanar till förbOn
för y'udarna: >Många av dem skall snart trada f.ram inför Guds åsyn.>> Men
Pius XII gör inget offentligt uttalande till deras förmån fastän han anser

att terrorn är >vidrig" och att det är >'taktlöst>> av tyskarna att släpa bort
Roms judar. >Vi äro inte skyldiga till det blod som utgiutes här, Gud vet
det . . . Och judarna måste veta att bedjande och förtroendefullt bida den
himmelska tröstarens stund.> Den >>aristokratiska kylanrr, >ögonens kalla
glddu 

- 
medan Pius XII radar upp den ena fromma frasen efter den

21d1a 
- 

därtill den närvarande kardinalens ovärdiga och smickrande be-

teende, allt detta verkar vidrigt. I en efterskrift till pjäsen skriver Hochhuth:
>Pius XII var ingen brottsling på grund av statsskäI. Han var ett neutrum
som ville göra kat:iär ... och som under sina senare år fördrev tiden med
orimliga lekar, medan den pinade vädden ... förgäves väntade på ett ord
av andlig ledning.>

Naturligwis föreligger det rent principiellt inte något hinder att f.ramstdlla
en påve 

- 
inlg ens någon från vårt århundrade 

- 
på scenen. Likaså har

en författare rätt att literårt förenkla en sådan gestalt, att renodla vissa drag.
fnte ens en påve är tabu. Men det synes ansvarslöst att helt enkelt förfalska
den historiska sanningen, så som vi strax skall visa att Hochhuth har gjort.
Innan vi tar ställning till detta, kan det dock vara lämpligt att ftäga efter
pjäsens konstnärliga halt. Är den ett konswerk eller en pamflett?

lag vrll inte förneka att Hochhuth har ställt de kristna inför en upp-
rörande fråga, nämligen: Hur var mordet på miljoner människor möjligt
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utan att någon kristen människa sade någonting? Kunde kyrkan och påve-
stolen inte göra nägot för att förhindra detta brott? Här möter vi en äkta
och brännande f.räga, vilken åtminstone delvis var orsaken till att pjäsen
väckte en sådan uppmärksamhet i Tyskland. Men det sätt på vilket fOr-

fattarcn konstnärligt gestaltar problemet är åtminstone wivelaktigt. Jag
lamnar pjäsens torra och banala dialoger därhän. Det må räcka med att
hänvisa till de schablonmässiga gestalter han skapar. Inte ens judarna tecknas
trovärdigt och levande. Utan överdrift kan man saga att pjäsen är en
pamflett och inte ett drama. Men en god pamflettskrivare baktalar inte
utan blottställer verkligheten. Och det gör Hochhuth inte.

Hochhuth vill framkalla intrycket att han stöder sig på autentisk doku-
mentation. Ser man närmare efter, finner man att hans källor ger anledning
till förvåning och att det sätt varpå han använder dem är tämligen be-
synnerligt. Han har inte haft tillgång till Vatikanarkivet. Däremot åberopar
han >höga präster>> och >namnlösa ögonvittnen> i Rom och påstår, att han
blivit mottagen >i en entimmesaudiens vid det påvliga statssekretariatet>; där
vet man inte någonting om den saken. Vad han skriver i fjaÄe akten om
jesuiternas ekonomiska transaktioner är rent påhitt, liksom påståendet att
Pius XII:s brorson ägde en förmögenhet pä 14 miljoner mark. Vidare är
det gripet ur luften när Hochhuth antyder att påven inte ville uppträda mot
judedeportationerna {ör att inte riskera förbindelserna mellan Vatikanen och
vissa tyska industriföretag. Lrka felaktiga är Hochhuths påstående om riks-
konkordatet i efterskriftens >historiska glimtarrr.

Hur Hochhuth handskas med källorna fuamgär slutligen av det citat
från Frangois Mauriac, vilket får tjäna som ett av pjäsens motton: "Vi hade

inte trösten att höra aposteln Petri efterträdare med ett enda entydigt och
klart ord och inte bara med diplomatiska antydningar fördöma korsfästelsen
av dessa otaliga Herrens bröder. . . . Det står fast, att ett brott av en sådan

storleksordning i icke ringa mån faller tillbaka pä alla vittnen som har
tigit, vad som än må ha varit orsaken till deras tystnad.> När man letar
.fram detta ställe hos Mauriac finner man mitt i citatet följande ord, som
Hochhuth helt enkelt hoppat över, därför att de uppenbarligen inte passar

hans syften: >Förvisso hade ockupationsmakterna påtryckningsmedel, vilka
inte någon kunde motstå. Påvens och hierarkiens tystnad var inte något annat
än en förfärlig plikt. Det gällde att förhindra större lidanden.>> Så använder
Hochhuth sina källor.

*

Men ännu har vi inte berört den för oss centrala frägan. Vilken hållning
intog Pius XII till judarna?

I fjarde akten låter Hochhuth greve Fontana såga till påven: >Ers helig-
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het, om jag i all txlmjukhet får be Er: hota Hitler med att tainga en halv
miljard katoliker till kristlig protest, om han fortsätter med massmorden)
(på judarna). I god överensstämmelse därmed skriver Hochhuth i sina
>historiska glimtarr, att Hitler alltid ryggade tillbaka för förintelser >>så

snart höga tyska prelater eller Vatikanen genom nuntierna energiskt vände
sig emot sådana brott (t. ex. eutanasi). Då blev Hitler skrämd 

- 
i samtliga

fall.> Därför menar Hochhuth att Pius XII är den huvudansvarige för
massmorden på judarna eftersom han inte gjorde något offentligt uttalande.

Inte ens från judisk sida har det hittills riktats en sådan anklagelse mot
Pius XII och Den heliga stolen. Hochhuth tycks vara den förste som har
hittat på något dylikt. Visserligen är det riktigt, att Pius XII aldrig protes-
terade mot judeförföljelserna på det sätt som Hochhuth kräver. Men proble-
met borde ha behandlats mera korrekt och objektivt an vad Hochhuth gör.
Det fordrar både den historiska sanningen och den enklaste rättvisa mot
Pius XII. Det är omöjligt att med få ord utreda hela problemet. Några
detaljer må dock framhävas.

Givewis är de för denna fråga avgörande akterna i det påvliga stats-

arkivet ännu inte tillgängliga för forskningen, varför vi tills vidare saknar
mänga diplomatiska dokument, som skulle kunna ge en mera nyanserad

bild av Pius XII:s aktivitet. Det är dock ett faktum, att han var outröttlig
när det gällde att pä diplomatisk väg hejda nationalsocialisternas judeför-
foljelser. Det kan räcka med att peka på vissa fakta:

Robert Leiber, en av Pius XII:s privatsekreterare, skriver i en
artikel:

>Det är betecknande, att Den heliga stolens första intervention hos Hitler gällde
skyddet av judarna i Tyskland. Den skedde den ro april, alltså redan före päsk ryy,
och utgjorde en inträngande bön eller maning, att Hitler i sitt handlande inte
måtte låta sig påverkas av antisemitiska syfteno ... ,Judarna har i varje f.all av Ya-
tikanen fått mer hjälp än andra just därför att de var i stor nöd. De har inte fått
mindre hjälp med anledning av motsatsförhållandet mellan judar och kristna.u

Och vidare:

uSom påve fortsatte Pacelli den hjälpverksamhet för judar i fara, vilken hans
företrädare Pius XI hade päbörjat. I Vatikanens register finns med början våren
1939 antecknade nästan otaliga fall av påvliga ingripanden till förmån för judar,
särskilt i Tyskland, och av finansiellt stöd till judiska flyktingar. Många judar tog
Pius XII personligen hand om.,

Leiber berdttar, att Pius XII:s finansiella insatser for judar i nöd belöpte
sig på betydligt mer än zo milj. svenska kronor, vilket väl med nuvarande
penningvärde skulle motsvara den fyr- eller femdubbla summan.

Kardinal Montini, den nuvarande påven Paul VI, som tidigare
varit en av Pius XII:s närmaste medhjälpare skrev kort före konklaven ett
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brev till tidskriften The Tablet (London) om Hochhuths pjäs. Brevet publi-
cerades i L'Osteraatore Romano den z9 juni ry63. lag citerar därur:

"Jag kan inte fatta, hur man kan uppresa en sådan anklagelse mot en påve och
ännu mindre hur man kan göra den till föremål för en teaterpjäs. En anklagelse
mot en påve, som kraftfullt och med lugnt samvete kunde säga: Vi har inte sparat
några ansträngningar och inte skytt någon möda föt att skydda människor mot
deportationens eller folkförflyttningens fasor. Och då den hårda verkligheten kom
vära berättigade förväntningar pL skam, gjorde vi allt för att åtminstone mildra
hårdheten vid genomförandet.u

Av olika tal, i vilka Pius XII inför offentligheten fordc;mde jude-

förföljelserna, kan nämnas det betydelsefulla radiotalet julen 1942, vail
påven framställde samhällslivets grundvalar, vidare talet inför kardinals-
kollegiet den z juni 1943 om världskriget och freden samt talet till kardi-
nalerna den z juni 1945, i vilket påven redogjorde fOr forhållandet mellan
kyrkan och nationalsocialismen. I det senare talet berörde han även allt
som han gjort för att förhindra de nationalsocialistiska förbrytelserna. Slut-
ligen föreligger ett tal inför en grupp judiska flyktingar den z9 november
1945 över ämnet >Kyrkan och judefrågan>.

Man kan dä fräga, varför Pius XII inte lät det komma till öppen bryt-
ning med Hitler genom en kraftig protest mot hans brott? Detta tycks vara
Hochhuths egentliga beskyllning.

Enligt allt dokumentariskt material som föreligger och enligt alla seriösa

vittnen som kände påven, var det en allvarlig sa,ntuetsfråga för Pius XII,
om han skulle göra detta eller ej. Även i katolska kretsar kan man diskutera
hans metod att lösa för kyrkan väsentliga frägor och den väg han i dena
fall slog in på. Man kan ifrågasätta om hans tillvägagångssätt var riktig
eller ej. Än så länge är det för tidigt att falla slutgiltiga omdömen, men
ingen saklig bedömare kan förneka, att Pius XiI kände sitt ansvar tungt.
Hochhuth däremot överger alla försök till objektivitet. Han skapar i stället
en vrångbild av påven. Han låter Pius XII upptäda som despotisk härskare,
vilken låter sig ledas av kall beräkning, som är rädd om sina finanser och
som behtirskas av en grotesk antikommunism. Han är en opportunist utan
moralisk ansvarskänsla. Kort sagt, pjäsens påvegestalt framstår som en
primitiv karikatyr. Den har inte något att göra med historiska fakta, sådana
som alla dokument och tillförlitliga vittnen återger dem. Excellensen O s-

b o r n e, den dåvarande engelske ambassadören vid Vatikanen, vilken bodde
nära Vatikanstaten under tyskarnas ockupation av Rom, har i Times (zo maj
ry63) avlagt ett märkligt vittnesbörd. Han skriver:

>Pius XII var den mest varmhjärtat humana, vånliga, generösa, förstående och,
inom parentes, helgonlika personlighet, som jag har haft förmånen att möta under
loppet av ett långt liv.>
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Det är inte här meningen att helgonförklara Pius XII. Men man får
inte, om man vill hålla sig till fakta, frånkänna honom hans äkta, religiösa

och humanitära motiv.
Och varför uppmanade inte Pius XII katoliker och övriga kristna i hela

världen till ett >korståg', mot iudeförföljelserna? Med all sannolikhet skulle
i så fall iudeförfölielserna ha blivit ännu mer brutala och omfattande. Hitlers
vedergällningsdrift var känd och när det gällde judarna kände hans hat
inte några gränser. Då de holländska katolska biskoparna r94z protesterade

mot de judeförföljelser, som hade börjat i landet, blev Hitlers härmnd den
omedelbara foljden. I hela landet letade nazisterna efter katoliker av judisk

ras, vilka skickades till utrotningslägren. Ett av offren var den kända kar-
melitsystern Edith Stein.

Troligen har kardinal Montini tztt när han skriver:
uÅntag att Pius XII verkligen hade gjort det som Hochhuth beskyller honom

för att ha undvikit. Då skulle detta ha lett till sådana repressalier och förintelser,
att samme Hochhuth - med en helt annan historisk, politisk och moralisk bedöm-
ning - efter krigsslutet hade kunnat skriva ett drama mycket mera realistiskt och
intressant än detta, som han så modigt men ändå så olyckligt har åstadkommit, näm-
ligen dramat om den Ställföreuädare, vilken till följd av politisk exhibitionism eller
psykologisk vårdslöshet måste tillräknas skulden att i den redan så pinade vårlden
ha utlöst ännu större förstörelse, mindre till skada för sig själv än för tallösa
oskyldiga offer" (Or. Ront. z9 juni 1963).

Det finns fc;r övrigt framstående judar, vilka betonat hur mycket Pius XII
gjorde för de judiska trosbekännarna. Vid Pius XII:s frånfälle sade över-
rabbinen i Rom Elio T oaf.t:

"Vi har haft större anledning än de flesta att uppleva påvens godhet och ädelmod
under dessa år av fruktansvärda förföljelser - under just den tiden då vi inte
längre hade någon annan att hoppas på än honom" (Frankf*rter Allgern, Zeitang
4 mars ry63).

Och en av de främsta judiska experterna på judeforföljelserna under
nationalsocialismen, Leon Poliakov, som gärna skulle ha lyssnat till
ett påvens högtidliga fördömande av dessa förföljelser, framhåller:

>De oändliga värden, för vilka påven hade ansvar, och de ktakiga påtrycknings-
medel gentemot världskyrkan, över vilka nazisterna förfogade, bidrog till att han
avstod från att offentligen uttala en högtidlig protest.>

Förutom ftäganom Pius Xtl:s stati.ring till judeförföljelserna väcks ännu
en av Hochhuths pjäs. Det är kanske den allvarligaste och vi kan formulera
den så: Får Auschutitz tjäna såsom spektakel?

I början av sjätte akten finns en regianvisning som är betecknande för
Hochhuth. Han skriver: >Ingen fantasi räcker till för att åskådliggöra
Auschwitz, förstörelsen av Dresden eller Hiroshima, spaningsflygningarna
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i världsalltet eller ens industriell kapacitet och hastighetsrekord . . .> Kanske

måste man läsa detta wä gänger för att fatta det ohyggliga i orden. Ausch-

witz med dess mördade människor nämns i samma andedrag som hastighets-

rekord! Sannerligen, ingen fantasi räcker till för att f.atta det.
Det måste sägas öppet: i sin triumf över >upptäckten', att Pius XII var

medskyldig till judeförföljelserna, släpper Hochhuth i sin StallfAreträdare

in dödsångesten och den omänskliga fasan på scenen. Han vill på ett effekt-
fullt sätt och med teatraliska medel framställa judarnas meningslösa och

fasansfulla dod. Varför gör han det? För att atklaga en bortgången påve.

Vid uppförandet på Dramaten har man mildrat denna scen 
- 

kanske
för att skona publikens nerver. Men pjäsen är lika vidrig trots detta. Den
scenens anda ät närvarande från början till slut. Den visar oss en människa,
som fylld av hat gör sig till domare och dödar utan förskoning. Den är

- 
vilket motiv Hochhuth än må ha haft 

- 
med andra ord andan hos böd-

larna i Auschwitz.

Hermann Sei.ler SJ

BILDEN I KATOLSKT TROS-
OCH FROMHETSLIV

ilden av Jungfru Maria med Jesusbarnet förekommer i otaliga exemplar
jorden runt, och man måste medge, att mandomsanammelsens mysterium

inte kan återgivas på ett mera åskådligt sätt än i bildform. Det är de

kristnas övertygelse, att Guds Son steg ned från himmelen för att frälsa
människorna. Därför lät han sig födas av en jordisk jungfru, vars namn var
Maria. >När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och

ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen,

så att vi skulle få söners rätt>>, säger den helige Paulus i sitt brev till ga-

laterna (+, +-). Och vad Paulus på detta vis har uttryckt i ord, det vill
bilden av Maria och Jesusbarnet uttrycka på sitt sätt. När man står inför
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en bild av modern och hennes gudomliga barn, f.är man en tydlig föreställ-
ning om mandomsanammelsen.

Redan i kristenhetens äldsta tid brukade man avbilda Jungfru Maria till-
sammans med sin späde son. De äldsta framställningarna a\r motivet finner
vi på katakombernas väggmålningar. I dessa underjordiska gravgängag dår

de kristna ibland höll gudstjänst då forfoljelserna mot dem pågick, möter
man bilden av Guds moder framf.ör allt i samband med de vise rnännen
från österns länder.l När förföljelserna tagit slut och de kristna fått rättighet
att bygga helgedomar var det naturligt, att Mariabilden kom att höra till
den regelbundna utsmyckningen av dessa helgedomar. Det har förblivit så

alltsedan dess. Varken i det kristna Österlandet eller i det kristna Väster-

landet kunde man tänka sig en kyrka, som var utan någon framställning av
Maria och Jesusbarnet.

Vi vet ju, att denna framställning 
- 

madsnnabilden som man brukar
kalla den 

- 
har genomgått vissa förändringar. Det är framför allt i Väster-

landet som dess typ har växlat. Till en början hade de västerländska ma-

donnabilderna alltid ett värdigt, upphöjt utseende, ärvt från den bysan-

tinska konstens framställningar. Se på de skulpterade madonnor från rroo-
och rzoo-talen vilka har bevarats i de svenska kyrkorna! Det är den mäktiga
himladrottningen och hennes konungsliga barn som de vill återge. Ett av
de bästa exemplen på denna äldre, s. k. romanska madonnatyp finns i den

lilla landskyrkan Heda i Östergötland; efter Verner von Heidenstams be-

kanta dikt har den blivit kallad Himladrottningens bild i Heda. Från och

med r3oo-talet får såväl modern som barnet en annan hållning. Det värdiga
och upphöjda ersättes av något mera intimt. Nu tronar inte längre den
späde Kristus som en liten miniatyrkonung på sin moders knä utan smyger
sig i stället förtroligt intill sin moders kropp med eft barns hela okonstlade
frihet. Och Marias ansikte utstrålar moderskapets lycka. Representativa exem-

pel på denna yngre, s. k. gotiska madonnatyp är t. ex. de stora träskulp-
turerna i Vadstena klosterkyrka (>Den sköna madonnan>>) och Gamla Upp-
sala kyrka, båda från r4oo-talet.

Som bekant har konstnärerna ibland funnit det lämpligt att arra,ngera

ett himmelskt hov kring Jungfru Maria och Jesusbarnet. På somliga mål-
ningar omgives de båda av spelande och sjungande små dtnglar. Detta är

fallet på Stefan Lochners förtjusande Maria i rosengården, tillkommen vid
mitten av r4oo-talet. Det förekommer också att heliga män och kvinnor
i vuxen gestalt utgör det himmelska hovet. Så fu f.allet på den madonna-

bild som Rafael åstadkom i r5oo-talets andra decennium. På bilden i fÅga
ser man den helige påven Sixtus och den heliga jungfrun Barbara omgiva
modern och hennes gudomliga barn. Med anledning av Sixtus' förekomst

'O. a. Nvercn: Gadsmodersbilden i Finland's medebi.d.sAonst, Hfors r95r, s. r4f.
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på bilden har den blivit kallad Den sixtinska madonnan. 
- 

Maria och Jesus
har ofta blivit avbildade tillsammans med sina släktingar. Framställningarna
av >rden heliga släkten> (dvs. den heliga Anna med alla sina barn och barn-
barn) torde ha varit vanligast på germanskt område, medan de s. k. >Anna
själv tredje-bildernan (dvs. Jesus, hans moder Maria och hans mormoder
Anna i en grupp) är spridda över hela Västerlandet. Det var pä r4oo-talet
och under första hälften av r5oo-talet som båda motiven upplevde sin
egentliga blomstring. De italienska renässansmälarna slutligen (Lionardo da

Vinci, Rafael, Andrea del Sarto och andra) tyckte om att avbilda den heliga

Jungfrun med Jesusbarnet på sitt knä och ett något äldre gossebarn vid sidan

- Johannes Döparen som barn.
Om Jungfru Maria tror mar,, att hon inte bara år. Jesu Kristi moder utan

även moder till alla dem som hör Jesus Kristus till. Maria och aposteln

Johannes stod under korset pä Golgata. Då såg Kristus på dem båda. >Se

din sonn, sade han till Maria om Johannes och antydde därigenom att Maria
skulle vara såsom en moder för Johannes. >Se din moder>>, sade han till
Johannes om Maria och ville därmed säga att Johannes skulle vara såsom

en son för Maria (Joh. 19: 25-21.).Det f<irefoll de kristna som om det inte
bara vore Johannes som Kristus på det sättet överlämnade åt Marias moder-
liga vård. Som sin egen mor var de själva benägna att uppfatta Kristi
moder Mada. De hade en tydlig förnimmelse av de förböner, som hennes
moderskärlek tog sig uttryck i. Vad denna moderliga förbön betråffar, sä

har de kristna konstnärerna symboliskt uttryckt den på olika sätt. I det
kristna Östedandet är det först och främst Gud; mod,er nted slalan som utgör
den symboliska framställningen av Maria såsom alla kristnas moder och
förebedjerska. I det kristna Västerlandet har man i stället avbildat den före-
bedjande modern i form av skyd.d.smantelmad,onnan,

Framställningarna av Guds moder med slöjan går tillbaka på en uppen-
barelse. Någon gäng pä 9oo-talet hölls en morgongudstjänst i en kyrka i
Konstantinopel. Då såg wå närvarande munkar plötsligt hur en majestätisk
fru skred fram igenom kyrkorummet. Hur ädelt och värdigt hon än betedde
sig, kunde man dock se, att hennes kinder var fuktade av tilrar, medömkans
tärat. Framför altaret föll den majestätiska frun ned i bön. Därefter vände
hon sig om emot menigheten, tog av sig sin glänsande slöja, lyfte den högt
över huvudet och bredde så ut den över alla de människor som var för-
samlade i helgedomen. Det var bara de båda munkarna som kunde se

frun och hennes glänsande slöja. De begrep, att det var Guds moder, som
på detta sätt ville taga det kristna folket i sitt beskydd. Emellertid hade alla
de närvarande, även om de inte såg Guds moder, en känsla av att hon var
tillstädes och uwerkade nåd åt dem alla. Händelsen blev ihågkommen och
nedtecknad och man bcirjade fira den r oktober som dess åminnelsedag.
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I ett mycket stort antal österländska kyrkor ser man ännu i dag en bild
av den slöja, som Guds moder på beskyddande sätt breder ut över den för-
samlade menigheten. I Ryssland ar sädana bilder särskilt vanliga.2

Skyddsmantelmadonnan däremot, vilken utgör den västerländska mot-
svarigheten till bilderna av Guds moder med slöjan, gär tillbaka på en annan

uppenbarelse. I början av rzoo-talet fick en cisterciensmunk i en vision
se alla de saliga församlade i himmelen. Han kunde upptäcka änglar,
pariarker, profeter, apostlar, martyrer, bekännare och heliga kvinnor. Många
klostermänniskor såg han där också, men ingen medlem av sin egen orden.

Suckande vände han sig till Vår Fru och frågade henne: >Varför, du allra-
heligaste fru, set jag ingen från Citeaux här? Dessa dina tjänare, som äro dig
så hängivna, varför äro de uteslutna från det himmelska sällskapet?" Himla-
drottningen svarade, att cisterciensernas klosterfolk höll hon så mycket av,

att hon ville värma dem under sina armar. Och därpå öppnade hon sin vida
mantel och visade för munken, hur ofantligt många cisterciensmunkar och
cistercjensnunhor som höll sig dolda därinne.3

Vi förstår, att kunskapen om en sådan vision måste ha svarat mot de

kristna västerlänningarnas behov. Ätt den mänskliga varelsen 
- 

i överförd
mening 

- 
kan få dväljas i trygghet under himladrottningens mantel, blev

man nu mer och mer övertygad om. Länge dröjde det inte förrän man bör-
jade avbilda Vår Fru med mänskliga varelser under sin beskyddande mantel.
Det finns ett mycket stort antal av dylika skyddsmantelmadonnor bevarade

i måleri och skulptur, och de flesta förskriver sig från medeltidens sista

århundraden. I Sverige har skyddsmantelmadonnan inte varit så ovanlig
och vi kan fortfarande beskåda en sådan i Vadstena klosterkyrka.

För övrigt har det förekommit att någon enstaka familj låtit avbilda
sig själv under Marias skyddsmantel. På det sättet ville familjemedlemmarna
ge ett pätagligt uttryck åt det föreningsband som existerade mellan deras

himmelska moder och dem själva. Ett av de vackraste proven på detta
utgör Borgmästaren Jakob Meyers madonna, målad r12j ay Hans Holbein
den yngre.

Maria tedde sig som modern, hjälparinnan, den mäktiga förebedjerskan.
Till vems böner lyssnade Gud villigare, och vems böner ville han snabbare

besvara? FIon var fu ändå den som en gång fött honom i hans mänskliga
natur här på jorden, och fördenskull måtte väl de böner, som hon riktade
till honom, vara de effektivaste av alla. Så resonerade de kristna, och det
finns konstnärliga framställningar som svarar mot detta resonemang. En av
dem finner man på ett altarskåp i Strängnäs domkyrka, en annan på en

' L. Ouspensky & \tr. Lossky: Der Sinn der lkonen, Bern/Olten 1952, s. r53 f.
s Efter Cesarius av Heisterbach är berättelsen återgiven i M. Vloberg: La oierge notre

rnödiatrice, Grenoble 1938, s. rrr, och i Nygren, a.^., s. 4c.
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kalkmålning i Enångers gamla kyrka i Hälsingland. Maria står där i en
bedjerskas attityd bredvid sin Son, och hon visar på sitt blottade moders-
bröst. Det är som ville hon åberopa sin egenskap av moder, nu när det
gäller att utverka bönhörelse.a

Ofta har de kristna konstnärerna tillvaratagit de paralleller mellan till-
dragelser i det gamla förbundet och tilldragelserna i Marias och Jesu liv som
teologerna fäst uppmärksamheten på. Flera nya och sinnrika symboler för
Jesu moder Maria har konstnårerna själva skapat. Symbolerna har under
senare tid råkat i glömska, men håller nu på att uppräckas på nytt av de
forskare, vilka specialiserat sig på ikonografi. I sitt rikt illustrerade arbete
La ui.erge notre möd.i.atrice har Maurice Vloberg redogjort för åtskilliga av
de i måleri och skulptur nyttiade Mariasymbolerna. En svensk forskare,
Ingvar Bergström, har redovisat en intressant upptäckt på området. När re-
nässansens målare, påpekar Bergström, ville avbilda Jungfru Maria och Jesus-
barnet tillsammans, gav de ofta modern en nejlikblomma i handen. Till det
yttre erinrar nejlikblomman om en spik, och det är därför som den fått sitt
namn; ty nejlika kommer ay det tyska Nägelchen, som just betyder liten
spik. När Guds moder nu håller nejlikblomman, spikblomman, i sin hand,
så är det ett varsel om framtiden. Barnets händer och fötter kommer an
genomborras av spikar en gång. Varken barnet självt eller modern är okun-
niga om vad som kan ske en dag.5

Varför låter vi avbilda d. hand.t]"r som Jesus Kristus och Maria och
helgonen deltagit i? Man kan på denna fuäga svara följande. Även om
Gud själv bor i ett otillgängligt ljus, har det ändå behagat honom att tid
efter annan rikta budskap till mänskligheten. Han har givit sig tillkänna -i de händelser som Bibeln berättar, i de händelser vilka tillsammans utgör
den kristna Kyrkans historia. Framför allt har han givit sig tillkänna i
Jesus Kristus. Nu förhåller det sig emellertid så, att man varit mycket rädd
för att allt detta skulle utslätas ur medvetandet Med stor omsorg har man
alltså lagt det på minnet. och förr eller senare har det blivit fixerat i skrift.
I de bibliska böckerna kan man finna att Guds uppenbarelser här i män-
niskornas värld lever kvar. När man i den kristna Kyrkans liturgiska år
kommer ihåg de heliga händelserna på olika dagat, år detta ett annat sätt
att. göra Guds gångna uppenbarelser levande på nytt. Att avbilda de heliga
händelserna i måleri eller skulptur utgör ett tredje särt. Bildernahat,likavär
som bibeltexten eller legendariet eller kyrkoårets olika högtider, förmågan
att flytta oss tillbaka till en minnesvärd händelse. Om det är så att Gud

a Motivet har givewis kontinentala förebilder. Jfr Vloberg, a.a., s. zo3fI.6 L Bergström: Den rynrboliska ne.jlihan, Malmö 1958. -
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verkligen har uppenbarat sig - och det förnekat i varie fall inte en
kristen - har vi då inte rätt att hålla de minnesvärda gudsuppenbarelserna
kvar och så att säga binda dem i den skrivna urkundens, den liturgiska
högtidens och den konstnädiga framställningens form?

Guds Son blev människa, Ordet blev kött. Vi är övertygade om att detta

kott från och med uppståndelsedagen är förhärligat. Alla de som hör Guds
Son till, skall uppstå en gång i sina kroppar och bli förhärligde. Ett nytt,
forharligat universum kommer de att få till vistelseort. Det förhåller sig
alltså inte så, att det bara är anden som Gud tagit sig an. Materien har han
också tagit sig an, och det är hans avsikt att försona den med sig själv och
rädda den. Skulle vi människor dä akta materien mindre? Är det inte vår
skyldighet att an Jesu Kristi förhärligade mandom? Kan vi inte låta av-
bilda Jesus Krisrus och Maria och helgonen i deras mänskliga natur och
därigenom ädagaIågga att vi tror på materiens försoning med Gud? Har vi
inte rätt att införliva bildkulten med våra fromma övningar?

De tre synoptiska evangelierna berättar om den strålglans, som under
några ögonblick omgav Kristi gestalt på berget Tabor. Numera ät Kristi
gestalt beständigt omgiven av en sådan strålglans, och den kommer att höra
även hans vänner till från och med deras uppståndelse på den yttersta dagen.

Så tror vi. När en konstnär omgiver Kristusgestalten eller Mariagestalten
eller helgongestalten med en gloila, är detta avsett som etr uttryck för
samma tro. Glorian antyder den lekamliga härlighet, som redan har kommit
den avbildade personen till del (i Kristi och Marias fall), eller som fram-
deles skall komma den avbildade personen dll del (i helgonens fall).

En särdeles representativ framställning av den österländska kyrkans lära
om bilderna finner man i det av Leonid Ouspensky och Silladimir Lossky
utgivna, praktfullt illustrerade verket Der Sinn der lAonen. Från detta verk
har författaren till föreliggande uppsats lånat flera tankar, som han finner
acceptabla och följaktligenvägar ge uttryck åt. Genom det lilla som han här
kunnat säga, tror han sig ba antytt vilka linjer en aästeiländ.sk bildteologi.
lämpligen kan fOlja. Bildkulten är katolsk praxis. Men mor varje praxis
borde något slag av teologi svara. Yär västerländska bildkult har länge
saknat en klart framställd bildteologi.

Ett särskilt kapitel när det gaff., bifdi.ult och bildteologi tillkommer de
s.k. nådabild.erna.

Det inträffar, att någon kristtrogen i ett svårt läge anropar Gud och
lovar att vallfärda till någon viss Kristusbild eller Mariabild eller helgon-
bild, om han blir hjälpt ur sin ndl. Efter att ha vunnit bönhörelse för-
summar han inte att inf.ria sitt löfte. Han vallfärdar alksä till bilden i
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häga, och där lämnar han kvar en s. k. votivgåva, som utgör ett vittnes-
börd om den bönhörelse han vunnit. Om tillströmningen av pilgrimer till
en viss bild blir särskilt stor, börjar man beteckna den som en nådabild.
Det är ju rydligt att Gud velat belöna det förtroende, som blivit livnärt hos
bedjarna tack vare bilden i fräga. Det föreligger alltså ett visst samband
mellan bilden och bönhörelsen. Man kan nog använda beteckningen ,runder-
görande bild", om man har klart för sig, att det inte är sjäIva målningen
eller skulpturen som bönhör och verkar under.

Hur skall man då översätta uttryck sådana som >bedja till Vår Fru av
Czestochowa>> eller >Vår Fru av Czestochowa har uwerkat bönhörelse> till
ett mera teologiskt språk? Det är ju klart, att Maria inte är mer än en
enda person. Det finns inte en Maria i Czestochowa, en annan Maria i
Einsiedeln osv. Att ubedja till Vår Fru av Czestochowa> är alltså liktydigt
med att >anropa Vår Fru och därvid särskilt åberopa sig på den vördnad
som hon är föremål för i Czestochowa och de ingripanden som hon gjort på
denna ortr. Att >Vår Fru av Czestochowa har utverkat bönhörelse" är lik-
tydigt med >att Vår Fru, rörd av den tacksamhet som man känner för
hennes tidigare ingripanden i Czestochowa och den vördnad som hon allt
framgent är föremål for på denna ort, nu inskridit ännu en gång och ut-
verkat bönhörelser.

Av nådabilderna är mänga Kristusbilder. Det finns >>undergörande Jesus-
barnrr, t. ex. den bekanta ubambinonn i kyrkan Santa Maria in Äracoeli i
Rom (för övrigt skildrad i Selma Lagerlöfs roman Antikrists mirakler) och

Jesusbarnet i Prag. Det finns också >undergörande krucifixu. Det egendom-
liga krucifixet i domkyrkan i Lucca, kallat >Il volto santo di Lucca'r, hör dit.
På bilden i Lucca är den Korsfäste för ovanlighetens skull helt påkladd 

-bl. a. har han krona, manipel och en praktfull runika. Mot medeltidens
slut tillverkades krucifix i anslutning till Lucca-typen. Det har i Kliplev på

Jylland funnits ett sådant, som av folket kallades Sankt Hjelper. Krucifixet
var en nådabild. Enligt bevarade pilgrimsmärken och beskrivningar var det
påklätt, försett med gyllene handskar och skor samt prytt med en guld-
krona. I dokument tån r4o5 och r4rr (drottning Margaretas testamente)
talas det om vallfärder till Kliplev, som för övrigt uppsöktes av pilgrimer
ännu på r6oo-talet. Gillen, som ställts under Sankt Hjelpers beskydd,
och altaren, som invigts till hans ära, omtalas från andra danska orter.
Ett annat undergörande skandinaviskt krucifix finns ännu i Rlldals kyrka i
Hordaland i Norge. Om detta krucifix, sannolikt från r4oo-talet, berättas
på r6oo-talet, att sjuka vallf*dar dit på midsommardagen för att bli botade
genom att Läta en duk beröra krucifixet och därefter gnida sin sjuka kropps-
del med densamma. Ännu på r8oo-talet har dylika vallfärder ägt rum.

Den mest berömda av alla skandinaviska nådabilder var emellertid den
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skulpterade framställning av Kristi nedtagande från korset, som förvarades

i Stockholms dominikanklosters kyrka och som på latin kallades Defixio
Domini och på svenska Helga Lösen. Till denna bild vallfärdade pilgrimer
för att tacka för erhållen bönhörelse och för att kvarlämna en votivgåva
som vittnesbörd om densamma. En broder i dominikanklostret, lektor Gre-
gorius, upptecknade under r4oo-talets wå första decennier pilgrimernas
berättelser, och sålunda tillkom en av 8e berättelser bestående samling;
något senare har mirakelsamlingen utökats med ytterligare fem berättelser.
Samlingen, som är bevarad i medeltida avskrift, ger intressanta bilder ur
dåtida svenskt folkliv. Urkunder f.rän t4oo-talet och början av r5oo-talet
talar om vallfärder, donationer och stiftade mässor till Helga Lösens ära.

Bilden förstördes på reformationstiden, men starkt förminskade avbildningar
återfinnes på ett pilgrimsmärke och ett priorssigill. Det på flera svenska

altarskåp förekommande korsnedtagningsmotivet torde ha den berömda nåda-

bilden i Stockholm att tacka för sin tillkomst.o
Av nådabilderna ute i det katolska Europa är ett stort antal Mariabilder.

Bland de österländska f&tjänar särskilt Guds mod.er i Vladi.mir att f.ram-
hållas. På denna vackra målning (numera f.örvand i Tretiakovskygalleriet
i Moskva) kommer det vemodiga draget i den unga moderns känslor rydltgt
till uttryck, och man lägger märke till att hon, hur ömt hon än sluter sin
lille son till sitt bröst, dock ser in i en framtid, som är fylld av lidande.
Målningen skall ha blivit f<lrd från Konstantinopel till Ryssland på rroo-
talet. Med flera tilldragelser i Rysslands historia är den intimt forknippad. .

Sålunda sätter man den i förbindelse med de stora segrar över tatarerna,
som ryssarna vunnit pä r3oo-, r4oo- och r5oo-talen. Den här, som skulle
skydda Moskva gentemot polska angrepp är 16rz, kZimpade på samma
gång för ikonen från Vladimir. >Det är bättre för oss att dö>, sade man,
>>ån att lämna ut bilden av Guds moder i Vladimir åt dem som komma att
skända den.rrT

Om vi så vänder oss till det kristna Västerlandet, finner vi att den
franska staden Chartres är kand för sina undergörande Mariabilder. Dess

katedral har åtminstone wå sådana. Den ena är en skulptur, som har sin
plats på krönet av en pelare och fördenskull kallas La vierge du pilier,
lungfrun på pelarcn. Mera intressant äLr nog den andra. Det är en glasmål-
ning från rroo-talet, och den är så underbart skön, att den fått namnet
Notre Dame de la Belle Verriåre, Vår Fru aa det uackra glasfönstret,

Med somliga av de undergörande Mariabilderna förhåller det sig så, att
ansiktsfärgen på moder och barn är svart. Den nyssnämnda Jungfrun på

o Frater Gregorius Holmiensis O. P.: Miracala defixionis Domini, i Göteborgt Hög-
shoks årsshrift 1949. Se även T. Lund6n: Bildkult, artikel i Kul,rilrbistorirh leAtikon for
nord'isk mid.delalder, Bd, l, s. y4f.

" Ouspensky & Lossky, a.a,, s. 94.
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pelaren är en av de svarta madonnorna. En annan befinner sig i Italien och
går under namnet La madonna bruna d'Oropa, Den svarta ma.d'onnan i Oropa,

Oropa är en märklig helgedom i norra Italien. Den är omgiven av en

mängd små kapell, som vart och ett är invigt åt någon episod i den heliga

Jungfruns liv. Men madonnan själv har sin plats i huvudkyrkan och har
som sagt svart ansiktsfärg.

Vilken katolsk schweizare känner inte till Vår Fru au Einsied.eln? Hon
är en av de svarta madonnorna, och hon finns i Einsiedelns berömda bene-

diktinkloster, beläget i kantonen Schwyz i hj?irtat av Schweiz. Hon har spelat
en berydande roll i förbundsrepublikens historia, och fortfarande söker sig
många pilgrimer till henne.

För olika tider på året har Vår Fru av Einsiedeln olika klänningar, alla
vackra och smakfulla. Hon är inte den enda undergörande Mariabild som

är utrustad med en garderob. Vår Fru au Luxemburg är det också, liksom
många andra. Kristusbilderna kan även de vara påklädda. Bruket att förse

Kristus- och madonnabilder med klädesplagg, gåroa växlande efter kyrko
årets olika färger, har förekommit även hos oss. Enligt anteckningarna från
Gustav Vasas konfiskationer av kyrkliga prydnadsföremål har >belätesmant-

lar>, tillverkade av sammet, silke eller annat dyrbart tyg, funnits i ett flertal
kyrkor - t. ex. i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Vad det konstnärliga värdet betraffar, råder det en oerhörd skillnad mellan
de Mariabilder som man kan beteckna såsom undergörande. Somliga är
tämligen obetydliga konswerk, men fördenskull behöver de inte vara mindre
populära. En av det katolska Tysklands mest kända nådabilder tu Vår Fru
aa Keuelaer, Det som man kallar så är ett litet kopparstick, som gjordes år
164o och föreställer Jesu Kristi moder med barnet på sin vänstra arm.
Bilden är förvisso obetydlig till det yttre, men den har sin plats i ett stäm-
ningsfullt kapell i den rhenländska byn Kevelaer, och dit vallfärdar allt-
sedan r6oo-talet otaliga katolska kristna, dels för att bedja Guds moder om
hjälp i sina svårigheter, dels för att tacka henne för den hjälp som hon redan
givit dem. Hur många bedjande människor eller sådana som tackar finner
man inte inför den undergörande Mariabilden!

Guds moder i Kevelaer har på sig
sin bästa dräkt i dag.
I dag har hon brått med de många
sjuka av alla slag.
De sjuka bär offergåvor
till altaret: alla slags

små fumligt formade lemmar,
små fötter och händer 

^v 
vax.

Och den, som offrar en vaxhand,
för handens sår får bot,
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och den, som offrar en vaxfot,
blir frisk igen i sin fot.
Till Keveiaer gick mången på kryckor,
som nu pä lina gär,
och mången, som förr vat f.ingeilam,
spelar fiol i år.

Så sjunger den tyske skalden Heine i sin dikt Die \Tallfahrt nach Ke-
velaer.s

I Polen är klostret i Czestochowa en berömd vallfartsort. Man vallfärdar
dit fOr att hedra en bild av Maria med barnet, som är målad på cypressträ.

Änsiktsfärgen på moder och barn är, som så ofta annars, svart, och en rik
utsirning av ädelstenar omger deras båda gestalter. Så ofta den polska na-

tionen befunnit sig i ett kritiskt Iäge, har den anropat Vår Fru aa Czestochouta

- 
den har med andra ord anropat Vår Frus hjälp under åberopande av

den vördnad som hon är föremål för i Czestochowa och de bönhörelser
som hon har uwerkat i Czestochowa. Och att polackerna kunde slå tillbaka
de protestantiska svenskarnas anfall är t655 och år r7o2, det. berodde, anser

man, mest på den hjälp som Vår Fru verkligen gav dem. Även i mänga
andra svåra situationer har hon inskridit till det polska folkets räddning.

År r53r hände det någonting ovanligt i Mexiko. Den heliga Jungfrun
uppenbarade sig 

- berättas det 
- 

för en indian på en kulle icke långt
från huvudstaden och lät honom förstå, att man borde bygga en kyrka åt
henne just där. När indianen underrättade biskopen i Mexiko, hade han
till en början svårt att vinna tilltro. Vid en förnyad uppenbarelse på kullen
kunde emellertid den heliga Jungfrun visa på en samling roda rosor, vilka
helt plötsligt hade spirat upp ur marken och nu stod friska och vackra.
Indianen skulle plocka dem och gå med dem till biskopen. Den sistndmnde
skulle därigenom få ett tecken pä att den heliga Jungfrun hade uppenbarat
sig, ty vilken annan än hon skulle väl ha mäktat frambringa sä f.agra
blomster nu under den kalla årstiden? Indianen plockade mycker riktigt
rosorna och samlade dem i sitt förkläde. Der berättas att når indianen kom
till biskopen och visade honom rosorna och talade om för honom hur han
hade fått dem, så hade biskopen ingenting att invända mer. Han lät bygga
ett tempel på den plats där den heliga Jungfrun hade uppenbarat sig.
Templet började genast utöva en ofantlig dragningskraft på landets be-
folkning och det berodde väl mest pä att därinne redan från första början
förvarades en oljemålning som framställde den heliga Jungfrun med en
månskära under sina fötter. Man berättade om målningen att den hade
ett mirakulöst upphov: indianen skulle ha funnit den på sitt förkläde,
nar har. vecklade upp detta för att visa biskopen den heliga Jungfruns rosor.

" ö*." * Ture Netman. 
- 

Om Kevelaer se bl. a. F. Dyckmans: Keaelaer, Das Marien-
heiligtun am Niederrhein, Kevelaer r95t.

2r4



Bilden i katolskt tros- ocb frombetslia

Denna oljemålning blev Mexikos mest älskade nådabild xh kallas Vår
Fru au Guadalupe. Det är märkligt att se hur innerligt f<;rknippad nåda-

bilden är med landet Mexikos hela historia. I praktiskt taget vartenda niillage
som landet befunnit sig i har man erinrat sig Vår Fru av Guadalupe och
hedrat henne med vallfärder och gåvor. En oavbruten ström av enskilda hjälp-
behövande har också sökt sig till henne. Knappast finns det ett enda troende

mexikanskt hem som inte äger någon kopia av hennes älskade bild. Inte
bara i Mexiko utan i hela den nya världen vänder man sig till Vår Fru av
Guadalupe såsom till sin skyddspatronessa, med andra ord: såsom till sitt
förnämsta skyddshelgon vänder man sig till Guds moder och åberopar sig
därvid på den uppenbarelse som skall ha givit upphov till nämnda bild.o

Tryggae Lund.än

ANONYM KRISTENDOM?

f nledningsvis citerar jag ur en artikel i Suenska Dagblalet för den ro maj
I ro6e:

>En undersökning, som omfattar intervjuer med 3 ooo personer från hela landet

slumpmässigt tagna ur befolkningsregistren samt 20 frikyrkliga från ett par bygde-
regioner, bör göras om religionens förekomst och yttringar i dagens svenska sam-

hälle, rekommenderas av ett forskarlag som på uppdrag av utredningen kyrka-stat
undersökt möjligheterna och metoderna för en religionssociologisk undersökning.

Undersökningen skulle kunna tjäna som underlag för en bedömning av religionens
betydelse i samhällslivet, anser man. Genom undersökningen skulle också kunna
utrönas det eventuella sambandet mellan religionens förekomst i enskilda män-
niskors liv och dessa människors samhälleliga beteende i skilda hänseenden."

,Till en början skulle man utröna om det finns ett statistiskt samband mellan
religionens förekomst å ena sidan samt människans åsikter i allmänmoraliska
frågor och hennes sociala attityder och beteenden å andra sidan.

Svar skulle också sökas pä frägan om teligionen kunde sägas trara orsak till
sociala attityder och beteendemönster.>

>Den (undersökningen) skulle ge ökad kunskap om
kristna inflytandet i dagens samhälle. Man skulle få
samband mellan religiösa och sociala attityder.>

' F. P. Keyes: Tbe grace of Guadalu.pe, New York r94r.

den närmare arten av det
fram intressanta statistiska

215



rV. Hammenbög

Den grupp människor som här ska göras till föremål för undersökning

utgörs av de så kallade kvalificerade alkoholister, som på eget initiativ har

sökt sig till Sällskapet Länkarna och strävar att hälla sig kvar där. Med-

räknade är alltså inte den oöverskådliga mängden av mer eller mindre

avancerade missbrukare, som inte ännu har hunnit bli kvalificerade alko-

holister. Var gränsen gär d't svårt att avgöra men även det begränsade

antalet kvalificerade alkoholister är tillräckligt material för mitt syfte.

Dessa alkoholister kommer frän alla socialskikt. Praktiskt taget samtliga
yrken är representerade. Beträffande åldern håller sig den nedre gränsen

kring zo, medan den övre är flytande såtillvida som länken i allmänhet
torde stå kvar till sin död. Det är wivel underkastat att i landet finns någon

lika heterogen sammanslutning av samma storleksordning och med samma

spridning som Sällskapet Länkarna.
Alkoholisterna har aldrig haft gott rykte om sig. De är de förkomna

individerna; de ekonomiskt, socialt, moraliskt, etiskt osv. förslappade eller
helt odugliga individerna som förr eller senare hamnar på samhällets botten
och måste tas om hand på det ena eller andra sättet - suputerna, lösdrivarna,

slagskämparna,lögnatna,tjwvatna, skrävlarna, hustruplågarna, de oansvariga,
nöjeslystna, arbetsovilliga: det finns knappast något förklenande uttryck eller
omdöme som inte tillämpas på dem. Inte minst därför att de förorsakar

samhället - skattebetalarna - enorma utgifter.
För deras skull har den s. k. alkoholistlagen kommit till. Det ar en lag

som ger myndigheterna möjlighet att kontrollera och i värsta fall ingripa
med maktmedel, när övriga lagar * otillräckliga. Den är formulerad som

en vårdlag men har i praktiken måst knytas an eller i varie fall mycket
ofta söka stöd hos polismyndigheterna. Alkoholisterna betraktar den som en
strafflag.

Den stora massan av kvalificerade alkoholister utgör ett mycket svårhan-

terligt klientel, förmodligen det besvärligaste av alla som är i behov av
tillsyn och vård. Många har fängelsestraff bakom sig, andra villkorliga
domar. Betraktade från samhällelig synpunkt är de kvalificerade alkoho-
listerna asociala och visar i allmänhet f.öga vilja till bättring, tvärtom.

Alkoholism är en mycket svår sjukdom. I sjukdomskomplexet ingår en

rad medicinska och sociala faktorer som vetenskapsmän över hela världen
undersöker för att en effektiv bot ska kunna ges. Enligt en rappoft från
Sovjetunionen har där utarbetats en sjuårsplan enligt vilken ska byggas

6o nya alkoholistsjukhus, zo rekreationshem och 4o kliniker, vidare ska

4j ooo sängplatser ställas till förfogande på psykiatriska och neurologiska
sjukhus.

Så som förhållandena Iör närvarande gestaltar sig i vårt land måste varje
enskild alkoholist själv båda upp sina återstående psykiska och fysiska re-
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surser för att komma upp ur förnedringen med det enda målet för ögonen
att kunna återinträda i samhällsgemenskapen som en vanlig frisk och
arbetsduglig medborgare.

Hans viktigaste steg dr att ta kontakt med Lankrörelsen. Denna samman-
slutning är startad av kvalificerade alkoholister. Den är internationell men
på grund av de speciella svenska förhållandena, eller kanske snarare på
grund av den svenska synen på alkoholismen och alkoholisterna, har Länk-
rörelsen hos oss fått en tydlig motstånds- eller upprorsaftityd gentemot de

myndigheter som har till uppgift att ta hand om alkoholisterna. Detta håller
dock på att jdtmna ut sig.

Länkrörelsen är illegal i det den trotsar flera av alkoholistlagens straff-
paragraf.er. Det asociala bottenskiktet har skapat en illegal rörelse med
oerhörd växtkraft.

Den är ingen fast organisation. Varje grupp arbetar för sig. De materiella
resurserna är mycket otillräckliga. Det är självfallet att samhällets anslags-

givande myndigheter måste ge den legala alkoholiswården mångmiljon-
anslagen medan den sticker till Länkrörelsen småslantar så att säga under
bordet. Ändå är det alkoholistanstalterna som utgör Länkrörelsens största
och säkraste leverantörer av kvalificerade alkoholister som vill bli boade.

Den nykomne alkoholisten föreläggs foljande program (citerat w Syd.-

Länkar nr 5, 1963):

oFöljande sju punkter utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för
Sällskapet Länkarnas medlemmar:

Du måste erkänna, att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan
sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du
inte kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att när Du en gäng fu alkoholist
så kommer Du i all framtid att vara det. Du skall möjligen så småningom kunna
kalla Dig f. d. eller ex-alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fort-
farande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som eo sjukdom,
närmare en allergisk, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa
någon antikropp. Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all
framtid sluta upp att använda sprit.

Om Du inls 
- 

liksom vi övriga i det här sällskapet 
- 

redan har förstått, att Du
inte av egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli
absolut övertygad om detta faktum. Den kraft som hjälper oss är naturligtvis mycket
större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingar tror på den. Du själv
måste komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du nu tror, att kraften
kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen inom detta sällskap
eller från Länkarnas erfarenheter.
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3.

Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina
politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så.

Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom får Du
del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu ska vi bara
beröra två detaljer. För det första: Alkoholisten är bland de största egoister som
finns. Det låter hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det är
sanning, och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. Tänk inte bara
på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inga krav på dina medmänniskor,
men öka kraven på Dig själv.

4.

Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftersträvar absolut
ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

5.

Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan
människa. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv
och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater i Länkarna vill
ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sin erfarenhet hjälpa Dig

^tt 
bäta dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem. Om Du )gömmer> någonting,

så går Du och bär en onödig börda, som drar ner Dig och då kommer fienderna:
Harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär. Tala med någon kamrat, som
Du särskilt mycket sympatiserar med och Du skall finna, att det lättar. Du går
friare, starkare och säkrare genom vardagens prövningar och bekymmer. I detta sam-
manhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina närmaste, som ver
att Du är alkoholist. Det vet varenda människa, som Du på något sätt kommit i be-
röring med. Du kan inte dölja det och det kostar Dig bara en massa energi att för-
söka göra det. Den energin bör Du spara till något viktigare och bättre.

6.

Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan
vara nägon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som
Du själv förorsakat skada på ena eller andra sättet. Gör upp en lista för Dig
själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk
efter om inte Du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet. Om Du
skulle ha rent samvete och den andra alltså har fel, så glöm för all del inte att
denne 

- 
liksom Du 

- 
kanske också är en lidande människa, vilket Du aldrig tänkt

på. Det kan vara fräga om t. ex. självhävdelse, mindrevärdighetskomplex, maktbegär
eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och visa över-
seende och villighet att utsäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för
Dig och om Du över huvud taget kan göra något åt dem. Om Du inte kan det,
så gå inte och bär på något agg. Det kostar bara energi och den kan Du ha bätue
användning för. De personer, som Du har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om
detta dämpar Din egen självhävdelse, så är detta bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller
det pengar som ska betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar
som Du får i händerna, när Du slutat dricka sprit, har Du nog inte haft på mycket
länge. Gäller det en annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel.
Det räcker inte bara med att be om ursäkt, Du måste försöka gotrgöra vad Du
förbrutit.
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När Du kommit ifrån spriten och det 1", Or, om Du arbetat efter de här punk-
terna, så har Du upplevt någonting, som Du icke kan tacka enskilda människor för.

Du får tacka genom att hjä,lpa andra alkoholister, och det är det enda vi begär
av Dig.r

I ovanstående nämns inte Gud och Kristus vid namn, likaså undviker
programförfattatna sådana ord som synd, nåd, bikt, botgöring, avlösning
osv., men att det är evangelierna som har lämnat stoffet är uppenbart, även
om vissa formuleringar har lånat fdrg f.rän Frank Buchman.

De sju punkterna har moralisk syftning 
- 

och de är skrivna med speciell
adress till de människor som har blivit förkastade av moraliska skäl. Mer än
femton års erfarenhet har lärt Länkarna att programmet är ovillkorligt. De
måste komma till tro pä alla sju punkterna och omsätta dem i handling 

-eller tvärtom.
Det är min uppfattning att när det gäller kvalificerade alkoholister som

går in i Länkrörelsen kommer handlingen före tron. En medlem säger:
>Religion, antabus, en annan människas tilltro, vad som helst som tjänar
till stod för viljan." Bland >vad som helst>> kunde han ha nämnt de sju
punkterna. En annan Länk säger: >Vi tar inte ställning i någon offentlig
debatt och framträder varken som förespråkare för eller är motståndare
till någonting. Vårt huvudsyfte tu att hälla oss nyktra och hjälpa andra
alkoholister att sluta med spriten.>> Ingen eskatologisk tankegång kommer
med i bilden, och den länk som sade ifrån att det rörde sig om >upplyst
egennytta> uttalade säkerligen den överväldigande majoritetens uppfattning.

Erfarenheten har också visat att om alkoholisten >väljer bort" en eller
annan punkt i programmet eller om han ersätter någon med en så att säga

hemgjord punkt, misslyckas han totalt. Alla sju punkterna är niilvändiga.
För den kvalificerade alkoholisten gäller parollen: Allt eller intet.

Det rör sig om att alkoholisten vill leva på jorden. Om han plötslig
hade vunnit religiös tro och som en foljd av detta blivit nykter alkoholist
skulle han inte söka sig till Länkarna för sin alkoholisms skull. Han skulle
söka sig till någon religiös församling. Det vore värt en undersökning om
hur många alkoholister som har blivit botade genom Länkrörelsen och som
därefter sökt sig till en religiös församling eller till IOGT.

Även inom Länkrörelsen har uppstått schismer. Det förefaller som om
strävanden att skapa en fast organisation skulle leda till sämre resultat.
IOGT har inte kunnat suga upp alkoholisterna i pä långt när så hög grad
som den löst sammanhållna Länkrörelsen. Som det påpekas i punkt 3 är
alkoholisten en av de störsra egoister som finns och kanske medför det att
han har svårare ån andra människor att i egenskap av utpräglad individualist
låta kringgärda sig av logelivets alla ceremonier och ritualer? Han tycks kräva
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individuell frihet i mycket stor utsträckning. Att det under den långa tid
det tar att återvinna hälsan tillkommer mänga individuella råd och anvis-
ningar torde vara självfallet, men stommen - de sju punkterna - m[s1s
stå orubbad.

Under en stor Länkkongress lyssnade jag pä ett anförande av en svensk

statskyrkopräst som själv var kvalificerad alkoholist och medlem i Länk-
rörelsen. Har vat buchmanist, talade utmärkt och med äkta övertygelse om
Länkrörelsen som en väckelserörelse av religiös natur. Omedelbart efteråt
f.ann jag mig föranlåten att fullständiga vissa av honom inflikade berättelser
om namngivna personer som hade >>väckts>> och som följd därav blivit
botade. Jag var ensam om att känna till senare inträffade fakta, vilka ganska

eftertryckligt bröt udden av hans argumentation. Vidare kastade jag fnn
att majoriteten av de närvarande medlemmarna kanske inte alls hade något
intresse för religion, och än mindre att de var bekännande kristna, och att
prästens anförande i så fall kunde tänkas öka den skuldkänsla som alkoho-
listen alltid bär pä i,ndä.

Av enskilda samtal som jag därefter hade med olika medlemmar framgick
det owetydigt att mina ord hade berett samtliga som uppsökte mig lättnad.
De gillade prästen som god kamrat och försökte så gott de kunde att tro,
men det gick inte, och då blev de ledsna och missmodiga.

Detta aktualiserar vad en länk berättade vid ett annat tillfälle. Han
trodde inte att det fanns några kyrkor eller bönhus i landet där det hade

bedits till Gud så intensivt som i alkoholistanstalterna, i övergivna lador
och tegelbruk - och där hade inte synts till nägra trosvissa predikanter.
Alkoholisterna hade ju själva skapat Länkrörelsen. Var och en, även prästen,
var välkommen dit, men endast i egenskap av kvalificerad alkoholist.

Här noterar jag att den nyss omnämnde prästen och inte heller någon
annan länk som jag lyssnat på, har försökt ändra eller utesluta någon av de

sju punkterna.
Länkprogrammet är kristet. Med utgångspunkt från det har Länkrörelsen

botat tiotusentals kvalificerade alkoholister, medan inte ens en på tiotusen

har blivit botad av vistelse på alkoholistanstalt. Detta är Länkarnas egna

uppgifter, och de torde vara sakkunniga på området.
Den kvalificerade anstaltalkoholistens belägenhet i det svenska samhället

kan åskådliggöras med en schematisk bild. I en park ligger tre medvetslösa
män. Den ene är diabetiker och har fallit för frestelsen att åta sötsaker och
råkat i coma. Den andre är morfinist och har tagit överdos. Den tredje är
alkoholist. Ambulansen tar hand om diabetikern och morfinisten som snabbt
får sjukhusvård. Om alkoholisten luktar det sprit, polisen tillkallas och han
hamnar på en träbänk i finkan.

Anstaltalkoholistens vandring är denna: förgiftning - polisarrest - fyl-
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leriböter - nykterhetsnämnd 
- 

fiys1vakni.,g 
- 

internering - 
tillnyktring

- 
frigivning 

- 
återinträde i samhället 

- 
återfall. I alkoholistanstalten har

han endast samlat på hat, förtvivlan och skuldkänslor.
I detta skick kommer han till Länkrörelsen. Han känner sig helt berövad

sitt människovärde. Innerst är det den enskilda individens människovärde

som Länkrörelsen återupprattar. I den gemenskap som alkoholisten nu finner
accepterar han gradvis de sju punkternas moraliska betydelse för honom
själv därför att de hjälper honom om han omsätter dem i handling 

- 
oavsetr

vad han själv tycker och tänker och känner, bara han tror på dem. Och
till tro på programmet leder honom handlingen.

Det ligger i sakens natur att alkoholisten vill bli f.ri f.rän sin svåra sjuk-
dom. Utan wivel har varje aldrrg så djupt moraiiskt och på andra sätt
förfallen alkoholist sökt hjälp från omgivningen eller bemcjdat sig på egen

hand, men han har inte lyckats. Tvång når motsatt effekt. Många av dem
har 

- 
kanske gång på gäfl9 

- 
blivit omhändertagna av förmögna anför-

vanter som kostat på dem all tänkbar vetenskaplig vård men utan bestående
resultat.

Nu finner han något helt nytt. Knappast kan det tänkas någon annan
samhällsmedlem, och än mindre en mycket stor grupp, som plötsligt ställs
i en så radikal valsituation som den kvalificerade alkoholisten, när han går
in i Länkrörelsen. Bland annat får han från borjan veta att ätta av tio får
inte bara eft utan åtskilliga återfall i sjukdomen; det gäller ban att komma
tillbaka och börja på nytt.

De sju punkternas evangeliska ursprung står klart, medan däremot kristo-
login nog måste lämnas därhän. Ändå ställer jag ftägan om det inte här
kan bli tal om anonym kristendom. Om ett slags Evangeliets genomslags-
kraft när det tillämpas i handling. Veterligt finns det ingen annan rörelse
som konkurrerar med Länkrörelsen som sådan, det vill säga utan atr öppet
ange ett kristet förtecken, och dock är alkoholistproblemet så gammalt och
så svårt att det liksom borde ha dykt upp sammanslutningar av liknande
slag. IOGT har en annan karaktär, även om den inrymmer en hel del miss-
brukare och alkoholister.

Om de sju punkterna och deras nbekännare> i tro och gärning kan
räknas in i det religiösa sammanhanget har det i inledningen omnämnda
forskarlaget här ett stort och kanske också mycket givande fält att intressera
sig för. Men i så fall bör nog intervjuarna undvika den direkta frågan om
Iänkmedlemmen är kristen, fc;r i så fall torde nio av tio svara nej.

\V. Hammenbög



NIKOLÄUS CUSÄNUS SOM
MODERN MÄNNISKÄ

o

[ , t96a är det ett halvt årnrsende sedan Nikolaus Criffts (fddd r4or),
-{ \t uttua Cusanus efter sin lilla hemby Kues i Moseldalen, dog i Todi i
Italien (u.8:464). Som kardinal fick han sin gravplats i Rom. Han förtjänar
ett särskilt intresse, därför att han med sitt tänkande stod på tröskeln till en

ny tidsålder. Hans århundrade är ännu medeltida, men han var i viss mån
redan en modern människa. Måhända att han för sin egen tid var alltför
modern. I varje fall förblev han i flera avseenden 

- 
som filosof, som teolog,

som kyrkopolitiker 
- 

ett geni utan genklang.l
Hans iddhistoriska position framträder särskilt klart, när man ser på hans

sätt att betrakta natrren.
Han vat matematiker. Det är sant, att matematiken för honom inte uteslu-

tande hade den betydelse, som dagens vetenskapsmän tillskriver den. Han
använde matematiken på sådana områden, där den inte i ordets egentliga
mening kan vara sig själv. Han åskådliggjorde nämligen filosofiska och
teologiska sammanhang med matematiska jämförelser. Världsalltet var Iör
honom med all sin brokighet, med sina oöverskådligt många varelser, arter
och skikt ett i Gud. Enheten uppenbarar sig enligt Cusanus i mångfalden, ja,

den är innesluten i brokigheten. För att någorlunda få grepp om förhållandet
mellan alltets rikedom och dess ursprungs enhet valde Cusanus den mate-
matiska punkten som bild. Skapelsens mångfald f.ramgär enligt honom ur
Guds enhet på ett liknande sätt som linjens, ytans och kroppens dimensioner
framväxer ur punkten. Rummets vidd är analog med Guds oändliga fulländ-
ning. la, såsom avbild av den reella gudomliga oändligheten har även världs-
alltet sitt eget slags oändlighet; Cusanus kallar den för privativ för att ute-
sluta tanken på något absolut utanför eller bredvid Gud.

1 Författaren till denna artikel, professor i dogmatisk teologi vid Mainz universitet, är
en av dagens främsta Cusanus-fackmän. Hans litterära produktion omfattar vid sidan om
artiklar i facktidskrifter följande böcker: Das Bild. d.es Einen and. Dreieinen Gotres in der
lVelt nach Nikolaas oon Kues, Ttier r95z; Die Cbristologie d.es NiAola*s aon Kuet, Frci-
burg 1956; jfr Credo XXXUI (tgS6) s. zZl f.

Författaren svarar även för den instruktiva översikten i Lexikon fiir Tbeologie aod Kirche
Q96z.Bd Z, sp. g88-9gr): Nikolau.s o. Kuet,,kanonist, matematiker, filosof,teolog,biskop,
kardinal,.
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Är världen som en brokig solfjäder, så är i Gud alla dess detaljer complL
cati, sammanfattade. Guds fullbordan differentieras ut i skapelsen, denna är

liksom Gads explicatio, vilket ingalunda får tolkas som något slags emanatio.

Eftersom världens mångfald har i sitt urspmng i Guds enhet, har den en

viss dynamik i sig. I Guds eviga >nu> sammanfaller det som i tiden blir
skilda ögonblick, samtidigt som den aktivitet, med vilken Gud håller världs-
processen i gång, i honom själv framstår som det rena, oförändrade lugnet.
Allt skapat däremot kan endast existera i tidens lopp: det trängtar att spaltas

upp genom tiden. Således består världens lugn i att den befinner sig i rörelse.

Dess oro * själva det eviga lugnets explicatio. Gud ar på så vis både centrum
i och den oändliga periferien kring alltet.

När Cusanus tog punkten med dess matematiska uexplikationer> 
- 

linjen,
ytan, kroppen 

- 
som en symbol för Guds förhållande till skapelsen, till-

lämpade han ett typiskt medeltida symboltänkande. Ja, han återupptog ett
tänkesätt, som under fornmedeltiden var mera vedertaget ån i högmedel-

tiden. Hos denne r4oo-talets kyrkoman fick det medeltida betraktelsesättet
dock sina >modernar> konsekvenser. Kardinalen stannade inte på kontempla-
tionens rena höjder utan lät sina funderingar bli avgörande för den astrono-
miska väddsbilden. Hur avlägset hans tänkande än kan förcf.alla en nutida
människa, förde det honom i varje fall till att inte längre betrakta jorden

såsom alltets medelpunkt. Fastän en r4oo-talsmänniska, tillhörde han såle-

des i viss mån en ny tid. >'Det är omöy'ligo, skrivet Cusanus i sitt verk >om

den lärda okunnigheten>, (De docta ignorantia, I cap. tr), >>att anse denna
jord eller något annat skapat vara alltets fixerade centrum. Inte heller finns
det orörliga poler på himlavalvet. Det ligger wdrtom i öppen dageg att jor-
den befinner sig i rörelse. Den är en stjärna bland andra och rör sig som

alla himlakroppar>.
Det är sant, att Cusanus ännu inte nådde klarhet om att jorden kretsar

kring solen. Han kom överhuvudtaget inte genom kopernikanska och ännu

mindre genom newtonska överväganden till sina slutsatser. Han utgick inte
frän iakttagelser utan sökte sig fram på apriorisk väg. Men i en tid, som
ännu inte förfogade över ett tillräckligt iakttagelsematerial var han mogen
nog att befria sig från den naiva synens och det omedelbara intryckets herra-
välde. Han ansåg jorden inte vara tillvarons navel. För honom fanns det inte
någon fix punkt i världsalltet. Han har uppluckrat ett för hans samtid helt
invant föreställningssätt och har i själva verket redan haft ett begrepp om de

kosmiska rörelsernas relativitet 
- 

däri släkt med de modernaste astrofy-
sikerna.

Han förmådde inte verifiera sin astronomiska syn genom observation och
inte heller precisera den av den enkla anledningen, atthan saknade instru-
ment. Visserligen hade han år 1444 under riksdagen i Niirnberg lyckats för-
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värva en himlaglob av trä och ett torquetum - 
förmodligen ur den kihmiske

konungens ägo 
- 

men han ägde inte ett teleskop. Hade han ha-ft bätue red-

skap, är det mycket sannolikt, att han hade gjort framsteg i forskningen,
som i själva verket inte gjordes förr än efter ytterligare ett sekel. I varje
fall har han på andra områden använt observationsmetoden och med den

nått betydande resultat. Han har tecknat den första geografiska kartan över

Mellaneuropa och förråder en överraskande detaljerad och riktig uppfattning
om de områden i Alperna, som han hade lärt känna som kardinal och som

biskop över Brixens stift. I sitt verk uom de statiska experimenten> (De

staticis experimentis) har han på en programmatiskt sätt förklarat att det
gäller att >räkna samt att mäta och vdgo föremålen. Han lät tillverka den

härför behövliga apparanrren. Framför allt ville han konstatera den specifika

vikten för metallerna, för vätskorna och för luften; han ämnade göra fall- och

kastförsök och genomföra tidmätning med hjälp av vattenvågen. Dessutom

ville han introducera nya metoder för den medicinska diagnosticeringen. Slut-

Iigen var han ute efter att fastställa luftens vattenhalt för att på så vis åstad-

komma >sannolika> pfognoser om vddret. Med sina >vågexperiment> har
Cusanus lämnat det mest betydelsefulla bidraget till r4oo-talets fysik. Han
har blivit en förelöpare till modern naturvetenskap och en pionjär inom forsk-
ningen i övrigt. Just här har han tillämpat matematiken på ett modernt sätt.

Han har ;'u använt mätningsmetoder och darmed bedrivit naturforskningen
på matematisk grundval. På sit sätt har han redan formaliserat problemen.

Matematiken utövade ständigt sin dragningskraft på Cusanus. I hans inte
mindre än elva matematiska verk kretsar hans tänkande kring problemet

om störst och minst och snuddar på så vis vid infinitesimalkalkylen. Han
har sysslat med cirkelns kvadratur och har på ett relativt noggrant sätt kunnat
bestämma värdet av talet r. Matematiken hade hos honom åtskilliga funk-
tioner. Den framstod som idealet för en orubblig logisk stringens. Den läm-
nade symboler för oåskådliga sammanhang och kastade därmed ljus över

väddens gåtor. Den har faktiskt för Cusanus spelat en modern roll genom

att erbjuda de metodiska medel, med vilka naturvetenskapliga problem får
sin exakta utformning och med vilka de förs sin lösning närmare.

Cusanus' intressen var vidsträckta. Det kan i förbigående nämnaE att även

den kritiska historiska källforskningen hade i honom en tidig representant.

Vad Laurentius Valla har blivit berömd för bevisade Cusanus redan före
honom, nämligen att de så kallade konstantinska gåvobreven var odkta- Han
har dessutom avslöjat flera förfalskningar i de pseudoisidoriska dekretalerna.

Den för oss mest trängande anledningen att syssla med Cusanus är dock
hans ställning i naturvetenskapens uweckling. Enligt en nutida forskares ord
hade i själva verket >rredan på r4oo-talet en omvälvning i naturforskningen
kunnat inträda, om kardinalens geniala synpunkter hade vunnit genklang hos
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samtidienrr.2 Nu förblev de impulser, som ännu inte kunde iscensätta en ny
uweckling, men som verkar lika morgonrodnaden till en ny epok.

Rudolf Haubst

-' 

E. J. Dijksterhuis: Die Mechanisierung d.et v/eltbildes, Berlin, Göttingen, Heidelbetg
ry56, s. 258. Jfr också J. Resinger: Der Kard'inal Nikolaat oon C*es ein Pionier der \Vis-
senscbaft, Brixen r9o9. Dessutom A. Maier: Die Vorläuter Gallillaeis im 14. Jahrbardert,
Rom r949. Dessutom Rudolf Haubst: Nikolau oon Kuet, i sammelbandet ,Kulrurgeschichte
des Christentums,, Gerd-Mohn-Verlag, Giitersloh 1963 (under tryckning). - Nicolai de
Cusa Opera onnia utges sedan r93z av Academia Litterarum Heidelbergensis (Felix
Meiner Verlag, Hamburg), men utgåvan är ännu inte avslutad. Under tiden kan rekommen-
deras: Nicolai de Cusa Opera,Parisiis r5r4, nytryckt Minerva-Verlag, Frankfurt/Main 1962,
3 band.

Tu solas Sanctat, sjunger mässans liturgi: Du allena & Helig, Jesus Kristus. Detta
är det centrala i hela den kristna religionen: Kristus är den enda människan genom
vilken vi behöver gä f& att komma till Fadern, och han år mer än människa. All
annan helighet ät endast en delaktighet i hans helighet, en svag spegling därav. Men
en sådan helighet har Kristus velat för vår räkning: ,Varen fullkomliga såsom eder
himmelske Fader är fullkomlig." Att människan är skapad till Guds avbild är ett
ord som måste ses och mediteras i ljuset av den människoblivne Sonen: det är till
Iikhet med honom vi år kaLlade.

Men den katolska tron säger också att en sådan likhet inte är en passiv egenskap. Dess
förutsäaning är nåden, och nåden är för katoliken inte bara, inte ens i första hand,
en benåd,ning av syndaren. Nåden är delaktighet i Guds eget liv, så som liknelsen om
vinträdet och grenarna uttrycker det. All helighet, all helgelse är således aktiv del-
aktighet i Kristi eget verk, enligt hans vilja. Utanför honom förmår vi intet, men
med honom och i honom får vi medverka till vår egen och mänsklighetens fräls-
ning. . .

Det är i ljuset av denna tro man måste betrakta helgonen. Vad de är, är åe allenast
av Guds nåd. De dr nägot helt annat än hjältarna; dessa vittnar om vad människan
förmår: helgonen vittnar om vad Gud förmår. De är de människor som blivit de

lydigaste och därmed de kraftfullaste redskapen för Guds vilja på jorden, de män-
niskor som mest helhjfutat givit sig kärleken i våld, den kdrlek som har sin källa
i Gud själv och som, när den inte möter motstånd i ett människohjärta, flödar ut
över hela mänskligheten, utan gränser, utan reservation.

Helgonens saar (Bonniers ry6). Gannel Vallqufut
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KATOLSKÄ P ER SP EKTIV

Det demokratiska samhället

Semaines Sociales d.e France samlades

under sin 5:e session, 9-r4 |uJi 1963,
i Caen kring ämnet "Det demolratiska
samhället", i nära anslutning till 196o-
års tema ,Den sociala organiseringen
och den mänskliga personen> (jk Cred'o

ry6r 8o ff.).
Självfallet kunde det inte va:u fräga

om att behandla ämnet ur politisk syn-

vinkel eller att ge praktiska anvisningar
för ett partiprogram, utan >att utifrån
kristen syn belysa de problem som torde
v^ra. 

^v 
största intresse för vår tids män-

niskor, i synnerhet de kristna; att uo-
derkasta vår tids faktiska läge en veten-
skaplig granskning; att påminna om de
principer utan vilka ingen demokrati
kan ha bestånd; att f.ramlägga synpunk-
ter som å ena sidan är så omfattande att
de inte kan uppfattas som ett parti-poli-
tiskt ställningstagande och å andra sidan
så precisa att de övergår enkla moral-
bud.u Med hjälp av de riktlinjer, som
uppdragits av pävarn Pius XII och

Johannes XXIII, kom man fram till föl-
jande konklurtor"t.*

Både till sin natur och sina historiska,
konkreta betingelser är demokratin inte
så mycket en statsform eller ett poli-
tiskt system som snarare en tendens, en

attityd, ett andligt tillstånd; inte så myc-
ket en situation utan en rörelse, aldrig
avslutad, en momentan segef, vunnen av
de mänskliga fria krafterna över allt
slags deterministiska tendenser. Demo-
kratin utgör även en helhet av sociala

och politiska relationer. Ständigt måste

den återupptäckas och återskapas; dess

förverkligande varietar alltefter civilisa-
tionens sammansatta strukrurer. Den vi-
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sar sig alltså vara förenlig med olika
statsformer och politiska system, förut-
satt att de inte ät totalitära eller dikta-
toriska. 

*

Demokratin innebär en bestämd lik-
ställdhet mellan medborga,rna; i den me-
ningen talar man om demokratisering
av undervisningen. Demokratin förutsät-
ter framför allt medborgarnas deltagande
pL alla nivåer i handhavandet av alla
angelägenheter, privata eller offentliga,
som berör deras intressen. Man kan de-
finiera demokratin som personernas del-
tagande i det kollektiva skeende, som till
en del betingar deras personliga öde.

Detta deltagande är inte identiskt med
tillhörighet, som förutsättes rnen som
överskrides i den mån som deltagandet
är aktivt; ej heller med representation,
det tekniska och historiska medlet att
tillförsäkra sig ea minimum av delta-
gande under fastställda former; ej heller
med integration, ett tverydigt och farligt
uttryck; ej heller med den enkla anslut-
ningen, som kan .vata tent passiv. Del-
tagandet kräver av medborgarna med-
vetenhet om och utövande av sin an-
svarighet; det garanterar dem utrymme
för eget initiativ. 

*

Det demokratiska samhället får sin
karaktär av samspelet mellan ett visst
andligt klimat och en viss ryp av för-
bindelser människor och grupper emel-
1an.

Den demokratiska andan presenterar
sig som sinne för frihet, jämlikhet och
broderskap: frihet för varje människa att
förverkliga sin personliga kallelse inom
den sociala organismen samt tillgång till
det urymme som är nödvändigt för att
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alla skall kunna göra bruk av denna fri-
het; fundamental jämlikhet mellan män-
niskorna oaktat skilinader till ras, kul-
tur, klass och sociala kategorier; broder-
skap som leder varje människa till att
älska sina bröder, människorna, och i
följd dä'rav att lita på dem och vilja
dem väI. Utan broderskap skulle fri-
heten och jämlikheten inte vara annat
än illusioner.

Varken friheten eller jämlikheten kan
vara absoluta. Det finns ingen frihet
utan respekt för inre och yttre tukt,
ingen sann jämlikhet utan respekt för
funktionernas rangordning med tanke på

det allmänna bästa.
Förbindelserna mellan personerna in-

om det demotratiska 'samhället är av
broderlig a!t, i ordets djupaste mening.
De sociala och politiska organisationerna
måste appellera till yttrandefrihet och
ansvarskänsla för alla och hos alla. Det
ömsesidiga umgänget inom grupperna
och grupperna emellan skall framstå som

den väsentliga förutsättningen för per-
sonernas utveckling och den sociala ot-
ganismens liv. 

*

Det demokratiska samhället hat sin
inre logik, som gör sig gällande på det
sociala livets alla områden och inom alla
grupper. Det skulle vara oförnuftigt att
offra den ekonomiska och sociala demo-
kratin för den politiska, vilket de libe-
rala demokratierna gör, eller den poli-
tiska demokratin för den sociala, vilket
de så kallade folkdemokratierna gör.

För närvarande genomlever det demo-
kratiska samhället en kris, parallellt med
civilisationens kris, som framkallas av en

hastig förändring i de sociala, ekono-
miska och kulturella betingelserna i ett
samhälle som blir alltmeta industriali-
serat, tekniskt, urbaniserat och onyanse-
rat. Hela eller åtminstone nära på hela
världen åberopar sig visserligen på de-

mokratin som ett ideal; en demokratise-
ring hållet på att ske så till vida som

r 5 - 632838 Credo. 44 : e årg. Nr 5. r 963

i de tekniskt utvecklade länderna en viss
jämlikhet tenderar att skapa en social ut-
jämning; ett växande antal medborgare
önskar att medverka i de offentliga aige-
lägenheterna pä alla områden, i synnethet
på det ekonomiska. Men man måste ändå
erkänna, att förhållandena sådana de
verkligen ät visar sig föga gynnsamma
för demokratin, i den mån som tekniken
tar överhand och därmed leder till vad
man kallar teknokrati, och massornas
framträdande minskar sinnet för person-
ligt initiativ och ansvarighet.

Men den kris, som nu hotar det de-
mokratiska samhället, syns framför allt
ha som orsak den ständigt fortskridande
sociala organisering, som låter de ideolo-
gier som utarbetats i ett individualistiskt
sammanhang bli föråldrade, utökar an-
talet grupper av de mest skiftande slag
och medför en betydande tillväxt av de
mellanliggande organisationerna.

På grund av dessa grupper och orga-
nisationer blir statsmakten i demokra-
tierna antingen reducerad till oförmåga
eller inifrån ,koloniseradu eller föran-
ledd till 

- 
för att betona sin auktoritet

- 
att allt oftare göra hänsynslösa in-

gripanden, som inte beaktar den subsi-
diaritetsprincip, vilken i encyklikorna
Mdter et Magi,stra och Pacem in terris
särskilt har inskärpts.

Dessa organisationer och grupper är
av stor berydelse för medborgarna, som

å* ofta finner en möjlighet att delta
direkt eller indirekt i det offentliga livet;
det kan inte komma pä ftäga att under-
trycka dem, inte ens att begränsa deras
verksamhet. Men det är lika uppenbart
att dessa organisationer och grupper inte
får hindra, ja inte ens störa staten i dess

verksamhet eller statsmakten då den full-
gör sina åligganden, som skall tjäna det
allmänna bästa.

Följden av dessa två krav måste bli,
att staten bör erkänna de underordnade
gruppernas och organisationernas själv-
ständighet och kompetens vad det gäller
deras egna domäner och skydda dem mot
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övergrepp eller inrång från de makt-
havandes sida; men att dessa grupper och
organisationer vid utövandet av sin verk-
samhet är underställda staten, som är
deras naturliga skiljedomare och som

samordnar deras verksr-het med hänsyn
till det allmänna bästa. Det hela bygger
alltså på tanken om ett levande samspel
mellan den politiska makten och de spe-

cialiserade myndigheterna i dessa grup-
per och organisationer, samt uppfatt-
ningen om en demokrati som inte bara
är organiserad utan organisk 

- 
en upp-

fattning som ligger långt ifrån indivi-
dualistiska och liberalistiska id6er.

I ett demokratiskt samhälle är således

statsauktoriteten minst lika behövlig som

i alla anåra samhällsformer, under förut-
sättning att den håller sig inom sina
naturliga gränser och aktar sig för eta-

tism och auktoritarism. Ambitionen att
ersätta ledningen av människor med ad-

ministrationen av saker och ting skulle
vara er utopi, desto farligare !u mera
den mynnade ut i en administration av
människor, vilka behandlas som ting. Med-
borgarna i ett demokratiskt samhälle är
i behov av ledning, rnen som människor,
med respekt för sitt förnuft och sin
frihet.

Inom det demokratiska samhället är
auktoriteten till sitt ursprung väsentligen
densamma som i den monarkiska sta-

ten 
- 

varken större eller mindre. All
auktoritet grundar sig nämligen på Guds
vilja, sådan den är inskriven i den mänsk-
liga naturen, och denna vilja garanterar
respekt för auktoriteten, medborgarnas
frihet och trygghet i det sociala um-
gänget. De maktbefogenheter, som till-
kommer folket, är att designera, att del-
taga och att kootrollera.

Det tillkommer myndigheten att be-
främja den enhet i samhället, som är en
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ncidvändig förutsättning för det allmänna
bästa.

I ett demokratiskt samhälle måste
emellertid enheten gå hand i hand med
den pluralitet som grupperna och orga-
nisationerna tillsammans bildar. Tolerans
är ett kännemärke för demokratisk anda;
ett av de tecken varigenom en demokrati
igenkännes är respekt för olikheterna och
fritt spelrum för alla grupper, även mino-
riteterna.

Denna regel gäller i lika mån par-
tierna. Deras existens syns hänga ihop
med demokratiernas existens, och hittills
har >det enda partietu alltid framstått
antingen som ett verktyg för totalitärt
eller auktoritärt välde eller som en fasad,
vilken döljer splittringarna i det inre.
Men partierna i sin tur borde hålla sig
till de demokratiska spelreglerna och re-
spektera de krav som det allmänna bästa
uppställer. I Frankrike syns en förnyelse
av partierna u"." 

:. 
trängande behov.

Pluralismen för med sig att man måste
räkna med möjligheten av konflikter och
förhandlingar, vare sig mellan olika grup-
per, som erkännes av staten, eller mellan
dessa gruppet och statsmakten. Om den
hålles inom rimliga gränser, utesluter
konflikten inte samarbete. Den utgör
tvärtom förutsättningen för en ailtenrisk
samverkan.

IJnder nuvarande omständigheter syns

det t. ex. vara omöjligt att fackförening-
arna skulle kunna inskränka sig enbart
till konflikter eller enbart till sarnver-
kan. De faktiska förhållandena leder dem
att uppehålla jämvikt mellan de båda
tendenserna. 

*

En organisk och pluralistisk demokrati
kan inte existera enbart i toppen. Den
måsce utgrena sig intill basen, genom ett
ständigt utbyte mellan basen och toppen.
Detta förutsätter att demokratin organi-
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seras på det lokala och det regionala
planet,

Ur denna synvinkel är förhållandena
i Frankrike med sina centralistiska ua-
ditioner långt ifrån idealiska. Men tek-
nikens möjligheter och de ekonomiska
betingelserna inbjuder i lika stor ut-
sträckning till dekoncentrering och de-

centralisering.
Dessa nya betingelser kan och måste

föra till en lokal och regional uppryck-
ning, som skapar en gynnsam miljö för
medborgarnas insats i handhavandet av

kommunernas, departementens och regio-
nernas angelägenheter.

Som tidigare framhållits har demokra-
tin en logik, som inte tillåter att den
finns blott till en del. Demokratin måste

utstäcka sig till det ekonomiska livet,
företagen, de organiserade yrkena samt
till det nationella och internationella pla-
net. Utvecklingen av företagen i riktning
mot gemenskap av p€rsoner, en liknande
organisation av yrkena, en ekonomi grun-
dad på avtal och demokratisk planering

- 
allt detta är krav som själva demo-

kratins logik uppställer.

Samma logik leder slutligen till att
utsträcka den demokratiska andan att
även omfatta det dagliga livets detaljer:
medlemmarnas aktiva deltagande i grup-
pernas liv, sättet att utöva auktoriteten
samt de mänskliga förbindelserna i den
privata eller offentliga administrationen;
formerna för hjälpverksamheten, under-
stöd och läkarvård får inte vara operson-
liga eller präglade av fadersauktoritet.
Den demokratiska andan skall således ut-
bredas genom en daglig och spontan upp-
fostran. 

*

Den fortsatta uppbyggnaden av det
demokratiska samhället förutsätter för öv-
rigt en ständig fostran av medborgarna
inom familjen, i skolan och organisatio-
ner vid sidan om skolan och efter skol-

tiden, i sociala och civila rörelser samt
genom de modetna massmedia
fostran som inte bala åt teoretiskt inrik-
tad utan framf.ör allt byggd på praktiska
erfarenheter,

För de vuxna medborgarna är tillför-
litlig och lojal information begynnelsen
av denna fostran. Det är därför av vikt
att alla massmedia för spridning av id6er,
dvs, press, radio och television, äger en
juridiskt fastställd status och en sådan or-
ganisation att på samma gäng fatat f.ör

ett fullständigt beroende av staten och
för ett ensidigt utnyttjande i privata in-
tressens tiänst undvikes.

Att inympa demokratin i utvecklings-
länderna skapar särskilt svåra problem.
Dessa länder borde förverkliga det maxi-
mum av demoktati, som är förenligt med
deras sociologiska eller ekonomiska be-
tingelser, och anpassa demokratin till
sina traditioner. För att uppnå detta borde
de akta sig för frestelsen att kopiera de
västerländska demokratierna, vilket skulle
sätta saken på spel, eiier att nöja sig med
bara ord och former, som i själva verket
döljer antidemokratiska tillstånd, eller att
falla för en totalitär eller auktoritär sty-
relse, som kunde skaffa sig ett bedrägligt
anseende genom en omedelbar effektivi-
tet. För dessa länder dr rner än för alla
andra det demokratiska samhället först
och främst rörelse, försök och inriktning.

Efter dessa mera teoretiska konklusio-
ner följer så några riktlinjer för konkreta
uppgifter i Frankrike; också här hän-
visas uttryckligen till encyklikan Maler et
Magistra, Till slut fastslås följande:

Det bidrag som de kristna kan lämna
till uppbyggandet av ett demokratiskt
samhälle är av största betydelse. Kyrkan
har, utan att uttala sig till förmån för
någon statsform eller något politiskt sys-

tem, genom de påvliga dokumenten låtit
förstå, att hon i den demokratiska andan
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och i vissa demokratiska struktuter ser

garantier för petsonen och för de medel,
genom vilka evangeliets anda kan trånga
in i det sociala livet.

Evangeliet ger de kristna sinne för den
sanna frihet, som varken är självsvåld
eller anarki, utan vinner världen och sig
själv genom att acceptera tukt och ord-
ning i det sociala livet; sinne för den
sanna jämlikhet, som i varje människa
ser en Guds skapelse, återlöst genom

Kristi blod och därför av ett oändligt
värde; sinne slutligen för broderskap be-
roende på Guds faderskap. De kristna
måste bemöda sig att vara tillstädes i det
demokratiska samhället både som Kristi
och kyrkans vittnen och som effektiva
bätare av väsentliga värden.

På så sätt kommer de att föra i bevis,

att demolratin inte bara ät 
- 

som man
säger 

- 
en akt av förtroende för män-

niskan utan även en akt av tro på Gud
som underbatt har skapat människan och
ännu underbarare återställt henne.

Fellinis La Dolce Italia

I den amerikanska adskilken Tbe
Conzrnonueal (rSlZ ry62) har Pater J. J.
Navone SJ publicerat en artikel om
Federico Fellini, den både berömde och
aktuelle italienske filmskaparen. Då för-
fattarcn analyserar Fellinis filmer ur syn-
punkter, som inte så ofta blir beaktade
i värt land, återges artikeln här i något
förkortat och bearbetat skick.

I Italien, skriver Pater Navone, faller
många traditioner sönder och samtidigt
försvinner mycket av den gamla, instink-
tiva tryggheten. Västerns >sociala fram-
åtskridandeu med dess emancipation och
fullständiga "urbanisering> är ett rela-
tivt sent fenomen i landet. När italie-
narna fick känning med det, upplevde
de en chock och inom filmkonsten ut-
löste det ett anskri av pläga, vilket nådde
sin höjdpunkt i Federico Fellinis La
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Dolce Vita, av Tyskiands katolska press
bedömd som det årets mest kristna film.

Denna film berättar åtskilligt om der
moderna Italiens problem, konkretiserade
i Marcello, vilken Fellini själv karakteri-
serar som ,varken god eller ond, varken
moralisk eller omoralisk, till hälften
oskuld och till hälften syndfull,.

Intressant nog är usyndfull" alltjämt
ett levande ord i det moderna Italiens
vokabulär. I munnen på en amerikansk
filmregissör eller någon annan, som för-
söker beskriva den amerikanska män-
niskan, skulle det verka egendomligt. Den
amerikanska myten handlar om den mest
enverna egenrättfärdighet: det utvalda fol-
ket lever i det förlovade landet. Ingen
synd här.

Men Fellini är sysselsatt med att göra
film om dagens människor, som lever
mitt uppe i dagens problem. Eftersom
han har blivit chockerad av vad han kal-
lar >skandaljournalistikens, den avslö-
jande kamerans, bilarnas och kaf6livets
tidsålder>, har han hafr förmåga att med-
dela sina reaktioner med skakande slag-
kraft. Hans kamera fångar ett samhälle,
som är utelämnat åt promiskuiteten, sorn
söker exotiska nöjen, saknar en förnuftig
attityd mot livet och * f.öiamat av leda
och meningslöshet.

Skandaler intråf.far både i New York
och Paris. Men i Vatikanens skugga och
i ett samhälle med fasta traditioner är
dålig moral mera i ögonen fallande än
annorstädes. Paul Hofmann, New York
Times kotespondent i Rom, har iakt-
tagit, att medan man upptäcker korrup-
tion i många delar av världen, så kan
de stora skandalerna endast inträffa i
miljöer, där nivån hos de moraliska vär-
dena är hög. Följaktlig€n, sammanfatrar
han, bör de romare, som är bekymrade
över sin stads rykte, finna någon tröst i
tanken att dess storhet även kan mätas
genom de skandaler, som upprör dem.

Nära hälften av Roms befolkning har
likt Fellini själv kommit dit efter det
senaste världskriget. De har invandrat



Katolska perspektia

från den italienska landsbygden, som är
djupt rotad i medeltidens värden och tra-
ditioner. De har lämnat en miljö, som

med sina mjuka, levande människor, med
sin ålderdomliga skönhet och moderna
fattigdom f& mänga är svaret på sökan-

det efter uygghet, tillflykten från en

skräckriden modern civilisation.
Fellini berättar om det >medeltida,

Italiens håftiga reaktion mot den impor-
terade livsstil, som kommit från Nord-
amerikas och Nordeuropas industrialise-
rade samhällen. Men på samma gäng dr
Fellinis filmer Fellini själv från början
till slut. Handlingen, karakteristikerna,
symbolismen 

- 
allt är hans eget så väl

som dialogen. Hans största tillgång är
hans minne. Han gräver ofta i det och

episoderna i hans filmer är vanligen häm-
tade ur hans eget liv. Följaktligen anslår
hans invandring till Rom och problemet
att anpassa sig efter storstadslivet, vilket
Fellini ofta liknat vid en djungel, en

sträng i millioner italienares hj*tan 
-italienare, som har tvingats lämna det

skyddade livet i provinserna för att finna
arbete bland proletariatet i Rom, Milano,
Turin, Genua och Neapel.

Fellinis filmer, som alla dr till hälften
självbiografiska, registrerar denna omställ-
ningsprocess. Hans första film var fruk-
ten av en kort period som karikatyrteck-
nare. Då lärde han sig engelska av sol-
daterna i 5:e och 8:e arm6n, som ut-
gjorde hans främsta klientel och vilka
han i belgisk TV har beskrivit som
>jåttar, fyllon, bråkiga och alltid på jakt
efter ett slagsmåI". I Vitelloni, ett porträtt
av ungdom i provinsen, gav en återblick
på hans egna pojkår i Rimini. Luci d.i

Yarietå och La Strad,a år två filmer, som
anknyter till hans tidiga erfarenheter av
ett tesande cirkussällskap.

Men även om Fellini har lämnat pro-
vinsen, så har provinsen inte lämnat ho-
nom. Det är just hans uptovinsiellau och

"medeltidau moral som förargar hans kri-
tiker. Joseph Bennet, en amerikansk skri-
bent, har kallat honom >moralisten, puri-

tanen, en fabrikör av allegorier
strängt engagend i försöket att ge oss

en Pilgrint" t Prcgress>.

Fellini representerar verkligen det tra-
ditionella Italien med dess svagheter och
dess styrka; ett Italien, som under år-
hundradenas lopp har prövat alla slags
erfarenheter: romersk klassisism, medel-
tida fromhet, romantisk liberalism, ba-
rocktidens traditionalism, nostalgisk roja-
lism och föraktad fascism. På samma sätt
kommer den industriella revolutionen och
urbaoiseringen att assimileras i den le-
vande mosaiken, men först efter plåg-
sarnma anpassningssvårigheter och en se-

rie andliga kriser.
I siu konst speglar Fellini ett ltalien,

som står ansikte mot ansikte med kärva
och komplicerade realiteter rnen sorn

ännu hämtar kraft ur seklernas traditio-
nella vishet. Han skapar bilder från ett
sällsamt land, som under historiens gång
hat f.öryngrat sig själv mer än något annat
land i världen. Michelangelo Antonioni
har med rätta anmärkt, att det "finns en
autentisk katolsk hemlängtan i Fellinis
filmer .. . där saknas aldrig hopp; i
varje fall söker man förgäves den defi-
nitiva misströstan, som är en av vår tids
karakteristiska dragu. Även om synden
finns i hans visioner, är Fellini alltför
kristen för att misströsta, alltför över-
tygad om 

- 
även inför den värsta

mänskliga perversitet 
- 

att Gud är
kärlek och bekymrar sig om oss genom
de änglar, som hittar vägen in i Fellinis
alla filmer. Till och med när Fellini
skämtar på det sätt som han göt i Boc-
caccio 7o, är hans syn på sexualiteten lika
katolsk som Chaucers.

Det är dock inte förvånande, att Fellini
befinner sig i korselden mellan antikleri-
kaler och klerikaler. De förra klagar över
hans >borgerligau moral och hans vän-
skap med prästerna; de senare, exempli-
fierade av L'Osteraarore Romano, har be-

skyllt honom föt att vata oanständig och
hädisk. Med många katolska intellektuella
i Italien delar Fellini ödet att van f6r
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modern för klerkerna och för katolsk proklamerar Fellini att verkligheten ser

för antiklerikalerna. Ja, än värre 
- 

Fel- ut på ett annat sätt, Vi lever för vän-
lini har anklagats av sitt eget folk; han skapen; den är målet, inte medlet. Detta
har brännmärkts sorn antikatolsk för sin är det kristna Italiens verkliga visdom,
kritiska presertation av ett förfalskat mi- vilken är grunden till Federico Fellinis
rakel, och han anses vara >rödu på grund stora betydelse i samtiden. Gemenskapen
av sin kritiska inställning till den socialt med andra, att tända en gnista är Fellinis
oansvariga plutokratin. uppriktigaste glädje.

Fellinis filmer speglar även den ita-
lienska synen på fattigdomen: den abso-

luta bristen på framtid utan att för den
skull gripas av desperation. I Karibiska
nätter har Fellini fångat allt i ett svep.

Han lyckas verkligen beskriva hela bör-
dan av skam, fattigdom och misär utan
att göra det med emfas eller förvåning.
En fransk regissör skulle se på situationen
med sin intelligens och sedan lugnt lågga
den ifrån sig. Fellini ser situationen med
hjärtat men lägger den ifrån sig under
åtskilligt oväsen 

- 
dock utan att för-

vånas. Italienarc är yar'a vid att livet är
något som jäser, fullt av gester och ut-
brott. Men även om gesterna och ut-
brotten är syndfulla, finns där rots allt
religion och kärleksfull vänlighet. Om
fransmännen tycker att livet är intres-
sant, menar italienarna att det är oför-
störbart och aldrig något som man fär
förakta. Denna italienska kärlek till rea-
lismen kommer till uttryck i Fellinis
konst. För honom innebär neorealismen
essentiellt att hederligt se hela verklig-
heten 

- 
,inte bara den sociala utan även

den andliga, metafysiska, något som män-
niskor bär inom sigr.

"Den desperata smärtan att vara med.,

längtan efter äkta vänskap är en av vär
tids mest plågsamma problem och är en
del av temat i alla mina filmer", har Fel-
lini sagt. För honom är vänskap inte
ett mellanspel. I en värld, där många
lever som om vänskap 

- 
utbytet av

id6er, drömmar, hopp, glädjeämnen och
etfatenheter 

- 
gnda5g vore episoder eller

bifenomen till den mänskliga existensen,

Matet et Magistta på svenska

Vid en världskongress i Rom 196r
talade påven Johannes XXIII för första
gången om sin stora socialencyklika Ma-
ter et Magistra, Den skulle, framhöll på-
ven, så snart som möjligt göras till-
gånglig för alla människor och integre-
ras i det katolska bildningsarbetet över
huvud taget.

Liknande synpunkter anför Johannes
XXIII i själva encyklikan, där han inte
blott uppmanar till studium av den ka-
tolska socialläran utan även ger kon-
kreta anvisningar för detsamma. Särskilt
lekmännen kan, understryker Johannes
XXIII, >göra en stor insats genom att
inte blott själva studera och i praktiken
tillägna sig den utan även ivrigt bemöda
sig om an lära andra förstå dess inne-
börd,.

Hur allvarligt dessa maningar är me-
nade fnmgär inte minst av det sätt,
varpå Johannes XXIII har utformat Ma-
ter et Magistra. Den är i ordets bästa
mening populärt skriven, pedagogisk,
konkret och livsnära. Johannes XXIII
vänder sig till hela den katolska kristen-
heten. Encyklikan är en inbjudan och en
uppmaning till alla lekmän atr gä in i
arbetet på världens sociala förnyelse i
katolsk anda. När encyklikan nu utkom-
mer i svensk översättning och med en
inledning som hjälp till studiet, inoebär
det att denna påvens maning har nått
även de katolska kristna i Sverige.
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Ändlig kris i Vadstena kloster

Hans Cnattingiu s: Stildies in the Ord.er ot' St. Brid.get ol Sued.en.
I. The Crisis in the r4zo's. Stockholm 1963, Almqvist & li(iksells.

I(r. z4: 
-.

I våras utkom i serien Stocäholm Studies in History en bok i birgittinska ämnen
av rektor Hans Cnattingius. Denna bokl är värd ett ingående studium också
från katolsk synpunkt. Det är en noggrann, fördomsfri och kritisk st'tdie om Krircn
på t4zo-talet i den birgittinska ordenshistorien. Men boken är mycket mer biografisk
än titeln lätet ana. Den handlar om en enda ordensmedlem och de många irrita-
tioner och fötvecklingar som samlas kring honom. Det är väl inte helt utan att
författarens framställning delvis faller in under det kända mönstret upprättelse
eller dom över en historisk personlighet. Samtidigt avstät fötfatt^ren från slutsatser
av allmännare art, slutsatser kring den svenska klosterkulturen under medeltiden,
kring den psykologiska skarpblicken i en munkkrets, kring det birgittinska dubbel-
klostersystemets mänskliga bakgrund. Författaren ser individen, där läsaren också
ser kretsen och gärna velat fånga mer av dess handlande och värderingat 

- 
både den

birgittinska kretsens i vidare bemärkelse, och kretsen av medlemmar i de fätaIiga,
nyligen grundade birgittinklostren.

Det är inte min mening att därmed uttaia mig om den enstaka personlighetens
roll i historien. I stället är det källornas ständ,i.gt orättuisa fcird.elning, som manar
till försiktighet. En person, som orsakat mycket besvär, en person som står i cenuum
för en adminisrativ apparat, åt vars beslut han lånar sitt namn, en person som
genom sed och tradition intar positionen av den som handlar för mångas räkning,
kring en sådan person grupperar sig gdrna ett antal källor, utan att man fötdenskull
kan säga, att denna person betytt mer eller varit mer särpräglad än andra. I den
äldsta birgittinska ordenshistorien intar en enda man denna ställning: spanjoren
som från klosterinträdet rj93 till sin åöd r4z9 bar det birgittinska klosternamnet
Lukas Jacobi, men från början hette Lupus Petri de Berineo.

Lukas är Vadstena ptästkonvents förste utlänning. Birgitta hade flera utländska
vänner. Bland dem som stod både henne och hennes orden närmast var en annan
spanjor, den landsflyktige biskopen Alfons av Jaen. Men Lukas är den ende som
inträdde i hennes orden. Efter ett skolningsår i Vadstena följde han 1394 Magnus
Petri till Florens för att där grunda ett birgittinkloster. När Magnus dog i Florens
1396, f.or han med en annan broder via Polen-Danzig tillbaka till Vadstena för
att meddela dödsfallet och få förnyat uppdrag. Men härvid syns han ha blivit en
centralgestalt i den första svårartade inre konflikten i Vadstena, vars orsaker inte är
klailagda, men som intimt syns ha sammanhängt med den politiska vändning drott-
ning Margareta åstadkommit genom Kalmarunionens tillkomst. Lukas blev abbedis-
sans prokurator i Rom med uppdrag att återkalla privilegier, som prästkonventet
erhållit. Givetvis stod detta hans uppdrag i strid med prästkonventets avsikter, och

1 Av artikelförf. recenserad i Historisk Tidskrilt ry63.
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så framstod Lukas' uppdrag som ett lydnadsbrott mot hans ordensöverhuvud, ptiorn
i Vadstena. Lukas byggde nu upp det påbörjade klostret i Florens, blev dess provi-
soriske föreståndare och lät sig av påven utnämnas till en slags självtagen general-

konsulpost för hela birgittinorden 
- 

han blev ,generalkonsetvator'. Först r4r8 blev
han ordinarie föreståndare för klostret i Florens. Men inte en klostergtundning
kom till under epoken r4ot-r429, där inte han på ett eller annat sätt lät sin vilja
bli hörd. Vadstenakonventet valde att samarbeta med Lukas, och kunde inte hindra
honom från att åberopa sitt självtagna generalkonservatoruppdrag, i vilket han
sist bekräftades av Pisapåven (r4ro-r4r5), f.d. kardinal Baldassare Costa, som av-

sattes av konciliet i Konstanz.
Kring denne Lukas grupperar sig ett stort antal källor: akter från påvestolen, brev,

myndigheters beslut, vittnesmål inför kyrkomötet i Konstanz, affärstransaktioner.
Om det vore så, att antalet källor, där Lukas förekomrner, vote avgörande för be-
dömningen av hans verkliga betydelse inom orden, då vore Lukas den kanske mest
betydande birgittinen under ordens första halvsekel. Det är oundvikligt, att en fram-
ställning, som samlar alla källor om en enda person, lätt vid ytligt studium kan
ge upphov till en sådan bild. Det är kanske också frestande för en fötfattare att
låta sin huvudperson framstå som så berydande genom att specialisera sig på just
hans roll och avstå från källor som grupperar sig kring hans medbröder inom orden.
I stället för personen Lakas ocb bans antagonitter, åit Cnattingius låter trådarna
leda, ville jag här peka på grilppen, inorn uilken Luhas aerkad.e, och stalla frägan.
vilken funktion utövade Lukas där? Vilken del av skeendet faller på hans person?

Gruppen inorn uilken Lakas aerkad.e läter sig avgränsas. Vi känner antalet av och
namnet på de ordensmedlemmar i Vadstena, som en gång bör ha företagit en
gemensam omröstning om huruvida Lupus Petri de Berineo från Spanien skulle
få upptas i Vadstena kloster eller ej. Vi känner namnen på en del av de italienare
och tyskar, som anslöt sig till det birgittinska ordenslivet under hans livstid, och vi
har ett allmänt begrepp om antalet medlemmar i de kloster som bestod 1429.

Gruppens struktur förändras under loppet av de 36 år Lukas tillhörde den. Under
hans första 6 är var han medlem av ordens enda ptästgemenskap 

- 
en sluten krets

med reglerade lydnadsföthållanden, i vilka han var infogad och där ingen tvekan
rådde om hans position. Men därefter följde en praktiskt taget 3o-ärig epok, där
gruppen ständigt uäxte genonz tillkomsten aa nyd prästgenzenskaper, Och medlem-
marna i dessa stod från början inte i rcgletade lydnadsförhållanden till deri ursprung-
liga gruppen, den som Lukas var medlem av i Vadstena. Räknar vi med slutna
konventsbildningar, dvs. nya birgittinska prästgemenskaper utan reglerade förhållan-
den till primärgruppen i Vadstena, ger oss de bevarade källorna ungefär följande
tabell:

- Antal fungerande gemen-
Är skaper av ordensmän:

1399

r4o4
r40g
r41 4
r4rg
7424

r429

2

3

4
8

9

t2
16 (r7? r8?)

Dens belägenhet (nytillkomna
under femårsperioden) :

Vadstena, Danzig
Florens
Reval
Genua, Liibeck, Lublin, London
Lolland
Betgen, Stralsund, Rom
Niirnbetg, Bologna, Venedig (z x )

fficenza? Genua?)
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Under de 3o är av ordens historia, som tabellen omspänner, görs flera försök att
skapa reglerade förhållanden mellan den enhetliga gruppens gemenskaper. Epoken
är en oavbruten stegring, en expansion, som knappast hejdas trots starkt motstånd
från Rom. Men expansionen balanseras ej av inre organisatorisk samling. Under det
att nägra klosters prästgemenskaper lojalt praktiserar ett ömsesidigt hänsynstagande
till andra av gruppens prästgemenskaper, lämnar flera av dem gruppens uppsikt, blir
ensamma och stagnerar. Först efter Lukas' död följer en reorganisation, där flera
prästkommuniteter lämnar orden, men där samarbetet mellan de kvarvarande befästs
och den moraliska och andliga enheten inom gruppen utvecklas.

Lukas' första genomgripande slag mot gruppens enhet är hans >flyktu från Vad-
stena till Rom år r4oo och hans nya självtagna uppgift som generalkonservator
för birgittinorden. Det var en liten brytning Lukas företog. Den tycktes rymmas
inom ordens sruktur. Men dess innersta drivkraft, splittringen, blev konstant. Vad
som först var en lätt schism, blev ett tillstånd, ett särskilt slags spänningsläge, som
återkom vid varje fortsatt birgittinsk klostergrundning, som skuggan följer ljuset.
En i och för sig normal nyskapelseprocess fick på så sätt ett osunt drag över sig,
som observerades och påtalades av kyrkoledningen i Rom. Men Roms ingripande
hade till en början bata samma effekt som att röra i en myrstack: en frenetiskt ökad
aktivitet prÄglar biiden av birgittinernas ordensorganisation på r4zo-talet.

Här inträffade Lukas' andra slag mot gruppeos enhet. Det var den stora processen

mot Johannes Ser Mini, provisorisk föreståndare för det ännu ej självständiga bir-
gittinklostret i Genua. Denna process är huvudämnet för Cnattingius' arbete. Bak-
grunden är, att en föreståndare för ett självständigt birgittinkloster (enligt de statuter
som utarbetats i Florens under Lukas' ledning omkring r4r2, som godkänts av
Pisapåven Baldassare Costa och därefter också av enhetspåven Martin V) skulle
vara överordnad den provisoriska föreståndaren för ett ofullbordat birgittinkloster.
Så hade Lukas formellt varit provisorisk föreståndare i Florens under Vadstenas över-
höghet fram till r4r8, fast han inte låtit denna underordning spela någon praktisk
roll. När han nu själv kom i chefsställning, visade han snabbt sina avsikter att
vilja bestämma i förhållandena i Genua. Den speciella piken häri ligger i att Genua
ägde en mycket äldre birgittinsk tradition än Florens. Det var i Genua Alfons av

Jaen bott som eremit, där hade uppenbarelserna ordnats och avskrivits, och Cnat-
tingius anser att det var där Lukas kan ha lärt känna'birgittinorden, sedan han
kommit över dit från Spanien. Här är det som Lukas, under åberopande av formell
överhöghet, inskrider mot Johannes Ser Mini och anklagar honom för att vara
kättare och avfälling, emedan Ser Mini inte ansett sig ännu kunna bygga ett
birgittinskt nunnekloster intiil det redan länge bestående prästkonventet i Genua.
Striden blev hård och dramatisk, Ser Mini fick lämna Genua men erhöll i gengäld
av påven personligen den berömda kyrkan S:ta Cecilia i Rom som klosterkyrka
för ea birgittinprästkonvent.

Vad det birgittinska ordenslivet i Genua och Florens denna tid genomgått av
inre kriser och påfrestningar, behöver knappast framhållas. Initiativ stod mot initiativ,
men goda impulser föddes också ur vad som tycktes vara förstörande krafters spel,
även om de bästa avsikter ibland ledde till totala misslyckanden. I detta kaos var
det generalkapitlet i Vadstena r42g, som syns ha blivit början till ett tillfrisknande.
Det var Lukas' sista insats. Han dog hos augustioerna i Kungälv pä ätewågen frän
det generalkapitel, där bans linje formellt segrade.

Den man som genomlevde detta, var emellertid en annan än den som 3o åt
tidigare opponerat mot sina överordnade. Nu var han chefen för eo av ca 16 funge-
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rande prästgemenskaper, men ändå nu 
- 

trots sitt chefskap 
- 

en så mycket mindre
del av hela gruppen än vad han varit är r4oo. Han var medlem av en församling
som beslutade, att det var birgittinprästernas uppgift att utöva själavården i ordens
nunnekloster och pilgrimskyrkor, och att de inte hade rätt att dra sig undan någon
del av denna sin uppgift. Och vad hade han själv kämpat för? Han hade arbetat
för att behålla auktoriteten över den nu dömde Johannes Ser Mini, att mot Ser Mini
till varje pris vara så ense med ordens bokstav, att denne inte skulle kunna finna
något kryphål ut ur lydnad och underkastelse under Lukas, sin chef. Nu satt Lukas
i en församling, som ur väsentliga aspekter motiverade birgittinprästernas religiösa
kallelse. Hade han, taktikern, polemikern, väntat sig en sådan bakgrund för sin egen
ståndpunkt, han som enligt källornas vittnesbörd till det yttersta sökte få sin om-
väild att ffo, att Ser Mini varit en långsint, sinnlig lätting, medan källorna vitsordar
hans karaktär och religiösa fasthet?

Cnattingius, som urett dessa svårgenomskådade förhållanden, ställer inte sådana
frågor. Men den kyrkohistoriskt uppmärksamme katolske läsaren gör det. Man kan
nämligen fåga sig: vad var det i den första prästgemenskapen i Vadstena som ledde
den till att Lukas upptogs i kretsen men ändå kom i konflikt med den på så svår-
artat sätt? Hur kunde det behövas ett tillskott av rler än ett dussin nya direkt enga-
gerade prästgemenskaper för att inom orden inleda ett tillfrisknande, som borde ha
kommit decennier tidigare?

Här kommer källäget in i bilden. Våra källor säger ur denna synpunkt mindre om
primärgruppen, prästgemenskapen i Vadstena, än om flera av de nya prästgemen-
skaperna. Cnattingius' arbete år kanske just här speciellt givande.

Den engelsha kretsen av birgittinska präster hade fått sin inspiration direkt från
Sverige. Men den utvecklade uosgnistan mot bakgruflden av en mycket längre katolsk
och klosterlig tradition. Så kunde Thomas Fishbourne i Rom reda ut de kyrko-
rättsiigt komplicerade frågor Lukas väckt, på ett sätt som helt motsvarade vad eliten
av romersk tradition sökt sig fram till. Han och hans medbröder från Syon Abbey
hade inte tvekat att gå sin egen väg i förvärvet av privilegier för sitt kloster; nu
visade det sig, att friheten och självständigheten också gjorde dem kapabla att lösa
de stora gemensamma ordensproblemen.

Den pohka kretsen av birgittinska präster gjorde samma insats, men med andra
medel: de led sig i tysthet fram genom ensamhetens och övergivenhetens år. Klosret
i Lublin såg sig i stort sett övergivet av ett Vadstena, som överlåtit åt Danzigs
birgittinkloster att vinna insteg i det slaviska kulturområdet. I stället för att det
svenska klosuet direkt upptog obelastade polska kontakter, drogs så nygrundningen
in i den tysk-polska känslokonflikten. Även om flera av Danzigs birgittinpräster
uppenbarligen stod lojala mot sin andliga överhet, den polske biskopen, och alltså
var villiga att verka för Mariesegers kloster i Lublin, så var dock detta kloster grundat
av I7ladyslaw Jagiello för att fira Polens seger över Tyska Orden. Lukas tycks ha
utövat sitt sjåIvtagna ordenschefskap synnerligen hårdhänt mot misshagliga birgittin-
bröder från Danzig och Lublin på besök i Florens, så att det förra klostret kom i
vanryktg det senare hotade att stagnera, flera präster i sistnämnda kloster begärde
dispens att lämna orden efter Lukas' död.

Den nord.tyska ktetsen av birgittinska präster verkade livligast med centrum
utanför Li.ibeck, frzmf& allt genom en lycklig hanseatisk nygrundning i Stralsund,
och genom strävan till loialitet mot Vadstena, på sanma gång som man ville till-
godose behovet av organisation och rättsligt fasdagda normer i umgänget mellan
klostren. Den d,anska kretsen på Lolland slutligen förverkligade Vadstenas inspira-
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tion på ett mer enhetligt och samtidigt öppet sätt än moderklostret 
- 

klosterkyrkan
i Maribo är det bästa uttrycket för denna anda.

Men framför allt den italienska kretsen av birgittinpräster gick med klata verba
sin egen väg och tog dramatiskt avstånd från Lukas och hans ordenssyn, som ju
Lukas alltid framställde som det avlägsna svenska klostrets normativa uppfattning.
Vadstena kom så i Italien att framstå som formalismens förkämpe på det spontana
andliga livets eller på den kaooniska rättens bekostnad. Kampen mot Lukas och
Vadstena fördes i Italien till det bittra slutet, till förlusten av alla birgittinkloster
utom två. Cnattingius' undersökningar har särskilt klarlagt denna historia.

Sådan var, tecknad i grova drag, miljön som äntligen lyckades lösa de problem
Lukas väckt och repareta följderna av hans första, skenbart så oskyldiga och berät-
tigade uppror mot de första Vadstenafäderna. Slutet vänder blicken till hela hans
livslopp, till begynnelsen av det ordensliv som uppvisat så egendomliga drag. Också
här ger oss Cnattingius nyckeln 

- 
utan att använda sig av den.

Cnattingius visar: r) att Lttkas som ung låtit kastrera sig för att bli fri från
köttets frestelser, i önskan att bli präst; z) att Lukas mot den kanoniska rättens
regler fått dispens från detta hinder för prästvigning; 3) att Lukas sökt inträde i
Vadstena; 4) att pråstgemenskapen vid hans inträde känt till hans förhållanden
genom otvetydiga, fullt klara dokument och intyg; 5) att fLera Vadstenafäder, uppen-
barligen främst Magnus Petri, omfattat Lukas med särskilt varma känslor,

För svensk medeltida kyrkohistoria är dessa fakta, som alla fnmgär av Cnattingius'
undersökning, av utomordentlig betydelse. Här träder oss inom gemenskapen i Vad-
stena vissa brister till mötes, som vi inte alltid hafr så lätt att urskilja, Vi möter en
visserligen uppriktig och andligen stark, men i flera ting oförstående församling av
präster, som väl inför religiösa problem hos människor av sitt eget slag kunde göra
stora ting, rnen som tydligen fann sin gräns inför ett så märkligt fenomen som denne
spanske präst, och sedan den beslutat sig för att acceptera honom 

- 
ej var i

stånd att senare ändra sin åsikt. Kanske spelar också in ett element av godtrogenhet
mot det utländska, när det bär de yttre kännernärkena av god, ja, heroisk katolsk
kristendom och försakelse. Man kan ju inte i Vadstena ha frånkänt Lukas' avsikter
ett andligt värde. Att bekämpa och övervinna köttets frestelser, att hugga av handen
och riva ut ögat som är till förförelse 

- 
det låter sig ur vissa aspekter begripas i

ljuset av evangeliet. Men farorna av en felaktigt uppfattad evangeliets efterföljelse
har man rydligen ändå inte blivit medveten om i tid. Den klarsynte betraktaren
måste ju, i överensstämmelse med kyrkans kanoniska hinder för prästvigning vid
självstympning, ha sagt sig, att detta sätt att. töLja Kristi ord inte kunde vata vad
Kristus menade när han talade om handens och ögats förförelse (Matt. 5:27-30,
18: 8-9; Mark. 9: 42-48), eller när han talade om den som för himmelrikets skull
gör sig otjänlig till äktenskapet (Matt. 19: 3-rz). Lukas' handling må en själavårdare
ha betraktat med faderlig kärlek och förståelse, som en vilseförd eller omtrkknads
förtvivlade desperation. Men vad en $äla$rjare från sin synpunkt kan ha bedömt
med faderlig kärlek, det hade ett ordensöuerbuuud, inte på samma sätt haft anledning
att godta hos en person som sökte upptagning i klostret.

Här har Vadstenafäderna uppenbarligen inte kunnat se faran av att jämställa en
man, som hade denna självförvållade defekt, med gruppens övriga medlemmar. De
fick i 3o är fön en kamp på liv och död för att rädda sin orden från de stormar
denne man drog in över den. Och till slut frågar man sig, om det alls var Vadstena,
som vann kampen i dess inre aspekter. Var det inte snarare de nya prästgemenska-
perna? Skulle Vadsteoas egen ptästgemenskap r43o ha varit mer mogen än t393 an
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ta ställning till ett så 
- 

det måste erkännas 
- 

komplicerat mänskligt problem som
det Lukas erbjöd?

Kanske är Vadstena prästgemenskaps hållning i fÅga om Lukas ett indicium på

en viss brist på psykologisk förståelse, en bristande människokännedom helt enkelt,
som i sina konsekvenser Aan ha varit en ödesdiger lucka i Vadstena klosters andliga
insats i det medeltida svenska samhället. Och i så IaIl vägr^ man kanske som av-
slutning på dessa reflexioner uttala förhoppningen, att problemkomplexet inte skall
sakna sin betydelse vid belysningen av teformationen i Sverige som andligt skeende.
Ty så länge man låter ftägor av denna art stå utanför diskussionen, förblir det lätt
att avge så kategoriska yttranden om klosterväsende och ordensliv, som man hört
exempel på i samband med Glumslövs klostergrundning de gängna tio åren. Först en
nära, omsorgsfull granskning kan ha utsikter att visa, vad som var friskt och vad
sorn var sjukt eller saknades i svenskt medeltida klosterliv * och därmed också visa,
vilket berättigande en inhemsk svensk opposition mot klosterväsendet på r5oo-talet
kunnat haft, oavsett dess roii som eko av utländska kyrkokriser.

Tore Nyberg

läsare. I)ess regel är sträng och systrarna
inbjuds att leva ett liv, som i svensk miljö
verkar djupt chockerande och ofta döms
som livsfientligt. Men när man möter den
intelligenta och kloka kvinna, som är
ordens goda moder genom århundradena,
märker man verkligen ingenting av ona-
tur. Den heliga Teresa är sund, äkta och
frisk ända in i kärnan av sin personlighet.

Ja, man tycker sig sällan ha mött en
kvinna med så mycket av mänsklig kvali-
tet. Samtidigt ägde hon näden att vara
uthållig i sin tro. Därför blev hon, i
yttre måno en värnlös kvinna, starkare
än sina motståndare bland Spaniens kyrk-
liga digfitdrer, som försökte hindra henne
med hjälp av alla sina klerikala resurser.

Ja, historien har visat, att hon till och
med var visare än påven Eugen IV, som
r43z medgav en mildring av den ur-
sprungliga regeln. Det var Teresas sträng-
het, som tillhörde framtiden.

I en bönbok som tillhört Tetesa, fann
man en papperslapp, där hon antecknat
följande, som på spanska har formen av
en liten dikt: >Låt intet förvilla, intet
skrämma dig. Allting förgås, blott Gud
förändras ej. Tålamodet allt besegrar.
Den sig på Gud förlitar skall intet fattas.
Allenast Gud är nog."

J. Theeuwes: Teresa a!
Aaila. HäIsingborg ry61, Karme-
litklostret, Gantofta. Kr. rz: 

-.
Den heliga Teresa hör till de alltjämt

levande. Den gren av karmelitorden som
hon reformerade och satte sin prägel på,

är med sina aderton tusen munkar och
nunnor fortfarande livskraftig och tycks
inte minst i vår tid ha en stor uppgift
att fylla. Sannolikt är det ingen tillfällig-
het, att detta århundrades kanske mest be-
tydande kvinna vid sidan av Eva Curie,
den tyske filosofen Edmund Husserls ge-

niala lärjunge Edith Stein, efter en upp-
märksammad konversion blev karmelit-
nunna i Köln.

Nu har den heliga Teresas döttrar
kommit till Sverige och vid invigningen
av deras kloster förelåg Theeuwes bio-
grafi över det spanska helgonet. Sam-
tidigt som tidningspress och TV förmed-
lade ett ögonblicks kontakt med det se-

naste skottet på karmelitordens träd,
innan klausuren stängdes för alltid, kunde
man med författaren som insiktsfull cice-
ron återvända till begynnelsen på r5oo-
talet, då fröet slog rot i spansk jord.

Det är säkerligen klokt att presentera
karmelitorden på detta sätt för svenska
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Dessa ord låter Theeuwes med rätta
bilda sluwinjett till sin levnadsteckning.
Strängt taget är de inte originella. De ut-
trycker enkel kristeo tro och övertygelse.
Men det finns något i Teresas version,
som ger orden en särskild glans och

klang. När man följer henne genom livet

- 
från ungdomens klosterlöfte, över

sjukdomsåren och sedan i arbetet att
bygga upp kloster efter kloster, som hon
fyller med sin anda 

- 
upptäcker man

snart den korta diktens verkliga innebörd.
I den möter Teresas hela livserfarenhet,
utkristalliserad ur årens skiftande upple-
velser och verifierad i mänga kritiska
ögonblick. Så vittnar hon om den kristna
trons bottenlösa resurser. Är det därför
som så många älskar henne?

Det är glädjande att den heliga Teresa

har fått en så utmätkt levnadsteckning på

svenska. Nät man läst den välskrivna och
väl sammanhållna biografin är det bara
en sak man beklagar: att den inte publi-
cerats på ett förlag, som når ut till en

större allmänhet. Både författaren och bo-
kens huvudperson hade förtjänat det.

SL

Laura Petri: Ignatius aa
Loyola 

- 
en bok om att hiälpa

siälar. Stockholm 1963, Natur och
kultur. Kr. 2ri 

- 
26. 

-,
>Jesu sällskap, metodismen, Frälsnings-

arm6n, se där tre armåer otganiserade
{ör världens erövring för Kristus." Så

skriver Laura Petri i förordet till sin
sista bok, som nu utkommit posthumt.
Parallellen låter kanske djärv och över-
raskande men den har framförts tidigare.
Både Booth och \Tesley har uttalat sig
positivt om jesuitordens stiftare.

Ignatius är en person, som man inte
får grepp om så lätt. Det beror inte
minst på mytbildningen kring honom.
Laura Petri lyckas frigöra sig från den
och kommer honom nfua pä ett sätt som

även en av Ignatius lärjungar kan upp-

skatta. Hon har protestantiska föregångare
i denna strävan 

- 
tysken Boehmer och

amerikanerna Van Dyke och Sedgwick.
Deras arbeten torde ha varit av betydelse
för henne, liksom den engelske jesuiten

Brodericks bok Origin of the lesuits.
Över huvud taget måste hennes beläsen-
het i ämnet framhävas, även om man
saknat Monumenta Hi$orica Societatis
Iesu i litteraturförteckningen. Ignatius
samlade brev (rz volymer i Monumenta)
hör till de viktigaste källorna om honom
och är ovärderliga om man vill se något
av Ignatius sådan han verkligen var.

För Laura Petri är Ignatius främst en
handlingens man 

- 
förklarligt nog, då

hon vill dra paralleller med \Tesley och
Booth. Men författarinnan ser även de

fint mänskliga dragen hos Ignatius. Så

understryker hon ofta den kärlek, som
hans lärjungar hyste för honom. Att han
var en stor ledare har väl ingen betvivlat
och Laura Petri berättar bl. a. ett roligt
exempel. Det fanns redan tidigt två kol-
legier i Rom, som leddes av jesuitorden.

De båda rektorerna råkade i tvist om en
penningfråga, och ingen av dem ville ge

med sig. Ignatius löste tvisten på ett sa-

lomoniskt 5i11 
- 

genom art helt enkelt
låta dem byta plats.

Den gamla myten om att >ändamålen
helgar medlen> avlivas kort men effek-
tivt. Skulle man påpeka några brister i
boken vore det den något summariska
behandlingen av de andliga övningarna
och av den rypiskt ignatianska fromheten.
Men mycket av detta finns ändå med, in-
bäddat i en levande och lättläst framställ-
ning. En särskild eloge bör den få, som

bearbetat originalmanuskriptet för publi-
cering. Det har inte bara förkortats. En
del lyriska kommentarer har skalats bort,
viiket åtminstone enligt anmälarens me-
ning förhöjer bokens värde.

Varför man bett docent Gunnar Hiller-
dal att skriva förordet är dätemot höljt
i dunkel. Han måste visserligen medge
att tidigare skildringar av Ignatius varit
ensidiga och orättvisa, Men "historiens
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grymma ironi förvandlade den innerliga
gemenskapen i Jesu sällskap till en orden
av intrigerande kyrkopolitikeru. Dylika
formuleringar är verkligen inte veten-
skapliga, och står i bjärt kontrast till
Laura Petris sobra skrivsätt.

Lars Rooth SJ

Anders Ehnm ark: Angola.

- 
Per \(ästberg: Mogam-

bique. Verdandi-Debatt. Malmö
1962, Caveiors/Prisma. Kr. 7: 5o.

Erik I7. Nielsen: Afri-
hanska rusproblern. Stockholm

ry63,Diakonistyrelsens. Kr. 5: 5o.

Verdandi-Debatts dubbelvolym vill
rikta uppmärksamheten på en sektor av
kolonialism som varit nära att glömmas
bort. Den portugisiska diktaturens över-
välde i Afrika främst förkroppsligat i
SaIazar. Genom bokens avslöjande av en
raspolitik och utsugning likvärdig rned
Dr. Verwoerds och Sir Roy \i(elenskys

gisslas också moderlandets politik, som
ofta skyms av den aktuella antifranco-
vågen.

Detta är förvisso ett gott och nödvän-
digt företag, men tyvärr till sin upplägg-
ning inte helt lyckat. Genom att plocka
samman två separata böcker till en volym
tvingas läsaren traggla igenom tröttande
upprepningar, då ju kolonialpolitiken i
stort är densamma i båda kolonierna. En
brasklapp förklarar visserligen detta med
att de båda delarna ska kunna läsas se-
parat. Då hade man ju inte behövt köpa
mer än en!

Ånders Ehnmark skriver ambitiöst men
föga njutbart ordet tillåts i detta
sammanhang. Hans redogörelse för Ångo-
las geografi blir en lektion med ,pigga,
exempel och han lyckas inte helt gripa
med sina skildringar av det vita våldet.
Anhopningarna av våldsexempel gör lä-
saren nästan immun. För den sidan av
saken får i stället Per \fästberg svara.
Med sin knappare, mer disciplinerade stil
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fär han det verkligen att bränna till när
han endast antydningsvis berättar om mi-
litära straffexpeditioner, slavhandel och
annat som utmärker Portugals kolonial'
politik. Ehnmarks intressantaste avsnitt
behandlar i stället Salazars kolonialideo-
logi. Den metafysik han hänger sig åt
karaktäriseras av tesen: det andliga går
före det materiella. Detta betyder i prak-
tiken att han kryper bakom den katolska
kyrkan! Man ger afuikanerna en kristen-
dom utan det kristna människovärdet. De
kyrkliga kretsarnas hållning till denna
regim är för övrigt ett kapitel man ställer
sig frågande inför. De ehnmarkska an-
greppen mildras dock i viss mån av rVäst-

berg, som kanske förstått frågans kom-
plexitet bättre. Han drar exempelvis fram
en sådan man som ärkebiskopen av Beita,
men denne tycks vara den ende mot-
ståndsmannen av format inom kyrkan.
Detta alltså i motsats till bl. a. Sydafrika
och Rhodesia, där ju den katolska kyr-
kan gätt i spetsen för oppositionen.

Även om volymen alltså inte som hel-
het år avgjort läsvärd finns där dock
många korn för den inuesserade. Vad
man kan rekommendera d,r att börja
med den senare delen (\?'ästbergs om
Moqambique) och sedan välja smakprov
ur Ehnmarks.

Till skillnad från dessa böcker som
nästan uteslutande berättar om vålds-
handlingarna och i viss mån deras poli-
tiska bakgrund lägger Erik \(. Nielsen
i sin At'rikanska rasproblem huvudvikten
vid de psykologiska orsakerna till apart-
heid. I ett häfte på ett 5o-tal sidor hinner
han även med att teckna något av den
politiska bakgrunden och illusuerar med
exempel från Sydafrika och Kenya. Fruk-
tan är Iör honom nyckelordet, fruktan
hos både de vita och de färgade. Nielsen,
som är generalsekreterare i Danska Mis-
sionssällskapet, ger också den kristna sy-
nen på apartheid. Det är den sidan av
saken som ger boken dess egenvärde. Här
fär man eo mer nyanserad bild av de
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kristna kyrkornas inställning. Författarens
förståelse för den holländsk-reformerta
kyrkans diskriminering uppvägs av hans

analys av kyrkan som kyrka, vilken resul-
terar i ett totalt utdömande av den kristna
åtskillnaden mellan svart och vit. Den
ar ju för övrigt inte kristen! Katolska
kyrkan awerkas pä nägra rader. Nielsen
påpekar att den är den enda kyrka, som
här tagit definitiv ståndpunkt mot rege-
ringspolitiken.

Birgitta \Y/inbäck

Victor Vinde: d'e Gaulle
och Frankrike, Verdandi-Debatt.
Malmö 1962, Cavefors/Prisma,
Kr. 7:5o.

Europas problembarn. Så skulle man
kunna beteckna både Frankrike och dess

ledare de Gaulle 
- 

i synnerhet som den
senare älskar att identifiera sig med det
förra. Vindes bok är ett försök till analys
av bäda och ett synnerligen lyckat sådant.
Det är en paradoxal bok, som handlar
både om en begynnande välfärdsstat och
kanske en diktatur i vardande. Inled-
ningen ger en klar och överskådlig bild
av bakgrunden till de Gaulles Frankrike.
Den förklarar mycket av den radikalism
och det reaktionära synsätt som bäda år
intimt sammanflätade i fransk politik av
i dag.

Vinde bevisar med all önskvärd tyd-
lighet att de Gaulles maktövettagande
r958 var en nödvändighet samtidigt som
han beklagar det. Generalens stora för-
tjänst 

- 
att gön slut på algerietskan-

dalen 
- 

kostade ju Frankrike, anser han,
dess demokrati! De intressantaste av-
snitten i boken handlar om krisen inom
arm6n och de Gaulles fortsatta väg mot
envälde. Situationen i den franska arm6n
blottar missförhållanden som får en fted-
lig genomsnittssvensk att häpna. Att of-
ficerskåren i så hög grad varit en härd
för klasstänkande och fascism förklarar
en hel del av algerietkrisen. Det finns

heller ingen anledning am misstänka
Vinde, som ju är en verklig kännate av
Frankrike, för felaktiga slutsatser även

om de ibland verkar en smula tvärsäkta.
Ånalysen av de Gaulles storpolitiska

id6er är verkligt medryckande och Vinde
slits mellan fördömande och beundran.
Något som inte gör boken mindre intres-
sant. Vem kan förresten analysera denne
general, som genom sin envishet för-
virrar världspolitiken? Trots de farhägor
man med Vinde måste hysa föt de Gaulles
väg mot diktatur, drar man också på mun-
nen åt generalens sätt att barnsligt hänga
fast vid rangrullan kanske på gränsen till
storhetsvansinne.

Boken avslutas med en översikt av vik-
tiga åata i Frankrikes efterkrigshistoria
och en del statistik.

d,e Gaulle ocb Frankrike är som helhet
en läsvärd orientering orn det möjligas
konst i Frankrike.

Birgiua V/inbäck

Georg Siegm unå: Gottes-
glaabe und' teelitcbe Gesand.beit.
\ilfiirzburg t962, Echter.

Förhållandet mellan den religiösa tron
och människans hälsa är ett problem som

både läkare och själasörjare inresserar sig
för. Prof. Siegmund, väl bevandrad i båda
äannena, visar genom en kulturhistorisk
överblick, varför man i dag inte mer kan
hålla fast vid upplysningstidens uppfatt-
ning, att religionen är en illusion som

själsligt sjuka och besvikna tar sin tillflykt
till. H. Bergson kom, utgående från
freudianska principer, till det övetras-
kande resultatet, att iust de människor
som är mest förenade med Gud har den
bästa förutsättningen för en harmonisk
psykisk utveckling. Helgonen ät, enligt
Bergson, de mest sunda i psykiskt av-

seende; fulla av energi och handlings-
kraft. Även tidvis förekommande kropps-
lig svaghet kan inte bryta ned deras inre
styrka.
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Författaren visar med många exempel
ur det moderna livet att själsligt samman-

brott, nervös rädsla och missbelåtenhet
mänga gänger har sin verkliga rot i för-
trängda eller olösta religiösa problem.
Människans djupaste skikt är andligt.
Oordning som breder sig ut där har sina
återverkningar även inom den kroppsiiga
sfären. Strindbergs disharmoni t. ex. får
sin förklaring, menar författaren, i hans
skuldmedvetande och hans brist på fast
tro på Gud.

Särskilt skuldkänslan behöver en lös-
ning på religiös vag. Författaten fram-
häver här biktens betydelse; den för i
samband med ångern till psykisk fri-
görelse och förvissning om Guds för-
låtelse. Inuessant är hänvisningen till
>ateistens bikt" ur Camus' roman La
cbate, där en otroende av inte nödvän-
dighet drivs aa bekänna sina syndet för
andra människor.

Boken kommer människan i våt tid till
mötes, när hon i religionen inte bara
söker teoretiska sanningar utan även kon-
kret hjälp i sina jordiska problem. Tron
på Gud kan på så säm bli en förutsätt-
ning för själslig hatmoni och ingen so-
matisk eller psykisk behandling karr er-
sätta den.

Författaren tar upp flera andra problem
som förtjänade en mera ingående behand-
ling. Men vår anmälan skall ju inte er-
sätta läsningen av själva boken.

losel Bencsik SI

Luigi Ägustoni: Grego-
fianiscber Cboral, Freiburg r963,
Herder. DM z3: 8o.

Hur de gregorianska melodierna har
sjungits i gamla tider vet vi ännu inte
med säkerhet. Dessa melodier är beva-
rade i en notskrift vars rätta läsning fort-
farande är en öppen fråga. Komponis-
terna skrev dåförtiden inte noterna på

linjer, som det har gjorts efter rooo-talet,
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och själva noterna eller notgrupperna an-
gavs genom mer eller mindre invecklade
tecket (neumer) som påminner något om
ett slags arabisk skrift.

Hur har detta notsystem tolkats? Hur
skall vi interpretera det? Problemet torde
i och för sig inte vara sä aktuellt för oss

då vi faktiskt har kommit fram till vissa
kompromisser. Men olikheter i värde-
ringen av de gamla nottecknen medför
tyvärr också olikheter i melodiernas in-
terptetation. Sedan den gregorianska
sångens renässans började har därför en
vetenskaplig undersökning av alla manu-
skript bedrivits, och en ny vetenskap,
,semiologinr, inkopplats för att lä fram
det exakta musikaliska värdet av den ur-
sprungliga gregorianska notskriften.

Luigi Agustonis verk måste bedömas
mot derna bakgrund. Boken kom ut r959
på italienska: Elementi di canto grego-
riano, Padua, och 1963 i en omarbetad
översättning på tyska. Den sistnämnda
upplagan, Gregorianischer Cboral, är en
värdefull lärobok som först och främst
tar sikte på praktiska frågor. Men för-
fattaren tar också noggrant hänsyn till de
senaste resultat, som källforskningen och
,semiologin, har kommit fram till. Hu-
vuddelen av boken (sid. :l-zo8) behand-
lar ingående de olika typerna av noter
och notgrupper, deras värdering och rnu-
sikaliska interpretation.

fr. R-M Crochet op

Professor J. M. Bochenski s upp-
märksammade bok lVege zurn philo-
sopbischen Denken (Freiburg r96r, Her-
der) har glädjande nog utkommit i en
god svensk översättning hos bokförlaget
Narur och Kultur (Stockholm 1963) un-
der titeln Vägar till filosofin (kr. rz: 5o).
Vi återkommer i första numret av vår
nästa ärgäng med en utförlig recension.
Redan nu vill vi erinra om denna boks
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