
CREDO
KATOLSK

TID SKRIFT

NR O .,66.al

ÄncÅNc 47

rNNnHÅIr,

48 Sedan sist: Ett svenskt kyrkojubileum
Den katolska kyrkan i Polen

53 Objektiv religionskunskap? Pq Beskwtt

58 Peter Wust - en kristen antropolog Hermann Simon

66 Japan och Europa Jolm Peterson

78 Den katolska kyrkan i Irland Alf Åberg

Katolska perspektiv

83 Kyrkan i Rhodesia

J. H. Newman Apostolate

85 Religionen i Kina
87 Våirldens överbefolkning

9r Litteratur
Lars Melin: Färgarens hand

: , -.. ::,..1

, 'l:
_..:',i;',. 

r' :,,_
j:.
i... .':i.
t,, "1-.
\ 

'- 
, '"1:r.

\' .1

\t ri q 'Y:r:

PRIS KR. 5:-



PÄ SVENSKA
föreligger nu följande betydande katolska dokument:

PAULUS VI:
ENCYKLIKAN I>ECCLE SIAM SUAM>

Såirtryck ur Credo. Kr. 5: -
DET ANDRA VATIKANKONCILIET:

KONSTITUTION OM DEN HELIGA
LITURGIN
KONSTITUTION OM DEN GUDOMLIGA
UPPENBARELSEN
DEKLARATION OM RELIGION SFRIHETEN
SAMt DEKLARATION OM DEN KATOLSKA
KYRKANS FöRHÄLLANDE TILL DE ICKE.
KRISTNA RELIGIONERNA (i ett häfte)

Pris per häfte kr. 6:-
Kan även rekvireras genom postgirokonto 61 874r, Ka-
tolsk Informationstjänst, Kallh?ilI

JOHANNES XXIII:
MATER ET MAGISTRA

Pris kr. ro:-
Med en översikt över den katolska sociallärans utveckling
sedan år r89r.

PACEM IN TERRIS
Siirtryck ur Credo - katolsk tidskdft. Pris kr. 8:-

Dominikanernas Bokhandel
lrNNfceraN 75, srocruolM. TEL. 623863

Katolska Bokfö Åaget
' NORRA SMEDJECATÄN 24, STOCKHOLM. TEL. 2t33o5



SEDÄN SIST
Ett suenskt kyrhojubileurt

har under diskreta former firats till hundraårsminnet av Nathan Sörderbloms

fodelse. D2irmed har man apostroferat en insats i detta århundrades kyrkoliv,
som fått förnyad aktualitet genom det starka intresse som de ekumeniska

frägorna f.ör narvarande tilldrar sig.

Nathan Söderblom förenade i sin person vetenskapsmannen och den prak-
tiskt arbetande kyrkoledaren. Han var en betydande religionshistoriker och

blev så småningom ärkebiskop i Svenska kyrkan, som han på ett verknings-
fullt sätt levandegjorde i tal och skrift tack vare sin av djup inlevelse genom-

lysta framställningskonst. Han tillhörde den generation som återupptäckte
,fädernas kyrkan, den svenska sockenkyrkan, med allt vad hon symboliserar

av historisk tradition och särpräglat andeliv.
Men Nathan Siilerbloms banbrytande insats var det ekumeniska arbetet,

hans livs stora lidelse, och för det ägde han i vissa avseenden utomordent-
liga förutsättningar. Han åtnjöt respekt som forskare, och mer än någon

annan svensk kyrkoman i modern tid knöt han kontakter över hela världen.
Framför alh var han ett geni i konsten att vinna människor för sina ideer.
Mötet med Nathan Sörderblom har för mänga blivit en stor och livsavgö-

rande inspiration.
Under en fölid av är arbetade han för att få till stånd ett ekumeniskt möte

i Stockholm är 1925. Dess förhistoria har blivit fortjänstfullt utforskad och
Nathan Sörderblom själv har skrivit en stor bok om mötet. Vi får en klar
bild av de nästan oöverstigliga svårigheter, som höll pä att göra mötet om
intet. Att det kunde genomföras måste tillskrivas Nathan Sörderblom per-

sonligen, som inte slappte sin vision av en enad kristenhet.
Der har nästan till leda påpekats att den katolska kyrkan inte deltog i

Stockholmsmötet r9z5 och detta påpekande har ofta inneburit en outtalad
kritik. Man kan då erinra om att även protestantiska samfund ställde sig
utanför. Men ur katolsk synpunkt väsentligare är naturligtvis de skäI, som

kyrkan hade för sitt ställningstagande. Ingen kan bewivla att hon upplever
splittringen som ett öppet sår. Katolikerna bekänner ju una sdncra catholica
ecclesia; enheten är en del av kyrkans tro och har sin grund i Kristi vilja.
Nu - 

efter det andra vatikankonciliet kan väl ingen heller bewivla kyr-
kans längtan efter enhet. Konciliet har ju åstadkommit något som närmast
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Sed.m. sist

liknar en explosionsartad vitalitet när det gäller ekumenik. Det förefaller som
om sedan länge uppdämda krafter har frigjorts och satts i rörelse.

Därmed inte sagt att kyrkan ängrar sitt nej till Stockholmsmötet 1925.
När det första världskriget var över och det ekumeniska mötet förbereddes,
hade kyrkan ganska dramatiska år bakom sig med ett långt och påfrestande
motstånd mot alla de heresier, som bröt fram under r8oo-talet: materialism,
Kristus-förnekelse och relativism i trosfrågor. Hennes svar på allt detta var
inte att >modernisera> sin tro utan att fordjupa och klargöra den genom
viktiga dogmatiska preciseringar. På i princip samma sätt har det andra
vatikankonciliet arbetat för att göra kyrkan funktionsduglig i vår tid. För-
nyelse i alla former inom kristenheten börjar enligt katolsk uppfattning
oundgängligen med reflexion och meditation över den av Krisrus uppen-
barade sanningen till fördjupad insikt om den och dess konsekvenser. Ingen
ekumenisk entusiasm i världen kan ersätta denna katolska grundprincip och
eftersom Stockholmsmötet r9z5 i detta avseende inte höll minimimåtten
kunde kyrkan inte delta.

Men trots detta förtjänar Nathan Siderblom att hedras som en ekumenisk
pionjär med ett uppriktigt och hoppingivande uppsåt och med en personlig
hållning gent emot andra kristna, som var föredömlig. Häri låg hans styrka
som ekumen och den är inte oväsentlig. Till ekumeniken hör ju även en
mänsklig sida; den innebär ett möte mellan människor, som varit skilda åt

Naturligwis kan man i detta sammanhang frestas att göta en jämförelse
mellan det kyrkliga läget då och nu. Nathan Söderblom samlade sir eku-
meniska möte kring Life and. lY/ork; han menade uppenbarligen att enhers-
verket lättast skulle kunna genomföras på konkreta praktiska uppgifter.
Denna förmodan torde i stort sett vara riktig. Ar r9z5 fanns ännu en viss
allmänkristen enhet t. ex. i den för det etiska handlandet så väsentliga synen
på människan, men hur är det idag? Man behöver bara tänka på sättet att
angripa befolkningsproblemet Lör att inse hur stor klyftan numera blivit mel-
lan den tongivande protestantiska opinionen och den katolska kyrkan.

Å andra sidan synes ldget vara mera komplicerat om vi ser på det andra
stora ekumeniska huvudtemat: Failb and. Order. Protestantiska teologer som
på facklig nivå penetrerar de dogmatiska trägorna ur ekumenisk synpunkt,
tycks i väsentliga stycken ha närmat sig den traditionellt katolska synen t ex.

på kyrkan och sakramenten. Men representerar dessa teologer den breda opi-
nionen i sina kyrkor? Knappast. De torde stå tamligen isolerade. Hur upp-
riktiga de ån ir, nåt de inte utanför de ekumeniska konferenserna. Medan
den katolska kyrkan idag ständig påverkas av de ekumeniska impulserna
ända ut i sina yttersta förgreningar, förblir protestantismen i sin helhet obe-

rörd av motsvarande ansatser. Detta kan man om inte annat iaktta i Nathan
Söderbloms eget land, Sverige.
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Den katolsha kyrkan i Polen

kan detta fu fira sitt tusenårsjubileum. Ar 966 döptes nämligen för första
gången en polsk furste. Han var gift med en tjeckisk prinsessa och krist-
ningsverket i Polen fullföljdes av makarnas son, vilken av påven Silves-
ter II utverkade att hierarkin upprättades. Detta var upptakten till det kristna
Polen och alltsedan dess har landet haft sin karakteristiska struktur, där det
polska och det katolska vuxit in i varandra till en oupplöslig enhet.

Jubileet får sin höjdpunkt i maj pä Jasna Gora inför Guds moder, som

ofta kallas >Polens drottningu. I nio år har de polska katolikerna förberett
sig. Man har arbetat intensivt med aktuella problem inom själavård och
samhällsliv: ungdomsfrågor, socialt uppbyggnadsarbete grundat på kärlek
och rädfärdigheq äktenskap och familj, undervisning osv. Man har även
firat den s. k. stora, nioåriga novenan under Guds moders beskydd. >Ur de
stora faror av moralisk och social art, som hotar vårt folks själ och dess bio-
logiska existens, kan vi endast räddas genom Vår Frälsares hjälp och nåd,
som vi nedbeder med bistånd av Hans Moder, den allrasaligaste jungfrun>,
skriver de polska biskoparna som kommentar till denna förberedelse. Det
är således fuäga om ett jubileum där man inte patetiskt blickar tillbaka utan
intensivt upplever nuet och ser mot framtiden. Det är inte minnen som
manas fram utan en uppgift, som man försöker lösa: religiös förnyelse.

Minnena finns naturligwis och de lever - något annat vore onaturligt i
Polen, vars historia ända f.ram i vära dagar har mycket atr berätta om brutal
dramatik och tunga lidanden. Inte minst grannen i väster har bidragit till
detta: korsriddarna under medeltiden, Fredrik den Store av Preussen och
Polens delning samt defl tyska ockupationen under det senaste världskriget
år nägra exempel.

Men även i Tyskland finns det sår som värker. Millioner tyskar har måst
Lämna sina hem, där också deras förfäder och föräld rar levat; det gäller folk
från Schlesien, Pommern och Ostpreussen, och de har inte utan skäl svårt
att släppa tanken på sin rätt till den gamla hembygden. På båda sidor om
gränsen finns det således mänga orsaker till affektladdade spänningar och
naturligtvis har även det kyrkliga livet haft känning av detta.

Påven Johannes XXIII inspirerade den katolska kristenheten till broder-
lighet över alla gränser och gav klara riktlinjer för hur den skulle förverk-
ligas, t. ex. i sin encyklika Pacem in terris. Hans efterträdare Paul VI arbetar
i samma anda, liksom konciliet, och det är mot den bakgrunden man måsre
se en inbjudan från det polska episkopatet till det tyska att delta i de polska
katolikernas jubileum.

Inbjudan föreligger i ett brev, daterat Rom den 18 november 1965. Den
långa skrivelsen, som omfattar åtta tätskrivna sidor, är ett dokument av stort
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intresse. Det saknar varje spår av retorik och eftersträvar av allt att döma
en i varje detalj korrekt analys av de månghundraåriga relationerna mellan
Polen och Tyskland. I sin konkreta realism måste brevet ha varit en plågsam
läsning för de tyska biskoparna, om de inte är alldeles okänsliga för vad
tyskar åstadkommit i Polen, även mot Polens kristna. Denna realism kom-
pletteras emellertid av ett sveklöst uppsåt att överbryg ga gamla och nya mot-
sättningar mellan de båda nationerna. >Men trots det nästan hopplösa iäget,
belastat som det är av det förflutna, tillropar vi eder, vördade fäder: Låt oss

glömma. Ingen polemik, inget kallt krig utan inledningen till en dialog, så-

dan som konciliet och påven Paul VI ständigt och överallr eftersträvar. Om
det finns uppriktig, god vilja på båda sidor - och det finns inget skal att be-
wivla den 5aksn - måste ju en äkta dialog ha framgäng och med tiden ge
goda frukter, trots alla brännbara ämnen. Det ekumeniska koncilier tycks
oss vara en kallelse att utan dröjsmål kirja denna dialog på biskoplig nivå
så att vi lär känna varandra, våra ömsesidiga seder och bruk, vår kult och iivs-
stil med rötter i det förflutna och just betingade av detta kulturella förflutna.
I en kristlig och tillika mänsklig anda räcker vi eder handen, ger förlåtelse
och ber om förlåtelse.u

De polska biskoparnas inbjudan är ett offentligt dokument och biskopar-
nas uträckta händer en symbol för vad som bör ske ända längst ned i det
katolska folkets djupa led: två nationers kristna, skilda åt genom bittra min-
nen, förenas i äkta och uppriktig broderlighet.

Måhända vågar man säga att brevet utgör höjdpunkten i förberedelserna
för det polska kyrkojubileet; det måste skrivas innan man kunde fira denna
fest, vars innersta syfte är religiös förnyelse och fördjupning. Brevets bud-

skap fick ytterligare tyngd genom de tyska biskoparnas svar i samma anda.
>Vi är övertygade om och eniga med eder: Om vi trots alla olikheter vill
vara Kristi broder, om vi biskopar så som det blivit tydligt vid detta konci-
lium, först och friimst är ett kollegium av herdar som tjänar Guds ena folk
och om vi leder våra kyrkor i den andan, då måste de skuggor vika, som ty-
värr vilar över våra folk.,

Der krävdes inte så lite civilkurage att publicera denna brewåxling, ur
vilken några citat återgivits. Reaktionerna kom snabbt och biskoparna har
på båda sidor om gränsen blivit utsatta för fräna angrepp. Någor annat

var knappast att vänta. Biskoparna har från äkta religiösa utgångspunkter
visat vägen till lösningen av en politiskt starkt kontroversiell fräga, där
prestige och taktiska beräkningar på ett odesdigert sätt har hindrat alla fram-
steg. Brewäxlingen är dessutom ett glädjande tecken på uppbrott från en

avgränsande nationalism och fram mot ett fordiupat medvetande om det

som över alla nationer, folk- och rasgränser förenar katolska kristna såsom

lemmar i samma Kristi kropp. Det är också - för att tala med Johan-
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nes XXIII 
- 

en inbjudan till >alla människor av god vilja" att med >san-

ningen, rättvisan, kärleken och friheten som ledstjärna finna nya vågar f.ör

de ömsesidiga relationerna i den mänskliga gemenskapenn.

OBJEKTIV RELIGIONSKUNSKÄP ?

Erlan d Sundström: Religionskansäap tör fackskohn, Srock-
holm r965, Bergvalls.

Religionskunskap är som bekant det nya gymnasiets och den nya fack-
skolans ersättning för den gamla kristendomskunskapen. All konfessionell
indoktrinering skall nu snabbt vika för objektiv information, har det sagts,

och läroplanerna inskärper hur viktigt det är att ingen åskådning särskilt
privilegieras utan att alla behandlas objektivt och allsidigt.

Ur katolsk liksom ur andra svenska minoriteters synpunkt är denna om-
läggning en vinning; ur saklig synpunkt är den nödvändig.

Mot denna bakgrund är det oroande, att den första läroboken för det nya
ämnet religionskunskap i fackskolan inte kan sägas fylla läroplanens krav
på objektivitet, framför allt inte vid behandlingen av den katolska kyrkan.
Sundström är en känd frikyrkoman, och det är natudigwis oundvikligt, att
hans egen åskådning sätter sin prägel på framställningen. Av en författarc,
som är kand for kringsyn och ekumenisk inriktning, hade man däremot
väntat sig någon form av förståelse för kristna traditioner, som skiljer sig
från hans egen. Det är ganska typiskt för boken, att de fyra illustrationerna
till kristen gudstjänst (s. 73, 77) samtliga är hämtade från svensk frikyrk-
lighet.

Den katolska kyrkan är för författaren någonting som huvudsakligen hör
s,rmman med medeltiden. Under denna tid blev kyrkan >alltmer katolsk>
(s. lg). Vidskepelse och magi trängde in i kyrkan, och sakramenten uppfat-
tades som magiskt verkande medicin. Man btirjade tillbedja jungfru Maria
som den fjärde personen i gudomen (!) genom inflytande från kulten av

kädeksgudinnor. Avlaten innebar, att man sålde syndernas födåtelse för
pengar (s. 63), en uppgift, som man annars trodde hade försvunnit från nu-
tida lärob<icker. Sammanfattande heter det (s. j9), att >den katolska reli-
gionsuppfattningen är sakramentalistiskr, och vad förf. menar med detta
får man veta p^ följande sida under rubriken )Diskutera det häru: "'Sakra-
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mentalism' har ett betonande av sakramentens mekaniska bruk kallats.
Varpå beror sakramentalism och vad leder den till?> Man f.rägar sig vart
förf. syftar med detta typiska exempel på en ledande fuäga?

Läran om de sju sakramenten (f. ö. gemensam för den katolska och den
ortodoxa kyrkan, vilket borde ha påpekats) har tagits upp under rnedeltids-
avsnittet, varför framställningen på ett besynnerligt sätt kommer am röra
sig i det förflutna: >Natwarden var höjdpunkten i gudstjänsten> 

- 
[1 dsn

det inte nu då? Mässoffret sägs vara ett upprepande av Kristi offer, som

enligt katolsk teologi givewis inte kan upprepas. Dopet i den katolska kyr-
kan framställs som en besvärjelse av onda andar, medan ingenting vågs om
dess väsentliga syfte, nämligen att medföra syndernas förlåtelse och upp-
taga den döpte i kyrkans gemenskap. Beträffande äktenskapet heter det, att
ett sådant kan ogiltigförklaras >om felaktigheter begåtts i sjäIva vigselför-
rättningen>, något som måste väcka åtskillig undran hos den som inte har
kunskap på förhand om vad detta skall betyda. Överhuvudtaget visar hela
sakramentsavsnittet att författarcn har föga insikt i det han talar om.

Särskilt typiskt för det >>katolska> är emellertid intoleransen, vars upp-
hovsman sdgs vara martyrbiskopen Cyprianus från zoo-talet, som här har
hamnat mitt upp i medeltiden. >Den kyrka, som nyss varit fcirfoljd till dcjds

blev själv i maktställning en skoningslös förföljare.> Nyss? Det gick veter-
ligt ungefär ett årtusende från Konstantins edikt till inkvisitionens upp-
komst. Att kättarna bekämpades med våld borde givewis inte bara ha fram-
ställts som ett utslag av ,rkatolicism> utan mot bakgrund av de dåtida sam-

hällsförhållandena. Intoleransen är som bekant inte något som försvann ge-

nom reformationen 
- 

det har både katoliker och frikyrkliga i Sverige haft
åtskillig erfarenhet av under gängna århundraden.

Klostren har enligt författaren uppkommit genom föreställningar om
kroppen som oren (s. 6o), och man ägnade sig där följaktligen ät självplä-
geri (s. 6o, 64). Här möter man faktiskt nilgra uppgifter om att medel-
tidskyrkan inte bara ägnade sig åt späkningar och förföljelser, och klostrens
vård av fattiga och sjuka har välvilligt fått komma med. Thomas av Åquino
har ägnats ett avsnitt. I övrigt säger boken inte ett ord om vad den medeltida
kyrkan har betytt för skapandet av det kristna västerlandet, för avskaffandet
av barbariska sedvänjor, för konsten, musiken och litteraturen eller för uni-
versiteten under det skede, då det gamla romerska riket ersattes av det
Europa som i många avseenden har bestått intill nu. Författaren föreslår
(s. 6z), att man skall diskutera, om det är berättigat att tala om den mörka
medeltiden. Om hans bild av medeltiden vore riktig, funnes det all anled-
ning att svara ja på den f.rägan. Det behöver knappast påpekas, att ingen
lärobok i allmän historia skulle kunna ge en så skev bild av medeltids-
historien.
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Nu är den katolska kyrkan ingalunda detsamma som medeltidskyrkan,
den existerade både före och efter medeltiden, och den är inte likadan idag
som på r4oo-talet. Den framställning boken ger av nutida katolicism
(s. 68) ger inga besked om detta. Medan kapitlet om den ortodoxa kyrkan
i nutiden ger en relativt riktig bild av dennas utbredning, finns det inte nå-

got motsvarande stycke om den katolska kyrkan som världskyrka. (Om

kyrkogeografiska avsnittet, se nedan.)
Den katolska kyrkans insatser i världen består enl. författaren huvudsak-

ligen i att fördröja de sociala framstegen (s. 68). Frågan om kyrkorna och

det sociala ansvaret är givewis mycket mera invecklat än så, och borde ha

behandlats som det allmänkristna problem det är. Som bekant är den katol-
ska konservatismen i samhällsfrågor något som förekommer framför allt i
vissa länder, där man överhuvudtaget har klena begrepp om demokrati,
medan man på andra håll inom den katolska kyrkan visar radikalare grepp

på samhällshägorna dn mänga protestanter. Johannes XXIII:s encyklikor
Mater et Magistra och Pacern in terris kan knappast beskyllas för otillbödig
konservatism eller brist på socialt ansvar. Dessutom är det litet för lätt. att
från katolskt håll replikera på beskyllningar av detta slag. Hur är det med

de reformerta boerna i Sydafrika eller de vita baptisterna i sydstaterna, som

befolkar Ku Klux Klan?
Enligt läroplanen skall kursen också innehälla en kyrkogeografisk över-

sikt. Detta har f.örf.attaren utformat som en översikt av protestamtivnen i
vissa länder - den katolska kyrkan får mera uppträda i marginalen. Den
påfallande röriga framställningen gör inte något försök till indelning i reli-
giixa huvudområden. Det ges inga uppgifter om de stora konfessionernas
medlemsantal, och författaren glömmer bort hela världsdelar (Sydamerika

och Äustralien finns inte med). Samtidigt förbluffar författaren med me-

ningslösa detaljuppgifter (6% protestanter i Österrike). Om den katolska

kyrkan får man veta, att den allt,jämt är stark i Nederländerna, ett påstå-

ende, som är direkt missvisande, eftersom det först är under de senaste år-

tiondena som den har nått den position den nu har. >Mera rent katolska
länder är Spanien, Portugal, Belgien och Italien> - varför nämner f.örfat-
taren inte Irland, Polen eller Sydtyskland, samtliga mycket viktigare i det
katolska Europa än det underuwecklade och sekulariserade Pornrgal?

Avsnittet om kyrkolivet i Sverige nämner just ingenting annat om den

katolska kyrkan än att Sverige genom reformationen >frigjordes från påvens

välde>. Den katolska kyrkan har inte fått komma med bland >trossamfund

i nuetn, men man Iär pä annan plats (s. 68) veta, att den finns och att 2746
personer har konverterat under zo ät, vad nu eleverna skall ha den siffran
till. Värre ar dä, att den ortodoxa kyrkan i Sverige inte nämns i boken.

Den katolska kyrkan möter ännu en gång, i avsnittet om mission och
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ekumenik (r. q6 f.). Om den katolska världsmissionen får man visserligen
inte veta något, men däremot står det, att >också katolska länder i Sydame-
rika har framgångsrik svensk missionu. Att katoliker så aningslöst fram-
ställs som missionsobjekt fcir framgångsrika svenskar avslöjar en del om
författarens inställning till den katolska kyrkan. Lika anmärkningsvärd är
emellertid bristen på uppgifter om att det finns andra som missionerar i
världen än svenskar (och den oundviklige dr Schweitzer). Missionsproble-
matiken, som hör till det allra fruktbaraste och roligaste att arbeta med i en
klass, har allvarligt fuskats bort. Det är typiskt, att Bengt Sundklers
utomordentliga Missionens aitrld, inte har fått komma med i litteraturför-
teckningen. Missionsavsnittet illustreras med en ytterst missvisande religions-
karta. Får man tro den, har kristenheten nägta av sina starkaste fästen på
Grönland och på de arktiska öarna norr om Kanada!

Det är nu inte bara f.rän katolskt håll man har anledning att protestera
mot boken. Den ortodoxa kyrkan är litet välvilligare behandlad. På sidan
67 ffu man emellertid veta, att de ortodoxa tillber sina ikoner, men att de
själva påstår att de tillber Gud. Anspråken på att veta bättre än de ortodoxa
själva vad de gör då de ber förefaller något oförsynt. Svenska kyrkan, som

annars har dominerat kristendomsundervisningen alltför mycket, har för-
svunnit ur boken så att man knappt kan hitta den alls. Större plats har getts
åt pietism, väckelse och frikyrkorörelser, men också här lider boken av för-
fattarens allmänna brist på exakthet och åskådlighet.

Mycket vore att säga om bokens lösliga och hafsiga sätt att behandla livs-
åskådningsfrågor och etik. Uppgiften att ge en objektiv etikundervisning har
författaren försökt lösa inte genom att ställa olika normsystem vid sidan av
varandra utan genom att hålla sig på någon slags allmänning som huvud-
sakligen är ett vattnigt uppkok på samhällskunskapen. Att alkoholproblemet
är viktigt, att FN betyder mycket för freden, att det finns rasproblem i Syd-

afrika - skall man verkligen behöva meddela sådana truismer på facksko-
lans nivå, då världsproblemen samtidigt presenteras mycket bättre i sam-

hällskunskapen och historien?
Bristen på intressanta f.akta blir direkt pinsam i avsnittet om Nya Testa-

mentet. Det är ingen hejd på författarens hurtfriskhet i starten: ,rNågra sol-
brända och vindrufsiga fiskare vid Gennesarets sjö träffades en dag av kal-
lelsen'Följ mig!'> Man undrar hur det skall kunna bli någon saklig informa-
tion efter denna början, och det visar sig också, att någon sådan knappast
ges. Det talas inte om att Nya Testamentet har besvärlig kalkritiska pro-
blem - det är typiskt att bibelkritiken dyker upp på s. ro7 bland kristen-
domsfientliga riktningar och har kallas >bibelförnekelse>. I detta avseende

står boken ,betydligt lägre än de flesta lärobcicker för grundskolans årskurs 8.

Liksom i det tidigare avsnittet säger författaren just ingenting som inte
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eleverna vet förut: att Jesus levde i Palestina, att han hade konflikter med
judarna, att han blev korsfäst och att han troddes vara Messias. Då författaren
någon gång vill säga något över småskolestadiet, blir det i allmänhet fel
eller i varje fall diskutabelt: att Johannesevangeliet har uppkommit i den

grekiska kulturvädden utanför Palestina (men hur är det med de omtalade
parallellerna i Dtda Havs-texterna?), att begreppet Kyrios är utompalesti-
nensiskt (en teori som framlades av lVilhelm Bousset r9r3, men som knap-
past tas pä allvar av någon modern forskare).

Överhuvudtaget irriteras man av den stora mängden felaktiga uppgifter
i boken, framför allt i de historiska avsnitten: Ärius var inte >församlings-

ledaren i Alexandria utan vanlig presbyter, Augustinus var inte biskop i
Kartago utan i Hippo. >Ite missa est> inleder inte den katolska natwards-

mässan utan avslutar den, det var inte kyrkomötet i Nicea utan mötet i
Kalcedon som fastställde läran om Kristi två naturer. Boken är sannolikt
skriven i stor hast. Men kunde författaren inte i förbifarten ha tittat i någon

äldre skolbok?
Detta är Sundströms första försök som läroboksförfattare, och resultatet

har som synes inte blivit lyckat. Det har rent av blivit så diskutabelt att
man kan fråga sig hur läroboksnämnden skulle ha reagerat, orn det nu inte
vore så egendomligt, att denna instans inte befattar sig med fackskolans läro-
bilcker. Sundströms bok visar övertygande, att det nog vore lämpligt, att
man ändrar på detta forhållande.

Per Beskout

PETER STIUST -EN KRISTEN ÄNTROPOLOG

P e t e r 'W'u s t: Gesammelte lY'erke. Bd II, Naiaitåt und'
Pietät. Bd III/I och lllf z, Die Dialektik des Geistes. Miinster
i \festf. 1964, Regensberg. Per bd DM 36:--.

I en tidigare artikel har jag skisserat en bild av Peter \Zust som >kristen

tänkare och bekännarc> (Cred.o ry6513: ro9-rr5). Vad vi där mera allmänt
ville rikta uppmärksamheten på, var den betydelse som hans liv och verk har
för vår tids försök att finna en väg ur den kris som hotar vår andliga kul-

r-
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tur. Den väg som Peter l7ust går är >filosofens tankearbete ... för att genom
en djupare förståelse av humanum 

- 
det väsentligt mänskliga - 

utifrån ett
kristet existensmedvetande befria människan och vår tids kultur ur den snår-

skog, vari de hamnat tack vare trött skepticism, positivism och heroisk nihi-
lism>. I denna artikel vill jag försöka att något utförligare fcilja denna huvud-
intention i Peter rVust's verk, att genom filosofisk reflexion tringa djupare
in i den sanna humanitetens eviga mening.

De wå existensområdena, ,rden stjärnbestrcidda himlen över mig och sede-

lagen inom mig> (Kant), har under alla tider fyllt människan med häpnad

och vördnad, och i denna wåfaldiga känsla ser \(/ust det andliga ursprunget
till all kultur. Det iddhistoriska förloppet tycks honom härvid visa följande
uweckling: tidigare kulturskeden fascinerades mera av >den stjärnbestrcjdda
himlenr', var m. a. o. mera vända mot den objektiva verklighetefl; senare

epoker visar större uppmärksamhet mot den subjektiva verkligheten, så till
vida som den moderna människan 

- 
dels gripen av förundran och vördnad,

dels uppfylld av rädsla och avsky 
- 

ser sig konfronterad med sina egna,

layinartat tillväxande andliga och tekniska verk. Peter til7ust fann sig själv
försatt i en andlig situation, dar - 

trots att metafysiken och därmed en djupare
förståelse av människan som person gått till spillo 

- 
fackvetenskaperna och

filosofien bc;rjade intressera sig för antropologien. Men det var uppenbart,

att de olika antropologiska uppslag, som försökte tolka människans väsen

endast utifrån fackvetenskapernas resultat och utan metafysisk kunskap om

den andliga verkligheten, hemföll åt ensidiga teorier. Människan missförstod

sig själv, när hon med Rousseau förnekade sin ande, med Theodor Lessing

ville uppfatta sig som en till sitt psyke sjuk rovapa eller med Arnold Gehlen
som en briswarelse 

- 
allt detta på grund av sin förlägenhet infttr meta-

fysiken.
Fackvetenskapernas intresse för antropologin fortsatte att öka 

- 
inom

sociologin, medicinen, biologin 
- 

och i senare tid försöker även pedagogiken

att medvetet lämna sina bidrag till den. Naturligwis tilltror sig knappast nå-

gon vetenskapsman att uttömmande kunna beskriva människans väsen enbart
utifrån sin egen vetenskap; men även en sammanfattning av alla fackveten-

skapliga resultat måste te sig som styckverk inföt den underbara enheten

och slutenheten i människans väsen. Redan en hastig blick på den moderna

antropologins situation låter oss förstå att man måste ta filosofin till hjälp
för att få grepp om människans innersta väsen med dess eviga mål och me-

ning. Häri såg Peter Sfust en uppgift att filosofera, och den hade han fått
på grund av fackvetenskapernas otillräcklighet. Men han kande sig än mera

tvingad att ta itu med uppgiften, då han studerade dels de godtyckliga miss-

tolkningar och förvanskningar av människobilden, som vissa kulturradikala
kretsar i Tyskland gjorde sig skyldiga till, dels de totalitära ideologierna med
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deras ödeläggande verkningar, som han delvis sy'älv upplevde och delvis för-
utsåg som oundvikliga. Efter dessa korta antydningat har vi hunnit fram till
den punkt, där Peter ITust's metafysiska syn på människans andliga verklig-
het blir aktuell för oss.

Hur kan man, i enlighet med Peter STust's tankegång, ge bärande skal
för metafysikens grundläggande betydelse på alla kulturområden? Människan
har med sin inneboende strävan efter kunskap, så snart hon kom till med-
vetande om sig själv, tänkt över ursprunget till all kunskap, fl.ä.o. kun-
skapsprinciperna: från Aristoteles och hans pri.ma pbi.losophia till medeltiden,
som ställde det troende förnuftet över det förnuft som grundar sin kunskap
på människans egen insikt, och Descartes, för vilken vetandet om sig själv
utgör en säker grund för den mänskliga andens möjlighet till sann kunskap,
fram till vår egen tid, som anser kunskapsteori och logik vara grundläggande
för all vetenskap. Peter l7ust står medvetet i denna tradition, men han kan
inte ge sig tillfreds med alla dess dellösningar. Den om sig själv medvetna
anden vinner genom reflexion över sina givna premisser insikt om, att hans
>1'ag> såsom den enhetsskapande faktorn i hans andliga vilja, samt hans eget
individuella vara såsom identitetskärna i en beundransvärd andlig kontinuitet,
är den konkreta förutsättningen för att anden kan ha kunskap om sig själv
och vara medveten om alla möjliga objekt. Människoanden, som genom re-
flexion blir medveten om sig själv, erfar att hans medvetande återger ett inne-
håll, är av objektiv art, dvs. atr detta medvetande är beroende av objekwarl-
dens betingelser. På så sätt erfar den ändlige anden, att den alltid existerar
i en varandets situation, fast rotad i det objektivt varandes ordning, men
att pä samma gång denna ordnings naturliga jämvikt och säkerhet i grun-
den ständigt hotas av den subjektiva faktorn och därför hos den konkreta
människan kan ge utslag från en naturlig harmoni till ett radikalt förne-
kande av varandets ordning - från den likt Prometheus revolterande an-
dens sida.

Människan, som i grunden samtidigt tillhör naturens och andens existens-
område, är i sin konkreta situation både vetenskapsmannen, filosofen, kun-
skapsteoretikern och den älskande, den troende. Korr sagt, allt leder fram
till denna f.räga: Kan det, ifall man gör sådana metafysiska antaganden be-
träffande människans väsen, finnas något som undandrar sig de ovan an-
tydda subjektiva förutsättningarnaT Jag ställer frägan med tanke på den
häftiga diskussionen i början av vårt århundrade (i Tyskland n. b. 

- 
har i

Norden pågår diskussionen ju fortfarande) om värdeomdömenas objektivitet,
varvid man underkände möjligheten till en verkligt evident filosofisk insikt
och menade sig kunna bortse från totalmänskliga aspekter på den forskande
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människoanden. Jag för min del tror som Peter \(/ust, att man i livs-verket

- 
uttrycket talar ju i sig självt om €n växelverkan mellan liv och verk 

-hos varje forskare, även om han leds av empirisk inställning och inskränker
sig till positiva fakta, kan upptäcka dessa totalmänskliga förutsättningar, hur
mycket han än försökt att sålla bort dem.

I enlighet med Peter I7ust's intentioner betecknar vi således - så djärvt
det än kan låta 

- 
den metafysiska kunskapen om anden som en grundve-

tenskap och en utjämningsfaktor för all andlig kultur, denna kultur som

i sin historiska uwecklin g f.ram till vår egen tid, i varje fall i västerlandet,
har haft ett så olyckligt forlopp, pendlande mellan olika radikala och ensidiga
lösningar.

Peter \7ust undersöker i ,1,, urU.L den mänskliga andens mångfaldiga
fenomen och han frägar elter de andliga faktorer och lagar, som där verkar
och kommer till uttryck, för att med denna undersökning som utgångspunkt
komma till insikt om den mänskliga andens eviga mening och bestämmelse,

och detta med avseende på den enskildes ande såväl som den av enskilda
andar betingade sociala gemenskapsanden. Peter \7ust's överväganden leds
här a'r en helhetsplan, en triptyk, där människans mångfasetterade andliga ytt-
ringar fores tillbaka till tre av själens grundinställningar: Den skapade anden

i harmonisk jämvikt behandlas i Naiaität und. Pietät; Die Dialektik des

Geistes framställer orosfenomenet i människans ande; den tredje slut-
ligen skulle ha ägnats åt den negativa, radikalt förnekande, den själviskt-
elaka andliga hållningen; men den boken, som skulle bära titeln Die Philo-
sophie des Diaboliscben, hann Peter S7ust inte att skriva.

Det antropologiska dubbelfenomenet >naivitet och pietet> förtydligar filo-
sofen genom att se det i samband med de mest allmänna metafysiska prin-
ciperna: i människan möts en oandlig naturprincip och en denna princip
polariskt motsatt, absolut andlig princip. Även om människan å ena sidan
hör till naturen, är hon ändå inte i allt viljelöst ställd under den blint
verkande ordningen i naturen (Sachprinzip) 

- och här måste man söka
grunden till längtan efter det oskuldsfulla naturtillståndet, som födorats;
men även om människan å den andra sidan har ett andligt väsen, är hon
dock en ändlig, relativ ande 

- 
och det är detta som vår begränsade, mosaik-

artade kunskap och vår oförmåga att lösa de sista frägorna samt vår fallen-
het för misstag tydligt nog lägger i dagen. I jämförelse med naturens sätt att
verka, är människan såsom ett andligt väsen något helt nytt; hennes dyna-
miska centrum utgör källan till ett ständigt på nytt framskapat skeende:

Jaget måste steg för steg vinna sin principiella existens i sig själw genom

att bejaka sig självt som en varelse vilken har fötts som del in i den univer-
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sella varandets-ordningens hierarki. Här blir det klart, att allt som är andligt
bärs upp av en dynamisk strävan; denna nära förbindelse mellan vilja och
kunskap tu sjä,Iva ursprungsorten för all andlig dialektik fram till den
excessiva, diaboliskt-förnekande andliga hållning, som primärt innebär brist
på vilja att förstå karleken och varandets med nördvändighet hierarkiska
struktur.

Tingen i naturen måste blint lyda den universella ordningsprincipen. Den
skapade anden däremot kan subjektivt avgöra sig för eller emot, men i objek-
tivt avseende måste den trots sin relativa självständighet till slut fc;lja den
objektiva inneboende karleksdriften, ty som en in i varandets sammanhang
>med-fcidd> varelse kan den i själva verket inte objektivt dra sig tillbaka ur
varandets ordning. I den metafysiska spänningen mellan udet älskar i mig"
och >jag älskar> ser Peter rVust själva ursprunget till alla de olika salig-
hets- och osalighetsfenomenen hos de andliga grundinställningarna. Den i
personlighetskärnan objektivt verksamma kärleksdriften betecknar I7ust som

andens självbevarelseprincip som i de djupaste skikten av sitt väsen litar på

varandets ovanskliga trohet, på världens oförändediga kärna och på Guds
vilja som bär upp den. "17s;1 wir ein Sein sind mitten im Sein, leben wir
notwendigerweise von diesem universalen Selbstand des Seins, ruhen wir auf
diesem ewigen Ja, das die Basis und den invariablen Grund aller Dinge
bildetu (Bd z, s. r33).

Denna omedvetet förtroendefulla inställning, detta bejakande av den med-
fcidda kärieksdriften i oss betecknar ITust som naivitetens narurliga habirus,
och häri vet han sig vara överens med Goethe. Till det naivas väsen hör in-
tuitionen, som ser det sanna, goda och sköna i dess enhet, som utgör grun-
den i allt varande. Som komplementfenomen framstår, menar Ifust, på
grund av vår själs naturliga beskaffenhet, pieteten; den växer fram ur nai-
vitetens habitus och placerar oss i vördnadsfull distans och relation till varan-
dets tre riken: till värdena inom oss, till värdena hos våra medmänniskor
och vår omvärld och till den gudomliga, personala världsgrunden. Denna
sig i vördnad distanserande mottaglighet för värdena är själva grunden för
andens värderande och värdeskapande unryckskraft.

På så sätt leder '$7'ust, genom att ta i betraktande och tankemässigt ana-

lysera fenomenen, sina läsare till ursprunget för all andlig kultur, som enligt
honom kommer till uttryck i den kardinaldygd som är pieteten. Även denna
pietet står i relation till varandets tre riken. Som pietet mot sig själv framstod
denna grundläggande andliga hållning redan för Cicero som fundamentum
omnium virtutum 

- som alla dygders grundval; i socialt avseende kan den
betraktas som ett slags samhälls-sjäI, som en värdeskapande kraft, den dy-
namiska impulsen bakom all sakkultur; i religiöst avseende slutligen är den
svaret på den eviga, från urgrunden uppstigande kärlek, som var det stän-
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diga föremålet för Augustinus' betraktelse. Dessa tre drag hos pieteten får
aldrig betraktas isolerade från varandra, vtan endast som €n tredubbel aspekt

på en och samma andliga kraft. ITust betonar uttryckligen - och han anser

det vara angeldget att göra det - att denna tankemässiga uppdelning i tre
aspekter vissedigen är ntrdvändig men att den krävs endast av metodiska

skäI, nämligen darfor att väft medvetande är begränsat och vårt förstånd

endast kan arbeta diskursivt.
Bekymrad över sin tids andliga läge avslöjar I7ust de faror som hotar från

den positivistiska vetenskapen, ifall den alltmer f.itumar sig från världens

andliga urgrund i riktning mot €n ytlighet som är ofruktsam därför att den

i grunden är osann. Även andra tänkare under lfust's livstid lade märke till
denna självupplösning av anden och det i fölid därav hotande sönderfallet av

kulturen; men de var inte istånd till aft se ursprunget till detta onda, som

endast kan avslöjas utifrån metafysiska förutsättningar.

Människoandens yttringar hamtråder i stor omfattning och inom vid-

sträckta områden som den ständiga andliga orons fenomen, vilka alla kom-

mer från en gemensam kraftkalla: människans strävan efter lycka, män-

niskans strävan att nå en harmonisk fullandning av sitt väsen i någon form.

Detta är ämnet som behandlas av \(/ust i det två band omfattande verket

med titeln Die Dialektik d.es Geistes.

Människans inneboende oro har sin yttersta grund i hennes av ande och

kropp sammansatta väsen, vilket gör henne till denna säregna varelse, som

visserligen tillhör naturens rike men har medvetande om sig själv och står

inför det vanskliga cjdet att söka meningen med sin egen tillvaro' På grund

av denna människans dubbelhet delar de som försöker tolka hennes väsen

upp sig i wå riktningar, naturalister och idealister, beroende på vilken sida i
hennes väsen de ville ge företräde.

Människans rika skapande på det andlig och det tekniska planet står som

bevis för att hon har brutit upp från naturncidvändigheten till friheten. Ä
ena sidan är den subjektiva anden istånd att ta över till sitt subjektiva, and-

liga område vad som ligger utanför den sfär som hennes egen person utgör,
genom att anvanda sin förmåga att tyda varandets mening och förvandla den

till sina subjektiva, andliga skapelser. Å andra sidan är den subjektiva anden

istånd att själv ge varandet nya betydelser, dvs. till skapande nygestaltning,
genom att ge existens åt andliga och tekniska skapelser utanför sin egen

personsfär och på så sätt skapa >reine kiinstliche Region>, som på en och

samma gäng präglas av både naturens och andens villkor. Detta vidsträckta
område, som utgör kulturen, undersöker \7ust med avseende på människans
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väsen och även utifrån denna ansatspunkt leder honom reflexionen till in-
sikten om det mänskliga väsendets dubbla karaktär.

Det faktum att människan äger intellekt föranleder många misstag vid
tolkningen av människans väsen, emedan man inte beaktar den mänskliga
personens metafysiska grundval. Då man attar att intellektet är ett ersätt-
ningsorgan för den förlorade instinkten förbiser man att det finns andliga
handlingar som inte tjanar nägot för människan som naturvarelse vitalt syfte,
som t. ex. osjälvisk karlek eller kunskap utan någon bestämd målsättning. I
dessa handlingar ser \Zust en hänvisning till den metafysiska grunden för
människans oro, som verkar i hennes emotionella djupskikt och ger anden
inriktningen mot det eviga och absoluta. På så sätt drives anden till att över-
vinna de mot anden stridande impulserna, vilket blir tydligt i de psykiska
fenomenens akuta disharmoni.

Peter I7ust framhåller med dialektisk skärpa den dubbla verkligheten i
människans liv, men han förirrar sig inte i en ontologisk dualism. Han har
ständigt för ögonen att människans väsen finner vila i den enhet som hennes

kroppsligt-andliga liv utgör, fastän den i och genom hennes väsen givna
oron i princip förblir kvar. Från metafysisk synpunkt sett kan människans
dualistiska väsen först förstås utifrån den enhet som betingas därav att hon
är person, en enhet alltså som i ontologiskr och etiskt avseende garanteras
genom grundfenomenen minne och samvete. I minnet blir det uppenbart att
de gestalter som möter i naturen äger forwaro och orubbligt bestånd, så att
de på så sätt blir till ett uttryck för Guds absoluta vilja. Men varandets
absoluta tillförlitlighet har brustit vid det ställe där människans ande satte

in med sin egen verksamhet, som blev till olydnad och därmed skapade för-
utsättningen för alla de mångahanda formerna av godtyckligt handlande mot
den universella ordningen. Denna fara möts på så sätt, att den universella
ordningen reser sitt krav i samvetet vid alla handlingar, som vi skall utföra
i överensstämmelse med tingens objektiva ordning.

>Fenomenet andens kollektiva rörelse i mänsklighetens historia>>, såsom

överskriften till det historiefilosofiskt orienterade avsnittet i det här be-
handlade verket lyder, måste förstås utifrån de faktorer som bestämmer den
personala, subjektiva anden, eftersom ju samhälls-anden är beroende av de
enskilda andarna. När å andra sidan historien betraktas som den process, där
mänskligheten gestaltar sig själv, framträder andens eviga urgestalt mycket
tydligt. \Zust utforskar här, vilka lagar som är bestämmande vid de andliga,
uttryckliga förbindelserna, vid nexus animarum 

- 
själarnas förbundenhet som

sammanlänkar de olika andliga varelserna till grupper och epoker. Det visar
sig att både de faktorer som sammanlänkar och de som söndrar har sin dju-
paste grund i den mänskliga själens flerskiktiga struktur. Peter \7ust ger
oss inga historie-filosofiska längssnittsperspektiv utifrån en optimistisk fram-
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stegs- eller en pessimistisk förfallsteori, utan han utforskar så att säga sam-

hälls-andens rörelse i wärsnitt med avseende på dess metafysiska faktorer.
På så vis kan han framgångsrikt räna till de historie-filosofiska system som

utgår från subjektivt valda värden - t. ex. den historiska materialismen, som

ensidigt vill förklara historien utifrån rent ekonomiska värden.

Mot slutet av denna väldiga ,ru-rrJrrr,tng av de fenomen som karakterise-

rar den dialektiska anden-en bild, som enligt \Zust själv, liknar det oänd-

liga havets oroliga stillhet - framstår författaren klart som en betydande kris-
ten antropolog - för somliga kanske en stötesten eller ett skäl att ensidigt
avböja och förkasta hela hans filosofiska arbete. Till slut leder han nämligen
det mänskliga förnuftet fram till historiens djupaste mysterium, det som

endast kan skådas av det troende förnuftet med nådens bistånd, därför att
det är en uppenbarelse av Guds suveräna, absoluta vilja: Kristus såsom

världshistoriens synliga axel.
Som avslutning till ett hedersamt vetenskapligt arbete, där filosofen un-

dersökt orosfenomenet i människans väsen och i historien såsom upphovet
till den skapade andens verksamhet, bekänner han sig dll den djupa tros-
sanningen, att människan är den hemlösa och den sökande - darfor att hon
härstammar ur kärleken och längtar hem till kädeken.

Herrman Siruon
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JAPÄN OCH EUROPA

DE TIDIGASTE KULTURKONTÄKTERNA

[.rro- sidenhandeln hade man i Europa redan under antiken en låt vara
Vuug kännedom om Kina. Och Västerlandet var rydligen inte helt okänt
för kineserna, som talade om en stad Fu-lin, vilket anses syfta på Rom. Under
medeltiden tog Europa kontakt med Mittens Rike genom munkar, som har
givit oss skildringar av färder och år i det land, som då behärskades av mon-
golerna.

Japan möter oss först på rzoo-talet i den europeiska litteraturen, då Marco
Polo flyktigt talar om det guldrika Chipangu. Detta måste vara det kinesiska

Ji-pen-kuo,'landet där solen är rotad'. Ji-pen blir som låneord i japanskan Nihor5
som japanerna själva säger, eller Nippon, som Västerlandet vant sig vid. Detta
guldland lockade Columbus, då han gav sig ut för at söka en västlig väg till
Indien och i stället fann en ny världsdel. I sina anteckningar från den första
färden säger han sig ha nätt Japan, medan han i själva verket var på Cuba.
Av de medeltida Kina-resenärerna är Marco Polo den ende, som nämner

Japan.
Det är tyst om soluppgångens land ända fram till r5oo-talet. Första gången

vi träIfar på namnet Japan är hos portugisen Tom6 Pires. Denne var egenr-
ligen apotekare. r;-rT fick han i uppdrag an resa till Peking som ambassadör.
Men portugiserna hade kort förut gjort sig skyldiga till grymheter mor kine-
ser; Pires blev mottagen och behandlad som en främmande djävul, kastad
i fängelse och kom aldrig tillbaka till sina landsmän. Av honom finns en
skildring från det f.jilran Asien, som daterar sig till ären r5rz-r5. Pires är
den förste i europeisk litteratur, som använder namner Japan eller Jampon,
som han skriver, vilket anses vara av malajiskt ursprung. Hans skrift, som
innehåller ett kort avsnitt om Japan, blev dock ej känd mer än i ett utdrag
på italienska i Ramusios Nauigationi et uiaggi, tryckt i Venedig.l Pires' verk

I Tom6 Pires: Tbe utma oriental ... Transl. ... and ed. by Årmando Cortesäo. London
1944. Sid. Lxv-LXvI. 

- Cortesåo uppger bara rjjo som tryckår för Ramusios verk, men
detta utgavs i 3 vol. åren r55o-59. Volymen om Asien trycktes rtj9,

615 - 662830 Credo. 47 : e årg. Nr z. 1966
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vilade i manuskript (för övrigt i avskrift, originalet är förlorat) på okänd
plats till ry37, dä Armando Cortesäo upptäckte det i deputeradekammarens
bibliotek i Paris. Han publicerade det rg44 i Hakluyt society's serie tillsam-
mans med en engelsk översättning.

Men Pires hade aldrig varit i Japan, och mycket att såga om landet hade
han inte. Först sedan några portugiser kommit i land på ön Tanegashima,
just scHer om Ky0shtr, skulle Japan komma atr spela en srörre roll i euro-
peisk litteratur. Det har rått en ständig strid om vilket år detta hände, om
det var r54z eller 1543, och om namnen på dem, som var med. Vissa kallor
uppger vad de hette, men ingen av dessa har skrivit en rad om sina upp-
levelser.

Det gjorde däremot Fernäo Mendes Pinto. Han var en av dessa mänga
äventyrslystna portugiser, som denna tid sökte sig till Portugals nyvunna terri-
torier i Asien. De drömde om lätwunna rikedomaq Pinto råkade bli en for-
mögen man. Han var född omkring r5rr. Vid 24 äts ålder begav han sig
till Indien, och sen reste han runt i Asien, än som soldat, än som köpman.
1558 är han tillbaka i Lissabon. Då hade han även hunnit med ett noviciat i
jesuitorden under några är pä ry5o-talet. Som novis gjorde han sitt sista be-
sök i Japan men han hade varit dtu flera gånger redan på r54o-talet.2 Efter
hemkomsten ägnade Pinto sig åt att skriva ner minnena från sitt kringflac-
kande liv. Det blev en ganska stor bok, som har titeln Peregrinagam, vilket
i detta fall bäst översättes meå Resa i fjärran länder. Pintos verk var färdigt
någon gång mellan 1578 och r58o. Men ännu vid sin död 1583 hade han
inte fått se det i tryck. Först 1614 kom Peregrinagam ut. Denna första upp-
laga il en stor raritet. Under tidernas lopp har en hel rad portugisiska upp-
lagor publicerats, och översättningar till olika språk såsom spanska, franska,
engelska, holländska och tyska, allt redan på r6oo-talet, viftnar om att Pere-
grinapam väckte allmän uppmärksamhet i Europa.

Pinto hade inga anteckningat att bygga pä, och hans minne svek honom
mänga gänger. Han gjorde sig oavsikligt skyldig till >uppenbara kronolo-
giska misstagr',3 och då ar det ju inte så märkvärdigt, om han tar teI pä äret
för sin första färd till Japan. Han räknade sig själv till pionjärerna, och vid
ett samtal kort före sin död preciserade han datum för sitt första Japan-besök
till z4 juni r54r. Ånnars framgfu det av Peregrinagam, att detta ägde rum
1543. Den lärde gamle iesuitpatern Georg Schurhammer, som har ägnat näs-
tan sextio år av vetenskapligt nit åt Fjärran östern och dess förbindelser med
Europa och som har granskat Peregrinagam i en stor uppsats t9z6,a skriver

2 C. R. Boxer: Tbe Cbristian centa4t in Japan.., r9tt. Sid.23.E Histöria da litteratura portagtuerd ilastrad.a publ. iob a dirc{g de ,L F. de Sampaio.
3 G932), sid. s6.

' G. schurhammer: Fernäo Mendes Pinto und seine ,peregrinacrun,. r: Aria major.
3 ftez6).
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i en senare avhandling, att Pintos första resa till Japan måste placeras till år
ry44 och att >han utan grund tillerkänner sig äran 

^v 
att vara en av de tre

upptäckarna av lapan> (ele falsamente se atribui a gl1ria de ser um dos tres
descobridores do Japäo).6

Niir Pintos verk kom ut t6r4, var lapan kant i Europa sedan nästan ett
halvsekel. Rapport om upptäckten av landet nådde Portugal sannolikt 1545.
På en seglingskana av 1554 förekommer namnet Japm, för första gången.6

Underrättelser från Japan i tryck har vi från 1552. Det året trycktes i Rom
några missionärsbrev, som hade anlänt samma år och fuet dessförinnan.

Den unga jesuitorden fick en betydelse för Västerlandets kännedom om
Fjärrar, Östern, som inte kan överskattas. De skildringar, som kom från Kina,
fick ett inflytande på europeiskt tankeliv, som missionårerna knappast kunde
ana och med säkerhet inte önskade.

Redan t54x begav ttg en av Loyolas vänner från Paris-tiden ut som mis-
sionär tiil Indien. Det var spanjoren Francisco Xavier. Under sina elva års

arbete ute i Asien hann han sätta outplånliga spår efter sig. Xavier blev

Japans apostel. Genom sitt initiativ att öppna Japan som missionsfält gav
han impulsen till den rika Japan-litteratur, som såg dagen i Europa från
r5oo-talets mitt.

Xavier bOrjade fuän ry48 tala i sina brev om informationer, han hade
fått om en ö Japan och om dess vetgiriga befolkning, informationer, som
dels hade lämnats av portugiser, dels av nägra japaner, som året förut hade

kommit till honom och som blivit kristnade. Den zo januari 1548 daterade
Xavier det första brev, som innehåller mera utfödiga uppgifter om Japan.
Under de nårmaste decennierna blev det endast missionärer, som i skrift gav
Europa kännedom om det fjfunn landet. Men i detta brev medtar Xavier en

Japan-rapport, som författats av en lekman. Dennes namn var Jorye Alvarcz.
Rapporten omf.attr inte mer än tolv oktavsidor, det är således inte något
större arbete men av stort intresse, därför att här fick man för första gången
upplysningar om Japan arr en man, som själv hade varit där.

.fJvarez räknar upp hamnar på Kyfrshff - dit gick all sjöfart på den
tiden- och fortsätter med att beskriva jordbruket och dess produkter. Efter
atthatalat om jordbävningar, övergår han till husens byggnadssätt, hur rum-
men är belagda med tatami, dessa decimetertjocka stråmattor, som hålles
minutiöst rena, och efter ett avsnitt om nationens stolthet och vetgirighet föl-
jer uppgifter om japanens mat och dryck. Älvarez vet, at nationaldrycken
sake framställes av ris, och han säger, att man aldrig drack kallt vatten.

5 G. Schurhammer: O descubrimento do Japäo pelos pornrgueses no ano de 1543. I:
Acad.. porng. da hiadria. Anah. S6t. z. Vol. r (tgq6), sid. r4r.

€ A. Kammerer: La ddcouverte de la Chine par les Portugais au XVIöme siöcle et la
cartographie des pomrlans. I: T'oaag pao. 39, Suppl. 1944. Sid. 45.
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Längre fram finner vi samma uppgift i missionärsbreven, där detta tas som
fcirklaring till att magsjukdomar inte grasserade i Japan så som i Europa.
Efter några avsnitt om det japanska äktenskapet, om troheten mot länsfursten
och om adelns borgar redogör han lite mera i detalj för religion, tempel och
munkar. Detta är tyvärr den enda underrätelse om Japan vi har f.rän gam-
mal tid, som en lekman har lämnat.

Ett år senare skrev Xavier ett brev, där han tillfogar upplysningar av en
japan. Det var en man vid namn Anjiro, som tydligen fick en viss betydelse
under Japan-missionens första år. Anjiro hade flym f.rä,n Japan efter ett mord,
han fick kontakt med Xavier, omvändes till kristendomen och blev något
slags rådgivare åt Xavier. Anjiro var den förste japan, som lärde sig ett euro-
peiskt språk. Han säges ha behärskat portugisiska ganska bra. Detta tungomål
blev sedan fc;r lång tid framåt Japans internationella språk och till och med
sedan porrugiserna hade fördrivits och hollandatna var ensarnma europder i
landet, kommunicerade de båda folken länge med varandra på porrugisiska.

Den 15 augusti t549 gick Xaviers heta önskan i uppfyllelse att få verka i
Japan. Den dagen landsteg han i Kagoshima på södra Kyfishff. I sitt sällskap
hade han Anjiro och wå andra japaner samt wå ordensbrtt'er, Cosme de

Torres och Juan Fernandez. Den senare fick småningom namn om sig att vara
en god kännare av det japanska språket. Han skrev en grammatik och wå
ordb<jcker. Det kan inte ha vaÅt nägra mera omfattande verk, eftersom han
bara använde sex ellet sju månader på dem. De är omnämnda i ett brev från

ry64 och torde därför vara bland de tidigaste verk av denna art, som en
europd författat. I ett annat brev från samma är talas om en ordbok och en
grammatik av en annan missionär, Duarte da Silva. Denne kom till Japan
1552, alltsä tre år senare än Fernandez. Inget av dessa verk känner vi när-

mare till. De blev alla förstörda vid en eldsvåda.

Xavier stannade inte länge i Japao. I november t55t lämnade han landet
för att sen planlägga mission i Kina. Dit kom han dock aldrig. Han dog i
december ry52 pä en ö utanför den kinesiska kusten. Men innan han liimnade

Japan, fick han möjlighet att göra en resa till Kyöto för att uwerka kejserlig
sanktion för missionen. Efter en obeskrivligt sttapatsrik färd vintertid nådde

han huvudstaden, som han fann förbränd och skövlad, offer för de strider,
som rasade och ännu länge skulla rasa i Japan. Landet befann sig i den epok,
som i japansk historia kallas sengokuiil.ai'det krigande rikets tid'.

Muromachiepoken fuän 1338, då Japan styrdes av shöguner av ätten Åshi-
kaga, led mot sitt slut. Makten höll på att glida ur händerna på herrarna av

Ashikaga. Daimyö eller länsfurstarna kämpade obehindrat med varandra, och

det fanns till och med de, som gick till angrepp mot centralregeringen i
Kyöto. Xavier och hans samtida hade ingen aning om skillnaden mellan kej-
sare och shögun. Senare fick missionärerna klart för sig, att kejsaren - han
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kallas i breven Vo, dvs. 'konungn - 
yar maktlös men betraktades som helig.

De ger ganska utförliga beskrivningar av kejsarens position, både hans poli-
tiska vanmakt och hans religiösa ställning och därav foljande avskildhet från
omvärlden. Striderna drabbade mänga gånger missionen hårt. Men i och med
att Oda Nobunaga f.rän r57o-talet fick större samlad makt än någon med-
tåvlare, randades ljusare tider. Nobunaga hade att utkämpa häftiga drabb-
ningar med buddhistiska krigarmunkar. Han såg sig bland annat tvungen att
bränna ner den väldiga klosteranläggningen pä Hieizan utanför Kyöto. I sitt
hat mot buddhistsekterna visade Nobunaga en politiskt betingad välvilja mot
missionärerna. Och dessa fick en tid av relativ arbetsro. Men r58z ljöt
Nobunaga en våldsam död. På kort tid lyckades Toyotomi Hideyoshi till-
kämpa sig positionen som Japans främste lrigsherre.

Till en början fortsatte han Nobunagas politik mot missionärerna. Men
1587 kom ett plötsligt omslag. Missiondrerna togs med fullkomlig överrask-
ning, då de en dag fick besked, att deras verksamhet var förbjuden och att de

skulle liimna landet. Det senare fick de anstånd med. Det fanns för tillfället
inte något pornrgisiskt f.arcyg i hamn, som kunde föra dem från Japan. Jesui-
terna drog sig tillbaka till säkra platser men fortsatte att verka i all stillhet.
Sedan blev det inte tal om att de skulle resa. De lade sig dock vinn om att
inte ostentativt bryta mot förbudet att missionera.

Men 1593 kom de första franciskanerna till Japan. Det var spanska munkar
från Filippinerna. De upprördes över jesuiternas försiktiga metoder, med
spansk 6lan bröt de demonstrativt mot missionsförbudet. 1597 i februari slog
Hideyoshi till, och han slog härt. z6 kristna blev korsfästa, ett straff som
japanerna kanske lärt sig genom den kristna förkunnelsen. Bland martyrerna
befann sig fem spanska franciskaner. Ingen enda utländsk jesuit drabbades.

Vad var orsaken till detta blodiga angrepp på de kristna? Det har gissats på
mänga olika forklaÅngar. Den framstående engelske japanologen Sansom

har i sin nyligen utkomna andra del av History of lapan bl. a. hänvisat till
att Hideyoshi mot slutet av sin levnad visade tecken på mentala rubbningar.
Han dog just 1597. Dessa rubbningar tog sig bl. a. uttryck i en nyckfull
grymhet. Men det fanns säkert även religiösa och kalla politiska motiv bakom
Hideyoshis ätgard. Buddhistiska präster i hans omgivning bearbetade honom
till att ingripa mot de kristna. Vidare kunde de kristna länsfurstarna med
sina nästan helt kristnade furstendömen befaras bli ett hot mot den centrala
makten, om de lierade sig med en eventuell motståndare till Hideyoshi. Slut-
ligen hade ett intermezzo intaäf.fat 1596, åen beryktade San Felipe-affären.
Det spanska fartyget San Felipe pä väg från Filippinerna till Mexiko hade
strandat på japanska kusten. Då japanerna tog lasten i beslag, kom kaptenen
med hotelser, att Spanien skulle erövra lapan. Som en förtrupp brukade det
skicka missionärer och sedan utnyttia inhemska kristna som en femte kolonn
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vid ett lands erövring. Sanningshalten i denna historia är omtvistad. Men
spanjorerna hade en obegränsad tillit till sina vapens makt. På Filippinerna
fanns det till och med de, som drömde om att erövra Kina och skickade föt-
slag därom till Madrid. Men hemma i Europa såg man mera realistiskt på

sina möfligherer. Alltnog, San Felipe-affären kan ha varit den tändande
gnistan.

Något större antal martyrer blev det inte under de fOljande åren. 16oo kan
Ieyasu av Tokugawa sägas ha fått makten i sina händer. Ätten Tokugawa
styrde som shöguner sedan landet till 1868. Så länge Ieyasu levde, togs ingen
utländsk kristens liv, och även bland inhemska kristna var offrens antal ej

srort. Först frän 1614, då kristendomen f<;rbjOds och jesuiterna utvisades defi-
nitivt, blev forföljelserna härda. Många avföll från sin tro. Sammanlagt be-

räknas fem ä sex tusen kristna ha gått i ddden för sin övertygelse.?

Jesuiternas tid i Japan bildat en epok i relationerna mellan Japan och
Europa. Från 1638 var portugisiska farryg forbjudna att anlöpa japanska

hamnar. Endast holländska ostindiska kompaniet tilläts driva handel på Japan.
Det har presterats en hel del värdefull Japan-litteracur i Europa under den

holländska tiden, men föfi.attarna hade i regel inte jesuiternas fördel att vara

mitt inne i vad som hände och vad de iakttog. Från 164o tillämpade japa-

rrcrna sakoku, dvs. det stängda landet. Man var visst inte ovillig att skaffa
kunskaper från Europa, inte minst lockade europeisk medicin, men man va-

kade svartsjukt över att Japans egna forhållanden skulle forbli okanda.

Missionen i Japan böriade ungefär tre decennier tidigare än i Kina. Men
den japanska missionen väckte aldrig samma uppmärksamhet i Europa som

den kinesiska. Efter mycket motstånd släppte kineserna r58z in wå missio
närer. En av dem råkade vara en av de största i missionshistorien, italienaren
Matteo Ricci. Ricci hade fått den vetenskapliga skolning, jesuiterna gav sina

bästa begåvningar. Han gav ut matematiska arbeten på kinesiska och en

världskarta med kinesisk text. Dririgenom vann han sympati och intresse

bland bildade kineser. Han gjorde även omfattande anteckningar om olika
sidor av Kinas liv och kultur, som gavs ut några år efter hans död men ej

under hans namn och som bildar utgångspunkten för det Kina-svärmeri, som

spred sig över Europa på rToo-talet och även nådde Sverige. Den sinofilism
som då blommade, hade varit otänkbar utan de jesuitiska Kina-missionärernas

litteräta insatser. Den politiska och filosofiska debatten var starkt präglad av

vad man fått veta om Kina av Ricci och hans efterföljare. Dessa har i ett ny-

ligen utkommet arbete betecknats som en >generation of giantsu och med

all rätt.8
t G. ldltll..n: Den förste suemken i Japan ... ry6t, anslår martyrernas antal till

e8oooo, vilket saknar all grund. Jfr Cred.o ry64:r48f,
" George H. Dunne: Geaeration of giants. The story of the Jesuits in China in the last

decades of the Ming dynasty. 1962.
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Riccis grundläggande princip för missionen var, att man måste ha om-
fattande kunskaper om Kinas kultur och språk för att kunna vinna några
resultat. Han blev med åren en lärd sinolog, han kände väl den konfucianska
filosofin, han var förtrogen med det kinesiska statslivet och han behärskade

språket. Med en rad högt uppsatta kineser var han intim vän, han betraktades
till slut av kineserna som en av deras egna.

Ricci fick ef.tefföljare, som helt verkade i hans anda. De största namnen
är tysken Johann Adam Schall von Bell och flamländaren Ferdinand Ver-
biest.

Den vetenskapliga standard, missionärerna i Kina hade, finner vi inte hos

dem, som verkade i Japan. De portugisiska jesuiter, som kom dit, synes inte
heller ha haft den förståelse för landets folk, som en sådan som Ricci visade
i Kina. De uppträdde tidvis ganska överlägset, och deras många gånger snäva

hållning mot japanerna var säkert en av orsakerna till det olyckliga öde,

missionen i Japan omsider gick till mötes. En förbättring åstadkoms dock,

och även i Japan var det en italienare, som representerade förnuft och vid-
synthet. Hans namn var Alessandro Valignano.

Han var visitator för hela den mission, jesuitorden bedrev i Asien. 1579
kom han för första gången till Japan, och dar stannade han nu i tre år. Valig-
nano var en jätte andligen såväl som kroppsligen. Han imponerade omåttligt
på Hideyoshi genom sin väldiga längd. Han tog ett flertal betydelsefulla
initiativ under sina tre år i Japan, och makten av hans personlighet är starkt
märkbar i de brev, missionärerna skrev efter 1579. Han grundade låroanstal-
ter för japaner, dels för att barn skulle få en kristen skolgång, dels för att
utbilda ett inhemskt prästerskap, något som de portugisiska missionärerna
hade varit skeptiska mot. Framför allt ivrade Valignano för att missionärerna

skulle lära sig japanska grundligt, och i detta syfte inrättade han en språk-
skola. Han betonade ivrigt vikten av ett japanskt lexikon, vilket också kom,
även om det lät väntapä sig. Ett brev av r58z berättar, att en japansk gram-
matik blivit färdig, likaså ett lexikon.e Än så länge fanns de bara i rnanu-

skript.

Jesuiternas brev är vår huvudkälla för kännedomen om deras verksamhet.
Överallt i världen var de skyldiga att årligen skicka rapport till ordensgene-

ralen i Rom. Från Japan gick en stor mängd brev, även privata, som har be-

varats. De största samlingarna finns i Lissabon och på nilgra andra platser i
Portugal samt i jesuitordens arkiv i Rom. I första hand är de av värde för
missionshistorien, men de innehåller även profant material av stort intresse.

Betydande urval har publicerats, och därigenom spreds i Europa de första

'Cartas que os padres e irmäos da Companhia de Iesus escreueräo dos reynos de
Iapäo & China ... Euora r:p8. P. z, Iol. z8 v., spalt r.
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underrättelserna frän Japan. De måste ha nått ganska vida läsekretsar, ty de
översattes till spanska, italienska, latin, franska, tyska, polska, flamländska.
De wå största editionerna är utgivna på portugisiska, den ena i Coimbra rj7o,
den andra i Evora 1598. Dessa missionärsbrev är oumbarliga I& den som

vill srudera, hur r5oo-talets europder såg på Japan och vad r5oo-talets
Europa fick veta om Japan. Det finns strängt taget inga andra källor. Verk
som skrevs i Europa på denna tid och även senare, vati lapan behandlas,
grundar sig alla på vad missionärerna hade rapporterat i sina brev. Med un-
dantag av den redan nämnde Jorge .f'lvatez var de sjöfarare och köpmän, som

kom i kontakt med Japan, sannolikt ganska illiterata.
Av breven ser vi, att i religiöst avseende var buddhismen främst föremål

för missionärernas uppmärksamhet. Buddhistiska kloster och munkar skildras
i mörka filger. Utfallen mot buddhismen var våldsamma, onyanserade och i
viss mån ovederhäftiga. En sådan gestalt som Köbö-daishi, en av Soo-talets
stora nydanare i japansk buddhism, beskrives som en moralisk avgrundsande.
I eu brev ftän ry6r säger Gaspar Vilela,l ett av de mera kända namnen i
Japan-missionen, att japanerna var >tbedragna av ei munk, som de kallar
Combodaxyu2 (Köbö-daishi uppträder under flera namnformer: Combendaxi,
Combodex, Combondaijm), och enligt vad som berättas om honom, )rsynes

han ha varit djävulen förkroppsligad eller ha haft djävulens gestalt, på grund
av de många synder, som han fann på och som han lärde ut>. De buddhistiska
sekterna år of.ta nämnda i breven, mänga är namngivna, så t. ex. Zen-sekten,
som man traf.f.ar på i breven och i annan litteratur under egendomliga skriv-
ningar som t. ex. genxil;, jenxus, jexoca, jexu:, Dessa skrivningar har bety-
delse ur språkhistorisk synpunkt och kan tjäna som exempel på hur breven
även rymmer material för språkmannen.7.en var de högre klassernas buddh-
ism, och i sin strävan att vinna dessa måste missionärerna ha konfronterats
med denna sekt. Nichiren, grundaren av en militant sekt på rzoo-talet, näm-
nes i ett brev av Gaspar Vilela, och en annar brevskrivare, Baltasar Gago,
berättar om den extatiska tillbedjan av Amida.3 Luis Frois, kand framför allr
genom en stor japansk kyrkohistoria, som blivit publicerad först i väta dagar,
talar om hur man gick omkring och utan avbrott ropade >narnu, Amida,
Ambut> med hög röst och under tårar.a

Shintö, Japans inhemska religion, tycks missionäterna till en början inte ha
klart avgränsat från buddhismen. Shintös gudar, på japanska kami, finns
nämnda i flera brev. Det talas på ett ställe om offer till camis och Fotoques,

dvs. till shintö-gudarna och till Buddha, som bl. a. heter Hotoke på japanska.

t Cartas que os padres e irmäos da Companhia de lesus, que andäo nos reynos de
Iapäo escreueräo ... Coimbra r57o. fol. 275 v.

2 I pomrgisiskan uttalas x som sh.
E Cartas ... Coimbra r57o. Eol. 293 v.t Cartas... Coimbra r57o. Fol.5z9 v.
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Men vari skillnaden mellan de båda beteckningarna bestod, förefaller inte ha
varit klart. Av shintös många gudar nämnes bara krigsguden Hachiman. Det
namnet förekommer bl. a. i ett högst intressant brev, som skildrar en rund-
vandring bland Kyötos många sevärdheter, då jesuitfäderna även kom till ett
Hachiman-tempel.

Samtidens politiska förhållanden kunde missionärerna inte gärna undgå att
komma i kontakt med. De befann sig många gånger mitt uppe i de strider,
som rasade, de kunde hals över huvud f.ä fly ftän sina missionsstationer, och
de kom då och då i kläm vid länsfurstarnas uppgörelser med varandra. Hela
uwecklingen med Nobunaga, Hideyoshi och Ieyasu upplevde de. Det vore ju
orimligt, om de inte bedömde händelserna mot bakgrunden av sina egna in-
tressen. Vad de skildrar, är ett land i fruktansvärda konvulsioner, ett föga
uppbyggligt skådespel. Detta står i skarp kontrast till det harmoniska statsliv,
som Ricci och hans samtida kunde rapportera om från Kina. Det är inte att
undra på att Kina skulle te sig som ett ideal för det krigströtta Europa, vil-
ket Japan ju knappast kunde vara.

Glimtar ur japanens vardagsliv skymtar här och var i breven. Vi får veta,
hur man bodde, hur golven var belagda med tatami, som hölls skinande rena.

Japanens renlighet väckte förundran. Valignano har skrivit ett slags hand-
bok fcir missionärerna, anvisningar hur man skall bete sig för att inte väcka
anstöt eller ge intryck av barbar.s Det heter däri: >Det bidrar inte mindre
till att ha auktoritet i Japan, att missionärerna håller sina hus mycket rena.>

Japanen är spartan, hans måltider frugala. Det väckte förvåning bland euro.
pderna, att man inte åt med fingrarna utan med pinnar. Sake accepterades
som en ingalunda dålig ersättning för vinet, som dessa sydeuropåer var vana
vid. Det fick inte samma däliga betyg av missionärerna som en svensk rese-

när gav det på rToo-talet. Han ansåg, att det smakade som spanskt vin men
luktade som >väggelöss>.6 Att sake framställdes av ris får vi också veta. Även
om te får man upplysning. Brodern Luis Dalmeida var en bland dem, som

skrev utförligt om te-ceremonin. Det är sed bland förnäma och rika japaner,

säger han, att man visar en gäst sina dyrbarheter, och dessa är alltid sådana

utensilier, med vilka man dricker en viss malen ört, som är smaklig för den,
som dr van att dricka den, och som kallas cha. Allt som användes i samband

med tedrickningen betraktas som skatter på samma sätt som tingat, juveler

och halsband med rubiner och diamanter hos oss. Denna tedrickning äger

5 Ä. Valignano: Il cerimoni.ale per i missionail d.el Giappone: 'Advertimentos e avisos
acerca dos costumes e catangues de Jappäo ... Ed. critica, introduzione e note di G. Fr.
Schiine. Roma 1946. Pomrgisiskt original med italiensk översättning på motstående sida.

o En resa till' Africa ocb Ost-Indien Eller berättelse om åtskilligt som blifwit i akttagit,
hos hottentotterne, uti flera delar af Ost-Indien och på Japan håmsänd ifrån Batavia til
sine anhörige här i Swerige ... Stockholm 1764.
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rum i hus, som beträdes bara vid dessa fester, och det är förvånansväft atr se,
hur rena de drt,1

Missionärerna såg i den kristna förkunnelsen sin enda uppgift. Att den nyss
nämnde brevskrivaren Dalmeida tog hand om sjuka och grundade sjukhus,
var ett led i denna uppgift. Dalmeida ger intryck av att ha varit en stilla,
from människa. Han lämnade köpmannayrket, gav orden sin förmögenhet
och ägnade sig på ett självutplånande sätt ät att värda sjuka. Deta var något
fullkomligt nytt i Japan. så mycket hade väl europeisk medicin vid denna tid
inte att komma med, och Dalmeida hade ingen utbildning, men han ser ändå
ut att ha lyckats ganska bra.

Ett led i förkunnelsen var dven den målarskola, iesuiterna grundade. Det
var italienaren Giovanni Nicolao eller Nicolo, som ledde denna. Japanerna
fick nu lära sig oljemålning, kopparstick och akvarell, perspektiv och skugg-
ning. Natudigwis har det mesta av dessa konstverk försvunnit under den
långa tid kristendomen var förbjuden. Men några finns dock kvar. I kyrkan
Il Gesri i Rom finns tre oljemålningar på trä.8 Här och var i Japan har man
tftff.at på konstverk, som gömts undan. En del är i privat ägq en del i offent-
liga institutioner. BL a. har man pätråffat ett porträtt av Xavier.e

Men det initiativ för att göra Europa kant i Japan, som lät mest tala om
sig, var den delegation av unga japaner, som Valignano skickade till Europa
1582. Delegationen brukar en smula oegentligt kallas ambassad; de till
rangen främsta var wå adelsmän, fjorton eller femton är gamLa. Men Valig-
nano räknade med att människor i unga är ar mottagliga för inrryck och att
de båda pojkarna skulle ha hunnit bli vuxna vid återkomsten. Och så gällde
kanske vad Luis Frois skriver på ett ställe, nämligen >att japanska pojkar på
tio är förfaller vara femtio i f.räga om förstånd och klokhetr'.l Ambassaden
blev borta i ätta är. Efter ankomsten till Lissabon 1584 for den via Spanien
till Rom, där den rönte ett pompöst mottagande.

Efter wå år i Europa anträddes hemresan 1586. Efter över ert är var man
framme i Goa och följande år i Macau. Men årets Japan-skepp hade redan
gått, nästa år gick inget, så att först r1,go vt japanerna hemma igen.

Med från Europa följde någor, som missionens folk länge hade önskat: en
tryckpress. Redan Xavier hade talat därom. Det skrevs en del av missionärerna
och översattes en hel del. Vi har redan talat om grammatikor och ordböcker,
men det förekom även uppbyggelselitterarur, bönböcker, katekeser m. m. Allt
detta cirkulerade i handskrift. Varför tryckte man inte? Boktryckarkonsten

" C"""r 
- 

Coimbra r57o. Fol. 466 v.
8 G. Schurhammer: Die Jesuitenmissionare des 16. und r7. Jahrhunderts und ihr Ein-

fluss auf die japanische Malerei. l: Jrrbiläilmsbana lnsg. aoo der-De*trcheo Getellschaft fat
Nar*r- tnd. Völkerh*nde Osraieu .., r (rqla).

: J.F.]vtcCall: Early Jesuit art in the Far-East. l: Artibu Asiae. ro (rg+i.
'Luis-Frois: K*lttrgegenfitze Earopa-Japan rj8i) ... Drstmalige, kritische Äusgabe...

von Josef Franz Schiitte. Tokyo 1955.
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var ju redan då gammal i Östasien. Väddens äldsta bevarade tryck fu fuam-
ställt i lapan 77o. Kineserna hade uppfunnit blocktrycket, vilket innebär att
man skär ut på en tråplatta typerna för en hel sida. På rooo-talet uppfann
en kines även konsten att trycka med lösa typer, alltså samma sak som Guten-
berg på r4oo-talet. Men typtrycket kom inte till användning i större utsträck-
ning i Kina; i Japan inte alls. Över huvud taget trycktes det inte mycket
böcker i gammal tid. Det var i huvudsak bara buddhismens heliga skrifter
och de kinesiska klass&erna, som kom ut i tryck. Skönlitteratur cirkulerade i
handskrift. Det var således inte så märkvärdigt, om jesuiterna till en början
inte tryckte sina böcker. Därtill kommer, att de hade måst inhiimta tillstånd
att trycka från de kyrkliga myndigheterna i Goa för varje enskilt verk. Och
postgången var riskfylld och långsam, minst två år tur och retur.

Valignano hade emellertid funnit en tryckpress nödvändig. Och r59o fanns
den således i Japan. Tidigare hade den varit i verksamhet i Goa och Macau.
I Goa trycktes ett tal på latin av en av ambassadens medlemmar. Av detta
* bara två exemplar kända. Den japanska jesuitpressens alster hör till bok-
världens största rariteter. Från väntetiden i Macau har vi wå tryck. Det ena
heter Cbristiani paeri institutio, tryckt 1588. Tills för ban nägra år sen kände
specialisterna endast ett exemplar, i Ajuda-biblioteket i Lissabon. Men genom
en skäligen enkel kombination av uppgifter, jag hade samlat, kunde jag spära
upp ett exemplar i Det kongelige bibliotek i Köpenhamn. Det andra trycket
är en berättelse i dialogform på latin om ambassadens resa, f.örfattad, av
Valignano och tryckt r59o. Den ar kand i relativt många exemplar. Japa-
nerna, som har ett stort intresse för allt, som har med de tidiga förbindel-
serna med Europa att göra, gav ut ett facsimilietryck av boken 1935.

Även sedan pressen hade etablerats i Japan, gavs flera arbeten ut på latin.
De var avsedda dels för missionärerna, dels för det inhemska prästerskap,
som Valignano ville få utbildat. Några prov på den romerska litteraturen såg

inte dagen. Den europeiska antiken gjorde japanerna bekanskap med i form
av Aesopus' fabler. Det var tydligen något som tilltalade folk. Ty långt efter
det jesuiterna hade fördrivits och deras böcker blivit förbjudna, trycktes Aeso-
pus ar' japanerna själva. Den var uppenbarligen undantagen från förbudet

De flesta av trycken på japanska är religiösa: katekeser, helgonberättelser
osv. Bl. a. trycktes Thomas a Kempis' Om Kristi efterft;l'jelse. Valignanos
krav på förbättrade kunskaper i japanska och det därav följande behovet av
språkliga handböcker ledde till att nägra lexikon och en rätt diger grarnmatik
gavs ut. 16rr publicerades det sista kända, daterbara trycket. Kort därefter
var jesuiternas tid i Japan förbi. 1614 blev de fördrivna och kristendomen
f<;rbjtils, eft förbud, som bestod till Å73. Från 1638 var alla portugiser och
deras fartyg portförbjudna i Japan. Holländarna blev den enda europeiska
nation, som tolererades. De fick vistas i Nagasaki, och deras fartyg fick an-
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löpa denna stad, som genom jesuiterna hade blivit en viktig plats och som
en gång hade skankts dem för evärdlig tid av en av landets furstar.

Sakoku, det stängda landets tid, som nu inleddes, gav Japan fred och stabi-
litet under mer än wåhundra år. Men kulturimpulser från ett Europa, som
var statt i stark uweckling och omdaning, blev utestängda. Kristendomen
syntes ha blivit spårlöst utplånad under det hårda trycket och den minutiösa
kontrollen. Men vid r8oo-talets mitt wingades Japan till ny kontakt med
Västedandet.

En vårdag 1865 upptäcktes utanför Nagasaki en spillra av kristna. Genorn
sekler av faror och förföljelser hade generationerna bevant sin tro och sin
portugisiskt färgade religiösa ordskatt.

Jobn Peterson

DEN KÄTOLSKA KYRKÄN
PÅ IRLÄND

en katolska kyrkan på Irland står just nu inför en radikal ompröv-
ning. Påståendet kan verka överraskande för dem som bara har ytliga

kontakter med denna kyrka. I andra länder, där kyrkan sedan länge befunnit
sig i en lris och teologin är levande, har ropen på reformer varit starka.

Irland är annorlunda. Där har man i det längsta ställt sig kallsinnig till den
nya väckelsen inom kyrkan, till kraven på liturgiska reformer och en för-
nyelse av det religiösa livet.

Varför skulle man förändra sig? Utåt sett är ju allt väl beställt i den
irländska kyrkan. Irländarnas kyrksamhet är den största i världen. En sön-

dagsmorgon under mässtid ligger byar och småstäder nästan cide. De flesta
kyrkor i landsorten har åtminstone sex mässor på söndagsmorgonen. Också
i Dublin är det mängder av människor, som varje dag besöker mässan innan
de går till arbetet Antalet kommunikanter är utomordentligt stort. Kyrko-
besökarna deltar livligt i gudstjänsten, och församlingsbornas frivilligabi&ag
till sin kyrka är imponerande.

Någon har sagt att den irländska kyrkan är den mest utpräglade folk-
kyrka som existerar i världen. Den blev det under >järnåren> på 16oo- och
rToo-talet, då kyrkan var forbjuden, prästerna jagades som fredlösa och
den stora massan av katolska lekmän behandlades som en rättslös underklass.
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På många håll kan traditionen i dag peka ut någon dalgäng, där folket
brukade samlas till sin hemliga gudstjänst. under forf<;ljelsetiden svetsades
folket och kyrkan sarnman. Bak en mur av katolsk tradition, av minnen och
sånger försvarade Irland sin själ mot de engelska erövrarna.

Allt detta är nu bara bleknad historia. Idand fu fuitt, och inga svårare
motsättningar existerar längre mellan katolikerna och de fem procenten pro-
testant€r i den irländska republiken. Det råder full religionsfrihet. Protestan-
terna har rätt till egna skolor, som staten bygger åt dem. De har också fått
behålla de gamla vackra kyrkor, som Cromwell en gång tog från katoli-
kerna.

Proportionerna blir ibland egendomliga. De 7o protestanterna i Galway
har behållit den stora r3oo-talskyrkan S:t Nicholas, och awisade för en
tid sedan den katolske biskopens ansökan aa få köpa kyrkan. I staden Kil-
kenny har de 8 ooo katolikerna fem kyrkor, medan de 35o protestanterna
har wå kyrkor, daribland stadens största, S:t Canice's Cathedral, f.rän rzoo-
talet Här och var på landsbygden lever ännu protestanter och katoliker
avskilda från varandra, men uwecklingen går mot förtroendefullt samar-
bete - det visar uwecklingen i Dublin och de större städerna. Ulsters pro-
testanter motsätter sig med all makt ett enat Irland, eftersom de där skulle
bilda en förtryckt religiös minoritet, men deras fruktan förefaller att vara
helt oberättigad. Bland dem som nu sryr republiken spårar man inga ovän-
liga stämningar mot landets protestantiska befolkningsgrupper. Alla talar
om ekumenik och tolerans. Den enda oppositionen kommer faktiskt från
den stridbara gruppen av presbyterianer i Ulster.

Det folkliga draget i den katolska kyrkan spårar man också i det stora
antalet prästkallelser och i de omfattande missionsföretagen. Under ett är-
hundrade har sex större prästseminarier sänt ut präster till de övriga engelsk-
språkiga länderna. Ett enda av dessa seminarier, S:t Patrick's College i Cal.
low, sände under åren 19zo-1916 inalles 334 prdster till Förenta sraterna,
274 till Storbritannien, r3r till Australien, 16 till New Zealand och ro till
Sydafrika.

Missionen till Afrika och Asien hämtar varje är stora skaror av präster
och nunnor från lrland. Moderna nunneordnar på Irland har täckt hela det
engelsk-språkiga området i dessa världsdelar med sjukhus, missionsstationer
och skolor. De har, säger Herd,er Corespondence (nov. ry64), brutit ner de
tabun som tidigare gällde för kvinnors deltagande i missionsarbetet

Kyrkan tar också livligt del i undervisningen på Irland. En stor del av
gymnasieundervisningen bland katolikerna omhänderhas av präster, nunnor
och lekmannabröder. Den kyrkliga aktiviteten inom missionen och under-
visningen gör att antalet ordinarie präster på Irland inte är överväldigande
stort: 558 katoliker per präst fu 196o.I Holland var motsvarande siffua 494,
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i Storbritannien 5o7 och i Frankrike 75r. Då måste rnan också ta med i be-

räkningen act den katolska befolkningen på Idand är regelbundna prak-
tikanter.

Sedan irländarna slagit sig fria och år rgzr grundat en egen star, har
kyrkan fört en i hög grad omhuldad tillvaro. Den har åtnjutit störd av både
staten och folket. Alla de politiska partierna är kyrkovänliga. Inget av pa:-
tierna har prefixet >kristen>, i sitt namn. Sådant skulle bara väcka förvåning
och löje, eftersom alla politiker - även inom det lilla men växande labour-
partiet - anser sig vara kristna.

Det är alltid farligt för en kyrka att leva i skydd för stormen. Den ir-
ländska kyrkan har inte undgått farorna. Efter den långa förföljelsetiden
har den slagit sig till ro med vad den vunnit. Förnyelse och reformer har
synts oncidiga, så länge inga motståndare hotat dess positioner. De teologiska
studierna har stagnerat på ön. Prästerna på Irland är långt ifrån ointellek-
ruella. De har fått en grundlig utbildning vid sina seminarier, men ute i
församlingsarbetet ägnar de sig till övervägande del åt praktiska göromål.
De är rådgivare och handledare åt sina församlingsbor. Sedan kan man dis-
kutera om folket är >priestridden> eller prästerna är >peopleridden>. De
predikningar jag hört saknar andligt liv - de är antingen abstrakta och
doktrinära eller också fyllda av praktiska föreskrifter, som för rToo-talet i
åminnelse.

Kyrkans ledning har konsekvent slagit vakt om det gamla bondesamhället,
om redan uppluckrade förhållanden och tänkesätt. Den har inte velat inse
att det irländska samhället håller på att genomgå en uweckling av samma

typ som Västedandet i övrigt. Utbildningen är på frammarsch, industrialise-
ringen fiortgär, gränserna upplöses och nya tankar strömmar in. Den liberala
materialismens idder gör sig redan breda i det intellektuella vakuum som
kyrkan själv har skapat.

Kritiken mot kyrkan har på sistone släppts loss i både tidningspress och
TV. Många av kritikerna il aktiva katolska lekmän. Kritik och självkritik
är nyttiga ting, men den debatt om kyrkan som förts på Irland under de
sista åren har varit så aggressiv och förbittrad att den skakat landet. Låt oss

genast slå fast att en del av kritiken gått vid sidan av ämnet. Den vilar på

en kompakt okunnighet om kyrkans lära, vilken i sin tur är en följd av
kyrkans egna försummelser. Andra kritiker har varit bundna av sina bittra
minnen. När de anklagat kyrkan för att vara motståndare till all verklig
nationell politik, tänker de på kyrkans uppträdande under frihetskriget och
det foljande inbördeskriget. Kyrkan ställde sig länge solidarisk med engels-

männen och förbjöd all våldspolitik. Rebellerna måste segra för att inte bli
fördömda, säger diktaren Seän O'Faolain. På detta område har kyrkan redan
ändrat mening.
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Kritiken mot kyrkans aktuella politik är allvarligare. Kritikerna hävdar
att de 28 biskoparna på Irland agerar som om världen stod stilla. De in-
griper på det statliga och det kommunala planet i många frågor - det gäl-
ler framför allt undervisningsväsendet, hälsovården och familjelivet. Kyrkan
är mycket puritansk och driver en bigott sedlighetspolitik, som stcjds av stora

delar av befolkningen. Någon sexualundervisning förekommer inte; man
har t.o.m. sökt förtiga Pius XI:s berömda encyklika frän fu r93o om äkten-

skapet, där han tog ställning tili födelsekontroll och kvinnans >säkra> pe-

rioder. En del biskopar har också företagit aktioner mot modern dans, ge-

mensamhetsbad, shorts och bikinis. Den svåraste kritiken gällde kyrkans del-
tagande i censuren av alla >oanständiga" bocker. Under denna bekviima
rubrik d<iljer sig en stor del av den moderna - inklusive katolska - skön-

litteraturen.
Det är en f.räga som man ställer sig när man tar del av den våldsamma

kritiken. Hur mäktig är egentligen den katolska kyrkan på Idand? De ex-
perter jag intervjuat hänvisar till en kardinals apokryfiska yttrande till på-

ven år tgzz: >'Det finns inga biskopar på Irland. Det finns z8 påvar.> Ut-
talandet fu ttdffande. Biskoparna rekryteras till större delen från professo-

rerna på prästseminariet i Maynooth. De styr sina stift utan närmare kom-
muni"kation med varandra. Varken kardinalen eller ärkebiskopen har lyckats
hävda sin myndighet mot dem. De flesta biskoparna är ålderstigna och föga
aktiva. Men några av dem är både stridbara och bundna i gamla föreställ-
ningar. Vad de säger i skilda frågor brukar felaktigt tolkas som kyrkans
stämma. Kyrkan saknar ett officiellt organ, där den kan framföra sin me-
ning. Det är beklagligt, anser de lekmän jag talat med. Kyrkan borde klart
deklarera sin mening i f.rägor, där den har anledning att yttra sig. Som det
nu är, kan regeringen använda sig av dess tystnad för att dölja sina egna
misslyckanden. Regeringen och de kommunala myndigheterna kan tala om
motstånd från kyrkans sida, när det i realiteten rör sig om tomma vallöften
och dåligt underbyggda planer.

Mycket håller nu på att förändras i den gamla kyrkan på Irland. Kritiken
från lekmännen och omvärlden har till stor del varit välgörande. Utnäm-
ningen av nägra yngre, >mderna> biskopar har bidragit till förändringen.
Ånklagelsen mot kyrkan att vara motståndare till lekmännen gäller inte
längre. I princip vill nu alla biskopar ha lekmännens bistånd. Fågan år bara
hur detta skall fungera. Stora lekmannaorganisationer har skapats på ön.
Mest berömd fu Legion of Mary, som kallats Irlands största bidrag till det
kyrkliga livet sedan medeltiden. Organisationen, som nu är spridd över hela
världen, tillkom för att avhjälpa den sociala ncjden i världen. Man vårdar
garnla och siuka och tar hand om ogifta mördrar och prostituerade.

Efter krigsårens isolering har irländska präster fått kontakt med reform-
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törelserna på kontinenten. Tidskrifter har börjat utges i den nya tidens anda:

The Furrotl i Maynooth och den av dominikanerna utgivna Docrri'ne and,

Life. De verkar för ett fördjupat trosliv och ett återupptagande av de stagne-

rade teologiska studierna. En tredje tidskrift Christus Rex ägnar sig åt den

försummade teologin. Genom kurser av olika slag söker man öka lekmanna-

aktiviteten. Till nyheterna hör också en liturgi på både det engelska och det

irländska folkspråket.
Det är inte för mycket sagt att den specifika form av katolicism som fun-

nits på Irland nu håller på att försvinna. Den innerliga folkliga religiosi-
teten kommer att bestå, men de yttre formerna för det kyrkliga livet för'
ändras. De katolska kyrkorna på Irland är genomgående uppförda i prosaisk

och okonstnärlig rSoo-talsgotik. Nu söker man i samarbete med arkitekter
och målare skapa en modernare, mera kontinental kyrkoarkitektur.

De irländska tidningarna fOljer noga diskussionen om de lirurgiska för-
ändringarna vid konciliet. Bland lekmännen finns det stora förväntningar
och en stark vilja att följa de nya intentionerna. Eftersom omkring 90 pro-
cent av dem går i mässan varje söndag, skulle Idand kunna bli ett mönster
för andra länder hur förnyelsen av gudstjänstlivet skall ske. Att aktivera
lekmännen torde inte vara svårt Det stora problemet är hur de idändska
prästerna själva ställer sig till den liturgiska förnyelse som måste komma.
Någon har sagt att det omedelbara stödet för en radikal förnyelse kommer
från de delar av kristenheten, där det råder akut kris, men det kraftiga,
slutliga stödet kommer från de delar, där tron är starkast. Den schweiziske

teologen Hans Kiing uttalade nyligen i det irländska TV, att irländarna
över hela vädden är ett av kyrkans starkaste stöd. Det hänger darfc;r mycket
på den irländska kyrkan hur förnyelsen omsätts i praktiken i en stor del av

denna värld.
Den irländska kyrkan har en mycket stor tradition att bygga på. Under

den tidiga medeltiden var den ett centrum för kristen tro och aktion i Europa.

Nu är på nytt en väckelse i gäng i denna kyrka, en av de mest solida skapelser

av kristen kultur som finns i världen.
Alf Åberg
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Kyrkan i Rhodesia

I Modesia fu bara en på tio katolik.
Men om kyrkan uttalar sig i nägot f.räga,
brukar oddset v^t^ tio mot ett fö! att
vad kyrkan säger blir uppmärksammat.
De vita katolikerna utgör en mycket väl
sammanhållen grupp och de har infly-
tande långt utöver numerären. Alla rho-
desianer känner dominikansystern Mother
Patrik, som följde de första pionjärerna,
när de slog sig ned i Rhodesia. Kung
Lobengula av Matabeleland är en histo-
risk gestalt i jesuitmissionens annaler.
Den förre ärkebiskopen av Salisbury,
Aston Chichester SJ, en nästan chestet-

tonsk figur och allmänt känd som
oChickn, utövade ett inflytande i det of-
fentliga livet, jämförligt med kardinal
Mannings under drottning Viktoria.

Många katoliker var därför förvånade
över den tystnad, med vilken kyrkan
tycktes hälsa Jan Smiths deklaration om
oberoende. Det innebar inte, att hierar-
kin aldrig uttalat sig om rasptoblemen
i Rhodesia. Både 1959 och r96r fördöm-
des rasdiskriminering och kyrkan klagade
över att fyra millioner ftårgade fömyck-
tes av 22o ooo vita.

Kyrkan bröt tystnaden den u 8 novem-
ber. ,Vi kan inte fortsätta så som det nu
äru, sades det i ett herdabrev, "med två
skilda myndigheter som gör anspråk på

att vata den lagliga regeringen, med ett
folk delat i sin lojalitet och med risk att
den aktuella situationen kommer att få
de mest iidesdigra återverkningar inte
bara här och i andra delar av Afrika utan
över hela världen."

6 - 6zgeo Credo. 47 : e årg, Nr z. r 966

Vidare, fortsatte man, bör Jan Smiths
regering inte missta sig och tro, att dess

beslut att bryta med Kronan till följd
av sin kortsynta raspolitik har allmänt
stöd i Rhodesia. oEtt stort antal männi-
skor ogillar i allra högsta grad den uni-
latenla deklarationen om självständig-
het. Dessa människor är särskilt oroade
för att man offentligt skall förklara ak-
tionen vara gjord för att bevara den
kristna civilisationen i detta land.u Tyst-
naden hos de människor som inte säger

vad de tänker, är inte ett samtycke. Det
dr en >tystnad i fruktan, besvikelse,

hopplöshetr. ,Men detta äro, varnar bis-
koparna, uen farlig tystnad, f.arlig för
kyrkan, f.arlig f.ör oss alla.,

J. H. Newman Apostolate

över r zoo delegater rnöttes under
första veckan av september 1965 i New
York för att diskutera aktuella frågor,
pröva sina arbecresultat och planera för
framtiden. Sådana konferenser hör till
vardagen på Manhattan och i vaniiga fall
brukar de inte tilldra sig någon upp-
märksamhet. Men denna koqferens berör
direkt och omedelbart omkring en mil-
lion amerikanska katoliker, som på något
sätt är sysselsatta i högre undervisning
och konferensen fär av allt att döma bety-
dande långsiktiga verkningar för katoli-
cismen i USA, pastoralt och kulturellt.
Det var nämligea National Neuman
Apo$olate, som höll konferens. Sam-

tidigt firades femtioårsjubileet av kyr-
kans arbete i the secshr academic corn'
mrnity,
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Den första katolska studentorganisa-
tionen i USÅ med J. H. Newman som
sin patron bildades av fem medicinare vid
Pennsylvania-universitetet r 893. Avsikten
var att denna klubb bl. a. skulle kalla
prominenta katolska föreläsare pä aka-
demisk nivå att föreläsa över ämnen, som
var av värde för studenterna i deras

dubbla egenskap av katoliker och aka-
demiker. Därigenom skulle de enligt stif-
tarnas mening utvecklas mentalllt, spir-
itaally and, socially, Det första stora pro-
gfammet som man anordnade, var en
föreläsning av John J. Keane, rektor vid
The Catbolic Uniaersity of America och
senare ärkebiskop. Keane föreläste inför
en stor församling av studenter och aka-
demiska lärare över ämnet Tbe O*tcome
of Pbilotopbic Thought. Som ett kurio-
sum kan antecknas att det hela kunde fi-
nansieras genom en insamling i för-
eningen, där man lyckades skrapa ihop
femtio dollar för föreläsarens resa och
uppehälle.

Sådana grupper, liknande den i Penn-
sylvania, startade nu på en rad platser och
de sammanslöt sig i en federation. Un-
der en rad av år leddes federationeo av
akademiska lärare, inte av studenter. På
Pennsylvania-gruppens initiativ startades
en tidskrift Neutman Qaarterlll, som dog
pä rgzo-taIet Den kommer emellertid att
återuppstå i år som ett gemensamt or-
gan för katolska akademiker och utges av
Åssociation ot' Catbolic Facalty and Stat'f
Members, som är en relativt ny men ut-
vecklingskraftig gren av National Neu-
rrdn Aportolate, 

*

Vid början av detta århundrade var
det förhållandevis få katoliker, som stu-
derade vid icke-katolska läroanstalter.
Man var på katolskt håll missuogen mot
dem och betraktade dem som fiender till
tron och moralen. Når National Catbolic
Ed.*cational Associarion är r9o7 höll sitt
årsmöte klagade man över det ,alarme-
tande stora antalet katolska studenter vid

8z

icke-katolska läroanstaltet" 8 67r
stycken. En biskop från den här tiden
sade om dessa studenter: >lag följer dem
som iag följer katolska fångar i ett
fängelse. Det är egendigen samma sak:
att ta vfud om folk, som är där de inte
borde vara.o

Även Newman-klubbarna utsattes för
misstro av ledande katoliker. Det klaga-
des över att klubbarna bygede samlings-
lokaler, kapell och bibliotek, höll före-
drag och arbetade i omedelbar anslutning
till de sekulariserade universiteten.

Några störe förändringar inräffade
inte före det andra världskriget. Pä 3o-
talet kom depressionens barn till USA:s
icke-katolska colleges och universitet.
Cynikerna och radikalerna var sannolikt
inte så många som man kunde misstänka,
men de var tillräckligt högljudda för att
höras av irriterade kritiker, som gärna

beskrev tbe secular camplts som )ett
drivhus för socialism och ateismn. Ka-
tolska uppfostrare var mer än någonsin
övertygade om de faror, som hotade tron
och moralen vid dessa undervisningsan-
stalter. Men det arbete, som Pennsylva-
nia-studenterna startat 1895 gick vidare,
om än i begränsad omfattning. Uoder
den här perioden var det framför allt en
präst, som genom nästan heroiska insat-
ser fick till stånd verksamhet bland ka-
tolska akademiker vid icke-katolska uni-
vetsitet, fr John Keouh.

Efter andra världskriget däremot änd-
rades situationen snabbt. Särskilt under
r95o-6o-talet skedde en nästan våldsam
expansion och detta framgick av jubileet
i New York. Man avhöll nu inte såsom
tidigare ert Netanwn CJub Conoention
utan en Neuman Aportolate Congress.

Denna expansion är en följd dels av
den allmänna klimatförändringen när det
gäller katolikernas ställning i USA 

- 
de

är inte längre ansedda som andraklassens
medborgare 

- 
dels av den stora till-

strömningen av katolska studenter till
secular bigher ed.acation, Den sistnämnda
omständigheten gjorde det helt enkelt
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nödvändigt att ta kraf.ttag. Den tidigare,
förhållandevis begränsade verlsamheten
måste dels byggas ut, dels läggas om.
Hela detta arbete samlades 196o i det
ovan nämnda National Newman APos-
tolate. Av de fem medicinarnas klubb för
sjuttio år sedan har blivit en organisa-
tion, som spänner över hela USA.

Statistiken klargör omfattningen av de
uppgifter, som NNÅ har att svara för i
USÄ:s katolska liv. År 1965 finns totalt
mer än r,z mil| katoliker vid college
och universitet men av dessa hör 8zo ooo
till icke-katolska läroanstalter. För r97o
beräknas den sistnämnda siffran ha sti-
git till r milj. och 1985 till z milj. Kyr-
kan måste vara där katolska studenter
finns. Aa ignorera den uppgiften skulle
innebära att man ådrog sig ansvaret för
tragiska förluster bland dem som i fram-
tiden skulle bli ledande katolska opi-
nionsbildare, skivet Commonuteal, som
fortsätter: Kyrkan måste bli synlig i tbe
se culaN aca.d'emic commanity. Katolikerna
behöver där ha sina Neurnan Centers
med kapell för liturgiskt liv, lokaler för
undervisning, uppfostran och utveckling
av samhäileiigt ansvar i katolsk anda. För
ögonblicket finns zo3 sådana Centers och
verksamheten är under snabb utveckling.

Församlingarn" 0", 

"u.tor,ut 

sina skolor
och för det högre katolska undervisnings-
väsendet på college-nivån har de religiösa
kommuniteterna svafat, inte utan stora
offer. Behovet av Neuman Centers stäl-
ler nya krav på stiftens ekonomi, men
åtminstone vissa biskopar har satt dessa

centers högt på listan över angelägna
uppgifter, som måste lösas med det sna-
faste.

Dessutom behövs kvalificerade rnedar-
betare, både lekmän och präster. Men
framför allr dr själva arbetet just nu
inne i ett viktigt utvecklingsskede. Det
gåller att finna och uweckla de bästa me-
toderna för verksamheten i den akade-
miska miljön. En stor l5tt5psvssftsamhet

fu pä gäng och man utarbetat med väx-
lande framgång nya arbetsmetoder. I viss
mening, skriver Cotnmomteal, har verk-
samheten i Neutman Apostohle nyss bör-
jat. Kyrkan lever i en tid av stora för-
ändringar och måste anpassa sitt arbete.
Det här är ett exempel på den anpass-

ningen.

Religionen i Kina

År t964 innebar en skärpning av
kampen mot all religion i Kina 

- 
det

framgick av pressen, radion och filmen.
I Shanghai ordnades en antireligiös ut-
ställning och nationalkongressen krävde
f.ör ät ry65 effektiva åtgärder. Tecken
på denna skärpning redovisades i Sing-
Tao-id,ningen, som utkommer i Hong-
kong, redan den z7 januari: Katoliker
och protestanter angreps i rreformkur-
ser', som hölls vid de högre skolorna.
Kampen för gudlöshet beuaktas som ett
led i oden socialistiska uppfostran". Även
föräldrarna till kristna elever angreps
och studenterna ålades att rändrar sina
föräldrars religiösa tänkesätt. En student,
som flytt till Hongkong, meddelade att
sedan två år tillbaka inskrivs endast kom-
munistiska studenter vid hans uoiversi-
tet; där fanns möjligen tio kristna bland
r ooo studerande. 

- 
En nygift kvinna

kägade i en kommunistisk ungdomstid-
ning: Vad skall jag göra, när mina
kristna svärföräldrar begär att jag skall
stå upp vid bordsbönen? Hon hade läm-
nat bordet och återkommit först när bö-
nen var över. Hon frägad,e också huru-
vida man skulle uppfylla föräldrarnas
önskan om en religiös jordfästning. Hen-
nes man menade att även om man själv
inte trodde, måste man dock respektera
sina föräldrar och inte göra de gamla
olyckliga. Tidningen ifråga svarade till
detta: Den revolutionära ungdomen är
gudlös och måste awisa all >vidskepelse>.

Tystna.d'ens kyrka

Kampen mot kristendomen i pressen,
radion och filmen visar, att kyrkan ännu
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lever, men det finns en motsättning mel-
lan de präster och troende som menar att
man skall samarbeta med kommunis-
terna och de som awisar alla former av
samarbete, En katolsk kvinna från Shang-
hai, som nyligen fått utresetillstånd, be-
rättade i Macao: "I en del av stadens
kyrkor är det bara några uoende som
deltar i mässan,eftersom de intevillkom-
promettera sig med de s. k. patriotiska
prästerna.) En ung präst, som helt ny-
ligen flydde från Kanton, berättade i
Hongkong, att hans mor går dagligen i
mässan. Om söndagarna besöker 20 per-
soner gudstjänsten i hans kyrka. Hans
mor hade för:.a ätet hämtats av polisen
tillsammans med andra katoliker, utfrå-
gats om prästerna i Kanton och blivit
överöst med antireligiös propaganda.

Några få präster stfu fasta i sin tro och
hat tägtat att skriva under angreppen
mot Vatikanen, medan många har anslu-
tit sig till den "patriotiskau kyrkan. Re-
geringen försöker på allt sätt göra livet
surt för de präster, som vägrar samar-

beta med kommunisterna.
Enligt uppgifterna i >Den påvliga års-

boken r965u hat 3o dött av de g9 bis-
kopar, som r95o fanns i Kina. Av de 69,
som lever, befinner sig a8 i utlandet me-
dan zr alltjämt är i Kina. Av de sist-

nämnda sitter 8 i fängelse, 4 är hindrade
att utöva sitt ämbete och om 6 saknas

uppgifter.
Om Kinas kyrkas gäller vad Paul VI

skrivit över temat )Tystnadens kyrka" i
sin encyklika Ecclesiam suarn: Tystnaåens
kyrka talar inte mer. Hon talar endast
genom sitt lidande.

En förklaring?

Ar ry64 visades en film i Kina med
titeln >Tidig vår i februariu. I Shanghai
stod människorna i långa köer för att få
en biljett. Men omedelbilt satte en kom-
munistisk pressaktion in för att miss-
tänkliggöra filmen. Enligt filmen hade
,en student offrat sin k?irlek till en ung
kvinna för att gifta sig med en änka som
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levde i största armod med sina barn. Stu-
dentens offer var enligt pressen ett slags
äregirighet 

- 
han ville bli ,frälsareu.

På grund av sin >mänoiskovänligar mo-
ral var filmen dålig, sade man vidare.
,Denne pessimistiske unge man handlade
som Jesus, som lät korsfästa sig för andra
människor. Det är spetsborgerlig män-
niskovänlighet som förstör klassmedve-
tandet och klasshatet 

- 
det är opium

för massorna.,
Man har fÅgat vafiftän detta förakt

för varje tecken på äkta mänsklighet
kommer i den kinesiska kommunismen.
De kände skriftställaren Erick von
Kuehnelt-Leddhin menar att det hänger
samman med "kinesernas stora likgiltig-
het inför döden och umbäranden". Det
finns också en rysk okänslighet men den
är av annat slag. Ryssar och kineser är
skilda åt genom Rysslands religiösa bak-
grund. I det gamla Kina hade bara de

övre skikten en tradition av klok håll-
ning, systematisk vishet och filosofi. I
folkets breda lager härskade den kras-
saste vidskepelse. Det finns i den prcf.^na
humanismen en kristlig värme, som Kina
aldrig känt till men som då och då smy-
ger sig in i den ryska litteratuten, även

om denna värme ytterst sällan officiellt
erkänns som kristen. Den absoluta ky-
lan i den kinesiska revolutionen för-
skräcker till och med de ryska kommu-
nisterna, medan Stalins grymheter inte på

något sätt oroade Mao (jfr H. Reuther:
Moskau-Pekin8,s.74). I sin bekanta bio-
grafi över Mao skriver även G. Paloczi-
Horvath, att den omänskliga hårdheten i
den kinesiska kommunismen, vafigenom
den skiljer sig från den ryska, beror på
,avsaknaden av det kristet-moraliska
alVett.

Vätldens övetbefolkning

Under tiden 30 augusti till ro sep-

tember rg6: hölls i Belgrad en EN- koo-
gress om befolkningsfrågan. Kongressen
ifråga bevistades bl.a. av pater Francis
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C. Madigan SJ, som är professor vid
Xavier-universitetet på Filippinerna. Un-
der sin hemresa från kongressen gav han
i USA nedanstående intervju för Ame-
ica; dat redovisas några katolska syn-
punkter på kongressens arbete,

Har kongressen aari, lStckad.?

I ett avseende utan tvekan _ ja. Det
var en expertkonferens med över 8oo
deltagare från 88 nationer, alltså inte en
konferens för politiker. Närmare 5oo ve-
tenskapliga uppsatser lades fram, vilka
täckte vidsträckta områden av de ämnen,
som hör samman med befolkningsproble-
met Många uppsatser var berydelsefulla
bidrag till konferensens tema.

Men i ett annat avseende är jag en
smula besviken och jag förmodar att det-
samma gäller mänga andra deltagare.
Konferensen tenderade att sluta i en
kamp mellan två exrema uppfattningar.
Den ena föreräddes av marxisterna. De
var närmast benägna att förneka att det
finns ett verkligt befolkningsproblem.
De sade att de svårigheter som man van-
ligen skyller befolkningstillväxten för,
egentligen beror på fel i produktionsor-
ganisationen och dem kan man rätta till

- 
geoom kommunism naturligtvis.

Enligt en tid.ningsnotis såalle dr Var
sily E. Oasienko lrån Soaiet ba ragt: Be-
greppet 

"befolkningtexplosion" år non-
rcns när d,et anuänds t'ör att beskriaa en
belolkningsöAning på toå eller ,re pro-
cent orn året. Han säall ockfi ha sagt:
Min regerings rekommendarisz 

- 
a19 /s

pengar, Jon nil anuånd.s för rustningar
ocb födehekontroll skalJ *tnfitjat till
ökad ekonomisk *taecklintg 

- 
är rtjtc-

Aet bättre än att ge ut nillioner på pre-
uentiamed.el ocb abortAliniker,

Ja, det är riktigt, och repliken är ry-
pisk för den ståndpunkt, som deltagarna
från de kommunistiska länderna intog.
Man måste erkänna att det ligger något

i den. Men jag menar också, att kom-
munisterna själva inte tar den på allvar.
De praktiserar födelsekonroll samtidigt
som de förkastar den. Procenten legala
aborter i kommunisdänderna visar detta.

Jag aubröt et 
- 

ni skulle .jast redotisa
d,en and.ra exhelna ståndpanäten tom
d.ominerad.e konferentens lörbandlingan

Det var huvudsakligen deltagare från
Indien och Pakistan men även en del
amerikaner, engelsmän och andra, som
intog den. De kunde inte tala om nå-
gonting annat än att minska befolk-
ningen till nästan vilket pris som helst.

Jag måste dock tillägga att dem jag
nu tänker på för det mesta bara upp-
trädde i debatterna, och där framkom
inte mycket av värde på konferensen, en-
ligt min mening. De olika sektionernas
moderatorer däremot, som sammanfattade
eller tecknade huvuddragen i de doku-
ment, sorn hänskjutits till deras sektio-
ner, var i allmänhet utmärkta. Conrad
och Irene Taueber, Ronald Freedman och
C. Stetn är nägra, som jag kommer att
tänka på i det här sammanhanget. I all-
mänhet var även dokumenten, som distri-
buerats till oss på förhand och som mo-
deratorerna sammanfattade, av god kva-
litet. Men i debatterna dränktes alltför
ofta de moderata av extremisterna eller
också blev de uttråkade av att lyssna på
folk, som strängt taget inte hade något
an säga.

Dec fanns en stor grupp av moderata
och de menade, att vi måste betona ntjd-
vändigheten av ökad produktion. De er-
kände att befolkningstillväxten i mänga
länder måste dämpas så att den ekono-
miska utvecklingen kommer ikapp och
kan gä om den. Men på grund av det
stora antalet deltagare hade de som före-
trädde sådana synpunkter inte tillräckliga
möjligheter att ge eftertryck åt sin upp-
fattning.
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Jag har en annan pressappgift, sont fuder
så: Man uar allmänt, ehar* inte enbäl-
ligt, öaerens onz att m.an snabbt måste
uidta åtgärder i global skak fer afi in-
löra föd.elsekontroll. År det riktiet?

Jo, det stämmer. Bortsett från marxis-
terna utgick aLla ifrin att det finns ett
befolkningsproblem, vilket skiftar till sin
natur och sin intensitet i olika delar av
världen. Med undantag av katolikerna
va! rnan i allmänhet överens om att pre-
ventivmedel eller sterilisering, eller båda,
är lösningen på problemet. Man var
mindre enig vad betråftar användningen
av abort, men många av de närvarande
var beredda att acceptera även den ut-
vägen. De uttryckte sig så, att ett effek-
tivt program för födelsekontroll kommer
sannolikt att kräva ett visst antal abor-
ter, i varje fall i det första skedet.

Skalle ni oilja acceptera lörilaget att re-
geringarna led.er arbetet tör att bålla be-

t'olkningfi Aningen and.er kootroll?
Jag ogillar förslaget att regeringarna

direkt engageras. Privata grupper som
arbetar med sådana program gör det
bättre därför att de sannolikt inte försö-
ker tvinga folk. Däremot fruktar ja,g, att
om en regering beslutat sig för att hålla
födelsetalen nere, så avstår den inte från
drastiska åtgärder.

I två asiatiska länder som iag känner
till, säger befolkningsexperter med stat-
liga program öppet, att endast tvång är
effektivt. Men det mesta av tvånget lig-
ger på det psykologiska planet snarare än
det fysiska: hån, löje och propaganda-
kampanjer, som riktas mot familjer med
mer än två eller tre barn. Man har även
hotat med att vederbörande skulle för-
lora sitt arbete och det har resulterat i
att folk inte bara använt preventivme-
del utan även tagit till abort om preven-
tivmedlen inte fungerade. När man san
igäng statsunderstött bostadsbyggande
har våningarna gjorts så små, att famil-
jer som är rför stora, inte kan bo i dem
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- 
och hyrorna stiger enormt om en

familj måste lämna en sådan våning och
övergå till en lägenhet utan statsunder-
stöd. Kort sagt, regeringatna kommer 

-och gör det redan 
- 

att binda folks hän-
der för att få sitt befolkningsprogram
att fungera. 

*

Menar ni då att rcgeringarna inte bar
något att göra när d.et gäller au bålla
föd.ehetalen nere?

Nej, det metat jag inte. Ätt begränsa
befolkningsökningen förefaller vara nöd-
vändigt och önskvärt i vissa länder. Men
uppgiften skall så vitt möjligt överläm-
nas åt privata grupper. Regeringen skall
inte leda ett befolkningsprogram utan
hjälpa organisationer, som redan arbetar
på fältet liksom andra gruppe!, vilka är
beredda till en insats. Ekonomiskt stcid

utan statlig inblandning 
- 

det är vad
jrg äsyftar, förutsatt att det gäller ett ut-
vecklingsland, som behöver en befolk-
ninsgpolitik.

Vad beräffar USA:s regering, får den

enligt min mening inte propagera för
födelsekonuoll i andra länder. Det skulle
vara oklokt, även politiskt. Om USÅ be-

slutar sig för att ge teknisk hjälp åt an-
dra länder, får det ej heller stödja någon
speciell metod för födelsekontroll utan
måste lämna vidsträckta valmöjligheter
öppna för katolikernas och de andras
skull, som har moraliska invändningar
mot vissa former. Man skall arbeta lika
mycket för att göra rbythn ptogramJ
framgångsrika som man arbetar för an-
dra program. Vidare måste ett allvarligt
löfte avkrävas ledarna för alla slags pro-
gram att de inte försöker tvinga kato-
liker att avstå från tbe rhytbn netbod.
till förmån för preventivmedel eller steri-
lisering. Jag menar att USA måste ställa
detta som villkor i sina överenskom-
melser med de regeringar som mottar
hjälpen och göra det mycket allvarligt

- 
Inlg bara som en gest för att till-

fredsställa katolikerna.



Katolska perspeAtht

Finns det möiligen något anna, rhäl fdt
aår rcgering att sälla ett såAant dllkor?

Ja, det finns ett annat skäI. Vi bort-
ser i detta sammanhang från Latiname-
rikas katoliker och ser istället på Åsiens
folk. De accepterar tbe rhythnt. ntethod.,
i varje fall till en början och innan
de påverkats av propagandaaktioner för
andra metoder. Den förefaller ligga bättre
till för de asiatiska kulturerna än andra,
mera brutala metoder. Det är intressant
att notera att Gandhi ansäg tbe rbytbm
metbod. vara den enda acceptabla.

Propagandan för sterilisering däremot
har misslyckats, boftsett från Madras och
Rajastan. På andra platser har program-
met haft liten framgång. Ingen människa
vill ju egentligen bli steriliserad om hon
kan slippa.

Man kan åven ldgga en annan syo-
punkt på USA:s u-landshjälp. Amerikas
folk är intresserat av att höja levnads-
standarden hos de stora massorna i u-län-
derna. Därför borde de i första hand ar-
beta för ekonomisk utveckling, inte för
att sänka födelsetalet. Ått hålla födelse-
talen nere mä vara nödvändigt, men det
gör i och för sig ingenting för folken.
Färre människor som producerar mindre
hjälper inte sig själva till ett drägligare
liv. Det här är kardinalpunkten, som för
övrigt inte bara USA:s regering utan
även kyrkan bör komma ihåg.

När ni na nänznt kyrkan 
- 

dlAen atti-
tyd. bör bon enligt er mening inta ,ill
b ef olknin g spr o b lemet ?

Kyrkan skall narurligtvis inte ignorera
eller förneka problemet. Tvärtom skall
hon göra allt hon kan för att förse sina
medlemmar med moraliskt acceptabla och
funktionella alternativ till preventivme-
del, sterilisering och abortframkallande
tekniker, som andra litar till. Om kyr-
kan inte gör det, är hon inte en god
moder för sina barn och en del av dem
kommer att synda i förtvivlan.

Och kyrkans insatu består buau.d.vkligen
i an få en n erd tiilförlitlig gr*ndaal för
tbe rhythrn netbod?

Nej, inte alls. Vi behöver forskning
på fortplantningens fysiologi och vi har
anledning hoppas att framsteg inom me-
dicinen kommer att göra den perio-
diska avhållsamheten ellet the rbytbtn
method lättare och mera tillföditlig. Men
det är två synpunkter, sorn dessutom
måste beaktas, när vi försöker precisera
vad kyrkan skall stödja och arbeta för.
För det första är the rbytbna metbod. 're-
dan nu mycket mera effektiv än man
påstår; jag tänker då givetvis på den
s. k. symptotermiska metoden för bestäm-
ning av ägglossningen 

- 
Inls på den

gamla ,almanackn-metoden. För det andra

- 
och det är det viktiga 

- 
skall vi inte

i första hand närma oss problemet medi-
cinskt eller tekniskt. Det är snarare så

att kyrkan måste skapa ett relevant upp-
fostringsprogram för att undervisa sina
barn om meningen med sexualiteten, äk-
tenskapet och förädraskapet. Undervis-
ningen om ,he rbytbm metbod, skall man
ge som en tjänst åt dem, som behöver
hjälpen för att barnen inte skall komma
för tätt eller för att begränsa familjernas
tillväxt

lag tror däremot inte att kyrkan skall
ägna sig är rbytbm clinics. Istållet skall
man skapa lamily life cenren, dåir man
sysslar med hela skalan av familjepro-
blem och i samband därmed leder in
barnbegränsningen i det stora samman-
hanget: ett kristet familjeliv. Målet skall
vara en förnyad fostran på detta område
för att utveckla en fördjupad uppskatt-
ning av äktenskapet och familjen.

N ågra and.ra synpunkteil

Jag uor att det skulle vara till stor
hjälp, om vi erkände att rbefolknings-
problemett egentligen är ett familjepro-
blem. Det innebär ju, konkret sett, art
det finns familjer, sorn inte kan ge alla
sina barn tillräckligt av det som de be-
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höver. Program som skall möta detta pro-
blem måste 

- 
fuamför allt om de är kyr-

kans program 
- 

vat^ inriktade på fa-
miljen.

Vi bör också komma ihlg att om mar
framgångsrikt vill praktisera periodisk
avhållsamhet så förutsätter det stödet av
en gemenskap, en grupp. Den skall fram-
{ör allt omfatta andra äkta par, som gör
samma sak. ÄLta makar Iär inte lämnas
ensamma eller utan stöd när de skall ge-

nomföra ett kristet familjeliv. De behö-
ver också stöd av präster, som förstår
dem.

Slutligen måste vi accentuera den upp-
byggande betydelse, som den periodiska
avhållsamheten har; den inför ert mo-
ment av disciplin, självkontroll och med-
vetet offer för den andra parten i äkten-
skapet 

- 
något som andra metoder sak-

nar. Detta bidrar till att stärka och för-
djupa gemenskapen mellan makarna, vil-
ket gifta människor ofta har meddelat
mig. Läkare, som arbetat i katolska be-
folkningsprogram på Mauritius, säger, att
hinduer och muslimer lika vdl som
kristna har berättat detsamma.
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LITTERÄTUR

Färgarens hand

\f. H. Auden: Färga.rens band' ocb and'ra essayer. övers. E.

Sandin och T. Blomkvist. Stockholm 1965, Bonniers. Kr. z9: 5o.

Eftersom svenskar numera lär vata intresserade för kulturdebatt finns det anled-
ning att påminna om W. H. Åudens nyligen till svenska översatta essäsamlitg Färga-
rcns band ocb and'ra esrayet, Ja, det ,finns dubbel anledning eftersom denna bok ut-
gör en fängslande introduktion till ett i Sverige sorgligt okänt författarskap. Auden
har nämligen rönt samma öde som många andra kulturpersonligheter, som har smak
i stället för originalitet, mognad i stället ,för uppkäftighet och humor i stället för
patos. Likaså ger hans curriculum vitae oss anledning att uppmärksamma hans för-
fattarskap, Densamme som nu är en respekterad don i Oxford började sin bana som

marxistiskt orienterad bohemskald, växte till sig i ålder, visdom och poetisk skick-
lighet, emigrerade till USA, gifte sig med ingen mindre än kika Mann, Thomas
Manns dotter, och levde emigrantliv till 1956 då han utnämndes till professor i
poetik i Oxford. Audens produktion av poesi, dramatik och essäer är mycket mång-

sidig, men ytterst litet har blivit översatt ,till svenska.

Hans internationella orientering har betytt mycket för hans essäkonst och hans

beläsenhet än mer. Men det som på allvar gör läsaren inuesserad är författarens full-
ständigt fria och ohämmade sätt att handskas med stoffet och att lägga ovåntade
aspekter på det mesta. Åuden för på något sätt essän tillbaka till den form i vilken
Montaigne skapade den. Den blir till en spegel av författarens intressevärld och
associationsbanor och kan t. o. m. övergå i rena aforismer. Rubrikens ämne kan alltid
maka åt sig.

Och det är den vägen som kulturdebatten smyger sig in i essäerna. Ett par essäer

har aktuell anknytning och överallt finns anledning att kommentera sådant som
bryr moderna sinnen. Den som har följt med i dagspressens debatter eller den som

länge sedan tröttnat på dem kan hdr finna intressanta och begåvade anmärkningar
till t.ex. frågan om kritikerns uppgift, om den engagerade litteraturen conua den
estetiska, om teaterkonstens utvecklingsmöjligheter etc. €tc. Och allt detta hos en för-
fattare som visserligen skriver personligt och utan anspråk men ändå vet vad han
talar om, och hos en fin humanist vars kristna tro avslöjas inte så mycket av ,teolo-

giskt facksnack som av en helgjuten kristen grundåskådning.

Men det har inte Va:o vafit poetikprofessorns avsikt att rikta modern kulturdebatt.
Poesi, musik och dramatik är i första hand hans ämnen, och där kan han läta 1år-

domen spela under en lätt kåserande yta. I en essä följer han Byrons Don Jaan
på hans äventyr och redovisar sina intryck i kort snärtiga kommentarer. Ett annat
ämne som intresserar Auden är likheter och skillnader mellan musik och poesi. Äna-
lysen mynnar ut i ett par jämförelser mellan olika språkområden samt ett par tanke-
väckande reflexioner om operan och dess historia.
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För oss skandinaver kan det också vara av intresse att läsa Åudens uppslagsrika
jämförelse mellan Ibsendramerna Brund. och peer Gynt. Essän ifråga heter Geni och
Apostel efter ett Kierkegaardcitat, sorn Auden lagt till grund f<;. si1 jämfcirelse:

"Inget geni har ett på det att; aposteln har obetingat och paradoxalt ett på det
attD. Se där nyckeln till de två diametnalt motsatra Ibsengesålterna! problemet är
bara det att Auden inte.kan bli riktigt klok på vad slags apostel Ibsen velat göra
prästen Brand till. En riktig apostel ser han däremot i Don euijote, rett försök art
kristna den hedniska episka hjältenu. Bevisföringen för detta ä, ,oo1 och säkert
inte riktig annat än en ibsensk belysning men det är utan vidare roande läsning.,

som synes är det mest äldre litteratur som Åuden sysslar med. Ju närmare den
moderna litteraturen han kommer desta allmännarc talat han. Det ar just i titelessän
Färgareu band' som han behandlar litteraturkritik och dikten i det moderna sam-
hället. Som förklaring till Iitteraturens ytterst besynnerliga ställning och inriktning
nuförtiden anger han fyra punkter jämte förklaringar:

r. Vi har förlorat tron på det fysiska universums oförgänglighet.
z. vi har förlorat tron på att sinnevärlden är meningsfylld och verklig.
3. Vi har förlorat tron på en umänniskans naturr vilken alltid fordrar samma av

människan skapade värld för att kunna känna sig hemma.
4. Möjligheten att ge uttryck för sig själv genom insatser i det offentliga livet har

försvunnit.

Känns situationen igen? Men skam den poetikprofessor som inte har boten i sin
hand:

rOm jag i mina drömmar fick skapa ett Skaldeuniversitet skulle kursplanen ha
följande utseende:

r. Förutom engelska skulle fordras åtminstone er antikt språk, förmodligen gre-
kiska eller hebreiska, samt två moderna språk.

z. Tusentals versrader på dessa språk skulle läras utantill.
3' Biblioteket skulle inte innehålla någon litteraturkritik, och den enda litteratur-

kritiska övning eleverna skulle åläggas vore arr skriva parodier.

5. Varje student skulie åläggas att ta vård om ett husdjur och odla ert eger träd-
gårdsland.,

Man undrar om inte denna hästkur skulle kunna bota svenska konkretister och
nyenkla 

- 
det har uppenbarligen varit Auden själv till nytta.

Lau Melin
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Muriel Spark: Ballaicn
on d.iäaulens sändeba.d. Stock-
holm r96t, Norstedts. Kr. r8: 5o.

Ått föreställa sig djävulen i aktion
är ingalunda lätt för oss invånate i ett
land som skryter med att ha avskaffat
nämnda person redan vid seklets bör-
jan. Men ger vi oss väi in på företaget
vill våra tankar forma sig till historiens
värsta vrålbusar, en Nero, en Hitler, en

Stalin, alla med horn i pannan. Till vår
hjälp skyndar emellertid den engelska
konvertiten Muriel Spark med sin nyli-
gen till svenska översatta roman Balk-
d.en one d.jäoulens sänd.eb*d., där vi kan
ta del av den höge potentatens vardags-
arbete.

Vad händer då i boken, vilka djävul-
ska dater utspelar sig för våta ögon?

Jo, en ung akademiker (med fettknölar
i stället för horn i sin panna) kommer
till en lagom trist Londonförort, tar ut-
över sitt ordinarie ghost-writer-arbete två
tjänster i konkurrerande företag, kurtise-
rar sina kvinnliga arbetskamrater, bedri-
ver propaganda för maskning och för-
mår, som kronan på verket, sin gode

vän Humphrey Place att vid sitt eget bröl-
lop säga nej framför altatet och helt so-

nika lämna kyrkan. Efter denna och åt-
skillig annan oreda lämnar mr Douglas
Dougal, djävulens sändebud, spårlöst för-
orten och det mesta ätergär snart till den
vanliga ordningen.

Svenska kritiker har i regel tyckt bra
om romanen, prisat dess eleganta form,
lovordat den känsliga personteckningen

och i stort sett varit nöjda med allt utom
djävulen själv. Romanens fina ironiska
grundton och de många fyndiga och spet-

siga formuleritgarna gör att man g'irna
ser Muriel Spark som en utlöpare av den
anglosachsiska konvertittraditionen fÅn
G. K. Chesterton och Everlyn S7'augh.

Detta har också kritikerna observerat och
tacksamt noterat att engelska katoliker

- isallslsse författarna 
- 

mi11s vata
lustigkurrar med mycket litet djupsinne.

Men detta är att inte ta vare sig Spark
eller Djävulen på allvar. Mr Dougal är
inte någon imponerande gestalt, hans be-
gåvning är medelmåttig och han kan inte
ens några konster som Mefistofeles en-
ligt Goethe var så driven i. Tvärtom
framstår han som en ganska liten och

obetydlig person. Men det har inte fun-
nits något skäl att glorifiera denna hu-
vudperson och inte heller att framställa
lhonom med större begåvning än vad
hans skäligen lättbearbetade marknad
krävde. Om honom själv får vi inte veta

så mycket mer än hans svaga punkt, den
att han inte kan se sjuka människor, och
hans styrka, att charmera och övertala
folk. För övrigt kan vi bara låra känta
honom genom det bibliska knepet att
se till den frukt han bär 

- 
och det är

vittnesbörd nog. Var han kommer bör-
jar fiörvt:.ing och oreda frodas och per-
sonerna, som i denna småborgerliga miljö
knappast är i stånd till synder av impo-
nerande resning, sårar och skadar var-
andra efter finga f.&mäga.

Mr Douglas Dougal är alltså en me-
delklassdjävul utan förstoring eller för-
sköning 

- 
men framförallt ett vackert

exempel på att det även för diävlar dr
de små grä vardagarnas slit och inte den
heroiska ondskan som tar hem spelet.

Muriel Spark har skrivit en rolig, en
genomträngande analytisk och en myc-
ket lärorik roman om människor när de

är som allra vanligast, svaga, lättledda
och mycket mänskliga.

I"ors Melin

Sven Stolpe: Icb blicAe
zariick. Ich blicke aoraas. Fnnk-
furt a.M. 1965, Knecht.

En uänbok till Saen StolPe.

Uddevalla t965, Zindermans.
Kr. z5: 

-.
Med anledning av Sven Stolpes 6o-

årsdag i augusti förra året har två böc-
ker kommit ut: den ena författad av ho-
nom själv på tyska, lcb blicke zariick.
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Icb blicke uoraas (översatt av R i t a
öhquist), den andra en festskrift på
svenska, En oänbok till Suen Stolpe.

Vad den första boken euäffar, fin-
ner man där kanske det mest öppen-
hjdrtiga som Sven Stolpe skrivit om sig
själv. Vi få'r följa hans väg från littera-
turen till kristendomen 

- 
något för den

tyske läsaren fullständigt nytt. Samtidigt
tar han inte mindre öppenhjärtigt ställ-
ning till sekulariseringen i Sverige och
läget i landet för övrigt. Man har an-
märkt att Stolpe är för radikal i sina
domar. I själva verket är det väl så, att
man inte kan bortförklara vad Stolpe
kallar den svenska ,dekadensen" och det
förutsätter otvivelaktigt mod att inte
hålla inne med den explosiva polemiken.
Hans kritik har desto mera betydelse
som Sverige på kontinenten gäller som
modellen för en organisatoriskt, tekniskt,
och socialt förebildlig välfärdsstat. Stolpe
tecknar något av en "baksidar. Varför
skall "uppriktigheten och ärligheten"
bara vata reserverade för mdikaler och
libertiner?

I En aänbok till Saen Stolpe har en
krets av kulturpersonligheter samlats,
som representerar olika världsåskåd-
ningar. Det är ingalunda bara person-
liga hyllningar som serveras med anled-
ning av jubileet, utan intressanta sakliga
försök att värdesätta Stolpe från olika
aspekter. Bl.a. år Alf Ahlberg, Gunnar
Axberger, Gunnar Brandell, Teddy Bru-
nius, Leif Carlsson, kchard Johannesson,
John Landquist, Germund Michanek, Bo
Setterlind och Victor Svanberg före-
trädda. Ett av de mänskligt mest sympa-
tiska bidragen .kommer från den yngsta

medarbetaren, r6-äfiga dottern Lisette,
och heter "Sven Stolpe som farr.

Robert Bruun

Åstrid Forsberg: Rö7l
ljus i ntörker, Falköping 1965,
Gummessons. Kr. 19:75.

Varför räknas Astrid Forsberg inte till
våla ,stora) f.örfattare? Med andra ord:
Yarför ägnas hennes författarskap inte
något störe utrymme i spalterna? Detta
är f.rägor som spootant inställer sig vid
läsningen av hennes två senaste böcker,
Handen med. lågan och Rött lias i rnör-
ker 

- 
kanske speciellt den senare. Astrid

Forsberg har en intensitet i stilen och
ibland kan verka skrämmande. Men
paradoxalt nog 

- 
och däri ligger kan-

ske något av svaret pL frägorna 
- 

lik-
en tyngd i problemställningen, sorn
nar hetnes sanningar ibland banaliteter.
Då och då uttrycker hon en mörk verk-
lighet som ofta karaktäriseras som pate-
tisk. Kanske är det så att hon uppfattas
som banal eller patetisk, hennes stil pas-

sar helt enkelt inte in i det mönster som
formats för den svenska parnassen just
nu. Liksom vi så ofta placerar in en
skådespelare i ett rollfack gör vi samma
sak med en författare. Ätt brlta detta
är inte lätt 

- 
inte ens om man preste-

rar sådana romaner som Rör, liss i mör-
Aer.

Härmed är också sagt att boken är en
prestation och att den skiljer sig fråa
det vanliga i vår litteratur. Den är helt
enkelt en konventionell roman i uttryc-
kets bästa mening. Det är släkten Hill-
boms öden Åstrid Forsberg fortsätter att
berätta och denna gång står före detta
sångaren Peter Hillbom i cenrum. Han
är sångaren som förlorat sin röst, sin
plats i tillvaron, sin identitet. Alltså än
en gång människan som söker en me-
ning och som finner den 

- 
trots allt.

Kanske är också de ljusa slutackorden i
båda dessa senaste romaner en förklaring
till utebliven popularitet. Men det är
förvisso ingen problemfri framtid för-
fattarinnan siar om för sina figurer.
Tvivlen kommer alltid att finnas där som
en del av livet. Frågorna om meningen
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är väckta och kan inte dövas enbarr av
en älskad människas närhet. Det fordras
något mer och det är detta Astrid Fors-
berg vill föra sina läsare f.ram till och
lyckas med.

Birgitta \Yinbåck

Karin Theland,er: Rita
en ffuk. Stockholm 1965, SKDB.
Kr. z6: 

-.
Man kan köpa en nytr läppstifr, en

ny blus. Det behövs oftast så litet för att
pigga upp tillvaron. I vrirsta fall får man
gå till doktorn. Numera finns det piller
för nästan allt

Det är åter människornas kamp mot
meningslösheten och ångesten Karin The-
lander är ute efter. ry64 fus bok, Un"g
i aad, behzndlade samma tema, men här
var det fräga om ungdomar, som ännu
inte hittat sin plats, ännu inte formats.
Rita en fisk handlar om den .medelålders

människan, som gåt i sin invanda fåra
och så plötsligt en dag börjar fundera . ..

Man märker snart att problemen i de
båda böckerna innerst är desamma. Karin
Thelanders aversion mot att söka komma
tillrätta med tillvaron rned hjälp av pil-
ler känns igen. Hon skulle i stället vilja
att någon ritade en fisk, exempelvis på
Hötorget 

- 
en gemenskap liknande den

de första kristna måste ha känt. Tanken
verkar bisar upplevs som rik-
tig. Ått det är så, får naturligtvis sin
fråmsta förklaring av Karin Thelanders
sätt att ta handfast och konkret på situa-
tionerna. Det är inte fåga om något
drömt ideal, utan kärv verklighet. Hen-
nes prosa flyter lätt och dialogen 

-också den inre 
- 

är lätt igenkännelig
från verklighetens värld.

Kärleken som korsfäst på jorden. Detta
är detta tema 

- 
starkt upplevt i trilogin

om Den heliga Bhghta, som kommer
igen här i nutidsversion. Ser man Karin
Thelanders författarskap i stort och sö-
ker dess röda tråd blir den just detta,

den korsfästa kärleken. Det är en oer-
hörd styrka atr hon med samma tidlösa
aspekt lyckas genomföra temar i så olik-
artade romaner. Troligen är det också
därför hennes böcker upplevs som ange-
lä"gna.

Birgitta lVinbacu

\(/infried Czapiewski:
Das Scböne bei Thornat aon
Aquin. Freiburger theologische
Studien 82. Freiburg 1964, Her-
der. DM 16: 

-.
När skönheten kom till byn, då var

som bekant klokheten där. Ett krig ut-
röt, varvid skönheten drevs på flykten

av elden från klokhetens tusen gevär.
Förhållandena liknande dem som rådde
i Ferlins diktade by har också rått i kyr-
kan. Det har varit misstänkt att tala om
skönheten, ty att så göta hzr betraktats
som en farlig tendens till 'religionens
estetisering), varmed har åsyftats en upp-
lösning av religionens intellektuella och
moraliska substans till förmån för vaga
och religiöst-moraliskt oförbindliga käns-
lor.

Här skall nu inte diskuteras den histo-
riska utveckling, som lett till ett sådant
egendomligt motsatsförhållande mellan
vad som fordom hölls samman som olika
egenskaper hos ett och samma vara. Mä
det vara nog att konstatera, att läget nu
synes på väg att förändras. Vi kan skönja
en renässans för de konstfilosofiska och
estetiska frågeställningarna, också bland
teologerna. Det kanske mest vältaliga ut-
trycket härför i den nyaste litteraturen
är den store teologen llans IJrs von
Balthasars stort upplagda verk: Herdicb-
h,eit. Eine tbeologiscbe Åstbetik, varav
hittills har utkommir tre tjocka band.
Genom historisk analys och teologisk spe-
kulation söker Balthasar visa, hur begrep-
pet det sköna är ett väsentligt reologiskt
problem. Den gudomliga uppenbarelsen
är dock en uppenbarelse av Guds h2irlig-
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het, som stålar fram i Kristi ansikte, och
som har sin fortsatta uppenbarelseform
i den kyrka, som är Guds hädighets ta-
bernakel bland människorna.

Czapiewskis arbete är en specialstudie
till detta stora problemkomplex. I en
Iörsta del analyseras det sköna såsom ett
transcendentale, dvs. som en objektiv
egenskap hos varat, och framför allt då
i dess relation till det sanna och det goda,

Efter en andra del om det skönas objek-
tiva egenskaper, söker förf. i en tredje
del att infoga Aquinatens syn i det histo-
riska sammanhanget, och närmast under
jämförelse med Dionysios Pseudo-Areo-
pagita. I en fjärde del insätts Thomas
lära om det sköna i hans filosofiska läro-
system i stort. Man måste beklaga, att
förf. inte ger mer än ett par sidor åt be-
handlingen av den teologiska bakgrun-
den, och helt förbigår de teologiska im-
plikationerna. Boken ger dock ett välta-
ligt vittnesbörd om att det sköna kan
diskuteras som ett seriöst, intellektuellt
problem, och inte är enbart en tycke-och-
smak-fråga.

All Härd.elin

Ignace Lepp: Lioets oåg-
spel. Stockhohn 1965, SKDB.
Kr, z5: 

-.
I förlagsreklamen kallas förf,rttaren

till denna bok oen internationellt känd
fransk djuppsykolog" och det är väl helt
i sin ordning, men han är dessutom ka-
tolsk präst med kommunistiskt förflutet.
Hans bakgrund är med andra ord en
smula dramatisk och illustrerar på sitt
sätt den tes, som han driver i sin bok.
En av anledningarna, skriver Lepp, till
att nutidslivet blir alltmera banalt ligger
just däri, att alltför många människor
varken har den tillräckliga lusten eller
det tillräckliga modet att glatt och oför-
Iärat ta på sig tillvarons risk. De älskar
fred och lugn när de istället borde välja
vad Lepp kallar >det sköna vågspeletu.
Vad detta innebär klargör Lepp i sin
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bok, vats innehåll inget referat skulle
göra rättvisa med sina många träffande
iakttagelser och fina analyser av nutids-
människans situation och uppgift. An-
tecknas må endast a$ man som förfat-
tarens läromästare lätt identifierar Augus-
tinus, Pascal, Kierkegaard samt Teilhard
de Chardin.

Lepps mycket användban Areitmens
prykologi (Cred.o ry63fr:46) har tidi-
gare översatts till svenska och utkommit
i två upplagor, och ytterligare en av hans
böcker förbereds för utgivning, Kärle-
kens psykologi. Det är ett glädjande tec-
ken, att den franske psykologen med en
snabbt växande internationell läsekrets
även finner resonans i vårt land. Lepp
tecknar onekligen problematiken kring
människan med ett rikare register än den
enögda naturalismen, som vanligen domi-
nerar här i landet,

SL

John Henry Newman,
Sarnme christlicben Denkens.
Auswahl und Einleitung von
Valter Lipgens. Herder-Biiche-
rei. zzt. Freiburg 1965, Herder.
DM z:8o.

Få r8oo-talsteologer torde idag vara
mera uppmärksammade av forskarna än

John Henry Newman. Men till skillnad
från så mänga andn stota, så läses Nevt-
man också av mänga utanför fackmd,n-
nens krets. Stilens brillians och intensi-
tet, frågeställningarnas pätagliga aktuali-
tet samt, icke minst, det existentiella, sjä-
lavårdande sättet att behandla även in-
trikata teologiska problem är alla orca-
ker härtill. De ständigt nya upplagorna
av de viktigare verken och de översätt-
ningar, som i jämn ström utkommer i
c. ex. Franktike och Tyskland, talar ett
otverydigt språk.

Just i Tyskland finns sedan länge ett
stort intresse för Newman och för ut-
forskandet av de stora ptoblemkomplexen
i hans verk. Detta intresse har där kom-
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mit att koncentreras framför allt till
Newmans först sent uppmärlsammad,e
nyansatser inom religionsfilosofien och
fundamentalteologien. Och det råder
ingen tvekan om, att detta rör vid det
centrala i Newmans hela livsväg och livs-
verk. Hans kamp var en kamp, som
gällde en modern människas väg till tro
och växt i tron i en värld, som är fången
i det som kan ses och erfaras och prak-
tiskt nyttiggöras. Och var finns den kytka,
som är Guds oåterkalleliga trostecken till
vårt fallna släkte, och som förmedlar det
liv, som har övervunnit världen? Här var
det för Newman inte ftäga om kyrkopo-
litik, utan om religion, om frälsning.

Det urval av Newmantexter, som
Lipgens sammanställt till en modern
,Summau har sin sryrka just i koncen-
tationen kring denna existentiella pro-
blematik. Intet har fått komma med, som
har endast biografiskt, historiskt eller teo-
retiskt inresse. Väl framträder i denna
mosaik av texter bilden av den kämpande
Newman, men den uppmärksamme läsa-

ren märker snart, att problemen har en
större räckvidd och lösningarna en mera
universell tillämpning. Kan denna anto-
logi leda någon vidare till originaltex-
terna i deras större sammanhang, så har
Lipgens' arbete inte varit förgäves.

Alf Härd.elin

Franz PöggeIer: Inhahe
d.er Eruachsenenbild'ung, Frei-
b,trg 1965, Herder. DM z3: 5o.

Ar ry64 publicerade Franz Pöggeler
sin bok Melhoden der Eruachsenen-
bild.ang, vilken rönte ett välförkänt er-
kännande och snabbt kom i centrum för
diskussionen (Credo ry65 f 4: r99 f.).
Knappt ett år senare följer en fortsätt-
ning och komplettering och därmed har
Pöggeler slutfört ett arbete, som sanno-
ligt kommer att räknas till standardver-
ken under en rad är f.nmät. Det förtjä-
nar att uppmärksammas även i Sverige,

där den inhemska litteraturen på områ-
det är påfallande torftig.

Pöggeler framhåller inledningsvis att
vuxenundervisningen idag erbjuder en
mängd olikartat stoff för studier i grup-
per och cirkiar av alla de slag; ibland
är stoffet sådant att maa ftägar om der
över huvud taget är någon mening med
att rstudera, detsamma. Pöggeler har
ställt sig uppgiften att vrida över vuxen-
undervisningen på rätt bog och han bör-
jar med att formulera några teser. För
det första: Det finns sakförhållanden,
som strängt taget öppnar sig först för
den vuxna människan. Om man behand-
lar dem i skolan, sker det alldeles för
tidigt och resultatet blir osmälta kunska-
per. För det andra: Det finns en rad
frågor, som man inte blir färdig med
genom några lektioner i skolan. Den en-
skilde måste återvända till dem, studera
dem på nytt, fördjupa sig i dem, om
han som en vuxen människa skall kunna
leva i frihet och under ansvar.

Pöggeler menar således att vuxenun-
dervisning inte är en lyxartikel eller får
hänföras till hobbyverksamhet. Tvärtom
kan den lösa vissa uppgifter bättre än
någon skola, och sårskilt i en demolrati,
som vädjar till den enskilde medborga-
rens medansvar och självständiga om-
döme, är vuxenundervisningen fent av
nödvändig. Det är alldeles uppenbart,
att Pöggeler har rätt och sannolikt får
vi anledning att återkomma till detta
mera utförligt i ett annat sammanhang.
Här skall avslutningsvis endast påmin-
nas om att Pöggele! i bokens centrala av-
snitt analyserar hela regisuet 

^v 
tenkberr^

ämnen och deras uppgift i vuxenunder-
visningen 

- 
från religion och livsåskåd-

ning, historia, samhällsliv och politik till
musik, uppfostran och hobbies. I andra
kapitel behandlar han kravet på veten-
skaplig nivå i vuxenundervisningen och
aoalyserar förhållandet folkbildning-ve-
tenskaplig utbildning; här aktualiseras
ett flertal problem: popularisering, oöver-

sättning> osv.
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Liksom i första delen av sitt arbete kan

Pöggeler bygga på praktisk erfarenhet,

men han är ingen oskuldsfull pragmati'

ker. Han skriver pedagogisk metodik då

den är som bäst: Teoretisk reflexion -en {ilosofi om man så vill - 
ger fasta

strukturer åt helheten. Pöggeler vet vad

han göt, varför han gör det och vad det

innebär.
SL

Bernhard Häring:
Mdcht und. Ohnmacht d.er Reli'
gion. Hetder-Böcherei 46. Ftei-
bvg ry65, Herder. DM 3:95'

Religionssociologin är otvivelaktigt en

av de unga vetenskaper, som har fram-
tiden för sig och som är väsentlig för
kyrkans liv och arbete. Denna vetenskap

sysslar ju med den växelverkan som finns
mellan religion och samhällsliv. Det är

som alla vet en numera synnerligen ak-

tuell ftäga, ty vi lever i ett samhälle

som snabbt förändras. Mitt i denna för-
vandling står kyrkan. Genom sin lära

och sin kult, sin religiösa ptaxis och sitt
religiöst-sedliga liv utbildar hon möns-

ter, som påverkar hennes omgivning
samtidigt som hon själv måste ta hän-

syn till denna omgivning. Den kristna
religionen bär sin sanning i sig själv;
den kommer från Gud, men kyrkan, som

förvaltar denna sanning lever inte i ett
tomrum. Hon har ansvar mot samhället,

och i sina verksamhetsformer kan hon

inte vara en tidlös monolit. Inte minst

detta har konciliet klargjon.
Samtidigt är det upPenbart, att det

hfu * IÅga om Problem, som man inte

kan ta sorglöst på. Det finns gränser som

inte får överskridas men det finns även

initiativ som måste tas om kyrkan skall

fylla sin uppgift. Hår har religionssocio-

login en betydande uppgift, och vill man

läsa en grundbok till dessa frågor torde
man inte kunna hitta någon bättre än

professor Härings Macbt and' Ohnnacbt
d'er Religion, Den består av två huvud-

delar, teologiska grundfrågor till reli-
gionssociologin och religionssociologiska
huvudproblem rned underrubrikerna: re-

ligion och samhälle i allmänhet, elit och

massa, religionen och staten, religionen

och det ekonomiska livet samt religionen
och kulturlivet.

Må denna torra registrering inte av-

skräcka någon eventuell läsare. Boken

ligger visserligen på vetenskaplig nivå

och författaren är en av samtidens främ-

sta €xperter på hithörande problem. Men

hans bok är ytterst välskriven och myc-

ket litet betungande att läsa. Eftersom

den handlar om kyrkan i samhället har

den ett ärende inte minst till katolska

lekmän, som skall genomföra sitt apos-

tolat i olika samhällsuppgifter. Boken

ger också som helhet mYcket av klok
vägledning i detta stYcke.

SL
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