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HUMANAE VITÄE

Delal,e meningar

ncyklikan om födelsekontroll intar en unik plats i encyklikornas historia.
Det är sedan Leo XIII (r878-r9o3) enryklikor fått den roll de spelar i

dag. Riktade till hela kyrkan eller 
- 

sedan Johannes XXIII 
- 

till och med
till alla människor av god vilja framstår de som pävliga ställningstaganden i
aktuella livsfrågor. Pävarna har med sina encyklikor mer än förr kopplat in
sig i den förkunnelse som hör till kyrkans liv. Nu skiljer sig Paulus VI:s
encyklika Hantanae uitae, av den z5 juli 1968, från sina f.öregängare genom
det explosiva eko den framkallat. Å ena sidan framträder ett betonat sam-
tycke. Ä andra sidan stöter encyklikan på ett motstånd som inte baru ar
ovanligt kraftigt, utan delvis har slagit över i osaklighet och hån, även i
sådan press man har vant sig vid att betrakta som seriös. Uppenbarligen är
världen trdffad i en neuralgisk punkt. Ännu mer. Kunde till en början
reaktionen på enryklikan se ut att Iämna ett nytt belägg för att kyrkan är
>bestämd att vara till fall och till upprättelse för många och att vara ett
tecken som skall bli motsagtu (jfr Luk 2i 34), så visade sig läget snart vara
mera invecklat. Skiljelinjen mellan sädana som erkänner och sådana som av-

böjer påvens ord sammanfaller i själva verket långt ifrån med gränsen mellan
katoliker och icke sådana. Tvärtom gär ramnan mitt igenom "Guds folk>.
Krav på revision, protestskrivelser, öppna avståndstaganden från påvens nej
till artificiell födelsekontroll kom från en del katoliker. Ängslighet och osä-

kerhet visar sig även hos sådana som hittills tycktes >>stå fast i tron>. Kyrkan
har råkat i en av sin historias hårdaste kriser 

- 
å ena sidan, medan det å

andra sidan finns även icke-katoliker som visar sig vara tacksamma för att
påven har sagt sitt ord, för att nu inte tala om de stilla i landet som det är
svårt att veta något säkert om.

Re ak tionens | örurs ät tnin g ar

För att få klarhet i den dimma som för närvarande råder kan man utgå
ifuän wä påfallande drag i sji'lva diskussionen. För det första står motståndet
mot enryklikan i ett pätagligt beroendeförhållande till vissa omständigheter i
dagens värld och till vissa grundinställningar hos dagens människor, åtmins-
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\Yilbelm Köster

tone försåvitt det gäller västerlandet. För det andra är diskussionen om en-

cyklikan hittills föga anpassad till saken. Varken motståndarna eller försva-

rana har gy'ort sig alltför stor möda med att besinna sexualitetens roll hos

människan och dess foljder för sexmoralen.

När det gäller förutsättningarna för ett ställningstagande till encyklikan,
har motståndet god näring aft hämta i att befolkningsexplosionen tycks

kunna dämpas med preventivmedel, ja, att den ser ut att ropa därefter fram-
för allt nu, då vetenskapen erbjuder ett medikament 

- 
pillret 

- 
som lär

vara enklare att använda än de medel som hittills stått till vårt förfogande.

Inifrån har dessutom flera teologers debattinlågg verkat under de senaste

åren. De ville nämligen tillåta preventivmedel ungefär under samma villkor
som de svenska biskoparna gjorde i sitt >brev i en folkets livsf.räga> är r95r.
Teologerna har därmed gynnat en inomkyrklig opinion som redan höll på

att sprida sig under trycket av livets översexualisering och den däri propa-
gerade pansexualistiska livsåskådningen: sex som människans högsta möjlig-
het och sex-tillfredsställelse som livets accentuerade högtid. Den >vädds-

immanentismo, också kallad för ateism, som filosofer förkunnar och som

politiker tar som grundval för sin insats, ger god grogrund åt drömmen om
en jordisk tillvaro utan motgångar, f.aror eller bekymmer.

Ännu viktigarc år den tidshistoriska bakgrunden. Industrialiseringen har
medfört en isolering både av enskilda människor och av äkta par. Individerna
är mindre bundna till och burna av fungerande former av gemenskap. Gifta
är mer dn f.&r uteslutande hänvisade till varandra. Sexualiteten har alltså
färre motviktsupplevelser vid sin sida än i en tid då storfamiljen bodde till-
sammans och då enskilda ständigt kunde njuta av kamratligt stöd i hant-
verksstugor eller i ett affärsliv där servicen hade en personlig prägel. Män-
niskans behov av att >>vara människa> söker sig alltså av naturliga skäl till
en enskild person man kan >älska>.

Motståndet mot Hurtanae aitae har därutöver sin iddhistoriska bakgrund.
Västerlandet befinner nS j" i en auktoritetskris som har uppkommit på grund
av ett i flera sammanhang inkört auktoritetsmissbruk under tämligen lång
tid. Övergrepp ovanifrån besvaras nu med överdrifter nedifrån. Den demo-
kratiska våg som vi just i vära dagar lever i 

- och som delvis har slagit
över i revolutionära stämningar 

- bryter sig mot ett påvligt yttrande som

långt ifrån angår endast gifta par. Ingen människa kommer ju ifrån att,
faktiskt eller uttryckligen, ge sexualiteten dess plaa i sitt liv. Motståndet
mot den senaste encyklikan har därför varit mera energiskt än motståndet
mot Första Vatikankonciliets ofelbarhetsförklaring år r87o och intensivare ån
förvåningen över dogmatiseringen av Marie upptagelse ät r95o, för att här
inte tala om Huntani generis, en encyklika som samma år behandlade teo-

logiska principfrågor och därför i stort sett endast registrerades av teologer.
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Humanae uitae

Vad som står bakom förklarar åtskilligt i det delvis våldsamma avstånds-

tagandet från encyklikan och kan samtidigt stå som förmildrande omständig-
het för motståndet självt.

Sexwalitetens roll

Gäller det enryklikans tes, så skulle debatten ha varit mera fruktbärande,
om den inte genomgående hade avhållit sig från att närmare gå in på de

fågor som saken ställer. Frånkänner påven artificiell födelsekontroll kvali-
teten av att vara något moraliskt gott och förklarar han bestämda vagar av

familjeplanering såsom otillåtna, så har han därmed inte frånkänt äkten-
skapet karaktären av personlig gemenskap. Han har inte bannlyst den sexu-

ella njutningen. Han har inte sagt, att rrfortplantningen> (för att anvanda
ett ord som ofta endast uppfattas täcka ett biologiskt skeende) är äktenskapets

enda mål (för att ännu en gäng ta ett ord som väcker delvis otäcka associa-

tioner). Vad Paulus VI har sagt är däremot detta. Den levandg befriande,
lyckliggörande gemenskapen äkta makar emellan 

- 
i kyrkans språk hit-

intills kallad för rnutuurr ad.iutoriuna (ömsesidig hjälp) 
- 

kan endast nås

och bevaras under förutsättning att makarna håller sig öppna (ett nytt och
mycket lyckligt ord i kyrkans språk, introducerat just genom Huruanae uitae)

för att fylla en djupt inrotad längtan hos varje människa, längtan att tä leva
vidare i barn och barnbarn 

- 
en generationsföljd som lovar att fullborda

eller åtminstone föra vidare vad den enskilda människan och det enskilda
äkta paret inte hinner med. Inriktningen på kommande släktled får alltså

inte betraktas som något påwunget eller ens utifrån tillagt. Den ligger tvärtom
i makarnas eget inrg fastän den inte alltid står i förgrunden för uppmärk-
samheten och inte ens alltid behöver vara medveten. Människan bär mera i
sig än vad hon från början anar. För vår generation är det faktiskt inte
längre någon hemlighet att det finns spänningar mellan det vi upplever oss

vara och det som är dolt för att så småningom trdda f.ram. Djuppsykologerna
har här verkat som banbrytare. De har börjat avslöja en del av vad man kan
fä fram med psykologiska metoder. Eftersom människan lever i mer än bara
psykologiska dimensioner, kan man räkna mcd att liknande spänningar före-
kommer i andra sammanhang 

- 
att människan även i andra avseenden är

förmer än vad hon enligt sitt aktuella medvetande förefaller vara. Stannar

man inte vid encyklikans ordalydelse, tränger man fram till dess mening i
stället, så blir man varse att den samordnar äktenskapets båda inriktningar.
Inriktningen på människolivets fortsättning i barn förklaras vara den be-

själande grundkraften i den äktenskapliga samlevnaden: den käriek med
vilken kvinna och man är bundna tili och förenade med varandra, kan en-

dast forbli vad den är om de äkta makarna inte så att säga stänger in sig i
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vanndra; den befrias från att avlägsna sig från sig själv, den säkras mot att
bli förfalskad och perverterad, den räddas ftän att tyna bort och dö endast

genom att makarna håller sig öppna för 
- 

vilket betyder: inte genom aktiva
åtgärder klipper av 

- 
generationsfoljden. Bakom ligger att människan bär

naturkrafter i sig som tenderar till att frigöra sig. En frisläppt erotik kan
äventyra mänsklig gemenskap och ftdta sönder människan själv. Bakom
ligger framför alk att hon på något vått är inställd på oändligheq att hon
aldrig i sista hand kan nöja sig med något icke helt fullkomligt. Makarna

kan alltså finna mycket i varandra, möjligen mer än någon annanstans i
världen. Men såsom i allt jordiskt kommer de någon gäng au stöta på grän-

ser i varandra, på bristfalligheter och eventuellt mindre önskvärda drag. Der
finns inte någon människa som är allting. Det vore orealistiskt att blunda
för det. Ingen människa, inte ens den härligaste, kan fylla allt vad män-
niskan 

- 
hon själv eller en som älskar henne 

- 
i djupet åstundar. Att

bekänna sig till verkligheten även i kärlekens högsta uttryck säkrar kärleken
själv. Att hålla sig till realiteten även under samlaget gör det till något äkta

mänskligt, något som kan försvaras inför den obönhörlige kritiker vi alla
bär inom oss. Enda vägen att bibehålla den realism människan inte ostraffat
kan kasta över bord är öppenheten för en generationsföljd som visserligen
inte heller är oändlig dock åtminstone har en viss gdnslöshet över sig. Män-
niskan åt i mänga avseenden en vidunderlig varelse. Hon fortsätter att vara
det även i äktenskapet. Bitterheten hos äkta makar som förblir barnlösa och
jublet över ett nyfött barn ger på sitt sätt en antydan därom.

Att gä ut ur sig själv, det iLr nägot som människan förmår och i vilket hon
når sin högsta lycka. Historiens stora har varit stora just i den mån de har
lämnat sitt lilla jag bakom sig för att tjåna överpersonliga uppgifter. En
föralskelse ar hänryckande. Den är det just därför att kärleken har sprängt
jagets horisont och fört individen ut ur dess ensamhet. Men vad som gäller
enskilda upprepar sig hos dtkta makar. De uppnår den ömsesidiga föreningens
högsta lycka i den mån de är öppna utöver sig själva. De åstadkommer det
som äktenskapet tu till för att ge, när de på så sätt binder sig till varandra,
att de samtidigt med, varandra är öppna för generationsföljden. Att gå ut
ur sig själva, det är detta båda upplever som något förlösande. Det intensi-
fierar deras ömsesidiga hängivelse. Det är ju detta som båda såsom män-
niskor djupast sett inte kanläta bli att ldngta efter. Ingenting når sin fulländ-
ning med mindre an att det förverkligar alh det det förmår.

Att på så vis - 
eller på något bättre - 

dissekera fram vad encyklikan
egentligen menar och att sätta in vad den säger i de av saken givna sam-

manhangen, detta dr uppgiften för ett framtida tankeutbyte och för teologer-

nas arbete. Därmed får kravet på fortsatt diskussion sin sunda mening. En-

cyklikan har antytt bakgrunden, eventuellt i mindre grad än vad som kan
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Humanae aitae

anses vara önskvärt. Den står i varje fall som startsignal för fortsatt s<ikande

efter klarhet.

Påuens kompetens

Nog är sexualitetens funktion hos människan endast den ena sidan hos

saken. Förutom de därmed sammanhängande moralteologiska problemen
uppstår fuägan, hur påven kan vara säker på sin sak. Så framstår han ju
både i encyklikan och i sina huvudsakligen muntliga uttalanden efter en-

cyklikans publikation. Det hör med i den rådande förvirringen att man har
givit stort utrymme åt majoritetstänkandet. Bortsett f.rän att det inte är

säkert att majoriteten av katolikerna (och möjligen majoriteten av prakti-
serande kristna eller rentav av människorna med god vilja! ) är mot en-

cyklikan 
- 

säkert är endast att det här handlar om majoriteten av dem

som talat och skrivit 
- 

så gäller det att ha en klar uppfattning om vad en

majoritet överhuvudtaget Aan avgöra. Vetenskapsmännen brukar inte lösa

sina wistemål genom omröstning. De är inriktade på fenomenen. De är från
början eniga om att sakförhållanden endast kan avslöjas genom forskning.
Sy'älvskrivna föremål för kampen mellan majoriteter och minoriteter är där-
emot frågor om hur man skall ändra författningen eller om man skall bygga
en bro över Öresund. Handlar det däremot om moraliska normer 

- 
i äk-

tenskapet eller i allmänhet 
- 

så förhåller det sig så att de antingen finns
eller inte finns. Vilken av de alternativa möjligheterna som här förverkligas
kan inte utrönas genom omröstning, lika litet som vetenskapens alternativ
angående outredda sakforhållanden. I påvens svar på den fräga encyklikan
utgår ifrån, ligger alltså anspråket pä att stå saken särskilt nära. Påven till-
skriver sig en konstitutiv funktion, när det gäller att tolka tron och att finna
sanningen. Har han rätt i detta? Här ligger den avgörande [.rägan. Vill man
frånkänna honom det berättigade i hans tillvågagängssätt, måste man ingå
pä f.rägan om påvens ställning i kyrkan. Har man den uppfattningen, att
påven bildar spetsen i kyrkan i den meningen att det åvilar honom att uttala
en eventuell konsensus bland många av kyrkans medlemmar 

- 
vill man alltså

i detta avseende jämställa påven med ledaren för ett politiskt parti, dä har
man anledning att ta anstöt av ett avgörande som inte passar in i detta
mönster. Har man däremot vunnit den övertygelsen, att påven har en själv-
ständig ställning 

- 
på grund av ett bistånd som endast han kan räkna med

- 
har man inte längre något skal att avböja ett enskilt uttalande av honom.

Man har det desto mindre ju viktigare den sak fu han uttalar sig om. Ka-
tolska teologer och troende har hittills varit eniga om påvens särställning i
den nyss beskrivna meningen. Skall en fast tradition nu överges? Detta är
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den retoriska f.räga som den ovan formulerade sakfrägan 
- om påvens

anspråk 
- 

inls kan undgå att mynna ut i.
Framtida händelser låter sig inte förutspås, här lika litet som i andra f.all.

Men det är osannolikt att påvens och därmed den katolska kyrkans nej till
preventivmedel 

- 
i encyklikans mening 

- kommer att förvandlas till ett
ja. De parallellfall man har åberopat för ändringar i påvars ställningstagan-

den gäller inte så centrala punkter som äktenskaps- och sexualmoral eller har

inte framlagts med ett liknande eftertryck.

Historiens ram

Två slutreflexioner ligger näta till hands.

Allmänhistoriskt lever i motståndet mot encyklikan något av det frihets-
patos som under rSoo-talet och ända till rgoo-talets borjan i Europa hade

sin stora tid. Det hörde till de dåtida generationernas stillatigande överens-

kommelser att man hade att ftlgota sig från tankevanor som överlevt sig

själva lika väI som från onödiga beteendemönster och fc;råldrade institutio-
naliseringar. Långt gående enighet rådde om att det är nägot stort att rubba

på åtskilligt som länge ansetts vara orubbligt och att tätka fritt. I dag håller
det andliga klimatet pä att ändra sig. Studentoroligheterna visar detta med

all önskvärd tydtighet just det fu dä Humanae aitae publicerats. Vad som

driver våra unga är inte längre i första hand längtan efter frigörelse. Det är

wärtom 
- 

bredvid annat 
- 

åstundan att fä engagera sig. Friheten upp-

fattas inte längre av alla som en borgerlig frihet från något. Den upplevs i
stigande grad som fihet till något 

- 
som förmågan aft göra en insats, låt

vara att den kräver offer. Det är inte uteslutet att en grupp unga en vacker

dag kommer underfund med att den äktenskapsmoral som förkunnas i Hu-
rnanae uitae år något att låta sig fyllas av. På så sätt skulle de sluta upp kring
påven. En ny sorts samling skulle därmed ha uppstått. Utan entydig relation
till etablerade sociologiska formationer 

- 
trossamfund, kultutkretsar, livs-

åskådningsgrupper - 
skulle en särartad gemenskap ha vuxit fram. Med-

lemmarna skulle utifrån inte kunna kännas igen, lika litet som encyklikans
adressater 

- 
alla människor av god vilja.

Kyrkohistoriskt kommer encyklikan antagligen att markera ett skifte. Tiden
för en viss efterkonciliär eufori tycks vara avslutad. Jublet över förnyelsen,
inte sällan kopplat till en oupplyst strävan att göra kyrkan konform med

vädden, ger vika för ett nytt allvar. Hur man än ser på saken, så innebär
Humanae aitae svärsmält kost. Paulus VI var djärv nog att servera den.

zo6
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EUGENIÄKYRKÄN

r rTBr utfärdade Gustav III ett toleransedikt, genom vilket de utländska
katolikerna i Sverige beviljades fri religionsutövning. Däremot var det

fortfarande forbjudet för infödda svenskar att bevista en katolsk gudstjänst.
Före denna tid hade själavården bland katolikerna i Sverige ombesörjts av de

legationspräster, som tillhörde de franska, spanska och kejserliga beskick-
ningarna i Stockholm. På den svenske kungens anhållan utsände påven Pius
YI (q75-r799) den lothringske abbdn Nicolas Oster som apostolisk vikarie
till Sverige. Sommaren ry83 anlände han till vårt land.

r78r års religionsstadgahar tolkats olika. I sin avhandling >Die römisch-
katholische Kirche in Schweden nach r78r>' I, uppfattar Arne Palmqvist
ediktet helt enkelt som en kodifiering av gällande praxis, som ett uttryck för
den ökade förståelse för andra kristna bekännare, som gjorde sig gällande
överallt i upplysningstidens Europa.

Sven Göransson, som recenserat Palmqvists bok i Kyrkohistorisk Årsskrift,
har en annan uppfattning. Det viktigaste syftet med religionsstadgan var, me-

nar han, att ställa de i Sverige boende katolikerna undet svensk suveränitet

och svensk lag. Det innebar att katolikernas ränsliga läge blev radikalt för-
sämrat. Så länge de betraktades som utlänningar, hade legationsprästerna sökt
hålla i kraft de katolska Iagana i blandiiktenskap. Nu, sedan katolikerna bli-
vit svenska medborgare, hade dessa lagar satts ur spel. Sak samma gällde
den viktiga frägan om barnens uppfosran.

Detta är en viktig synpunkt. Den kan förklara de eljest svårbegripliga kon-
flikterna mellan den apostoliska vikarien och legationsprästerna. När dessa

stred för att katolikerna skulle bevara sin främmande nationalitet, var det i
den klara insikten att de eljest inte skulle kunna upprätthålla katolsk rätts-
praxis. Det visade sig ocftså att de fick rätt.

Den apostoliske vikarien hade hoppats kunna åstadkomma något slags

konkordat med Gustav III, men kungen vågraåe att modifiera den svenska
lagstiftningen till förmån för katolsk praxis. Nicolas Oster och hans efter-
trädare förmådde inte upprätthålla den kanoniska rättens krav i blandäkten-
skap, och kurian i Rom var totalt försvagad under Napoleonkrigens
nödår 

- 
saknade möjlighet och intresse att underhålla den lilla församlingen

i det protestantiska missionslandet. Ätt församlingen inte gick under berodde
i första hand på de katolska prästernas eget hängivna och försakelserika
arbete.



AU Åberg

I boken >S:ta Eugenia kyrka 1837-1937>> (under red. av Richard \fehner,
Ansgarius-förlaget), som i år utkommit i ny upplaga i anledning av kyrkans
rivning, har Dagmar Anckarsvärd berättat om de apostoliska vikarierna i
Sverige ären 1783-1833. Deras historia är identisk med den katolska Stock-

holmsförsamlingens under denna tid.
Den första offendiga katolska mässan i Stockholm hölls i Södra Stads-

hussl 
- 

nuvarande Stadsmuseet 
- 

påskdagen ry84 i närvaro av hertig Karl
av Södermanland och andra höga herrar. Nicolas Oster strdvade efter att
skapa en svensk katolsk församling. Han gjorde sig oberoende av de katolska
stormakternas beskickningar och ställde sig helt under kungens beskydd.
Han läste förböner för kungahuset. Till och med kyrkvakten gick klädd i de
svenska färgena.

Men Oster och hans efterträdare hade att kämpa med många problem
inom och utom församlingen. Bristen på pengar var konstant och hämmande
för all verksamhet. Församlingen bestod till stor del av invandrade arbetare,

vars familjer ofta led nöd. Regeringen ingrep ibland för att hjålpa prästerna,

och man understödde också tryckningen av den första katolska katekesen år
r8oo. Den hade översatts av den svensk-födde jesuitprästen Lorenz Birger
Tjulen. För att katekesen inte skulle kunna användas för att värva konverti-
ter övervakades disuibutionen av Stockholms domkapitel!

Redan Nicolas Oster umgicks med storslagna planer pä att uppföra en

självständig församlingskyrka, men i själva verket skulle det dröja mer än

femtio år efter den förste apostoliske vikariens ankomst till Sverige, innan
en katolsk kyrka byggdes i Stockholm. Det blev Eugeniakyrkan vid Norra
Smedjegatan, som blev fardig hosten r837.

Två personer bor i första hand nämnas som kyrkans grundare. Den ena var
drottning Josefina, Oscar I:s fromma och goda gemåI. Den andre var hennes

biktfader Jakob Lorenz Studach, som kom att bli verksam i Sverige i femtio
år och som år 186z blev den förste katolske biskopen i vårt land sedan re-

formationen. Josefina hade fått löfte om fri religionsutövning, innan hon
gifte sig med Sveriges tronföljare. Hon hade ett eget kapell på Slottet men

besökte också församlingskyrkan i Södra Stadskyrkan och var livligt intres-

serad av församlingens framtid.
Ar r9z4 utsågs Studach till apostolisk vikarie i Sverige. Biskop Johannes

Erik Miiller har tecknat hans porträtt i boken om Eugeniakyrkan. Studach

var schweizare till börden men var hänförd av Sverige och den svenska kul-
turen. Han gav ut vetenskapliga skrifter i nordisk litteratur och nordiska

språk och lyckades också under oerhörda svårigheter förankra den katolska

kyrkan i det svenska samhället.
Strax efter det Studach utnämnts till apostolisk vikarie, framlade han en

subskriptionslista för att pä denna väg anskaffa medel till en församlings-
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kyrka. Listan finns i behåll i Eugeniaförsamlingens arkiv och ger en inblick
i församlingens läge och Studachs egen syn på sitt nya ämbete. Sedan de tre
legationskapellen upphävts och en församlingskyrka öppnats i Södra Stads-

huset år r784,hade katolikernas iäge stadigt försämrats, skrev han. >I stället
för trenne prester fanns nu merendels blott en; i stället för trenne föremålet
vfudiga kapell fanns nu blott en sal, vars yttre ävensom inre alldeles icke in-
bjuder att bevista gudstjänsten, utan snarare hos var och en tänkande måste

uppväcka en obehaglig känsla och den bedrövliga övertygelsen om försam-

lingens sorgliga tillstånd.>
I en samtida artikel i en tysk tidskrift hade Studach gjort samma konsta-

terande. När han tillträdde sin befattning, skrev han, fann han en upplöst
församling utan kyrka, utan skola, utan hus, utan skollärare, utan kyrkväk-
rare, utan bönbok, utan katekes, utan fonder, med en skara förvildade, fattiga
barn. Nu ville han bygga en kyrka i eft hus >tillräckligt för ett enkelt
prästbo, härbärge för en skollärare, en skola och för fattiga faders- och mo-

derslösa, samt med tiden, så Gud vill, även för ålderstigna fattiga medlemmar
av församlingenn.

Redan innan han framlade sin lista, hade han tillhandlat sig en tomt av

fröken Löwenhielm vid Norra Smedjegatan. Några pengar hade han inte var-

ken till tomten eller byggnaden, men han fick mänga givmilda donatorer.
På hans bön beviljade den bayerska regeringen en landsinsamling för kyr-
kan i Stockholm, och subskriptionslistan blev snabbt fulltecknad.

Överst på listan står drottning Desideria med r ooo riksdaler och kron-
prinsessan Josefina med 8oo. Josefina fick inte teckna lika mycket som
drottningen men skrev i gengäld pä ilera gånger. Sedan följer utländska
furstar, ministrar och generaler. På en enda sida möter vi kungen av de båda

Sicilierna, biskopen i Osnabrtck, okända välgörare i England, Holland och
Bayern. Kad XIV Johan gav 2oo riksdaler och kronprins Oskar lika mycket.
Allt som allt fick Studach ihop 6o 8oo riksdaler, och sedan han betalt tomt
och byggnadskostnader med 58 9oo, hade han i alla fall över r 9oo riksdaler.

Kyrkan som Studach byggde var ritad i Kari Johans-tidens svenska empire
av arkitekten Fredrik Blom, som också skapade Skeppsholmskyrkan, Rosen-
dals slott och Positionsartilletiets kaserner vid Storgatan. Holger Blom, som
skriver om kyrkobyggnaden i minnesskriften, konstaterar att projektet var
gott utan att dock framstå som något mästerverk. Kyrkan anpassade sig till
den uånga gatan och var vålgörande fri från tillgjordheter.

På r86o-talet förlängde man kyrkorummet och skapade en läktare. Sam-
tidigt arbetade man inne på tomten med ett högt och oskönt kyrktorn, men
tornet rasade av okänd anledning i maj fi66 och dödade ett tjugotal ar-
betare. Det var en ohygglig händelse 

- 
den värsta i Norra Smedjegatans

historia. Det byggdes sedan aldrig något totn på församlingskyrkan.
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Kungahuset bidrog också med en stor del av inredningen till kyrkan.
Drottning Desideria skänkte ro ooo riksdaler. I denna summa ingick de sta-
tyet av apostlarna i kroppsstorlek, som under hela kyrkans livstid stått på
de båda längvaggana. Kad XIV Johan överlämnade en vacker dopfunt i
älvdalsporfyr som ännu är kvar. Också Josefina var en flitig givare. Hon
skänkte bland annat kyrkans altarduk, en kopia av Rafaels Kristi forklaring,
som utförts av Sophie Ädlersparre är fi46. Tabernaklet utfört i marmor
skänltes till kyrkan fu r84z av ärkehertig Maximitian d'Este. Kyrkans
kanske vackraste konswerk var uppställt i vestibulen. Det var en marmor-
staty, föreställande madonnan med barnet och enligt traditionen utförd av
skulptören Johan Niklas Byström.

Den 16 september 1837 kunde kyrkan invigas. Drottning Desideria var
närvarande tillsammans med kronprinsen och kronprinsessan. De satt i en
loge vid sidan om altarct. I logen mitt emot hade man enligt Aftonbladet
placerat >>en hel hop barn som tycktes nästan vara hämtade direkt kän ga-

tan>. Tre präster, bland dem Studach, officierade vid altaret. Studachs pre-
dikan var 

- 
fortfarande enligt Aftonbladet 

- 
berydelsefull även för en

lutheran, emedan den hade >>ingen flack av sekterism eller intolerans>>.

Ännu vid denna tid rådde det begränsad religionsfrihet i landet. Templet
var avsett för utlänningar, och man ville inte väcka uppseende. Det var där-
för kyrkan kom att ligga vid en undanskymd gata bland låga magasin och
kyffiga hotell. Ännu på r85o-talet fanns det ett plakat uppsatt på kyrkans
ytterdörr, som i stora bokstäver vid tio riksdalers böter förfiöd svenska luthe-
raner att bevista gudstjänsten. Upprörda riksdagsmän vittnade om hur stock-

holmare umed speord kommenterat den kungliga stadgan och sedan rusat
in i det f<irbjudna tempiet>. Är 186o togs piakatet bort. Då blev religions-
friheten fullständig.

I minnesskriften erinrar Richard \Tehner om de kyrkoherdar och andra
präster som tiiinstgjort i Eugeniakyrkan. De har alla vid sidan av sin präster-
liga huvudgärning hjälpt till att göra kyrkan svensk. De har tagit hand om
de många främmande invandrarna, de har sörjt för deras religiösa behov,
gett dem kontakter och hjälpt dem att acklimatisera sig i det svenska sam-
hälle, där de skulle utföra sin gärning. De tretusen katoliker som i dag till-
hör Eugenia församling består inte längre av främmande trosbekännare
utan av familjer som ämnar stanna här och blivit svenska. Den lilla kyrka
som Studach och alla hans efterträdare vårdat sig om har nu vuxit sig fast
och blivit en del av den svenska kristenheten.

Den gamla församlingskyrkan finns inte längre. I dessa dagar faller de
gamla kulturhistoriskt intressanta husen vid Norra Smedjegatan ett efter ett
för cityplanens grävskopor, och snart är också den byggnad borta, som rymde
den första katolska församlingskyrkan i Norden efter reformationeo. En riv-

2to



Eugeni.akykan

ning har länge varit aktuell - faktiskt ända sedan r93o-ta\et. När den nu
blivit verklighet, känns det ändå nedslående och vemodigt f.ör alla dem som

sökt sig till denna kyrka som sitt andra hem.
Eugeniaförsamlingen kan trösta sig vid tanken att den nya kyrka, som

anvisats församlingen på en tomt vid Kungsträdgården, kommer att bli mera
välbelägen än den gamla. Kyrkan har ritats av Leonie Geisendorf och Holger
Blom. Byggnadskostnaderna uppgår till ro,5 miljoner kronor. Staden har
betalat cirka z miljoner för tomt och hus. Församlingsborna har skankt fri-
villiga bidrag på r,j miljoner. Resten måste lånas eller tiggas ihop. För-
samlingen har i dag ekonomiska möjligheter att bygga sin kyrka men har
ännu inte fått byggnadstillstånd.

Under väntetiden har församlingen och dess präster hänvisas till provi-
soriska utrymmen. Kyrkolokalen ligger i ABC-teatern på Drottninggatan,
och andra lokaler finns i Centralbadet och andra hus. Stockholms stad har
gjort sitt bästa, men splittringen på olika lokaler och ovissheten kommer att
bli en belastning för församlingslivet under de närmaste åren. Finansminis-
ter Sträng har avslagit församlingens ansökan att slippa ifrån den 25-procen-
tiga investeringsska*en, trots att kyrkan tagis ifrån församlingen under ex-
proprieringshot. Denna skatt skall försvinna den r oktober i är, och sedan

hoppas man på igångsättningstillstånd. Provisoriet som oförskyllt drabbat
försarnlingen måste få ett snabbt slut. Församlingen måste få en ny kyrka
som består.

AU Åberg

Den heliga Eugenia var i början av 7oo-talet abedissa i Odilienberg (nära Stras-
bourg), ett kloster som grundats av hennes faster Odilia. Eugenia dog omkr. är 718.
Jft Vie: d.es Sainh,6d. par les B6n6dictins de Paris, bd IX, Paris r95o, 3zo; Robert
Btaun: Silvertronen, Stockholm r9to, t1o.



JÄKOB BALDE
Till 3oo-årsminnet av hans död

T det tjugoandra odet i sina lyriska dikter prisar Balde människoandens

I höghet. Som en gyllene ring vänder sig den tänkande anden från betraktel-
sen av de skapade tingen till sig själv, förenar i sig den yttre och den inre
vädden, bringar de motsatta polerna i jämvikt och ser med sitt Janusansikte
såväl nutiden som framtiden. Diktens sista strof sammanfattar det hela:

Anden skådar visst och ovisst
ljust och mörkt; minns det förflutna,
handlar i nuet och spår

djärvt om en fjturan framtid.l

En sådan ande dr Balde själv. Han tillhör icke blott den tid i vilken
han levde (t6o4-fi68). Också vi människor av en helt annan tid kan
gledja oss åt hans konst. 1968 är ett jubileumsår. För 3oo år sedan, den 9
augusti 1668, dog Jakob Balde i jesuitkollegiet i Neuburg vid Donau.

Balde var den tyska barockens störste nylatinske lyriker. Hans konstnärliga
produktion speglar en manlig och högsinnad sjäI, som till den grad har blivit
ett med traditionen, att man varken ldgger märke till hans lokala hemhörig-
het (Elsass) eller till tidens typiska jesuitstil. Även hans personliga särprägel

har helt dolt sig i hans diktning. Överlägset behärskar han de latinska vers-

formerna. Stilhistoriskt tillhör han mera den romerska renässansen än ba-

rocken. Hans inflytande på Andreas Gryphius var stort.
Balde lrar skrivit wå band dikter, Lyricorum libri. IV, 1643, och Si.luae

(Skogar), del t 1643, del z 1646.Ingen mindre än Johann Godried Herder
har q95 översatt hans dikter till tyska och skrivit ett inspirerat företal
till dem.2 Balde var en stoisk natur, präglad av Cato; han var sträng och
heroisk. Han avböjde att vara kungahusets historieskrivare, emedan han icke
ville vara bunden av mänskliga hdnsyn.

Bort med maskerna! Bort ur min åsyn,

orena Rykte! Sköka, din kyss

föraktar jag! Andra kan giva
ljuva smekningar och målla lagerkransade drag.

1 Incetta cettis atraque candidis
Confetre sollers; praeteriti memor
Euntis actor et futurum
Praerupuisse dolosus aevum.

2 >Terpsichore>>,bd z7 av llerders samlade verk, utg. av B. Suphan.
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Hellre vill jag gripa den spegel som
visar den nakna sanningen och kasta den
med ett bittert skratt till mnlksn 

-
och sitta tigande.

Yid z4 år hade Balde tagit avstånd från tidigare galanta äventyr. >Sjunga
skall jag ej mer, lutan skall sönderslåsrr3 

- 
med denna asklepiadeiska vers

hade han fastslagit sitt beslut. Då han ändock återtog sin >>luta>, skrev han
ingen enda dikt om kvinnors kärlek och denna världens njutningar. Såtill-
vida är namnet >den tyske F{oratius>>, som man givit honom, icke träffande.
Han förhärligar trettioåriga krigets stora ledare, skriver mänga dikter där
han ställer moraliska krav, sjunger om näktetgalen, stjärnorna och sköna
trakter på tidens man6r och gör en hel rad tillfällighetsdikter. Han behärskar
barockens hela repertoar. Typiska för honom är de icke så få Mariadikterna.
De är nästan alltid korta och visar Maria i en bestämd >attiryd>: de är tavlor
målade med ord. Men till och med hår, når kristendomens helighet återges,
tränger sig den antika mytologin fram. I fräga om en litterär företeelse som

Jakob Balde har Rudolf Bultmanns beskrivning av varje tids mytologisering
sitt fulla berättigande. Men man kan icke avmytologisera en diktare utan att
fördärva honom.

Alla motiv som vi känner från barockens lyrik finns hos Balde utom det
speciellt väddsliga inslaget. Även de motsatspar, som annars är så typiska
för barockens poesi, saknas. Balde älskar sitt fosterland. Man kan beklaga att
hans storslagna dikt "Tysklands klagosång" föreligger endast på latin. Men
när Balde försöker sig på att dikta på modersmälet, ar resultatet nedslående.

Dock är hans latinska form mzistedig. Han behärskar den andka versen till
fullkomlighet. Det är förvisso något abstrakt estetiskt över hans dikter. De
öppnar sig icke vid första ögonkastet. Man tänker på Nietzsches ord: >En

sida prosa skall mejslas ut som en marmorstaty>. Baldes poesi är utmejslad
med den mest förfinade konst.

Jakob Balde var medlem av jesuitorden, som hade grundats vid den nyare
tidens början, under r5oo-talet. Den tiden hade upptäckt människans ska-

pande aktivitet, däribland oclså hennes konstnärliga förmäga. Det är därför
inte märkvärdigt, att den unga jesuitorden tog till konsmärliga medel för att
vädja till samtiden. Men konsten blev aldrig >l'art pour I'artr'. Den var ett
vapen i förkunnelsens tjänst; dess mål var att draga människans fantasivärld
till uppenbarelsens hädighet. Jesuitordens konst var kristocentrisk. Som ett
exempel på dess konstnärer kan nämnas dramatikern Jakob Bidermann, vars

drama >Cennodoxus> (16o9) 
- 

en förelöpare till Goethes [4u51 
- 

har spe-

3 Cantatum :atis est, frangito barbiton! Textens svenska översättning fölier här det latinsLa
vefsmåttet.
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lats på nytt i vår egen tid. Friedrich von Spee (r59rfi35), dven han medlem
i Jesu sällskap, har skrivit dikter som läses och sjunges ännu i dag. Och
engelsmannen Gerard Manley Hopkins (r844-t9g9) är en av den engelska
lyrikens stora förnyare just i vår tid.

Jakob Baldes lyrik har icke samma aktualitet i dag. Vem kan nu läsa

svåra latinska dikter, skrivna på antika versmått? Därtill kommer att hans
poesi är full av anspelningar på grekisk-romersk mytologi som förvirrar oss.

Den är knuten till den tid under vilken den kom till. Balde är ett bevis
på att all konst är bunden till sin epoks språk och begreppsvärld. Inte ens

Dante utgör i alla avseenden eft undantag frän den regeln. Dagens språk-
teori har öppnat våra ögon för detta. All ordkonst beror av en bestämd kul-
turkrets' språkiiga förutsättningar och är därför omedelbart förståelig en-

dast för samtiden. Bara nägra generationer senare måste man tolka den. Gör
man det, gör man sig möda med att tolka Jakob Baldes svårtillgängliga dikt-
ning och försöker man förstå honom utifrån hans förutsättningar, så skall
man komma underfund med att han var en av ordets stora mästare. Johann
Gottfried Herder, som själv var diktare och samtidigt en kridker med fint
sinne för all,t åkta, upptäckte Balde roo år efter hans död. Diktare mävara
människor, men det utmejslade ordet har sitt slags evighet.

Heinricb Roos SJ

BYSANTINSK TRÄDITION
PÅ SICILIEN

T a Martorana, italo-grekernas församlingskyrka i Palenmo, är smyckad med
l-J de härligaste mosaiker som väl kan rnäta sig med dem i Monreale och

Ravenna. De lyser dock inte i sin ursprungliga glans, ty benediktinnunnorna
som höll till här på rToo-talet lät i ovist nit knacka bort ungefär hälften
och i stället måla de mest gruvliga fresker i tidens herdinnesmak. Men myc cet

nog finru ändå kvar att njuta av och den dag jag kom dit spelade strålkastare
överallt och in i eljest fördolda skrymslen. Det var BBC som höll på att
ordna med en TV-utsändning. Så jag hade tur. Dessutom ösregnade det så

jag blev instängd i kyrkan en dryg timme och fick tillfälle att språka med

214



Bysantinsk trad,ition på Sicilien

kyrkoherden, papäs Matteo Sciambra, som mysande vandrade omkring bland
sladdar och radiotekniker och strålkastare, och mosaiker. Ja han är mycket
belåten att ha fått la Martorana som kompensation för den gamla kyrkan,
S. Nicolö di Mira, som bombades sönder r94o och inte alls passade ihop med

den bysantinska traditionen. Församlingen i la Martoruna uppgår till omkring
14 ooo själar och består både av de ursprungliga albanerna och av s€nare

inflyttade greker. Hela stiftet ormfattar. cirka 3o ooo själar.

Jag räkar komma en dag då papäs Sciarnbra är särskilt belåten, inte bara
över sin vackra kyrka och för att italo.grekerna kommer i rampljuset genom

televisionen utan också av personliga skäl: han har j,ust blivit utnämnd till
professor i albanska vid universitetet i Palermo, något som inte har enb,art

akademiskt intresse. Papäs Sciambra dr alltsä förutom präst en framstående

forskare på sitt område och specialist på sitt folks kultur och historia. Att
albanskan i stor utsträckning kunnat bevaras som talat språk beror natudigt-
vis på att enklaverna har levat i isolering under hundratals är och att rDän-

niskorna känt sig som enhetlig grupp, s<rm klan, där språket varit av vikt
som sammanhållande band. I vår tid håller emellertid språket på att undergå

betydande stnrktur- och vokabulärförändringar. Ord som ingick som integre-
rande del i albanernas liv och arbete, ord som har anknytning till jordbruk,

herCeliv och hemslöjd är på vag att försvinna; nya arbetsrnetoder införs, allt
görs på annat vis och en ny teknisk vokabulär träder i stäl'let. Den ökande

kontakten med omvärlden gör albanskans ställning som talat språrk alltmera
prekär, de yngre övergår i allt större troträckning till italienska och efter-
som de italienska myndigheterna har föga förståelse för albanska i skolan är

språket troligen dömt att småningom dö ut. Papäs Sciambra är en av de sista

på skansen för en ga'm,mal kulrur som han fn:,ktar komrner att slockna. Man
märker en viss nationalstolthet, berättigad, hos homm, men han är alldeles

för klok att läta den ta sig nationalistiska uttryck. Under vissa förhållanden

skulle sådana tenderuer hos okunniga och oförberedda människor kunna pis-

kas upp till nationalism och separatism. Detta var också fallet under kriget
och speciellt efter de allierades landstigning, då vissa grupper arbetade för
Siciliens totala autonomi.

Papäs Sciambra berör oclcså kontakterna med det komrnunistiska Älbanien.
D:ärifån har gjorts trevare om kulturellt utbyte och i Calabrien är italo-
grekerna benägna för dialog med kommunisterna. Själv har han inbjudits
att komrrna över och hålla föredrag men har inte lust. >Då får de först
frige de präster som svälter i fängelser och arbetsläger>>, säger han. Tecken

finns på en viss religiös förnyelse och behovet ,av nya präster gör sig gäl-

lande, allteftersom de gamla dör undan. Men om några präster sänts över vet
jag inte.

Trots att han styvt håller på sitt språk vill han att mdssan ska fortsätta
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att läsas och sj'ungas på grekiska, >i varje fall så liinge jag finns här>,

tiil,ägger han. På vissa håll hade man redan före liturgireformen övergått
till mässa på albanska, men riten är så bunden till sången att denna svår-

ligen skulle kunna adapteras till ea annat språk. Dessutom finns i Palermo

gott om grdker som alltså kan fOlja naässan. Att övergå till italienska som

de försöker i Calabrien finner han meningslöst. Han hävdar också att riten
håilits renare på Sicilien dn ddr, och jag förstår att albanerna på Sicilien

anser sig vara ett strå vassare än sina calabriska bröder.
När de första albanerna kom hit på r4oo-talet hade de ursprungliga by-

santin€rna nästan helt dött ut Flyktingarna kom i flera vågor undan turkar-
nas förfoljelser på Balkan och i Palenmo kan bysantinernas historia ses i tre
faser. Under den första fasen fanns nästan bara greker och mycket få albaner.

Troligen fanns ännu kvar element från den första kristna tiden, då alla hade

grekisk ri't som sedan normannerna, huset Anjou och de spanska härskarna

gjorde sitt bästa för att utrota. Albaner strörn'rnade sen hi,t i allt större antal

efter Konstantinopels fall rl53 oqh det var efter denna händelse som de

första italo-grekiska församlingarna upprättades. Därnäst kom under åren

rj32-33 en stor grupp albaner över från Morea med tvåhundra f.anyg och

slog sig ner i Messina, Neapel och Palermo. Den tredje fasen slutligen omfattar

dels inflyttning från landsförsaml,ingarna, dels soldater ur den s. k. make-

doniska bataljonen som tjänade under kungen av Neapel. Att många av dessa

var ftjdda i Grekland f.rarngär av la Martoranas register över avlidna, där

man finner nalnn som Par<rs, Epiros, Jannina, Candia, Korfu, Makedon'ien

osv.

Man hade alltså ganska ansenliga församlingar med grekisk rit på Sici
lien, men varifrån kom prdsterna? Pä den tiden fanns där inga seminarier.

Säkerligen från Orienten, flyktingar också de från Grekland, Cypern och

Kreta, ocJr de stannade där de fann uogna som vat villiga att ta emot dern.

För övdgt höll man på ortodoxt håil väl reda på dessa flyktingar och sände

gärna präster när så kunde ske, eftersom italo-grekerna ansågs stå under

ortodox jurisdiktion. Så skedde för övrigt rned tyst samtycke från Heliga S,to-

len som häri såg ett svagt band mellan öst och väst och ett gryende hopp
om enhet. Viktigare på den tiden var dock att detta kunde resultera i en ge-

mensam effektiv aktion mot turkarna. Kleresiet spelade en viktig roll, dess

intervention var oti,mbädig och priisterna åtnjöt stor prestige.

Albanerna utsattes för tryck från omgivningen, inte minst av de ultra-
katolska spanjorerna som var herrar på ön. De upplevde alla nainoriteters

situation att vara främmande, annod'unda. Den lokala hierar,kin var helt oför-
stående och det hände att det gnisslade också med påven i Rom. Men a\-

banerna stod på sig och slog till och med påven i huvudet med ryske tsaren.

Så t. ex. skrev de en gång till tsaren för att fä rdtt: >>Du som är överhurr,ud
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för en ortodox stat, hjälp oss nu...> Odh då kunde påven för skams skull
inte annat än ge efter.

Svårigheter uppstod småningom i fåga om präswigningarna. I längden

kunde församlingarna inte vara beroende av tillfälligt kommande präster och

sedan den turkiska ockupationen blivit definitiv hade albanerna förlorat hop-
pet om att kunna återvända till sitt land. Prästerna ville inte vigas av latinska
biskopar och trots påtryckningar föredrog prästkandidaterna att g&a länga
och {arofyllda resor för att få öswigning, något som höga vederbörande i Rom
alltid hade förståelse frir. Propaganda Fide ingrep för att rädda församling-
arna ftän att uppsluLkas av det romerska havet och 1595 förordnades en gre-

kisk biskop i Rom för vigningarna. Efter f<;rfoljelser på rToo-talet inträdde

en tid av avspänning och Calabrien fick grekisk biskop 1732, mdan den

romerske biskopen i Palenmo motsatte sig att få en grekisk kollega. Inte förr-
å'n 1784 fick Palenmo grekisk biskop, mycket till följd tuv att ett prästse-

minarinm ,upprättats i Piana degli Albanesi 
- 

som sedenmera blev stiftsstad

- 
och tack vare energiska insatser från papäs Giuseppe Guzzetta som blev

den andre biskopen i ordningen. Emellertid rådde stor förvirring i fråga om

de olika församlingarnas jurisdiktion och det var först kardinal Tisserant som

överförde samtliga italo-greker till kongregationen för den orientaliska kyr-
kan. Nru.mera är det ordnat så att de i de albanska enklaverna boende ro-

merska katolikerna har egen prrist och egen kyrka men står under Piana

degli Albanesis jurisdiktion.

Jag for ut till söndagsmässan i Piana, återigen i det fåfänga hoppet att
få bevista en skön bysantinsk m,ässa; det blenr inte av förrän påföljande sön-

dag i la Martorana, men papäs Sciambra ursäktade sig för den skrala sången:

så här på som,rnaren tog man det lugnt och jag bode komma tillbaka till
Epifania eller Påsk. Kyrkan i Piana har förvisso ingenting orientaliskt över

si,g, den är en banal barockkyrka med rader av sidoaltaren och har inte ens

ikonostas. Men det ska bli mycket snart, sa den unge papäs som jag fick
fatt i efter mässan. Inte heller kyrkan i seminariet, sorm han visade mig,
röjer något av sitt bysantinska ursprurxg; när latinarna en tid övertog den

byggde de om den och satte dit sidoaltaren och smyckade den med bilder
och fresker i barock. Att nu återställa kyrkan i dess ursprungliga skick är

inte möjligt, då det skulle fresta för hårt pa byggnadskonstruktionen. DPår

finns emellertid en hel del gamla ikoner som under kriget evakuerades

från försarnlings'kyrkan S. Nicolö di Mira i Palenmo ocLr sen fått bli kvar.

Piana fu mycket fattigt med arbetslöshet oc,h stark emigration, men här

liksom i Calabrien kommer emigranterna vanligwis tillbaka. Lite bättre har

de ändå fätt pä senare tid, säger pr,ästen, och fattigdomen börjar försvinna,

men det vill förstås inte säga så mycket. Jag ha&e sett att det virrnlade av
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folk på getorna i söndagssolen, men i kyrkan var vål högst ett tiotal per-
soner. Ja cirka 7o% av befolkningen är kommunister, säger prdsten lugnt,
fast det hindrar dem ändå inte från att gä i kyrkan och till komnauni,on vid
högtidliga tillfällen. De aruer sig vara >katolska komrnunis'ter> och finner
detta nonmalt. Till min överraskning frarrnhöll han det meningslosa i att för-
döma komirnunismen - det gör sällan italienska präster 

- 
fördömanden

komrner man inte långt med så länge det är som det är, då borde också so-

cialism och liberalism fördömas. Detta har ju nu skett i Populorurn progressio,

vilket bör gledja hans hjärta. De kristna demokraterna? >Om de är demo-
krater vet jag inte'>, sa han lite spydigt, >men kristna är de inte.>>

,Piana tu ett ökänt mafiahäl och jag undrade hmr det var med den saken
,nn. Han svarade rätt försiktigt, att mafrian för närvarande håller sig rätt still-
sam efter de fr;rfadiga massakreroa pä karabinjårer för fem år sen; den då
tillsatta antimafiakomrnissionen uträttar en del, men allt år bara palliativ
så länge man inte går till roten av det onda. Maf.ian som härskar huvud-
sakligen i triangeln Palermo-Agrigente-Trapani har sociala orsaker. I denna
del av Sicilien finns nästan inga ind'ustrier utan bara jordbruk med åtföl-
jande fattigdom och arbealöshet. Brotaligheten skulle inte vara större än på

andra håll om folk fick arbete, men här har männ'iskorna efter Italiens enlret
lämnats åt sig själva och sin mivir. Det är just i det här trakterna sam den
för svenskarna välbekante Danilo Dolci arbetar för att skapa drägli garc för-
hållanden för dessa f.attiga som trakasseras av mafian och lider under sekel-

garnla missf örhåll anden.

Serninariet i Piana är organiserat If sarnnxa sätt som i S. Basile i Cala-

bnien med skola upp till gymnasiet, varefter pojkarna skiakas vidare till
Grottaferrata. För undervisning av flickor svarar basiliansystrarna, som får
utbildning i sitt moderhus i Mezzojuso. Skolan i Piana, Collegio di Maria,
inrättades redan r73r där de små albanskorna fostrades strångt efter garmla

traditioner "i husliga odr fosterländs'ka dygder>. Systrarna ägnar s'ig 'zi,ven åt
social verksamhet och församl'ingsanbete, här liksom i Palerrno.

Vi kom också in på den dagliga mässan och fastan och lilaom munkarna
i S. Basile framlröll han hur viktigt det är i den romerska omgivningen
med daglig mässa för att inte ses som kättare. Han var inte ense med påven

om den nu införda korta fastan, som strider mot ortodox praxis, och själv

fastar han från kvällen före mässan. Överhuvud, sa han, har man förlorat ,'in-
sikten om Kristus>, ingen bryr sig längre om vad fasta egentligen går ut på.

Och folket fastar inte alls.

Yad, angät de blandade församlingarna ansåg han att dessa faktiskt innebär

en fördel, därför att här finns möjligheter att bedriva praktisk ekumenik.
Bland de romerska prästerna möter man dock ännu stor okunnighet om den

grekiska riten och han berättade att under ett samtal med kardinal Ruffini
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hade denne plötsligt spänt ögonen i honom och misstänksamt frågat: >Hur
är det - har ni alla sju sakramenten?>,

När vi skildes ätt gav han mig i avskedsgåva deras 1959 utgivna dubbel-
språkiga missale på italienska mh grekiska i transkription mh &lr ser jag
att förutom Pianabiskopen Perniciaros Nalla obstat, finns där kardinal Ruf-
fink Iruprimatur.

Till sist vilL jag till'ågga några reflexioner av en norditalienare sorn var
närvarande vid ett samtal med papäs Sciambra:

"Jag undrar om de har helt klart för sig hur mycket de kan ge rent sak-

ligt och lidelsefritt när det gåller att finna vägen till det mysterium sqm är

Gud - i egenskap av en kyrka som är en del av den universella kyrkan.
i så fall skulle de inte så starkt hävda sina speciella särdrag. Förr eller se-

nare måste man kunna avkläda si,g sin personlighet, släppa si,tt eget och ingå
i den stora helheten.>>

Eua Alexand.erson

INFOR BUDDISMEN

Med, en artikel om dialosen rnellan Arittna och buddistel pre-

renrerar prolestor Georg Siegmund här aad, han åsyftar med. sin
nya boh om Bud.d,hisrnas *nd Christentum (Knecbt, Frankfart
a.M. 1968,3r3 $d.., DM t7:8o).

T stället för att - som förr i tiden - dra gränser mellan de olika religio-
I nerna föredrar religionsbekännarna i dag att lyssna till varandra. Den
inom kyrkan pågående uwecklingen låter oss se nya måI. Troende så väl som

teologer ser sig ställda inför nya uppgifter. Därtill hör att man öppnar en
dörr mot de icke-kristna. Yär vädd växer mer och mer samman till en enda

stor enhet. Folken kan inte längre leva sina liv isolerade från sina grannfolk.
Blir ett folk hotat, så hotas hela mänskligheten. Sitter vi alla i samma båt,
så har vi anledning att skjuta skiljeskrankorna åt sidan för aft gemensamr
arbeta för mänskligheten.

Framför allt påven Johannes XXIII och Andra Vatikankonciliet har på

nytt givit impulsen till ett möte mellan öst och väst. Johannes XXIII:s
rundskrivelse >Pacem in terris> blev i hela världen, t. o. m. r lapan, en best-

seller. Hans mänskliga, hjårtliga värme har uppnått vad livsåskådningsdiskus-
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sionerna och det kyrkliga läroämbetets uttalanden tidigare inte kunde uppnå.
Genom denne store påve har ordet >broderlighet> fått en ny klang och ett
hoppingivande innehåll. Hans broderliga inställning gentemot alla raser och
religioner har öppnat hjd,rtana mera än proklamationer någonsin hade förmått
att göra. I november 196z tog han i sitt privatbibliotek emot trettio iapanska
buddister från olika sekter. Buddisterna hade ansökt om denna audiens för
att till påven överlämna ett budskap om att alla religiösa organisationer
borde samarbeta för att bevara världsfreden.

Öuerraskad.e ocb lyckliga

Vi känner inte till ordalydelsen av påvens tal, men vi vet vilket intryck
påvens ord gjorde på besökarna. Gruppens ledare, 7,en-abboten lwamoto,
berättade för Heinrich Dumoulin, professor i orientaliska religioner vid
Sophiauniversitetet i Tokio, >att påvens anförande överraskat mig och mina
följeslagare och hos oss framkallat en lyckokänsla. Vi hade våotat oss att
påven skulle tacka oss för vårt besök för att därefter förklara att den kristna
religionen är den högsta, och att därför alla människor måste bli kristna.
Men i stället erkände påven vår religiositet och yttrade ungefär att tron
på Gud och tron på Buddha har en gemensam grund, och att alla troende
människor borde samarbeta i vänskap dll mänsklighetens fromma. Inte med
ett ord demonstrerade han någon överlägsenhet. Detta har styrkt oss i vårt
beslut att 

- 
ehuru tillhörande olika buddistiska sekter 

- 
5ama1$ssa för allas

vä1.> Den buddistiske abboten berättade sedan, synbadigen gripen, om
samma dags vidare upplevelser: >Påven räckte alla sin hand och skänkte
var och en en liten silvermedalj med sin bild.u

Sedan dess har förbindelsen mellan påven och de japanska buddisterna inte
brutits. På hösten 1966 mottog påven Paulus VI femton japanska bonzer.
På ledarens hälsning svarade påven med ett litet anförande. Han uttryckte sin
glädje över att det på sistone tack vare talrika besök mellan den katolska
kyrkan och buddismen uppstått ett förhållande av ömsesidig vänskap och
aktning.

Beaktansvärt i påvarnas yttranden till buddisterna år det faktum att pä-

varna uppenbadigen erkände buddismen som en religion. Detta är ingalunda
självklart med tanke på den diskussion som föres angående buddismens sta-

tus. Det finns nämligen buddister som vägrar att betrakta buddismen som
en religion enligt västedändsk mening, liksom det även finns kristna tänkare,
som i buddismen bara ser en livsåskådning, inte en religion.

Vad som tog sin bOrjan under personliga möten mellan buddister och
katolska kyrkans överhuvud har vidareuwecklats genom Andra Vatikankon-
ciliets texter. I en modig deklaration tog konciliet upp relationerna mellan
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kyrkan och de icke-kristna religionerna och gjorde ett principiellt uttalande.
Särskilt tar man ställning till hinduismen, buddismen och Islam. I få ord

skisseras deras egenart. Det heter där (i avsn. z): >Alltifrån forntiden och
intill våra dagar finns hos de olika folken en viss erfarenhet av den hemliga
kraft som är närvarande i tingens gång och i det mänskliga livets händelser,
ja stundom finns ett erkännande av en gudomlig makt eller till och med
av en fader. Genom att inse och erkänna detta fyller de sitt liv med en

stark religiös känsla. Med kulturens framåtskridande och med de därav föl-
jande mera nyanserade begreppen bemödar sig religionerna pä samma säft

om att finna ett svar på mänsklighetens stora frägor. Så har människorna
i hinduismen forskat efter den gudomliga hemligheten. De uttrycker dem
genom en outtömlig mångfald av myter och genom skarpsinnigt filosofiskt
tankearbete. De söker däri en befrielse från den mänskliga tillvarons be-

gränsning genom olika slags askes eller genom en djup meditation eller en

tillflykt till Gud i kärleksfull tillit >

Om buddismen säges här: >Buddismen känner i sina olika former den
radikala otillräcklighetefl av världen, som alltid är stadd i förändring. Den
lär människorna en väg pä vilken de i hängivenhetens och tillitens anda

förmår uppnå antingen ett tillstånd av fullkomlig befrielse eller, genom

eget bemödande eller understödda av en högre hjälp, den högsta upplys-
ningen.>>

Et, lörsta steg

Med detta väl genomtänkta kyrkliga dokument har man tagit ett första steg

på den långa vägen mot eft mål, som än så länge li,gger fjårran. Den goda

viljan på ett begynnelsestadium gör att olikheterna i principfrågor träder till-
baka, ja, att man underskattar dem. Men när man sedan i en allvarlig dialog
går in på detaljerna, kommer skiljaktigheterna att f.ramtrada. Då kommer
det att visa sig, att det kråvs en längvaÅg, uthållig god vilja, när det gäller
att tillryggalåggahela vägen fram till en andlig-religiös samstämmighet.

När människor, som under lång tid 
- 

utan att ge akt pä varandra 
-har gätt förbi varandra och sedan träffas av en speciell anledning och öppnar

sig för varandra som människor, ligger det nära till hands att de i en första
glädje överbetonar och övervärderar det gemensamma, medan de förringar
och undervärderar det som skiljer. Detta kan i dag hända mänga, vilka som

kristna eller buddister öppnar sig för varandra. Vördnaden, meditationen,
dödskulten, användningen av rökelse, levande ljus, vissa böneformler, betrak-
telser och vallfärder, munkliv och kloster 

- 
detta gör på oinvigda ett intryck

av stor inre närhet och släktskap.
Men så snart som man studerar det egentliga innehållet i buddismen,
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såsom det läggs fram av lärda buddister i dag, framträder de stora skill-
naderna. Så säger en skrift, som värvar for buddismen, redan i inledningen
i all önskvärd tydlighet: >Den lära, som Buddha överlämnat åt människorna
som sitt testamente, vet inte av någon gudomlig världsskapare som styr

världen, inte av någon frälsarc, någon gudomlig uppenbarelse eller någon
sjäI, om man nämligen med detta ord menar något oföränderligt, heller
inte känner buddismen dogmer och lärosatser, som man måste tro på för
att nå det högsta målet, den eviga friden. Tvärtom, Buddha har varnat oss för
att i tron på en religiös auktoritet anamma dogmer. Kan man efter detta säga

att buddismen är en religion? Ingalunda, om man tar ordet i traditionell
mening.>> Av detta konstaterande drar författaren slutsatsen att buddismen

och kristendomen rör sig på wå olika plan. Buddismen vill endast vara en

livsåskådning som bygger på egna insikter. Kristendomen är däremot en reli-
gion, som stöder sig på tron.

Alltsedan Frans Xavier har högtstående kristna, vid försök till samtal

med lärda buddister, till en början fått det intrycket, att här dras marken,

som de står på, bort under deras fötter. Utgående från denna fasta mark
kunde de föra samtal med kristna från andra konfessioner. Men en kristen,
som verkligen >möter> en företrädare för en östedändsk religion, lider till
en början under den plågsamma och skrämmande känslan, att han under

en tid sä att säga svåvar i ett lufttomt rum. Klaus Klostermaier säger i sin

analys av hinduismen: >rAlla begrepp, som man vill bygga in som kunskap

eller erfarenheter, brytes sönder, ja faller sönder, så att man störtar ner

i allt djupare avgrunder och wivel. Långsamt finner man fast grund igen

- 
djupare, avgrundsdjupare skikt av verkligheten. Hur nära den yttersta

gränsen man befinner sig, kan man fortfarande inte ännu säga. Nya aningar
blir förnimbara, nya avgrunder, nya djup.>l

F ör uästerland.et gåtfulh

Med stor tydlighet framställes den fundamentala olikheten av en kommen-
tator till Nishida Kitaro, som anses vara Japans störste filosof: ,Att betrakta
intet såsom grunden för all existens är en tanke, som uaditionellt utmärker
Österlandet. Om än denna tanke för västedändsk uppfattning ter sig gåtfull,
är den för österländskt tänkande en självklarhet. Iddn om det absoluta intet
är för en västerländsk tänkare kanske det som är svårast att förstå. För oss

i Österlandet är det tänkandets normala väg. I den västedändska religionen
är Gud det högsta som existerar 

- 
ipsum esse, sjålva varandet, för att tala

med medeltida teologi. I Gterlandets Mahayana-buddism är ett fasthållande

vid existensen helt enkelt detsamma som icke-kunskap.', Uttryckligen upp-

l Klaus Klostetmaiet: Ifindaitmas, Köln r965.
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höjs här det >absoluta intet> till en princip, som anges vara sista graden av
allt varande, utan att dock självt framstå som något varande. Här rycks
förefinnas en klar motpol till den kristna uppfaftningen, som sätter Gud
på den plats, där Östedandet sätter intet.

Möjligheten att etablera en äkta dialog beror på vissa förutsättningar.
Det behövs i varje fall en gemensam plattform för reflexionen för att genom

samtal nå fram till större klarhet i tänkandet. Vill man bygga vidare, så

behövs det även ett minimum av gemensamt liv samt vilja och fötmåga
att komma underfund med vad man har gemensamt.

I en dialog gäller det att klara ut vissa sakförhållanden, det gäller >san-

ningr'. De österländska religionerna ftamgär emellertid ur en hållning, som

har en annan kärna. Man får inte underskatta detta annorlunda sätt att
tärnka. Alla samtalspartner från Västedandet lider ständigt under konstate-

randet, att >sanningen> icke noteras som något värde i Österlandet. Man
tänker med känslan, man gillar inte en logisk tankeföljd, man förnekar den

evidenta motsägelseprincipen, man värjer sig mot analys och distinktion.
Man tror att man måste tänka usyntetisktr. Tanke och känsla, intellekt och
affekt skall bilda en oupplöslig helhet. Ständigt förväxlar man abstrakt tän-
kande med konkreta upplevelser. Därför att de icke-kristna religionerna inte
kräver ett personligt avgörande, vare sig av moralisk eller intellektuell art,
tror man att man ena gången kan leva med den ena, andra gången med
den andra sanningen. Shintoism, hinduism, buddism och kristendom ttor
man sig kunna begagna, alltefter olika >behov> i livets olika situationer.

Människan lråmst

Teserna syftar i det österländska tänkandet alls icke till transcendenta reali-
teter. De vill inte vara utsagor om den yttersta verkligheten. De äger snarare

en >soteriologisk> målsättning. Allt handlar först och främst om >fräls-

ningen>> av den i olycka och lidande f.ängna människan. Alltså kan man
egentligen endast ta psykologiska fakta som utgångspunkter för ett ömse-

sidigt närmande.
Medan västedändsk filosofi och teologi under århundraden av tanke-

arbete har fastlagt begrepp och därmed utformat ett språk, som ger en

möjlighet till samfällt strdvande, saknas något liknande i stor uaträckning
i Österlandet. Förståelse för så grundläggande begrepp som Gud, sjäI, ande,

samvete, gott och ont, personlighet, synd, frälsning, åtedösning, nåd, odöd-
lighet kan inte förutsättas hos representanter för österländska religioner.

Oftast saknas helt enkelt ord för sådant. Om man såsom ersättning an-

vänder språkliga beteckningar med någorlunda lika innehåll, så uttrycker
dessa ändå inte samma sak. De kommer från en annan andlig värld.
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Ett väsentligt hinder för en fruktbar dialog är det faktum, att oklarheten
i fräga om gon och ont lätt förvirrar samtalet. Den icke-kristne saknar en
säker känsla för och ett fast grepp om synden, liksom han inte heller här för-
fogar över klara begrepp. Han har en benägenhet att relativisera gott och
ont, meo en sådan relativisering omöjliggör varje verklig förståelse av det
kristna budskapet.

I allmänhet har de troende i de östedändska religionerna levat i en her-
metiskt sluten värld, som aldrig på något sätt blivit ifrägasatt. Deras bildning
sträcker sig inte längre än till ett andligt behärskande av texrerna för en
sekteristisk tro. De saknar {örmågan att tänka självständigt och kritiskt och
rcagerar därför skarpt awisande på sakliga samtalsförsök. De ser här ett
angrepp på själva kärnan i det egna tänkandet. Erlarna kännare av öster-
ländska religioner varnar för den alltför optimistiska uppskattning av icke-
kristna religioner, som möter i vissa aktuella teologiska teorier. Det är en
alldeles för billig schematisk förenkling och därför ett misskännande av
uteblivna fnmgängar i missionsarbetet. Som framför allt Klaus Kioster-
maier i sin grundliga analys av hinduismen har visat, är detta schema inte
tillräckligt. Övergången från en hednisk religion till kristen tro, är något
helt annat än endast en övergång från en implikation till dess uttryckliga
utformning.

Appeil till h1arut

Företrädare för denna teori brukar förebrå missionärerna att de i alltfc;r
ringa grad utgått från dessa grundläggande fakta. Pä så sätt vill man förklaru
verkligheten, när man anser, att hedniska religioner innehåller som oartiku-
Ierade implikationer, vad den kristna förkunnelsen bjuder i dess fullhet.
Religion 

- 
och detta ffu man betänka vid varje försök till en dialog 

- 
är

mera än insikt och känsla. Religion är i sista hand ett avgörande i männi-
skans hjärta. Den är och förblir en sak, som inänniskan måste avgöra i fri
het. Därför kan ett samtal om religion egentligen endast vara en appell tilt
ett sådant avgörande. En jämförelse mellan Sokrates och Jesus Kristus kan
hitr vara belysande. Vishetsläraren Sokrates kunde i lärjungarnas krets föra
dialoger i syfte att reda ut begrepp. I grund och botten var alla av samma
åsikt. Annorlunda var det hos Jesus Kristus. FIan var mera än en vishets-
ldrare. Han ställde människorna inför ett avgörande. Han krävde av dem om-
vändelse, hjärtats öppnande, bot. Därigenom blev han till en stötesten. Inför
honom måste man bekänna färg. Han kom såsom ljuset in i en värld, där
mänga älskade mörkret mera än ljuset. När vi i dag arbetar med östedändsk
andlighet, gäller det inte endast >>information>, det räcker inte att undanröja
fördomar, utan der gäller avgöranden, alldeles som i Västerlandet

- 
kan 0allas ät det ena eller åt det andra hållet.
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Villigheten att lyssna på den kristna samtalspartnern minskas starkt genom
den omständigheten, att det var kristendomens ,rkonkursförvaltare>>, som un-
der sitt sökande efter något nytt vände sig till buddismen och hinduismen, vilka
man till en början höll för att vara nästan identiska storheter. Så var det
Arthur Schopenhauer, som vid sin jämförelse mellan kristendom och buddism
föredrog den senare, därför atr den var en konsekvent pessimism, kristen-
domen däremot endast en halv sådan. Han trodde, att han i Brahman-Atmans
indiska vishet igenkände sitt eget sysrem. Sedan dess har man kommit under-
fund med att indiskt tänkande aldrig utan vidare kan likställas med väster-
ländskt och att Upanishadernas lära aldrig kan fås till att srämma överens
med Schopenhauers lära.

Ödesdigert verkade det synkretistiska hopkok av västliga och österländska
id€er, som mötte i teosofi och anrroposofi. >Okkulta> meddelanden åberopade
Teosofiska sällskapet, som rgro påstod, an man i hindupojken Krishnamurti,
fodd 1897, hade upptäckt världens kommande vishetslärare, och att i hans
person Kristus på nytt skulle komma till vår jord. Den antroposofiska läran
med sin filosofiskt sett helt otillräckliga grund, med sina förvirrade guds-
föreställningar och sin fantastiska förfalskning av den kristna ldran år nåra
förbunden med Rudolf Steiner. Denne påstod att han hade undfått uppen-
barelser. Från början var Steiner ateist i Haeckels monistförbund. (Ernsr
Haeckel, zoolog och >filosof >>, r854-r9r9, professor i Jena). Sedermera hän.
gav han sig åt en fantastisk teosofi för atr så etablera sig som profet för
sin egen >antroposofi>>. Om honom säger en kritiker: ,rDe irrbloss, som Steiner
har höjt, leder varken till vetenskaplig kunskap eller religiös tro; men väl
leder de den människa, som hänger sig åt dem, till ett skenvetande, till teo-
logiska villfarelser och till en gränslös hybris" (Glauner).

Frälsni.ng från öster?

Inte mycket bättre är de många böcker i västerlandet om yoga och buddism,
som efter den kristna lärans föregivna konkurs söker frälsningen i öster-
landet. Särskilt farlig ä,r den formel, som blivit till ett slags slagord och som
man oavlåtligen möter: >Västerlandet som förlorat sin själ i sin aktivism,
måste återvinna den i de österländska frälsningsbudskapen'r. Av detta blir
såväl buddisten som hinduisten så styrkt i sin icke obetydliga stolthet, att
de stolta över sina andliga ägodelar genasr från början betraktar kristendo-
men som undedägsen. Kristna som söke,r etablera en dialog anses vara
bankruttörer, vilka besvikna på det gamla Långtar efter något nytt. Den
mest kände företrädaren för en österländsk messianism är indiern Sarvapalli
Radhakrishnan. Hans viktigaste lärosats låter kort och gott: >Den asiatiska
själen skall frälsa det ruttna västerlandet>. Till de >villfarelser> och >ihåliga
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bekännelseru, som den västerländska kulturen håller på att överge, räknas

enligt Radhakrishnan även kristendomen och dess bekännelseskrifter. Han
anser att tidpunkten nu är inne för den östedändska andligheten att börja
sin världsvida mission i Västerlandet.

Trots de anrydda svårigheterna och historiska belastningarna måste dia-
logen med de österländska religionerna, i synnerhet buddismen, påbörjas.

Kanhända man till en början inte kommer att uppnå mera än att båda

parter besinner sig på sina egna positioner och klart avgransar dem från
varandra. Hur otillfredsställande sådant än må vara med tanke på slutmålet,
så har det sitt stora värde.

Goda förarbeten har redan presterats. Här skall endast talas om den sedan

årtionden i Japan verksamme jesuitmissionären Hugo Lassalle. Sedan mer
än tjugo år deltar han regelbundet i övningarna i Zen-buddistiska kloster.
Inifrån har han kommit underfund med värdet av Zen-meditationen och
dess betydelse fcir en fördjupad kristendom. Hans mod att aktivt låm sig
införas i Zen-buddismens hemligheter skrämde till en b<;rjan många. Nu
erkänner man, att han därigenom endast föregripit Andra Vatikankonciliets
strävanden och att han slagit in på en väg, som kan föra fram till målet.

Georg Siegmund.

LITURGI OCH DIAKONI

Efler aaslutningen au Kyrkornat firldtråh generalförsanling i Upp-
sala 1968 framlägger ltär en framtående förkumare i Saentka l{ykan
in s1n på delait A,ontrowrtiella frågor,

T\", har hållits två stora kyrkomöten i Uppsala. Det ena ägde rum 1593.

L-l Oe hade den svenska kyrkan behov av att markera sin särställning och
dra gränslinjer kring sin evangeliska bekännelse. Det andra mötet var Upp-
sala t968. Då var läget det motsatta: det gällde inte det som skiljer utan det
som förenar. Mycket kan hända pä f.yn hundra år!

Mycket kan hända också på kortare tid. Sedan Kyrkornas världsråd bilda-
des 1948, har det ekumeniska samarbetet vidgats och befästs. Ålla de orto,
doxa humdkyrkorna (utom den grekiska, av kända och beklagliga skäl) var
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representerade i Uppsala, och den romerska kyrkan hade ett större antal ob-

servatörer än tidigare. Båda de katolska grupperna deltog mycket aktivt och

stimulerande i förhandlingarna. En rysk ortodox kommenterade fenomenet

ungefär så här: nDet dokument vi har framför oss här i sektionen, ger visser-

ligen inte exakt uttryck åt den ortodoxa ståndpunkten och inte heller åt den

romerska eller reformerade. Men det är ett stycke ekurnenisk teologi, som

vi kan godta som arbetsmaterial och som vi tar gemensamt ansvar för.u
Uppsala 1968 märktes väl mest utåt genom det starka politiska och sociala

engagemanget i den tredje väddens situation. I själva verke,t har emellertid
den sociala inställningen varit ett av huvudmotiven i den ekumeniska rörel-
sen från begynnelsen. Life and I7ork, som 1925 höll det berömda stock-

holmsmötet, var ju ett uttryck för kyrkans sociala medvetande, och arbetet

har fullföljts inom Världskyrkorådet genom dess departement för mellan-
kyrklig hjalp (DICÄR\7S), på senare tid i ndra samarbete med Caritas Inter-
nationalis.

Den andra dimensionen har också varit starkt accentuerad från begyn-

nelsen 
- 

alltså inriktningen på ecklesiologin, gudstjänstteologin och de litur-
giska frågorna. Faith and Order har på detta område gjort en grundlig insats

och gör så alltjämt, nu som en kommission inom Väddskyrkorådets ram. En-

ligt sina statuter är kommissionen oförhindrad att innefatta teologer även

från kyrkor, som inte är medlemmar i Rådet, och vid uppsalaassemblyn in-
valdes nio romerska teologer i kommissionen.

Det var emellertid första gången som en assembly hade de egentliga
gudstjänstfrågorna på sitt program. Säkert var det ovanligt välbetänkt
just den här gången, när kyrkornas utåtriktade ansvar stod i blickpunkten.
En kyrka med en fast central förankring kan frimodigt våga sig ut i den se-

kulära vädden. En kyrka utan den förankringen i centrum hamnar i mång-

syssleri och förvärldsligande.
Sektion V vid assemblyn svarade för arbetet med gudstjänstfrågorna.

Man kunde kanske forstika att sammanfatta resultatet under rubriken öppen-

het och fardlupning.
Kyrkans öppenhet mot världen är ett. tema, som drivs starkare i väster-

landet än i den ortodoxa östern, framhöll sektionsordföranden, professor J.
Meyendorff, New York (grek.-ortod.). Den ortodoxa kyrkan ar mera sluten,

mindre benägen att omställa sig efter nuläget, långsammare i förhållande
till utvecklingen och dess nymodigheter. Men inte heller den västerländska

uppfatmingen önskar förändringar bara f& förändringarnas skull. Det kan

aldrig vara tal om en anpassning av kyrkan och hennes gudstjänst efter

världen, uta.n det gäller i stället en avpassning av budskapet och tjänsten, så

att de angår människan där hon står. Professor J. von Allmen, Neuchätel
(ref.), fann nägra fina uttryck för detta, när han i sitt inledningsföredrag
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framhöll, att kyrkan eir den transcendenta verkligheten, mysteriet, ,den an-

nodunda platsen>>, där denna tidsålder möter den kommande. Det är först

när kyrkan lyckas gestalta denna särart, som hon möter tidens människor rätt.
Detta utesluter naturligwis inte förändringar i gudstjänstens form, i sättet

för budskapets frambärande, i gestaltningen av kyrkans tjänst i vädden. Det
förblivande är Kristi närvaro i sin kyrka, i ordet och sakramenten. Denna
kristocentriska nåwaro är Traditionen, i bestämd form och med stort T (för
att anknyta till ett studium inom Faith and Order under ledning av professor

K. E. Skydsgaard). Men traditionerna, liturgiska och andra, tu föÄndeiliga

- 
av pedagogiska skäI, för att kyrkans ärende skall nå adressaten. I den

meningen hade professor Meyendorff rätt, när han formulerade paradoxen:

>Förändringen är den konstanta faktorn!,
Sektionsrapporten rekommenderar i detta sammanhang en medveten för-

enkling av gudstjänsten, dess ceremoniale, dess liturgiska yttersida, och ett

förnyat genomtänkande av kyrkans symbolspråk. Man betonar dopets för-
samlingskaraktär och önskvärdheten av en ekumenisk dopliturgi, som fixerar
huvudpunkterna i dophandlingen. Man framhåller det predikade ordets vikt
for dialogen mellan Gud och människan, men frågar samtidigt, om inte pre-

dikan borde förberedas och följas upp genom grupparbete och använda också

andra uttrycksformer (drama, dialog, AV-hjälpmedel). Man understryker
naftvardens centrala ställning som evkaristi och vddjar om söndaglig natt-
vard, allmän församlingskommunion och öppnare natwardsbord. Interkom-
munionens svåra problem berörs inte direkt i rapporten, men professor v.

Allmen tog upp det med stor intensitet i sitt anförande. Han gav röst åt de

många unga kristnas otålighet över kyrkans snigeltakt på den här punkten
och hemställde om en snabb och förutsättningslös omprövning. En del unika
händelser vid assemblyn underströk hans synpunkter: det förekom romerska

kommunikanter vid den svenska kyrkans nattvardsbord, och wå svenska präs-

ter officierade vid en ekumenisk natward inom Svenska Missionsförbunde,ts

ram. En svala gör förvisso ingen sommar. Men hon är ändå ett tecken till
att sommaren dr ndta. Personligen hat jag en föraning om att nattvardsge-

menskapen wingar sig fram och kanske till sist visar sig mindre kontrover-
siell än dopfrågan.

Helt natudigt gär det ett diakonalt drag också genom gudstjänstrappor-
ten. Liturgi och diakoni hör ju samman som wå knäppta händer. Sektionsrap-
porten betonar, att den enskilda och gemensamma gudstjänsten måste våga
att dra in världens glädje och sorg ända in i gudstjänstens innersta rum. Det
sker i bön, forbon och offer. En levande gudstjänst blir tjänst, även om man

kanske kan säga, att gudstjänsten som sådan endast indirekt är mission och

diakoni. Men den är källan, som flödar vidare i trons och kärlekens tjänar-
gärning.
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Den romerska mässans slutformel f.ängat deaa på ett enkelt och djupt sätt:

Ite, missa est!

En romersk-katolsk medarbetare i förrapporterna till sektion V uttrycker
samma insikt så: >Kyrka eir sändning, och sändning betyder sändning till
världen. En liturgisk förnyelse, som inte bygger på detta faktum, är utan

värde> (Y. v. Drakenstein).
Pebr Ed.uall

JUNGFRU MARIÄ

puamlibet Craii Latiiqae aates

rideant, dicam: mihi cunque sa/ue,

o pia, o c/entens, o in ore dulcis

Virgo Maria

Hånle ni, poeter från Rom och Hellas!

Jag vill dröja, sjunga min sång i stillhet:
Ljuvlig är du, skön i din milda visheq

Jungfru Maria.

Jakob Bald.e

Den svenska vetsionen fölier originalets (sap€ska) versmått.
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Litteraturvetenskap annodund a

Knut Hanneborg: Tbe Studjt
of Literature 

- 
A Contribution

to tbe Phenomenology of the
Humane S ciences. U niuertitetsfor-
laget Oslo t967, 299 sid..

Knut Hanneborgs bok är ovanlig. Man
skulle kunna tro att den behandlar en
litterasurvetenskaplig detaljfråga och rik-
tar sig enban .uiil facrkmän. Men i själva
veltket spränger den gränserna för fack-
männens esoteriska sfär. Undersökningen
gäller amgjrort en teoretisk fråga: i viJken
mening kan litteraturvetenskapen göra
anspråk pä *t van en vetenskap? Svaret
ger författaren emellertid inte frän
gängse utgångspunkter umn hämtar det
från allmänmänsklig erfarenhet, från en
iakttageke scm var och en åtminsoone
skulle kunna göta. Pä så vis kommer lös-
ningen av ett vetenskapsteorer'iskt detalj-
ptoblem att belrca människan själv
i hennes fastltåsta läge. Människan ät vis-
sedigen fri men dock alltid bunden vid
ofrånkomliga villkor. Hon reser sig för
att stå på egna ben men är aldrig helt
oberoende. Hon har ständigt inom sig en
källa till oro 

- 
osäkerhet. När en män-

niska ägnar sig åt vetenskaplig forskning,
får de metoder hon utarbetar överras-
kande si.n prägel av hennes egen sirua-
tion. Det är detta Hanneborg har upp-
täckt. Hugo Valen in, historikern, lr,ade

den uppfattningen att Clio är |jättnd.r
Ilnut Hanneborg visar sig övertygad om
att hon 6,ndä år Clio! Den smtrlan har
han nått utöver Valentin.

Utgångspnnkten för sina reflexioner

1 Hugo Valentin: Den fjättrade Clio. Stock-
holm r9y7 (Pocketuppl. 1966).
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tar författaren i den förvirring inom da-
gens l,ittelaturforskning som 'han n<igas
konstatera. Det krav på vetenskaplighet
man reser tycks komma att stå i kon-
flikt med själva egenarten hos det objekt,
litteratur, som man studerar. Den beskri-
ver ofta känslor, uppstår till stor del ur
författarnas egna känslor. Ja, diktningen
har just till uppgift att uppväcka känslor
och inlevelse hos läsaren. Den kan arbeta
med värderingar. Den är i vidaste be-
mätkelse emotionell 

- 
irrationell. Gör

man nu lineratur till föremål för forsk-
ning, så måste den äilä ffi förbli vad den
är. Dess liv får inte förtvina i vetenska-
pens kalla strålkastadjus. Litteraturfors-
karen kan allaå dn e utan vidare överta
sådana metoder som utbildats inom andra
vetenskapsgrenar. Han kan inte heller gå
ur vägen f& nlgra diskussioner i metod-
frågor. En forskning som bedrivs utan
speciell för området avpassad metod och
utan ständig prövning av metoden och
dess effektivitet, kan inte göra anspråk på
vetenskaplighet. Inom de exakta veten-
skaperna har man under de senaste år-
tiondena prövat sirla met'oder med myc-
ket fruktbärande resultat. Det är därför
inte längre möjtrigt för någon annan ve-
tenskap att undandra sig kravet på lik-
nande granskningar av arbetsformerna.
Hanneborg har nu ingen strävan efter att
låta de exakta vetenskaperna utan vidare
vara normerande när det gäller metod
eller anspråk på vetenskaplighet. Metoder
som bygger på diverse olika mätningar
är knappast tillämpliga eller tillräckliga
inom litteraturvetenstkapen. Detta stod
från början klan för Hanneborg. Men han
har en alltför stark metodisk ildra för att
inte vara imponerad av de exakta veten-
skaper.nas äkta prestationer när det gäller
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met'od,isk medvetenhet. Det blev därför
ganska natu,rligt för honom an vilja ha
något 'liknande för sin egen veterukap.
Det är således ett otillfredsställt ,metodo-

logiskt behov som utlöst den tankekedja
han frarnlägger i si'n avhandling.

Grund,instäLlningen hos Hanneborg är
hans människokärlek 

- 
iffs i ordets

humanitära bemdrkelse den hd,r gången,

är helt enkelt ute för att ertappa sig själv,
ta sig själv på bar gärning i själva fors-
kandet. För att kunna studera sin egen
metod måste han således forska. Men
samtidigt måste han noga ge akt på hur
han bär sig åt när han bedriver sina
forskningar Iör att verkligen få grepp
om de metodiska steg han tar. Detta
borde väl vara ett lysande tilifälle för ett

utan i dess metodologiska! Han kommer teamwork 
- 

wå forskare skulle ju
inte ifrån ^tt - 

något djärv uttryckt kunna ta var sin del av den wäIaldiga
kanske 

- 
vetenskaplig metod aldrig kan forskningsuppgiften. Men tyvärr är ett

vara något annat än den på objektet till- sådant tillvägagångssätt omöjli,gt. Upp-
lämpade människan. Han vet säkedigen giften består i att studera arbetsprocessen
att det finns tankeoperationer som låter inifrån. Det intellektuella ävenryrer inne-
sig skiljas från sin levande bärare. Data- bär nu att samtidigt vandra och iakttaga
maskiner kan klara vissa procedurer både vandrandet. Arbetets båda delar måste
snabbare och säkrare an vära hjärnor. hållas strikt isär men på samma gång om-
Men Hanneborg vet också att en maskin fattas av ett enda medvetande. Något så-

inte ensam kan skapa tägot |fudigt, nä- dant kan inte undgå att åtminstone i bör-
got avruardat. Den ,har ju varken lidelse jar. vdcka en viss misstänksamhet. Forsk-
eller målmedvetenhet. Den logiska konsis- ningsuppgiften själv har framwiogat
tens som maskinen står för, är liksom metoden, det inser man klart. Samtidigr
sj,ällös. De resultat scm vunnits på maski- förefaller dock det hela ovanligt inveck-
nell väg ropar efter tolkning. Man måste lat. Är det inte stor risk för att forskaren
ge dem tillfälle att få slå rot i en levande på ett ovidkommande sätt skall avlägsna
människa, i en grupp eller varför inte i sig från sitt speciella forskningsobjekt,
en enskild individ. I detta sammanhang när han samtidigt wingas observera den
uppstår sä frägan om vad toikning egent- metod han själv använder? Men om han
ligen innebär. Problemen har satts på ä andra sidan vill utarbeta en arregeo
formel och programmerats för maskinen. metodologi 

- 
en som inte är importerad

Resultatet föreligger i maskinens svar från något annat område utan svarar mot
som dock måste tolkas så att säga >för forskningsobjektet 

- 
är det nödvändigt

handu.Vad är detdådennamänskligaoch att han delar sig. Samtidighet mellan
enligt vårt resonemang här ovan nödvän- specialvetenskaplig inriktning och meto-
d,iga tolkning tillfogar drll den rent dologisk nyfikenhet är ett ofrånkomligt
maskinella processen? Vad består alltså krav från tillvägagångssänets sida.
den vetenskapliga arbetsinsatsen av, den Resultatet visar att Knut Hanneborg
icke-maskinella som forskaren inte kan hittat en framkomlig väg. Han har upp-
befrias från? Det är den frågan Hanne- täckt någo,t förvånansvärt. När det gäller
borg vill besvara. att tolka arbetsresultat som nåtts genom

Tilloägagångssättet stålIer inte ringa maekinell medve,rkan gör forskaren-män-
krav på forskaren. Det blir ett äventyr, niskan faktiskt mer än 

^Et 
bala tillhanda-

en intellektuell vandring på en 'fjällkam. hålla en förankring i iivet för de logiska
Det gäller ju å ena sidan att ha blicken sammanhangen. Ja, när det gäller att be-
rikcad på li teraturen som är det spe- driva vet€nskap överhuvudtaget rör det
ciella objektet för studiet medan å and,ra sig alltid om något mer än ren beskriv-
sidan själva forskningsprocessen som så- ning eller om en i alia enskildheter redo-
dan inte får förloras ur sikte. Forskaren visad förklaring. Tvänom inverkar alltid

ztr
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människan, när hon tänker, på själva in-
nebörden hos tankarna. Hon är alltså 

-det kan låta som en truism 
- 

själv när-
varande i sitt eget tänkande. Och ännu
mer förvånande: i sitt tänkande är hon
närvarande men på et, för henne siälu
inte utan ui.dare gripbart räl/. Nei, hon
förblir inkognito. Detta är den upptäckt
avhandlingen meddelar. Häri ligger Han-
neborgs centrala insikt. Allt mänskligt
vetande har i sig vissa element som än

så länge är fördolda, något som den ,ve-
tandeu människan sålunda i sitt aktuella
vetande ännu inte upptäckt, något som
vid närmare prövning visar sig härröra,
härstam,ma från henne själv. Älla veten-
skaper är behäftade med sina outredda
implikationer, åtminstone till en början.
Barnsjukdomar kan botas, och en vaken
cch obönhörlig kritik och uppmärksam-
het kan naturligwis göra framstötar mot
det man kan kalla den prel,i,minärt gömda

bakgmnden. En forskare kan försolca ut-
skilja implikationer,na och göra dem ex-
plicita. Men om han nu skulle göra det

så är denna utski,ijning endast möjligt
att genomföra i processens andra steg.

Det ,förhåller sig så att impli,kationerna
i sj,äiva verket är verksamma innan de

blir å*oml,i,ga i medvetandets synfält.
Det betyder alltså att de finns där redan
irnnan forskaren har [ågot fair chance att
ta ställning till dem, att godkänna dem
el,ler avböj,a dem. I detta avseende har
människan alltid nått trängre i det hon
själv är, än med det hon vet. I just detta
avseende skal,i hon med sin medvetenhet
och med sitt ja till sig sjäiv aldrig hinna
i fatt det hon redan il, aldrig uppnå den
nivå där hon redan befinner sig. Situa-
tionen innebär så att säga en upprepning
av den gamla historien om Achilles och
sköldpaddan.

Resultatets betyd,else ligger framför
allt i att Knut Hanneborg räkat på den
.hermeneutiska cirkeln". Det gäller ett
antropologiskt grundfenomen som ger
sin speciella fårg Lt alla ,lr,urnanistiska

vetenskaper, ja, inte heller de exakta
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forskningsgrenarna kan egentligen undgå
cirkeln. Hur långt formaliseringen inom
exakt forskning än drivs så finns alltid
en oformaliserad rest kvar. Det går inte
att undvika de förutsättningar som står
som villkor för själva formaliseringen
och som således forskaren, medvetet eller
inte, tar för givna utan att de redan är
godkända. I de humanistiska vetenska-
perna råder givewis vissa allmänna be-
tingelser rnen dessutom dyker så att saga
den enskilda människans eller g;ruppens

speciella ansiktsdrag upp i tankeproces-
sen, det vill säga människan med sin in-
dividuelia särart, sin miljöbakgrund och
sina intressen, och gruppen i egenskap
av kuiturskapande och historiskt betingad
förståelsegemenskap. Hanneborgs arbete
bär ännu spår av en första framstcit, det
är sant. Ibiand förefaller han inte våga
uttala sig om något som han dock
tämligen klart har insett. Vissa frågor
förblir obesvarade, exempelvis frågan om
kriteriet för en trots allt uppnåelig all-
män giltighet för vetenskapliga utsagor,
inbegripet tritteraturvetenskapliga. Men
vad som bör framhävas är att människans
beroende av historiska och sociologiska
omständigheter har inringats. I stället för
att få förbli ett lösligt och ansvarslöst
använt talesätt får uttrycket "människans
historicitet" hos Hanneborg en preciserad

och mot misstolkningar klart avgränsad
innebörd. I ooh med att han på ett av-
görande sätt i sina metodstudier och sin
frihet från skygghet för metodfrågor har
kommit människan mera in på livet, har
han presterat ett avgörande bidrag till
litteraturvetenskapens metodmedvetande.
Därmed kan den litteraturvetenskapliga
arbetsprocessen befri'as från sådant belas-
tande 'bråte scm inte hör dit. Den kan
radikaliseras. Resultatet är till ännu en
sida etydelsefullt. Hanneborg ger inte
bara en belysning av litteraturvetenskap-
lig metod, han har öppnat en ny väg till
lltteraturvetenckapens speoiella objekt.
Det var ju i m,änniskan själv 

- 
den

människa som forskar 
- 

han upptäckte
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avgörande viilkor för metodens egenart.
I samma människa 

- 
den människa som

diktar 
- 

har litteraturen sitt upphov:
diktning är ju en mänsklig livsyttring.
Eftersom människan på samma gäng ä,r

inriktad på och skapar objektet för den
vetenskap som kallas litteraturvetenskap,
blir en metodologisk vinst samtidigt en
tillgång för litteraturvetenskapens spe-
ciella syfte. När därmed efl metodreflex-
ion uppenbarligen visat sig bära även
specialvetenskapliga frutter är det väl
detta förhållande som givit Hanneborgs
lärda omgivning anledning att godkänna
hans eljest så föga renläriga insats.

En tid:kritisk anmårkning bildar av-
slutning på Hanneborgs bok. Om det är
så att vetenskapen i själva verket har sina
rötter i människan och därigenom i kul-
turen 

- 
om alltså inte det omvända för-

hållandet råder, då kan inte gärna veten-
skapen vara den enda och sista grund-
valen för människolivet. Tidens tendens
att läta vetenskapen bli allt behärskande
och att låta teknik slå över i teknokrati är
då demaskerad. Visserligen vill en i dag
spridd opinion sätta vetenskapsmänn€n
på första plats i samhället 

- 
såsom Pla-

ton i filosoferna ville se de självskrivna
ledarna i staten, men de reella förhållan-
dena ger inte täckning för sådant. Det
är inte vetenskapen som i sista 'hand be-
härskar världen, det är wärtom de av-
göranden som föregår all vetenskaplig in-
sats. Vetenskapliga arbetsresultat både
tolkas och tillämpas av levande männi-
skor. Fundamentala villkor för mänsklig
ofärd ligger h,os oss själva! 

- 
Med si'n

tidskrritiska konsekvens visar en littera-
turvetenskapl'ig imetdprövning sin räck-
vidd och sin aknralitet.

V/.K,

Redaktörer som delägare

Den 3 februari 1468 dog Jo-
hannes Gutenberg (Geut'leisch),
boktryckarkonstens uppfinnare.

15 - 682834 Credo. 49: e årg. \r 5, 1968

Med. anled.ning au 5oo-års-d.agen
berättar bfu en red,akttir ao LE
MONDE om sin tid.nings frarn-
gångsrika karnp lör den inre
pressfuiheten.

Trots sin alls icke höga ålder 
- 

den
grundades r8 december 1944 

- 
har den

franska tidningen "Le Monde" redan en
historia.

Det senaste skedet började r 5 mars
1968, när åelagatna i AB "Le Monde'
u. p. a. förklarade sig redo att ge {oo/o av
det nominella kapitalet till journalisterna
gemensamt. När en av dem lämnar tid-
ningen eller går i pension, måste han
återl.ämna sin andel tiil journalisternas

ekonomiska förening.
Den 15 mars 1968 var en stor dag föt

tidningen, för dess chefredaktör Hubert
Beuve-M6ry, för dess ungefär roo redak-
törer och icke minst för läsarna. Tid-
ningen hade stor framgäng i början, un-
der tiden för Frankrikes befrielse, och
upplagan nådde ganska snabbt upp till
r5oooo ex. om dagen, men sedan stod
den stilla mellan r95o och 1955. Kost-
naderna däremot fortsatte att stiga, och
tidningen kunde räddas endast därige-
nom att hela redaktionen under mer än
ett årtionde arbetade för osannolikt blyg-
samma löner.

En olycka kommer sälian snsarn, 5ig6;
man i Frankrike. I sitt nödläge råkade
tidningen dessumm i,n Li en politisk
storm. På grund av sin opposition mot
atlantpakten, i vilken chefredaktörerna
med rätta såg en täckmantel för Väst-
tysklands återupprustning, ooh på gr,und
av sin awisande hållning tiil kriget i
Indo-Kina, som 'Le Monde" för första
gången kallade "det smutsiga kriget',
blw tidningen alltmer obekväm för de
härskande paftierna. Vid sidan av det
socialistiska partiet SFIO spelade det ka-
tolska partiet MRP den avgörande rollen.
Bland det ursprungliga dussinet delägare
i ÄB 'Le Monde" befann sig ett antal
modlemmar av MRP, vars deputerade
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Letourneau 1944 kontrollerade inforrna-
tionsministeriet. Sedermera avancerade

han till ansvarig minister för Indo-Kina.
I stäilet för att en gäng om året revi-

dera tidningens böcker grep delägarna
plötsligt in i "Le Mondes" politiska
linje och röstade ned Beuve-M6rys vän-
ner. Men ,redaktionen förblev trogen s,in

chef. Dema hände r95r. "Om den nye

chefredaktöten> 
- 

en viss Johannes Dup-
raz, medlem i MRP och tidigare marin-
minister 

- 'visar sig i vårt hus, så slu-
tar vi. förklarade journalisterna enhäi-
ligt. Och till deras utomordentliga för-
våning kapitulerade de sammansvurna.
Deras favorit, M. Dupraz, tog aldrig sitt
tjänsterum i besittning. I månader fick
vi på tidningen brev till >Chefredaktör

Johannes Duprazr, långt efter det att
Hubert Beuve-M6ry åter satt stadigt i
sadeln. Och tidningsmännen fick inte
endast sin chef tillbaka som borgen för
friheten, utan dessutom fick de z8o/o av
aktierna i ul,e Monde>, så att de kunde
hindra trefjärdedels majoritet.

Detta var den första brytningen. Efter
åtta års kamp kunde sedan journalister-
nas förening i mitten av mars detta år
fira en slutgiltig seger, som på samma
gäng var en seger för deras chef. Tid-
ningens oberoende var en gång för aLla

sdkrat gentem.ot partier, regeringar, kcn-
cernledare och storföretagare.

Under mellantiden hade "Le Mondes"
motståndare ännu en gång försökt likvi-
dera den obekväma tidningen, och nu
med ekonomiska medel. Men året 1956
blev inte "Le Mondes" dödsår utan
märkvärd,igt nog början till en ny blom-
string. '1g Monde' hade höjt sitt pris
från r8 till zo francs trots regeringen
Guy Mollets motstånd 

- 
regeringen

gick ända därhän att den beslagtog tid-
ningsexemplaren, men den måste ge upp
efter ett par månader. Då trädde Frank-
rikes stor.industri in på scenen. Förutva-
ranrde ägare dlrl tidningskoncerner i f<jtr-

ening med olje- och industribolag grun-
dade en .Anti-Monde", kallad "Le
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Temps de Parisr. >Le Mondesu tidnings-
män, särskilt medlemmarna av utrikes-
redaktionen, fick erbjudanden om wå-tre
gånger högre löner, om de viile övergi
till konkurrenten. En enda känd redaktör
tackade ja till anbudet. Efter wå må-
nader upphörde nle Temps de Patisu att
utkomma.

Kort därefter kom, i stället för den
ka.tastrof sorn motstånd,arna hoppatrs på,
en lycklig vändning för "Le Monde".
Tack vare de stora händelserna under
1956, med upploret i Ungern och Suez-
krisen, gick upplagan så i höjden att den
i dag överskrider 4oo ooo ex. Den torde
snan nå en halv million.

Denna nya blomstring 
- 

med uppia-
gan ökar oclså annons kommer
emellertid tack vare "Le Mondes" stad-
galuteslutande rtidningen och dess med-
arbetare till godo. Från början hade
ägarna icke med,fört något kapital. "Le
Monde' grundades rg44 :utan kapital
med ett tryckeri, som tiilhörde en för-
bjuden tidning med namnet "Le Temps',
och litet papper som regeringen tillde-
lade till ett bestämt pris.

När journalisterna rg jr för första
gången fick aktier och därigenom viss be-

srämmanderätt, stoppade de genast all ut-
delning. Efter r9j6, när tidningen kunde
bokföra en vinst vdrå att nämna, inves-
terades största delen i företaget. Vårt
gamla hus vid Rue des Italiens köptes
från bolaget 'Le Temps", tryckeriet
byggdes om och moderniserades. Resten
av vinsten fördelades på hela personalen.

AB >Le Mondeu ger utdelningar b^ta
för arbete.

I dag kan tidningen med förtroende
motse framtiden. "Le Monde" föfiogar
över ett redu'bbelt monopol. Tridningens
obenoende är mer än en reklamsl,ogan,
detta vet i dag hela vdrlden. Den är en

seriös tidning utan bilder, vars innehåll
nästan uteslutande ägnas politik, ekonomi,
historia och alla möjliga andra allvarliga
ämnen. Den är en tidning som hoe den
franska dagspressen gäller som ett oppo-
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Monde", stundom oftare än "Huma- maktlysten institution av reaktionär och
1i1{', och det finns studenter som knap- reformfientlig prägel. Dessa uppfatt-
past läser något annat. I en tid när upp- ningar har hämtat närring i vissa for ku-
lagor sjunker, när tidningar slås ihop el- rian rypiska företeelser såsorn den pres-

ler helt enkelt dör, visar 'rle Mondesu tige som dos tilltagande i.dentifikation
f.nmgäng att det finns en bred publik med påven själv födänade, en starkt
inte bara {ör den kolorerade veckoplessen. cenmaLiserad sffuktur under ledning av

Roland' Delcoar överåriga kardinaler med ackumulerade
fun&tioner, ensidi'g rekrytering huvud-
saktrigen från italienska j,urist- och diplo-

Kurialtefotmen 1968 matkre,tsar samt en konservativ, patetna-
listiskt färgad anda som urrer g@v uttryck

Reformens förutsättningar. Kurian är åt juridiska och dogmatiska aspekter på
den sedvanliga benämn'i,ngen på kato,lska kyrkans 'lfuor än evangeliska och pasto-

kyrkans centrala förvahning som i hu- ral'a. Pä grun'd särsk'i,lt av sin redan an-
vr-rdsak består av kardinalkongrqgationer tydda framgångsrika i'dentifiering med
(kyrkodepanemente), domstolar och by- påvemakten själv vågade emellertid
räer. ingen kräva en genomgripande reform av

sitionens språkrör, värt att ta på allvar.
T. o. m. kommunisterna läser "Le

Under en längre period i kyrkans ti-
digare historia adrminisrerades dess ange-
lägenheter främst av det Apostoliska kans-
liet. Ett stigande antal problem och
komplicering av ärendena ledde efter
hand i brirjan av nya tiden dll upprät-
tande av sätskilda av kardinaler sarnman-
satta futa kommissioner lör handldgg-
ning av administrativa spörsmåI. Den
första kongregationen, "Heliga Offi-
61ss1., tillkom r54z för att snart efter-
följas av andra. Påven Sixtus V organi-
serade i konstitutionen "Immensa" r588
samtliga kongregationer och andra cen-
ttala otgan på en systematisk basis, som
i väsentliga delar förblivit i kraft till
vära åagar. Pius X moderniserade kurian
i författnLingen .Sapiente consili,o., r9
juni r9o8, varvid en klar boskillnad fast-
ställdes mellan förvaltningsorganens juri-
diska och administrativa kompetens, vissa
överflödiga myndigheter avskaffades och
en nätmare precisering av de oiika kon-
gregationernas inbördes behörighet eta-
blerades.

Trots den oomstrid'da krunnrighet, ef-
fektivitet, plik'ttnohet och rätrådighet
som kännetecknat kurians arbete, har den
under senaste halvseklet komrnit att

framstå i breda kretsar både utom och
inom kyrkan, som en heml,igheafull,

systemet so,m sådant, ej ens den hand-
linrgskraft'ige Pi,us XI.

Pius XII reducerade kurians inflytande
genom vissa ätgdrder bl. a. underlåtenhet
att besätta vakanser och utnämna nya
kardinaler, sam;t genom starkare ingri-
pande i ärendenas gäng antingen per-
sonligen eller genom sina wå närmaste
medarbetare i statssekretariatet Monsig-
nori Montini (sedenmem Paulus VI) och
Tar'Cini. Johannes XXIII lade grunden
till den senare nydani,nger- genom Vati-
kankonciliet inkallande. Till följd av sin
mångåriga och ingående kännedom om
förvaltningsmaskineriet i Vatikanen var
Paul,us VI väl ,förberedd för inledandet
och genomförandet av den genomgri-
pande reorganisering av kurian som ak-
tualiserades av konciliet och som i sin
slutgiltiga avfattning i påfallande grad
kom att bära påvens personliga prågel.

Endast tre månader efter sitt tillträde
sommaren r963 tillkännagav påven först
inför kurian själv och sedermera inför
det församlade Vatikankonciliet (andra

sessionen) sin avsikt att reformera kurian
rgenom kurian sjäIv". Utarbetandet av
den slutliga apostoliska konstitutionen i
ämnen .Regimini Eccies'iae universae"
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krävde emellertid fyra års arbete med
trettorn olika texwersioner och fci'rsiggick
i tre etapper: en preliminär utrednings-
och konsultationsperiod, en andra period
karal<teniserad av 'utarbetande av textför-
slag samt övervägande av olika alterna-
tiv. Enligt saklounniga observatörer stötte
reformsträvandena pä stort motstånd
främst i vissa ku,riekretsar som yttrade
sig bl. a. i obenägenhet hos äldre kardina-
trer att dem,issi'onera och hade sannolikt ej
lett till ,något ,konkret resultat inom rim-
lig tid, därest ej påven själv ingr,ipit i
den tredje etappen och egenhändigt med
tre medarbetare ord för ord genomgått
och gnanskat sluttexten som promulgera-
des den rj augusti 1967. Genom en rad
kardinalsutnämningar och nybesättningar
av nyckelposter med egna förtrogna med-
atbetate kompletterade Paulus VI paral-
lellt strukturförändringen med därav på-
kallade personalbyten. Påven gick härvid
tillväga med den särpräglade kombina-
tion av tålamod, hänsynsfullhet och rätta
sinne för väljande av tatt tidpunkt som
utmärker hans personlighet.

Det kan ej här bli fräga om att i detalj
söka analysera de i och för sig intressanta
bestämmelserna i'Regimini Ecclesiae"
respektive den i 'anslutning härtill utfär-
dade Mosu proprio "Poo comperto sane',
6 augusti 1967, angäende stiftsbiskopar-
nas anknytning till kurian, utan endast
om att ange nägra huvudpunkter och
riktlinjer.

En av de vdsentligaste ändringarna
som genomförts är upphävande av den
hittills praktiserade traditionella oavsätt-
lighetsprincirpen ävensom systemet rned
ackumulering av poster och uppdrag för
de högsta befattningshavarna. Samtliga
förordnanden som presidenter och leda-
möter av kongregationerna ävensom
konsultatorer begränsas till fem år men
kan därefter förlängas av påven. Vid på-

vens frånfälle upphävs automatiskt samt-
liga förordnanden. Den nye påven kan,
men först tre månader efter sitt val, för-
nya dessa, varigenom han erhåller möj-
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lighet att upprätta en ny medarbetarstab
med egna förttoendemän. I ett sedermera
utfärdat reglemente med bestämmelser
angående tjänstgöringsvillkor etc. fast-
ställs även vissa varierande avgångsåldrar
för olika kategorier befattningshavare,
varvid maximiåldern för de högsta äm.
betsmännen sätts till 75 år, liksom tidi-
gare i princip deklarerats för samtliga
biskopar. Det är dock ej helt klart, huru-
vida även kuriekardinalerna innefattas
häri. De anförda bestämmelserna har be-
tecknats av sakkunniga såsom revolutio-
netande, som ett definitivt avskaffande av
karriärsystemet och avlivande av den tra-
ditionella innebörden i det gamla ord-
språket: påven dör men kurian förblir.
Onekligen kan framdeles delikata situa-
tioner uppstå vid en eventuell deplace-
ring eller underlåtet förnyande av man-
dat, utan att detta uppfattas som prick-
ning eller uttryck för onåd. En svensk
kommentator Jon Peter \7ieselgren,l har
uttalat en förmodan att det nya systemet
kan komma att inkräkta på de kuriala
ärnbetsmännens i,ntegritet utan att där-
f& ffiinja ökad rorl,ighet på toppbefatt-
tltgarna. Den nya författningen fastslår
uttryckligen att ingen tjänsteman i ku-
rian kan göra gällande krav på egen be-
fordran varmed en tidigare synnerligen
utbredd praxis försvinner att med åbe-
ropande av trogen tjänst, speciella för-
tjänster etc. utnyttja påvens välvilja och

"goda hjäna'.
En ny princip är vidare inskärpandet

av att de kuriala ämbetsmännen skall ut-
ses på internationell basis, besitta speciell
kompetens (även lekmän kan i vissa fall
ifrågakomma) samt hå pastoral erfaren-
het och ej blott formella kvalifikationer.
Det framhålles härutöver uttryckligen att
tjänandets princip, ej aspiration att avan-

1 Jon Peter \flieselgten: Fömyad kutia, i:
Katolsk kyrkotidning, ry67 nr ry. Jfr samme
författates artiklar om >Ptopagandakongtegl-
tionens verksamhetsområde> och >Propaganda-
kongregationens organisatioor i CREDO 43
(1962),76 fr. och 4o fr.
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cera, måste vara utslagsgivande för dem
som är engagerade i kyrkans förvaltning.

Reformens innebörd,. Kurians adminis-
trativa struktur har underkastats vittgående
förändringar för att men adekvat kunna
svara mot aktuella behov. Sålunda har
vissa föråldrade organ försvunnLit och de-
ras $unktion övertagits av nya ellet för-
nyade insdtutioner såsom det apostol,iska
datariet (för förlänande av prebenden),
sekretariaten för latinska brev och skri-
velser tiii ,furstaro samt kongregationerna
för ceremonier och för Peterskyrkan.

Beoämningen på ett flertal kongrega-
tioner har ändrats och preciserats tiil
bätre överensstämmelse med nuvarande
a,rbetsuppgifter. Samddigt har kongnega-
tionets verksamhetsfält och kompetens
bringats 'up to date" och bättre an'pas-

sats efter kyrkans förhandenvarande krav
och "aggiornamentoD. Så har t.ex. den
förutvarande konsistorialkongregationen
omvandlats till biskopskongregationen,
den gamla post-tridentinska konciliekon-
gregationen transformetats till kongrega-
tionen för prdsterskapet, seminariekon-
gregationen uwidgats till kongregationen
för katolsk undervisning, Propaganda
Fide-kongregationen omdöpts till den
tidsenliga kongregationen för evangeliets
utbredande bland folken. Slutligen må
här anföras att Heliga Officium tidigare
kurians viktigaste otgan, som redan
1965 omorganiserades genom en partiell
reform, benämns kongregarionen för
trons försvarande med uppgift bl.a. att
främja studier av nya konceptioner och
uppfattningar i stället för att som tidi-
gate meta negativt koncentrefa sig på att
bekämpa irrläror och trosfientliga åsik-
ter.

De tre i samband med Vatikankonci-
liet på provisorisk bas upprättade sekre-
tariaten 

- 
för frä,mjande av krristen en-

het, för ioke-knistna samt för dcke-uoende

- 
i,nfönlivas definitivt i rkurian och lik-

ställs juridiskt med kongregationerna,
rnedan det tg6t tillsatm Lekmannarådet

och kornmisslengn "Justitia et pax" har
uppförts "ad experi,menarrrrl. (dvs. förscjks-
vis) för en fernårspeniiod. Domstolarna
och deras uppgifter har i väsentliga delar
bibehåliits. Ett antal nya otgan har ska-
pats för speciella behov och moderni-
sering av förvaltningsmaskineriet. Bland
dessa må nämnas ett ämbetsverk för sta-

tistik samt rådet för sociala massmedia
(i anslutning till schema i ämnet av
Andra Vatikankonciliet). Båda sorterar
under statssekretariatet. En viktig nyhet
är ri,nrättande av 'ett .topFo,rgan för hela
det påvliga finans- och ekonomiväsen-
det "Prefekturen för ekonomiska ange-
lägenheter" med huvuduppgift att koor-
dinera och reorganisera det hittillsva-
rande komplicerade ockulta, a^nsvmiga
och starkt splittrade systemet ävensom
fungera såväl som ett finansdepartement
med uppgörande av en total budget, som
eventuellt, därest påven därtill samtycker,
kommer att offentliggöras och likaledes
som ett slags kyrkligt riksräkenskaps-
verk.

Det gamla Vatikanhovet ersättes med

"Prefektur för det apostoliska palatset'
med uppdrag att reglera audienser, cere-
moniel, affa,wera påvens pilgrirnsresor
etc. I en åen z9 mans 1968 pubiicerad
Motu proprio "Pontificalis Domus" om-
vandlas det påvliga hovet till det ponti-
fikala "huset" med uppgift att betjäna
påven som kyrkans andliga överhuvud
samt den "pontifikala familjen" för
världsliga angelägenheter avseende påvens
statschefsbefogenheter. AIla årftLiga be-
fattningar avskaJfas. Den ,rnedeltida re-
nässansprakten försvinner eller reduceras
statkt.

En rad honorära titlar och befattningar
indragas, adelsgardet ,förv'andlas till he-

dersgarde'rnedan schweizergardet kvar-
stannar med moderniserade befogenheter.
De resterande tiänsterra skall motsvara
nyttiga funrktioner och ej sorn 'tid,igare
tjäna mera dekorativa och cerernoniei'la
ändamåI.

Ett vdsentligt motiv bakom reform-
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verket har vatit att åstadkomma en effek-
tivisering och bättre koordinering av de
olika organens verksamhet samt precisera
gränserna mellan påvens auktoritet och
kurians befogenheter.

I ,första hand likstäils kongregatio-
nerna juridiskt sett i sarnband varmed
påvens formella che{skap som ptefekt för
tre kongrqgationer, Lärokongregadonen,
konsistoriet och kongregationen för de

östedändska kyrkorna, upphävs. Inga
ärenden eller ämnen får handlägrgas utan
att påven härom inforrneras av veder-
b<irande prefekt. Varj,e besl*t måste un-
derställas påven för godkännande, 'därest
ej undantag häli,f'rån uttryckl,igen stipu-
lerats. En nyhet av principiell betydelse
är att kardinalprefekterna kan sarnman-
kallas av kardinalsekre'teraren till ett
plenaråd för att, som det heter, koordi-
nera allas arbete, meddela nyheter och
motta,ga råd. Somliga har här velat se

upprinnelsen till en permanent ministet-
konselj med fixerade sessioner. Hittills
(augusti ry68) bat ett åylikt samman-
träde håll,its i närvaro av påven själv.
Vidare förutses gemensamma överlägg-
ningar i "blandade" ärenden som ,{raller

under flera kongregationers kornpetens.
Prefekter och sekreterare i vissa kongire-
gationer och and,ra li&ställ'da ongan så-

som sekretariaten är automatiskt med-
lemrnar eller ,konsulter av amdta ongan
med närbesläktade arbetsuppgi,fter. Kom-
petenswister mellan,ol'ika kongregationer
avgöras av kyrkans högsta domstol, Sig-
natura Apostolica, i en ny egenskap av
administrativ domstol. Det må här till-
läggas att latinet ej långre år obliga-
toriskt förvaltningsapråk inom kurian
respektive i korrespondensen med episko-
paten. Italienska och i andra hand frans-
ka uppges yata ay de wå ledande samtals-
språken inom förvaltningen.

Statss&retariatet rhar i grunden om-
vandlats. Tidigare var det uppdelat på

två hnrvr:dsektioner, rför extraord,inära och
för ordinära angelägenheter, av vilka den
förstnämnda jämte Heliga Officium ut-

2J8

gjorde kurians nyckelpositioner med om-
fattande kompetens bäde i fräga,om kyr-
kans förbindelser med stater samt epis-
kopaten och viktiga av påven direkt över-
lämnade frågor, medan den andra sektio-
nen huvudsakligen handlade italienska
spörsmåI. Enligt den nya reformen upp-
rättas wå separata organ, båda under
högsta ledning av kardinalstatssekretera-
ren. Den föruryarande ordinarie sektionen
benämns statssekretariatet eller påvens
sekretariat med en ytterst vidsträckt behö-
righet att biträda påven såväl i fräga om
den universella kylkan som betäffande
kurrian och dessutom handha förbindelser
med civila regeringar och överhuvudtaget
behandla aIIa frägor som direkt anförtros
den av påven. Förutvarande sektionen för
extraordinarie angelägenheter konstitue-
ras till "kyrkans råd för offentliga ange-
lägenheter> med kardinalstatssekretera-
ren som prefekt och huvudsaklig uppgift
att tjänstgön som ett slags kyrkligt ut-
rikesministerium. Den delvis parallella
utrikespolitiska kompetensen meilan de
båda organen syns bero på att statssekre-
taÅatet är närmast avsett att tillvarataga
kyrkliga angelägenheter och rådet mera
sekulära men att en snåv boskillnad här-
emellan av praktiska skäl ej kan dragas
vartill komrner att de 'båd.a my,ndi8he-
terna under gemensarn ledning författ-
ningsenligt är hänvisade till intensiv ko-
opefation.

Statssekreterarens hädanefter centrala
ställning i kurian frangfu dälav att han
sä att säga ackumulerar en premiärminis-
ters, en konseljpresidenc, en utnikesmi-
nisters och en regeringssekreterares be-
fogenheter, samt har högsta överinseende
över ett antal viktiga specialorgan såsom

civilförvaltningen av Vatikanstaten. Se-

kretariatet som tidigare i rangordning pla-
cerats efter samtliga kongregationer har
numefa fangefats som nummef ett bland
dessa. Det kan under sådana förhåilan-
den ingalunda väcka förvåning att man
inom vida katolska kretsar med spänning
awaktar vem som i sinom tid skall efter-
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tråda den B4-fuige kardinalstatssekre-
raren Cicognani.

Reforrnens mening. Kurialreformen
innebär i rnånga avseenden ett $tärkande
av påvemakten, i så 'måtoo som de be-
g.ränsni.ngar som fölanletts av kurians
idenrifiering med påv-ens auktoritet, nu-
mera i hög grad bortfallit. I deota avse-

ende innebär reformen en recentralise-
ling snarare än en decenraiisering.

Reformen i sin heihet innehåller emel-
lertid flera element som tenderar mot en
decentralisering av kyrkans förvaltning
och som förtjånar att beröras om än av
utrymmesskäl i all korthet.

Den påbjudna och successivt genom-
IöÅa internationaliseringen av kurian
innebär i viss mån en decentralisening i
förhållande till den tidigare ensidiga re-
kryteringen uteslutande från italienska
kretsar. Viktigare är emellertid en starkt
uwidgad tillämpning av den av kyrkan
ofta proklamerade "subsidiaritetsprinci-
pen, genom biskoparnas, framförallt bis-
kopskonferensernas ökade befogenhet och
besl'utanderätt pä mänga områden, där
avgörandet tidigare var förbehållet Rom. I
decta samm,anharg rnä särskilt understry-
kas den nyinrättade biskopssynoden, med
uppgift art binga väridsepiskopatets be-
slut och råd till centralens kännedom.
Paulus VI:s beslut att påskynda kurialre-
formen syns inte minst ha inspirerats av
den tanken att synoden, vars första ses-

sion hölls i Rom augusti-september
1967, och till,ärnpningen ,av kollegiali-
tetspnincipen som ett korallarrium härtill
ansågs kräva en motsvarande reformering
av den centrala förvaltningen i Rom, för
att sätta synoden i tillfälle att tillfreds-
ställande kunna fullfölja sina uppgifter
inom den universella kyrkan.

Em vd,sentligt steg i riktning mot de-
centralisering av förval,tningen togs även
genom den i sarnband med "Regimini
Ecclesiae universae" utfärdade Motu pro-
prio "Pro comperto sane" eniigt viiken
sju stiftsbiskopat för varje kongregation

förordnas för fem år att som medlem-
mar deltaga i viktiga avgöranden en eller
wå gånger om året, en reform som teo-

retiskt ej är helt ny men som kan få
berydelsefulla praktiska konsekvenser
som utttyck för den universella kyrkans
pluralism och skiftande traditioner. Be-
stämmelserna härom särskilt beträffande
utseendet av biskoparna och om-
fattningen av deras behörighet har emel-
lertid föranlett recensioner f,rån katolska
kornrmentatorer, som bl. a. framhåller att
formuleringen av bestämmelserna härom
i alltför hög grad inspirerats av konser-
vativa element inom kurian i restriktiv
anda och utan tillräakidg hänsyn till
Ändra Vatikan'laonciliea intentioner.

I anslutning dll och under den när-
maste tiden efter kurialrcformens iktaft-
trädande, r mals t968, har vasentliga
förändringar kunoat sköojas i,nom {ör-
valtnin'gen såväl i fråga om mentaliitet,
samu-ansättning och arbetsforrner. Katol-
ska observatörer utanför Rom vilka be-

sökt kurian ti'd,igare och nu har sål'un'da

konstaterat en generellt sett öppnare, mer
dynarnisk och positiv attityd, större sam-
arbetsvilja med underordnade kyrkliga
ins,tanser och framförallt en påtaglig eträ-

van att aflpassa sig efter ändrade förhål-
landen, lät vara att rnänga säkerligen av
plikttrohet och uppoffring av privata
uppfattningar döljer en naturlig besvi-

kelse över radidonella formers försvin-
nand,e. Kurians nya ansikte framgå,r bl. a.

av att numera endast två av de sexton
chefskardinalerna är över 75 år, mot nio
1967 av vilka de flesta utnämnts av Pau-
lus VI. Medan den r januari \967 er'-
dast två prefekter var icke-italienare, år
förhållandet i dag det rakt motsatta.
Även bland andra toppfigrrrer, bland
viika återfinns en rad av påvens tidigare
interna medatbetate, kardinalerna Samorö
och Dell'Acqua, Monsignori Benelli, Ca-
saroli och Pignedoli, är genomsnitts-
åldern väsentligt Lågre och procentsatsen

italienare red'ucerad. Därem'ot är kunia-
personalen i övrigt dorninerrande italiensk
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delvis beroende av ekonomiska skäl och

av en viss motvilja hos högre utländska
prelater att avstä från sina bästa krafter
till Rom. Äv principiellt intresse är dess-

utom det nya lekmannainslaget i kurian,
främst men inte endast i lekmannarådet
e66 i 'Justitia et Pax", äver. av kvinnor
som lekmän och som representanter för
kvinnliga ordnar. F. n. är tjugo kvinnor
anställda i kurian av vilka tlgra pä höga
poster.

Det har diskuterats huruvida kurial-
reformen innebär eo revolutionerande
omstörtning eller eobart en strukturför-
ändring. Påvens egen kommentar i in-
ledningen till författningen syns ge den

naturligaste och mest adekvata förkla-
ringen: kurians förnyelse står i full
överensstämmelse med Vatikankonciliets
uttryckl,iga önsikan och konsoituetat vat-
ken en ornstörtning av kyrkans nuva-
rande l,iv eller en brytning med traditio-
nen i dess väsentliga och vördnadsbju-
dande deiar utan snarare en hyllning åt
denna traditiofl genom att den befrias
från defekta och föråldrade element för
att återvinna sin autenticitet och bli mera
fruktbringande.

Hugo Tamm

Johannes Kollwitz, forskaren och

människan

Den r april i är dog professcrn i kris-
ten arkeologi och patrologi vid rrlndversi-

tetet i Frei,bung Johannes lfullwitz, född
3 april r9o3 i Magdeburg. Han var en
vetenskapsman av internationellt rykte
och anses som en av de främsta kännarna
av den tidigare kristna konsten. Koll-
witz' kollega, professorn i klassisk arkeo-
logi N7alter-Herwig Schuchardt, framhöll
i ett tal vid begravningen hans utom-
ordentliga forskning och undervisning,
hans strängt objektiva omdöme och den
höga nivå till viiken han fött den yngre
kristna arkeologin.

I Freiburg im Breisgau har det blivit
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god tradition att de flesta doktorander i
arkeologi och konsthistoia viljer kristen
arkeoiogi som fullnadsämne. Där kan
man alltså tala om en äkta symbios mel-
lan profant och sakralt. Professor Koll-
witz var en av dess upphovsmän.

Om vi fuägar Kollwitz' lärjungar, unga
srudenter men också äldre personer som
efter egna avslutade universitetsstudier hos
honom ville vidga och fördjupa sina in-
tressen, så kan vi foga nya drag till bil-
den av honom. Han var en outtröttlig,
mestadels ungdomligt livlig forskare och
lärare som ställde de högsta fordringar
på sig själv men också fordrade att andra
till det yttersta satsade tid och kraft. Hos
Kollwitz kunde man se, att god begåv-
ning och lysande kombinationsförmåga
endast i mödosamt detaliarbete, outtrött-
lig flit och hård självtukt når upp till
höga vetenskapliga prestationer.

Kollwitz' pedagogiska ledning anslöt
sig inte till den "mjuka linjen". Den
kunde många gänger vara ganska obe-
kväm, ja hård och fordrande mh rent av
hänsynslös. Genom de gemensamma för-
söken att lösa svåra problem elier vid
genomlysningen av oyvunna kunskaper
ville han göra sina ldrjungar till med-
arbetare som kunde tänka självständigt,
döma fritt och ge klara besked. Men efter
arbetets slut ryckte han om acr spänna av
eller också föra diskussionen vidare i
mera förtroliga samtal. Berömt var Dto-

bakskollegiet" på måndagskvällarna efter
seminariet.

Oförglömliga är väl hans namnsdags-
fester den z4 juni, till vilka också forna
lärjungar kom, som sedan länge satt som
ämbetsmän på skilda håll. Johannesdagen
var vi alla hans gäster. Det började med
en lång glad fctvandring och slutade med
ett äkta symposion, där kristen arkeologi
icke utan allvar, men med åtskillig hu-
mor avhandlades vid en lantlig, vinom-
kransad måltid i något byvärdshus i Frei-
burgs vackra omgivningar. Den starka
gemenskap mellan lärare och lärjungar,
som Kollwitz så mästerligt kunde skildra
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efter förebilder från den kristna antiken,
kom också till uttryck vid hans begrav-
ning, när mänga .gamla" kom tillstädes
(en av dem flög ända från Konstantino-
pel) och hjärtans glada tillbragte resten
av dagen i stadens institution för kristen
arkeologi, såsom Kollwitz säkert skulle
ha önskat.

Höjdpunkten i terrninens arbete var de

exkursioner som gjordes vafiannat e\
liksom de kristna arkeologernas och by-
santinisternas kongresser, i vilka man i
förekomanande fall gomensamt deitog.
Rom och Ravenna, Sicilien och Nord-
italien, norra Grekland och Jugoslavien,
ja till och med Konstantinopel var mål
för exkursioner som omsorgsfullt förbe-
reddes under exttatimmar. Äveo under
exkursionerna arbetades med allvar och
stundom utan förskoning. Om någon
till ävencyrs uodde, att han kunde till-
låta sig att fowgrafewunder arbe,tet, blev
han besviken; det måste man göra på den
knappa fritiden. Men om kvällen efter en
het arbetsdag blev den fordrande läraren
sina lärjungars vän, en människa full av
humor och älskvärdhet. Han kunde av
hjårtat glä:dja sig åt Guds skapelse, när
och var han än mötte den, i palmsön-
dagens högljudda, fårggranna folk-
liga fromhet i katedralen i Agrigent el-
ler i de religios,a bruken vid den grekiska
församiingens Lazarusfest i Martorana i
Palermo. När han satte sin ,fot pä
.Mwna Graecias" antika jorrd på Sicilien
frambar han med filosofens värdighet
och en lustig blinkning ett drickoffer åt
gudarna.

Efter sin promotion arbetade han i
mänga är som stipendiat vid tyska arkeo-
logiska institutet i Rom. Under denna
tid bodde han i det berömda .Campo
Santou, det för alla rombesökare väl-
kända huset strax intill den tyska och
ungerska kyrkogården. I Rom blev Koll-
witz förtrogen med den hedniska klas-
siska antiken, som man måste känna till
för att förstå den tidigaste kristna kons-
ten. I Roms närmaste o,mgivningar ut-

forskade han katakomberna, dessa under-
jordiska kyrkogårdar, där hedniska och
kristna lomale bisatte sina döda, men
som däremot icke 

- 
vilket ivriga guider

ännu ,idag påstår 
- 

nyttjades för de
kristnas söndagsmässor. En noggrann
kronologi över rnålningarna i de kristna
katakombetna är Kollwitz' sista avslu-
tade arbete. Under de kristna arkeologer-
nas kongress i Trier 1965 rcferende han
arbetet i ett fylligt föredrag; medan det
tryoktes hos ,benediktinsystrarna i Pris-
cilia i Rom, dog han. Fullbo'rdandet av
det stort anlagda verket om sarkofagen i
Ravenna fick han aldrig uppleva.

rg33 vngavs hans d'okmrsavhandling
om lipsanoteket i mus6et i Brescia 

- 
det

ät fuäga om ett reliefsmyokat el{enbens-
skrin från slutet av 3oo-talet. r94r
följde hans uppseendeväckande bok om

"Die oströmische Plastik der theodosia-
nischen Zeitu (kejsar Theodosius 379-
395). För första gången undersöktes ti-
den efter Konstantin på bred basis och
med hjälp av grundliga kunskaper om
kyrkofäderna. Kollwitz ville först och
främst kasta ljus över den okända, out-
forskade tiden mellan sen antik och tidig
medeltid, en dunkel epok, som är oänd-
ligt viktig för kyrkans tidiga uweckling
i allmänhet, för gudstjänstlivet och föt
den krristna lärans väg ut till de stora
follcmassorna. Rö terna till mosatsen
öst-väst, sk,ilomässan mellan den västro-
merska, latinska kyrkan och den östro-
meska, bysantinska och grekiska når
längre tillbaka i tiden än man vanligen
tror. Koilwitz' grundliga förtrogenhet
med kyrkofäderna och andra kyrkliga
sktiftstäilare samt med andra samtida
skriftliga källor av alla slag förenades
på ett lyckligt sätt med en överlägsefl
kännedom om antikens minnesmärken.
Därtill kom en intuitiv förståelse för
konstnärlig forrn och en subtil känsia
för firna sdlskiftningar. På senare år för-
vånade han ofta genom att under sina
föreldsni,ngar dra fram helt nya jiLnlförel-
seobjekt för att'förklara en ,rnålning.
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Han besatt en hos lärda män sällsynt
förmäga att skriva orn svåra ting i till-
talande, ja, hanfötande ord, såsom den
lilla boken "Mosaiken" visar (1953). I
enkel men glänsande språklig form pre-
senteras här ett förträffligt urval av sköna
mosaiker, resultatet av grundliga iaktta-
gelser och ingående jämförelser. Rent av
fascinerande är ett tal om sarkofageo i
Ravenna (rgS+), som de flesta turister
likgiltigt går förbi. Till sist må nämnas
hans .Christusbild des 3. Jahrhunderts'
(rgs), som åt varje turist i Rom för-
medlar bekantskapen med de viktigaste
av katakombernas målningar. Därutöver
är den lilla skriften 

- 
den räknar

knappa 5o sidor 
- 

en verklig guldgruva
av utsökta andliga klenoder, som visar
martyrtidens orubbliga trosliv och den
första kristenhetens äkta fromhet och
som alldeles särskilt tilltalar den moderna
människan.

Johannes Kollwitz sysslade hänfört
rned utgrävnringar. Det mä ,gäÅ\a klassiskt
eller kristet 

- 
spaden och måttbandet

hör till arkeologens viktigaste verktyg.
Den tyska televisionen hade i november
1966 ett 4o minuters reportage om Koll-
witz' sista utgrävning, den femte sedan
r95r. Som alla de andn gällde den mar-
tyren Sergius' tidiga kristna vallfartsort
i Resafa, en viktig syrisk gränsfdstning
vid Aleppo. Där kunde man se profes-
sorn och teologen i okenkostym, be-
stående av en vit ylletröja ocrh bred-
brättad ljus sråhatt och naturligwis med
den från honom ,oskiljbara korta pipan
sitta vid sitt fällbord utanför sitt tält med
block och penna. Inrför TV-nittarnas ögon
gjorde han sina teckningar. Sedan såg
man honom i terrängen bland hundra-
talet medhjälpare, äkta ökneos söner, där
han förklarade de kyrkliga byggnader
frän 4oo- och 5oo-talet, som han och

hans stab hade frilagt, mätt, ritat av och
f.otograferat. Underbara arkader och kapi-
täl skimrade i öknens sol. Nu har också
Resafa förlorat mästaren som väckte till
nytt liv den skönhet ökensanden dolde.
En vistelse i öknen var hans bästa se-
me6te.r, kanske den lyckligaste vil,an i
hans arbets,fyllda liv.

När under sommaren r965 institutio-
nen för kristen arkeologi invigde sina
nya salar i den gamla kollegiebyggnaden
vid universitetet i Freiburg, inledde Koll-
witz den festliga samvaror med en glans-
full redogörelse för institutionens histo-
ria. Blygsamt förteg han därvid att han
själv som institutionens ledare genom sitt
vetenskapliga arbete medverkat till dess

snabba marsch mot höjderna.
I denne sansade och obesticklige mans

händer lades en viktig uppgift, som
krävde det vidaste synfält, säkraste om-
döme och finaste urskiljning, nämligen
fördelningen av fakultetens samtliga ut-
landsstipendier Tack vare sina många ut-
landsförbindelser men också tack vare sin
fridsamma, alltid positiva håilning till
människor med annan livsåskådning,
även sådana från icke kristna länder,
hade han de bästa förutsättningar att för-
stå deras egenart.

Vetenskapsmannen Johannes Kollwitz
var en stor och god människa, som hans
lärjungar höll i ära och med vördnad och
beundran såg upp till, fulla av tacksarn-
het för de intellektuella och andliga hori-
sonter han öppnade för dem, och detta
även om hans tillbakadragna sätt ofta
försvårade relationerna. I grunden till-
hörde han dem som iever i djup ensam-
het och för vilka Fridtjof Nansen har
pfi:glat ordet: 'Den sanna visheten fin-
ner man blott i den stora ensamheten".

Ad,e I g und,is J ae gers c h mid.
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En finländsk id€histotiker

Johan Chjdeniat: Medieaal Institutions and the Old Testartent,
Helsinki t96j, r4o s., Fm 71 -.

Bland Finlands katoliker, som nurnerärr sett bildar en ringa minorritet i sin land,
utgör en grupp akademiskt kvalificerade forskare ett anmärkningsvärt inslag. Man
tänker exempelvis på Jarl Gall6n, Olga Ålice Nygren och Birgit Klockars. De bidrar
på sitt sätt till den förening av vetenskaplig tanke och kristen tro, som man vill se som
någonting speciellt katolstkt men som ,länge har vari't främ'rnande för den nordiska
kulturmiljön.

Till dessa forakare hör fil. d,r lohan Chydenius. Sedan ett tiotal år har han givit tiil
sin uppgift att med historisk metod utforska den kristna intellektuella traditionen un-
der medeltiden med dess sammansmältning av antikt och bibliskr Förutom det att ett
viktigt m,en av histor,ieforskni.ngen endast ti,ll en ringa del behandlat ornråde härige-
nom belyse*, tjånar dr Chydenius' arbeten ziven till att i Norden bekantg<i,ra det
kristna tänkande över människan, som i skolastiken och hos Dante når en av sina
höjdpunkter.

Dr Chydenri'us disputerade ry58 pä avhandrlingen Tbe Tgologi.cal Problem i.n

Dante (rec. i Credo ärg. XL,9z), som har betecknats som ,ett av de få betydande
arbeten om Dante som publicerats i Norden" (Olof Lagercrantz).Tvä år senare utkom
The Theory of Med,ieoal Symbolism, som är avsedd att utgöra inledningen till en
genomgång av de oiika formerna av symboltänkande under medeltiden. Härav har
hittills publicerats det arbete som här presenteras. Dess ämne är den medeltida ana-
login meiian kristenheten och det gammaltestamentliga Israel.

Författaren föresätter sig att undersöka den tankeströmning som sammanförde den
västerländska kristendomen med Gamla testamentet. Den härleder sig från Nya testa-
mentet och från kyrkofädernas förkunnelse, där enligt den typologiska tolkningen
personer, inrättntngar och händeiser i den bibliska historien uppfartades som före-
teckningar (figurae) av Kristus och det nya förbundet. Då denna teori ytterligare ut-
vecklades, sköts symboliken och hänsyftningen på Kristus i bakgrunden, och man upp-
ställde principen att varje kristen inrättning hade sin föregångare i det gamla för-
bundet, så att man slrutligen kom till att det rådd,e en genomgåeode analogi mellan
Israel och kristenheten. Efter att ha förberetts i Gallien och Spanien på 6oo- och 7oo-
talen nådde detta betraktelsesätt sin fulla blomstring undet det karolingiska tidevarvet.

Av de talrika exempel som Chydeaius framlägger är det mest slående kungasmör-
jelsen, som alldeles riktigt definieras som en speciell, från Gamla testamenter lånad
smörjeise, som tillkommet utöver den smörjeise varmed alla kristna smörjs vid sitt
dop som lemmar i Kristus, vilken själv har blivit smord av sin Fader. Kungasmörjel-
sen skänkte hädanefter det karolingiska kungadömet en biblisk prägel 

- 
som bekanr

betecknades Karl den store och hans efteträdare som nouus Dauid. och noaus Salo-
n20n.

Men eftersom kyrkofäderna också hade lärt att Israels konungar hade varit före-
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teckningar av Kristus, kom man att på sarnma sätt uptrfatta den kar,olingiske ko-
mrÄgen vilken genom sin smörjelse v'ar arralog rned den gamrnaltestamentlige ko-
nungen. Påven Johannes VIII:s anförande rnid konci,liet i Ravenna 877 bevisar detta:
påven har smort Karl den skallige ad imirarionem aeri, regh Chri.tti.. Kungadömets
kristusefteriiknande karaktär, varav "Anonymus från York" ger den skarpaste ana-
lysen, fortlever fram till den gregorianska reformen. För tiden före och närmast efter
denna undersöker för,fattaren kröninrgsnitualens uweckling och förhållandet melian
kungadöme och prästadöme. Såg de båda institutionerna till en början ut atr be-
finna sig på samma plan, 

- 
på grund av den för båda gemensamma smörjelsen 

- 
så

skedde under rroo-talet en differentiering mellan dem. Innocentius III betonar detta
starkt med stöd av att den kungliga smörjelsen hade en lägre tang än den biskopliga
(jfr hans berömda brev till ärkebiskopen av Tirnovo rzo4). I och med att konungen
upphörde att vata Kristi ställföreträdare, kom han hädanefter att uppfattas som en
bild av Gud Fader.

Chydenius återvänder nu tiil sitt egentliga ämne och ger en mycket klar översikt
över den skolastiska diskussionen om förhållandet mellan de israelitiska inrättningarna
och de kristna. Han analyserar också de två olika synsätt som framträdde i diskus-
sionen. Vissa teologer betonar analogin, och liksom på 8oo-talet leder det till att
det förflutna nästan helt identifieras med det nä*arande. De kristna itråttningarna
efterbildar, fortsätter eller ersätter de gammaltestamentliga (se särskilt den ståndpunkt
som intas av Simon av Tournai). Däremot awisar andra, bland dem framför allt
Thomas av Äquino, en sådan jiimbördighet. De kristna inrättningarna år av andlig
natur och helt olika de gam'rnaltestamentlLiga. Det gam'la förbu,ndet är en "ifig:,rra" för
Kristus och den kristna ordningen; det nya förbundet utgör en del av mysteriets full-
bordan.

Chydenius' bevisföring * klar och noggrann, exemplen ät takika. De är tagna
framförailt från kulturens organisation och uttolkning, fuän liturgin, deo prdsterliga
skruden och hierarkin. Bolken stöder sig såväl ,på primärkäJ,lorna sorn på en god känne-
dom om litteratuten i ämnet.

Dr Chydenius ä,r sed,an 196z,forskare vid finländska statens hrumanistiska komrnis-
sion med uppgift att fortsätta sina undersökningar av medeltida symbolik. Närmast är
han sysselsatt rned kärleJ<ssyrrnboliken i. den cisterciensiska mlnstiken på rroo-talet och
dess fortsättning i rzoo-talets skolastik. Han är en representant för det intellektuella
genombrott, i vilket hans hemland befinner sig. Lärdom och trosövertygelse framstår
hos honom som en oskiljaktig enhet.

R.F,

Markas eaangelium. Tolkning av

Berti.l Gärtner. Diak. Styr. Bokrför-
lag, Stockholm 1967,4r2 s. Kr.
44i -, 

j2i 
-,68: -.

Det har länge känts som en brist att
vi inte haft någon större modern evange-
liekornmentar pä svenska. Yrkesteolo-
getna har förvisso klarat sig ändå: de fyl-
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ler sina hyllor med den internationella
facklitteraturen. Men endast sällan torde
den bibelintresserade icke-specialistens
intresse varit så glupande att han brukat
t. ex. den kommenterade Bible de J6rusa-
lem eller Regensbu'rger Nzues Testanent.

Nu har denna brist delvis reparerats
genom att den till Princeton exporterade
svenske exegeten Bertil E. Gärtner pub-
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licerat en kommentar till Markus' evan-
gelitrm i Diak.-Verbr:rms serie Tolkning
av Nya Testamentet. I sin tidigare up-
penbarelseform var detta arbete, enligt för-
ordet, en stencilerad brevkurs för lekfolk.
I ett par cmgängar har denna stomme
överarbetats och byggts ut, men syftet att
kommentera den föreliggande texten på

ett sätt som är till gläjde för en vidare
läsekrets har bibehållits. Väl berörs nu
och då exegeternzu stundom hetsiga dis-
kussioner, och Gärtner tefererar omellan-
åt 'rner eller nlindre "radikala" synsätt.

U'ttryckldgen avstår han dfuemot från så-

dana text- och lr,omrpositionsanalyser sc,rn

syftar till att söka besvata frågor om
stoffets historia 'och umplung, ffiigor ät

vilka den exegetiska forskningen på sis-

tone ägnat åtskillig energi. I stället kom-
menteras Mk sådant det föreligger. Det
sker klart och redigt.

Man skulle kunna karakterisera Gärt-
ners framställning som måttfullt konser-
vasiy 

- 
om man tar till en diskutabel

kiyscha. Det blir synligr t. ex. i utred-
ningarna om Jesu underverk och i kom-
mentaterna till texterna om Jesu trans-
figuration och Jesu uppståndelse. Olika
inställningar redovisas, men dea traditio-
nella kristna trons svar ges huvudutrym-
met. Den som allaå här tiil äventyrs sö-

ker ett avmytologiserat Markusevange-
lium, finner inte vad han söker. Men
alla de som i skilda samfund har att pre-
dika eller undervisa ut från Markustexter
(eller deras paralleller hos Matteus/Lu- Siegmund Freud 

-kas), bör berakta Gärtners Markuskom- Lou Åndreas-Salom6:
mentar som err vdsentligt tiilskott till Briefutechsel. Utg. av Ernst
bokhyllan. Och den 'myndiga lekman' Pfeiffer. S. Fischer, Frank-
sorn får Fri,lippi dråga till den edopiske 1966, zgo s. DM 24i 

-.hovmannen riktad till sig: Förstår du vad
du läser ?, behöver nu inte svara med den Alldeles som Älma Mahler var Lou
senare: Hur skulle jag kunna det, när Andreas-Salom6 förenad i vänskap med
ingen vägleder mig? Å minstone inte när män som har pråg\at vårt århundrade.
det gäller Markusevangel,iet. Genom Paul Re6 lärde hon känna Fried-

Larc Hartrnan tich Nietzsche och blev vän med honom.
Sedan var det Rainer Maria Rilke och
slutligen Sigmund Freud, och hon kom
att höra till deras närmaste krets. Brev-

Haellquitt, Karl Reinbold.: Un-
d.erai,sning 

- 
eller and'ergång?

Soockhokn 1967, Svensk Lä'nrerid-
nings Förlag AB, 3oo s. Kr 18: 

-.
Den internationella synen i de svenska

läroplanerna är en av de mest framtids-
betonade dragen i skolreformerna. Ändå
är rnycket kvar av den gamla renocent-

riciteten i vårt bildningsväsen" (Älva
Myrdal). Boken har skrivits för att min-
ska denna nati'onella trångsynthet i sko-
Ian.

I första hand är boken alltså avsedd
att understryka undervisningen om utom-
europeiska kulturer och om internatio-
nellt samarbete. Förf. talar om [Jnesco:s
vetksamhet, bl. a. ASPRO-projekt mot
fördomar i skolan. Lårarna får bra för-
slag pä hjälpmedel och stoffdispositio-
ner med utförliga litteraturhänvisningar.
Men inte bata f.ör pedagoger kan man
reko,mnnendera denna viktiga bok, utan
vad som sägs cm undervisningens roll
i världen av i dag är av allmänt intresse.
Bokens titel är visserligen skarpt formu-
lerad och man kunde förvänoa sig en
emotionellt Ifu'gad framställning, rnen
boken är inte det. De nyktra farhta talar
för sig själva. Även icke-lärare läser sä-

korlrigen bokon med 
"nu"I;::^ 

Dietz sJ

z4t
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växlingen mellan Sigmund Freud och Lou
Andreas-Salomå bötjar rgrz och slutar
1936. Den går alltså från första världs-
kriget nästan fram till det andra och den
talar till oss om alla dessa hennes för-
bindelser, i synnerhet om dem med
Freud.

Den psykoanalytiska kongressen i
Nfleimar rgrr gav upptakten. Freuds me-

tod hade så övertygat henne, som då re-
dan var i femtioårsåldern, att hon beslöt
att bli hans lärjunge och att studera i
rilZien. Hon visade då tecken på en osed-
vanlig begåvning för sitt nya ämne. I
sina brev använder hon snart den oför-
falskade psykoanalytiska jargongen. Hen-
nes stora förmäga att leva sig in i vad
hon gjorde, men också hennes vinnande
mänskliga person kan ha förmått Freud
att sända henne "fall" till Göttingen där
hon bodde, så att hon kom att f.ungera
som legitimerad psykoanalytiker. Btev-
ledes rådförde sig Lou å sin sida med sin
mästare och blev också vän med hans
dotter Ånna, som även hon ägnade sig åt
vetenskapen. Under dessa z4 fu gIömde
inte Lou någon enda gäng att gratulera
sin lärare på hans födelsedag den 6 maj,
och när en ny bok eller uppsats av ho-
nom hade kommit ut, kunde han van
säker på att hos henne finna det mest
förstående ekot.

Lou skriver visserligen som en dotter
eller lärjunge, så att det aldrig pä allvar
kan bli tal om att hävda awikande me-
ningar. Ofta försöker hon att gentemot
hans, för det mesta korta brev urskulda
sina egna, alLtiör länga som "pladder"
eiler "stammande". Intill slutet förblir
han "fadersansiktet över mitt liv". Bara
en enda gång blir hon rentav skarp. Det
händer då Freud vidarebefordrar till
henne sin vän Årnold Zweigs begäran att
hon skall bli hans "oersättliga rådgi-
vare", eftersom han "skulle vilja trånga
in i Nietzsche för att tolka och presentera
honom". Men han tillfogar: "Kommer
Ni att vilja det? Och jag avräder honom
över huvud taget dåriftän" (r6.5.ty$.
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Därpä svarar Lou med ett beslutsamt nej.

"För mig är ået helt och hållet otänk-
bart att vara med därom, även om det
skulle ske på ett aldrig sä enkelt och

fritt såtil Det kan jag inte ta befattning
med, och jag vårjer mig full av förskräc-
kelse. Var snäll och säg detta till veder-
börande, och det eftertryckligt och för
alkid" (2o.5.r934).

Det talar likväl för Lou, att hon dock
kan bryta hans auktoritets förtrollning
även när det gäller icke privata ange-
lägenheter, så att han en gäng kallar
henne sin "domare". Hon stannar natur-
ligtvis inom sina gränser, eftersom hon
anger sina förbehåll blott som .intresse..
I vatje fall gör hon ett visst motstånd
gällande inför Freuds populärvetenskap-
liga skrifter på ålderdomeo, där han
framställer sin religiösa otro på psyko-
analytisk bas.

Så låter hon det t. ex. inte utan vidare
bero, när det gäller Freuds förakt inför
"små mäns fromhet., som han aldrig
tröttnar på att angripa. Hon beundrar
Die ZuLanft einer lllusion, rg27, men
märker också en viss osäkerhet hos för-
fattaren, som hon ger uttryck åt. "Natur-
ligwis går inte våra meningar någonsin
i sär i det som rör de religiösa önske-
drömmarna". Hon håller med om att

"dessa har ingen annan betydelse än
barns sagofantasier (nov. 1927).
Men trots detta gör hon förbehåll, näm-
ligen genom sitt intresse för *den tilltro
till livet som vi har medfödd och som
på något sätt är egen för allt levande."
I livskänslans fenomen tycker hon sig ana
något som råttffudigar religionen ut-
över den "illusion" som den också är.

Även i hennes kommentar över Freuds
Das Unbebagen in d.er Kuhur, 1929,
kommer en liknande kritik in. Återigen
är det bara hennes "inffesseD att veta

"varför alla dock är överens alh ifrän
grövre inbillningar intill de oceaniska"
(q.t.rgZo). Hon går här in på Romain
Rollands beklagande att Freud i Die Zu-
kunft einer lllusian inte skulle ha upp-
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skattat religiositetens egentliga källa.
Den är en känsia som han skulle vilja
kalla "en förnimmelse av evigheten, en

känsla liksom av nägot obegränsat, hin-
derlöst, oceanisktn. Lou tycks här komma
tillbaka till sin "tilltro tiil livet., före-
nar sig likväl med Freuds fritänkeri att
något sjukligt låder vid religiositetens fe-
nomen: "ett dåligt tecken på att något
inte stämmer', och alltså är av nevrotiskt
urspmng. Men alltjämt är hon intresse-
rad av komplexet, och Freud lyssnar. Han
svarar med att hylla hennes "högre ok-
taver på sin för det mesta rätt enkla me-
lodi".

Också om Freuds skrift Der Mann Mo-
ses yttrat hon sin tveksamhet. Hans på-

stående att "religionerna har det för-
trängdas återkomst att tacka för att de-

ras makt är så betvingande. (maj r93i)
och hans "formel': "Det som gör reli-
gionen stark är inte dess verkliga utan
dess historiska sanning., finner inte hen-
nes odelade instämmande. Den annars så

lydiga och försiktiga lärjungen 
- 

hon
var dä, två år före sin död, 74 år, siuk
och nästan blind 

- 
tar upp detta med

ett visst tvivel. Ty hon har tänkt och
funderat på denna egendomliga motsats

mellan "verklig och historisk sanning"
och därvid upptäckt att det är något som
inte stämmer. Hon finner nämligen i den

"historiska sanning" som "förlänar re-
ligionen makt" inte endast mytologise-
ringens händelseförlopp, så som Freud
uppenbarligen skulle vilja hålla för sant,
utan unågot ganska högt och dyrbattu.
u... i detta historiskt förgångna har
det dock funnits högst verkliga, siäls-
liga makter, vilkas höga ställning uppe-
hålles outsläcklig", a1,r6 "inte endast
det som överlevat patologiskt". Men
kommer hon inte därmed tillbaka till
Romain Rollands "oceaniska känsla"
som religiöst värde?

Lou drar i varje fall inte några kon-
sekvenser i förhållande till sin mästare

utan håller sig inom ramen för sin tvek-
samhet. Om hon på allvar skulle för-

svara sin "tilltro tili livet", det "ocea-
niska", sina "själsliga makter av hög
rang', måste hon ta avstånd från fri-
tänkaren Freuds illusion att genom psy-

koanalys kunna ersätta religionens värld
för att så skapa en fri väg för männi-
skans självförlösning. Men det vågar hon
inte inför sin "fader", ej heller är hon
i stånd därtill i sin subjektivism och
känslobundenhet.

Rober, Braun

\Tilhelm Pöll: Religions-
ptycbologie. Formen der religiö-
sen Kenntnisnahme. Kösel, Miin-
chen 1965, 523 s. DM 3;-:-,

Syftet med denna bok är att skapa en
omfattande syntes av ett förhållandevis
nytt ämne och erbjuda en tillförlitlig
översikt över det. Författaren är känd ge-
nom psykologiska och pedagogiska artik-
lar samt genom ett betydelsefullt verk
om suggestionen. Han är docent i psy-
kologi vid den teologiska högskolan i
Passau. Den föreliggande volymen hand-
lar om den religiösa erfarenhetens psy-
kologi och hör till en serie av special-
studier, utgivna av det Tyska institutet
för vetenskaplig pedagogisk forskning i
Miinster. Pöll presenterar därmed för
första gången från katolskt håll en all-
sidig framställning av detta, ibland om-
stridda område.

Reiigionspsykologin började uweck-
las så sent som under vårt århundrade
och är i dag en omfattande vetenskaps-
gren. Dess första forskare drog inte säl-
lan förhastade slutsatser rörande teolo-
giska frägor, något som till en början
gav upphov till en negativ attityd från
katolskt håll. Längre fram blev det klart,
att den psykologiska forskningen inte har
befogenhet att fålla någon dom om reli-
gionens sanningsinnehåll. Det trädde
även i dagen, att just katoiicismen rym-
mer en outtömlig skala av religiösa upp-
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levelsemöjligherer, som i sin tur ger ett
rikligt material åt fruktbärande psyko-
logiska studier.

Efter en inledande del, som beskriver
religionspsykologins un'eckling och olika
metodfrågor, diskuteras problemet angå-
ende dess särprägel. Boken utgår från
Rudolf Ottos och andra tidigare forskares
granskningar och behandlar till en bör-
jan de enklare funktionerna, och där-
efter de varierande formerna av religiös
erfarenhet.

En stor fördel är den allsidiga och
överskådliga informationen om religions-
psykologins nyaste resultat. Genom att de
belyses med en mångfald konkreta ex-
empel, är skrivsättet tilltalande och liv-
ligt. Författarens omdöme är både mo-
dernt och välbalanserat, och även från
katolsk synpunkt är det väl genomtänkt.
Det förefaller givewis vara lämpligt att
här utpeka nägra av bokens mera prin-
cipiella resultat, som berör ofta före-
kommande debattämnen. Författaren un-
derstryker, att religiositeten inte alls är
något sjukligt utan hör till människans
andiiga mognad. Trängtan efter det
transcendentala gär ut på ett möte med
den personlige Guden och avser närmare
sett inte någon inriktning på ett oper-
sonligt absolutum. Djuppsykologins tidi-
gare teorier om driftslivets yttringssätt
får genom nyare forskningar ansenliga
korrektioner. När man fattar ett beslut,
spelar våra intressen och lägre drifter en
betydande roll, men i normala fall är
ändå förståndets och viljans censur, det
medvetna jaget, mest avgörande. I anslut-
ning till John Ä. D. Robinsons id6er
om 'Gud annorlunda" hävdar f.ötf.atta-
ren vikten av en tidsbetingad omdaning
av vära religiösa tankemönster. Med be-
varande av det tidlösa sanningsinnehållet
skall framställningen anpassas till tidens
tänkesätt och accenfueringen vara ny.

Bokens kanske mest intressanta kapirel
är det sista, som behandlar uppenbarel-
sernas olika former och berör därvid
gränsfrägot mellan teologin och psyko-
login. Undren, uppenbarelserna och de
mystiska upplevelserna har på sista tiden
underkastats en ny granskning f.tän para-
psykologins sida. Författaren fastslår, att
dessa företeelsers övernaturliga ursprung
medför ett problem, som i första hand
ligger inom gräoserna för den teologiska
vetenskapen. Parapsykologin arbetari
dag med en mångfald av i förhand pla-
nerade experiment. Dessa avslöjar så små-
ningom mediernas naturliga förmäga,
men även de gränser och skillnader som
råder mellan dem och de äkta överna-
turliga skeendena. Således visar exempei-
vis en jämförelse mellan Kristi ,tpp-
ståndna kropp och spiritistiska fantomer
en radikal olikhet. Författaren f:amlågger
värdefulla synpunkter, som hjälper till
att åakilja till synes likartade fenomens
egentliga orsaker, awisar T. K. Oester-
reichs åsikt, enligt vilken alla etiskt högt-
stående människor på samma gång även

uwecklar parapsykisk förmäga.
Fastän innehållet föreuädesvis ligger

på det teoretiska planet, får pedagogen
och själasörjaren gäng på gång också
praktiska impulser. Mycket användban
och värdefullt säges om bildernas bety-
delse för fromheelivet. Vidare blir man
informerad om den roll intuitionen spe-

lar vid användandet av symboler. Sam-

tidigt får man veta huruvida suggestion
eller möjligwis upprädande masspsykos
kan påverka våra föreställningar och
känslor. I allmänhet lämnar författaren
inga wivel om sin egen position, vilket
kan anses vara en av hans huvudförtjäns-
ter. Denna volym efterföijes av en annan,
som skall behandla det religiösa ställ-
ningstagandets psykologi.

Josel Bencsik SJ
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