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Sedan sist

Lenins föd.else

för roo år sedan är ett av de braskande jubile-
erna i år. Det är en uuism att såga att han var
en märklig man och ändå torde det vara den
minsta gemensamma nämnaren för alla större el-
ler mindre artiklar, uttalanden etc. som ägnas ho-
nom i fu. Men hans livsverk och livsöde, hans
begåvning och personlighet är mårkliga 

- 
på mer

än ett sätt. Lenin var aldrig entydig.
Proletärernas ledare kom'från den högre medel-

klassen. Däri ligger inget märkligt. Varifrån skulle
han annars komma? Utan tillgång till studier och
bildning hade hans insats varit omöjlig. Det märk-
liga ligger här i att hans bror, som blev inblandad
i ett attentatförsök mot tsar Alexander III (r88r-
94), dömdes till döden och avrättades. Därmed var
den sjuttonårige Vladimirs karriär som jurist stängd
och en borgerlig framtid knappast möjlig. Han slöt
sig nu i stället till yrkesrevolutionärerna och drog
sig ftarn på bidrag från partikassan. Stundom var
han också förvisad till Sibirien något som i tsar-
tidens Ryssland närmast framstår som en idyll jäm-
fört med de skildringar som finns av förvisningar
i vår tid.

Det brukar anses nästan moraliskt klandervärt
om en historiker av facket, när han ställs inför
ett faktufii, säger ,'omn, men det är ändå ganska

rnänskligt att g6ra det. ,Omu 
- 

alltså 
- 

Älex-
ander III inte varit så stupid, brutal och rädd som
han var och avstått frän att ge order om avrätt-
ning av Lenins bror, hade då Ryssland utvecklats
till ett konstitutionellt, parlamentariskt tsardöme
med omväxlande socialdemokratiska och liberala re-
geringat? Hade då Stalin stannat kvar i Georgien
som en omutlig fäordig och härsklysten byråkrat
i den lokala förvaltningen och Chrustjev i sin
gruva? Skulle då rentav den om,inösa nona8:gres-

sionspakten mellan Sovjetunionen och Hitlers Tysk-
land i augusti är 1939 aldrig blivit av? Perspek-

tiven blir hisnande när rnan försöker bortse från
enrråldshärskande tsarers sktäck och dumhet.

Perspektiven blir andra men inte rnindre iögon-
fallande om man söker fånga Lenins livsöde med
de rnetoder som är användbara inom marxistisk
historieuppfattning. Det skulle innebära att Lenins
villkor, den borgerliga m,iljön och katastrofen som
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om'intetgör borgerlig karridr, kan betraktas som den
rot de revolutionära och socialistiska id6erna spi-
rar upp ur. Om man däremot skulle anse att det
är Lenins id6er son är grunden till hans livwerk,
den socialistiska Sovjetunionen, skulle det innebära
att mafl gjorde sig skvldig till vad Marr och Eng-
els kallade Hegels m,isstag. Med ekononiskt deter-
ministiskt beuaktelsesätt gfu det också att nöjaktigt
förklara Lenins ideologiska inkonsekvenser, t. ex.
NEP-politiken 

- 
ja, även Stalins brott med inter-

nationalismen och den nya chauvinistiska driven
under kriget och efterkr'igstiden. Även Lenins be-
römda >testamente> som aldrig fölides av hans
efterträdare kan ges en marxistisk-deterministisk
förklaring.

Det är ju ingalunda okänt att den marxistiska
historiesynen är svår att para ihop med verklighe-
ten och att den inte erbjuder en lättarbetad me-
tod. Kanske beror det på att marxistisk historie-
skrivning ägnar sig mer åt tolkning av händelser
i det förflutna än att framställa och skildra dem.
Den arbetar därvid efter fasatällda schemata an-
tingen det gäller de berörnda omvärderingarna av
sina egna eller utomryska företeelser. Under inne-
varande år torde åtskilligt leniniana kom,ma att
grävas fram. Hur kan nu vfu bild av Len'in på-

verkas av eventuellt nytt material? Kan den bli
mer fullständig och nyanserad? Man får hoppas an
sådana överväganden inte skall hejda moderna his-
toriker från att skriva kritiska biografier om Le-
nin. Clio tycks emellertid även här vata fjättrad.
Man måste dock samtidigt konstatera att få histo-
riker i dag fu helt opåverkade av en från Marx
härstammande uppfattning orn hur ekonorniska och
materiella krafter styr människors handlande un-
der historiens gång.

Ytterligare forskning orn Lenin behövs. Det finns
många dunkla punkter i hans liv att utforska och
klarlägga. Hans psyke frarnstår för utomstående be-
uaktare som gåtfullt och hans personlighet som
fylld av motsägelser. Schackspelare, intensiv, bildad

- 
till skillnad från sina efterträdare 

- 
slug tak-

tiker, ironiker, obevekligt logisk och benhfud teo-
retiker 

- 
som dock var i stånd till att, när det

behövdes, helt överge sin teoretiskt begrundade
övertygelse 

- 
något så föga enrydigt borde väl

locka många. För att inte tala om hans egendom-

7iF::;.
t-.'
{r ,,

\.;, : ,

IOI



Sed,an ilst

liga utseende, rkalmucko sade hans ryska vänner
om honom.

Den mdrklige mannens födelse firar man nu i
fu. Det blir säkert en välko--en omväxling till
det vanliga firandet av hans död 

- 
eller rätare

sagt det ändlösa, ringlande hyllningståget till den
döde. Det btukar annars inte vara nyttigt för revo-
lutionära rörelser att börja fira jubil6er. Det skall
bli intressant att se om Lenin tål vid att plockas

fram ur sin clairobscur. Han förekommer överallt
sorn bild på uaditionellt vis. De balsamerade, jor-
diska kvarlevorna är utställda och en tidning ut-
ropar även >Han är för evigt hos ossr. Och nu
hans födelse.

Är det konsekvent agerande i ett land där rnan
håller sig med en klart uttalad och tillämpad ateis-

tisk, materialistisk statsideologi inaugurerad av lan-
dets store son själv 

- 
är det konsekvent eller bara

absurt? Är det ett försök till modern religionsbild-
ning 

- 
ett nytt opiurn för folket? Är det egent-

ligen förenligt med marxistisk-leninistisk grund-
uppfattning? Eller är det bara vanligt, diktatoriskt
dödkött? Även om det finns vissa likheter mellan
Len'ins och Voltaires personligheter ställer man sig
dock inför Lenins klara och rnärkliga intellekt frå-
gande orn han verkligen, ens för den breda, okun-
niga massans skull, vore beredd att göra Voltaires
berörnda ord till sitt i dess intensivaste betydelse:
rOm Gud inte funnes rnåste rnan uppfinna ho-
nomr,

HemrnaeAramenihen

har länge hållit sig på diskussionsplanet Men un-
der den senaste tiden har den krönts med en viss

kangäng. I Kramfors har rnissionsförsamlingen och

baptisdörsamlingen gått samman och bildat en

enda gemensam församling. Likaledes har metodist-
församlingarna i Filipstad och Bjuv förenat sig
med de lokala systerförsam'lingarna inorn Svenska

Missionsförbundet. Kristna grupper söker sig till
varandra. I små steg överbryggs splittringen och
återvinns en viss enhet. Yttre orsaker gör sitt till.
I små församlingar kan det bli för betungande
att hålla sig med egna kyrkor och pastorer. I Kram-
fors hade missionsförsamlingen 94 och baptistför-
samlingen 57 medlenmar. Idealitet har dock inga-
lunda saknats. Det var dynarniska personligheters

ra2

iver som drev uwecklingen framåc Längtan efter
gemenskap har under vårt århundrade blivit ett
alltmer förhärskande drag. Är det en sådan läng-
tan som här har burit sin första frukt? Kan vi
rent av anse att ekumeniken nu håller på att ingå
i ea nytt skede?

Vad som hänt i Kramfors, Filipstad och Bjuv
tilldrar sig ett särskilt intresse därför att det inte
* fräga om' tre ensamma händelser. I England
har planer på ett sam,gående mellan anglikaner och
metodister stött på motstånd, men de 3oo angli-
kanska präster som, opponerar sig mot ett sådant
samgf,.ende är dock inte främrnande för ekumenik.
De vill bala ta en annan väg 

- 
en åt€rförening

med Rom. Den katolske hjälpbiskopen Christopher
Butler har upptagit deras id6 orn att engelsk och
katolsk rit skall användas parallellt samtidigt som
de gemensarnt erkänner påven som Petri efterträ-
dare. Och ärkebiskopen av Canterbury, Michael
Ramsay, den anglikanska kyrkans primas, anser att
ett enande är möjligt under förutsättning att r87o
års formel om påven kompletteras med den kolle-
giala aspekten. I Förenta Staterna har The Charcb
of Cbrist Uniting på ett nytt sätt blivit en rea-
litet. Den grundades för tio år sedan av nuvarande
generalsekreteraren i Kyrkornas världsråd i Ge-
növe Eugene Carson Blake. Till en början funge-
rade den som arbetskrets. Nyligen har den om-
formats till en sammanslutning av nio reformato-
riska samfund. Medlemrnarna är Afficar. Methodist
Episcopal Church, African Method'ist Episcopal
Zion Church, Christian Methodist Episcopal Church,
Episcopal Church, International Convention of
Christian Churches (Disciples of Christ), The Me-
thodist Church, The Presbyterian Church in the
United States, United Church of Christ och slut-
ligen The United Presbyterian Church in the Uni-
ted States of Åmerica. Ännu återstår för de en-
skilda samfunden att ratif.icet^ övetenskommelsen
från mars detta år i St. Louis. Man kan räkna
med sammandrabbningar mellan oliktänkande, men
den oro som förestår är inte en sjukdom till döds.
Den kan bli inspirerande. Principdiskussioner för
med nödvändighet till fördjupad insikt och bidrar
därmed till att skaffa ofrånkom,liga förutsättningar
för framgäng inom ekumeniken.

Betecknande nog har de sarnmanslagningar som



redan uppnåtts inte komo,it till genom an parterna
återvänt längs den väg sorn en gåag förde dem isär.
Teologiskt och h'istoriskt har Svenska Missionsför-
bundet sina rötter i Evangeliska Fostedandsstiftelsen
och är således något uteslutande svenskt. Däremot
har både baptister och metodister internationell an-
knytning och eget teologiskt tänkande. Spänningar
kan uppstå, rnen uots det har de lokala försam-
lingarna tagit det djdrva steget att förer4 sig. Pion-
järerna säger att de är föga intresserade av skill-
nader i trons innehåll. Långtan efter enhet har
alltså varit starkare än behovet av att hävda den
egna dogmatiska preciseringen.

Två tämligen olika skäl torde kunna spåras
bakom det skedda.

De satser som en gång satts på formler har i
sig själva måhända inte längre det v?irde man en
gång tillmätte dern. Ord nåste ju alltid tolkas.
I sig själva är de semantiskt öppna. Det har fak-
tiskt förekommit att vitt skilda formler avsett
samma sak, och det har hänt att formuleringar
som synts överensstämma med varandra, i själva
verket dolt olika tankar. Rätdärdiggörelsen genom
lron allena är ea berömt exempel. Under r5oo-
talet användes >sola fide, 

- 
genom tron allena

ett slagträ mot den katolska kyrkan. Men
forskar man litet finner man att formeln som så-

dan inte alls är specifikt reformatorisk. Redan Bern-
hard av Clairvaux (omkr. rogo-rr53) säger i en
predikan på Marie Bebådelsedag att rätdärdiggörel-
sen skengratis per fidemru, av nåd genom tron
(Migne PL t8j, Z8+ 1t). Och Thornas ab Åquino
(rzz5-t274) använder i sin förklaring till r Tim
(r lectio 3, nr zr) till och med själva formeln

"sola fider! Luther hävdar däremot i föreläs-
ningarna över Första Moseboken att det in e är tron
allena son rättfildiggör utan uon i förbindelse
med gärningar (VA lE, 254.) Konkordieformeln,
tryckt r578-8o, stöder sig uttryckligen på denna
luöerutsaga (Svenska kyrkans bekännelseskrifter,
Stockholm r9j7, j8). När nu troende i vår tid
inte vill hänga upp sig på formler kan det alltså
bero på att de har upptäckt att forrnlerna har ec
flertydigt förhållande till de realiteter de utalar
sig orn. Det gäller att uänga igenom orden för
an nå fram till saken. Bokstaven dödar, det betyder
att det som saas på pränt har stelnat och ger möj-
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lighet till skrupulösa tolkningar. Det är i stället
andemeningeo, den bakom'liggande verkligheten som
betyder något och som måste f.ran pä formlernas
bekostnad.

Men det kan också finnas andra skäI. Man kan
negligera alla formler därför an rnan inte är in-
uesserad av att förankra troslivet i något objek-
tiw, något över tid och rurn upphöjt. Därmed kas-
tlu man ut barnet med badvattnet Man år näm-
ligen då likgiltig både för själva formeln och den
genom forneln uttryckta verkligheten. En nej till
dogmatiska preciseringar kan i själva verket inne-
bära en tillbakagång till en renodlad, esoterisk in-
nerlighet. Samfundsbildning hindras inte av en
världsfrånvänd tro, inte heller är det ett hinder
för samgåendet mellan samfund som har funnit
varandra just i den speciella fromhetsriktning det
här är tal om. Man kan bara undra orn tron då
inte har förlorat något väsentligt kristet. Svarar
en tillspetsad upplevelsefromhet verkligen mot
Kristi krav? Det finns grupper där det samman-
hållande bandet är medlernrnarnas varma och ömse-
sidiga vänskap baserad på vars och ens personligt
upplevda "frälsningu. Men kan de då fylla det
uppdtag som Klistus har givit sin kyrka? Skulle
hans trogna inte vua en stad på berget? Bör inte
de kristna verka som världens salt? Blev de inte
utsända att upplysa alla folk om en förunderlig
nyhet, att förkunna något som verkligen har hänt?

I den katolska kyrkan har uwecklingar inorn
fromhetslivet under senaste tid gjort oss lyhörda
för meningen i Kristi förkunnelse. Den frälsnings-
individualism som hotade under r8oo-talet har ge-

nom påverkan av den bibliska och den liturgiska
rörelsen i stort sett awårjts. Den kristna fullkom-
ningen består i en engagerad tjänst. Den grundar
sig på något sorn inte ligger i den uoende män-
niskans inre och är samtidigt inriktad mot det.
Trons utåwändhet, förstådd på rätt sätt, har blivit
klarare än vad den förut varit. Hur individuell en

kallelse än är, har den alltid en ekklesiologisk me-

ning. Ingen blir >frälst> uteslutande för sin egen

skull.
Sammanslagningar av kristna samfund av den art

vi här berör kan inte slutgiltigt bedömas i dag.
Framtiden först kommer att visa vad för slags kraf-
ter som varit verksamrna.
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O S\TALD
VON NELL-BREUNING SJ

Rom, Genöve
och

utvecklingshjälpen
Åll u-hjälp är människohjälp. Den varierar, om inte i effekti-
vitet, i alla lall dock i motiv: Säg mig, vilken människosyn du
har, och fag skall sä.ga dig vad du menar med uwecklingshjälp.

- 
Om människobilden bakom u-hjälpen skriver här en av den

katolska kyrkans mest framstående experter i ekonomiska och so-

ciala fÅgor.

S kild. a k omp e t e ns omr åd.en

I juni ry69 gjoÅe påven Paulus VI ett besök i Genöve. Han ville därmed
visa ILO (International Labour Office) sin uppskattning och sitt intresse. Men
vad viktigare är: han utnyttjade också tillfället till att besöka Kyrkornas världs-
råd.

Hur det ån ar, sä delar påven med de båda institutionerna i Genöve eogage-
manget för uwecklingshjälpen. För egen del har han givit det urryck i encyk-
hkan Populorum progressio (t967). Kyrkornas världsråd har visat en liknande
inriktning genom världskonferensen om Kyrka oclt sambäll.e i Genöve i juli
ry66. Frän sina utgängspunkter ägnar slutligen ILO en ständig uppmärksamhet
åt de underutvecklade länderna och deras arbe arproblem.

Det är givet att de tre organisationerna inte kan arbeta efter samma linjer.
Dels är de begränsade genom de medel och metoder som står dem till buds,
dels är medel och metoder av olika slag för var och en av dem. ILO verkar
huvudsakligen genom att förbereda och genomföra internationella överenskommel-
ser. Kyrkorna kan egentligen endast tala till samvetena. Men just därigenom wingas
de att djupare tänka igenom f.rägorna. En hel del frågor, däribland de organisa-

toriska, ligger utanför kyrkornas behörighet och möjligheter. Men där etiska nor-
mer berörs, kan kyrkorna inte hysa någon tvekan om sin ståndpunkt. Flagranta
exempel finner man där uwecklingshjälpen blir repressiv respektive aggressiv, dvs.

när man på grund av bristande försörjningsmöjligheter genom wång söker be-
gränsa befolkningstillviixten eller när man genom fortryck söker hejda >revolu-
tionen>> i stället för att genomföra tr6dy6sdiga reformer. Frågorna är mycket vansk-
liga.

Här skall vi ta upp frägan hur den katolska kyrkan, Kyrkornas världsråd och

ILO fattar uwecklingshjäIpen - vad de anser att uwecklingshjälpen eller, rättare

sagt, uwecklingen egendigen är.

Med en term hämtad från Jacques Maritain ansluter sig Paulus VI i encyklikan
Populorum progressio till en >humanisme intdgral>, i sin tur som givecvis inte
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kan vara resultatet av något annat än >ddveloppement intigral> - en uweckling
av människan som helhet. De sociala framstegen får inte endast bestå i ökat ma-

teriellt välstånd. De måste också omfatta en stigande aktning för människan sorn

person och en växande mognad hos henne. Även ILO:s ledande män - liksom
också Kyrkornas världsråds bärande krafter - utgår f.rän en >integral> männi-
skosyn. I Rom och i de båda organisationerna i Genöve är man framför allt
ense i en fuäga n?imligen att uwecklingshjälpen, dess målsättning och föliakt-
ligen även dess metoder får sin utformning bestämd av de föreställningar om
de hjiilpbehövande medmänniskorna som den hjälpande parten har och har skaffat

sig.

I-länd.erna fardelar som moriu

Den egna nyftan - som inte får jämställas och blandas ihop med en förkast-

lig egennytta - kan vara den drivande kraften bakom t. ex. den politiska mo-

tiveringen at skydda länder och folk frän att bli omhändeftagna av eller behöva

kasta sig i armarna på kommunismen. Om så skedde skulle det kunna leda till
det kommunistiska blockets, eller de kommunistiska blockens, väddsherravälde och

därigenom ge dödsstöten åt den fria världen. Tanken på den egna nyttan är också

grunden för den ekonomiskd rnot;aeringen' investeringar i uwecklingshjälp kan

vara en högräntabel kapitalplacering. I den mån dessa länder uwecklas ekonomiskt
blir de ytterst betydelsefulla handelspartners till våra länder. Enligt lagen om

>den återverkande välfärden> betyder ländernas uppsving nämligen långt ifrån en

nackdel för oss, utan snarare en vinst for de välutvecklade och högindusuialise-

rade länderna. Investeringar i u-länder kan bli minst lika rcntabla som investe-

ringar i det egna landet eller andra i-länder, stundom tTter - på lång sikt.

I båda faLlen tu det u-länderna som drar nytta av uwecklingshiälpen. Men den

ges inte för deras skull. Uwecklingshjälp av detta slag ges huvudsakligen av ma-

teriella skäI. Större materiellt välstånd skall skydda mot inifrån och utifrån in-
spirerade revolutioner och hindra politiska omvälvningar. Den allt högre produk-
tiviteten inom näringslivet är avsedd att såtta länder och folk i stånd att inte
bar:a nä fram till välstånd och öka det. Genom handelsutbyte och den därigenom
förbättrade världsekonomiska arbetsfördelningen höjs välståndet i i-länderna. Därvid
bortser man inte från att ett sådant ekonomiskt uppsving även medför kultu-
rella framsteg. Det börjar med att man övervinner analfabetismen. Men de kul-
turella framstegen år bara följdföreteelser, delvis förutsättningar, delvis biproduh-
ter, men heller inte mera. Vad som avses är de resultat som nås inom näringsli-
vet och deras politiska och ekonomiska återverkningar på i-l?inderna. I ljuset av

sådana vinster ser politiker och ekonomer uwecklingshjälpen och måste så göra.
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Men det är risk att de gör det uteslutande på detta säa och därigenom tappar
bort annat av betydelse. Deras sätt atr se pmblemen blir därigenom inte dirckt
felaktigt, men ofta snedvridet

För den nämnda typen av uwecklingshjälp som i omfång och investeringar över-
träffat den hjälp som ges med sikte pä de b'jalpbehöaand.es nyna förefaller inte
människosynen spela någon roll. Det stämmer oclså däri att den inte görs med-
veten och är mindre nyanserad. Ukväl föreligger en sådan miinniskosyn och utan
att bli medveten bestämmer den handlingssätter Man tänker i den praktiska mate-
rialismens kategorier med en lätt tillsats av humanidn etos, mh föreställer sig
att de som tar emot hjälpen tänker på samma sätt Men en sådan föreställning
är bedräglig, inte därför att uwecklingsländernas folk skulle vara besjälade av en
mer ideell eller etiskt mer högtstående inställning, utan helt enkelt därför att
de inte behärskas av den hårda rationalism, som hos oss ligger till grund för
vår målmedvema strävan efter materiell framgång och vinst. Ett sådant betraktelse-
sätt går inte att förena med de hjälpbehövande folkens mycket mer traditions-
bundna tänke- och levnadssätt. Ätt man ännu inte fåa upp ögonen för det för-
hållandet är den främsta orsaken till de b"klugligu misslyckanden som vidlåder
en stor del av den fria världens uwecklingshjälp. Kommunisterna förstår tydli-
gen långt bättre än vi att sätra sig in i de underuwecklade folkens mentalitet,
i vale fall när det gäller de eftersatta och förtryclcta folklagren De tycks ha
förstått i hur hög graÅ. fuamgången hos deras erbjudna hjälp beror av att de kan
tränga in i den mentalitet som präglar dem som tar emot hjälpen och anpassa

sig till deras vanor och bruk. De är medvetna om att man, alldeles bortsett från
motiven för uwecklingshjälpen, måste förstå de hjälpbehövandes situation för att
kunna hjälpa och att man till en viss grad måste identifiera sitt eget väl med

den andra paftens. Det är i varje fall inte utan betydelse, vilken uppfattning den

som hjälper har om den som behöver hjälp. Hjälpen får sin fulla verkan först
då den givande parten på ett rätt sätt uppskattar den som tar emot, bildar sig
en sådan uppfattning om honom som stämmer med verkligheten och organiserar
sin hjälp i förhållande dänill. De som får uwecklingshjälp kan bara ta emot den

på sitt eget sätt och kan bara pL sitt sätt dra full nytta 
^v 

den. I detta samman-

hang skall en aruran betydelsefull fräga antydas trots act det inte är möjligt att
gä närmare in på den: i hur hög grad och på vilket sätt måste de underuweck-
lade folken och ländern^ stålI^ om sig för at få fullt utbyte av i-ländernas hjälp?

U-länd.erna fr;rdelar sorn rnotio

Den hjälp till utveckling som motiveras av omtanken om de folk som behöver
och får hjälpen, följer ofta sarnma organisatoriska linjer och inriktar ttg på saflrma
åtgärder som de hjälpaktioner som dikteras av den egnå nyttar Ändå blir den
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,oegBnnyniga> hjälpen effektivare. Insatsen görs nämligen i det fallet av egen-

drift och framför allt av ett inre behov. Uwecklingshjälp motiverad av den egna

nyttan är oftast behaftad med den svagheten att man i i-länderna utan att verk
ligen sätta srg in i problemen anser att ens egen uppfattning om vad som är till
nytta och värdefullt också måste y^ta ay värde för den som tar emot hjälpen
och - framför allt - att de hjälpbehtivande skall vara av samma mening. Den

oegennyttiga inställningen är en annan. Man inriktar sig på den hjälpbehövande

och på vad som är till särskild nyt a och speciellt värdefullt i de enskilda fal-
len och man söker också få mottagarna av hjälpen att inse det. Hjälpen blir
härigenom bättre anpassad till motragarnas anlag, böjelser och möjligheter och

mottagen på ett bättre sätt och med ett positivt medarbetarskap. Av dessa skal

når den också bättre resultat.
Roms, Kyrkornas världsråds och ILO:s uwecklingshjälp lw just motiv av oegen-

nyttig art: omtanke om de hjälpbehövande står i centrum. Detta gäller även

om ILO:s hjälpverksamhet som med ncjdvändighet är uppblandad med drag av

egennytta. Det beror på att ILO är en skapelse av storpolitiken, trorc att dess

tjänstemän inspireras på olika sä'n allt efter skiftande andlig och geografisk hem-

vist.
För kyrkorna är det naturligwis människorna man inriktar sig på. Deras uweck-

lingshjälp är principiellt motiverad av omtanke om de hjälpbehövande, och måste

så vara. Inte desto mindre kan deras tjänstemän, dven präster, ledas av motiv
som bottnar i egennytta. Mänsklig svaghet och synd utesluter inte att man kan

finna exempel på förkastlig egennytta.

D en trans c end,ent a d.imension en

Egentligen vore ju här platsen för en exposd över de olika kyrkomas männi-

skosyn. Vi kunde dä fä klarlagt på vad sätt de därur härleder sina föreställningar

om uweckling och framsteg för enskilda individer och hela folk och vilka bi-

drag de själva kan ge därtill. Vi skall dock här enban inrikta oss på den katolska

kyrkan. Hennes uppfattning kommer klart och tydllgt till uttryck i encyklikan

Populorurn progressio, De uppfattningar som råder i lretsen kring Kyrkornas

världsråd uppvisar däremot en mångfald variationer. De är helt enkelt inte möj-

liga att behandla i en kort tidskriftsartikel. Då riskerar man n?imligen att fram-

ställningen blir skev och ofullständig, vilket under alla omständigheter är något

som måste undvikas.
Rom har en optimistisk syn. Diir bekänner man sig utan att weka till en

>humanisme int6gral>. Den kan nog vara oroande ftlr gammal-lutheraner, medan

den tilltalar humanitärt tänkande nyhedningar. De förra lider av att de i sina
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bekännelseskrifter inte finner något stcid för det hqpp om framgång och ett där-
med sammanhängande förtroende för människan och hennes ftörmäga, som är förut-
sdttningen för uwecklingshjälpen. De senare uppfattar allt mänskligt så förenk-
lat 

- 
och under inflytande från massmedia så ytligt 

- 
att de gtuna ler ät de

kristnas rdogmatiska ballast". Den katolska kyrkan utgår från att människan genom
Kristi inkarnation och uppståndelse har blivit så förnyad att hon faktiskt kan
förverkliga något och räkna med nådens bistånd i sina ständiga tendenser till
okloka beslut. I paritet med andra kristna grupp€r men i motsats till en ren-
odlad humanism, håller den katolska kyrkan fast vid att människornas framsteg
förblir ofullkomliga, så länge de inte sätter in uwecklingen i trons och kärle-
kens sammanhang, men också endast så länge. All hjälp måste inriktas på rhu-
manisme int6gral>, pä an uweckla människan som helhet. Allt vad en huma-
nistiskt inspirerad utvecklingshjälp kan eftersträva ligger inneslutet häri. Den rent
humanistiska människosynen saknar emellertid den transcendenta dimensionen, som
är genuint och exklusivt kristen. Den tillhör den kristna övertygelsens kärna dven

om olika kristna samfund tolkar den på skiftande sätt. Mot en ofullständig männi-
skosyn svarar också en lika ofullständig möjlighet till uweckling och framsteg.
Rent immanenta framsteg är inte innebörden hos >ddveloppement intdgral>. Om
man har ett ofullständigt mål för de framsteg man anser möjliga, måste oclcså

uwecklingshjälpen i samma mån bli ofullständig. Man kan nämligen självklart
inte sätta in andra medel än dem som ligger inneslutna i målet - 

i vad man
från bcirjan anset möjligt att uppnå.

Populorum progressio nedvärderar på intet sätt det materiella välståndet och kra-
ven på välstånd. >Gud har skapat människan som ett andligt-kroppsligt vzisen.>

Det forhåller sig därför inte bara så att människorna kan tillgodose alla sina

äkta behov utan de kan också utveckla sig kulturellt. Så som läget är i vära
daga4 dr förutsättningen för kulturell utveckling för en överväldigande del av
mänskligheten ett högre materiellt välstånd. Om det nu förhåller sig så att den
mänskliga uwecklingen bygg"t på en erforderlig tillgång på livsmedel för att
ett rikare kulturellt liv skall kunna utvecklas, då gäller detta så mycket mer
för allt som i sig är äkta kulturella tillgänga4 allt som utgör eller tillhör per-

sonlighetens fria uweckling. Målet kan ju inte vara den ädle hedningens fullt
uwecklade personlighet (om nu någon sådan finns som inte i sjålva verket är
en )anonym kristen>). Målet måste wärtom vara människan som den fullt uweck-
lade avbilden av Skaparen, Guds barn, lik Faderns enfördde och människoblivne
Son, i full besittning av den Helige Ande och den Helige Andes gåvor (Rom
8: z9). Den katolska kyrkan vet naturligwis alltför väl att målet inte är fullt
uppnåeligt i denna tidsålder. Hon hävdar likväl att lägre får målet inte sättas.

Allt som görs för att hjälpa enskilda eller nationer till uweckling måste ligga
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i linje med den äkta kristna målsättningen. Ingenting ffu led;a bort från den,

ingenting hindra eller försvåra möjligheten att nä fram till det uppsatta målet.
Det är den transcendenta dimensionen som präglar den människosyn som ligger

till grund för kyrkans uwecklingshjälp och för hennes sätt att pliidera för den.

I varje människa ser kyrkan den dimensionen, även i en människa som är miss-

känd, förslavad, misshandlad och utnyttjad, som tillhör ett uwecklingsmässigt sett

efterblivet folk och inte har någon tillgång ens till de mest primitiva utbildnings-
möjligheter. Det är enbart utifrån denna människosyn kyrkan ser allt annat, den
konkreta sicuationen, det en klok uwecklingspolitik måste rdkna med och anpass'a

sig efter. Kyrkan är övertygad om att det endast är i ljuset av hennes männi-
skosyn, som en rätt uppfattning av uwecklingshjålp är möjlig - 

ytterst därför
att hennes syn är uppenbarelsens syn på människan. Det betyder att Gud ser

på människan, hennes bestämmelse mh den situation han satt henne i genom sin

Skapelse och frälsningsplan just på det sätt uppenbarelsen och kyrkan visar oss.

Trons rol,l,

I encyklikan vänder sig nu Paulus VI inte baru till alla katoliker, inte ens bara
till alla dem som tror, utan till alla människor av god vilja. Bland dem vänder
han sig särskilt till statsmännen och de ,rvisa, och slutligen till alla utan un-

dantag. Ingen kan förmena honom den rätten, och alla som tar medbestämmandet
pä allvar måste verkligen hoppas att alla han vänder sig till också skall läsa

rundskrivelsen och ta hans maningar pä aIlvar. Men här finns en svårighet. >L'hu-
manisme integral> och >le d6veloppement intigral> är begrepp som bara en tro-
ende kristen kan bejaka och efterleva, i varje fall i hela deras innebörd. Men
detta betyder att icke-troende läsare och Lcistna som inte är rotade i och lever
efter sin tro, inte kan förstå vad påven menar i encyklikan om uwecklingshjäl-
pen. h inser över huvud taget inte vad det verkligen rör sig om. Påven lever
ju i trons vädd och tänker och resonerar utifrån tron. Därför soker de något
annat i encyklikan. Och de finner också något som faktiskt står där. Men de
ser det ur andra synvinklar och sätter in det i andra sammanhang 

- 
sina egna.

Kommunisterna trodde sig i Populomm progressio finna något som tydde på
att påven bekande sig till deras lära. Redaktörerna för ekonomiska tidskrifter,
mestadels liberala, sökte efter encyklikans grundläggande program för den eko-
nomiska utvecklingsstrategin. Man skall inte förvåna sig över att de med sina gam-
mal- eller nyliberala läror som måttstock stört och blött de exempel påven ger som
vore de näringspolitiska doktriner. Det egentliga temat, den djupaste innebörden
kunde de över huvud inte förstå. Den i våra ögon kanske något gamla och på
fridegade näringspolitiska och ekonomiska uppfattningar grundade redaktionella
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avfattningen av encyklikan har gett den ett bättre mottagande i inflytelserika
kretsar i mindre uwecklade låinder än den skulle fått om den skrivia med de
modernaste för i-länderna anpassade nationalekonomiska termerna. Encyklikan talar
det språk som är brukligt i UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development). Utvecklingsländernas representanter är alltså vana vid språket och
de förstår det och den näringspolitiska uppfattning som det utrrycker. Vi som
håller på vår verkliga - eller förmenta - överlägsenhet borde kunna inte bara
översätta de krav påven ställer till vårt folkspråk utan också omskriva hans krav
för vårt långt komna nationalekonomiska begreppssystem. Den som enbart söker
efter detta i encyklikan - det kan vara vårt att betona det än en gång - han
går fOrbi det som är det väsentligaste i den. Det påven framlägger i encyklikan
och uppmanar till är inte ekonomiska lösningsteorier utan den äkta religiösa kär-
nan: >>humanisme intigral >, >ddveloppement int6gral>.

PAULUS VI Om människan som helhet

Att bli befriade från nöd, att finna en säkrare existens, hälsa och stadigt arbete;
att själva fä ta pä srg .n del av ansvaret, i stället för att utnyttjas och påwingas
situationer, som inkräktar på människans värdighet; att få bättre utbildning - kort
sagt att fä göra, lära och ha mer, för att bli met - det är vad människorna läng-
tar efter i dag. Och ändå wingas en stor del av dem att leva i förhållanden, som
får deras rättmätiga förhoppningar 

^tt 
te sig som illusoriska.

De folk som nyligen uppnått nationell självständighet, vill nödvändigwis utöver
den politiska friheten finna en egen, värdig form av existens, både som mänskliga
samhällen och som ekonomiska grupper. På så vis vill länderna skapa grundvalen
för sina innevånares fulla mänskliga uweckling och inta den plats som tillkommer
dem bland andra nationer.

Ur encyklikan lPopulorum progressiol..

IIO
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TAGE LINDBOM Dygd och moral

I stället för att recenseras fär Tage Lindboms nyutkomna bok
rMellan himmel och jord' (Norstedts, Stockholm r97o) hiir
själv komma till tals. Författarens debattinlägg i livs- och sam-
hällsfrågor (jfr Credo 5o, 1969, r4g f.) rör sig fjfuran f.rän
allt modetänkande. Hans meditationer on dygd och moral kan
verka stimulerande även för sådana rcm inte delar hans ryn i
alla detaljer.

Inåt!

Varje kris i den mänskliga tillvaron, vare sig den är religiös eller moralisk, so-

cial eller politisk, är innerst en rubbning av balansen mellan den enskilda män-
niskan och den skapade ordningen. När den enskilda människan strävar till en
ökad rörelsefrihet, en emancipation av sitt ego vander hon sig därmed mot den
skapade ordningen, och en attack, om än till synes aldrig så perifer, är därmed
inledd mot den gudomliga allmakten.

När människan angriper den skapade ordningen, sker detta icke i första hand
genom yrtre handling, genom attacker mot miljö, mot institutioner, mot värde-
system. Den första rubbningen av jämvikten mellan människan och den skapade
ordningen sker inom henne själv. Ty människan är icke blon en guds avbild

- >himmelriket är inom eden - hon är också mikrokosmiskt en avbild av hela
den skapade ordningen. Hon bär icl<e blott det gudomliga, hon bär även världen
inom sig.

När därför människan skall fullgöra det gudomliga uppdraget att lägga världen
under sig, har detta som utgångspunkt icke, som moralisterna och de profana
>väddsförbättrarna> tror, det yttre handlander utan den inre hållningen, den inre
medvetenheten, som är beståimd av den gudomliga Sanningen. Jämvikten i den ska-
pade ordningen dr garunterad icke i yttre regler och värdesystem, i moralisk och
social aktivitet, jämvikten år garanterad i människans inre hållning, i hennes viss-
het om att hennes uppdrag på jorden är ett begränsat uppdrag under den Alls-
mäktrge.

I den inre vissheten, i förtröstan på Guds nåd, i den viljemässiga strävan att
hålla fast vid allt det, som omsluts i ordet tro, har vi en styrka att stiga ut i
vädden utan att förgås. Men även >tron som försätter berg, kan leda vilse. Upp-
riktig hängivenhet kan ägnas även en lära, som hotar att komma pä. avvägar, och ett
trosliv kan förlora sin andliga friskhet genom att sentimentaliseras" Den som vill
gestalta sitt trosliv, ställs inför den dubbla aspekten lära - liv. Därför måste
människan bygga sitt jordeliv på wå grundpelare. Den ena heter ortodoxin. Men
denna ortodoxi måste, för att icke fariseismen, bokstavstron som döilar anden, skall
taga överhand, vara genomlyst av den livgivande dygden. Dygden är den andra
grundpelaren.
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Dygden är ett möte mellan den gudomliga fullkomligheten och det mänskliga
livet såsom ideal hållning. Det är människans möte med den ideala förebilden.
Människan konfronteras med denna ideala förebild såsom ert >vara> och icke såsom

ett moraliskt >böra>. Dygden står sålunda >mellan, Gud och de moraliska buden.
Som ideal förebild ger dygden människorna de moraliska värdetavlorna och hand-

Iingsmönstren och måste därför gå före moralen, vara dess förutsättning. Men dyg-

den är aldrig och kan aldrig yara ett ytte handlings- eller normsystem. Dess

liv är ett inre liv, en konfrontation icke med subjektivt formade >andliga mål>>

utan med den ideala förebilden såsom ett objektivt faktum. Dygden är i den me-

ningen mötet med en ontologi och icke frukten av en subjektivt utformad mål-
strävan.

Detta möte är sannerligen icke ett passivt beskådande av en hög förebild, lik-
som en meditativ försjunkelse inför en ahatavla. Dygd är liv, det viljemässigt
bestämda deltagandet i strävan hän mot den ideala förebilden. Liksom ,Ordet blev
kött>, är också dygden en strdvan att innesluta 

- 
i inre mening - 

hela män-
niskan. Dygden är, lilisom tron, >syntetisk>>, den strävar till totalitet. Dygden är

till skillnad från moralen icke formell och separativ, den är essentiell och unitiv.
Den vill förena på ett andligt plan och icke, som moralen, särskilja på reglernas

formella plan.
Detta är dygdens positiva uppgift. Men dygden har också en negativ funktion:

att förinta egoismen, att i människans medvetande ständigt aktualisera vår intig-
het inför Guds absoluta allmakt. Ty egoismen är det separativas stora andliga
energicentrum i vale människas inre.

När vi säger, att dygden är mötet mellan den gudomliga fullkomligheten och

det mänskliga livet såsom ideal hållning, är detta den aspekt, som vefter mot evig-
heten och fullkomligheten. Den andra aspekten är den, som veffer mot det jordiska

livet och gäller ofullkomligheten. Dygd är liv, och liv är även i andlig mening
ett jordiskt liv. Det är därvid framför allt mötet med våra medmänniskor och den
hållning vi intar vid detta möte. Det år har, som dygden har sin betydelse icke

minst i det ständiga korrigerandet av vad som så lätt blir feltolkningar och för-
falskningar, när vi skall >översd*a> vär intighet inför den gudomliga Allmakten
till vårt forhållande till våra medmänniskor.

Dygden innesluter sålunda den dubbla aspekten: människan som sådan och män-
niskan som samhällsvarelse. Detta betyder ingen splittring i dygdebegreppet, det
finns ingen operativ skillnad mellan de båda aspekterna, som om den ena aspek-

ten skulle ange en energikälla och den andra de operativa utflödena av energin.

Dygden är ett andligt, eft inre vara, som icke >söker sito genom ett meriterande
yttre handlande. Den är en strävan inåt, mot det andliga centmm, en strävan till
totalitet den är icke en strävan utåt.
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Dygden har liksom trädet en rot och en stam, men ur stafilmen växer ett gren-

verk fram, och i detta grenverk mognar frukterna. Trädet är och förblir ett och

detsamma, men grenverket och frukterna dr allt det i trädet, som dygden är i
den mellanmänskliga tillvaron. Om dygden såsom eft vara är som eft träd, som

växer ut och förgrenar sig och ger frukt men samtidigt ät oföränderligt samma

träd, så är dygden också det gudornliga yara;t i människans vilja, och det är denna
placering i viljan, som dynamiserar dygden. Människan kan liksom Jakob i sin

dröm om stegen, vars övre ända räckte ända upp till himlen, nå sia andliga mål
och på sarnma gång ständigt nedstiga i den formella världen med dess ofullkom-
ligheter.

Dygdens kinna

Att klada dygden i jordiska termer, att söka ge den i alla dess skiftande gestalt-
ningar en beskrivning, det vore som att namnge och beskriva alla blad i trädens
yviga grenverk. Dock kan vi ange det essentiella i dygden, och det är dessa tre:
ödmjukhet, barmhärtighet och uppriktighet. Främst av dessa tre är ödmjukheten. Vi
måste alltid vara medvetna om vår intighet inför Gud, absolut och fullkomlig i
sin allmakt. Denna medvetenhet har oclcå en aspekt, som vetter ut mot vädden,
inneslutande vårt förhållande till medmanniskan. Men denna ofullkomlighet inne-
sluter medvetenheten om ofullkomligheten hos vår medbroder. I va$e kränkning,
i varje konflikt finns det ödmjuka medvetandet om att den jordiska kontroversen
bottnar i en ofullkomlighet, i vilken vi alla är delaktiga.

Jaget dr ett fragment, jaget kan aldrig skipa rätwisa, men jagets manifestatio-
ner mångdubblar de jordiska orättvisorna, konflikterna, förtrycken. Det är detta
dilemma, som den sekulariserade människan söker undkomma genom att laborera

med begreppet tolerans, den verklighetsfrämmande föreställningen om att tillvarons
motsågelser skall kunna bringas till en försonlig samlevnad genom en total hetero-
doxi. I dygdens medvetande däremot ligger erkännandet av att det kontroversi-
ella tu en del av vär jordiska ofullkomlighet, att vi aIIa delar denna ofullkomlig-
het, att denna ofullkomlighet är oundviklig och att den endast kan motvägas i
vårt inre av en ödmjukhec Lika verklighetsfrämmande som det sekulariserade to-
leransbegreppet är, lika realistisk är den medvetenhet, som bär upp ödmjukheten.

Om ödmjukheten i förhållande till medmänniskan är en medvetenhet om det
separativa i tillvaron, är barmhärtigheten såsom andlig hållning ett överskridande
av den gräns, som skiljer >jag> fån >du>. Barmhärtighet är att sätta sig själv i
nastans ställe, att bryta det hårda skal, som är egoismens eller egocentricitetens
kännemärke. Den romantiska jagmanifestationens hänsynslösa >egotism>, för att
tala med Stendhal, mötes här av en hållning, som vill det mosatta: icke den
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hänsynslösa ego-manifestationen, en manifestation av den flyktigaste, det rnest brist-
tälliga, det mest fragmentariska hos människan, utan en strävan inåt mot ett för-
verkligande, där medmänniskan icke framstår som eft kommunikationshinder utan
som en medbroder.

Ödmjukheten och barmhärtigheten hör intimt sarnman. Den ena kan icke tänkas
utan den andra. Öd-jukhet leder till barmhärdghet och vice versa- Båda strävar
till egoismens utplånande. De är liksom de två starlmarna i det kristna korset,
den vertikalt och den horisontalt f<irbindande. Uppriktigheten slutligen, den tredje
av dygdens viktigaste uppenbarelseformer, är enkelt uttryckt kädeken'till sanningen.
Både ödmjukheten och barmhärtigheten är >subjektivu i den meningen att de ef-
tersträvar en hållning, som alltigenom bär det personligas kännemärke, och våra
mentala resurser måste vi anlita även i vära dygdiga strävanden Men dessa men-
tala organ kan, i sin vällovliga stödjande verksamhet, ge en accentuering åt icke
minst det sentimentala, som berövar det dygdiga renheten, objektiviteten, den
oskuldsfulla primordialiteten, och som i stället >engagerar>r människan i just det,

som dygden lämnar bakom sig, det världsliga.
Uppriktigheten vill här korrigera och oby'ektivera det, som kan fLnas av ,sub-

jektiva> risker i mänsklig dygdig strävan. Kärleken och hatet är passionella element,
som i vårt liv har sin stora, oundvikliga och nödvändiga plats. Dygden kan icke
förenas med dessa, dygdens oavhängighet bär alltigenom objektivitetens prägel.

Det gäller att se sanningen och verkligheten som sådana, icke att göra ett ur
jordisk synpunkt aldrig så förståeligt och väl motiverat emotionellt ställningsta.
gande. Det är denna opartiskhet, som måste placeras i viljan för att möjliggöra
en av passionella hänsyn obunden, uppriktig strävan. Därmed kan det korrigeras,

som i cidmjukheten och barmhärtigheten kan riskera aft bli subjektivt och godtyck-

ligt, bli ett mål i sig, bli en självupptagenhet.

Dygd.ens frukt
Endast i dygden når människan den inre, primordiala jämvrkten, endast i dygden
kommer detta möte mellan Gud och världen till stand i människans inre. Endast

i dygden kan människan träda ut i världen utan att fördärvas. Ått vara dygdig
är att >icke söka sitt>, och det är denna frigjordhet f.rän va{e passionellt och
egoistiskr element, som gör att denna mänskliga interioritet samtidigt får en uni-
versell innetxird. Dygden är på en gång centrum och totalitet, framburen i män-
niskans mikrokosmiska gestalt. Den blir ea mikrokosmiskt förverkligande av Ska-

parens avsikt med Sitt verk som ett i kärlek skapat harmoniskt verk. Därför bär,

allt primondialt jämviktens prägel och därför syftar all dygd till den primordiala
jämvikten som en ideal förebild
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Men den m?inskliga existensen är i sin jordiska separatism en existens, som stän-

ögt bryter jämvikten. Människan är ett mikrokosmiskt energicentmm med kropp
och sjäI, med ett förnuft, som hon använder till att skydda sig mot naturkraf-
terna och för att taga dem i bruk till egen fördel, med en vilja, som sätter henne
i stånd att välja xh träffa avgöranden.Denna människa bryter ständigt den kos-

miska balansen. Funnes ej människan på jorden, vore vår värld en enda har-
monisk, vegetativ cykel, ett oavbrutet växande, blomstrande, vissnande.

Det är i denna vegetativa cykel, som människan griper in. Hon gör det i med-
vetenheten om sin rangställning i den skapade ordningen, hon gör det med sin
inrclligens, med sin vilja och med sina passioner. Hon bär odödligheten inom sig,

hon har ett medvetande om vad som är gott och ont, hon har en fri vilja, vari-
genom hon kan välja mellan det onda och det goda. Men hon är samtidigt en del
av den skapade världen, >dömd" att yata en mikrokosmisk detalj i den kosmiska
totaliteten och >dömd> att liksom allt annat skapat vara ofullkomlig. Hon eta-
blerar sig i tillvaron som något av en erövrare, som skall >uppfylla jorden och
lägga den under sig>, men hon släpar samtidigt i sitt erövringståg sin ofullkom-
lighet med sig. I denna sin belägenhet >mellan himmel och jord> blir miinni-
skan bäraren och förkunnaren ay den gudomliga sanningen, men hon blir sam-
tidigt, just i sin rangställning den, som bryter den kosmiska jämvikten.

D y gd.ens f öru er kli g and. e

Människan är ett förnuftigt vZisen och vet, att hon icke kan utlämna sig själv
och sina medmänniskor till det anarkiska maktspel, som hon till skillnad från
djuren är mäktig att spela. >Djungelns lag> härskar runt omkring henne och det
är ur denna anarki hon måste häva sig själv. Naturrätens teoretiker har i den
meningen haft lika rätt i sitt hävdande av att människan suävar ut ur >naturtill-
stånden> som Aristoteles i sitt hävdande av att människan är en >samhällsvarelse>.
Men vad viktigare är: människan har en inre visshet och en högre uppgift. Det
är en uppgift, för vilken detta jordelivet är en förberedelse- och en prövotid.
Hon kan skilja mellan gott och ont och hon har en fÅ vilja. Därfcir blir hon
sin egen lagstiftare.

Moralen, här fattad såväl i sin individualetiska som i sin socialetiska innebörd,
är icke blott en normering av det mänskliga jordelivet i yttre mening, som ett
medel att övedeva, att samarbeta, att föra >erövringsverkeo> vidare. Moralen är
först och främst ett >nedstigande>> av Sanningen i motsägelsernas och ofullkom-
ligheternas formella tillvaro. Moralen är dygdens definitiva, formella inträde i
jordelivet. Moralen tillhör den formella världen och måste därför >marerialiseras>>,

själv ikläda rB d" former, varav den skapade tillvaron består. Den inre mänsk-
liga hållning, som dygden vill förverkliga, skall på det lägre planet, det mora-
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liska planet omsättas i normer och regler, bli ett normsystem. Detta är moralens
funktionella sida.

Men moralen är samtidigt en prolongation in i den formella vädden av den
andliga hållning, som har det gudomliga som kalla och det mänskliga som bä-

rare. Moralen vill hjälpa människan att i ofullkomligheten bevara medvetenhet om
att hon samtidigt bär fullkomligheten inom sig och att det är genom denna full-
komlighet, som människan tjanat en högre makt och har en högre bestämmelse.

Men moralen är själv ofullkomlig, den är fragmentarisk, separativ, motsägelsefull.
Dess budskap blir därför ständigt ett ofullkomligt, fragmentariskt, motsägelsefullt
budskap. Moralen är obönhörligt giltig men inom tränga gränser, dess räckvidd
i tid och rum bär icke evighetens kännemärke. Det år dafi.&, som moralen måste

underställa sig dygden, från denna hämta sin kraft och sin giltighet, ja hela sitt
raison d'ötre. Dygden är oföränderlig, universell, absolut, höjd över tid och rum,
kort och got den har allt det, som moralen saknar och aldrig kommer att kunna
förvärva.

Hiernkisk ord.ning och kätteri

Därmed är den hierarkiska ordningen angiven. Moralen är underställd dygden och
dygden är ett andligt förbindelseled mellan himmel och jord. Går denna fc;rbindelse
förlorad, blir moralen och lagen en samling lämplighetsregler utan bjudande kraft.
Edgången blir en tom besvärjelseform och domen ett uttryck för ett tillfälligt
maktförhållande. Bevaras den hierarkiska forbindelsen mellan dygd och moral däre-

mot, innebär detta emellertid icke blott att den jordiska ordningen bevarar sin
yttersta legitimation och behåller sin bjudande kraft. Det innebär också, att män-
niskan i medvetenheten om sin intighet inför den allsm'riktige Guden också bevarar
medvetandet om sin plats i den kosmiska ordningen och därmed medvetandet om
gränserna för sin maktutövning. Det är mot denna hierarkiska ordning, som varje
olydnad, varje uppror, varje strävan till mänsklig maktexpansion, koft och gott
varje kätteri först riktar sig.

Varje kätteri är en strävan am rubba jämvikten till förmån för människan, en
srrävan till >emancipation>>, ökad rörelsefrihet. Därmed är en attack, om än aldrig
så perifer, inledd mot den gudomliga allmakten och den därur framsprungna hier-
arkiska ordningen. Men kätteriff 

- 
6str vi använder här ordet i dess vidaste,

icke i dess or,tdoxt-€€oteriska mening - 
riktar sig icke mot de moraliska värde-

tavlorna, wärtom år varje kätteri vanligen laddat av moraliska lidelser. Kätteriet
vänder sig heller icke mot den gudomliga allmakten, tvärtom vill ofta kättaren
>förstärka>> Guds makt genom att såsom t. ex. Occam förklara allmakten vara
en godtycklig viljeutövning, därmed uteslutande nördvändigheten. Nej, kätteriet
riktar sina attacker icke mot Guds allmakt utan mot den ordning, på vilken den
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gudomliga makten vilar. Det är, för att tillgripa en parallell med den världsliga
monarkin, icke konungen, som skall angripas, det är den ffon, på vilken konungen
sitter, som skall störtas.

Nej, det är varken Gud eller moralen, som i första hand är föremål för kätte-
riets attacker. Det är dygden. Atr förinta dygden, det är det första målet. Ty där-
med har förbindelsen mellan det gudomliga och det jordiska, förenat i människans
inre såsom en idealt eftersträvad hållning, avbrutits. Den hierarkiska byggnad, som

är den härskartron, på vilken den himmelska Konungen sitter, kan icke upprätt-
hållas, den stege, som Jakob ser i sin dröm och på vilken Guds änglar stiger upp
och ned, finns icke längre. Moralen öppnar för kättaren ett operationsfält av helt
nytt slag.

ödmjukheten, den yppersta av alla dygder, blir förvandlad till en uteslutande
moralisk kategori, främst en srävan till självförödmjukande, vilket är något helt
annat. Ödmjukhet är en dygdig hållning, som innesluter en värdighet och själv-

tillit, ja stolthet över undfångna andliga gävor. Ett tacksamt erkännande av dessa

gåvor är vi skyldiga att visa vår Skapare. SjalvftirOdmjukelse är ett uteslutande
och förnekande av denna värdighet och stolthet och därmed också av tacksamhet
för dessa gåvor.

Att vara ödmjuk är vidare att vara ufattig i anden>>, vilket är all fattigdoms
djupaste innebörd. Den kätterska moralen förvandlar fattigdomen till en materiell
manifestation. Fattigdomen skall i första hand vara >sinnlig> och därmed berövas
sin rätta andliga innebörd. Fattigdomen blir ett socialetiskt räftesnöre, som skall
iakttagas med den yttre, sociala normens ovillkodiga hänsynslöshet. Därmed kan
fattigdomen förflyttas från det andliga planet ned till ett sekulärt plan, där det
kan göras till föremål för mänsklig kontroll och dirigering. Kätteriet vill icke
begränsa sig till att samla människor, för vilka den materiella fattigdomen är
den naturliga och fittta livsformen. Fattigdomen skall icke gälla anden utan pen-
ningpungen. Den materiella fattigdomen skall bli en allmänmänsklig livsform.

Det finns eft gemensamt drag i allt kätteri: en strävan till innedighet, en strä-
van att vända >världen> ryggen och srjka rädda andliga värden, som hotar att gå
förlorade. Man vill 

- 
och det anger ju själva ordet kättare 

- 
rena det andliga

livet från världens slagg. Denna innerlighet är emellertid väsensskild från den
dygdiga hållningen. Det är icke dygdens utafl moralens väg, som kättaren skall
vandra: innedigheten skall icke förverkligas genom det utplånande av jaget, som
är dygdens uppgift, det är tvärtom i det egna jaget, som kätteriets andliga forverk
ligande skall ske. Denna innerlighet blir en moralisk strävan och därför en strävan
helt förlagd till den sinnliga tillvaron. Kätteriet förverkligar sålunda sin innerlig-
het just i den värld, som den vill vända sig bort ifrån: den blir en rationalistisk
och sentimental individualism, en narcissism i religios dräkt. Det är ea föditande
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till de egna mentala resurserna, och därmed ett förläggande av den religiösa upp-
levelsen till den rationellt-sentimentala, begränsade jagsfären.

T rons centrala konzp onent er

Det är på den vägen dygden skall förintas och därmed får kättaren >fria händer>.

Med dygdens förintande blir kättaren oförmögen att f.atta tre centrala ting i den

religiösa upplevelsen: det kosmiska, det hierarkiska och det symboliska, att
människan är en liten beståndsdel i kosmos, denna ,rspegel>, i vilken hon stän-

digt >skådar Guds anlete>>, att vidare detta kosmos är en ordning, hierarkiskt
uppbyggd och därmed avspeglande den celesta hierarkin, samt att slutligen det
>'språk>>, varmed Gud dagligen står i förbindelse med Sitt skapade verk, är sym-

bolen, vare sig denna framträder i den rena naturen eller i det kyrkligt-sakrala
livet"

ödmjukheten blir en srälvförödmiukelse, den andliga fattigdomen blir en jordiskt
egalitår aspekt på människans förhållande till de materiella tillgängarna, barm-
härtigheten förvandlas till en ftäga om yttre garningar och sanningsenligheten

blir en individuell, subjektiv, mental upplevelse. Hela den skapade ordningen och
allt vad denna uppenbarar och förmedlar av den gudomliga allmakten, förklams
vara >utanverk>. Den yttre naturen uppfattas som väddslighet och väsentligen
som en exploateringsobjekt. Sakral och kyrklig ordning och hierarki betraktas som

ett förmätet uppställande av förmyndare mellan Gud och människan. Guds kos-

miska barmhärtighet ersdtts av människans ensliga pilgrimsfärd hän mot den strikt
individuella frälsningen. Den sakrala symboliken får i det demokratiska försam-

lingslivet med dess folkvalda förtroendemän och predikanter träda tillbaka för
rationalistisk bokstavstro och ett förkunnande av att alla skall vara kapabla
att tolka de heliga skrifterna.

Kätteriets utgångspunkt och dess ursprungliga strdvan är att >>rena>> och >åter-

ställa>>. Dess tragiska misstag ligger däri, att det i verkligheten är till världslig-
heten, som portarna öppnas. Individen reser under religiös forkladnad anspråk på

ökat utrymme för sig och sitt. Detta banar väg för den kommande sekulariseringen.

Allt mindre förmögen att intuitivt fatta symbolspråkets värld blir individen nöd-

sakad att alltmer lita till sina rationella och sentimentala resurser- I denna and-

ligt krympande värld måste han falla tillbaka på en bokstavsträldom, som för-
vandlar Ordet till ett objekt för rationella tolkningar. Kätteriet har icke >renat)>

och >återställo> något, i stället har det fört ned det andliga livet på en lägre nivå.

Det skulle kunna förefalla som en motsdgelse, att de kätterska strävandena på
en gång syftar till en innerlighet och en extrovertering. I verkligheten är det så,

att moralen i sin >frigörelse>r-kamp mot dygden placerar det religiösa livet i den
sinnliga världen, och att vi här möter denna andlighet i de wå sinnliga uppenba-
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relseformerna, i människans inre mentala liv och i hennes yttre handlingsliv.
Dygden vill förinta jaget, förverkliga det mänskliga på ett högre plan. Moralen
vill, skild från dygden, förverkliga sig som en jagiskhet i såväl inre som yttre
mening. I dygden är det Guds odödliga väsen i människan, som träder i förbindelse
med sin käIla, med sin gudomliga urbild. I moralen är det den sinnliga världen,
som i det mänskliga jaget manifesterar sig i såväl inre som yttre mening. Dygd är
andligt förverkligande, moral är sinnligt-normativ manifestation. Moralen sekulari-
seras och förvandlas till moralism.

För den dygdige år alk jordiskt ett tjänande. Även härskaren ar en tjanarc
och detta i dubbel mening: han tjänar den högre makg som givit honom ett upp-
drag, och han tjänar de människor och den sak, över vilka han har en makt 

-vilket i dygdemässiga termer uttryckt intet annat är än ett förvaltarskap. I den
sekulariserande moralens värld får det ödmjuka tjänandet ett helt annat innehåll:
det är icke längre ett tjänande utan en servilitet. Den servile tjänar icke därför
att det är tjänandet han innerst inne vill. Han ty'änar därför att tjanarstållningen
och tjänandet som ert yttre 

- men icke som ett inls 
- 

handlingsmönster ger
honom ett moraliskt öveftag: >se på totg, jug förödmjukar mig och därför är
jag rafiärdig>>. Genom detta moraliska övertag banar den servile vägen till det,
som han innerst inne eftersträvar, makt.

Makten erövras genom en omväg, genom en underminering av det fundament,
varpä varje ödmjukhet vilar, den andliga beredksapen till ett tjänande. Makt er-
övras genom att det moraliska innehållet i tjänandet förvandlas till att bli det,
som i dygdens värld är den mest fördärvbringande av alla synder: det andliga
högmodet.

Ratf;adigbet

Därmed fär Ättfårdigheten en ny innebörd, liksom ödmjukheten, barmhärtigheten
och uppriktigheten. >Söken först efter Guds rike och Hans rättfärdighet> sätter
obevekligen det dygdiga förverkligandet främst, men i den sekulariserande mo-
ralens hamn förkunnas med ökad skärpa, allteftersom sekulariseringen fortskrider,
att rättfärdigheten är en jordisk angelägenhet med mer eller mindre tydligt fram-
hävda egalitära inslag. Den sentimentala självömkan förenar sig med det egali-
tära ressentimentet, och frukten av denna förening presenteras som broderskarlek.
På samma sätt förvandlas barmhärtigheten till en outtröttlig social kamp for de
>>små> och mot de >mäktiga>.

Serviliteten blir till en upphöjelse i självkärlekens tecken. Herraväldet skall
icke komma ovanifrån 

- 
därför skall dygden förintas 

- 
utan den skall komma

underifrån, från de svaga och de ömkansvärda, som kan revanschera sig endast
på en väg: genom att förkunna, att endast det herravälde, som kommer under-
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FRrrz BAADE Mänsklighetens forsörjning
i ftamtiden

Optimistiska tongåogar präglt den första delen av professor
Baades anikel i förra ouruet av Credo. Han överskyler ddrför
inte det allvarliga i försörjningsläget. I den aodra delen av ar-
tikeln berör författaren inte bara det som boktireln atger: lYas
taird. norgen and,ers sein? Han påvisar här i stället vad som
måste göras annorlunda.

At t b emäs t ra p arad.o xen

Den stora paradoxen, den nuvarande världsförsörjningen och de problem som måste
lösas före århundradets slut kan formuleras så här: i den västliga vädden, fram-
för allt i Europa men även i usA, har vetenskapen skänkt oss märkliga uppfin-
ningar och gjort stom upptäckter. De ligger delvis på hygienens och delvis på
jordbruksproduktionens område. Framstegen i hygien har lett till att barnadidlig-
hercn kunnat reduceras till en bråkdel i jämförelse med tidigare och att däri.

ifrän, ar rättfardigt. Denna rättfardighet är icke en >fattigdom i anden>, ty en
sådan kan icke observeras, registreras, kontrolleras, behärskas underifrån. Rättfär-
digheten måste därför förvandlas till en manifestation, en moral, vars regler yt-
terst vilar på den jordiska legitimiteten, de jordiska lagstiftarnas vilja, och vars
utövning står under de jordiska härskarnas kontroll.

Guds skapelse är ett verk i skönhet och kärlek, och därför att skönheten och
kärleken är allomfattande, dr också verkec en enhet, ett harmoniskt helt. Dec
är denna kosmiska helhet och kosmiska balans, som människan, själv en mikro-
kosmisk del av helheten, måste erkänna. Genom den enastående ställning männi-
skan har i det skapade verket och genom de resurser, varmed hon är utrustad,
bryter hon ständigt denna jämvikt. Men hon har samtidigt möjligheten att äter-
ställa den primordiala jämvikten i sitt inre, och denna möjlighet har hon genom
dygden. Lät van, att det är ett begränsat, fragmentariskt återställande, att d.-ss
verkningar i de kosmiska sammanhangen ger föga av i varje fall synliga resul-
tat. Men det är ett återförande till den egna jämvikten, som människan" en mi-
laokosmisk avbild av den skapade helheten, är skyldig sin upphovsman an efter
måttet av sin förmåga att eftersträva. Den spegelbild av den gudomliga Källan,
som totaliteten av allt skapat utgör, kan deformeras och krossas, men den spegel-
bild, som varje människa bär i sitt inre, kan trots detra bevaras, och det * i dyg-
den detta kan ske.
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genom den totala dodlighetssiffran, som för r5o till zoo år sedan ännu höll sig
i stodeksordningen fyra procent per år, kunnat minskas till en procent. Sådana
rön som den medicinska vetenskapen har gjort har vi framgångsrikt exporterat
till uwecklingsländerna. Den sjukdom som där vållade de största förlusterna i
människoliv och som också i stor utsträckning bar skulden till barnadödligheten,
var malaria och den kan man nu utrota genom att torildgga sumpmarkerna och
med DDT utrota anophelesmyggan, som är bärare av malariasmittan. Folket i
utvecklingsländerna har i stor utsträckning övertagit medicinens framsteg från
oss, och darigenom har befolkningxikningen där blivit explosiv. Men alla andra
stora uppfinningat, som vetenskapen under de senaste zoo åren gjort inom livs-
medelsproduktionen har vi ännu inte kunnar expoftera till dem. Det krävs näm-
ligen en ohs bild.ni.ngsniuå t& att dra nytta av dessa framsteg. Det är svårt att
fä analfabeter bland jordbrukare att förstå hur viktigt det är att använda hög-
produktivt utsäde och kombinera det med en riklig tillförsel av konstgödsel. Den
nuvarande stora paradoxen inom världshushållningen kännetecknas alltså 

^v, 
att

vi exporterat medicinska framsteg, medan vi hittills endast i skrämmande ringa
omfattning lyckats export€ra våra insikter på livsmedelsproduktionens område.
Deta missförhållande framgär av de siffror som jag i ett tidigare avsnin omnämnde
nämligen aft de normala veteskördarna hos oss ligger vid tre till fyra ton per
hektar och majs- och risskördarna vid mera än fem, medan skördarna i u-länder
ligger på endast en tredjedel eller fjardedel av vära resultat. Framtid.en f ör mänsk-
ligbetent försörining blir alltså beroende av, om vi lyckas sprida de framsteg
inom jordbruket som i vår väddsdel numera betraktas som självklara, till de
u-länder där avkastningen per hektar är endast tredejdelen av vad den kunde vara
och där jordbruket bedrivs enligt synnerligen efterblivna metoder. Efterblivenhe-
ten inom jordbruket måste övervinnas. För att få ett begrepp om vilka storleks-
ordningar det är fuäga om kan man anföra ftiljande: jordklotet har sammanlagt
r,5 miljarder hektar åkerjord men endast o,4 miljarder ligger inom det uwecklade
området och ytterligare ungefär o,4 miljarder torde ligga inom de båda kommu-
nistiska blocken. o,7 miljarder hektar, dvs. nästan hälften av den totala arealen
ligger i de länder där avkastningen uppgår till endast en tredjedel av vad den
kunde vara, just därför att dessa länder har ett ouwecklat jordbruk. Hur kan det
komma sig? Svaret är mycket enkelt: den låga bildningsnivån hos befolkningen
och de otillräckliga resultaten av vad engelsmännen kallar >extension service>>,

alltså den systematiska rådgivningen till bybefolkningen i jordbrukstekniska frägon
Det nära sammanhanget mellan bildningsfaktorn och försörjningsfaktorn kan vi

klargöra för oss genom fOljande sifferuppgifter. Japan har i dag praktiskt taget
inga analfabeter inom den vuxna befolkningen. Risskördarna per hektar är fem
ton och förbrukningen konstgödsel är mer än roo kg rent kväve per hektar 

-
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det är inom parentes långt mer dn vad som förbdcas inom Tyska Förbundsre-

publiken. Länder med otillräcklig ökning av livsmedelsproduktionen - Indien,
Indonesien, Burma, Pakistan - har däremot i dag alltjämt mellan 7o och Bo

procent analfabeter. På landsbygden är procentsatsen mycket högre och högst

bland kvinnorna. När allt kommer omkring skulle ju läskunnigheten hos kvinnorna
också vara mycket viktig för utbredning av framstegen. Där uppgår inte risskör-

darna till mera än en tredjedel av risskördarna i lapan, och förbrukningen av kväve

och annan konstgödsel lägf.& kort tid sedan tämligen nåra nollpunkten.

Bild.ning i stiillet för rustning!

Mänsklighetens framtid skulle se skrämmande ut, om vi vore tvingade att vänta
med att sprida kunskap om tekniska framsteg inom jordbruket, tills analfabetismen
nedbringats i dessa länder. Naturligwis dr ätgårder för att övervinna analfabetismen
något av det viktigaste för världshushållningen, men det är dock möjligt att ändå

snabbt sprida kunskap om de tekniska framstegen inom jordbruket. Det gäller att
så snabbt som möjligt öka antalet kvalificerade rådgivare som kan undervisa bön-
derna i modernare metder, trots att de inte kan läsa. Väddskampen mot hungern
kan vinnas endast om vi kraftigt och snabbt förbättrar bildningsväsendet i de län-
der där hunger råder och där ännu värre hungersnod hotar. De båda länder, där
analfabetismen är störst och som varit mest beroende av amerikansk hjälp, Paki
stan och Indien, satsar dock fem gånger så mycket på rustning som på under-

visning. De stater som understöder dem med pengar borde väl ändå fundera en

smula över om de något mera energiskt skulle kunna f.örmä dem att minska rust-

ningsutgifterna och öka anslagen till bildningsväsendet. I Indien rustar man ju
i första hand mot Pakistan och i Pakistan rustar man mot Indien.

Men långt innan vi vunnit en slutgiltig seger över analfabetismen måste vi
vinna kampen mot hungern. Det skall som ndmnts åstadkommas genom att öka
antalet kvalificerade rådgivare i byarna för att modernisera jordbruket För att
ge ett perspektiv på uppgiften: det rör sig om cirka en mil,ion byn Betråffande
flera länder har vi inga uppgifter om antalet byar, men vi vet att Indien har
en halv miljon byar och att ungefär hälften av alla människor i uwecklingslän-
derna bor där. Därför kan vi beräkna att det finns ungefär en miljon byar i
samtliga uwecklingsländer. Indien har i dag kommit så långt i sin strävan att
öka personalen inom rådgivningstjänsten för jordbruket, att det finns en rådgivare
för tio byar. Man kan föreställa sig vilket olyckligt läge en sådan människa ham-

nat i. Han skall vara rådgivare för tio byat, där befolkningen är övervägande

analfabetisk, där en mängd vidskepelse florerar och framför allt yttrar sig i kast-

väsendet. Han kan stöta på byar som regeras av stort motstånd mot framåtskri-
dande. En rådgivare år ofta fullkomligt hjälplös, när han skall betjäna tio byar.
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Måns klig b et ens | örs örjning

Om han bara hade en by att sköta, om han kunde bilda ett arbetslag tillsammans
med tio andra, som också hade var sin by att ansvara för, om det i arbetslaget
fanns specialrådgivare för utsäde, gcrdselmedel, bevattningsteknik och så vidare,
då kunde man verkligen ta upp kampen mot syälten med utsikt till framgång.

Indien har alltså hittills fått endast en tiondedel av de byrådgivare, som behövs.

Samtidigt kan vi notera att livsmedelsbristen i Indien har vuxit från en miljon
ton vid slutet av första femårsplanen till fyra miljoner ton vid slutet av den andra
och till sexton miljoner ton vid slutet av tredje 

- 
ett skrämmande perspektiv.

När det nu gäller den fjarde femårsplanen kan man befara aft ett så stort un-
derskott skall uppstå att det på hela jorden inte går att uppbringa livsmedel för
att täcka det. När allt kommer omkring är roten till katastrofldLget. att xjka fram-
för allt i der missförhållande som råder mellan antalet byar, som behöver råd-
givarc, och det antal kompetenta rådgivare som finru. Följaktligen lyder formeln
för seger över svälten: slut på det ställningskrig, där vi med otillräckliga kraf-
ter försöker bekampa svälten i byar, som svälten redan behärskar och kommer
att behärska även i framtiden, därför att vi inte kan sätta in tillräckliga ätgär-
der mot den. Vi mäste lägga om strategin i kampen mor svälten från ställnings-
krig till genombrottsslag, och på de korta frontavsnitt där man redan har utsik-
ter till framgäng måste vi koncentrera de insatsberedda krafterna. Endast på detta
sätt kan vi åstadkomma, aft vi under de flärmaste fem åren 

- 
kanske till en

början Aara pä en t1'ugondedel av den odlingsbara jorden 
- 

kan vinna sådana fram-
gängar som uppnåtts på andra håll t. ex. i Mexiko. Och när i vart och ett av
dessa länder sådana framgängar nåtts i em antal byar, att även den mest efter-
blivne jordbrukare kommer att vakna upp och använda nya metder kan systemet

överföras till alla fronter i väddskampen mot svälten.
Men jag skulle vilja avsluta dessa betraktelser med foljande: mänskligheten

kan vinna kampen mot svälten. Men vi kan vinna den endast om vi följer det
som påven anfört i sin encyklika >Populorum progressio>: vi måste dramatiskt
inskränka utgifter för rustning och en väsentlig del av de besparingar som vi
därmed vinner måste sdttas in i den enda kamp som verkligen lönar sig för mänsk-
ligheten. På utgången beror det, om jorden i slutet av vårt århundrade fortfarande
skall vara en beboelig planet.



Perspektia

Bibelsyn och bibelbruk

Den inom Svenska kyrkan ofta debatterade frågan
om bibelsynen har fått en intressant och liisvärd
sammanfattning och värdering i volymen Bibeltyn
och bibelhuh. (Hå&an Ohlssons Förlag, Lund r97o,
r58 s., kr. \9:-), författad av en av biskopsmö-
tet tillsatt komm'ission. Boken har redan följts av
en fortsaft diskussion, som gärna kan få en eku-
menisk breddning. Vi skall här diskutera nägra frä-
gor som en katolsk läsare särskilt stannar för.

Först kir kanske påpekas att boken inte är något
slags officiell manifestation. Därför är den inte jäm-
förbar med t. ex. Vatikanconciliets konstitution om
uppenbareisen. Redan till sin yttre stil skiljer den
sig från denna typ av dokument: det är mera frå-
gan om lärda herrars resonemang än om en kyr-
kans proklamation.

Vad som är mycket påfallande är hur starkt man
har tonat ner det lutherskt konfessionella. Också på

de många ställen där man känner igen lutherska
tankegångar, står de i allmänhet odeklarerade, och
hänvisningar till bekännelseskrifterna saknas helt.
Det kan narudigtvis uppfattas som ett positivt eku-
meniskt tecken att man har velat gå till Bibeln
utan konfessionalistiska pekpinnar. Ä andra sidan
kan det kanske ses som symptom på en viss ovilja
att klargöra de egna förutsättningarna för sig själv
och andra. Om man skall använda boken som un-
derlag för en ekumenisk dialog, år väl denna oklar-
het snarast en nackdel.

Vagheten i formuleringarna blir uppenbar inte
minst i de sammanhang där man talar om rkyrkant
utan att precisera vad man menar: är det kristen-
heten eller kyrkan i Äugsburgska bekännelsens me-
ning eller helt enkelt Svenska kyrkan? fIår får
läsaren gissa sig fram. Det heter på ett ställe att

"kyrkan' inte har gjort nlgra nämnvärda ansträng-
ningar att stärka Gamla Testamentets ställning se-

dan liberalteologins tid. Läser man det som rkris-
tenheten' finner man påståendet rimligt. En titt
i en fotnot avslöjar emellertid att det denna gång
är Svenska kyrkan som avses.

Det vida och odefinierade kyrkobegreppet döl-
jer emellertid att man har rön sig på en ekume-
niskt relativt snäv basis. Man avgränsar sig mot
fundamenalism och reformert bibelsyn, mot Bult-
mann och äveo mot Nygren och Fridrichsen 

-
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synpunkter som alla är tänkvärda 
- 

men man ger
sig aldrig in på katolsk uppfattning. Den katolska
kyrkan nämns bara på ett fåtal ställen 

- 
på ett

av dessa är för övrigt den katolska kyrkans lära om
Skrift och tradition felrefererad. Det hade väl an-
nars varit en intressant uppgift ur ekumenisk syn-
vinkel att från Svenska kyrkans sida verkligen ta
upp de frågor som aktualiserades genom Vatikan-
konciliets uttalanden om uppenbarelsen.

Särskilt värdefuii skulle en diskussion om katolsk
bibelsyn ha varit, eftersom man i vissa avseenden
nåtmar sig en katolsk åskådning. Man betonar flera
gänger att bibelordet har sin funktion i kyrkan,
och man arbetar faktiskt med vissa herrneneutiska
principer som är hämtade från annat håll än Bi-
beln och som i praktiken fungerar som ett slags
kyrklig tradition. Det skulle onekligen ha varit
inuessant att se hur man här skulle ha kunnat
avgränsa sig mot katolsk syn på traditionen.

Beträffande en sådan gammai luthersk huvud-
punkt som Skriftens inspiration uttrycker man sig
påfallande vagt. Man vill främst ta avstånd från
fundamentalismens bibelsyn men kommer egentli-
gen inte fram till något klart formulerat alterna-
tiv. Det är tänkvärt att Konstitutionen om den
gudornliga uppenbarelsen innehåller en ofantligt
mycket bestämdare inspirationslära 

- 
,Gamla och

Nya Testamentets böcker ... har Gud till upphov
och såsom sådana blivit anförtrodda åt kyrkan. Till

^ft 
föfiatta dessa heliga böcker uwalde Gud männi-

skor och använde sig av deras duglighet och anlag
för att de såsom verkliga författarc skriftligt skulle
uppteckna allt och endast det som Han själv, verk-
sam i och genom dem, ville ha nedskrivet> (KIT,
Katolsk dokumentation, nr z). En jämförelse mel-
lan de två dokumenten skulle förmodligen sätta my-
ror i huvudet på mången gammaltroende lu-
theran. En välmotiverad kritik av denna brist i bo-
ken anförs av kommissionens ende reservant, lektor
Erik Petr6n.

Man kunde också önska att kommissionen gjort
en mera klar boskillnad rnellan Gamla och Nya
Testamentet. Den avgörande skillnaden dem emel-
lan består enligt traditionell kristen grundsyn varken
i kronologi eller ens i klarhetsgrad. Gamla Tes-
tarnentet är en förberedelse för Kristus som har
meddelats på en fördolt sätt men vars innekird



först blev klar då nyckeln gavs genom Jesu ord och
gärningar. (Så också Peu6n.) Kommissionen var-
nar visserligen för att den vetenskapligt skolade
läsaren lätt kan glömma bort det ,framåtpekander
perspektivet i Gamla Testa-enret, men detta svåra
och kontroversiella ämne kunde ändå, tycker man,
ha behandlats litet mindre undanglidande.

Då det sedan gäller Nya Testamentet, kunde man
klarare ha betonat att den delen av Bibeln inte är
Skrift pä samma sätt som Gamla Testamentet. Kris-
tendomen är därför inte en skriftreligion av samma
typ som judendonren. Det kr,istna budskapet var från
början en muntlig förkunnelse under den Helige
Åndes inspiration, och det faktum att en så stor
del av den apostoliska förkunnelsen kom att fixe-
ras skriftligt i Nya Testamentet förändrar inte hu-
vudsaken: det kristna budskapet är ett levande ord
som förmedlas genom den Helige Ånde i kyrkan.
(Det är för övrigt påfallande hur sällan den He-
lige Ände nämns i boken.) Bibeln är inte något
slags konserverat Gudsord som finns kvar frän
apostlatiden och kan tas fram efter behov utan
den är källsprånget för den levande förkunnelsen
som går som en ström genom kyrkan under tider-
nas lopp.

Då man tydligen varit ute efter att mjuka upp
den traditionella lutherska skrifttolkningen har man
samtidigt räkat ta f& ldtt pä ftägat om kanons
avgränsning. Det är riktigt att Gamla Testamentets
omfång är något olika på katolskt och protestantiskt
håll. Så är däremot inte fallet beträffande Nya
Testamentet. Påståendet att nya Testamentets grän-
ser inte var klart dragna förrän efter reformationen
är så uppenbart felaktigt, att d€t inte borde ha
fått komma med i boken. Det är visserligen sant,
att den begynnande källkritiken hos renässanshu-
tamentliga kanons omfång, men denna kanonkritik,
som kanske fick vissa nedslag hos reformatorerna,
kom varken att dominera den katolska kyrkan eller
någon av de protestantiska. Varför den kortlivade
iddn nu skall grävas upp ur sin grav är inte lätt
att inse.

Det är tydligen inte helt problemfritt för veten-
skapsmän att skriva kyrkoteologi. Det framgår inte
minst av avdelningen Hirtori.th-krit;tk bibelt'orsk-
ning och h.yrhans bibelryn. Den innehåller åtskil-
ligt om forskningen, men det utlovade avsnittet om
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kyrkans bibelsyn tycks man helt enkelt ha glömt
bort. På något sätt är det symptomatiskt: det är
inte lätt att vara vetenskaplig och troende i samma
andedrag och inte oväntat har vetenskapen ibland
tagit loven av tron. Lutherdomens bekanta profes-
sorsvälde 

- som saknar motsvarighet på de flesta
andra håll i kristenheten 

- 
är också ett ekumeniskt

problem att räkna med.
Inför många av de fina och nyanserade analy-

serna ställer man sig ofta frägzn hur de skall med-
delas på ett begripligt sätt till sådana som inte har
tiilräcklig bakgrund och skolning för att kunna
hänga med. Det överhängande problemet 

- 
i varje

fall i den protestantiska världen 
- 

tycks vara att
den enskilda uoende och universitetsteologen läser
sin Bibel p.å var sitt sätt och att klyftan dem emel-
lan blir allt djupare. Liberalteologin kunde med
tiden föras ut till folket, åtminstone i sin negativa
kritik. Har en bibelsyn av kommissionens svala och
välpolerade slag nägra chanser i vår tid? En av de
angelägnaste ekumeniska uppgifterna är väI att
försöka ge 'Skriftens budskap ny aktualitet och nya
möjligheter att tas emot i tro också av den som
vet iögr. om teologi och forskning. Men de strävan-
dena hör ännu framtiden till.

Per Betkout

Den holländska katekesen i med- och
motvind
Diskussionerna kring den vid det här laget väl-
kända holländska katekesen för vuxna kan antag-
ligen betraktas som avslutade. De har bjudit på
många överraskningar.l De holländska biskoparna
har publicerat en bilaga (6) till den med de slut-
giltiga ändringarna, sammanställda av wå teologer
i Rom. Katekesens egentliga författare har till och
med sett sig tvungna att f.ramlägga en vitbok (r8),
där de med hjälp av ett flertal dokument redogör
för uwecklingen och försöker påvisa orsakerna till
oenigheten samt skälen till att de awisar ändring-
arna. Innan diskussionens historia kan framställas,
är det nödvändigt att närmare belysa vad den hol-
ländska katekesen vill vara och inte vill vara.

r Dc i texten förekommande siffrorna hänvisar till littc-
ratudörtcckningcn i attikclns slut.
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Det nya i katekesen

I de holländska biskoparnas förord förklaras när-
mare attributet rnyu i katekesens titel: uOrdet ka-
tekes kommer av det grekiska 'genljuda'. På de

följande sidorna vill vi låta det budskap eka som

Jesus av Nasaret givit världen. Vi vill låta det
höras på nytt. Därför heter boken 'den nya ka-
tekesen'. Som sådan är den ett förxjk att återge
förnyelsen från Andra Vatikankonciliet. Men låt
oss inte förstå termen felaktigt. 'Ny' betyder inte,
att somliga trosuppfattningar har ändrats, medan
resten förblir såsom förut. Då skulle det ha räckt
med att ändra nägra sidor i den tidigare kateke-
sen. Men så är inte fallet, wärtom. Hela budskapet
har förblivit detsamma, hela tron densamma, men
sättet att närma sig är nytt, belysningen av denna
helhet ny. Ällt levande förblir sig självt och för-
nyar sig på samma gång. Kristi budskap är levande.

Och därför försöker 'den nya katekesen' att presen-

tera fädernas tro i modern form. För detta kräv-
des en helt ny ryp av bok. Tidigare katekeser

bemödade sig om korta formuleringar som var lätta
att minnas. Denna uosförkunnelse för vuxna vill
göra sig nyttig på ett annat sätt: genom att tala
vardagsspråk, genom att utförligt förklara budska-
pets bakgrund och genom att belysa nutidens frå-
gor i evangeliets ljus, (r).

Vid en närmare undersökning av katekesen kan
man urskiija en förnyelse pä fyra nivåer:

r. Katekesen använder inte den traditionella
fräga-svatfornten, vtan kan läsas som en samman-
hängande text. Förut framställdes kyrkans bestämda
uppfattning i de olika ftägorna genom korta sat-

ser som dt låtta att låra sig utantill. Nu får lä-
saren, som förutsättes vara ll:xen och kanske le-
ver i osäkerhet när det gäller vissa bestämda frågor,
ställa sig inför ett helt kapitel där katekesens för-
fattare med hjälp av bibliska och liturgiska texter
söker sig fram till ett svar. Definitioner ges säl-
lan, och det sista ordet i saken sägs aldrig.

z. Vidare är katekesens uppbyggnad inte logiskt
dogmatisk utan historisk. Man börjar inte med några
kapitel som behandlar läran om Gud, därefter några
kapitel om människan, kyrkan, sakramenten och
slutligen moralen. Den nya katekesen börjar med
människan som söker Gud, fortsätter med Gud
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som söker människan hela historien igenom och slu-
tar på nytt med människan som fortsätter att söka
Gud intill livets slut. Katekesen vill inte vara ett
slags kompendium av oföränderliga sanningar, utan
ett levande budskap om Guds llus som belyser vår
tids problem från vad han gjort i frälsningshisto-
rien. Moderna ämnen har tagits upp såsom familje-
planering, fritidssysselsättningar, hinduism, konst,
Iuftföroreningar, pingströrelsen, telepati. De ställs
in i sitt fr'älsningshistoriska sammanhang, Guds
gäntir,gar med människan såsom de uppenbaras i
och genom hans Son, människan Jesus Kristus.

3. Katekesens innehåll är inte det traditionella.
Utgångspunkten för framställningen har i viss mån
förskjutits. I katekesen behandlas människan först,
därför att det rir hennes frågor som skall besva-
ras och det är hennes umänniskoblivand€> som man
måste tala om. Men denna människa är inte nå-
got abstrakt, människan överhuvud taget eller män-
niskan som sådan. Katekesen riktar sig, tillspetsat
sagt, till en vuxen holländare som lever under se-
nare hälften av det tjugonde seklet. Man behand-
lar därför inte alla problem som uppkommit i
kyrkans historia, utan försoker endast ge klarhet
om tillvaron för denne holländare. Barn eller män-
niskor av annan nationalitet ställer åtminstone del-
vis andra frågor och måste få en annan katekes.

- 
Icke heller Gudsbilden är densamma. Man förut-

sätter att Gud finns oberoende av människan, men
man talar inte om denne Gud'i-sig-själv, utan man
förkunnar Gud-för-oss. Gud är en personlig och
dynamisk på människan och världen inriktad Gud,
som griper in i människosläktets men också i in-
dividens historia. Man ,är därför framför allt intres-
serad inte av Guds väsen, utan av Guds handlingar
i den mån de gåt att skilja åt. 

- 
Människan

möter Gud främst i Jesus Kristus, som därför är
katekesens medelpunkt. Han är alla människors
medmänniska och därför åo-existent, han är Guds
Son och åårf& pre-existent, han är den ende med-
laren som lever helt för Gud och helt för oss

och är därför pro-existent. Man betonar även här
mera vad Jesus Kristus gjorde och gör än vad
han är i sig själv. 

- 
l(21s!s5sn lägger tonvikten

på Kristi människoblivande och framställer därmed
världen i ett annat ljus. Guds frälsningsgäraing
består i att han från paradislöftet i begynnelsen



meddelar sig allt fullständigare till det skapade,

och visar sig i Kristus tillhöra vår jordiska verk-
lighet Man kan därför inte utan vidare skilja det
'sakrala' från det 'profana', ty i inkarnationen blev
allt 'konsekrerat'. Eftersom dualismen mellan Gud
och världen upphörde i Jesus Kristus, få'r det inte
heller för den kristna människan finnas en dualism
mellan söndag och vardag, bön och arbete, kult och
kultur.

4. Bakgrundea till dessa ändringar är en delvis
förnyad syn på vad tron och uppenbarelsen är.

I överensstämmelse med Första Vatikankonciliet ser
äldre katekeser mera som sin uppgift att framställa
uppenbarelsen främst såsom ett meddelande av nå-
got tidlöst sant och tron som ett ja till dess san-
ning. I sarnband därmed använde man deduktiv
netod: först frarnlades tesen som är kyrkans lära,
därefter belägg ur Skriften och uaditionen, slut-
ligen förklaringen. Den nya katekesen kan sägas

tillämpa den syn som framkom i Ändra Vatikan-
konciliets konstitution 'Om den gudomliga uppen-
barelsen'. Både Guds uppenbarelse och människans
uo tolkas här som något personellt och dynamiskt.
Det gäller i första hand personrelationen mellan
den talande Guden och den sökande och troende
människan tiderna igenom. Katekesen följer därvid
en induktiv metod: människans respektive kyrkans
tro förutsätts som utgångspunkt och beskrivs i bör-
jan av stycket, därefter föijer ett försök att förstå
denna tto, slutligen kommer svaret som eventuellt
kan ha tesform. Om människans personliga förhål-
lande till Gud handlar främst Gamla och Nya testa-
mentet, men också hela kyrkans historia. Det aktua-
liseras i liturgin, där trosartiklarna ger troo korta,
pregnanta uttryck. Meningen med dem är att ut-
trycka och iörklara de kristnas tro och tillvaro inför
Gud. Vi har här naturligwis inte att göra med rea-
liteten sj,älv. Vad som kommer till utcyck är män-
niskans tidsbundna syn på verkligheten. Människan
kan aldrig länga in realiteten i begrepp och otd
som restlöst fattar realiteten själv. Därför har män-
niskorna i varje epok till uppgift att söka sig när-
mare verkligheten och sträva efter att utrycka den
i för tidens kristna mer begripliga ord. Katekeser
har därför alltid i trohet mot Guds budskap försökt
att hitta nya formuleringar. Pedagogiska och teo-

logiska nydaningar är alltid en svår uppgift och
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den frågan inställer sig då: har katekesförfattarna
lyckats?

H j älpme d.e I till b ät tr e lör ståel s e

Den holländska katekesen är det första populära
arbete som ger en sammanhängande överblick över
de förnyelsesträvanden inom katolskt tänkande,
sorn dittills endast biwis hade nått en bredare all-
mänhet. Den fick därför stor genklang hos Guds
folk, såldes inom några månader i 4oo ooo exem-
plar. Men därför hade den ännu inte rängt in i
människornas inre. Inte endast opponenterna, utan
också många andra hade svårt att se linjerna och
att förstå de underliggande id6erna i denna mång-
ordiga bok. Därför tillkom snart ett flenal hjälp-
medel, som alla syftade till att förklara huvudtan-
karna. Några må här nämnas.

Den man som utarbetade katekesen i sin slut-
giltiga form, Guus van Hemert, publicerade en
uVägvisaren (7), som består av en grafisk ftam-
ställning av de fem delarnas byggnad med korta
förklaringar och ett genomldsningsschema, där för-
fattaren atget nägra sidor ur katekesen för enskild
läsning varje dag. Indelningen är sådan att man
följer kyrkoåret och på samma gäng f.fu grepp om
de viktigaste ämnena. Vägvisaren finns också på
tyska (r r).

Två kateketer, Harry Mourits och Jos Dekkers,
höll ett trettiotal introduktioner till katekesens tan-
kar i den holländska radion. På mångas f.öfiågart
har de nu utgivit dem i bokform under titeln

"Zoekend €ieloven' (Att troende söka) (g). varje
inledning är en avrundad helhet och kan läsas

för sig. Den lättillgängliga boken kommer även ut
i översättning till de viktigaste västeulopeiska språ-
ken enligt vad som rneddelats.

Eftersom sondagens predikan ofta är det enda
tillfälle då den vanlige katoliken hör sin tro be-
handlas, har Augustinus Bosse i en homiletisk hand-
bok velat hjälpa prästerna att pä lämpligt sätt be-
lysa katekesens tankar i sina predikningar (8). Uti-
från den nya perikopindelningen behandlar han
flera söndagar under olika aspekter av samma id6-
komplex. Först fraoställer han de nya tankegång-
arna, därefter motståndet från det gamla sättet att
tänka, så ett konkret råd om accerterna vid pre-
dikans uppläggning och till slut behandlar han
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predikans plats i mässan. Även detta hjälpmedel
utkommer på engelska, tyska och franska-

Den som har till uppgift att undervisa med
hjälp av den nya katekesen eller själv vill lära
känna de bakornliggande id6erna i en mera syste-

matisk form, kan sred fördel läsa Josef Dreissens
,Diagnos, (ro). Första artikeln om katekesens
struktur skrevs av Guus van Hemett och innehål-
ler en förklaring till hans grafiska framställning,
som är mera ingående än vägvisarens (7). Resten
av boken återger systematiskt den syn på Gud,
Kristus och människan som katekesen förutsätter i
sina historiskt upplagda avsnitt. Även genom många
utmärkt valda citat får läsaren en gedigen inblick
i katekesens avsikter. Endast en anrrrärkning: si-
dorna om tron (sid. 88, sq f.) och om det nya
i katekesen (sid. ro9-rzo) kunde vara mera över-
skådligt och grundligt bearbetade. Boken avslutas
med en kort översikt över diskussionerna kring kate-
kesen, så långt de hade kommit när boken kom ut.

Två medarbetare i Högre kateketiska institutet
i Nijmegen, där katekesen sammanställts, har nu
publicerat de erfarenheter man fått av boken (rr).
De framlägger kateketiskt och annat material som
användes på olika ställen i Holland. Man hittar
där ett antal predikningar, exempel på hur man
kan framställa ämnena på församlingskvällar, frå-
gor som kan ställas i gruppsamtal. Bokens innehåll
blir ännu mera rikhaltigt genom att den avslutas

med korta informationer om andra lyckade initia-
tiv vid vuxenutbildningen och med den ovan orn-
skrivna vägvisaren (7).

Katekesen har alltså försetts med ett rikhaltigt
material som kompletterar den pedagogiskt.

Dis kat sianens | örl.opp

Den nya katekesen utkom den 9 oktober 1966
och har lett till många stridigheter. I följande
skall endast en redogörelse för de viktigaste faserna
i diskussionen lämnas med en kort kommentar ef-
teråt.

Svårigheterna började i november 1966, d.L det
blev känt, att en grupp holländska katoliker hade
skickat ett brev till påven där man påtalade sju
konkreta punkter som totalt stred mot kyrkans lära
eller åtminstone kunde tolkas wetydigt. Man bad
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påven att ingipa, bl. a. därför att översättningar
till andra språk redan förbereddes. De flesta un-
dertecknare tillhörde den s. k. 'Confrontatie)-grup-
pen, som i tidskriften med samma namn angriper
det mesta som tyder på experiment eller nya tanke-
glttgar. En av huvudopponenterna mot katekesen,
professor Vinzenz Kuiper i Fribourg i Schweiz,
översatte sina inlägg till tyska (r3).

I awil tg6t hölls i Gazzada i Nord-Italien det
första teologiska samtalet mellan tre representanter
för kurian i Rom och tre teologer som represen-
terade de holländska biskoparna. Agendan omfat-
tade 14 större invändningar och 45 mindre. Ef-
tersom de senare tillkännagavs på siälva mötet och
kom som en överraskning för den holländska grup-
pen, vägrade denna att behandla dem. Två intres-
santa nyheter kan man här notera. För det första
markerar samtalet en ny metod i behandlingen av
kontroverser på läroområdet. Enligt påvens nya di-
rektiv skall inga beslut fattas om ett arbete förrän
man hört författaren som då får tillfälle att för-
svara sig. Från kurians sida har man således i mot-
sats till rConfrontatie)-gruppen undvikit begrep-
pet kätteri (explicit förnekande av en trosalrikel),
utan i stället talat om oklarheter och missvisande
texter. För det andra kunde alla deltagare umgås
på det nederländska språ"ket. Samtalen gav dock
inget resultat, eftersom parterna rydligen år'd,ä ta-
lade förbi vanndra. Den ena gruppen begagnade
sig av ett i skoltraditionen utbildat mera systema-
tiskt, den andta av ett förerädesvis bibliskt-bisto-
riskt uttryckssätt. Dessutom erkände en av de kuri-
ala teologerna själv i en w-intervju at han bara
delvis hade följt de senare årens teologiska utveck-
ling.

1 juni ry67 utfärdade troskongregationen förbud
för den tyska översättningen av den oförändrade
katekesen. På samma gång tillsattes en kommission
av sex kardinaler för att undersöka katekesen 

-däribland dock icke den holländske ärkebiskopen,
kardinal Älfrink. Kommissionen tillsatte på hösten
l967 en ny teologisk kornmission, där de holländska
biskoparna inte heller blev representerade. De dri-
vande krafterna var återigen de tre kuriala teo-
logerna fränGazzada.

Sommaren 1967 överlämnade katekesens förfat-
tare ett femton sidor långt förbätringsförslag till



de i Gazzada diskuterade punkterna. Det awisades
och användes inte i den seoare utvecklingen. Under
tiden utkom också den engelska översättningen (z).
Biskopen av Burlington i USA som hade givit
tillstånd till tryckning, återkallade senare sitt impri-
matur av lojalitet mot påveo.

Under novemberdecember 1967 godtog de sex

kardinalerna teologkommissionens rapport som nu
krävde flera ändringar än man gjort i Gazzada.
Undersökningar fuän Högre kateketiska institutet
(rr) har efteråt visat, att kardinalkommisionen inte
haft tillgång till de holländska parteroas uttalanden
vid Gazzada-samtalet utan endast till den kuriala,
som dessutom hade utvidgats med punkter vilka inte
ens alla teologkommissionens medlemmar kände
till. Kardinalerna beslöt att det redaktionella verk-
ställandet skulle ske genom två av de ifrån början
inblandade teologerna tillsammans med wå hollän-
dare. En av de holländska biskoparnzs representan-
ter lämnade snart arbetet, eftersom han vägrade ac-

ceptera att ändringarna påwingades. De förstörde,
menade han, katekesens enhet i tanke och uttryck
eller också var de så subtila att man knappt såg

någon skillnad och kunde tycka dem helt onödiga.
Den andre holländske teologen fungerade mera som

sekr€terate än som part i en dialog.
Sedan katekesens egentliga författare hade stude-

rat dessa redaktionella ändringsförslag, skrev de i
juni 1968 till sina biskopar och föreslog att de

borde awisa ändringarna helt, eftenom de skulle
skapa större svfuigheter och inte ge lösningar.

Våren rg68 utkom äntligen katekesens tyska

översättning (A), men på holländskt förlag och
under protest ftän nlgra tyskabiskopar. Denfranska
utgåvan publicerades sanlma sommar (+) och följ-
des av ett supplement (r4), där Charles Ehlinger
redogjorde för uwecklingen efter oktober 1966.

Han återgav de tills då opublicerade nya textför-
slagen från katekesens författare och kommenterade

dem med hjälp av rapporten frilr- Gazzadasamta-

len. Hinills har endast den första delen översatts

till svenska (:), följd av en kort attalys (rz).
Under tiden hade också en italiensk utgivare

ly&ats komma över de flesta hemliga rapporterna,
som han offentliggjorde juni 1968 (r5). Denna
s. k. Mondadori-dossier innehöll inte endast doku-
mentalion, ftä/Flst Gazzada-rapporten, utan också
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några utrnärkta historiska och teologiska fnkgrund5-
artiklar och dessutom ett urval av komrnentarer
ur internationella tidskrifter. Boken fick stor upp-
märksamhet framför allt i Italien, där man i brist
på en italiensk översättning endast hade tillgång
till tidningsartiklar. Men pressen var som vanligt
bara intresserad av den kyrkopolitiska sidan och
behandlade frågan mycket ensidigt och onyanserat.
Hela frigan hade nämligen framställts enbart som
motsättningar mellan socialism och "Democrazia
cfistianau, >vänster> och "höger>, progressivt och
konservativt, Nederländerna och Rom, Alfrink och
Montini. Det viktigaste resultatet av att Monda-
dori-dossiern publicerades år antagLigen att saken
avpolitiserades och att allt tal om en holländsk
schism ebbade ut.

November 1968 kom en förklaring i Äcta Äpos-
tolicae Sedis, där kardinalkommissionen gick till
attack mst Mondadori-rapporten och sammanfattade
de ändringar som de hade ktävt. De holländska
biskoparna beslöt då att göra ett slags kompromiss-
lösning: i överensstämmelse med påvens personliga
önskan avstod de från vidare diskussion och de
lovade publicera den nya redaktionen, men de pub-
licerade den endast som en bilaga till katekesen,
vilket för övrigt godkändes även av de kuriala
instanserna.

Saken tycktes nu vara utagerade. Men plötsligt
skickade de två teologerna från kurian i februari
1969 h en ny text. De flesta stilistiska ändring-
arna saknades däri, men i huvudpunkterna hade
skillnaden mellan katekesen och den nya texten bli-
vit än större. Katekesens författare och censorer
varnade därför biskopaffra, au den senaste redige-
ringen skulle ge en 'ännu mer splittrad bild av
katekesen. Men biskoparna hade beslutat att utan
vidare diskusion ge efter, så att detta senare supp-
lement (6) nu har publicerats.

I anslutning till denna översikt bör ännu tre
andra dokumentsamlingar nämnas. Inom det tyska
språkområdet har Gerard Beekman sammansrällr er
rapport (r7), där han utöver Mondadori-dossieren
också återger de dokument som behandlar svårig-
heten med katekesens tyska översättning. Monda-
dori-dosieren översattes också till holländska (r6),
med en inledning om den italienska pressens be-
handling av lrägat och de senare (till december
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r968) tillkomna dokumenten. Den fullständigaste
samlingen är dock >Vitboken om den nya kate-
kesen' (r8). Redaktör är dåvarande rektorn för
Högre kateketiska institutet i Nijmegen, där ka-
tekesens huvudförfattare dr anställda. Vitboken mo-
dverar utförligt varför man awisar den kuriala
texten, och soker främst visa att det från kurians
sida aldrig har förts en saklig diskussion, som ju
föruaätter att parterna försöker förstå varandra.

Efter avslutningen av ovannämnda diskussioner
har den holländska katekesen nu på nytt publice-
rats på det tyska Herderförlaget. Utgåvan innehål-
ler även ändringarna till katekesen i ett bihang.
Katekesen finns också på spanska, portugisiska och
italienska, och även där är den publicerad i ur-
sprungligt skick, med de kuriala ändringatna i ett
appendix.

Konzmentar

Avslutningsvis kan man kanske göra några reflex-
ioner med anledning av katekesaffären.

r. Det ingår inte i uppgiften här att göra en

detaljerad analys av katekesen och de olika försla-
gen till ändringar av texten. Rent allmänt kan dock
sägas att de präglas av kompromisslösningar. Me-
dan katekesen försöker använda bibliska och vardag-
liga uttryck, har de kuriala delarna behållit ett
traditionellare språk. Katekesen stöder sig på bibeln.
Den hänvisar sällan 

- 
kanske alltföt sällan 

-till uttalanden av koncilier och påvar, och då mera
som historisk bakgrund än som argument. I änd-
ingarna betonas däremot just kyrkans lära som
de troende bör acceptera. Innehållsmässigt ställer
katekesen framför allt iågor eller antyder oya svar
som är avsedda att bättre överensstämma med den

naturvetenskapliga uwecklingen och de moderna
filosofiska strömningarna. Ändringarna däremot
framhåller ofta "det garanterade besittandet och
meddelandet av sanningen' i dess traditionella ge-

staltning och utestänger kanske därmed en annan
syn på den mångfacetterade verkligheten.

z. Siälva det faktum att den nya katekesen ford-
rar hlälpmedel för att bli bättre förstådd och har
vållat oenighet, visar på att den är svår att förstå
och lätt att missförstå. Den främsta orsaken är väl
att den är ett första försök till en ny och därmed
för många ännu okänd syntes. Vid varje sådant
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försök faller det nya mest i ögonen. Därför kunde
man redan i förväg vänta sig, att åtskilliga läsare

skulle komma att anse att katekes€n på ett otill-
börligt sätt awiker från traditionen, trots att det
kan finnas en saklig överensstämmelse med det som
varit kyrkans läta i alla tider.

3. Därmed är inte sagt, att katekesen inte skulle
behöva förbättras och omarbetas och inte heller
är den möjligheten utesluten att den verkligen på

ett ofullständigt eller missvisande sätt framställer
vissa sidor hos den katolska tron. På gruod av den
kritik som förekommit kom de nederländska bis-
koparna redan september r967 med ändringsförslag.
Och många ändringar som föreslogs av den kuriala
teologkommissionen, kunde också ha varit berikande
för katekesen. Det psykologiska klimatet var do&
inte det gynnsammaste för samtal och fruktbärande
samarbete vid redigeringen av texterna. Kurians
repres€ntanter var uppenbarligen fortfarande alltför
bundna av det gamla sättet för undersökning och
bedömning av teologisk litteratut som iu alltid
skedde utan författarens hörande. De talade om
dialog men krävde lydnad på ett tydligen alltför
tidigt stadium. Den nederländska parten å sin sida
var överkänslig för vad de uppfattade som auktori-
tetskrav. Sålunda blev katekesens författare och de
kuriala teologerna mer och mer fastlåsta i sina
positioner. En viktig orsak till grälet kan väl sö-

kas i det förhållandet att romansk och germansk
rättsuppfattning alltför oförmedlat konfronterades
med varandra. Resultatet har nu blivit wå texter
bredvid varatdra, som ger det missvisande intrycket
att den ena förnekar det som den andra framhåller.

4. Modern teol,ogi kan vara ett svek mot trons
innehåll, men upprepandet av äldre trosformler kan
också vara ett svek, därför att de inte har anknyt-
ning till vår tids tankegångar och således inte blir
förstådda. Ingen katolik vill förneka kurians skyl-
dighet och rätt att vaka över en rätt och fullstän-
dig evangelieförkuonelse. Men denna uppgift tycks
i dag igen ha blivit svårare än under många andra
tider: för mycket har förändrats i världen, för myc-
ket finns att smälta i tänkandet. Lyckligwis har
undersökningsmetoden ändrats så att den ger de
anklagade möjlighet att försvara sig. Men för en
rätwis bedömning krävs något mer. Kyrkliga ut-
talanden har sedan medeltiden i allmänhet präg-



lats av skolteologiskt uttryckssätt. Det behöver dock
inte vara den enda vägen när bibelns och dogmer-
nas innehåll framställs. Det är lätt att erkänna
detta i allmänhet, i de konkreta fallen kan det
dock leda till att kurians teologer har svårt att f.i-
göra sig från invanda uttrycksformer. Detta kan nog
sägas när det gäller de krävda ändringarna.

5. I framtiden blir det än svårare att komma till
en rätwis bedömning av rLya uppfattningar och
tolkningar. Motsättningar uppstår ju inte bara mel-
lan gammal och ny teologi, de kommer att finnas
även mellan olika nya riktningar på samma gång.

Vaticanum II har i konstitutionen om kyrkan
(nr 4) erkänt att det finns möjlighet till viss
teologisk pluralism. Man räknar då med möjlighe-
ten att tänka över Gud och frälsningen i exempel-
vis Afrika och Indien på för dessa delar av värl-
den eget sätt 

- 
annorlunda än i Europa. Varför

skulle detta i mindre mått inte kunna gälla för
de anglosaxiska och de germanska kulturområdena,
för Nederländerna och ltalien? Enheten kan ändå

bevaras genom dialog och gemensamma samtal, där
man översätter innehållet från det ena tankesyste-
met rill det andra. En sådan dialog kan då bli
berikande och utvecklande för alla parcer. Det mest
positiva i hela den upprörda diskuss,ionen är därför
att den överhuvud taget kom till. Och inför fram-
tiden kan man dra lärdomar ur att den misslycka-

des.

Li t t e r at nr t ö rt e c Anin g :

Utgåtor
r. De nieuwe katechismus 

- 
Geloofsverkondi-

ging voor volwassenen. In opdracht van de

bisschoppen van Nederland. (Brand, Hilver-
sum-Äntwerpen; Malmberg, 's-Hertogen-

bosch; Romen, Roermond-Maaseik ry66)
6oz s.

z. A new Catechism - Catholic Faith for Ädults
(Burns & Oates, London; Herder & Herdet,
New York ry67) 5ro s.

3. Glaubensverkiindigung fiir Erwachsene - Deut-
sche Ausgabe des Holländischen Katechis-
mus (Dekker & van de Vegt, Nijmegen-Ut-
recht r968) :66s.

4. Une introduction ä la foi catholique - Le nou-
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veau cat6chisme pour adultes r€alisd sous

la responsabilit6 des äv6ques des Pays-Bas
(Avec supplåment: nr t4; IDOC-France,
Paris; Privat, Toulouse 1968) 654s.

5. Tillvaron - ett mysterium. Den holländska ka-

tekesens första del. I: Credo 49 Q968) s.

rr9-r2j, 178-184.
6. Aanvulling bij de Nieuwe Katechismus, op

last van de kardinalencommissie samenge-
steld door Edward Dhanis en Johannes Vis-
ser (Brand, Hilversum; Romen, Roermond-
Maaseik ry69) 9z s.
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7. Guus van Hemcrt: 'Wegwijzer in de nieuwe
katechismus (Katechetisch Centrum, Nijme-
gen r966), 16s.

8. Äugustinus Bose: De zondagspreek. Verkon-
diging met behulp van De Nieuwe Katechis-
mus (Romen, Roermond-Maaseik ry6i-
rq68). Del l:r34s. Del II: r38s. Del III:
r68 s.

9. Hary Mourits & Jos Dekkers: Zoekend gelo-

ven. Een detigtal thema's uit de nieuwe
katechismus (Lannoo, TielrDen Haag
r968), r83 s.

ro. Josef Dreisen: Diagnose des Holländischen
Katechismus. Uber Struktur und Methode
eines revolutionierenden Buches (Herder,
Freiburg Basel-\7ien r968), rz8 s.

rr. Sfillern Bless & Hans van Leeuwen: Bildungs-
arbeit mit dem Holländischen Katechismus.
Erfahrungen mit der Glaubensverkiindigung
fiir Erwachsene (Herder, Freiburg-Basel-
t$fien rq6g), zr6s.

re. Henrik Roelvink: Den holländska katekesen.
I: Credo Ag Gg68) s. t27-r32.

O rn d'fu kus siontpankterna

r3. Vinzenz Kuiper: 'Hauptsiinden' des hollän-
dischen Neuen Katechismus (Thomas-Verlag,
Z;irich ry61), ro3 s.

r4. Charles Ehlinger: Les grands poirus discut6s
du catdchisme hollandais (Suppl6ment de nr.

:. IDOC-France, Paris rg68), 68 s.

r5. Il dossier del catechismo olandese. Testi rac-
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colti da Aldo Chiaruttini. Inroduzione, note
storiche e teologiche di Leo Alting von Geu-
sau e di Fernando Vittorino Joannes (Mon-
dadori, Milano 1968), 3r9 s.

16. Het dossier van de Nederlandse Katechismus.
Dokumentatie verzameld door Aldo Chia-
ruttini . .. Joannes. Nederlandse bewerking
door Jeanne van Til (Bruna, UtrechrÄnt-
werpen 1969) 3or s.

17. Report iiber den holländischen Katechismus.
Dokumente, Berichte, Kritik. Zusammenstel-
lung von Gerard Beekman (Herder, Frei-
burg:Basel-\7ien 1969) z3o s.

r8. rJ7itboek over de Nieuwe Katechismus. In op-
dracht van het Hoger Katechetisch Instituut
samengesteld door Nfillem Bless (Ämboboe-
ken, Utrecht ry6g) Zl s s.

Henrik Roeluink oln

Dokument

Det aktuellaste?

Katolsk Informationstjänst fortsätter målmedvetet
att ge ut dokument från andra Vatikankonciliet 

-nu sammanlagt elva stycken. Som julklapp till alla
som vill göra konciliet och dess arbete till före-
mål för verkligt och ingående studium utkom i
december 1969 som nr 8 i serien Katolsk doku-
meotation de ue d.ekreten oln prästerna, prästat-
b ild.nin g en o c b ord. ens lia e t.

Dekreten framlades ,i oktober och december 1965
men tycks bli mer och mer aktuella ju fler bisko-
par, prdster, munkar och nunnor som plötsligt upp-
täcker att det finns vissa svagheter i deras kallelse
och mer eller mindre högljutt "hoppar av" för att
ofta i stället segla in i vad man betraktar som
>äktenskapets lugna hamnr. Ofta leder frägorna
om pråstämbetet, priistutbildningen, ordnarna, celi-
batet, prästernas verksamhet till diskussioner även
bland lekmän. När nu dekretet för första gången
föreligger på svenska är den språkbariär undan-
röjd som kanske hiaills hindrat mänga trän att
fördjupa sina omdömen och ställningstaganden ge-
nom studium av ftägor som prästämbetets grund
och uppgifter och innebörd. Om man nämligen
skall ge sig in på el'ler diskutera deo förnyelse som
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ju alltid är nödvändig i alla sammanhang inom kyr-
kan 

- 
alltså en förnyelse av organisatorisk, dog-

matisk eller personlig 711 
- 

21 det ju alltid bra
att veta något om det mao vill förnya-

Orn etiäetter

Det är många som känner stor oro inför alla ny-
heter, all kritik av det gamla och invanda. När
någon då tar till orda för atr mana till besinning
händer det tyvärr of.ta att han stämplas som ,reak-
tionär>. Det är emellertid inte nödvändigt art han
är det. Med en lugnare bedömning borde det inte
vara omöjligt att fö:i-a en dialog eller åtnrrinstone en
diskussion, ett utbyt€ av åsikter, i stället för att
göra impulsiva etiketteringar och låta det stanna
vid det. Med risk att bli betraktad som >en sån
där fönorkad reaktionär" kan jag inte undgå att
finna det alltför lätrvindigt och naivt när man
Iåter lura sig av den tjusande klangen hos ordet
)nytt), när man även bland sådana som anses för
sansade personer tråffat pä en hänförelse över att
ägna sig åt det som är ,inner och det ligger myc-
ken kyrklig status i att bli kallad rprogressivr.
Risken för förenklingar och generaliseringar är i
vår tid lika stor som alltid trots att vi får en hit-
tills aldrig skådad bredd av information. Risken
tycks vara störst när det gäller relationer till me-
ningsmotståndare. Förenklingarna påminner tyvärr
om det som brukar anses betecknande för totalitära
sammanhang. Innerst inne är det emellenid en itäga
av allmän karaktär som är viktig att tänga in i,
nämligen vad "förnyelse> egeotligen innebär och
betyder och sedan, praktiskt s€tt, hur den skall för-
verkligas.

Förnyelse

Det finns alltid två sätt att uppnå förnyelse. De
wå sätten är dessvärre inte moderna utan tvärtom
urgamla. Därför torde de ha lika liten chans art
bli populära och mera allmänt omfattade i vår tid
som i gången. De iir diirtill mödosamma och inte
särskilt snabba. De wå sätten att uppnå förnyelse
kan användas både till förnyelse av eos egen per-
son och av hela kyrkan. De är fördjupat och kri-
tiskt studium och enträgen biin.

Den våg av föroyelse som andra Vatikankon-
ciliet satte i gäng har hittills varit på både gott



och ont. Om förnyelsen skall bli en verklig för-
nyelse kir detsamma gåIla om den som vi i varje
mässa beder om när det gäller det eukaristiska off-
ret, nämligen att både prästernas och vår förnyelse
skall vara >till gagn för oss och för hela hans
heliga kyrka,.

Den nöd.aänd.iga

Ändå är den förnyelse som ingriper mest i vårt
liv den nyligen genomförda liturgireformen. Man
har alltså ruckat på det som länge betraktats som
>en urgarnmal tradition", det romerska missalet.
En del har blivit allvarligt chockerade och giort
mer eller mindre sensation€lla uttalanden i mer
eller mindre sensationsbetonade pressalster därmed
anseende sig hava givit luft åt sina respektive av-
ståndstaganden 

- 
och frälst sina själar. På andra

håll har enligt vad ryktet förtäljer en fantasifull
Iiturgisk leklusta tagit sig icke mindre sensationella
former. Den vanlige katoliken som i all enkelher
känner att det blir något fel på söndagen, ja, på
hela veckan, om han inte går i mässan, har fått
ldra sig att man skall behärska sina vilda rytanden
och är för blyg för att leka i Guds närhet. Han
sitter och bläddrar under mässan i de nya häftena
och tycker att det ibland går litet för fort och
ibland känner han igen sig och får en ny syn på
något gommalt och vant men framför allt finner
han med förvåning att det står mycket fint och
lärorikt i Gamla Testamentet som han inte läst
så mycket i förut. Den nya reformen är redan
förebådad i Konstutionen om d.en beliga lirurgin

- Sacrosanctum concilium 
- 

offentliggjord den

4 december ry63 och publicerad på svenska av KIT
som flr r i setien redan under vfuen 1964. Där
kan man läsa om liturgins väsen och betydelse för
kyrkans liv, man kan sätta sig in i de allmänna
normer för förnyelsen som uppställts av konciliet,
om prästernas betydelse och den gudstjänstfirande
församlingens uppgifter, ja, det finns en sida som
handlar om aktivt deltagande och liturgisk skolning
och eo sida om liturgiens undervisande och själa-
vårdande karaktär. Troligen får den som skaffar
sig kurskap om den liturgiska förnyelsen och vad
man avs€tt med deo en större förståelse inte bara
för förnyelsen utan även för vad liturgin är i sig
själv.

8t - zoz8:s
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Debatt på sned.

Ått förstå, att sätta sig in i ä:r nägot som ofta
krävs av oss nutidsmänniskor. En ström av vad man
kallar uinformation> väller över oss. Men det som
synes mest slående i vår tid är jäktet inte bara
i det dagliga livet utan på fritiden. Vi låter oss

matas av tv, vi ögnar igenom dagstidningarna. Säl-
lan har väl människor talat förbi varanåra så myc-
ket som nu 

- 
inte bara bland politiker som strä-

var efter att göra ,förbipratandet> till något av
en konst. För katolska sammanhang blev uförbipra-
tandetu särskilt flagrant när encyklikan Hununae
oitae plötsligt publicerades i sommarvärmen 1968.
Man avtvang än den ene än den andre kommen-
tarer och ställningstaganden, man gjorde upprop
och skrev brev till biskopar och till påven. Älla
var upprörda och många greps av stor olust och be-
svikelse 

- 
besvikelse över att encyklikan inte hade

en liberalare skrivning eller i andra läger över
att påven inte varit strängare, olust inför hela de-
batten, inför utfallen åt olika håll, beskyllningatna;
men den starkaste olusten kände kanske trots ailt
de som läste encyklikan, såg vad den handlade om
men som därför upptäckte att de flesta som ytt-
rade sig i frägor om födelsekontroll med utgångs-
punkt från encyklikan inte hade läst den 

- 
al1s1-

nativt inte begripit den. Kanske är alla sådana för-
hållanden orsak till att Humanae vitae i dag ännu
inte översatts annat än i ett sammandrag i Katolsk
Kyrkotidning. Vi är alltså hänvisade till engelska
och tyska versioner. Det som drogs upp var endast
de korta avsnitt som ansågs sensationella. Om man
enögt fäster sig vid sådana partier blir förståelsen
med nödvändighet inte stor.

Att förstå
Det viktigaste för katol,iker 

- 
och lcistna i gemefl 

-är att förstå sin tid, sin situation och sig själva
i förhållande till Gud. Det innebär att sätta sig
in i vad Gud lär oss genom Skriften och kyrkan
om hur vi skall leva för att leva som goda kristna
i en värld som inte blir enklare att leva i. Här
finns flera vägar. En av dem är att studera Skrif-
ten och hur den tolkas av lärda exegeter s,rmt i
olika av de dokument som ges ut av kyrkan. Det
är ingen omvåg att studera dokumenten ty det som
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slår en när man läser dem är hur bibeltrogna, hut
grundade på uppenbarelsen de är. Att förstå sin

situation genom läsning av dokument 
- 

då bör
man kanske börja med Kyrkan i aäild.en aa i d.ag

- Gaudium et spes. Den behandlar just människor-
nas villkor i världen i dag: förändringar i den so-

ciala ordningen, bristen på jämvikt, universiella
strävanden. Rena aktualiteter finner man alltså i
den skrift som offentliggjordes av konciliet i decem-

ber 1965 och som föreligger på svenska som nr 7
i KIT:s serie sedan i december 1968 (se Credo

5o, 1969, qa). Ett helt kapitel ägnas nämligen åt

den mänskliga personens värd,ighet, ett annat åt den
mänskliga gemenskapen. Vidare behandlas rnänni-
skans verksamhet och uppgifter. Om Humanae vitae
som till sin huvuddel handlar om en ny syn på

äktenskapet inte översatts kan man emellenid i
Kyrkan i världen av i dag läsa tio sidor om äk-

tenskapet (sid. zq-88).
Vill man ränga djupare in i problemen och verk-

ligen brottas med förhållandet till Gud som patri-
arken Jakob gjorde vid Jabboks vad, kan man stu-

dera d.en d'ogmatiska konstitati.onen otn kyrkan 
-Lumen gentium 

- 
ulgivsn som nr 4 i KIT:s

serie Katolsk dokumentation våren ry66. En ny

upplaga i bokform är under förberedelse och vän-
tas under sommaren t97o. Ddr behandlas kyrkans

mysterium, Guds frälsningsplan, Kristi sändning i
världen och den Helige Ande som helgar kyrkan.
Ett kapitel ägnas biskopsämbetet, prästämbetet och

diakonämbetet. Ett kapitel behandlar lekmännen,

deras ställning i kyrkan och deras uppgifter
lekmannaapostolatet har konciliet givit ut ett sär-

skilt dekret (se nedan). Den dogmatiska konstitu-
tionen om kyrkan avslutas med ett kapitel om him-
melen och den jordiska kyrkans förhållande till den

himmelska och med ett kapitel om den heliga Jung'
frun och kyrkan.

Det måste även ur religionshistorisk synpunkt på-

pekas an den kristna religionen har en särart som

andra religioner inte gör anspråk på nämligen att
vara en uppenbarelsereligion. Vad uppenbarelsen är
har också konciliet behandlat och yttrat sig om i
ett annat dokument d.en d'ogmatisAa konstitutionen
om rlen g*domliga uppenbarelsen 

- 
Dei verbum 

-som offentliggjordes i november 1965 och som ut-
kom på svenska 1966 som nr z i KIT:s serie. Den
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är naturligtvis riktad till vetenskapsmän som fots-
kar i den Heliga Skrift och till präster som pre-

dikar över texter ur Bibeln (ifr sid. rz4). Men
givetvis finns det många lekmän som kan och bör
läsa om uppenbarelsen. I dektetet om lekmanna-
apostolatet handlar ett kapitel jus.t om lekmännens
utbildning, som är nödvändig för att de skall kunna
lösa de uppgifter som är ålagda dem 

- 
p411 fs1-

vä:rua djuparc insikter i den Heliga Skrift och &n
katolska läranu. Bibeln har i alla tider varit de

kristnas viktigaste källa till kunskap, ibland har
den varit glömd, ibland ofta läst men alltid har
den behållit sin ställning som en bok som blir
mer givande 

- 
mer spännande 

- 
ju mer man

vet om den och ju mer man läser den.

V är ld. s fr ågor o c b t'utilitet er

Ått förstå och att sätta sig in i betyder dels fördjup-
ning det vill säga det som här närmast ovan har
behandlats, dels betyder det också en breddning av
medvetandet och kunskaperna. I Den senare rikt-
ningen går studiet av vissa andra dokumenti De-
h.ret ont kyAans missionperksambet 

- 
Ad gentes 

-KIT:s serie nr 5 och d.eklarationer om religions-
fribeten och d.en katohka kytäans t'tuhållaod'e till
d.e icke krittna religionerna * \ss1s2 3s14te 

-KIT:s serie nr 3. Hit bör också räknas påven Pau-

lus VI:s rundskrivelse Orn folkeu *tuecAkng 
-Populorum progressio 

- 
Credo 48, 1967, tz5

(nr 3, även som särtryck) och Johannes XXIII:s
berömda encyklikor Pacern in terris 

- 
om fred på

jorden 
- 

Credo 44, t963, r49 (nr 4, även i
särtryck) och Mater et rnagirtra, socialencyklikan
(paperback, Credo). I dessa dokument som alla är
översatta 

- 
Mater et magistra dessutom rikt kom-

menterad 
- 

kan man verkligen hämta uinforma-
tion> för att inte säga vishet när det gäller alla
möjliga områden som vi rör oss på i dagligt tal.
U-länder, rusfrägor, frihet i politiskt och religiöst
avseende. Är inte alla religioner i själva verket
lika bra? Varför skall vi kristna missionera? Få
människor wekar att yttra sig i sådana frågor, Ännu
färe har tänkt sig in i vad det rör sig om. Åik-
ter vädras. Tyckandet flödar. Men ställer man i stäl-
let frågan säl. Har skall ui kanna öaerleua? Hur
skall våra barn och barnbarn få det? Om vi då sam-
tidigt påpekar att det inte är fräga om mat för



dagen i första hand urao om hur vi skall undvika
att bli ihjälslagna, hur vi skall fä ha kvar vår nu-
mera självklara rätt att tänka, tycka, säga och skriva
vad vi vill. Skall vi i en framtid fä gä i mässan

- 
kunna gå i mässan varje söndag? Får vi fort-

sätta att gå till bikt eller skall allt sådant förbju-
das av andra?

Man brukar anföra att ingen människa kan
skrämmas till kristen tro och det är säkerligen
riktigt. Varför då måla sådana dystra bilder av
framtiden? Ja, det kan inte hjälpas men vi männi-
skor har en viss möjlighet atr forma vår framtid
och skall inte framtiden bli lik ovan antydda dysua
bild fordras att människorna tänker igenom de svåra
frägona. Det finns en oro i tiden, en otålighet att
göra förhälLandena mänskliga för fattiga, sjuka,
svältande, undertryckta. En oro inte minst hos hån
drabbade själva. Förhållandena påminner starkt om
den oro och otålighet som präglade Europa under
de svåra åren efter första väridskriget, då krigets
skadeverkningar och den balanslösa ekonooin ska-
pade liknande förhållanden i de länder som del-
tagit i kriget. Om otåligheten nu inte möts av
handlingar av äkta aktiv, ansvarsmedveten karaktil,
medför det samma risker som då att otåligheten
slår över i ytterlighetsaktioner av likartat totali-
tårt slag som i Europa på zo- och 3o-talen, sådana
som vi i Västeuropa lärt oss att avsky. En icke
handlingsduglig demokrati är i lika hög grad ego-
istisk som en allr konrollerandg aktiv diktatur.
Om ett land behärskas av hänsynslös privatkapita-
lism eller statskapitalism blir resultatet för gemene
man ofta detsamma. Skillnaderna i övrigt kar. vara
stor4 i sin egoism är systemen lika. Så länge ego-
ismen inte bryts utan fåt florera kommer inget ge-
nomgripande att kunna göras för an livet skall bli
människovärdigt. Det är i sådana sammanhang
käbblet om artificiell födelsekontroll för väster-
ländska kvinnor, om prästernas celibat, om litur-
giska frågor, om nya utuyck för eukaristins myste-
riurn och om en katekesutgåva iinte kan beuaktas
som annat än storm i vattenglas 

- 
alternativt

hönsgård.

Det finns faktiskt bara ett enda alternativ till
vår tids oblyga egoism och det fu oller 

- 
men

det är naturligwis också ett gammalt 
- 

läs reak-
fie1[6 

- 
alternativ.

9 - 7oz83, Credo
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Ekamenik
Men det finns en rörelse som verklligen allvarligt
srävar efter att kasta ut på djupet och lösa frå-
gorna i sin kärna: ekumeniken. På evangeliskt håll
har man hållit på ganska länge nu och nått vissa
delmåI. Man har där åtminstone fått en organisa-
tion som fungerar och man trdffas. Kort sagt: man
har på evangeliskt håll sett splittringens problem
i hela deras vidd och djup samtidigt som man suä-
var efter enhet och förståelse. Ått ha en organisa-
tiotr som fungerar, fora för dialog och samvaro och
aa se problemen är en god början och nödvändig
förutsättning.

På ekumenikens område är vi katoliker ohjälp-
ligt på efterkälken. Samma naivitet, samma biåögda
tro på människans förmåga, samma självsäkerhet
som präglade den evangeliska ekumenikens begyn-
nelseskede fär mar, nu se på katolskt håll men nu
tar den sig >moderna) utuyck: förenklingar, slag-
ord, och lättköpta lösningar 

- 
[e1j sagt otålighet,

oro. Ändå har den katolska ekumeniken från bör-
jan utomordentligt stora fördelar framför den evan-
geliska. Organisationen finns redan färdig sedan år-
hundraden och de detaljer som tidigare saknats har
nu tillfogaa t ex. sekretariatet för de kristnas åter-
förening. Det finns och har också länge funnits en
klart uttalad enhet i tro, bön, lära och teologi i
den katolska kyrkan. Det är därför så djupt tragiskt
att den ekumeniska oron och otåligheten inom
henne skall ta sig uttryck i splittringstendenser och
ytterlighetsriktningar av romantiserande typ och
med romantiskt tänkande, när i stället nyktra lös-
ningar behövs. Lösningar på ekumenikens område
kan givewis endast nås genom en äkta förnyelse:
en ny fördjupning inom teologin, en allvarlig och
trägen bön och över huvud taget fördjupat studium
så att också vi katoliker lär oss vad ekumenik inne-
bär. Yttre manifestationer, friska fräna och pub-
likfriande uttalanden och artiklar och demonstra-
tioner under plakat med enkla slagord leder ingen
stans de mä vara aldrig så påkostade, eleganta eller
baÅota.

Vad som fordras är alltså handling och studiurn

- 
meo först srudium. På svenska finns då Dekret

orn ekotmeniksn 
- 

IJr:.ilmis redintegratio 
- 

of-
fentliggjort av konciliet i november 1964, 1967
utgivet av Petrus de Dacia-förlaget. Till dekretet
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har sekretariatet för de kristnas återförening utar-
betat ett Ekarnenitkt d'irektori*nt, fötsta delen, un-

dertecknat den r maj t967 av kardinal Bea och

dåvarande biskopen, nuvarande kardinalen Jan \7il-
lebrands, utgivet i KIT:s serie som' t 6 ry68.
En nyttig handbok har professor Per Erik Pers'

son i Lund skrivit: Kyrkorna i världen (se Credo

49, 1968, t4z).

Lekmannaklerikalisnt

Studium, ja, visst behövs det srudium, säger kanske

många och tänker därvid på präster, lärda teologer

och teologie studerande. Men nät det nu blivit så

att konciliet och dess intentioner inspirerat annars

både begåvade och balanserade teologer till nya

friska synpunkter och uttryck som är inte bara

ogenomtänkta utan framför allt yrvakna och pteten-

tiösa 
- 

när det nu förhåller sig så kan det väl
i alla fall inte anses reaktionärt att framhålla den
uppgift vi lekmän alltid har haft i kyrkan och
i vår tid med dess utbredda bildning ftamför allt
har fått. På r8oo-talet tog sig Iiberala strävanden
uttryck i antiklerikalism hos många lekmän. Det
var o&så uttryck för en nyvaken yra. Hur vore

det nu om vi startade något nytt och läte detta
rrya taga sig uttryck i ett slags lekmannaklerika-
lism? Vi lekmän kan också låta oss gripas av kon-
ciliets intentioner så som de framkommer i Da-
h,ret otn lekmannaapostolatet - 

Åpostolicam ac-

tuositatem 
- 

offentliggjort i november t965 och
i svensk översättning i Credo a7 Q966), qz (kan
också erhållas som säruyck). Det räcker kanske

med att citen nägra rader ur dekretet för att var
och en skall inse att det kanske är på tiden och

berättigat om vi lekmän tar värt apostolat på samma

allvar som Sankt Peuus gav det i sitt första brev

2i 4-ro som också dekretet bygger på, och gör

apostolatet till en lekmannaklerikalism: rPlikten
och rätten till sitt apostolat har lekmännen geoom

sin förening med Kristus, Huvudet. Genom dopet

inlemmas de i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, och
genom bekräftelsen blir de styrkta med den He'
lige Ändes kraft och bemyndigas av Herren själv
till apostolatet. De vigs till ett konungsligt präster-

skap och till ett heligt folk för att genom hela sin

verksamhet frambära andliga offergåvor och över-

allt på jorden avlägga vittnesbörd om Kristus."
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Att förstå, att sätta sig in i, att inse är det
tiden och omgivningen kräver av os. Ått gå till
grunden 

- 
[ysn med studium. Och vad betyder

det? Ja, när de gamla romarna använde ordet me-
nade de ursprungligen )strävan, önskan, möda>.
Skall egoismen inom och utom de kristnas skara,
inom och utom kyrkan, kunna övervinnas måste
det ske med handling, bön och studium: strävan,
önskan, möda 

- 
utöver den innebörden har vi pä

katolskt håll en särskild möjlighet att ge ordet
en förnyad och djupare innebörd: studium 

- 
offer.

Bengt Thorell'

Aristoteles i Finland

Saen Krobn, sed.an t956 professor i filosofi oid.
Åbo unioersiret, uar i yngre år intresserad. d.o pry-
kologi ocb firskilt au parapsyhologiska problem.
Hans filotoliska aäg har fört hononz till en kun-
skapsteori som räknu med, ,ransmentala realiterer
ocb en uärd,efilotot'i sorn. äger känned.om onz aär-
d.eringarnas objektiaa bakgrund.. Hau lärjange
Lauri Routila oisad.e sig gå i mästareu tpår då
han d.en 16 d,ecernber 1969 förstarad,e en aoband,-

ling om Ari,iroteler: >Die a.ri,stotelische ld.ee d.er

Ersten Pbilorcphie" (Acta Philosophica Fennica
XXilI, Nortb-Holland Plblisbing Company, Am-
srerd.am r969, t86 s., Finmark z8: 45), Arbetet
öppnar oiktiga perc pe Atia.

Lauri Roatilu aa band'ling

kommer förmodligen ingen forskare som i framti-
den ägnar sig åt aristotelisk metafysik att kunna
gå förbi. Som väl är, är f.örf.attaren inte bunden
till en bestämd skola med sina interpretioner. Han
håller en välgörande distans till l7ielands och Dii-
rings språkanalytiska aristotelestolkning. Särskilt
lyckad är granskningen av Reiners och Jaegers teo-
rier. De inledande kapitlen utmärker sig för en
höggradig metodisk medvetenhet. Filosofisk och fi-
lologisk metod balanseras väl mot varandra. Den
unge finländaren bjuder på mer är bara id6er. Han
behärskar rcxten utomordentligt. Även ett tematiskt
så fjärran liggande verk som den "eudemiska eti-
kenu tar han hänsyn till. Framställningen håller



sig nära texten och blir därmed immun mot mo-
derna >dogmatiska" fördomar. 

- 
Författaren före-

fallerran inne på goda våg r, när han försva-
rar en inre relation mellan teologi (i aristotelisk
mening) och ontologi och när han söker förbindel-
sens grundval i att varandet visar en immanent
inriktning mot världens reella upphov. Författarens
tes, framlagd på ett klart språk, verkar alltså över-
tygande.

Åristotelesforskningen har nått fram till ett myc-
ket differentierat skede. Därför måste Lauri Routila,
åtminstone i detaljer, räkna med kritiska ställnings-
taganden från expertisens håll. Säkert är dock att
hans bok i stott sett kommer aft stå sig,

Friedo Ricken SJ

Ariaotulesf ort kningen

är sedan gammalt otoad av en fräga. Aristoteles
var angelägen om grundvalarna. Han sökte princi-
perna. FIan ville förstå världen, och det betydde
för honom att han ville komma åt orsakerna till
vad som händer, insidan av vad som finns. Han
sökte den vetenskap som behandlar det som kom-
mer först, vad det ån vara må. Han sökte alltså
den uförsta filosofin> 

- 
den vetenskap som skulle

bli grundvalen för all annan vet€nskap. Frågan
är nu, vad Aristoteles' id6 om den sökta veten-
skapen närmare innebär: vari såg han "det förstan?
Innebär utforskningen av grundvalarna att söka sig
tiil det som framställs av det allmännaste begrep-
pet, alltså till varandet, to on pa grekiska? Eller
är dess uppgift i stället att syssla med den grund-
läggande realiteten 

- 
är alltså theos, ,g:tdr, dess

föremål, termen förstådd i sin atistoteliska, sålunda
förkristna innebörd? Skall den sökta vetenskapen
vara ontologi eller skall den läggas upp som >teo-

logiken (teologi, som vi säger i dag, fast i en

mening som är underkastad kristen påverkan och
som inte gäller för Äristoteles)? Säkert är att som

människor upptäcker vi oss stå inför viss ordning

- 
en ursprunglig samordning av tingen, alltså

något som vetenskapen kan söka sig fram till, sam-

tidigt som vi inte kan undgå att rikta med en
yttersta sammanhållning av alltet, alltså med något
som själva den vetenskapliga insatsen 

- 
s6m valjs

annan insats 
- 

är beroende av. Vilket kommer
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först, sammanhållningen eller samordningen? Hur
förhåller sig båda till varandra?

Lauri Routila utgår från en litterärkritisk gransk-
ning av aristotelestexter. I nära kontakt med vad
andra forskare framlagt, väger han olika yttranden
av Aristoteles och prövar hur de i tidens och i
logikens ordning hänger samman. Ett litterärt spän-
ningsförhållande mellan skilda delar av det aristo-
teliska författarskapet, fro-för allt av hans meta-
fysik, avslöjar sig under Routilas lika försiktiga
som obevekligt framåtskridande undersökning för
att visa sig vara utslag av en spänning i saken

själv. Metodiskt måste den första vetenskapen vara
den som behandlar det allmännaste ämnet 

- 
ar-

betar med det mest omfattande begreppet. I sak

måste det vara den som ägnar sig åt det första
reella varandet såsom den princip som möjliggör
allt anoat och som därmed är den reella grund-
valen för allting. Hur förhåller sig då det meto-
diska och det sakliga kravet till varandra? Det
svar Åristoteles ger är inte en lätthanterlig patent-

lösning. Dessutom är det inte endast sakens inveck-
lade och svåråtkomliga egenart som ligger bakom
det litterära spänningsförhållande som bildar ut-
gångspunkten till undersökningen. Aristoteles har
själv genomgått en utveckling. Medan han undet
sina tidigare år lutar åt att betrakta teologin som
en överbyggnad till en relativt självständig onto-
logi, är han senare mera påverkad av att varandet
bär en inre inriktning i sig mot världens reella
upphov, så att ontologin på ett intensivare sätt
kommer att bindas till teologin. Oavsett den ut-
veckling man kan skönja var Äristoteles dock all-
tid mån om att både hålla isär och hålla ihop
den ontologiska och den teologiska sidan hos sa-

ker och ting. Den >första, vetenskapen behöll för
honom alltid en dubbelinriktning. Manin Heideg-
ger talar om defl >onto-teologiskau strukturen hos

metafysiken. Därom blir man påmind av Routilas
resultat.

Givetvis är Routilas bok skriven för fackmän.
Men hur mycket en detaljerad bedömning än är
expertisens sak, kar även en filosofisk lekman
skaffa sig någon uppfattning om vad det rör sig
om. Det är ju det egenartade hos filosofiska frå-
geställningar att deras mening på sätt och vis är
möjlig aa fatta utan speciella förkunskaper. Däri
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skiljer sig filosofiska problem från specialvetenskap-
liga. Visserligen rör sig Åristoteles på en hög ab-

straktionsnivå och är därför svfuläst, men vad han
som fiiosof sysslade med, var alltid problem som

sträcker sig ända in i vardagen och som i sina
konsekvenser på ett mer eller mindre rydligt sätt
upplevs av varje människa.

Et t allmänmän s hlig t pro b le n
kan faktiskt spåras i den aristoteliska id6n om en

första filosofi likaväl som i Routilas avhandling.
Det är inte endast det >första" i ordets aristote-
liska mening som visar wå sidor som är olika
utan att för den skull fullständigt kunna skiljas åt.

Även människan är behäftad med en egendomlig
dubbelinriktning.

I tänkandet konfronteras hon med världen 
- 

stäl-
ler sig i relation till den. Tänkandet 

- 
här fat-

tat i dess vidaste bemärkelse 
- 

ilslspsglar någon-
ting. Det är dess naturliga funktion. Såsom tän-
kare blir varje människa medveten om den scen

hon rör sig i. Mellan det tänkande subjektet och
den tänkta realiteten är alltid en skillnad, ett av-

stånd: för att taLa tekniskt: där är en relativ mot-
sättning. Tanken och objektet för tanken il lika
litet identiska som en spegelbild ka"- vara identisk
med den som speglar sig. I och med att männi-
skan ägnar sig åt att tänka och få kunskap, står
hon mitt ernot objekten 

- 
på samma sätt som

när man med intresse betraktar något. Hon kan
visserligen själv bli föremål för sitt tänkande, men
även då innebär hennes tänkande ett /ni,t, emoL

I sitt medvetande om sig själv står människan mitt
emot sig siälv, Detta är den ena sidan hos henne.

I och med att hon aktualiserar den, blit hon sam-

tidigt en individ i egentlig mening. Hon konsti-
tuerar sig så att säga i sig själv. Och ju inten-
sivare tänkandet blir, desto mera hänvisas det till
att försiggå i en enskild människas inre. Det finns
inte något i vilket människan är så individuell som

i sitt tänkande.
Men människan har ännu en sida. Hon nöjer sig

inte med att tänka. Faktiskt lever hon alltid till-
sammans med andra. Ja, genom att i tänkandet vara
inriktad på objekt vinner hon de bästa förutsätt-
ningar för att möta andra individer. Genom aft
såsom tänkare intensifiera sin inåwändhet når hon
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samtidigt utåt. Ju mera hon blir sig själv, desto
mera förmår hon ingå i en levande gemenskap med
andra människor. Det specifika i en gemenskap

- 
det som skiljer den inte bara frän en massa

utan även från en hjord 
- 

ligger just i att alla
som tillsammans bildar gemenskapen är fästa vid
ett och samma objektkomplex. En gemenskap blir
till just i och med att olika personer finner var-
andra i sitt engagemang för en och samma id6.
Det ,är i id6n som de är enade. Och vad är en
id6 om inte något som omfattas av tänkandet! Med
människans förmäga går behovet hand i hand. Män-
niskan kan lika litet inskränka sig till att i tän-
kandet bara betrakta världen som hon förmår leva
utan gemenskap. Hon vilL vara ett element i en
verklig livsprocess. Hon är helt enkelt lagd för att
få förbindelse med andra personer. Det ,mitt emot,
som framuäder som väsentligt i tänkandet medför
samtidigt för människan att det måste kompletteras
av ett "tillsamrnans>. Hon dras på samma gång
till sitt inre och drivs till andra.

Människans liv innebär alltså wå komponenter.
Hon tänker, och hon söker sig till sina jämlikar.
Hur olika de båda formerna av mänskligt självför-
verkligande än är, så genomffänger de ändå var-
andra. På ett liknande sätt som den "första filo-
sofin" och den däri avspeglade världen visar en on-
to-teologisk struktur, så har människan ett logiskt-
dialogi skt dubbelansikte.

Ari s, o, e le s' r elatio a akt aalitet

framträder därmed till en viss del. Åristoteles själv
skulle nog bli förvånad om han finge läsa våra
antropologiska överväganden. Han har rört sig i
tankarnas kyliga höjder. Han har hållit sig f.iilran
från livets hetta. Man har förebrått honom det.
Man anser att han saknade förståelse för tillvarons
dynamik. Äristoteles har inte endast levat på det
avstånd från verkligheten som tänkandet alltid krä-
ver. Därtill har han försummat att ta hänsyn till
fenomen som vi senkomna generationer finner an-
ge\äget att vinnlägga oss om. Därför har man
klandrat honom.

Förebråelserna är inte helt obetättigade. Modernt
tänkande har kommit längre än antikens. Männi-
skan har fördjupats. Hon är inte längre enbart
det mest omryckta objektet för sina omsorger. Hon



har upptäckt att hon själv är det egentliga fö-
remålet för sia intrese. Hon har blivit medveten
om sin inre dimension. Hon har mognat. Aktua-
lism, personalism, existentialism svarar på eller
brottas med frågor som ännu inte besvärade Ari-
stoteles och hans tid. Det är sant att Aristoteles
var en god lärjunge till dialogikern Platon. Han
har uwecklat sina tankar i ständig kontakt med
sina elever och filosofiskt vakna samtida. Den pe-

ripatetiska skolan 
- 

Aristoteles' skola 
- 

var ju
inte endast en grupp av filosofer som tänkte i
samma banor, den var också en oavbrutet diskute-
rande livsgemenskap. Äristoteles tyckte om det ta-
lade ordet. Vi har inte ens något verk som är
skrivet av hans hand, möjligen ett par fragment.
Hans författarskap har kommit till genom nedteck-
ningar gjorda av elever och andra som lyssnat till
mästaren. Men trots att han ständigt förde en aldrig
slocknande dialog fick han i sin filosofi inte grepp
om den existerande människan. Han tänkte knap-
past ens pä att f.änga in människan såsorn hon lever.
I det avseendet var han ett barn av sin tid.

Det är inte det naiva i Aristoteles' asaofysika-
liska världsbild som gör att vi står främ,mande för
honorn. Det är en helt annan naivitet hos honom
som vi har vuxit ifrån, nämligen hans sätt att upp-
leva sig själv 

- 
eller snarare att inte göra det!

Åristoteles kände inte till vår oro. För honom hade
marken ännu inte börjat vackla. FIan var varken
tyngd av jagets börda eller lycklig över att i re-
flexionen ta sig själv i besittning. Han hade ännu
inte överskridit tröskein till den >innerlighet> som
både pinade och fängslade Kierkegaard 

- 
för att

nämna den kanske mest utpräglade representanten
för modern livskänsla. Aristoteles v^r tänkare, ia.
Han kände till konsten att koncentrera sig. Men
koncentrationens mål var för honom objekten.Vi
däremot är oåterkalleligen bundna genom vårt all-
tid närvarande medvetande om oss själva. Därför
har han i ett grundläggande avseende blivit inak-
tuell.

Ändå är Aristoteles fortfarande aktuell. Lauri
Routila framstår som ett nytt vittne därom. Åri-
stoteles lyckades inte att bygga upp eo entydig
ontologi. Just därigenom kunde han iota sin plats
bland historiens ledande filosofer. Han var syste-

matiker men han rättade sig alltid efter det han
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såg och iakttog. Han ville hellre få klarhet i hur
saker och ting ligger till än fuliborda sina egna
cirklar. Det räcker inte med att gön halt vid att
ordna vad man iakttar i ett abstraherande och for-
maliserande tänkande. Det var Aristoteles medve-
ten om. Han hade även upptäckt att verkligheten
dessutom har en reell samman bållning att den
alltså framstår som en enhet. På så vis har Ari-
stoteles alltså slagit in på en väg som vi ännu i
dag saknar anledning att betrakta som ovidkom-
mande. Tvärtom är det just på den vägen vi har
kommit längre. Eller mera preciserat: genom att
innerdimensionen har öppnat sig för oss har vi
nått upp till ett högre plan, ett plan där dock
den dubbelhet återvänder som oroade den antike
filosofen.

Aristoteles hade ögonen öppna för att verklighe-
ten har ett ianusansikte. Han hade ännu inte lagt
märke till vad hans insikter betyder antropologiskt.
Men vad han sett framträder även i människan och
nfu i henne sin mest tillspetsade och eggande ut-
prägling. Det är Aristoteles som hat itat grundskis-

sen till vad vi har kommit underfund med hos oss

själva. Han kunde i själva verket inte undgå att
störas av något som i sin antropologiska gestalt
utgör en väsentlig del av våra egna filosofiska be-
kymmer. Hans id6 om en >första filosofi" år dfu-
för alltjämt aktuell. Den kan inte frånkännas be-
tydelse var än rnänniskor lever och tänker. Dess

aktualitet är ett enskilt fall bland en d,el andra
där vi fortfarande har goda skäl att begrunda ari-
stoteliska id6er.

Det är sant att avståndet mellan Aristoteles och
oss är störe än släktskapen. Därför är hans aktua-
litet endast relativ. Ävståndet är dock inte ett
oöverkomligt walg. Aristoteles presterar snarare en
ungdomlig form av ett tänkande som alltjämt är
värt, ja, som helt enkelt är mänskligt. Vi kan inte
stanna hos honom, men vi fät pä inga villkor
glömma bort honom heller.

Vilbelrn Köster SJ

Tryckt är tryggt

Enil Dooilar (*g.): Hand.bacb d.er Pablizistik, bd.

III: Praktircbe Pabliziaik z, Tei.l.'W'alter de Gruy-
ter & Co, Bethn 1969, XVI och 6j5 s., DM 16: -.
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Det skrivna, eller i modern tid: det uyckta, ordet
förblir 

- 
rcripta manenr. Med denna bekännelse

inleder Emil Dovifat det 3:e - 
och avslutande

- 
bandet av sin handbok (jfr Credo 5o, 1969,

4r f.). Verket bär vittne om utgivarens grundsyn.
Sin färg får Dovifats maxim om det skrivna or-

dets bestånd när man ställer den mot bakgrunden
av det nya läge den publicistiska verksamheten har
råkat in i. Sedan den blivit "rörlig" har dess
inflytande breddats. Det är framför allt w som
står för accentförskiutningen. Situationen åskådlig-
görs på ett slående sätt genom ett för oss alla
välkänt faktum. Vietnamkriget skakar den ameri-
kanska nationen och har fört med sig djupa mo-
raliska och politiska kriser; och det är ingenting
annat än rv-rutan som åstadkommit det. Hela fol-
ket blev ögonvittne till krigets grymhet. Via w
trängde stridernas blodiga realitet in i millioner
familjers living-rooms. Geografiskt sett var kriget
långt borta men fick en omedelbar närvaro. De
ansvariga bakom w-utsändningarna drev dagspres-

sen med sig in på sin linje. Så blev ,vietnam-
äventyretn föremål för hetsiga offentliga diskussio-
ner' Ja, kriget som sådant ifrågasattes som lämp-
ligt redskap för utjämning av mellanstatliga mot-
sättningar. Politikerna förblev inte opåverkade. De
såg sig tvingade att litgga om rodret inför opi-
nionens tryck. Här har alltså en uweckling inom
kommunikationsmedlen f ramkallat en politisk kurs-
ändring. Så mäktig är kommunikationsväsendets
yngsta gren, televisionen.

Ändå är Emil Dovifat övertygad om att scripta
manenL Han påpekar att den elekconiska nyhets-

förmedlingen fastän den är snabbare än den tryckta,
själv lämnar ett nytt belägg för det tryckta ordets
överlägsenhet. Man håller ju på att uweckla me-
toder för elektronisk överföring av texter. Tryckt
il tryggtr. Det man har svart på vitt kan man
begrunda i lugn och ro. Man får överbli& och
kan utnyttja det när man helst vill och i det tempo

som passar en. Dovifats tillit till det skrivna ordet
kompletteras av Helmut Crons bekännelse att redak-
törsyrket är ett av de sista som kräver univetsalitet.
Kontaktförmåga, känsla för aktualiteter, uppslags-
rik optimism och god principinsikt måste föreras i
en skicklig redaktör. Ett yrke som är mer än ett
yrke! Vad som krävs är helt enkelt en människa.
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I handbokens 3:e band behandlar ett femtiotal
experter uteslutande det tryckta ordet. Dess fyra
former: affischen, tidningen, tidskriften och boken,
ställs i mangsidig belysning. Där talas om hur
ounbärlig den tändande id6n är och om den tek-
niska processen vid tryckalstrens tillkomst. Man
får upplysning om kalkylering och juridiska pro-
blem. Den illustrerade pressen framställs av Her-
mann Boventer helt nyktert som ett väsentligen
ekonomiskt företag. Det gäller att fängsla köpare
och att på så vis öka upplagan eller åtminstone
hålla den och med upplagan annonsörerna. Om en

redaktör får för sig att bara en enda gång ersäaa
omslagsflickan i bikini med ett porträtt av en käod
och mycket folkkär men påklädd politiker, ffu han
svälja styrelsens kritik av en nedgång av upplagan.
Det kan töra sig om storleksordningen tiotusen ex-
emplar. Den kulörta veckopressen fungerar som
serviceorgan för driftlivet.

Med handbokens slutband har Emil Dovifats livs-
gärning nått sin fullbordan 

- 
och sin avslutning.

Han hann ännu läsa korrektur. Då bandet gick ut
till bokhandeln hade den 78-årige utgivaren redan
avlidit 

- 
den 8 oktober t969 i Berlin. Hans röst

kommer även framdeles att bli hörd. Dovifat var
förtrogen med det journalistiska hanwerket, och
framför allt var han fylld av ett högt journalis-
tiskt etos. Som akademisk lärare under åren r9z8-
r96r kämpade han för det personliga ansvaret i all
publicistisk insats. Med rhenländskt temperament
lärde han 

- 
som var född i Moresnet, nära Aachen

- 
sina talrika elever konsten att skriva och att

ta ansvar för vad de skrivit. Skribenten får inre
smyga sig undan i anonymitet. Det måste vara
rediga argument han bidrar till opinionsbildningen
med. I en tid då kommunikationsmedia ledsagar
den civiliserade människan i nästan alla livslägen,
ger Emil Dovifats handbok ett panorama. Flera
generationefs erfarenheter har förts sammao.

Scripta rnanent? Det är inte förrän i framtiden
man kommer att vera i vilken utsträckning satsen
var deskiptiv och till vilken grad den var pro-
grammatisk. Tryckalstren ger kulturen dess profil.
De gör det både genom sin existens och sitt inne-
håll. I det avseendet kommer det förmodligen i
alla fall att visa sig att Emil Dovifat haft rätt.

IY. K.
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Birgittasystraroa i Vadstenu Ord att
d.en heliga Bhgitta. Vadstena Affärstryck 1969,
z6 s., kr 5: -.Älf ons Deissler: Icb tterd.e nit d.ir sein.Me-
ditationen zu den Fiinf Biichern Moses. Ilerder,
Freiburg t969, 156 s., DM 9: 8o.

Båda de små kjckerna vill främja bönelivet och
kan därför rekommendetas. När kyrkan lider under
krisfenomen kan hon i sista hand nå förnyelse
endast genom att ösa ur den kraftkälla som heter
bcin. 

- 
Till Alfons Deisslers meditationer kan

anmärkas aa Bibeln inte är fristående. Den är
wärtom förankrad i kyrkan. Som nedtecknat vitt-
nesbörd om troo föregås Bibelns ord av den tro
som lever i kyrkan och kan endast tolkas däri-
från. Ängående Birgitta-bönerna skulle man önska
ett ord om Birgittas egenart. Helgon är inte tid-
lösa. De är kallade att prestera ett speciellt bidrag
till den hemlighetsfulla process som Kristus i kyr-
kan genomsyrar världen med. Var stod Birgitta?
Ju mera bedjaren vet därom, desto bättre finner
han sin egen plats i samma process.

IY. K.

Bernd t Gu staf ss o n: Saenska folkets religion.
Gummessons, Falköping t969, r48 s., häft 19: jo.

Religionssociologiska Institutet i Stockholm har se-

dan det grundades 196z bedrivit en ingående forsk-
ning, har institutets föreståndare, docent Berodt
kyrkliga aktiviteten i landet. Några forskningsrap-
porter, som bl. a. kretsat omkring de s.k. livs- och
dödsriterna dop, konfirmation, vigsel och jordfäst-
ning har institutets föreståndare, docent Berndt
Gustafsson, sammanställt till denna bok, som kan
ge en bredare publik tillfälle att bekaota sig med
institutets arbete och resultat.

Som alla vet är det många flet som deltar i
kyrkans förrättningar än som rimligwis kan kal-
las för medvetet kyrkliga eller ens positivt inställda
till kyrkan.

Flertalet av vära ateistiska br<ider hör till stats-
kyrkan, låter döpa sina barn, nyttjar kyrklig vigsel
och jordfästning. Varför? Gustafsson försöker ge
svar på denna fråga: Det finns ett slags folkreli-
giositet sono s<iker sig förbi alla teologiska defi-

oitioner och kyrkliga bekännelser till en vädd av
symboler 

- 
bilder, melodier, handlingar och riter,

även förräcnirrg r 
- 

där man känner sig hemma,
där man finner meningsfulla erfarenheter och där
man livnär sig av en ordlös religiös tenatik.

Svårigheten med att tolka förrättningarnas höga
frekvens bland icke-troende och uoende gäller hu-
ruvida de fyller en religiös eller en social och
psykologisk funktion.

Här bjuder Gustafssoo pL nägra intressanta an-
satser. Han har t. ex, undersökt hur folk uppfat-
tar förrättningarnas innebrird: som uen fin tradi-
tion och en vacker högtid> (expressiv) eller som

ett medel att komma i relatioa till Gud eller kyr-
kans mål (instrumental) eller som bådadera. Med
hjälp av Rosenzweigs Picture Frustration Test sär-

skiljer han gudstjänsters olika funktioner. Genom
att fylla i upratbubblor> kan försökspersoneroa ge

uttryck föt jag-förstdrkande, moralförstärkande,
trygghetsförstärkande eller kontaktskapande för-
väntningar.

Det är främst mot en sådao bakgrund som bo-
kens undertitel 'Några ord till dess (religionens)
föraktare' måste anses som alltför beskedlig. Ty
här bör präster och teologer kunna dra nyttiga lät-
domar. Om kyrkans moral (M-faktor) uppfattas som
något som går wärs emot människans jag-förvänt-
ning (Es-faktor), så beror detta inte bara på en
bristande förståelse för korsets mysterium och på
en styv egoism, utan också på denna moralteologis
mörka vädds- och människosyn.

En annan upptäckt kar. yara nyttig för predikan-
ten; att det teologiska språket inte ens i sina mest
fundamentala och enkla begrepp leder till entydiga
och önskade associationer. Så knyter en und,ersök-
ningsgrupp spontant samman begreppet synd med
begreppen fri och glad.

Är svenska folket religiöst? Vilka är avgörande,
de zlYo som går till kyrkan på söndag eller
de 98o/" som hör till statskyrkan? Sanningen lig-
ger väl någonstans i mimen. Gustafssons försök
att spåra svenskarnas religion, utgår endast ifrån
den religiösa referensramen, dvs. han fÅgar vad,

folk gör, tänker och känner inför en i sin grund
religiös ran. Man borde också fräga oa ett seku-
lariserat folk inte kanske söker sina >religiösar
uttrycksmedel någon annanstans än innanför ett eta-
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blerat system av religiösa symboler, det som inom
religionssociologin har kallats för functional equi-
valents. Beat, pop och ideologisk medvetenhet har
möjligtvis övenagit religiösa funktioner. Det vik-
tiga dt inte religionens definition, utan var i det
sekulariserade sarnhället det finns den plats, där
människao varseblir sitt livs fräga och där honl
söker uttrycka sitt alldeles egna svar. Också däd
rör det sig om svenska folkets religion.

Det statistiska materialet i boken är ibland svår-
läst. En nackdel är att det sällan ges absoluta
siffror, något som skulle öka jämförelsemöjligheten
mellan olika rader och kolumner. Där procenwär-
den uppges är det inte alltid entydigt, i vilken
riktning siffrorna bör tolkas.

Tryckfelen är vid några ställen mycket störande,
så t.ex. sid. z6fz7 och sid. rz5, där tabellrubri-
kerna har förväxlats, och sid. 66, dfu de helt sak-
nas. De sammanställningar av statistiska data och
ordförklaringar som ges i slutet av boken är nyt-
tiga hjälpmedel. Kanske kunde man av hänsyn till
läsekretsen även önska att signifikanstestets inne-
börd (chi-wå, P) hade förklaraa.

Jämfört med internationella förhållanden är dei
svenska religionssociologiska litteraturen kvantita-
tivt obetydlig. Gustafsson är här en föregångare.
Hans lilla bok är både läsvärd och värd eftertanke.

lY'olt'gang Rrid.el Sl

Ludvig Jönsson: LiawåL Verbum 1969,
r99 s., kr. z6:5o.

Den samling av huvudsakligen predikningar och
meditationer, som Ludvig Jönsson skrivit, är f.rän
ären 1966-68. Han vill vara en förmedlare mel-
lan Evangeliet och dagens människor och slå broar
mellan en trosvärld som av åtskilliga betraktas som
urmodig och ett själsligt armod som just i det
kristna budskapet kan finna näring, om budskapet

- 
nota bene 

- 
förkunnas i en faabar utformning.

Jönsson är realist. Han är medveten om att kär-
lek inte är detsamma som en attityd sorn skryter
med sin tolerans, men inte är oågot atrnat än lik-
giltighet 

- 
eller i alla flall trötthet. En som äls-

kar kan stå ut med att bli illa behandlad, men
han kan inte rycka på axlarna och säga att det
inte spelar någon roll.
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Man skulle kunna spinna vidare på Jönssons tråd.
Han påpekar att livet ställer krav, krav även och
just på kristna människor. Man skulle också kunna
ta ytterligare ett steg: bakom kraven måste man
kunna spåra sakförhållanden. >Börat' måste ju ha
sina rötter i ett ,vafar. Bakom moralen måste det
finnas en ontologi. Det kristna budskapet är vis-
serligen en maning, eventuellt en utmaning, men
på samma gång uppenbarar det hur saker och ting
ligger till och vad vädden och dess gudomliga
bakgrund eg€ntligen är. Är inte tiden snart mogen
för Ludvig Jönsson och andra med hans grundin-
ställning, att se det och i sin verksamhet förverk-
liga det?

V/. K.

K j ell Barnekow m. fl.: Kärlek ocb äktenskap.
Verbum, Stockholm t969, 78 s., kr 8:5o.

Boken går ut på att i >kärlekens> namn uppluckra
normerna över sexuallivet. Författarnas övertygelse
att ,ingen annan umgängesform är så personligt
genomgripande som den sexuellau (sid. 48) skulle
i och för sig kunna bilda en god grundval för
behandlingen av kärlek och äktenskap. Men de
framlagda reflexionerna är knappast övertygande.
Fastän författarna kräver tålmodig och välunder-
byggd argumentering (sid. 37), presterar de inte
själva något åt det hållet. De laborerar med en del
oprövade förutsättningar. I denna recension kan det
inte bli tal om att granska sådana påståenden som
att överbefolkningshotet wingar oss till artificiell
födelsekontroll (sid. 4:, jfr zo,zz), att en rigo-
rös lagstiftning f:: mkallar dubbelmoral (sid. 3a-
35) eller att en mjuk behandling av homosexuali-
tet är mera i överensstämmelse med Kristi anda
än en sträng sådan (sid. 6>). Yaå som här skall
påpekas är endast att de i boken framföråa arga-
menten är alltför bräckliga för att de skall räcka
till som stöd för vad som påstås. Författarnas till-
vägagångssän i praktiken awiker för övrigt på
ett pinsamt sätt från deras unryckliga deklaratio-
ner. Frånkänner de t. ex. teologisk analys och kyrk-
lig uadition ,alla anspråk på att sitta inne med
det definitivt räna svareru (sid. z4), så gör de just
dålrigenom klara anspråk på aa själva sitta inne med
den definitiw rätta bedömningen.



Svenska Ky,rkans Centralråd har inte velat utge
boken. Den enklaste och rimligaste förklaringen
därtill vill ärkebiskop Josefson enligt förordet se

i att Centralrådet är ett serviceorgan och icke en
kyrkostyrelse.

V/. K,

Åke Kastlund: Resa genom suart ocb uirt.
SKDB, Stockholm rg6l, go s., kr rz:-. Domi-
nique Pire: Att bygga fred.. Verbum, Stock-
holm 1968, 166 s., kr r4;-. James McNeish:
Ensam mot mafi.an. En biografi om Danilo Dolci.
SKDB, Stockholm t967, z7o s., kr 3o:-.

När man läser Åke Kastlunds bok Resa genom svzut
och vitt kastas man mellan hopp och missmod in-
för framtiden. Hopp därför att Kastlund berättar
så mycket glädjande om vad de kristna kyrkorna
lyckats uträtta för de föruyckta färgade folken och
missmod därför att han samtidigt ger en skräm-
mande bild av hur apartheid har blivit en inte-
grerad del i framför allt boerkyrkans teologi. Han
är med milnga andra sydafrikakännare övertygad
om att den dag denna kyrka drar undan det stöd
den ger regeringen i dess segregationspolitik iir dess

tid ute. Detta ökar ytterligare det ansvar som vi-
lar på hela kristenheten i f.räga om rasåtskillnader
i hela världen!

Resa genom svart och via är alltså en enkel
berättelse om intryck från en resa som i huvud-
sak omfattar besök på de lutherska kyrkornas mis-
sionsstationer. Till de inuessantaste och samtidigt
mest skrämmande avsnitten hör berättelserna om
författarens möte och samtal med tre representan-
ter för kyrka och stat, moderatorn (dvs. styresman-
nen) för Sydafrikas största vita kyrka, Nederduiae
Gereformeerede Ketk, en ställföreträdare för den
nye anglikanske biskopen i Kapstaden och en riks-
dagsman med stort inflytande. Detta är ingen upp-
byeelig läsning!

Kanske hade man mot denna bakgrund öoskat
an Kastlund anlagt en fränare ton i sina redo-
görelser och att han uteslutit de många >smårev-
liga' inslagen i sin reseberättelse.

Det soD emellertid gör eo beredd att acceptera
detta i Resa gerom svart och vitt är läsningen av
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en annar bok, radikalt skild från den förra, men
ändå till sitt syfte intimt sammankopplad med den,
nämligen dominikanpatern Dominique Pires Än
bygga fred. H& lär man sig att de stora svavel-
doftande predikningarna kanske ,inte alltid dr
rätta vägen.

Dominique Pire, r958 tilldelad Nobels fredspris
framför allt för sitt arbete för en människovärdig
tillvaro för Europas flyktingar, är en respektingi-
vande förespråkare för de ,små medlenn i kampen
för ett samhälle byggt på €n positiv fred. Boken
är en dialog mellan pater Pire och hans vän och
medarbetare med. dr. Charles Dricot. Greppet är
mycket lyckat. Dricot ffu representera den ibland
skeptiske, ibland rådville läsaren-världsmedborga-
ren. Ämnet för samtalen är hur man skall nå fram
till en varaktig fred, det som pater Pire kallar en
positiv fred, inte den nuvarande relativa freden
bygsd på kallt krig eller ens fredlig samexistens
till nöds.

Även vid läsningen av denna bok känner man
sig ibland vanmäktig. Hur mödosam och svår är
inte den våg pater Pire skisserar och som han
kallar den broderliga dialogen! Men hela tiden åter-
kommer pater Pire med realistisk uppmuntran, rea-
listisk därför att han inte blundar för de svårig-
heter som tornar upp sig, då han begår av männi-
skorna att de inte skall vara uanti-andran dvs. att
de skall försöka acceptera att människorna är olika,
men ändå att mänskligheten utgör en enhet.

Ätt bygga fred är en enkel, konkret bok som
varmt kan rekommenderas till ett studium inte
minst hos de aktiva ofredsgrupperr som fi,nns runt
om i ,landet. Värdefullt är också att de dokument
som dr Dricot och pater Pire hänvisar till i sina
samtal återges i sin heihet i bokens slut (Biologiska
aspekter i ttac;f.rägan, som utarbetats av eft antal
framstående antopologer från hela världen, FN:s
Ållmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna
och Europarådets konvention angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.)

Dessa dokument har ofta synts vara rena skriv-
bordskonsruktioner, men det finns några männi-
skor som givit oss andra ett exempel genom att
söka förverkliga deras innehåll bland de sämst lot-
tade. Till dessa hör pater Pire och dit hör också
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Danilo Dolci. Den senare har ofta varit föremål
för olika värderingar och det har kanske varit svårt
att komma åt >mannen bakom verket". Nu har
hans medarbetare James McNeish givit oss en om-
fattande beskrivning av personetr Danilo Dolci,
hans uweckling och hans arbete. Denna biografi,
Ensam mot mafian, är en utomordentligt välskri-
ven bok, som ger medryckande och fascinerande
läsning. McNeish berättar utförligt om Dolcis ar-
betsmetoder, de sociologiska undersökningarna som
brutalt blottat ett namnlöst elände på Sicilien, om
Dolcis långa fastor för att framtvinga ätgilder frän
regeringshåll och om de resultat han nått. Man
kan nog lugnt säga att författaren inte skönmålar
Danilo Dolci. I stället blottar han en inre osäker-
het som väl för de flesta var okänd i samband med
denne till synes kraftfulle man.

Den katolska kyrkans roll i detta sammanhang är
inte glansfull. "Det finns många som gärna skulle
vilja se ett närmande mellan Dolci och den ka-
tolska kyrkan i Italienr, skriver McNeish och det är
väl förståeligt. Dolci ger anledning till kristen
självrannsakan. Han är 

- 
såvitt mao utifråo kan

bedöma 
- 

en av de människor av ugod vilja" 56111

Johannes XXIII talade orn och en av dem som verk-
ligen söker förverkliga det kristna kärlela,budska-
pet.

Bhgiua lY/inbäcA

Daniel-Rops: Tbe Life of Our Lord.. Bwns
& Oates, London 1965, t9z s., sh. 8/-.

Daniel-Rops' "biografi, är i viss mån en kortare
och mindre lärd version av författarens tidigare ut-
komna verk (rS+;) med samma titel; den är en
from meditation över Jesu liv och gärning av en
lärd författare som med hjälp av alla tånkban
associationer xikt fånga läsaren. Hela tiden utgri-
ende från evangelisterna gör författaren återblickar
mot Gamla Testamentets värld, beskriver noga se-
der och bruk i historien kring Kristus samt belyser
med citat från senare diktare och bibelteologiska rön
på ett okomplicerat sätt Jesu liv på jorden.

Boken tycks typiskt katolsk då den ger en vision
av uaditionens rikedom och nödvändighet för att
förstå Bibelns ord om Kristus. Möjligen kunde
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man invända att mångfalden av associationer skapat

en viss ytlighet i beskrivningen. Boken är trots det
en mycket god inledning och inspirationskälla till
fördjupad meditation och lämpar sig väl för re-
trätter och studiecirklar inte minst bland ungdom.

Charles Keeping har illusuerat med enkla och le-
vande bilder väl anpassade till texten.

A.-Cb. Misgeld'

Dictionnaire de Spiritoralitl, fascicules XLII-XLII,
1967, f.asc. XLIV-XLV, 1968, Beauchesne, Paris.

Håifte XLII-XLIII avslutar det stort upplagda upp-
slagsverkets sjätte band, häfte XLIV-XLV inleder
dess sjunde. En läsare i Skandinavieo upptäcker
med glädje en artikel om Grund.tuig med en bib-
liograli som tagit upp även skandinavisk litteratur.
Grundtvig presenteras som den Danska Kyrkans
store skald och förnyare och förkämpe för folkhög-
skoleid6n. I artikeln om Gregorius 7Il påminns man
eftertryckligt om att det uppslagsverk man har i
händerna gäller fromhetslivet. I förbindelse med
Canossa-påven finns inte ett ord om förhållandet
mellan stat och kyrka. Man får inte heller någon
upplysning om samme påves aktiva insats för präs-
ternas celibat. Under uppslagsordet bellenisrn gprs
rent hus med det från Adolf von Harnacks tid ned-
ärvda missförståndet att fornkyrkan under den hel-
lenistiska kulturens inflytande skulle ha genomgått
en alienation. Dualismen mellan kropp och sjäI,
som betonades av Platon och neoplatonikerna, upp-
levde kyrkofäderna helt visst som en frestelse, men
den blev klart övervunnen. Även i andra avseenden

står kyrkofäderna under hellenistisk påverkan, men
de har i sin tur i lika hög grad ompräglat hel-
lenistiska mönster. Fäderna har i själva verket så

avgjort levt i Evangeliets tankevärld, att de i stäl-
let skapade ett nytt språk. Inte nog med att de

bildade nya ord, vedertagna talesätt fick dessutom
en ny innebörd. Fornkristenheten gjorde nya, djup-
gående erfarenheter och fyllde obekymrat det givna
språkmaterialet med sin egen anda. Språket visar
hur starkt kyrkan växte och med vilken säkerhet
hon blev och förblev sig själv.
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Hans Urs von Balthasar: Einfahungen,
Auf rJ(egen christlicher Einigung. Kösel, Miinchen
1969, r49 s., DM r r: 8o.

Schweiz ligger mer eller mindre på halva vägen
mellan Rom och Holland, mellan Franktike och
Tyskland. Redao det geografiska läget säger någon-
ting om den schweiziske teologen Hans Urs von
Balthasar och om den plats hans teologiska för-
fattarskap har i dagens liv 

- 
vilket inte gällel

f.ör alla schweiziska teologer! Han är europ6.
Redan titeln till hans nya bok fängslar. >Einfal-

rungen) är ett nyskapat ord som ger en dubbel
association på grund av sin kombination av verbet

"einfaiten, (att vika ihop, vända tillbaka till mit-
ten) och substantivet uEinfalt" (enfald). Balthasar
soker fånga in bägge föreställningarna i ett enda
begrepp. Ifrån brirjan och under seklernas lopp
har kyrkan formulerat, uwecklat och preciserat sin
tro. Stora teologer har genom sitt tänkande syste-

matiserat tron. Den folkliga fromheten har på sitt
sätt gett liv och uttrycksformer åt tron. I dag ät
det på tiden att återvända till det >enda nödvän-
digau (Luk ro: 4z). Och denna "enfaldiga> mitt
är den trefaldige Gud vars kärlek blivit manifes-
terad för oss genom hans Sons död och uppstån-
delse. Fötfattaren behandlar fyra ämnen för att
visa vägen från mångfald till enfald: teologins och
fromhetens tudelning, klyvningen mellaa de teolo-
giska vetenskapsgrenarna, kyrkans enhet och den
bibliska trons teologiska pluralitet, det personliga li-
vets mångfasettering. Den femte uppsatsen i sam-
lingen (Nur wenn) visat 

- 
i konc€ntrerad form

och på ett uttrycksfullt språk 
- 

både särarten av
och sambandet mellan elementen av den kristna
tron. Under olika aspekter framträder ltan som är
enocbsom är >sanningen> (sid. r+7).

Balthasar är en djup tänkare och en radikal kris-
ten, just det som kyrkan behöver i dag.

Klaus Dietz SJ

V a lte r öh m a n: Lektnannatro.Karlskrona r969,
Verbum, t7z s,,kr. z4: 

-
Valter öhmans bok innehåller en sammanställning
av uppsatser från de sen,rste tjugo fuen, där ämnen

som trons samordning med vetandet, den kristnes
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samhällsengagemang och lekmannens uppgift i kyr-
kan och världen behandlas. Författaren, som är bo-

satt i Schweiz och till yrket kemist, är sedan länge

livligt engagerad i luthersk lekmannarörelse. Den
stilistiska dräkten har tyvärr en alltför from ptägel
för att boken skall kunna påräkna den läsekrets

även utanför de kristna leden som innehållet skulle
förtjäna. Öhman är inte särskilt revolutionerande
i sina uppfattningar men har heller ingen ambition
att vara det 

- 
i gengäld finner man hos honom

åtskillig nykter klarsyn av en art som det ofta finns
anledning eftedysa i dagsdebatten.

Soerre Sörenson

Klirren bamanism, Årsbok 1968, 331- s.,kr. 22i 
-.Årsbok 1969, 4rz s., kr. 26,-. C\fK Gleerup

Lund.

Årsböckerna ger en god inblick i intellektuellt liv
och i livsåskådningsdebatten i Sverige. Förutom re-
presentativa artiklar, huvudsakligen om tros- och
livsgestaltningsftägot, finner man eo lång rad bok-
recensioner; i årsboken 1968 il det rro, i bandet
för t969 till och med r5o. Givewis framkallar
de kritiska frågor. Ämnesområdet medför det. Så

verkar det t. ex. föga övertygande och genomtänkt
när Ragnar Holte betraktar temporära lidanden som
oförenliga med tanken på en kärleksfull gudomlig
försyn. Eller ett annat exempel: Tor Ragnar Ger-
holm tycker, att >vad som är sant i någon slags
absolut objektiv mening, det är ytterst en livsåskåd-
ningsfråga>. Hät inställer sig en liten undran. Vill
denna deklaration själv vara en livsåskådningsats

- 
en >trosartikel" 

- 
eller något annat? Exemp-

len förråder en viss svaghet i behandlingen av prin-
cipproblem, vilket dock inte hindrar aft årsböc-
kerna visar sig tämligen vederhäftiga i detaljfrågor.

Vad den allmänna målsättningen hos årsböckerna
berrätfar, saknas än så länge en punkt. Förbundet
för kristen humanism 

- 
vars arbetsutskott står som

utgivare 
- 

vill ju propagera för en humanistisk
livssyn. Därför borde man ta större hänsyn till
den nya situation som humanismen råkat in i på
grund av de tekniska kommunikationsmedias explo-
siva växt uoder de senaste årtiondena. Med en förr
i tiden okänd intensitet sprids nu en livsåskådning
som knappast har mycket gemens.rmt med den hu-
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manism som grundarna av förbundet för kristen
humanism för en mansålder sedan var eniga om.
Något stäliningstagande till eller åtminstone någon
uppmärksamhet på det för humanismen 

- 
och för

allt humant 
- 

förändrade läget vore alltså önsk-
värd. Kommer fusböckernas kommande fugängar att
göra någon insats i den riktningen?

IY, K.

Sigrid Gillner: S*tenörernar natr, Gleerups
Bokförlag Lund 1969, 316 s., kr. r j: 

-.
'Änsvarstagande kädek till människan, hennes mar-
ker och landskap, fri forskning om jorden och dess

öde och människans gränslösa mod att ge sig hän
i det arbetet., Detta är vad Sigrid Gillner i sin
nya bok anser att vi just nu bäst behöver och visst
har hon rätt. De funderingar hon presenterar och
de samtal hon för med sin läsare i denna samling
veckokåserier gär alla ut på att vi lever i en ,su-
tenörernas natt> dvs. världen domineras av männi-
skor som säljer för egen vinnings skull. Detta gäl-
ler enligt författarinnan inte minst Sverige.

Sigrid Gillner vill van något så ovanligt som
en vanlig människa som (oftast i motsats till en
sådan) i skrift inför offentligheten framlägger syn-
punkter och åsikter, som vi andra då och då fram-
för i privata samtal eller bara tänker för oss själva.
I min recension av förra årets bok, Undersåtar,
(Credo nr. 4, 1969) skrev jag att man >mörer en
människa som vågar ftamföta sina åsikter oavsetr
om de kan karaktäriseras som 'radikala' eller 're-
aktionära'... Detta är säkert något vi behöver mera
av i vår politiska och kulturella debatt.u Ållt detta
gäller också i hög grad om Sutenörernas natt. Vad
som tywärr of.ta tar udden av denna befriande Lti-
tik är dock bristen på koncenration. Mångordighe-
ten och upprepningarna som knappast stör kåserier
och kritik läst med större tidsmellanrum bjuder här
ett kompakt motstånd och hotar då och då att
skymma de väsentliga resonemangen. En liknande
företeelse är de personliga 

- 
ibland i mitt tycke

alldör personliga 
- 

angtepp Sigrid Gillner rik-
taf mot olika personer, som av en eller annan an-
ledning stått och står i rampljuset. Jag tror inte
man med en sådan tvärsäkerhet Lan uttala sig om
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drivkraften i människors handlande oavsetr om detta
kan förefalla en osmakligt!

Jag använde inledningsvis begreppet ,samtal med
sin läsare> som något utmärkande för boken (lik-
som för alla de många samlingar Sigrid Gillner
utgivit). Det är såvitt jag Lötstfu en princip i hen-
nes författarskap att inte beskära eller ändra något
i kåserierna när de utges i bokform. Jag ttor att
en sådan princip är felaktig. Den åstadkommer
alltför lätt oklarheter som är ägnade att fnmkalla
osanna beskyllningar och missförstånd från läsarens
sida. Här måste metoden underordna sig saken,
nämligen aft f.ranif.öra id6er, som, om de kunde
läsas rakt på sak, säkerligen skulle bidra till att
nyansera en alldör ofta enkelspårig debatt och be-
rika d'iskussionen om hur vi skall bygga vårt sam-
hälle i världen.

Birgitta \YtinbäcA

\(aldemar Hammenhög: Gustaa Tjäd.er.
\(ahlström & \(idstrand, Stockholm 1969, zo7 s.,

kr. 34: 5o,4r: jo,

I N7aldemar Hammenhögs romaner framträder en
alltmer fördjupad kunskap om det andliga livet,

"andligt" då taget inte bara i psykologisk bemär-
kelse utan även enligt den inre, >själsliga> dimen-
sion där den rnänskliga personens möte med det
gudomliga eller 

- 
i kristna termer uttryckt 

- 
med

den personlige Guden äger rum.
Hammenhög är inte bara en mästare i att genom-

föra en naturalistiskt exakt beskrivning av sina ro-
manfigurers yttre apparition, beteenden, levnadssätt,
miljö, sociala relationer (eller mest brist på sådana)
m. m. FIan är även en av de få svenska föfiattarc
som förmår visa upp och med stor mänsklig för-
ståelse analysera de fördolda och för personerna
sjålva ofta omedvetna eller åtminstone oartikulerade
spfuen av inre, andliga rörelser, viljan till eller
längtan efter renhet och godhet, av en mitt i allt
elände, ensamhet, övergivenhet och förtvivlan spi-
rande aning om sann människovärdighet. Men där-
till kommer, sdrskilt i denna roman om Gustav
Tjäder, en djärv och i stort trovärdig framställning
av den ovanifrån kommande, oförtjätta och omska-
pande gudomliga nådens inbrytande in i en i reli-



giöst avseende helt okunnig och obildad mänm-
skas sjäI. Gustav Tjäder, den genom alkoholism
av den yttersta kroppsliga och själsliga upplös-
ningen hotade skomakaremäsaren, drabbas helt
plötsligt av det inre ljus och dras allt djupare
in i den andliga kraftsfär, som så erf.atna kristna
mystiker som den heliga Teresa av Avila, Broder
Lorens och den ryska pilgrimen skriver om.

Vid slutet av boken avbryts berättelsen om Gus-
tav Emanuel Tjåder, men efter omnämnandet av
ytterligare några "perifera sakerr kommer ändå
,något litet som hör till Gustavs centrumr: rTäm-
ligen säkert ,är att ha\ i varje fall medvetet och
märkbart, upphörde att bedja denna bön. I stället
koncentrerade han sig alltmer på att bedja för
andra .. . att Gud skulle förbarma sig över alla
alkoholister och narkomaner, och till och med för
de många smäIangarna som själva var i nöd. Han
bad för hororna och hallickarna d*f& att de satt
i samma läckande båt ... och oavbrutet utökade
han förbönslistan till att omfatta allt det samhäl-
lets bottenskrap som dök upp i minnet från hans
egna förnedringens och föraktets och hatets och
själrupptagenhetens år ... Men det finns ingen
antydan om och än mindre något bevis på att han
omvände en enda människa ...> ,Kan man fräga
ut honom? Nej. För han är en av de tio rättfär-
diga männen under den här epoken, kan man kanske
väga såga. Hur som helst med sådana funderingar,
här slutar berättelsen om Gustav Emanuel Tjäder
rned ett citat från honom själv: Gud gör mej inte
löjlig.'

Josel Gerlach

Herd.er-f örlaget

i Freiburg i Breisgau ger i sina publikationer i
viss utsträckning en bild av tidens anda. Födags-
listan uppvisar en del encyklopediska verk: upp-
slagsböcker, handböcker och kollektioner.

Under de senaste wå åren har uppslagsverket
Der Neue Herd,er med de 5:e och 6:e banden
avslutat den alfabetiskt uppställda delen. Ytterli-
gare ätta band skall behandla olika speciella ämnes-
komplex, Tvä har redan kommit ut, de övriga år
snart att vänta. För r97o utlovar förlagsreklamen
det r:a bandet av ett verk om tre band i psyko-

logi. Lexikon d.er Päd.agogik i 4 band skall full-
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botdas under innevarande år. Även f& Staatslexi-
kon förbeteds en komplettering. Dokumentationen
om Andra Vatikankonciliet i 3 band blev färdigt
redan 1968: Das Zuteite Vatih,eniscbe Konzil, Do-
Aarnentation und, Kommentar, en komplettering till
Lexikoo fiir Theologie *nd. Kircbe, z:a upplagan.

Bland handböckerna märks Hand.bach d.er Kir-
cbengescbichte. Band llllz (1968, z8l s.) behand-
lar tiden "vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum
Vorabend der Reformation>. Författare är Hans-
Georg Beck, Karl Åugust Fink, Josef Glazik, Er-
win Iserloh och Hans \7oltet. Handbucb d'er Pa-
storaltbeologie har rned banden III (1968, 6ll s.)

och IV (rs6g, I Ss s.) slutförts. Hand.bucb d.er

Dogmengeschicbte visar upp wå nya delar: I 3b
om Die Inspiration d,er Schrilt av Johannes Beu-
mer SJ och II zb om Die Engel av Georges Ta-
vard (båda rg68). Ur paperback-kollektionen Har-
der-Biichetei. som har ökat med ett sjuttiotal nya
nymmer må här nämnas: Pierre Rondot, Der ls-
lam, Norbert Max Ifildiers, Kirche fi'ir
eine grössere lYeh, David Ändreas Seeber (utg.),
Katholikentag in lVid.ersprucb, Hans Urs von Bal-
thasar, lYer it ein Cbrist?, Max Thtrian, Der
Glaube in der Entscbeidung, Holland 

- 
die ilr

hante Kirche, slutligen Josef Pieper, Das Vierge-
sfann, 

- 
Även Quaestiones disputatae har vuxit

med flera nya band, där särskilt Josef. Ziegler, Yont
Gesetz zilrn Gewissen (nr 39, t968, 248 s.) kan
nämnas.

För att nu gå in på ett par detaljer: Josef G.
Ziegler gör rent hus med talet om att katolikerna
lyder påven medan icke-katoliker följer sitt sam-

vete. Han gör klan att 
- 

enligt katolsk överty-
gelse 

- 
samvetet är den avgörande normen för

allt rnänskligt handlande, utan att det för den skull
av sig själv skapar de regler det följet. Samvetet

är soarare tolken till än källan för lagen. Om Zieg-
ler hade avstått från att under exemplens täckman-
tel sälja personliga åsikter, hade hans bok även

i metodiskt avseende blivit oklanderlig.

Josef Pieper behandlar i Das Viergespann gre-
kernas fyra kardinaldygder, klokhet, rätwisa, mod,
måttlighet, på sitt lika överlägsna som traditions-
enliga sätt. Sammanhanget mellan mänskligt och
kristet frrmträder och på samma gång den kristna
livssynens speciella dj,rp. 

- 
I Holland 

- 
die ris-
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kante Kirche tecknas Hollands katolska kyrka som
ett modellfall för kyrkligt liv. Framtiden skall ut-
visa vad som är efterföljansvän eller inte. Landet
har ju under senare år vunnit exmaordinär publi-
citet. 

- 
Max Thurian, som är Taiz€-kommunite-

tens teolog, påpekar i Der Glaube in der Entschei-
dung med eftertryck att kristenheten inte fåt
glömma att be, vare sig liturgiskt eller privat: bö-
nelivet är ett nödvändigt villkor för både inre för-
nyelse och de splittrade kristna gruppernas åter-
förening. 

- 
Hans [Jrs von Balthasars lilla bok

\(er ist ein Christ? som berör kyrkans läge har
tidigare rekommenderats i Credo (so, 1969, g:).
>Katholikentag im Widerspruch" handlar om kato-
likdagen i Essen 1968: mycket av det som hotar
dagens kyrka inifrån framträdde där utan att ges

någon lösning, fronterna förblev öppna. 
- 

Nor-
bert Max lU7ildiers är efterföljare till Teilhard de
Chardin. Hans bidrag, Kirche fiir eine grössere

'il(elt, till en inre förnyelse ffu alksä läsas med
god urskiljningsförmåga. 

- 
Pierre Rondot ger i

Der Islam en sanmanfattande framställning orn
islam, Han har tidigare publicerat större verk om
muslimerna.

I sin bok om skriftinspirationen i Hand.buch
d.er Dogntengescltichte framlågger Johannes Beu-
mer på sitt sedvanliga, kunniga och noggranna sätt
en omfattande redogörelse för källorna till kyrkans
lära. Den säkra positiva grunden för tänkandet är
därmed lagd. Nu kan linjerna dras från inspiratio-
nen i dess teologiska innebörd till vad modern krea-
tivitetsforskning menar med inspiration. Både teolo-
gin och antropologin skulle kunna ha nytta av om
de mötte varardra. 

- 
Änglana behandlas i samma

verk av Georges Tavard under medverkan av Andr6
Caquot och Johann Michl. Författarna visar sig
van goda teologer, då de sätter in änglarna i den
kristologiska dimensionen.

I den del av Hand.bacb d.er Kircbengetchicltte
som här anmäls behandiar fem kända historiker,
högmedeltiden och den del av kyrkans uweckling
som omedelbart föregick reformationen. Påvedö-
mets medeltida utformning teckoas under sitt var-
dande vid början av rroo-talet, på sin höjdpunkt
under rzoo-talets första årtionden, till dess ned-
gång under senmedeltiden. De österländska kyr-
korna framställs i särskilda avsnitt. Verket rekom-
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menderar sig självt. Det gör det inte minst genom
sin omfångsrika bibliografi och ett sakregister på
inte mindre än 4 zoo uppslagsord.

Med det 3:e bandet har dokumentationen om och
kommentaren till Andra Vatikankonciliet avslutats.
Verket har av påven Paulus VI betecknats som den
hittills bästa utgåvan av konciliedokumenten. Tex-
terna framläggs i latinsk originaltext och i tysk
översättning i den kronologiska ordning de antogs
av konciliet. Band III inneMller dekretet om kyr-
kans missionsverksamhet, dekretet om prästernas

ämbete och liv, pastoralkonstitutionen om kyrkan
i dagens värld och slutligen en text som fram-
lades för konciliefäderna och diskuterades, men inte
antogs; den behandlar äktenskapets sakrament.
Kommentarerna ledsagar texterna. Även den efter-
konciliära utvecklingen har man tagit hänsyn till.
Fyra exkurser behandlar encyklikan Populorum pro-
gressio (om folkens utveckling), kommissionen
Iustitia et pruq kärlekens kyrka och slutligen ency-
klikan Humanae vitae (om födelsekontroll). I ett
bihang ges en sammanställning av konciliets inre
och yttre väg och därmed den ram inom vilken de
enskilda dokumenten måste läsas. Författarna till
kommentarerna dr 39 till antalet, däribland många
som i egenskap av koncilieteologer var med om do-
kumentens tillkomst. Tre register öppnar väg till
bandets rika innehåll, ett register över de teolo-
giska facktermer som konciliet använde. Avslut-
ningsvis kan sägas, att yad som var möjligt omedel-
bart efter konciliets avslutning, har här gjorts. Se-

rare tider har nu fått en möjlighet att finna något
av konciliets egen atmosfär i detta nu slutförda ar-
bete.

Der Neue Herder har infört den nyheten att
varje sida har förutom två spalrer med text en sma-
lare spalt med skiftande åskådliggörande material,
huvudsakligen porträtt av personer som behandlas
i textspalterna. Uppslagsverket har alltså moderni-
serats och givit bilden dess numera självklara plats.
Genom de många porträtten av kända, och även
mindre kända, kvinnor och män, betonar Der Neue
Herder sitt intresse för människan. Tekniken och de
exakta vetenskaperna har i själva verket här inte
överbetonats som signaturen rnr fann en smula
oroande i Der Grosse Herd.er (Credo 36, 1955,
r47 I.). I bd V behandlas uppslagsorden Odra



till Setzlatte, i bd VI orden Setzling till Zz. Ea
nyhet är också, att ett >korversationslexikon> av-
slutas med ett ,Litetaturanhangu, en systematisk
förteckning över lexika, handböcker och oriente-
rande sammanställningar övet enskilda vetenskap-

liga områden. Den intresserade läsaren ffu alltså

vägledning för vidare studier.
Handbucb d.er Pasoralrheologie är värd ett eget

kapitel. Pastoralteologin exponerar nämligen här ett
tämligen nytt stadium i sin uweckling. Hittills har
den för det mesta inte varit något annat än en
sammanställning av reflexioner över predikan och
över den kateketiska undervisningen, undet senare
årtionden även liturgin. Nu har Franz Xaver Ärnold
(död i januari r969), Ferdinand Klostermann, Karl
Rahner, Viktor Schurr och Leonhard M. 'Weber

börjat en omfattande forskning i den kristna för-
kunnelsen i vidaste bemärkelse. Pastoralteologin har
blivit vetenskap om kyrkans liv i hela dess bredd
och i alla dess former. Handboken ger ett slags
panorama över vad som händer i kyrkan, mera
pteciserat: över de allmänna strukurer som hör till
och aktualiserar sig i kyrkans reella liv. Verket
har lagrs upp som ett teamv/ork vilket var nöd-
vändigt om en oågorlunda uttömmande behandling
av ämneskomplexet skulle lyckas. I underubriken
anges handboken vara en praktisk teologi övet kyr-
kans liv i dag. Här hat pastoralteologin i själva
verket blivit eo jämbördig syster till de tre andra
gtenatna av vetenskaplig teologi, den bibliska, den
systematiska och den historiska.

Som den nu föreligger visar handboken för pas-

toralteologi spår av den tid då den har kommit
till. Djupgående brytningar håller ju på att upp-
stå. Utgivarna talar sj'älva därom i förordet till bd
IIL Handboken har alltså sammanställts av olika
Iörlattare under en tid som visar snabba föränd-
ringar, och det kan då givetvis inte undvikas att
den uppvisar vissa fasförskjutningar. Som exempel
på områden där det konkreta läget ständigt glider
ifrån inventeringen och den vetenskapliga reflexio-
nen, kan nämnas studentsjälavården och försam-
lingslivet (i bd IID.

Ett par detaljnotiser kan ytterligare vara på sin
plats.

I det av Karl Lehmann med rapp penna skrivna
bidraget om mötet mellan kristna och ateister (i

Utterdar

bd UI) tycks något vara bortglömt, nämligen att
den katolska udormningen av kristen tro och den
inom dess ram uppståndna teologin åtminstone i
ett avseende visar en särskild kraft. På katolskt
håll har man sett att den kristna ron har förteo-
logiska implikationer som i sin tur ät möjliga att
inse oberoende av tron och framför allt att detta
logiska förhållande mellan tro och förnuft senast

under högmedeltiden har blivit medvetet och, om
inte i alla detaljer, dock i princip har artikule-
rats. Här ligger förutsättningar för en kristen-ateis-
tisk dialog som ibland förbigås. De är dock
lika ofråokomliga som hoppingivande och lock-
ande. Lehmann visar benägenhet att endast hålla
sig på det sociologiska planet. Det finns andra
typer av reflexioner han kunde ha utökat sin fram-
ställning med.

Som mindre lyckat måste Franz Böckles bidrag
om äktenskapsmoralen (i bd IV) betraktas. Fötfat-
taren gör nämligen avkall på de för en handbok
gällande principerna. Han tar personlig ställning
mot den förnyade förkunnelse orn sambandet me[-
lan äktenskapligt umgänge och inriktningen på
konceptionen som framläggs i encyklikan Humanae
vitae (den z5 juli rg68). I stället för att referera
ptoblemen och ge en överblick över olika lösningar
försvarar han sin egen ståndpunkt. Dessutom är ar-
gumentationen på intet sätt övenygande. När för-
fartarct stöder sig på en >långt gående överens-
stämmelse mellan moralteologer i alla länder" (VI
sid.74) tycks han glömma att det kan vara en van-
lig företeelse inom alla vetenskaper. Det händer
emellertid inte så sällan att en uppfattningi, som
en tid omfattas av vetenskapsmän i alla länder,
vid ett senare stadium i den vetenskapliga proces-
sen överges. Förändringen i det moraliska medve-
tandet hos många trogna medlemmar i kyrkan (sid.
8o) bevisar inte heller särskilt my&et, så länge
den inte underkastas en noggrann analys, och det
ger sig Franz Böckle inte alls in på. En av kärn-
punkterna i f.ågat är sexualitetens plats och funk-
tion i människan som helhet. Den nämns av Böckle,
men han diskuterar den inte närmare. Trots sin
betydelse har den ,även i den allmänna debatten i
anslutning tiil Humanae vitae behandlats styvmo-
derligt Böckle är alltså inte ensam. När hans be-
visföring är svag, kan han alltid ursäkta sig med
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att en handbok inte är den rätta platsen för en
uttömmande behandling av enskilda frågor, framför
allt inte när de har så många skikt som moral-
f.ågor i allmänhet och problem om äktenskapet
i synnerhet. Så mycket större anledning borde han

dock ha haft att hålla s,ig inom ramen för den
målsättning en handbok Lxir ha.

Till de särskilt lyckade partierna i handboken
kan däremot Fritz \fulfs arbete om ordenslivet
räknas. Tonen visar det lugna erigagemang som
man tycker om i teologiska framställningar. Om-
dömena * väl awågda. $7'ulf är medveten om att
ordenslivet behöver en inre förnyelse. Men han
är försiktig när det gäller att antyda möjliga vägar
för framtiden. Två detaljer måste dock göras till
föremål för kritisk granskning.

\7ulf påpekar att ordenslivet under senare tid
inte sällan var behärskat av en rångsynt frälsnings-
individualism. De enskilda ordensmedlemmarna
strävade efter att "rädda sin sjäI" men glömde
ofta att kristen kallelse alitid är en kallelse till
en funktion i kyrkan. Kallelsens innebörd kan för
den kallade vara mer eller mindre medveten, men
den är alltid ekklesiologisk. Hur glädjeväckande
en sådan syn än är, inställer sig ändå frågan: måste
kärlek till ett kontemplativt liv alltid innebära en
{rälsningsindividualistisk attityd? Hur kan det i
så fall komma sig att en kontemplativ nunna, Th6-
röse av Lisieux, har gjorts till skyddspatron för
missionen, alltså den insats där kyrkan rrcst aktivt
söker sig ut i vädden?

I(ulf påpekar vidare att ordnarna, även och
kanske framför allt de gamla, mer än förut har
upptäckt i hur hög grad deras gtundare varit be-

roende av sin tids konkreta historiska läge, således

omständigheter som i dag inte längre kan betrak-
tas som normgivande. Här ser han en del av den

kris som hotar dagens ordensliv. Det finns ingen
anledning att bemöta vad han framhåller. En sida

i händelseförloppen tycks dock ha råkat i skymun-
dan. En bestämd situation i historien, även om
den bildar epok, betyder inte endast inskränkning,
något som måste övervinnas. Frigörelse kan inte

vara vär enda attityd till gångna tiders iosikter och
åsikter. Ett äkta framåtskridande kan kräva ett av-
ståndstagande men även bekräftelse. Det är sant
att varken den enskilda människan eller en grupp

- 
ett folk eller en kulturgemenskap 

- 
någonsin

skulle mogna, om de inte skulle kunna växa ifrån
sina förflutna uwecklingsstadier. Men det är lika
saot att allt som under en gången tid verkligen

'är fnmsteg måste bevaras för att iogå i de för-
blivande förutsättningarna för fortsatt växt. När
det gäller att stiga upp på ett berg, skall man inte
stanna på halva vägen. Men man bör väl inte hel-
ler oär man tror sig skymta topperi förakta den
mödosamma väg man tilbyggalagt i glädje över
att kunna ta ytterligare några betydelsefulla steg.

Ju mer dagens kyrka skyndar framät, desto störe
anledning har hon att ltara på sin vakt. Hon får
inte förlora redan uppnådda nivåer. Trosmedvetan-
dets inre historia är ännu inte skriven. Men här
har inte bara teologerna utan även de stora bed-
jarna och givewis ordensgrundarna \ar sin be-

stämda plats. I den mån de var hämmade av sin
tid, får vi sträva vidare. Har de däremot fört sin
egen tid fnmät, får inte vi förslösa det de vunnit.
Ordenslivets förnyelse är en lika rängande som
svår uppgift. Det gäller att söka vägen mellan en

obehärskad ikonoklasm och en trångbröstad histo-
rism.

Avslutningsvis kan man alltså anknyta till reflex-
ionerna från recensionens början. Herder-födagets
publikationer ger en bild av krisen i dagens kyrka
och den värld vi befinner oss i, åtminstone när
det gäller västerlandet. Bedömningarna är motsatta
och principerna utes.luter varandra. Sådant är läget.
Det är alltså inte endast smakfrågor det rör sig
om. Det krävs wärtom ingående tankearbete för
att sålla ut alla de synpunkter som inte hör till
saken. Skrivkonsten är i ständig spridning, men
oivån hos dess alster i dag tycks inte gå att hålla.
För skribenterna är detta knappast något att be-
römma sig av. Men för ett födag är det ett plus,
när det kan inregistrera tidens strömningar.

v/. K.

450



Till redaktionen inkomna böcker

Medicine in Metamorphosis. Studies in Exi-
stentialism and Phenomenology. Editor: R. D.
Laing. London 1969, Tavistock Publications
Limited. 164 s., sh. 38/-, s 1.90,

Th. Maertens - J. Frisque: Kommentar
zu den neuen Lesungen der Messe, 2.
Erste bis achte Woche, zweiter bis achter
Sonntag. Freiburg 1969, Herder, 392 s.

Th. Maertens - J. Frisque: Kommentar
zu den neuen Lesungen der Messe,3, Ascher-
mittwoch bis Ostersonntag. Freiburg 1970,
Herder, 360 s.

Odo Casel OSB: Das christliche Opfermy-
steilum. Zur Morphologie und Theologie des
eucharistischen Hochgebetes. Graz 1 968,
Verlag Styria, 719 s., DM 65: -.
Kai Henmark: Jämlikheten och samtalet.
Stockholm 1970, Rab6n I Sjögten,260s.,
kr. 35: 55.

Bibelsyn och Bibelbruk. Biskopsmötets
bibelkommission. Biskop Sven Sil6n m. m.
Lund 1970, Håkan Ohlsons fötlag. 158 s.,
kr. 19: -.
Tage Lindbo m: Mellan himmel och jord.
Stockholm 1970, P. A. Norstedt &Söner,
151 s., kr. 25: -.
Samfundet örebro Stads- och Länsbiblioteks
Vänner. Meddelande XXXVI 1969. Redigerad

av Henning Wieslander och Karl Gustav
Wirde. Ljungföretagen Örebro, 98 s.

Olof Lintoni Brevettill hebfterna. Tolkning
av Nya Testamentet. Stockholm 1970, Ver-
bum, 192 s.

Ko n rad Af germ issen'. Konfessionskunde.
Achte Auflage. Neu bearbeitet von Heinrich
Fries, Wilhelm de Vries SJ, Erwin lserloh,
Laurentius Klein OSB, Kurt Keinath. Pader-
born 1969, Bonifacius, 336 s., DM 64:-.
Josef Andreas Jungmann: Christliches
Beten in Wandel und Bestand. M[inchen
1969, Ars Sacra, 22O s., DM 14: 80.

Wif libald Kammermeier. Männer im Ge-
åef. Freiburg 1970, Herder, 320 s., DM 9: 80.

Lou i s Evely: Love Your Neighbour. London
1969. Burns & Oates, 92 s., sh. 16/-.
Pope John XXlll Letters to his Family.Trcns-
lated by Dorothy White. London 1970, Geof-
frey Chapman, 834 s., sh. 95/-.
Robert Braun: Vad händer i Sverige. Upp-
sala 1970, Pro Veritate. 134 s., kr. 16:50.

Annales Academiae Regiae Scientiarum Up-
saliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Upp-
sala Årsbok 13i 1969. Uppsala 1970, Almqvist
I Wiksell, 119 s., kr. 25: -.

KATOLSK BOKHANDEL
Drottninggatan 71

Tel.08-21 3305
A . 111 36 Stockholm
Postgiro 5 16 30

Katolsk litteratur (svensk, enselsk, tysk)

Krucifix
Kristen konst
Grammofonskivor m. m.



Ansvarig utgivarer Josef Gerlach

Redaktionen: Wilhelm Köster, Sverre Sörenson och Bengt Thorell

Redaktionens adress: S:t Johannesgatan 5A,75235 Uppsala. Tel.018-11 6828

Expeditionen: S:t Johannesgatan 5 8,75235 Uppsala. Tel. 0'l 8-13 35 43,

postgirokonto 77876, Credo katolsk tidskrift, Uppsala

CREDO utkommer 1970 med fem nummer. Pris för årsprenumeration 25 kr., för lösnum-

mer 7 kr. Prenumeration genom bokhandeln eller expeditionen; beställning av lösnummer

hos expeditionen. Prenumeration för studerande vid lätoverk, universitet, högskola eller

liknande läroanstalt 15 kr. (angiv läroanstaltens namn på postgirotalongen).

Adresserna till detta nummers medarbetare: Professor Dr. Friu Baade, Döstern-

brooker WeS 110fl2| D-2300 Kiel. Docent Per Beskow, 77012 Sunnansjö. Fil. dr

Tage Lindbom, Askrikegatan 17,115 29 Stockholm. Professor Dr. Oswald von Nell'Breu-

ning SJ, Offenbacher Landstr. 224, D-6OOO Frankfurt a. M. Fr. Henrik Roelvink ofm,

Teatergatan 1,58222 Linköping. Alla andra genom redaktionen.

Almqvist I Wiksells Boktrycketi AB, Uppsala 1970

Dominikanernas
Bokhandel

Kristen litteratur

Krucifix
lkoner
Grammofanskivor m. m.

Linn6gatan 7*79, 1 1 4 60 Stockholm
Tel. 08- 62 38 63. Postgiro 5 47 62

- svensk och utländsk


