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Sedan sist

Frangois Mauriac

avled den r september i fu i sitt hem i Paris. Ett
Iw agnat åt ordet har slocknat. Mauriac var en
framstående fcirfattare. I mer än vanlig grad för-
mådde han verbalisera sig, vilket också erkändes
då han år r91z erhöll nobelpriset.

Han föddes den rr oktober 1885 i Bordeaux.
r9o9 kom hans första diktsamling Les mairu ,ioin-

lsr. Romanen blev emellertid snart hans väsentliga
uttrycksform. r9r3 kom berättelsen L'enfant
cbargö d.e chai.net. Han uppfostrades i en miljö
med sränga katolska uaditioner men upplevde
först så sent som r9z8 en inre genombrytning som
medförde hans slutgilti ga elgagemang i den tro
han uppfostrats till. Hans romankonst nådde under
r93o-talet en första höjdpunkt. Stilen blev tätare,
livssynen ljusare än under yngre år. Ett melanko-
liskt drag förblev dock alltid. En underton av
smärta har aldrig försvunnit ur Mauriacs diktning.
Han oroades ständigt av konflikterna, konfrontatio-
nen mellan den individuella människans livsvilja
och de nedärvda och fastlåsta livsmönstten. Mau-
riac tillhör den generation vars förhållande till alla
former av establishment är rubbat. Han ville vara
diktare, men när man f.rägade honom om han an-
såg sig v^ra en kristen diktare blev svaret alltid
wekande. Han ville inte låta sig inrangeras i ett
färdigt sammanhang. Hans bundenhet låg djupare
än på de litteraukritiska klyschornas plan.

Äv hans liv och uweckling att döma var hans

reella engagemang mera lidelsefullt än vad han för-
mådde överföra till sina litterära verk. Under det
spanska inbördeskriget väcktes hans polemiska
läggning. Hans antifascistiska attiryd gjorde honom
snart till en av de drivande krafterna i R6sistance
mot nationalsocialismen. Han grundade tidskriften
La table rond.e och började skriva tidskritiska dra-
mer. Sedan 1948 publicerade han politiska artik-
lar i Le Figaro *h blev medarbetare i Figaro lit-
töraire och i L'Express. I kyrkliga frågor tyckte
Mauriac inte om progressistiska tendenser vilket
han tillsammans med andra katoliker öppet visade
i en adress som 1968 riktades till påven. Under-
tecknarna bekände där sin tillgivenhet.

Om hans lilla redovisning Ce que 'je crois
(1962) har det sagts att litteraturkritikerna ville
hänskjuta boken till teologetna, de däremot var
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benägna att betrakta den som litteratur. Sant är att
Mautiac inte var teolog i ordets egentliga mening.
Hur intensivt inriktad han än var pä överperson-
liga mäl och hur naturlig kristen livssyn än var
för honom, nådde han dock aldrig fram till att
i ord få grepp om djupdimensionen. Han bör inga-
lunda klandras därför. Inte ens teologer har det
aILa gätger lätt att fänga in det trosmedvetande
som är levande hos Guds folk och möjligen hos
dem själva. Det hör till vår tids nödsituation att
någonting visserligen händer i innerskiktet, men att
den teologiska reflexionen ännu inte trängt ner
till vad det egentligen rör sig om. Så mycken makt
över ordet hade inte heller Frangois Mauriac. Det
var dock inte få läsare som genom hans författar-
skap fick ett begrepp om kristendomen, ja, enstaka
fick hos den store franske författaren hjålp att
finna vägen till kyrkan.

>Import> au ind.isha nilnnor till Earopa

har under de senaste månaderna upprepade gånger
varit föremål för behandling inte endast i kolore-
rad veckopress utan även i pressalster som gör an-
språk på att betraktas som seriösa. Perspektiven har
varit snäva. Ja, fördomar uppvisade än en gång sin
seghet. Ändå kan samtidigt något annat noteras.
De missförstånd och misstag som brukar spridas
i kommunikationsmedier och delvis till och med
i undervisningen i skolorna tycks van i avtagande.

Vetenskapen har f& länge sedan demaskerat ta-
let om den ronaturliga uppfinningen av kloster-
livet>, och man kan inte längre blunda för det
nyvaknade intresse för kloster och klosterfolk som
uppståft bland icke-katoliker. En växande ström av
inte minst unga söker sig sedan flera ät till Tazä,
till ett modernt kloster som inte ens är katolskt.
Det är inte endast nyfikna turister som finner vä-
gen dit utan många som anar en speciell mening
med ordensfolkets liv och vill söka sig fram till
något som saknas i deras egen jäktade tillvaro. Man
kan här också peka på den verksamhet som bedrivs
i Sankt Davidsgården i Rätwik och den fnmgäng
den rönt även om den inte alls är ett kloster.

När man nu behandlar nunnorna från Kerala
och gör försök till bedömningar krävs mera kun-
skap om kloster än vad en vaniig tidnings- och
ry-reporter förfogar över. Vad som dock borde
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kunna vara tillgängligt I& allvarliga pressmän är
de speciella sociala förhållanden och den befolk-
ningsstrukrur som råder i Kerala.

För närvarande lider Kerala av ett visst överuyck
inifrån. Unga kvinnor söker liksom efter en ventil.
De vill få utbildning, komma ifrån ett materiellt
elände som för det mesta är okänt i europeiska
länder och undgå den hävdvunna könsdiskrimine-
ring de i sitt hemland fortfarande är utsatta för
och som de just genom sin katolska uppfostran
fått upp ögonen för. Deras längtan inifrån har
nu mötts av ett behov utifrån: en del europeiska
kloster har rekryteringssvårigheter. (En mer detalje-
rad redogörelse ges i KIT, Katolsk Informations-
tjänst 8, r97o m r3).

Om oegentligheter förekommit skulle endast en
noggrann detaljundersökning kunna framvisa det.

I nuvarande låge har man varken rätt att beskylla
dem det angfu f.& ufiffel" av något slag eller
blankt awisa påståenden om att sådant förekom-
mit. Vad som däremot är viktigt att uppmärk-
samma utöver allt annat är den teologiska bakgrun-
den till de händelser som väckt så mycket upp-
seende. Kristi kyrka är övernationell. Det tillhör
dess fundamentala villkor. Kyrkans univetsalitet är
förutspådd i den gammaltestamentliga förkunnel-
sen och klart utsagd i Nya testamentet. Universali-
teten kan då givewis inte undgå att medföra vissa
praktiska konsekvenser. En av de mera välgörande
följderna är exempelvis att den teologiska forsk-
ningen och utbildningen aldrig på katolskt håll
låtit sig stängas in i nationella fällot trots att den
ofta i hög grad har förnyats av enskilda represen-

tanter och bestämda skolor. Här finner vi ett av
de områden där kristen teologi varit med om att
bana väg för nutida vetenskap 

- 
som i sin tur

sålunda visar sin släktskap med tron. Bäda dr
expansiva. De har en inneboende tendens aft ut-
vidga den bärande personkretsen. Mot att ordens-
systar flyttar från ett land till ett annat eller byter
kontinent kan man alltså lika litet 

- 
eller mycket

- 
anföra invändningar av principiell natur som

mot utbyte av forskare och studenter, både på pro-
fanvetenskapens och på teologins plan. Tvärtom
har ju sådant i alla tider ansetts naturligt och nöd-
vändigt.

När det gäller noviserna frän Kerala'år det dock
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inte bara universalitetsprincipen som kan åberopas.
Det är också nödvändigt att ta hänsyn både till
den ktistna trons ställning i en människas liv och
till förhållandet mellan Europa och Indien.

Tron och kyrkan kan inte bara ytligt beröra en
människa. Här ligger en avgörande skillnad mellan
kristen övertygelse och politiska åsikter och parti-
tillhörighet. Allvarlig ltisten övertygelse genomsy-
rar, omgestaltar och nyskapar människan och vad
hon bär inom sig. Även hennes folktillhörighet
som ju är utmärkande för varje mänsklig varelse
och som ingen kan vara utarr påverkas och inlem-
mas i hennes kristna liv. Olika miljöer och olika
folkseder och bruk påverkar också den kristne. Där-
för måste kyrkans liv i olika världsdelar och länder
få olika udormning alltefter de olika mänskliga,
sociala mönstren och de regionala förhållandena. I
dag dr fågor kring relationen mellan den univer-
sella kyrkan och de regionbundna utformningarna
av kristet iiv särskiit aktuella. Vad som med för-
kärlek diskuteras är kompetensfördelningen mellan
kyrkans centrala ledning och de lokala, ansvariga
instanserna 

- 
biskoparna. Tänkande och hand-

lande i juridiska kategorier står tydligen alltjämt
i förgtunden. Äv mycket större vikt är dock inner-
sidan hos samma problem. Den pluralitet vi har
att räkna med i den över hela jorden utbredda kyr-
kan måste framför allt medföra en mångfald i tros-
livet. I och med att europ6er bär ut det kristna
budskapet till andra världsdelar har de alltså inte
rätt att samtidigt påwinga andra länder och kultu-
rer sin europeiska särart. Så mycket kan sägas ur
missionsteologisk synpunkt. Men det lrävs något
mer. Läget är nog klart så länge man håller sig
till mera principiella betraktelser. Desto besvärli-
gare blir problemen när man börjar växla det all-
männa, principiella kapitalet till vardagslivets små-
mynt.

Den konkreta frågan om de indiska nunnorna i
Europa blir ännu mera invecklad genom det fak-
tum att Europa och Indien från kristen synpunkt
befinner sig i olika stadier av mogoad. Europa kan
se tillbaka på en lång kristen historia. Den kristna
medeltiden är bakgrunden till allt europeiskt, in-
begripet även den moderna ateismen. Det som i
Europa är givna fakta, är okänt i indiska samman-
hang. Trosmedvetandet har i Indien andra drag än



hos oss. Trons förverkligande i vardagen sker inte
på samma sätt som i Europa Personliga och teo-

logiska problem står alltså bakom den aktuella
ununneimporten> och ger den en särskild räckvidd.
Om indiska unga kvinnor vill söka sig till europe'
iska kloster, får detta endast ske sedan man tagit
hänsyn till rättmätiga intressen och fördelar för
både den indiska och den europeiska kyrkan. Man
kan förmodligen gL ett steg längre och säga att
överföringen av noviser från Kerala till europeiska
kloster är försvarlig endast i den mån det 

- 
direkt

eller medelbart 
- 

tiån^r kyrkan i Kerala.

Ett år ny liturgi
Den 3o november i år kan vi se tillbaka på ett
års bruk av den nya mässordningen, ordo missae,

som introducerades på första adventssöndagen

1969. Ettårsdagen ger anledning till ett par mar-
ginalanteckningar.

För det första kan vi notera aft det nya sättet

att Iir:a mässoffret introducerades utan nämnvärd
friktion. Det finns goda skäl att framhäva det ef'
tersom det oftast är krissymptomen inom den ka'
tolska kyrkan som för närvarande står i blickpunk-
ten. Den nya ordo missae bemöttes och godtogs

i varje fall av kyrkfolket så självklart att vatie
vaken iakttagare måste ha insett att disciplinen 

-om nu ett så anstötligt ord fortfarande ar anvånd'
bart 

- 
inte alls är genombruten. Ja, det ligger

något imponerande och något trösterikt i att de

tongivande medlemmarna i en kyrka som är spridd
över hela jordklotet står eniga inför sin centrala
hemlighet, inför sin eukaristiska livskälla' Något
allvatligt motstånd mot mässreformen kan inte re-
gistreras. Betänkligheter framfördes visserligen
men av allt att döma rörde det sig inte så mycket

om vägande sakskäl utan mest om äldre människors
förståeliga irritation över ändringar. Den mäss-

liurgi som under ett långt liv uttryckt och format
deras personliga fromhet har iu förändrats.

För det andra måste vi emellertid konstatera att
översättningarna av de nya texterna till olika språk
uppenbarligen tillkommit med en viss hast. Språk-

behandlingen har knappast uppnått den nivå som

utmärker den latinska originaltexten. Olika om-

ständigheter tycks ha bidragit. Vår tid präglas just

inte av genomtänkt och förfinad språkkultur 
-

Sedan si.st

inte ens av mustig konkretionsförmåga. Det är inte
endast totalitära regtrmer eller rmultiskribenteru
inom press och motståndare till ufinkulturo som
gynnar språkslarv och spelar med språkliga glid-
ningar, även teknisering, politisering och byråkrati-
sering gör sitt. Uppenbart är dessutom att över-
sättarna hade kalkylerat rätt när de inte fruktade
en alldör intensiv konuoll från församlingarnas
sida. I många kyrkor och kapell 

- 
framför allt

utanför Sverige 
- 

finns ingen utgåva av den nya

ordningens latinska grundtext tillgänglig. Genom-
resande präster som inte behärskar landets språk
och gärna skulle vilja läsa sina mässor på latin
lämnas lika mycket i sticket som sådana språkkun-
niga katoliker som skulle kunna vara intresserade

av att jämföra de nationalspråkliga versionerna
med otiginalet. Däremot visar den nya ordningen
upp ett latin av samma klass som vi i lirurgiska
sammanhang vant oss vid.

I hög grad glädjeväckande är 
- 

för det tredie

- 
något som inte bara har med den nya ordo

missae att göra utan framför allt med den nya
ordningen för läsningar i mässan. Det för många
överraskande har skett att inte bara teologerna utan
även vära menigheter håller på att upptäcka Bibeln
på ett nytt sätt I början var det många regelbundna
mässbesökare som blev förvånade över en del bi-
belord som de aldrig förr hade hört och som de

inte hade väntat att finna i den Heliga Skrift. Åt-
skilligt verkade först svfubegripligt och gör det
alltjämt. Men den första reaktionen har redan bör-
jat vika. Kyrkfolket har upptäckt hur berikat ur-
valet av bibeltexter i mässan blivit. Bibeln har en

bredd som man inte känt. Vilken kraft och skönhet
har inte psalmerna! De betydligt längre avsnitt
som nu reciteras eller sjunges mellan läsningarna
har blivit den gudstjänstfirande församlingens egen-

dom 
- 

tidigare endast förbehållen de breviarie-
läsande prästerna. Bibeln upptäcks på nytt som

en aodlig kost som inspiterar i ordets egentligaste
betydelse och samtidigt kan ge kraf.tiga tankestäl-
lare. Det mest betydelsefulla med den nya mäss-

ordningen är troligen att texter ur Bibeln nu fått
ett större utrymme. Guds ord kommer mer till sin
rätt, inte endast privat utan även i gudstjänstlivet.

Bibelrörelsens pionjärer har fått sina djärvaste
drömmar uppfyllda. En ny sida hos bibelordet
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kommer också fram när det läses och åhöres i
gudstjänsten 

- 
under förutsättning att man kan

höra det som läses. Det blir något annat än att
läsa en text privat i stillhet. S:t Paulus visste re-
dan att tron kommer genom att lyssna 

- 
fides ex

auditu. Många får nu uppleva det som en realitet.
Läsningarna har på söndagarna utökats från wå
till tre (i vissa länder läses obegripligt nog fort-
farande bata *ä), och texterna för söndagarna har
nu fördelats i en över tre år löpande ordning och
för vatdagarnas läsning har vi en ordning som
sträcker sig över wå fu. Dessutom läses nu grup-
per av verser ur psaltaren responsoriskt. Därigenom
kommer den poetiska kraften till sin rätt. Allt detta
innebär ungefär en fyrdubbling av texterna ur Bi-
beln. Det har faktiskt hänt att icke-katolska kristna
sagt sig vara avundsjuka. Hittills har man på pro-
testantiskt håll känt en viss överlägsenhet när det
gäller kontakten med bibelordet Nu ser man sig
passerad av den katolska kyrkan. Här i Sverige är
vi i det lyckliga låget att vi redan har vårt lektio-
narium klart, åtminstone så långt det behövs. En
av vära kyrkoherdar har på ett målmedvetet sätt
tagit på sig mödan att skriva ut bibeltexterna i
stencilerat skick och ställa dem till församlingspräs-
ternas förfogande. Inget sökande alltså, texterna
finns redan sammanställda, en stor lättnad för de
pressade församlingsprästerna. Därmed ligger
Sverige före en del traditionellt katolska länder,
där man inte velat nöja sig med stencilerade lös-
blad och således nu blivit efter. Inte ens latinska
lektionarier finns att få. Vatikanens uyckeri hoppas
att få ut dem till väten r97r,

För det fjärde skall vi här inte förbigå det nya
i att de svenska översättningarna av de liturgiska
texterria använder singularformer. Det finns om-
dömesgillt folk som beklagar det. Texterna har
förlorat i högtidlighet, det är sant. Men priset är
inte för högt för den vinst vi har gjort: en större
närhet till livet.

Ävslutningsvis vill vi nämna ett par nya hjäIp-
medel. Förlaget Geoffrey Chapman, London, fram-
lägger en People's Massbook med den nya mäss-

ordningen samt upropria" Iör sön- och helgda-
garna (rz8 sid., sh 4f -). Ftamf& allt har en präst
från stiftet Liverpool, Fr. Änthony Bullen, hos för-
laget Darton, Longman & Todd i Loodon utgivit

en Catholic Prayer Book, bunden i mjuk klotpärm,
zo7 sidor, en bok lämpad att ha i fickan. Den
kostar bara ro shilling, ett pris väl anpassat till
vad allmänheten kan och borde ha råd till när det
gäller en bönbok. Den innehåller texterna till
sakramenten och givewis den nya mässan på eng-
elska och latin samt de f.yra nya kanonbönerna. Läs-
ningarna har inte tagits med. Den lilla engelska
publikationen har också samlat en rad böner för
privat bruk och för eventuella ordgudstjänster. Bo-
ken kan stå som mönster för liknande verk på
andra språk.

Hur går d.et lör kyrkan?

Den frågan söker ärkebiskop Ruben Josefson be-
svara i sin nyutkomna lilla bok med samma titel
(Robert Larson AB, Stockholm r97o). Till att
börja med, är det inte något ont att säga om pub-
likationen. Den har i dagspressen fått ett erkän-
nande i vilket varje omdömesgill läsare har goda
skäl att instämma. Det är bara wä små komplet-
teringar som tränger sig på. För det första är det
visserligen sant att antalet katoliker i Sverige 

-såsom ärkebiskopen säger 
- 

under de senaste år-
tiondena har ökat betydligt genom invandring, men
samtidigt måste man ha i minnet att den katolska
kyrkan i Sverige inte uteslutande består av invand-
rare. Det finns wärtom ett avsevärt antal svenska
katoliker. Utan sina svenskfödda medlemmar skulle
den katolska kyrkan i Sverige inte alls vara vad
hon faktiskt är. Och för att nu gå utöver det ärke-
biskopen framför, är för det andra begrepper in-
vandrarkyrka möjligen berättigat så länge man rör
sig med demografiska reflexioner. Statsmän och
parlamentariker kan alltså använda termen. Teolo-
giskt däremot är termen inte tillräcklig, åtminstone
inte när det gäller ett kristet samfund. För den
kristna religionen i alla dess utformningar är ju
universalismen 

- 
eller borde åtminstone vara det

- 
lika utmärkande som sanningsmedvetandet.

Kristenhetens stora elände ligger just i att univer-
salitetskravet faktiskt i dag il kopplat till trossys-
tem som rots långtgående överensstämmelser inte
är helt förenliga med varandra. Varje kristen grupp
lider av det. Det både nedsätter kristendomens strål-
ningskraft och oroar aIIa akta kristna, var de än
stå-r.



ALF HÄRDELIN

vär

Under nägra dagar i maj ry7o hölls i Luxemburg den fjärde internationella New-
man-konferensen med omkring 4o deltagarc från ett ro-tal länder i Europa och

Åmerika. Eftersom det i år är hundra år sedan Newmans Grammar ol Assent
publicerades, var det naturligt att konferensen präglades av detta märkliga arbetes

tematik, av ftägorna om samvetet, förnuftet och auktoriteten. Men det var också

naturligt, att denna tematik ställdes samman med det Vaticanum I, som avsluta-
des r87o, och med det Vaticanum II, där Newman, har det sagts, var den i de-

batterna oftast citerade teologen ftän nyare tid. Det är inte min avsikt att hår
referera vad som sades i konferensens föredrag och diskussionsinlägg 

- 
de förra

kommer för övrigt att tryckas i härnäst utkommande volym av Newman-Studi.en.

Kanske kan konferensens tematik och syftning bättre belysas genom nägra f.ri-
stående reflexioner kring rubriken till den belgiske Newman-kännaren P. Jan
Hendrik Ifalgraves inledningsföredrag över temat: Newman, prophåte pour
notre temps.

Newman torde idag 
- 

vid sidan av Kierkegaard 
-v^ra 

den kristne r8oo-tals-
tänkare, som lockar de flesta forskare till studium. Redan detta faktum säger, att
många anser Newman vala angel,ägen just nu. Newman tillhör inte den iddhisto-
riska paleontologin utan han är en del av vär verklighet, han har upplevt och ver-
baliserat väsentliga stycken av vår tids intellektuella, andliga och teologiska proble-
matik. Vill man hävda detta, kan man räkna med en tämligen bred uppslutning.

Men är det också rimligt attkalla Newman en >>profet för vår tid> och vad skulle
det i så fall kunna tänkas innebära? En minimidefinition av en profet är antydd
genom det som redan sagts: en sådan måste ha ett angeläget ärende. Den som är
förtrogen med Bibeln är böid för att vara försiktig med begreppet profet. Man
utnämner eller uwäljer inte någon till profet. Profeten kommer till sitt folk, sänd

av Gud. Han drabbar folket. Han ber inte om tillstånd att få komma. Av en

sann profet låter folket varna sig. Därmed är en övre gräns antydd: att erkänna
någon som profet innebär att fullkomligt utlämna sig till honom. Visserligen finns
det en kritisk instans också över profeten, nämligen - 

förutom Gud själv 
- 

Lagen
och de ord som Gud genom tidigare sanna profeter talat till sitt folk. Det är
inte svårt att översätta denna gammaltestamentliga norm till vad som gäller för
en profet i kyrkans tidsålder: den kritiska instansen över en sådan är >>den tro
som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga>> (J"d. A). Man bör alltså
vara försiktig 

- 
fc;r sin egen skull 

- 
med att erkänna någon som profet.

Om nu Newman är en profet för vår tid, så har han en ställning någonstans

mellan de antydda undre och övre gränserna. Yar? Konferensens diskussioner vi-
sade, att en sådan ftäga, met eller mindre klart förnummen, sysselsatte flen av
deltagarna. Man ansåg det viktigt art intresset för Newman breddades. Det måste
göras klart, att Newman verkligen är relevant i och för vår tids diskussioner, att

Newman - profet for
trd/
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han 
- 

med andra ord 
- 

befinner sig över den undre gränsen. Men skall detta
varc möjligr, räcker det inte med ett enbart bistoriskt studium; ett kritiskt New-
man-studium är nödvändigt, som klart skiljer bort det tidsbetingade och inte längre
relevanta hos honom och som söker att arbeta fram det som är aktuellt och livs-
dugligt. Mot en fordran framställd i så allmänna ordalag torde det inte finnas
mycket att genmäla.

Programmet kan också, såsom skedde vid konferensen, formuleras så: det gäl-
ler att aktualisera Newman men samtidigt också att se till att vi inte f.fu nägon
ny-newmanism, såsom vi tidigare hade en ny-thomism. Tanken vat här densamma:

vår tid är inte betjänt av en ren okritisk reproduktion av Newmans tankar. Men 
-inom parentes sagt 

- 
var det väl heller inte någon sådan reproduktion som ny-

thomismen ville utan just ett kritiskt Thomas-studium. Vare sig man lyckades att
förverkliga den intentionen eller inte, så ville man lägga tonvikten pä ny. Det
gällde att göra Thomas fruktbar för en senare tid. I d.en meningen borde det väI,
för dem som talar om Newman som en profet för vår tid, inte vara fadigt med
enny-newmanism.

Med förnyad styrka anmäler sig då emellertid frägan ef.ter krkeriema: eftet
vilka normer vill man avgöra vad som är tidsbetingat och irrelevant och vad som

är aktuellt och livsdugligt hos Newman? Här kan man göra det bekvämt för sig 
-men skall profeter vara bekväma? En awäpnad profet, som utan att kunna för-

svara sig får stå till tjänst med att sanktionera vår tids olika älsklingsid6er, lik-
nar mera en falsk än en äkta profet. Faran för att vi skulle kunna få en sådan

bekuäru Newman ter sig väI, för den som inregistrerat en del av de sammanhang
där han nämnts under senare fu 

- 
jag talar nu inte om Luxemburg-konferensen 

-inte helt utesluten.
Newman är samvetets teolog men också auktoritetens. }Jan talat om Guds stora

karlek men också om hans vrede. För Newman var religion frihet och glädje men
också underkastelse, lydnad och disciplin. Den gamla lryrkan stod honom nära,

men inte bara som en outtömlig arsenal av goda kontroversteologiska argument
utan också som ett mönster i stränghet och helighet. Det är här inte ftäga om
oförenliga ståndpunkter hos en splittrad personlighet utan om element, som New-
man såg som kompletterande delar i en stor syntes. Men häri var han obekväm
också för sin samtid. När han diagnosticerade sin samtids religion, så fann han dess

svaghet ligga just i oviljan att accepten dessa synteser. >Dagens religion>, säger

han, uwäljer de ljusa sidorna i evangeliet, skönheten, trösten, löftena och barna-
skapets privilegier, men den vill inte känna till de kärva och stränga sidorna.

För frihet utan auktoritet, för öppenhet utan överrygelse och för väddstillvändhet
utan världsförnekelse finns det inget stöd hos Newman. Man bör nog vara f.ör-

siktig med att erkänna honom som profet.
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Neurnan - profet för aår tid,?

Kanske är man ändå skyldig en profet så mycket att man lyssnar till bela
hans budskap. Om det är riktigt, som det ofta sägs, att Newmans storhet ligger
i att han är en existentiell tänkare, hos vilken teori och praktik betingar varandra,
så går det ännu mindre fOr sig att dela upp honom efter vad >vår tid>> anses

kunna acceptera och inte. Om hans tankar inte kan skiljas från hans liv och inte
förstås utan detta, så är det en ytterligare kvalifikation för profetämbetet. Hans
svar blir meningslösa utan hans frågor och hans evangelium utan hans lag. Om
svaren är födda ur hans kritiska analys av samtiden, så hjälper de inte idag, om
vi inte också låter honom hjälpa till att analysera kriserna i vår tid. Kriteriet på
vad som är tidsbetingat hos Newman måste sökas i de normer som står över båd.e

honom och oss.

Profet för vår tid, men kanske ocksä teolog för vår tid? Svaret är även här
först beroende av, om man vill underordna sig samma teologiska materialprincip
som Newman och acceptera den som fortfarande giltig. Men svaret är också be-

roende av, vad man anser vara det angelägna för dagens teologi, när det
gäller dess inriktning och djupaste målsättning. Hans Urs von Balthasar hävdar i
förordet till sin bok Einfaltungen (Minchen 1969, anmäld i Credo jr, rg7o,
s. r4j), att det nu är nödvändigt att >>einfalten>>, attbAja ihop de mänga grenarna,
som sprungit fram ur den enda roten, så att enheten i mångfalden återigen blir
uppenbar. Rikedomen, mångfalden, uwecklingen, som barocken och romantiken
gladde sig över, måste nu >>invecklas>>, föras mot sitt centrum, för att kunna över-
leva.

Newman utarbetade i sin Essay on the Deueloprnent of Cbristian Doctrine en

teori just beträffande den uweckling mot allt större rikedom som r8oo-talet, en-

ligt Balthasar,>>gärna och högmodigt>> talade om. Betyder det då, att Newman sna-

rare representerar det äldre synsättet på teologin än framstår som en profet för vår
tid och dess teologiska behov? Hans uwecklingslära till trots tror jag att der vore
en felbedömning att hävda något sådant. Newman talar visserligen på många stäl-
len i sina verk på ett typiskt romantiskt sätt om hur de mänga grenarna och fruk-
terna 

- 
de kyrkliga dogmerna, riterna och ordning är levande manifesta-

tioner av den andliga, osynliga princip, som bor i kyrkan. Men ändå 
- 

och detta
är det viktiga 

- 
visar sjålva behouet av en teori. om denna utveckling ett behov

att kunna föra samman, att den utvecklade rikedomen blir ett problem, om den inte
kan >invecklas>> mot ett centrum.

Just genom sin uwecklingsltua Är därför Newman en teolog för vår tid. Även
om det i hans Essay och på andra ställen finns enskilda resonemang, som inte
längre kan övertyga, så ligger det betydelsefulla just i själva behovet att spåra
sammanhangen och enhetspunkterna och i Newmans förmåga att hälla samman till
synes motsatta idder. Men därtill kommer något utmärkande i själva hans reli-
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Ur den heliga Birgittas
Uppenbarelser

Den heliga Birgitta skrev eller dikterade sina uppenbarelser på svenska, men de över-
fördes omgående till latinet, tidens internationella språk. Praktiskt taget allt av den ur-
sprungliga nedteckningen har gått förlorat; den av Gustaf Edvard Klemming utgivna forn-
svenska texten är en återöversättning från latinet. Sedan den latinska texten utkom i sin
första tryckta upplaga 1492, har den utgivits i ytterligare åtta editioner 

- 
dock aldrig

i Sverige, och det är nu nästan 3oo år sedan den sista upplagan kom ut.
Initiativet till en modern kritisk utgåva togs av Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm,

och som första volym publicerades den s. k. Extravagantes-boken, utgiven av Lennatt Holl-
man (1956). Nästa nummer i serien var Birger Berghs utgåva av sjunde boken (rq6z).
Volymerna ingår i Svenska fornsktiftsällskapets samlingar, latinska serien. Det fortsatta
utgivningsarbetet bedrivs som bäst av doc. Birger Bergh, Uppsala, och doc. Carl-Gustaf
Undhagen, Lund.

Det här ätergivna stycket av Birgittas uppenbarelser (VII 8) är hämtat ur Tryggve Lun-
d6ns översättning (1957-59), som i huvudsak bygger på upplagan frän 1492. Teologiskt
är det framför allt relevant i wå avseenden. När Birgitta fick ta emot meddelanden, uwid-
gade de inte vad som i Kristus uppenbarats: privata uppenbarelser tillägger ingenting
till den kristna uppenbarelsens innehåll. Och vidare: fastän Ktistus var Guds Son, hade
han mänskliga behov: han åt och drack utan att för den skull vara en >storätare och vin-
drinkare' (jfr Matt rr: r9).

(Jungfru Maria talar:)

Säg till denne broder, min vän,l att det icke är dig tillåtet att veta, huruvida påven

Johannes XXII:s själ är i helvetet eller i himmelen. Det är dig icke heller tillåtet
att veta någonting om de synder, som samme påve förde med sig, när han efter
sin död kom inför Guds domscol. Men säg honom, att de uttalanden, som påven

Johannes gjort angående Kristi egendom,2 icke innehålla något fel i sin katolska tro

I Vännen är franciskaoen Pettus de Transtibetim. Jfr Birgit Klockats: Birgitta och böcketna (Stock-
holm 1966), sid. 16r f.
2 Dvs. i meningsstriden, huruvida Kristus under sitt iordeliv ägt något eller ej.

giösa hållning. Det består i hans vägran att göra sig själv till högsta kritiska norm,
i den teologiska ödmjukheten. I vårt sammanhang betyder detta: även sådant,

som ai. inte kan inordna i ett system och återföra till någon tydlig enhetspunkt,
Aan vara Ändens frukter.

Så blir då Newman också som teolog en varnande profet för vår tid, som ber
dagens teologer att tanka sig för, innan de kastar över bord. Ätt troslärorna är
mysterier betyder för Newman att de inte ligger helt uppenbara för oss, att vi
ser bara endels och att det därför finns oöverstigliga gränser för vår förmåga och
våra möjligheter att >>inveckla>>. Därmed dr vära teologiska mål inte uppnådda el-
ler vära problem lösta. Men så är den sanne profeten heller ingen lyckoprofet, som

lovar f.ramgängar och utstakar bekväma vägar till målet.
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BrRGrr KL'.KARS Den heliga Birgitta och
påven tlrban V

För sexhundra år sedan, den 5 augusti r37o, utfiärd.ade påven Urban V bullan
Hiis quae d.iaini och godkände därmed grundandet av birgittinklostret i Vadstena,
eller rättare sagt av ett systra- och ett brödrakloster därstädes enligt Augustinus'
regel med vissa egna statutef.

Denna pävliga bulla var bara ett steg på vägen i Vadstenaklostrets tillblivelse-
historia. Redan pä ry4o-talet hade Birgitta under extas nedskrivit den ursprung-
liga regeln, som senare kom att modifieras en hel del. Systrarnas tidegärd, Angelns
loasång, hade författats i Rom på r35o-talet. När bullan utfärdades, var kloster-
bygget sedan några år tillbaka i full gång, och en liten grupp bröder och systrar

var antagTigen redan samlad. Men den egentliga invigningen av klostret skedde
först på r3So-talet.

Jag har här inte för avsikt att närmare gå in på de många problemen i sam-
band med bullan och klostergrundandet. Jag vill i stället beråtta om vad vi ur
revelationer och kanonisationsakter kan få veta om Birgittas kontakter med påven
Urban. I förbigående får vi då också nägra glkntar av bullans tillkomst.

eller något kätterskt. Jag, som har fött den samme sanne Guden, bär vittnesbörd,
att denne min Son Jesus Kristus hade en egendom, och den ägde han ensam.

Det var hans livklädnad, som jag gjort med mina egna händer. Och detta bevittnar
profeten, i det han i min Sons vägnar säger: 'De hava kastat lott om min klädnad'.

Märk, att han icke säger 'vår klädnad' utan 'min kladnad'. Vet även, att sL ofta jag
klädde honom i denna livkladnad för hans heliga lekamens nyttas skull, fylldes
mina ögon genast av tärar, och hela mitt hjärta pinades av sorg och bedrövelse,
ja plågades av oändlig bitterhet, q jag visste ju redan, hur denna klädnad en
gång skulle tagas ifrån min Son, nämligen i hans lidandes stund, då han naken
och skuldlcjs korsfästes av judarna. Och denna livklädnad var det plagg, om vilket
hans bödlar kastade tärning. Ingen hade denna livklädnad medan han levde uton
han allena. Vet även, att alla de, vilka såga att påven icke ar rått påve och att
prästerna icke äro rätta präster eller giltigt vigda och att det, som under mäss-

firandet inviges av prästerna, icke är min välsignade Sons sanna lekamen, ja alla
de, vilka komma med sådana villoläror, äro uppfyllda av djävulens anda. Dessa

kättare hava begått nägra sä onda gärningar och så fruktansvärda synder emot
Gud, att de på grund av sin svåra skuld blivit uppfyllda med djävulsk orattfår-
dighet och för sitt kätteris skull uteslutna och förvisade från hela kristenhetens
hjord genom det gudomliga majestätets rätwisa dom, liksom Judas blev utesluten
och skild från apostlarnas heliga antal på grund av den svåra skuld han ådrog
sig genom att f.önäda Kristus, min Son. Vet dock, att de alla skola röna barm-
härtighet av Gud, om de vilja bättra sig.
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Birgit Klockars

Hösten ry49 fardades Birgitta genom ett av digerdöden härjat Europa mot ju-
belårets Rom. I en revelation hade Kristus lovat henne att hon där skulle få se

både påven och kejsaren.

Birgitta skulle få vänta många år innan löftet gick i uppfyllelse. Både Kle-
mens VI, påven under jubelåret, och hans efterträdare Innocentius VI stannade
kvar i Avignon. På Innocentius' tid (ry12-62) begynte dock kardinal Aegidius
Ålbornoz sin kraftfulla verksamhet i Italien och lyckades skapa den relativa ord-
ning som var en förutsättning för påvarnas återkomst. Men först på påven Ur-
ban V:s tid (462-7o) blev Birgittas och andras drömmar verklighet.

Urban V hette i sig själv Guillaume av Grimoard och hade varit legat i Italien
ären 1352, 1354 och 136o. Han var verksam som legat i konungariket Neapel,
när han valdes till påve i september 1362. Ingenting tyder dock på att Birgitta
skulle ha sammanträffat med honom före påvetiden.

Sedan tidig ålder var Urban V benediktinmunk, och han sägs hela sitt liv ha
levat enligt sin regel och burit munkdräkt. Han hade bedrivit studier bl. a. i
Montpellier och Paris och hade blivit doktor i kanonisk rdtt är 1342.

I september fu ry66 beslöt påven Urban - trots den franske konungens och
kardinalernas protester - att äterföru kurian till den heliga staden. Han lämnade
Avignon i april ry67 och anlände via Marseille och Genua med båt till Corneto
i början av juni. Över sommaren vistades han i Viterbo, där Albornoz avled i au-
gusti. Det var en stor förlust. Redan kort efter hans död utbröt oroligheter.

I Viterbo uppvaktades Urban bl. a. av Birger Gregersson, som då fick sin ut-
nämning och vigning till ärkebiskop i Uppsala. Birger stannade kvar i Italien ett
par månader, umgicks med Birgitta och bevittnade antagligen påvens intåg i Rom
den 16 oktober 1367.

Kort efter denna händelse skrev Birgitta Rev. IV: 49, en av de wå av hennes
revelationer som finns bevarade också i autografiska utkast. Birgitta tyckte sig vara
i ett stort kor med wå läspulpeter och hörde en röst från den ena säga:

>>Hell dig, evighetens Konung, Skapare, Förlossare och rättfärdige Domare. Se,

din ställföretrddarc, som sitter på din stol i världen, har redan fört din stol till-
baka till den ursprungliga, tidigare platsen, där den förste påven Petrus, den främ-
ste bland apostlarna, satt.>>

En röst från den andra lzispulpeten svarade:

>Hur skall han kunna komma in i den heliga kyrkan, där hålen för gångjärnen
dr fulla av rost och jord? Dörrarna böjer sig därför också ner mot jorden, ty
det finns inte plats i hålen att tåsta krokarna, som skulle hålla dörrarna på plats.
Golvet är helt uppgrävt och förvandlat till djupa gropar, som liknar mycket djupa
brunnar utan botten ...>>

Fortsättningen ger en beskrivning av det drypande taket och de nerfläckade
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väggarna, och sedan kommer uttolkningen av allegorin, en skildring av kyrkans

ftirfall. Dörren betecknar påven, gångjärnen kardinalerna (en lek med orden

ucardines> 
- 

>)cardinales>), golvet det övriga prästerskapet, taket klosterfolket

och väggarna lekmännen, osv.

Dokument, revelationer och urkunder ger inte något stöd för det sedan gammalt

ofta framförda påståendet att Birgitta redan på påven Klemens' tid genom biskop

Hemming hade ansökt om klosterregelns godkännande och fått ett nekande svar.l

Regelns slutkapitel berättar att Birgitta efter en intervall av >>mänga år> (mycket

talar för att det var först på Urbans tid) i extas hörde Kristus sdga:

>>lag fu den levande Gudens Son. Denna regel .. . bör stadfästas av min vikarie,
som i världen kallas påve ...> (Reg. 3o.)

Påven bör också, säger revelationen i fortsättningen, ge tillstånd åt vissa per-

soner från andra ordnar atr övergå till den nya klosterstiftelsen. Han bör tillåta
att ett kloster byggs på den plats som Birgitta hade fått anvisning om samt ge

systrarna lov att >dagligen sjunga min Moders tider, vilka har fullbordats genom

sarnme Ande som regeln>.
Som vi redan nämnt, skrev Birgitta läsestyckena till Jungfru Marie tidegärd i

Rom, troligen mot slutet av r35o-talet. De sjungna partierna skrevs eller kom-
pilerades därefter av magister Peter Olofsson. Före denna tidpunkt hade påvens

tillstånd alltså inte sökts!

Sannoiikt var det de praktiska detaljerna som bidrog till att man just vid denna

tidpunkt sökte påvens godkännande. Vadstena kungsgård, som på r35o-talet ännu

hade varit ett tvistefrö i striden mellan konungarna Magnus och Erik, hade år

136z av Håkan överlåtits åt biskopen i Linkoping, och inrättandet av klostret
hade börjat förberedas.2 Bland Birgittas nära vänner fanns medlemmar av andra

ordnar, bl. a. priorn Peter av Alvastra. En del av dem planerade antagligen vid
denna tidpunkt att övergä till den nya klosterstiftelsen. För ett sådant steg, liksom
för att f.ä använda en ny tidegärd, var påvens tillåtelse nödvändig.

Birgitta tvekade inför tanken att vända sig till påven. Hon kände sig >>som en

mycket liten myra bland starka kameler>>.

>Och hur skall påven kunna tro att du, allas Gud och Herre, värdigas göra så-

dana ting med en myra som den här? Och hur skall denna regel komma inför hans

åsyn?>>

I regelns sista kapitel (Reg. 3r) svarar Kristus:
>>lag tu utan början och utan slut, och iag har inrättat allt enligt min vilja

och gjort allt efter mitt behag. Om någon därför frågade varför jag inte tidigare
skapade himmel och jord och allt som är i dem, skulle svaret bli: Dätför att så

1 Se härom Birgit Klockars: Biskop Hemming av Åbo (Helsingfors & Kobenhavn 196o) sid. 166 ff.
2 Klockars, a.a., sid. r7r.
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var min vilja. Likaså, om någon frågade vafi.ör jag inte tidigare ingivit denna regel
eller önskat få den stadfäst, är svaret: Emedan jag ville det så. Säger inte Skriften:
Anden blåser vart den vill. Så är det verkligen. Den blåser på olika sätt, vart
den vill och när den vill. Den åtföljs av sådana hugsvalelser, att hela hiärtat
fylls av plötslig glädje. Denna glädje kommer inte till hjärtat genom några världs-
liga eller materiella ting, utan genom den då inträngande Andens nåd.

Om därför påven erfar sådant i sitt hjärta, när han hör denna regel föreläsas,

då kan han förstå vaifuän regeln kommer . .. Och om det eventuellt hos påven
finns sådana som inte kan tro detta, då bör till påven komma tre vittnen, som är
fctdda i samma rike som du och som känner dig och har full vetskap om det
som har skett med dig: en biskop, en munk och en präst 

- du känner alla dessa

tre> (kanske Birger Gregersson och de två Peter Olofsson?).
>>Du som har erhållit regeln>>, står det längre fram, >gör allt vad du kan för

att den skall nå fram till påven .. . jag skall fullborda saken, när så behagar mig.>>

Revelationens ordalag vittnar om att Birgitta inte tidigare haft någon kontakt
med den påve som det dLr ftäga om. Vad hon hört berättas om honom var tydligen
positivt, eftersom revelationen talar om att han, när han hörde regeln föreläsas,
skulle fyllas av den helige Andes glädje. Liknande tongångar återfinns i Rev.
IY:r37, som uttryckligen är riktad till påven Urban V och som av allt att döma
stammar från ungefär samma tid:

(Kristus talar:) >Den som har ett garnnystan med finaste guld i mitten upphör
inte att nysta, förrän han har funnit guldet. När ägaren har funnit det, använder
han det till sin dra och nytta. Så är denne påve Urban ett guld som kan formas
till goda ting, men han är kringsnärjd av världens omsorger. Gå därför och säg till
honom på mina vagnar Din tid är kort, stå upp och se till hur de själar som

anförtrotts dig skall frälsas. Jag har sänt dig regeln för den klosterstiftelse som

skall grundas och påbörjas i Vadstena i Sverige, en regel som har utgått ur min
mun.>>

Påven manas sedan aft inte endast stadfästa regeln utan också bevilja klostret
i Vadstena samma avlatsförmåner som var förbundna med kyrkan S. Petrus ad

Vincula i Rom. Därefter följer de ord som tydligt förbinder denna revelation med
den förra:

>Men om du ber om ert tecken på att det är jag som har talat detta, så har
du redan fått det, ty når du först hörde mina ord, fick din själ andlig hugsvalelse
genom min budbärares ankomst.>>

Vilka medel använde då Birgitta f.ör att få kontakt med påven? Liksom många
andra gjorde hon det delvis genom inflytelserika förbindelser, i hennes fall främst
greven Nicolaus Orsini, som hon hade känt sedan jubelåret. Nicolaus berättade se-

nare själv om saken i kanonisationsprocessen.
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>På påven Urban V:s, salig i åminnelse, tid hade fru Birgita talat med honom
och bett honom hos nämnde herr påve utverka stadfästelsen av nämnda kloster
och de konstitutioner som hon sade sig ha fått genom gudomlig uppenbarelse.

Vittnet hade ofta talat om saken med påven. Påven hade gett vittnet konstitutio-
n€rna .. . och befallt honom att läsa dem tillsammans med nägra goda män och låta
påven veta vad han tänkte om dem.

Han hade läst konstitutionerna och talat om dem med många andra goda per-

soner och ordensfolk. Eftersom de i mycket awek från den romerska kurians nu-

varande stil, hade han utan att ändra på det väsentliga ... skrivit om dem i en

annan stil och sedan gett dem åt fru Birgitta, för att sedan, om hon godkände

dem i denna form, ge dem vidare åt påven. Fru Birgitta svarade att hon var nöjd . ..
och han hade fört dem till påven. Denne hade .. . överlämnat dem åt den hög-

vördige fadern herr Johannes, alias Philippus, kardinalpräst vid S. Marcellinus'
och Petrus' kyrka, kallad kardinal av Jerusalem, att revideras och ändras med bi
stånd av många teologie magistrar ... I enlighet med dessa kardinalers och magis-
trars bearbetning uppgjordes sedan en bulla om ndmnda konstitutioner, med den

salige Augustinus' regel som grund och konstitutionerna bifogade. Vittnet såg

denna bulla, Liste den och höll den i sina händer på nämnde Urban V:s tid, under
hans vistelse i Montefiascone . . . Pä frägan när svarade han att det var sista året
innan påven lämnade ltalien.>3

Det var den 5 augusti r37o som bullan utfärdades, men hela den process som

Nicolaus Orsini här skildrar tog antagligen nägra år. Vi kan förmoda att hafl redan
i början av påvens vistelse i Italien hade tagit kontakt med Urban i detta ärende.

Också Birgitta själv hade sedan haft tillfälle att personligen sammanträff.a med
påven.

Birgittas dotter Katarina och prästen Magnus Petersson omtalar båda i kanonisa-

tionsprocessen en audiens i det påvliga palatset i Rom. Birgitta berättade där för
påven att hon femton år tidigare i en revelation uppmanats att bli kvar i Rom
tills hon santidigr fick se påven och kejsaren. Närvarande vid audiensen var också

kardinalerna Raynaldus Orsini och Franciscus av Theobaldeschis samt Petrus av
Agrifolio, biskop i Avignon. De bekräftade alla inför påven att de femton år
tidigare hört Birgitta berätta om saken. De hade då skrattat, eftersom det hade

förefallit {öga sannolikt att förutsägelsen skulle gå i uppfyllelse.
Denna audiens, där tre höga kyrkomän vittnade om Birgittas siarförmåga, var

kanske ett led i en medveten strategi f.& att göra påven välvilligt stämd till
klosterfrågan. Själv berättar Nicolaus om en annan audiens i Montefia5sells 

-
s Acta et processus canonizacionis Beate Bitgitte, utg. av Isak Colliln (Uppsalz ry24-t93r), sid, 4o f.
Om bullan se Totvald M. Höjer: Studier i Vadstena klosters och birgittinotdens histotia (Uppsala
r9o3), sid. 59 fr.;Tote Nybetg: Bitgittinische Klostergtiindungen (Lund r965), sid.43 ff.
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påven tillbragte somrarna dfu 
- 

som kanske var av tidigare datum. Vid detta

tillfälle hade Nicolaus varit enda närvarande vittne och hade tjänstgjort som tolk
mellan Birgitta och påven.

När påven den zr oktober 1368 ätendnde från Montefiascone till Rom, åtfölj-
des han av kejsar Karl IV, som vid intåget ledde påvens hrist. Troligen var Birgitta
själv bland dem som kantade vägen, när hennes profetia sålunda gick i uppfyllelse.

Birgittas fröjd över att äter ha påven i den heliga staden skulle inte bli lång-

varig. Medan påven vären r37o vistades i Montefiascone, allierade sig romarna

med Perugia i revolt. Kondottiären John Hawkwood tågade med sina trupper mot
Viterbo, dit påven hade tagit sin tillflykt. De yttre faromomenten bidrog till att
påskynda Urbans redan tidigare övervägda beslut att återvända till Avignon, ett
beslut som väckte indignation hos tsirgitta och många andra.

Birgitta skrev ned ett budskap till påven (Rev. IV: r38) i vilket hon inte
skrädde orden. Vi återger en del därav enligt den fornsvenska texten (där rev.
har numreringen IV: i35):

>Han fick den helige Andes ingivelse att bege sig till Rom för att skipa rätt-
visa, styrka den kristna tron och förnya den heliga kyrkan ... Men nu vänder
han ryggen mot mig och inte ansiktet och har för avsikt att vika bort från mig. Det
är den onde anden som genom sitt svek leder och lockar honom till detta. Han
känner nämligen leda vid gudli$ arbete och begär efter kroppslig bekvämlighet .. .

Om han nu verkligen återvänder till sitt fädernesland, skall han inom kort få
en så stor kindpust, att hans tänder skall skälva, hans syn skall förmörkas och
alla hans lemmar skall darra. Den helige Andes glöd inom honom skall avtaga
och alla de Guds vänner som ber för honom skall röttna. Och han skall göra
räkenskap för vad han har gjort under sin tid som påve och för vad han har
undedåtit av det som han kunde ha gjort.>>

Birgitta reste själv med revelationen till Montefiascone. Den spanske biskop
Alfons, som då var hennes biktfar, berättar att hon först bad kardinalen av Beau-
fort, Pierre Roger, Urbans blivande efterträdare som påve, att överlämna rcvela-
tionen, men han vägade inte göra det.a

Birgitta beslöt då att själv överräcka sitt budskap. Kardinalen ådöljde henne,
likaså biskop Alfons och Magnus Petersson. Älfons berättar att >>fastän fru Bir-
gitta med rätta borde ha fruktat att övedämna nägot sådant åt en så hög herre,
gjorde hon det likväl oförskräckt och fruktade inte döden eller någon som helst
Iara>.5

Trots Birgittas och andras varningar fullföljde Urban V beslutet att återvända
till Avignon. Han gick ombord i Corneto den 5 september, en månad efter Vad-

a Se Sara Ekwall: Vår iildsta Bitgittavita (Stockholm 1965), sid. 5z not.
5 Acta et processus, sid, 372.
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stena-bullan, och anlände till Marseille den 16 september. Tre månader senare

avled han, en vecka före jul, och kardinal Pierre Roger efterträdde honom som påve

under namnet Gregorius XI. I sina budskap till den nye påven 
- 

med enträgna

uppmaningar att återvända till Rom - talar Birgitta om sig siälv som ))en person

som ni väl känner>.
I motsats till en del andra Avignonpåvar fick Urban V ett mycket positivt efter-

mäle och skulle långt senare t. o. m. saligförklaras. Birgittas omdöme om honom
var mera weksamt. Det är sannolikt att Rev. IY: t44, som beskriver en avliden
påve, gäller just Urban (påven i fräga är munk, och revelationen är för positiv
för att gälla Klemens VI).

I en vision såg Birgitta påven stå i ett trångt hus med taket tryckande mot
hjässan. Demoner omgav huset men fick inte lov att röra honom. Han skulle en-

dast, hördes en röst sdga, renas från den världslighet som ännu häftade vid honom.
Påven var iklädd skapular, tecknet på att han hade varit munk.
>>Men att sy'älen är iklädd skapular, är ett tecken på att han försökte leva enligt

klosterregeln och sin kallelse. Men han försökte inte så ivrigt, att han skulle ha

varit ett föredöme for de framåtskridande eller ett exempel för de fullkomliga.>>
Påven förebrås sedan för att han >i en sak hade varit olydig mot Gud och sitt

samvete, vilket han hade ångrat och känt samvetskval över>. Han hade också,

driven av köttslig kärlek, gett dispenser åt vissa personer, och han hade underlåtit
att tåtta till vissa ting, för att inte stöta sig med sina vänner.

>Men du bör veta att denna själ inte hör till dem som stiger ner till helvetet,
inte heller till dem som kommer till skärseldens svårare prövningar, utan till dem
som dagligen snabbt närmar sig nåden och åsynen av Guds allsmäktiga majestät.>>
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ALF ÅBERG Vadstena ett levande
kloster

Under r5zo- och r53o-talen drog Gustav Vasa in alla de svenska munk-
och nunneklosren och lade beslag på deras egendom. Det var endast ett kloster
som undgick den kungliga konfiskationen och det var klostret i Vadstena. Medan
munkarnas kloster upplöstes, fick nunneklostret leva vidare. Varför just detta klos-
ter skonades är svårt att såga. Vadstenaklostret var en religiöst nationell skapelse,
och kanske fann kungen det politiskt klokt att visa försiktighet mot detta verk
av den heliga Birgitta, till vilket det svenska folket var knutet med så många band
av vördnad och tillgivenhet.

Vadstena kloster fick i själva verket leva kvar ända till r5oo-talets sista år. Om
man f.är tro historieböckerna, förde klostret en tynande tillvaro under dessa senare år.
Att detta är direkt felaktigt visar professor Hans Cnattingius i en nyligen publi-
cerad, utomordentligt intressant uppsats om Vadstena klosters sista tid i >Kungl.
Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 1969rr. Arbetet bygger på en mängd ny-
funnet material i bl. a. Vatikanarkivet och jesuitordens arkiv i Rom och ger en
helt ny bild av klostrets konfrontation med den katolska motreformationen.

När italienaren Antonio Possevino, en av jesuitordens främsta krafter, år
r58o besökte Vadstena, liknade han klostret vid en Noaks ark, som på ett miraku-
löst sätt blivit räddad från kätteriets syndaflod. Han fann det också märkligt
att- högt uppe i det kätterska Norden finna en anläggning med bevarad katolsk
tro och anständig klosterdisciplin. Förhållandet var så mycket mera förvånande som
nunnorna efter år r'lo 

- 
då de katolska biskoparna, prästerna och munkarna

fördrevs ur Sverige 
- 

fätt klara sig själva utan någon mänsklig hjälp.
Possevino berättade vidare, att nunnorna hade levat i trettio år under total

andlig isolering, under hot och förföljelser från starens sida. Erik XIV hade hotat
att bränna nunnorna om de inte lämnade klostret, och hans bror, den sinnessjuke
hertig Magnus, hade dödat tre av Vadstenaklostrets nunnor, sedan han först utsatt
dem för nesligt våld. Ändå hade nunnorna ståndaktigt motstått alla försök att få
dem att överge sin katolska tro. I detta sammanhang kan man erinra om den kända
berättelsen, att. nät man wingat nunnorna att bevista lutherska gudstjänster i klos-
terkyrkan, hade de fyllt öronen med vax och-ull för att slippa höra predikan.

Under Johan III:s regering hade förhållandena blivit betydligt bättre. Kungen
intresserade sig livligt för birgittinernas kloster och hjälpte det ekonomiskt. Han
bekräftade de fcirlaningar klostret fått sedan r55o-talet och tilldelade det också fri
kostiga gåvor. Han lät också bygga om och försköna klostret på ett sätt som först
vära dagarc konsthistoriska forskare kunnat klarlägga. Kungen besökte själv klost-
ret. Johannes Messenius berättar, att kungen promenerade i klosterträdgården arm
i arm med den gamla abbedissan Karin Bengtsdotter. Hon var dotter till riks-
rådet Bengt Gylta och hade vatit klostrets stöd och sammanhållande kraft under
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d, 39 år som hon innehade sitt ämbete. Hon var så lärd att hon behärskade
latin lika bra som svenska.

Lättnaderna i trycket utifrån medförde också en ökad tillströmning till klostret.
Pä r57o-talet ökade systrarnas antal till sexton eller arton. Denna uppgift av ett
par jesuiter bekräftas från lutherskt håll, där det heter att det fanns ganska få
klosterpersoner i Vadstena, innan Johan III:s liturgi bc;rjade tillämpas, men där-
efter blev Vadstena kloster 

- 
lyder den tidstypiska formuleringen 

- 
>>fullstoppat

med en hop lättfärdigt och lösaktigt parti>.
Det var med stora förväntningar som den påvlige visitatorn Possevino kom till

Vadstena i februari r58o. Han fick sitt logi i det gamla munkklostret och hade
flera samtal med nunnorna nattedd på en >>passande och hemlig plats> för att
inte väcka uppseende och oro i staden. Abbedissan och systrarna mortog honom
rörda till tårar. Det var en oerhörd glädje för dem att efter trettio års andlig iso-
lering nu få möta ett sändebud från påven.

Possevinos uppgift var att reformera klostret och införa de nyheter i katolsk tro
och fromhet, som kommit till uttryck vid reformmötet i Trident. Sedan Possevino
prövat nunnorna var för sig, lät han dem avlägga sitt klostedöfte. Konventet
räknade därefter arton invigda systrar. Dessutom upptog han en eller två noviser.
Efter vigningarna gav Possevino natwarden. Allt detta skedde i ett kapell som
inretts i klostret. Efter avslutad kommunion placerade Possevino hostian i ett
silverkärl, som han låtit anskafta. Därcfter gick alla närvarande i procession
till klostrets innersta rum, där de heliga relikerna förvarades. Här ställde han
silverkärlet ovanpå kistan med den heliga Birgittas reliker.

Intressant är Cnattingius' påpekande att akten avslutades med införandet av
fyrtiotimmarsbönen. Det är första gången som denna bön tillämpats i Sverige.
Bönen var en motreformatorisk fromhetsform som slog vakt om den katolska sa-

kramentskulten. Den hade införts av ett par församlingsprdster i Milano fu r5z7
och tillgick på sådant sätt, att deltagarna avlöste varandra i bön framför sakra-
mentet under fyrtio timmar för att erinra sig Kristi lidande och begravning. Bönen
hade av jesuiterna förts ut över den europeiska kontinenten och användes bl. a.

av birgittinerna frän Syon Abbey under deras flykt genom Frankrike.
Under Possevinos vistelse i Vadstena författade abbedissan Karin Bengtsdotter

brev till ordens övriga kloster och uttryckte en förhoppning att alla klostren nu
skulle bindas fastare vid varandra. Detta brev har av allt att döma tillkommit
på abbedissans eger initiativ. I brevet säger hon sig också hoppas arc denna re-
formation av moderklostret skulle medföra en förnyelse av hela orden. Brevet
är ytterligare ett bevis på hur levande Vadstenaklostret var vid denna tid.

Abbedissans brev är återgivet av Possevino men är tyvärr förkornmer. Däremot
finns bevarat eft annat brev av hennes hand ställr till påven Gregorius XIII den
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r5 mars r58o. I brevet tackar hon påven för hans omtanke att sända Possevino

till dem. Visitationen har styrkt dem i tron och gett dem ett säkrare hopp. Hon
ber nu att f.ä nägra svenska präster, som kunde tjäna klostret. På detta vis skulle
klosterdisciplinen kunna pånyttfödas.

Det var ett verkligt allvarligt problem som abbedissan här tog upp. Det fanns
vid denna tid bara två svenska katolska präster, men båda var enligt hennes

stränga dom >decrepitus och nästan alldeles onyttiga>. Den ene hette Hans Magni
och hade tidigare varit kyrkoherde i Häradshammar, den andre Hans Pauli, som

varit kyrkoherde i Hof, båda i Östergötland. De var nu i sjuttioårsåldern. Hans
Magni avled år r58o eller r58r, och Hans Pauli, den siste prästen, dog år 1585.
Possevino lyckades inte skaffa någon lämplig ersättare, och först år 1585 kom
en ny svensk präst till Vadstena. Det var Magnus Laurentii Gothos, en brorson till
Sveriges båda sista ärkebiskopar Johannes och Olaus Magnus. Han skulle stanna

vid klostret till sin död tio år senare.

Från år 1585 lades systrarnas själavård i övrigt i händerna på en rad svenska
präster, som blivit uppfostrade vid jesuitseminarierna utomlands 

- 
Magnus Lau-

rentii, Petrus Cuprimontanus, Johannes Jussoila från Finland, Andreas Servius och
Magnus Andreae. Detta ledde till att Vadstenaklostret under sina sista tio år blev
ett centnrm för en aktiv jesuitisk mission, ett katolskt motståndsfäste i Sverige
i väntan på en kommande ny vår.

Redan Possevino hade arbetat pä att göra klostret fullt delaktigt av den tri-
dentinska förnyelsen. Han hade utrustat det med handböcker och med egna an-
visningar och brev. Denna förnyelse fördes nu ut i konventets liv. Det skedde en
uppryckning i andaktslivet. Mässor och predikningar hölls flera gånger i veckan.
Katolska böcker översattes och distribuerades från klostret. I en liten skola i klostret
meddelades religionsundervisning för gossar, som sedan värvades för jesuitkolle-
gierna. Missionsarbetet väckte irritation och oro bland de väddsliga myndigheterna
i Vadstena, och prdsterna fick sträng tillsägelse att inte låta >bedraga>> någon av
den lutherska församlingen.

I juni ry93 avled den gamla abbedissan Karin Bengtsdotter och begravdes under
högtidliga former. De förnämsta männen i Vadstena bar henne från klostret in i
klosterkyrkan och fram till graven framför koret, där man brukade begrava de
döda systrarna. Magnus Laurentii förrättade jordfästningen efter katolsk ritual, och
Magnus Andreae höll en mycket god predikan. Någon tid efteråt samlades syst-

rarna och valde till hennes efterträdare priorinnan Karin Olofsdotter. Hon var
född i Freberga by vid Motala och hade i 35 är tillhört klostret. Hon blev Vad-
stenaklostrets sista abbedissa.

En sista rapport från Vadstena kloster föreligger i ett brev från Magnus Lau-
rentii till Possevino i mars 1595. Den visar att klostret var en levande katolsk
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institution och centrum för en energisk katolsk aktivitet. Vid två tillfällen hade

magistraten och folket i Vadstena angripit prästerna för deras predikningar. Bön-

böcker hade spritts bland personer av annan tro, och mänga var ivriga att få dem.

En grupp ynglingar hade från Vadstena sänts utomlands för studier vid katolska

skolor, Klosterdisciplinen var god. Flera systrar hade dött, men nya systrar hade

kommit och blivit upptagna i klostret.
Denna oförfärade aktivitet uwecklades i skuggan av en dödsdom, sager Cnat-

tingius. Domen föll vid Söderktipings riksdag i oktober 1595. Riksdagen bestämde

där att personerna i Vadstena kloster skulle >>alldeles avskaffas>. Hertig Karl
skyndade sig att exekvera domen. Redan den 13 december 1595 måste de sista

elva Birgitasysrarna lämna sitt kloster. De packade ner klostrets dyrbarheter i
kistor, som de med båt sände över till den katolske greven Erik Brahe på Visings-
borg. Sankta Birgittas och andra helgons ben gömde de undan i klostret, sedan de

tagit ut dem ur deras skrin. Medan tre av de yngre nunnorna stannade kvar i
Vadstena, avreste abbedissan Karin Olofsdotter och sju systrar på sommaren ry96
till Polen, där de slog sig ner i Birgittaklostret i Gdansk.

Vadstenaklostret stod därefter tomt och övergivet. En intensivt levande kristen
institution hade spolierats för religionssplitets skull. Om en av de efterlämnade
systrarna Karin Johansdotter finns en anteckning att hon fått anställning hos drott-
ning Kristina, men denna hade bevekt av hennes tårar sänt henne tillbaka till
Vadstena. Här nämns hon under ett antal år som >trädgårdsnunna>> vid klostret.
Först på r63o-talet. skulle nunneklostret få en ny funktion och på nytt fyllas av
invånare. Då blev det krigsmanshus åt de gamla och förlamade officerare och sol-
dater, som återvänt hem från det stora religionskriget i Tyskland.
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RAINER CARLS SJ Bertrand Russell

I februari i år avled Bertrand Russell, fbdd 1872, vid ndstan roo års ålder. Han

var en av vår tids stora tänkare och författare, en strålande begåvning och en mång-

facetterad personlighet. När Russell >beskylldes> för att han på senare år skulle

ha övergivit sin tidigare öppet proklamerade ateism, awisade han det med stort

eftertryck. Det kan således inte vara några insatser för lristendom och kyrka, som

inspirerar till att här skriva hans eftermäle. Men L andra sidan är det inte heller

något slags publicistisk förpliktelse enbart, som bjuder att framstående personer

efter sin död skall ihågkommas med några vänlig och tomma fraser. Det är sna-

rare så att Russells växlingsrika liv och de mångskiftande ståndpunkter han intog
återspeglar de gångna hundra årens historia pä ett alldeles särskilt sätt och så-

ledes är oss till hjälp när det gäller att förstå vår moderna värld och därmed oss

själva.

Det är inte lätt eller rättare sagt omöjligt att finna en formel för Russells and-

liga våg. Man kan urskilja åtminstone fem nästan oförenliga perioder i hans filo-
sofi och hans moraliska och politiska åsikter svängde. Man kan visserligen spåra

vissa konstanter i hans liv, exempelvis hans ateism, men den uppträder bara som

en alltid närvarande överbyggnad till en mycket föränderlig basposition. Även

om man alltså förgäves söker efter en röd tråd som skulle kunna förklara Rus-

sells intellektuella väg, är det i stället han själv, som hjälper oss att förstå honom

som konkret människa, när han i förordet till sina memoarer skriver: uTre lidel-
ser, enkla men överväldigande starka, har styrt mitt liv; längtan efter kärlek, sö-

kandet efter kunskap och en outhärdlig medkänsla med människors lidanden. Likt
stormbyar har dessa lidelser slungat mig hit och dit på en irrande kosa, över

en djup ocean av smärta, som nått ända till förwivlans brant>> (Memoarer I,
Stockholm 1967, sid. 9). Man ffu lått ett intryck av att de tre lidelserna sam-

tidigt och tillsammans >styrde> Russell under hela livet. Men granskar man honom
närmare, upptäcker man snart, att de första wå behärskar ungdomsåren medan den

tredje, medkänslan, framträder tydligt först på ålderns höst.

Av de tre lidelserna är Russells oupphörliga sökande efter kunskap den grundval

hans vetenskapliga och filosofiska insatser vilar på. fntresset for filosofi har sitt
usprung i wå källor, ett försök att genom förnuftsargument försvara sin religiösa

barnatro och frågan om den mänsklig kunskapens möjligheter och gränser. Re-

dan som femtonåring upptäcker han klyftan mellan lära och liv hos den vikto-
rianska omgivningen och han tvingas överge tron på den fria viljan, på ett liv
efter detta och slutligen på Gud. Den fria vilja, som den etablerade och oengage-

rade bourgeoisien talade om under hans barndom, ett liv efter detta, som inte
kunde ha någon avgörande betydelse i ett samhälle byggt på en optimistisk for-
tröstan på en ännu bättre framtid här på jorden och den deistiska Gud, som i den

mekanistiska världsbilden fungerade enbart som upphovsman till och garant för
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natuilagarna och den viktorianska sedelagen harmlös deus otiosus. Det var

inte särskilt svårt för en intelligent pojke att lämna allt detta utan att hans liv
förändrades i nämnvärd grad. Ett sådant steg medförde inte någon större lycka,

bekänner Russell, men det gav honom en djupare karaktär och för all framtid ett

förakt för bagateller och hyckleri. Att behålla en Gud som inte längre var Gud -
bara f.& sitt behov av tröst och trygghet 

- 
det var inget annat ån intellektuell

ohederlighet. Det var inte förenligt med hans lidelse för kunskap och sanning. Sam-

tidigt som den religiösa dimensionen försvinner ur hans liv, träder den andra kallan
för hans filosofiska intressen i dagen. I en äkta rationalistisk anda, inspirerad av

Leibniz' filosofi och med stor entusiasm försöker han att lägga ett orubbligt och all-
omfattande fundament för väta klaraste och minst omstridda vetenskaper, för mate-

matik och logik. Men här möter han redan i begynnelsen ett hinder, som krossar

alla forhoppningar om en enkel lösning. Det system han satsar på innehåller en

motsägelse, en antinomi, som i fottsättningen kommer att bära hans namn, den

rrrussellska antinomin>. Visserligen finner Russell nägra år senare en möilig uwäg

ur dilemmat, den s. k. typteorin, men det visar sig nu tydligt, att hans stora pro-

gram f& ett återförande av hela matematiken på logiken inte gfu att genomföra.

Russells insatser och upptäckter på logikens och matematikens plan säkrar honom
en plats i vetenskapshistorien, men med sitt stora program lyckades han inte.

När matematikens gåtor visat sig vara ogenomträngliga, gör Russell en ny
ansats. >>The analysis of matter and mind>>, analysen av materien och människan

skall förklara den fysiska och psykiska verkligheten. Äterigen är Russell inspi-

rerad av rationalistiska tankegångar men även av engelsk empirism, när han gör

ett försök att skapa en enheclig vetenskaplig världsbild. Men även nu blir det

en besvikelse. De moderna naturvetenskapliga upptäckterna medför att han måste

ersätta de traditionella glasklara modellerna för världsförklaring med alltmera so-

fistikerade konstruktioner. Men han vinner inte allmänhetens erkännande. >Jag

hyste, när jag var yngre 
- 

och hyser kanske fortfarande nästan otrolig
optimism beträffande slutgiltigheten av mina egna teorier> (Min filosofiska ut-

veckling, Stockholm t96o, 39 f.). En tänkare som Russell måste ha upplevt de

bakslag som upptäckterna under hans tid medförde smärtsammare än andra perso-

ner. Visserligen födorar han inte tron på sina teorier, men snart står han mycket
ensam och får erfara att knappast någon följer honom. Tre år före sin dod kan
han skriva: >Med lika stor lidelse har iag sökt kunskap. lag har önskat förstå

människohjärtats hemlighetet Jag har önskat fä veta varför stjärnorna lyser. Och
jag har försökt att fatta den pytagoreiska makt med vilken talen behärskar förän-
derlighetens flode. Något av detta, men inte mycket, har jag uppnått>> (Memo-

arer I, 9). Han har alltså inte lyckats med att finna det system som löser alla
världens gåtor.
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Ju mera dragningen till den intellektuella estetiken, till de enkla och sköna

världsmodellerna träder tillbaka, desto mäktigare framstår längtan efter kädek.
Bakgrunden till hans längtan, hunger kan spåras i det fc;raldralösa barnens upp-
växtår i farföraldrarnas hem. Vissedigen fick han där en yttre trygghet, men ännu
i memoarerna märker man, hur han saknade de egna föräldrarnas karlek och öm-
het. >Under hela min barndom hade jag en växande känsla av ensamhet och av

misströstan om att någonsin täffa nägon som jag kunde tala med. Naturen och

böckerna och (senare) matematiken räddade mig från fullständig hopplöshet> (Me-

moarer I, Z4).Russell skildrar sig själv som en blyg pojke och en hämmad yng-
ling. Först studieåren i Cambridge, den alltmera växande kretsen av vänner och be-

undrare och framgångarna i studierna gör honom säkrare. Hos vänner och senare

hos kvinnor finner han den tillfredsställelse han önskar. I sin längtan efter kärlek,
ömhet, gemenskap ar han gränslös och omättbar. Han skriver: >>!ag har sökt kär-
lek, först och främst därför att den skänker hänryckning - en hänryckning så

stor att jag ofta skulle ha offrat hela återstoden av livet för några f.ä timmar av
denna sällhet. Jag har vidare sökt den därför att den lindrar ensamheten - den
forfarliga ensamhet i vilken ett skälvande medvetande blickar ned från världens
kant i den kalla outgrundliga, livlösa avgrunden. laghat sökt den slutligen darf<;r
att jag i kärlekens förening i mystisk miniatyr har seft en förhandsvision av den
himmel som helgon och skalder föreställt sig. Detta är vad jag har sökt, och
fastän det kan tyckas vara något alltför gott för människolivet, ar detta vad jag

- äntligen - har funnit>> (Memoarer I, 9). Kärleken gav honom hänryckning,
lindrade hans ensamhet och lät honom se en förhandsvision av skaldernas himmel.
Det är alltså vad det föräldralösa, ensamma, hämmade barnet längtade efter och
Russell menar sig ha funnit i livet.

Men även om Russell anser att han har funnit tillfredsställelse i sanningssö-
kandet och fått dricka sig otörstig ur kärlekens glädjebägare, så skedde det minst
av allt smärtfritt. Den intellektuella enkelhet och skönhet han sökte i kunskapens
rike, visade sig vara en illusion, och den värld han levde i fick han alltmera
uppleva som en ondskans värld, även om han själv säger sig ha funnit karlek
för egen del. Det första världskriget krossade alla förhoppningar om en bättre
värld, en värld utan lidande, svält, ensamhet. Människornas våild år inget kär-
lekens paradis. >I den mån de var möjliga, ledde mig karleken och kunskapen
uppåt mot himlarna. Men medlidandet drog mig alltid tillbaka till jorden. Ekona
av smärtans skrin ger återskall i mitt hjärta. Svältande barn, offer som pinas av
förtryckare, hjälplösa åldringar som blir en avskydd bOrda for sina barn och en-
samhetens, fattigdomens och smärtans hela värld är ett hån mot vad människo-
livet borde vara. Jag längtar efter att kunna lindra detta onda, men jag kan
inte, och åven jag lider> (Memoarer f, 9 f.). - Orden ger intryck av att Russell
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alltid hade intresserat sig för världens nöd och lidande, men före ätet r9r4 hittar
man mycket litet av det i hans publikationer och brev. Vissedigen finner man

reflektioner över arbetarfuägan, lönevillkor, kvinnoemancipationen och dylikt även

i Russells tidigare år, men han rör sig då på en mycket akademisk och teoretisk

nivå. Det var krigsutbrottet som skakade viktorianen med den kunskapsteoretiska

idealismen och tron på en bättre och lyckligare framtid. Här ligger grunden till
den lidelse, som strävar att återställa det människornas ondska raserat. Pacifismen,

hans sociala patos, det orädda uppträdandet mot förtryck och orätrvisor måste ses

i denna belysning. Hans strävan var att återvinna den goda människan och hans

humanism kande darfcir ingen gräns. De politiska omsvängningar, som förvillade
Russells vänner och fiender, kan man bara förstå mot den bakgrunden. Han kände

sig inte bunden till någon viss politisk ideologi. Överallt där mänskliga rättigheter
förtrycktes, reste han sig såsom ett världssamvete. Han begick misstag. Hans

engagemang verkade ibland litet skrikigt. Den bakomliggande drivkraften var
emellertid inget annat än en önskan att återställa >vad människolivet bord.e vara>>.

Men Russell fick pröva på besvikelse efter besvikelse. Krig, svält, socialt förtryck,
orättvisor hopade sig under hans liv. Den lidelse han hade att lindra det onda
forblev utan framgång. Men ända till slutet närde han en förhoppning om männi-
skornas insikt med en optimism, som räddade honom från >förtvivlans brant>>.

Han kände inte något annat måI, som det lönade sig att leva för.
En personlighet som Russells har imponerat pä mänga. Få tänkare av hans snitt

har rönt sympati utanför fackkretsarna som han. Många kristna har också känt
sig skamsna inför hans sociala och pacifistiska lidelse, inför hans kunskapstörst.
Det kan nog vara på sin plats för den enskilde, den ljumme söndagskristne. I
många avseenden är han ett föredöme även om han var ateist. Det som imponerar
i hans strävanden är ofta det som till dels burit de stora helgonen. Det som däremot
stöter bort är den kyla, den intellekrualism, den säkerhet han gdrna exponerade
inte minst i intervjuer i w. Men Russel hade inte varit Russel om han också varit
ödmiuk. Han som så många andra var hanf<;rd av en nästan sokratisk övertro
på förnuftets, insiktens f.örmäga att skapa verkligt goda människor. Var hans op-
timism den buske där han gömde huvudet inför misslyckanden och den hopplöshet
han ändå måste ha kant? En kristen, och särskilt då helgonen, har ingen sådan
optimism att släpa på. Den skulle aldrig tåla en konfrontation med den bistra
verklighet en kristen mö1s1 

- 
utan optimism men därför inte utan hopp. Det som

därutöver förvånar inför Bertrand Russell är att han låter sin bild av viktoriansk
kristendom bli utslagsgivande i sin bedömning av alla kristna, av alla former av
kristen tro som dväljs inom en splittrad kristenhet. Det stämmer illa med en
personlighet, en vetenskapsman som strävat efter sann kunskap och som annars är
så helt präglad av ärlighet och hederlighet i sitt xikande, sin strävan, sin lidelse.
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Kdng >Bitgitta-renässanseru> i väta dagat

Det har sagts, att vi med fog kan tala om err
,Birgitta-renässans> i vfua dagar. Därmed har
åsyftats, att allt flera vetenskapsmän funnit forsk-
ningsuppgifter i den heliga Birgittas och hennes
medhjälpares liv och verksamhet och att forsk-
ningarna resulterat i många arbeten inom många
vetenskapsgrenar allt efter den aspekt eller det äm-
nesområde, som vederbörande författare omhuldat:
religionspsykologi, textkritik och filologi, konst-
historia osv.

Denna aktivitet bland specialforskare är förvisso
ett glädjande faktum, men uttrycket uBirgitta-re-
nässansu dr dndä i starkaste laget: den heliga Bir-
gittahar oftavatit omstridd, ofta missförstådd, men
aldrig fullständigt likgiltig eller helt bortglömd.
Inte heller får vi tolka utuycket ,i 'rära dagar"
alldör snävt: det stora intresse bland vetenskaps-
männen för den heliga Birgitta, sorn vi oveder-
sägligen kan notera för närvarande, gär i sina röt-
ter mer än ett halvsekel tillbaka i tiden.

Vi har i år kunnat fira 6oo-årsminnet av Vad-
stena klosters stadfästelse genom påven Urban V:s
bulla den 5 augusti r37o. Det finns allt skäl att
erinra om att vi i år också har kunnat fira ett
annat betydelsefullt birgittinskt minne.

1916 lyckades några kulturpersonligheter få till
stånd en aktion för att rädda Vadstena klosterkyr-
kas ovärderliga konstskatter, som låg svårt försum-
made och iörfallna. Med hjälp av den svenska stats-

kyrkans främste, ärkebiskop Nathan Söderblom,
kunde man bryta församlingsprästerskapets antipa-
pism och genomföra konservering och uppställning
av konstskatterna.

Två år senare, sålunda r9r8, hölls i Statens Hi-
storiska Museum i Stockholm en Bhgittaatståll-
ni.ng. Där visades bl. a. bilder i skulptur och må-
leri, textilier, handskrifter och böcker, som belyste
den heliga Birgittas personlighet och hennes vitt-
famnande livsverk. Den stora publiktillsuöm-
ningen till utställningen visade klart svenska fol-
kets stora intresse för vårt mdrkligaste helgon. Bir-
gittautställningen stimulerade den vetenskapliga
forskningen pä mätga birgittinska områden, bl. a.

birgittinernas byggnadsskick.
Av utomordentligt stor betydelse för Birgittain-
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tressets vidmakthållande och fortsatta stimulerande
blev Birginaaiftelsen. Den bildades på Birgitta-
dagen den 7 oktober rg2o av ett antal kulturper-
sonligheter med ärkebiskop Söderblom i spetsen.

Birgittastiftelsen har i år sålunda existerat i 5o år.
Ett kraftigt stöd fick stiftelsen snart i prins Eugen.
Birgittastiftelsen har satt som sitt mål att bevara det
rika kulturarv, som Sverige äger i den heliga
Birgittas liv och gårning. För att förverkliga detta
mål har Birgittastiftelsen oförtrutet arbetat pä att
restaurera de gamla klosterbyggnaderna i Vadstena
och finna värdig användning för dem. 1954 över-
lämnade svenska staten vården av hela nunneklos-
terområdet till Birgittastiftelsen och wå år senare

satte man i gång med restaureringsarbetena.
Tack vare Birgittastiftelsens insats för att bevara

de gamla byggnaderna i Vadstena träder den heliga
Birgittas klosterskapelse i dag emot oss mera kon-
kret och pätag[g, mera levande och, kan man tiil-
Lägga, mera fattbdr även för folk utanför specialis-
ternas krets än någonsin tidigare. Dqn heliga Bir-
gitta hyste självfallet ingen önskan att "bli präst,,
att förrätta det heliga mässoffret. Men hennes klos-
terskapelse var ingenting annat än en predikan.
Detta ftamgår på sätt och vis klarare, när man står
invid den gamla birgittinska klosterkyrkan i Nå-
dendal, som ligger på en udde uute i havetn. Men
även i Vadstena kommer det att bli tydligare, när
en gäng också munkklostet restauretats och klos-
terkyrkan sålunda kunnat inlemmas i sin rätta och
ursprungliga miljö. Då kommer tack vare Birgitta-
stiftelsen förståelsen säkert att ökas för den heliga
Birgittas pastorala gärning. Per Birgittarn ad' eccle-

siam.
Av de många kulturpersonligheter, som sedan

1916 ubetat för att bevara arvet efter den heliga
Birgitta, verkar alltjämt med obruten eldsjäl den
kunnige skildraren av birgittinernas konst profes-
sor Andreas Lindblom, som gett oss så mycket
även utanför den birgiainska konsthistorien. An-
dreas Lindblom har som fä andta fått vandra upå

Birgittas vägao.
Under restaureringsarbetena i Vadstena kloster

har det gjorts många betydelsefulla upptäckter, som
på ett ofta oväntat sätt klarlagt klosuets byggnads-
historia och även gjort det möjligt att tolka en del
hiaills dunkla ställen i de föreskrifter, som den



heliga Birgitta gett i sina Reoektiones celerrae, i
sina, himmelska uppenbarelser".

Dessa uppenbarelser är givewis det viktigaste
källmaterialet för en bedömning av den heliga
Birgitta som religiös personlighet, och det är vä-
sentligen kring dem, som hela Birgittaforskningen
egentligen rör sig. De har under olika tider och av
olika kommentatorer bedömts yterst olika. Hen-
rik Schiick betygsatte den heliga Birginas poetiska
förmäga mycket högt: >vår medeltids största po-
etiska snilleu, kallade han henne. Men ännu i 3:e
uppl. av sin svenska litteraturhistofia (1926) avfär-
dade han hennes uppenbarelser närmast som 'en

sörjande änkas hallucinationer, som hade kunnat
botas med tjänlig diet'. I den nya utgåvao av lllu-
s rr e r a d. s t ent k lit, er at a r hist or i.a skjldr as medeltidens
religiösa litteratur av wå katolska forskare, i r:a
uppl. (1955) av Tryggve Lund6n och i z:a uppl.
(1967) av Birgit Klockars. Båda förlattarna ägnar
nästan halva avsnittet åt den heliga Birgittas liv
och verksamhet och skildrar hennes religiösa upp-
levelser med större förståelse. Birgit Klockars på-
pekar, att vi egentligen bara urskiljer små glim-
tar av den heliga Birgittas tidigare liv. Många om-
talade episoder är svåra aft tidsbestämma: >man vet
inte, om de skall placeras före eller efter man-
nens dödr.

Både Tryggve Lund6n och Birgit Klockars ägnar
en sida av bibliografin åt den heliga Birgitta.l
Bland modernare arbeten om den heliga Birgitta
som religiös personlighet nämns främst Emilia Fo-
gelklou, Birgitta (r9r9, ny uppl. r955), Toni
Schmid, Birgitta ocb bennet uppenbarelrcr (rSqo)
och Sven Stolpe, Vad.stena (1949) 

- 
alla tre nu-

mera utgångn a. T ry ggve Lund6n och Birgit Klockars
framhåller båda, att Johannes Jprgensens arbete
Den bellige Bhgitta at' Vadttena (wå band, r94r-
tg+l) dt en historisk roman och inte vetenskap-
ligt vedethäftig. Det grundlåggatde arbetet om den

1 Vatken dessa bibliografier eller litteratutfötteckningen i
föteliggånde artikel gör anspråk på fullständighet. Någon
uttömmande Bitgittabibliogtafi 6nns f. ö. inte. Den intres-
serade kan sjZilv göta en sammanstälning med hiälp av
Suntk bistorisk bibliograf, som kommer ut dels som åts-
översikt, dels som översikt över ro å r5 år, kompletterad
med Soenrka tidskriftrartiklar (t. o. m. 196o Swatk tidtkrift*
index) och Saettska tidningsartiklar (t. o, m. t96o Sunsk tid-
ningsindex).

Perspektht

heliga Birgittas klosterskapelse är alltjämt Torvald
Höjers likaledes utgångna Srtrdier i Vadttena khs-
ters ocb bhgittinord.ens bistoria intill mid.ten af
t4oo-talet, som kom ut redan r9o5. Åv modernare
arbeteo nämns Hans Cnattingius, Srild.iei in the
Order ol St. Brid.get ot' Suteden. L Tbe Critis
in tbe t4zo's (t963, r98 s., kr z4) och Tore
Nyberg, Birgittiniscbe Klorrelgrrndilngen des Mit-
telabers (1965, 265 s., kr z8). H2irtill kan läggas
dels Lars Arne Norborg, Storlöretaget Vad.srena

kloter. Srildiq i rcnmedehid.a god.spolitiA ocb eko-
nomiföroabning G958, 336 s., kr zr), dels Hans
Cnattingius, Vad'stena klosters sista tid. (t969, roz
s., kr z5).

Den besynnerliga sammanslutning, som usur-
perat den heliga Birgittas namn och kallar sig för
I Caualieri d.i S. Brigida eller t. o. m. ännu pam-
pigare för Ord.ine Militare d.el SS. Saluatore e d.i

S. Brigid.a d.i Suezia har skildrats av Hans Cnat-
tingius, Tbe Ord.er of tbe Knigbt: ol St. Brid.get
(1967, jj s., kr zo). Denna organisation skulle
kunna avfärdas som en betydelselös kuriositet, om
det inte vore så, att åtskilliga höga katolska pre-
later tyvärr välvilligt medverkar i sammanslut-
ningens olika manifestationer.

De senare årens birgittinska litteratur har till
största delen getts ut av vitterhetsakademien. Så-

lunda har i akademiens historiska serie kommit ut
nr r r, Birgit Klockars, Birgitta ocb böcÅerna.
En *nd.ersökning aa den beli.ga Bhgittat källor
Gg66, z6z s., kr 3o) och nr rz, Sara Ekwall,
Vår äld.aa Birgittaaita ocb dennas aiktiga$e ua-
rianter (t965, rjo s., kr e5), båda nämnda i Bir-
git Klockars' bibliografi i litteraturhistorien.

I vitterhetsakademiens antikvariska serie har
publicerats nr ro, Andreas Lindblom, Birginas gyl-
lene skrin (1963, 165 s., kr z5) och nr r4, av
samme förf., Kult ocb konst i Vad.$ena kloster
(1965, z7r s., kr 4t). I filologiska serien har
kommit ut nr 9-ro, Elias \7ess6n, Saensk tned.el-

tid,. En santling t ppsarter ont saenska rned,eltid,s-

handskrit'ter oclr texrer, av vilka nr ro ägnats åt
Birgi.ttatexter (1968, t65 s., kr z:). I serien
Antikvariskt arkiv har publicerats nr 16, Andreas
Lindblom, Joban lll ocb Vad'ttena nannekloster.
Konrr- ocb kulturhistoriska anteckningar (r96r,
47 s., kr r5).
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I vitterhetsakademiens serie Filologiskt arkiv har
kommit ut nr 2, Carl Ivar Ståhle, E# lragment
au d,en JornnentAa Bhgittaöuersättningen (t956,
3o s., kr 3) och nr 13, Jan öberg, Kring Birgitta
(1969, t8 s., kr ro). 

- 
Kring Birghta innehåller

dels en uppsats om brevtexter i den heliga Bir-
glttas Reuelationes celestae, dels en tidigare inte
publicerad Birgittadikt. Dikten består av sex stro-
fer på samma versmått som Rora rorant bonirarem.
Första suofen lyder:

Gaude, sponsa Christi grata,
mi Birgitta, aduocata,
patrona laudabilis;
Clara stirpe procreata,
vita, fide illustrata
extas commeodabilis.

Jan öberg presenterar dikten närmast ,med tanke
på hur litet, som i våra dagar överhuvudtaget finns
tillgängligt av medeltidslatinsk poesi med svensk
anknytningu. Han framhåller, att den enda kända
avskriften av dikten kommit till i Vadstena klos-
ter någon SänS pä r4oo-talet: "Kanske är också
detta alster i tidens konventionella stil ett utslag för
den livliga litterära verksamheten därstädes och
alltså att räkna till den i Sverige frambragta medel-
tidslatinska diktningen.,

Andreas Lindblom har i en bok, som han kal-
lat På Birg!.ttas uåga.r (1962, r24 s., [r z5) fint
skildrat, hur den heliga Birgittas barn Birger
och Katarina ryj 4 f.örd,e sin mors jordiska kvar-
levor den länga vdgen från Rom över den europe-
iska kontinenten hem tili Vadstena.

Till den birgittinska litteraruren hör ovedersäg-
ligen Sankt Nikokus' au Linköping Aanonisations-
process. Procerut canonizar'ionh beati Nicoki Lin-
copensit, utg. av Tryggve Lund6n (t963, 39r s.,

kr l8). Nils Hermansson var en kraftfull biskop
över det stora Linköpings stift, meo mest känd är
han som den heliga Birgittas vän: han har till
hennes ära förfanat den vackra hymnen Rov ro-
rans boniratern Här bör också nämnas Birgit Kloc-
karc, Bhkop Hemming aa Åbo (196o, 264 s., ca
kr r5); biskop Hemming hörde också till den he-
liga Birgittas vänkrets.

Under r95o-talet gav Allhems förlag i Malmö
ut Den beliga Bitgitta. Himmelska appenbarcIser,
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översatta till svenska av Ttyggte Lund6n, i fyra
band (r: r9j7,346 s.; 2: r9j8,32o s.; 3: 1958,
3jj s.; 4i r9S9,3rj s. 

- 
Band r-4 kr z4o).

Denna utgåva blev välvilligt recenserad av Johannes
Lindblom. Däremot kritiserades den mycket hårt av
Lennart Hollman, som emellertid avslutningsvis till
en del tog udden av sin egen kritik genom att säga:
,Den som inte ställer så höga krav på tolkningens
vederhäftighet och uohet mot originalet, har all
anledning att glädjas över att vi fått en fullstän-
dig nusvensk upplaga av Birgittas uppenbarelser."

Allhems fötlag har sedermera under oförändrad
titel gett ut ett urval uppenbarelser från nyss-

nämnda utgäva, med förord och inledning av Sven
Stolpe (1967, 366 s., kr 38:5o). Sven Stolpes
inledning är en skildring av huvuddragen i den he-
liga Birgittas liv och verksamhet. Urvalet av up-
penbarelser har verkställts av Tryggve Lund6n i
samråd med Sven Stolpe. Arbetet kan rekommen-
deras: det ger vad man kan kalla en lätti[gänglig
snabborientering i den heliga Birgittas värld.

I förordet till sistnämnda arbete säger Sven
Stolpe: ,ps1 existerar ännu icke någon modern
vetenskaplig bio$afi över Sveriges största dotter.>
Det är otillfredsställande, att det trots den myckna
specialforskningen om och kring den heliga Bir-
gitta inte finns något sådant arbete. Det beklagas
kanske främst av de många bland den bildade sven-
ska allmänheten, som är intresserade av, eller låt
oss gärna säga: som hyser vördnad för, den heliga
Birgiaa och som gärna vill skaffa sig allsidiga
och gedigna kunskaper om henne och hennes livs-
verk. De skulle hälsa en sammanfattande Birgitta-
biografi med tillfredsställelse, ty nu är de hänvi-
sade till att med hjälp av en mängd specialarbeten
själva söka bygga upp en helhetsbild av den heliga
Birgitta och hennes värld. Skulle inte en sådan
levnadsteckning kunna skrivas som en fyllig redo-
görelse för det aktuella forskningsläget, som en
wärvetenskapUg syntes?

En Birgittabiografi måste nu senast
Tryggve Lund6n, Birgit Klockars och Sven Stolpe
antytt 

- 
fylla höga krav på vetenskaplig vederhäf-

tighet, annars har den inte något berättigande. Det
låter som en truism, när vi säger det, men det är
skäl att påpeka det, alldenstund många har känt
sig kallade att skildra den heliga Birgittas liv i
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den historiska romanens form och broderat ut det
med privata funderingar och fria fantasier. Det
finns inget exempel på att ett sådant arbete någon-
sin lett till ökad förståelse av den heliga Birgitta.

Om vi fick en modern sammanfattande veten-
skaplig biograli över den heliga Birgitta och
kanske också ett representativt urval av hennes

>himmelska uppenbarelser,' i en nusvensk översätt-
ning, som reviderats på de punkter, där det av

textkritiska och filologiska skäl är påkallat, 
- 

då

skulle det säkert medföra en väsentlig ökning av

Birgiftaintresset även bland folk utanför specialis-

ternas krets, då skulle vi med större fog kunna
tala om r Birgitta-tenässansr.

Torgny Li.nd'gren

Naturvetare och Kytkornas världståd

Månnitkans t'rarntid.

Mellan den z8 juni och den 5 juli detta fu stod

Kyrkornas världsråd i Genöve som värd för en
konferens som behandlade människans och samhäl-
lenas framtid i en tekniserad värld, en fortsätt-
ning på konferensen om Kyrka och samhälle år

ry66 x.h på Kyrkornas världsråds 4:e generalför-

samling i Uppsala 1968. Under en vecka pågick

arbetet i fem arbetsgrupper. Dessutom gavs till-
fällen till intensiva samtal mellan deltagarna på tu
man hand eller i smågrupper. Resultatet blev ett
dokumentatiskt material omfångsrikt nog för att
livnära flera års studier och diskussioner.

När deltagarna konfronterades med frägorna,
måste det anses anmärkningsvärt att teologerna ofta
stod rådvilla inföt de problem och de alternativ
som den naturvetenskapliga expertisen framlade för
dem. Specialisterna i sin or bekände att de hade

behov av att ställa sitt vetande och sin umakt'
under etiska normer. Samtidigt var det frapperande
att när vetenskapsmännens outtalade förutsätt-
oingar och konkreta planer skilde sig från varandra,
kunde det helt enkelt bero på från vilken social
eller politisk miljö var och en kom. En forskare
från USA har en annan grundinriktning till sitt
arbete än en australiensisk, Åfrika sätter inte
samma prägel på forskningen som Latinamerika.

Perspektia

Dec märktes framför allt när det gäller så nära-
liggande problem som den demografiska växten
eller tillämpningen och organisationen av de tek-
niska medlen. Det är nu en gång så att forskaren
också är människa. Och här ligger både hans möj-
ligheter och hans sårbarhet.

Srörtt'lod. au lrågor
Den första arbetsgruppen studerade ekologi ocb
d'enzografi. Den sammanfattande betättelsen har en
touche av pessimism, Gruppen har haft klart för
sig vilken spännvidd människans framtida urveck-
ling har både på det fysikaliska och det biologiska,
på det sociala och det moraliska planet Problemen
blir inte lättlösta. Teknikens förändringar är så

snabba att människans förmåga att anpassa sig
kommer att drivas till det yttersta. Den mänskliga
rasen är hotad till sin existens. Gruppen var över-
ens om att det är omöjligt att besvara hithötande
frågor med utgångspunkt f.rät a priori fastslagna
principer. Det tillkommer Kyrkornas världsråd att
låta utarbeta en teologi som tar hänsyn till de stän-

diga förändringarn4 och samtidigt beaktar männi-
skans orubbli ga väråe. Inte minst är det de tek-
niska framstegen och befolkningsexplosionen som
försvårar uppgiften.

Avslutningsvis ställde gruppen en störtflod av
frågor. Vilka politiska åtgärder är påkallade av det
demografiska läget? Skall vi fastslå en optimal
siffra för befolkningen i de olika länderna, världs-
delarna, ja, för hela jorden? Vilken roll skall de
internationella organisationerna, regeringarna och
föräldrarna spela härvidlag? Skall eventuella beslut
av lagtyp vara förpliktande eller endast vägvisande?
Vilka tekniska och etiska konsekvenser kommer ett
ja eller ett nej till familjeplanering att medföra?
Vilka mål skall sättas för uppfostran? Hur skall
en modern familj överhuvudtaget fungera?

Ytterligare eo annan typ av frägor ställdes, lika
långtgående och lika svårbesvarade. Hur skall re-
surserna fördelas och hur skall en planlagd fördel-
ning friktionsfritt genomföras? Människan är ju en
del av naturen; vilken ställning har hon där och
hur långt går hennes förmäga att anpassa sig efter
växlande förhållanden? Och - last but not least 

-vad är den djupare meningen med hennes liv och
hennes död?
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För att stimulera Kyrkornas världsråds ansvatiga
föreslog gruppen att man skulle fastslå en priori-
tering: eVi är förvissade om aft det höga värde
livet har enligt kristen uppfattning, är omedelbart
ch allvarligt hotat av det växande uycket från
teknologin och demografin., Även om värderings-
normen varierar beroende på olikheten i de skilda
etiska, kulmrella och politiska tänkesätten >fram-

uäder det hot som vilar över livet i öppen dag i
miljöförstöringen (eller det försämrade ekologiska
läget) och sina återverkningar på individens fysiska
och mentala välbefinnande. Vi föreslår således att
Kyrkornas världsråd koncenuerar sitt inuesse på

frågan om 'livets värde' och på hur man skall
kunna garantera det under kommande fu.u

Under debatten kunde man tydligr se att delta-
gana had,e klart för sig att det som kan göra
teknik till något skrämmande och avskyvärt inte
är tekniken som sådan utan det ansvarslösa sätt
den används på, exempelvis inom rustningsindu-
strin. Den högt uppdrivna tekniken medför en
kapprustning som kräver skandalöst stor del av
ländernas utgifter. En av de ledande teologerna,
pastor Dumas, undersuök i ett närgränsande sam-
manhang att vi varken får sakralisera livet eller
manipulera med det eller till och med göra anspråk
på att skapa det. Vfu uppgift är i stället att ta
emot det och skydda det såsom en välsignelse som
kallar till medverkan.

Vart hommer t'riheten att ta uägen?

Den andra atbetsgruppen diskuterade upptäckterna
inom biologin och de konsekvenser de för med sig
för människan. Därmed ställdes gruppen inför en
konkret utformning av frägan om förhållandet mel-
lan naturvetenskap och teologi. Deltagarna kände
oro över att nutida biologisk forskning, framför
allt inom genetiken, tycks ge människan möjlig-
heter till manipulationer som dels kan användas
till människans bästa dels missbrukas. På detta om-
råde ligger en av de viktigaste uppgifterna
för Kyrkornas världsråd. Upptäckternas räckvidd
måste studetas och belysas. Mänskligheten måste
förberedas på vad den står inför innan vi i verk-
ligheten gripits av en ohämbar uweckling som
följer sin egen inneboende dynamik.

Inom biologin ges nu möjligheter som pålägger

226

oss ett svårt moraliskt ansvaf. Slutrapporten näm-
ner följande: inskränkning av fortplantning hos
sådana individer som har drabbats av svåra gene-

tiska sjukdomas 
- 

51s11[sering eller abort; kemisk,
elektrisk eller psykologisk konuoll av fost-
rets mänskliga egenskaper; påverkan av fostrets
egenskaper med hjälp av spermabanken och en i
en snar framtid möjlig bestämning av fostrets kön;
biologisk och kemisk krigföring som ett överhäng-
ande hot mot mänskligheten; sjukdomar förorsa-
kade av föroreningar av miljön genom nukleära
eller kemiska biprodukter. I en framtid kommer
nya problem att uppstå. Berättelsen nämner den di-
rekta manipulationen med generna för att antingen
förbättra eller försämra arvsmassan, den restlösa
kontroll av den genetiska konstitutionen, som i dag

är möjlig för vissa amfibier, slutligen nya >chan-

ser) till födelsekontroll, t. ex. mikroaborten, som

sker före fostrets nidation.
Alla sådana frägor Iör tankarna till det centrala

problemet: hur skall individens oberoende kunna
försvaras inför de åtgärder som samhället kommer
att förfoga över eller till och med måste tillgripa?
Den hittills utarbetade, genomtänkta moralen har
Itamiör allt kretsat kring individen. Nu gäller det
att precisera förhållandet mellan individ och sam-
hälle. Friheten måste bevaras. Kyrkorna bör främja
en öppen diskussion av hithörande frågor och
måste väcka de ansvarigas samvete.

En omstrid.d. rupport

Den arbetskrets som behandiade livets framtid i en
urbaniterad ocb ind.nstr'i.aliserad aärld, leddes av den
kända etnologen Margaret Mead. Man framställde
förslag om större spridning av teknisk kunskap.
Fler människor än hitintills måste få teknisk ut-
bildning. Förutom kontroll över teknikens verk-
ningar i allmänhet krävs framför allt ett skydd för
människovärdet i urbaniseringsprocessen. Grup-
pens rapport behandlade en fundamental aspekt av
uwecklingsproblemet, när den påpekade att tek-
niskt vetande samtidigt alltid betyder makt över
medmänniskor, en makt som hittills utövats utan
nämnvärd kontroll och utan ansvarig tedovisning.

Rapporten var öppenhjärtig men mottogs i
plenum med betonad kyla. Den sades vara både
för vag och för idealistisk. Den beskylldes för att



utgå från en beskyddande attityd och att stanna vid
en urmodig terminologi. Hela den älskvärdhet och
livlighet som är utmärkande för arbetsgruppens
ledarinna räckte inte till för att få konferensen
att samtycka till rapporten. Den behandlade ett
problemkomplex som uppenbarligen var för stort
för aa ha någon möjlighet att kunna slutbehandlas
i en liten arbetsgrupp.

Teologer ,ueksarnma

En speciell arbetsgrupp hade med utgångspunkt
från en tankeexperiment försökt utarbeta metoder
för att systematisera förutsägelser om framtida ut-
vecklingar. På det viset skulle erfarenheter kunna
vinnas för u-ländernas ekonomi. Men rapporten
framlades inte inför plenum.

Konferensens sista akt blev en diskussion om
liasåsäåd.ningar ocb ideologier i rärld,gersQektiu.
I den arbetsgrupp som behandlat ämnet hade en
del teologer ingått. Just därför tycks gmppen
inte ha nätt fram till ett enhetligt ställningstagande.
I varje fall anges i slutresolutionen olika möjliga
tillvägagångssätt för Kyrkornas världsråd. Rappor-
ten utgår från att det finns olika teknologier och
att de makthavande kar. valja vilken av dem
som de skall satsa på. Därför föreslår man i rap-
porten att Kyrkornas världsråd skall pröva den
ideologiska inriktningen hos de olika tekniska sy-

stemen och de intressen som står bakom dem. An-
talet beslutande och ansvariga skall ökas, och den
utformning tekniken måste få för att fylla männi-
skornas behov och förhoppningar i olika slags sam-

hällen är enfräga som noga måste dryftas.
I rapporten framhålles att kyrkorna har en stän-

dig förpliktelse att anpassa sig efter de ledande id6-
erna i de samhällen där de ingår som en del men
å andra sidan får de inte råka i ett teologiskt
otillåtligt beroendeförhållande. När tron visat män-
niskan hur hon på ett ansvarsfullt sätt kan och bör
utnyttja teknikens möjligheter utan att för den
skull bli teknikens slav, löper teologin den svåra,

men möjligen oundvikliga risken att bli en ideo-
logi, dvs. att i syfte att upprätthålla eller
uppnå en systematisering våldföra sig på givna
fakta. Trots faran ville pastor Dumas ta itu med
uppgiften. Människan har nu en gång ett outsläck-
ligt behov av att Iä grepp om totaliteten hos ett
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problemkomplex samtidigt som hon ständigt drivs
mot detaljer och invecklas i detaljerade funktioner.
Hon är en motsägelsefull varelse.

Äterstår dä itägan åt vilket håll Kyrkornas
världsråd och kyrkorna skall engagera sig. Här var
gruppen djupt splittrad. Somliga menade att mao
borde skaffa sig inflytande hos de ansvariga i det
ekonomiska, sociala och politiska livet för att göra
dem medvetna om det moraliska ansvaret. Ändra
såg den centrala svårigheten i en tilltagande apati
till följd av teknikens egna växande dimensioner.
Därför ville de ändra suukturetna hos den tek-
niska organisationen och härvidlag ta risken av

att en teknik som demokratiseras blir mindte ra-
tionell och mindre effektiv.

För reuolutionen

Åter andra såg i det våldsamma motståndet den
enda vägen. De betraktade tekniken som ett medel
till förtryck och ansåg en revolutionsideologi av
nöden om tekniken skall leda till frihet. De ville
återgå till det irrationella, börja från början med
en mera mänsklig konception än vad som hittills
bildat tekniseringens grundval. Takika unga tänker
i dag sådana tankar. De avböjer teknikens kalla
radonalitet. Här ser många även basen för en dia-
log med marxismen, med en ideologi som enligt
deras uppfattning på ett liknande sätt som de

kristna kyrkorna vill bygga ett nytt slags teknik.
Människan skall förbli i centrum.

Slutligen hävdar rapporten att det finns ett oäs-
tan nödvändigt samband mellan teknisk uwelling
och kristen tro. Man känner oro för den kulturella
kris som för närvatande råder i utomeuropeiska
samhällen på grund av teknikens framträngande.
Farhågorna fann dock inget allmänt instämmande
i plenum. Man hänvisade till att den tekniska men-
taliteten till allt väsentligt härstammar från gre-
kerna. Den motverkas av den i Bibeln nedlagda
visheten. Men även andra former av vishet för-
mår hävda sig mot teknikens attack. Det framhölls
att de asiatiska kulturerna här visar en särskild
immunitet.

Ert samrnanbrott eller ett loaande försök?

Vilket av de wå alternativen passar på konferensen?
Den fick skiftande vitsord. Säkert är att den föl|
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utanför ramen för vanetänkande. Och lika säkert ar
att lösningen av d,zgens problem ligger på obruten
mark, varken teologin eller naturvetenskaperna är
beredda. Ett uppbrott år på.Jrallat. Både teologerna
och naturvetarna måste söka sig fram.

Teologins representanter har ingen anledning att
skryta med upatentlösningarn. Vetenskapsmännen
kan inte göra anspråk pä att 

^ga 
nycklarna till alla

världens gåtor. Vad som krävs är ett möte och en
dialog mellan vetenskap och vishet. Kyrkornas
världsråd har med sitt initiativ erbjudit ett tillfälle
därtill.

And,rö Babel

Den siuka människan
Medan varje enskild sjukdom förblir ea undantags-
fenomen i så måtto atr den drabbar endast vissa
människor, är sjukdom som sådan något betydligt
mer universellt. Det finns nuförtiden marxistiskt
inspirerade teoretiker, som vill göra gällande, att
sjukdomarna är en följd av defekter i samhällsupp-
byggnaden. Det vore korrektare, om än mindre pre-
tentiöst, att säga, att samhällsstrukturen är en av
de faktorer, som bestämmer sjukdomspafioramat.
Man kan inte vänta sig att avskaffa alla sjukdomar
genom revolutioner eller sociala förändringar. Me-
dan den enskilda sjukdomen i viss mån kan ses som
en rent medicinsk angelägenhet, är den utbredda
förekomsten av sjukdom snarare ett filosofiskt pro-
blem. Sjukdom och död är ting, som inte kan
tänkas bort från den mänskliga existensen utan att
man tisketat att förvrida perspektivet och dra fei-
aktiga slutsatser. Bland dagens samhällsekonomer
spårar men en tilltagande oro över den brant sti-
gande kostnadskurvan inom vårdsektorn. Endast
den, som förbiser, att möjligheterna att behandla
vissa sjukdomar inte automatiskt implicerar möj-
ligheterna att eliminera sjukdom överhuvudtaget,
kan finna detta anmärkningsvärt. De patienter, som

botas från en åkomma, kommer med en viss, uti-
från rent medicinska utgångspunkter svårgripbar
unödvändighet> att som regel drabbas av andra
sjukdomar, som nödvändiggör ytterligare vårdinsat-
ser. Man kan tillägga, afi frlgan inte här gäller,
om människan skulle kunna tänkas leva ett liv utan
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sjukdom och död utan att fördenskull förlora något
av det, som är essentiellt mänskligt. Det är endast
fräga om att gön en observation av villkoren för
den mänskliga tillvaron sådan den manifesterar sig
i historien.

Låkana har ofta intresserat sig för sjukdornarnas
orsaker, mindre ofta för vad sjukdom innebär som
upplevelse eller för sjukdomarnas återverkningar
i patientens omgivning och i samhället i stort.
Man kan förmoda, att sjukdom vare sig i sina or-
saker eller i sina verkningar är något sorn kan
förutsättas röra sig i a priori fastlagda umedicinskan
kategorier. Insikten, att en människas sjukdom är
något, som angår henne som helhet och inte endast
exempelvis hennes kropp, måste medföra, att man
ser spår av sjukdom och bidragande orsaker till
sjukdom inom varje sfär av det mänskliga livet.
Detta innebär bland annat, att sjukdom inte står
isolerad från sociala och medmänskliga samman-
hang. Sjukdom står heller inte fri i förhållande till
misstag, felaktiga beslut eller onda avsikter. Ytter-
ligare en konsekvens är, att läkarcn själv ståt in-
dragen i det påwungna nät av solidaritet och ömse-

sidiga återverkningar, som binder samman friska
och s1'uka människor i alla tider. Tanken på diag-
nostikern som en utomstående observatör måste ses

som en fiktion, eller i varje fall endast som en i
vissa situationer användbar approximation.

En vision som denna är sammanhållande ram
och genomgående tema i den finske psykiatern
Martti Siiralas bok ,Medicine in Metamorphosis"
(Tavistock Publications, London 1969, 164 s., pris

l8 sh.). Författaren har förutom traditionell medi-
cinsk skolning en psykoanalytisk bakgrund och har
arbetat med störningar i språkutvecklingen hos

barn. Just pä åetta område, i studiet av en funk-
tion, som på ett särskilt sätt är knuten till kva-
lificerade och subtila mänskliga egenskaper och där
växelverkan med omgivningen är oumbärlig, fram-
träder otillräckligheten hos de schemata för diag-
nostiskt och terapeutiskt tänkande, som medicinen
uaditionellt rör sig med. Siirala arbetar med ett
antal failbeskrivningar föt att illustrera sina teser,
i medvetande om att varje fallbeskrivning i viss
grad speglar läkaren-diagnostikern, dennes per-
sonlighet, intressen och värderingar och inte utan
vidare kan fattas som en uobjektiv sanningu om



patienten. Konklusionen blir, att på detta område
den outtalade eller uttalade uppfattningen om inne-
börden av grundläggande begrepp som diagnos,
etiologi och prognos på ett avgörande sätt kommer
att influera på det praktiska handlandet geotemot
patienten, Förutfattade meningar om att sjukdo-
mars orsaker endast tillhör vissa på förhand fast-
lagda ,medicinskau kategorier kan låsa tänkandet
och medföra, att viktiga bakgrundsfaktorer förbi-
ses. Åsiktsdivergenser i dessa frågor kan också leda
till svårigheter för ett behandlingsteam an enas om
lämplig terapi, ett förhållande som gjort sig på-
mint även i den grupp där författaren själv ar-
betat.

En rad inom medicinen viktiga, men ofta otill-
räckligt analyserade begrepp som kausalitet och
psyke-soma tas upp till diskussion. Pä tal om av-
gränsningen mellan hälsa och sjukdom lritiserar
Siirala föreställoingen att den sjuke skiljer sig från
den friske framförallt genom sitt beroende av andra
människor. Id6n om den friske som en roberoende"
individ, som själv förverkligar sin existens och for-
mar sitt liv, kan bara tolkas som en projektion av
människans dröm om sin egen autonomi. I själva
verket är beroendet av vissa opåverkbara förutsätt-
ningar, av en intellektuell och social miljö och av
andra personers insatser något universellt och den
sjukes beroende endast till graden skilt från den
friska människans.

I Siiralas tolkning av samhället som en funda-
mentalt sjuk och defekt struktur, uppbyggd av mer
eller mindre sjuka och defekta individer, skymtar
inflytanden från lutherskt tänkande beuäffande ska-
pelsens tillstånd. Här ges också vissa hållpunkter
för kritik. Äa sjukdom är en möjlighet i varje
mänskligt liv utesluter inte, att ett stort antal indi-
vider upplever petioder, under vilka funktionsstör-
ningar, äterfötbara på sjukdom, inte kan spfuas.
Att varje mänsklig begåvning uppvisar luckor ute-
sluter inte, att många personer, åtminstone på vissa
områden, är i stånd att fullgöra prestationer, som
svarar mot situationens krav. Siirala tycks mena,
att sjukdom och defekter komprometterar inte bara
den enskilde och samhället, utan även den medi-
cinska vetenskapen. >Medicine is sick because man
is sickn, kan man läsa i förordet. Fullt genomförd
r1rcker en skepticism av denna ryp givewis även
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undan marken för författaren själv. Endera år for-
muleringar av denna karaktär avsedda att täcka
ruismer, eller också innebär de en antropologisk
och kunskapsteoretisk ansats, vars konsekvenser
ingalunda fu klarlagda eller genomreflekterade i
den föreliggande boken. Att gå in på andra ting
skulle föra för långt, man noterar dock kommen-
taten till ett fall av återkommande, mensruations-
liknande blödningar under graviditet: >tle boy's
mother had, with some element in her, quite radi-
oally denied the reality of her pregnancy> (s. 85).
Frestelsen att deducera från ett freudianskt dogma
tar här överhand över det medicinska förnuftet.

Invändningar som dessa kan dock inte undan-
skymma det faktum att Siiralas bok är ett läsvärt
bidrag till diskussionen av metamedicinska pro-
blem. Strävan bort från en alltför ensidig biologisk-
naturvetenskaplig attityd måste värdesättas i en tid,
som vill göra endast det mätbara gångbart. Det
framstår också som uppenbart, hur eftersatt ana-
lysen av medicinska grundbegrepp är. Medicinsk
etik är aktuell och diskuterad 

- 
sf1s1 försök till

en mer omfattande medicinsk vetenskapsteori, an-
passad till dagens uwecklingsnivå, söker man i stort
sec förgäves. "Medicine in Metamorphosisn med-
verka här till att fylla ett tomrum.

Saerre Sörenson

>>Fe y alegtiar>

En lysande utsiÅ.a

Venezuela, som har världens största export av olja,
förefaller hålla sig kallsinnigt inför de allvarliga
sociala problem och den politiska kramp som plå-
gar den övriga världen. Det är ett paradis för
invandrare som snabbt ränger in i det ekonomiska
välståndets cirkel genom art låra den årliga in-
täkten på över r ooo dollar per innevånare 

- 
hälf-

ten av hela landets 
- 

stå inne. Castrorevolutionen
upprörde Venezuela i början av sextiotalet men in-
för en demokrati som för varje dag blir alltmer
solid har dess spöke förbleknat. Rasproblem är nå-
got man endast känner till från notiser om Syd-
afrika eller Förenta Staterna, invånarnas mLngfår-
gade hy till trots. Hälsovården har gjort sådana
framsteg att medellivslängden är lika hög som i
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europeiska länder. Analfabetismen har uaditionellt
varit mycket omfattande i sydamerikanska länder
men i Venezuela har den sjunkit till rimliga pro-
portioner, mindre fu zoTo oc,h redan kan man
skönja den dag då deo kommer att vai helt för-
svunnen.

En vacker bild som man g:årna visar upp, men
en bedräglig, förvanskad. Verkligheten har wå vitt
skilda ansikten: lrrvillor och miserabla ruckel. De
finns båda i huvudstaden Caracas. En regering som
är mycket rik tack vare oljeexporten och en befolk-
ning som är fattig, hoppackad och svältande i de
slumomtåden som omger Caracas eller ute på

landsbygden. Obildningen är stor och de sociala
orättvisorna förödmjukande: 3,6% av befolk-
ningen förtjänar mer än 3 ooo bolivares (r bo-
livar: r,z3 svenska kronor) medan omkring
73o/o har inkomster som är lågre ät r ooo. Be-
folkningstillväxten är svindlande. Man räknar med

3,5Yo per fu. Därigenom blir problemen allvar-
ligare från år till år. rr j ooo ungdomar slåss nu
om de 44ooo lediga platser som en nystartad in-
dustri erbjuder. I övrigt ökar antalet arbetslösa och
friställda, som redan länge varit stort, en börda
som bromsar landets uwecktng.

Venezuela är rikt på kontraster och har en stor
majoritet katoliker. ]s ryi, startades där ett utbild-
ningsprojekt i stor skala: "Fe y Alegrlar, tro och
glädie.

Liten bittorih
Det började sommaren 1955. Efter åtskilliga må-
nader av arbete har en initiativrik arbetare vid
namn Abraham Reyes lyckats bygga etr litet hus
åt sin stora familj. Under etr samtal med jesuitpa-
tern Jos6 Mail,a Y6laz har han blivit entusias-
merad av f.adet Y6laz' grandiosa projekt för utbild-
ning åt de faaiga, samhällets utstötta. Han vill
starta en kampani för att väcka den allmänna
opinionen i radio, television och press. Men han
vill att folket skall säaa igång rörelsen på egen
hand och inte vänta på och hoppas att de rika
skall ge allmosor. De fattiga skall bygga sina sko-
lor själva och betala sina lärare. De skall själva
kämpa sig upp från sitt underläge och uweckla
sig själva: det oheliga" folket. Men pater Yälaz
är ingen fantast. Han ät medveten om att hans
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drömmar sträcker sig alldör långt: ingenting är
ju gjort Skolor saknas, det finns inga lärare och
folk i allmänhet är likgiltiga inför de rusentals
barn som inte får utbildning. Åbraham Reyes stäl-
ler sitt nyss färdigbyggda hus till förfogande: "Här
har pater V6laz sin första skola! , Med sin rro
på Fader Y6laz' id6 och med sin glada generosi-
tet ger Reyes upphov till det namn folkbildnings-
rörelsen f.är: Tro och glädje. Det gäller tron på
Gud och folkets förmåga, och det gäller glädje över
att frikostigt ge och fråmja utvecklingen.

Långt innan Fidel Castro börjat drömma om att
erövra Havanna och Camilo Torres och Che Gue-
vata givit sina liv för att snabbt omforma ett orätt-
vist samhälle har pater YöLaz börjat sitt revolu-
tionerande verk. >Tro och glädje> har samma mål
som yrkesrevolutionärerna men på en diupare nivå.
Dess vapen är kultur, dess id6 först och främst att
åstadkomma en mänsklig uweckling förutom en
nödvändig ekonomisk. Rörelsens initiativtagare ver
att grundorsaken till eländet är att de fattiga sak-
nar utbildning. Därför börjar de sin kamp där.
De första stegen är svåra. Men de gav från början
Fe y Ålegria sin särskilda prägel. De tigger
inte, i stället försöker de skaka de slumrande sam-
vetena och få folk att inse orätwisorna i det fak-
tiska läget. Det är inte fråga om en kortsiktig
välgörenhet. Den är ett företag för utbildning och
fostran. För att nä flamgär,g och spridning använ-
der man nya tekniska arbetsformer, baserade på
företagsekonomiska beräkningar och moderna er-
farenheter av public relations utan att för den skull
förlora förnyelsemystiken och målmedvetenhetens
skärpa- Fe y Alegria expanderar snabbt. År 196o
hade man rz skolor med 6ooo barn, fuet därpå
zo skolor med ro ooo barn.

r970
Fe y Alegria har nu verkat i femton år och har
blivit eo jätteorganisation. Den har nämligen sla-
git rot hos folket. Under det senaste årtioodet har
Fe y Alegrias dynamik vunnit ytterligare fem
latinamerikanska länder och i dag ciLt jo ooo ele-
ver i mer äo 7o skolor. Villkoret f.& att fL gä i
skolorna är inte att barnen kan betala för sig utan
snarare tvärtom. Där asfalterade gator, elektriskt
ljus och rinnande vatten upphör, där stanken bör-



jar och där rkartongbostäder> med plåttak å,r f.all-
f.*diga, där reser sig stolt en Fe y Ålegriaskola.
Skolorna används till läkarmottagting, centrum för
vuxenutbildning eller bankkontor. Ligger skolan
på landet utvidgas den med en lantbruksskola. Har
man byggt den vid havet ger den samtidigt utbild-
ning i fiske. Fe y Alegria inspirerar och sprider
nya id6er. Slummens folk har vaknat ur sin dvala
och vill bli självständiga. Med egen kraft vill de
bryta sig ut ur sin hopplösa situation. Ett exempel
på hur id6n anpassas efter lokala förhållanden är
en skola för undervisning i turism som för kort tid
sedan byggdes just i den trakt i Venezuela som
lämpar sig som turistmåI, Anderna.

Men hur är det möjligt att finansiera ett så stort
och mångskiftande skolprojekt? Svfua ekonomiska
problem måste med nödvändighet följa en stor och
växande organisation som Fe y Alegria. Men un-
der uppgiftetnas tryck har de ledande männen fun-
nit nya problemlösningar som skickliga företags-
ledare. De har använt en enkel form för modern
propaganda och sålt sin id6 till den stora publiken.
Yarje är har man ett televisionslotteri. Provoce-
rande slogans, of.ta pä skyltar som bdrs omkring
pä gatotna, stora annonser i pressen hamrar på det
offentliga samvetet under en hel månad före
dragningen: rArbeta för Venezuela tillsammans
med Fe y ALegia", nSäa hjul på ert hjärta! "
(lotterivinsterna består framför allt av bilar). Re-
sultatet 

- 4 miljoner bolivares (nära 5 miljo-
ner svenska kronor) 

- 
täcker de värsta hålen i

ekonomin. Men de viktigaste bidragen kommer
från den enkla befolkningen. 43% av kostnaderna
för underhåll av skolorna har tillförts företaget av
eleverna själva och genom den osjälviska offervil-
ligheten hos lärare och lärarinnor. Mer än tusen
Lärare arbetar på heltid och för sitt arbete får de
inte mer än hälften av vad de skulle firtjdaa i
statliga skolor. zoo nunnor hjälper till. Många gör
sin insats av generositet, idealism och kristen över-
tygelse. Några är gamla elever av Fe y ALegia
och visar på så sätt sin tacksamhet för den med-
vetenhet om sin personliga värdighet institutionen
har givit dem.

Fe y Alegria har slagit rot hos befolkningen.
De ekonomiskt bättre ställda samhällsskikten ser
emellertid med sympati på instirutionen och dess
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verksamhet, en sympati som dock inte är helt fri
fråo beskyddaranda och som därför inte avkastar
mer än g/o av de löpande utgifterna. Regeringen
hyser däremot inte alltför stora sympatier för pri-
vatinitiativ på uppfostrans och skolans område,
framför allt när de kommer från katolskt håll. Ve-
nezuelas regering och den svenska regeringen har
således stora likheter i sina respektive attityder. Det
kan synas egendomligt mot bakgrund av att den
största delen av befolkningen i Venezuela tillhör
den katolska kyrkan, men det kan förklaras av att
intellektuella och politiskt ledande kretsar i de la-
tinamerikanska länderna traditionellt stått i oppo-
sition mot kyrkan. Inte ens nu då Venezuela för
första gången i sin historia har en kristendemokra-
tisk tegering ffu Fe y Ålegria något nämnvärt
statligt stöd. I länder som däremot har en avse-

värt mer ansträngd ekonomi, som Bolivia och
Perir, stöder regeringarna Fe y Alegria, när det
gäller förvdrv av mark och byggnader och lärarlö-
ner.

En blick frarnåt
Ekonomiska svårigheter är inget giltigt skäl för att
ävenryra något så förnämligt som Fe y Alegria.
Ledningen är också medveten om det och förlitar
sig på id6ns egen kraft och på siffrornas realitet.

5o ooo barn räddade från att mänskligt gå under
är den bästa propagandan. Mot den bakgrunden
cycks de optimistiska förväntningarna hos organisa-
tionens grundare inte ha varit utopiska. Han räknar
nu med att i framtiden få upp till roo ooo elever.
Id6n har redan nu fått internationella proportioner.
Den exporteras till Brasilien och Äfrika, alltså län-
der där misären inom utbildningsområdet är ännu
mer förödande än på det ekonomiska.

En omständighet är uppenbar. Systemet med lot-
terier, fester och kommitt6er 

- 
även om de är så

väl organiserade som hos Fe y Alegria 
- 

förslår
inte för att driva ett förerag av de proportioner
och den betydelse som Fe y Alegrias. Man be-
höver en mera stabil ordning för finansieringen,
både statligt och privat understöd. Planeringen
måste vara långsiktig, baserad på en större säker-
het i ekonomin för att kunna konsolideras. Fe y
Alegria har hittills gjort en enastående insats.
Folket har satts i rörelse, regeringarnas samvete
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har attackerats 
- 

ellef de har åtminstone wingats
tänka på sin goodwill, så att de redan nu ökat
sin insats för uppfostran och undervisning. Men
hur stora resurser de än föfiogar över kan de inte
tillfredsställa de ofantliga behov som länderna i
Latinamerika har, länder som för övrigt befinner sig
i en kraftig expansion. Allt måste sättas in i de
jättelika ansträngningar som fordras för aa driva
en efterbliven uweckling framät. Och de utveck-
lade nationerna, till vilka även Sverige hör, kan
ta Fe y Alegria som modell, när det gäller att
öka resurserna, att bemästra svårigheter som till
en början ser ut att vara oövervinneliga och att
nä en f.ramgäng som överuäffar de mest optimis-
tiska prognoser. Fe y Alegria slår sig inte till
ro med att se på vad man redan uträttat. Det är
ett arbete som knappast ens har börjat menar man.
Dess arbetsfält suäcker sig nämligen lika långt som
bristerna i uwecklingen når. En lika revolutione-
rande som oblodig revolution.

Jaoier DuPLi SJ

Litterär verksamhet tystad

Notiser til.l den åuharpolitisha
siruarionen i T jeckosloaaäien

Tjeckoslovakien har det högsta antalet uaktivau
författare per capita i Europa. I inget annat euro-
peiskt land är däremot i dag så många författare
dömda till tystnad av statliga myndigheter. För-
f.auarlna har gjort sin skyldighet, f.örf.atralrn kan gä.

Fackorganisationen har under "kulturfunktionärer-
nasn uyck blivit ea slött och bräckligt instru-
ment Dess tidningar och tidskrifter är likriktade
eller undertryckta. Förlagen kontrolleras uppifrån
och wingas utöva sträng censur. Författare, publi-
cister och översättare arbetar för skivbordslådan
eller byter yrke. De tar plats som byggnadsarbe-
tare, i skrivbyråer eller som taxichaufförer.

Det tjeckoslovakiska författarförbundet existerar
för närvarande endast på papperet, och på papperet
är Eduard Goldst0cker ordförande. I samband med
att republiken blev en federation delades föfiattar-
förbundet i wå autonoma, ett tieckiskt och ett slo-
vakiskt. Att söndra och härska, den gamla romerska
maximen passade utmärkt makthavarnas målsätt-
ning. De wå författarförbunden har inte längte nä-
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got gemensamt, kontakterna är frusna, koordine-
rade aktioner ?ir svåruppnåeliga eller omöjliga.

De ledande funktionärerna i det slovakiska för-
bundet och ett stort antal av dess medlemmar hål-
ler sig i stor utsträckning till partilinjen och odlar
på eget initiativ livliga förbindelser med det sov-
jetiska författarförbundet. Som pris därför måste
mar. tåla åtskilliga kompromisser, och belöningen
är en avsevärd organisatorisk ,frihetn. Slovakerna
får fordarande ge ut en del litteriira tidskrifter
som stfu öppna för alla iöfi.attare som har lyckats
hålla sig väl med regimen. Den enda litteraturtid-
ning som måste offras är Kulturny Zivot, det
olgan som på sin tid stödde pragoroligheterna och
som Gustav Husåk använde som språ"krör för sina
reformistiska id6er. För övrigt finns ett visst antal
slovakiska författare, framför allt Dominik Tatarka,
som har tagit avsånd från förbundet och som väg-
rar avbrytt förbindelserna med det tjeckiska bro-
derförbundet.

Det tjeckiska författarförbundet har sitt säte i
Prag. Den gamle, i dag mycket svage, men fort-
farande omtyckte diktaren Jaroslav Seifert är dess
laglige president. Den faktiska ledningen ligger
däremot hos [iii Brabec och Karel Ptåönik.
I motsats till det slovakiska förbundet har tjeck-
erna nästan inga kontakter med regeringen eller
partiet TilLfälldga samtal har hittills varit utan
framgäng. Seifert sökte uppsätta ett förhållande
mellan förbundets och partiets ledning, men hit-
tills har han inte lyckats. I stället wingas förbun-
det mer och mer hålla sig defensivt. Förfartarna
isoleras från läsarna. Förlag, teatrar och filmstudios
står under satlig kontroll. Det är dock mindre cen-
sur än ekonomiskt förtyck iörfattarna. är utsana
för. Kulturministeriet har konfiskerat författarför-
bundets litteraturfonder som hittills möjliggjort ut-
givningen av mär.ga litterära verk. I dag stöds en-
dast sådana skribenter som identifierar sig slrift-
ligen med partikursen. Eftersom medlemmarna i
det tjeckiska förbundet hiaills har förblivit soli-
dariska med varandra 

- 
med mycket få undan-

tag 
- 

och framhärdat i sin >stora vägran>, för-
söker partiet med lockande erbjudanden att få dem
att omvända sig. En ledare i Rud6 pråvo, det kom-
munistiska centralorganet, honoreras rned 5 ooo
kronor, en summa som skulle kunna förmå mången



författare att övervinna de allvarligaste betänklig-
heter, men hitintills har ingen accepterat Inte ens
den tappre gammalstalinisten Jan Drda har låtit
locka sig.

De tjeckiska föfi.attarrra är utan undantag ut-
satta för samma risker och samma förtryck som de
ledande politikerna från oroligheterna vären 1968.
Häktningar har hiaills förekommit i enstaka fall,
endast en dom har fällts i fallet Ota Filip. Men
talrika författare uteslöts ur det kommunistiska
pardet. De måste återlämna sina pass och lever
nu i husarrest. Deras förbindelser både inom lan-
det och utåt är avklippta. Utikesavdelningen i
Tjeckiska författarförbundet har nyligen upplösts.
Kontakter med den västliga världen il för når-
varande uteslutna. Kulturministeriet lämnar rabat-
terade biljetter för resor till l\{oskva, men ingen är
inuesserad.

Hårdast träffades författarföreningen genom att
dess livsviktiga tidskrifter indrogs. Efter ockupatio-
nen har mer än ett dussin framstående publika-
tioner fallit offer för anatemat, däribland Listy,
Plamen, Indeks, SeSity, Report6r, Analogon,
Tvii. I dag har varken förbundet eller enskilda
Iörf.attarc möjlighet att framträda offentligt efter-
som det inte längre finns några litterära tidskrif-
ter, om man inte vill betrakta den partirogna
Tvorba, ledd av liii Häjek, som >litterär,. Den
sista uuensningen träffade tidskrifterna Host do
domu, Meandr och Orientace. 

- 
Host do domu

var otg n för Brnos sektion av det Tjeckiska för-
fattarförbundet Den kom ut wå gånger i måna-
den och redigerades suveränt av Jan Trefulka. Re-
daktörer var Milan Uhde och Pavel Svanda, stän-
diga medarbetare Jan Skåcel, Oleg Sus, Vladimir
Blalek m. fl. Tidskriften publicerade dikter, repor-
tage, kulturpolitiska, litterära och litteratulveten-
skapliga artiklar, smärre prosastycken, recensioner,
film- och teaterkritik, dessutom karikatyrer och gra-
fisk konst. Tidskriften öppnade under senare tid
sina spalter för allt fler författare Itän Png, ef-
tersom de i Prag inte längre hade någon möjlig-
het att få någonting ryckt. Censuren ingrep inte
till en början utan inskxänkte sig till varningar.
Brno föraktar man ju i Prag som mycket ptovin-
siell. Men sedan Trefulka vägat publicera en pjäs
av Ludvik Vaculik 

- 
en av författarna till
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De z ooo ordens manifest (rfr Ctedo 5o, 1969,

47) - 
måste Host do domu upphöra; en förevänd-

ning för förbudet hade man då fått. Fastän Vacu-
lik betonade i en not att texten härstammade
från ,ett äldre manusr, tog kritiken anstöt, ty tex-
ten hade fått en ny aktualitet. Ett exempel må här
citeras: ,Kring Prag är äktarna mera förvildade
och sämre odlade än någon annanstans i den kul-
turella världen. Gräs, uäd och vatten är dåliga
där. Där finns inte ens plats att bada, och jag sim-
mar så g'funa att jag fruktar att drunkna.> Efter-
som Vaculik utuyckligen talar om den hubu-
rella och inte om den kultiueraåe världen fram-
träder anledningen och avsikten alltför tydligt.

I fräga om tidskriften Meandr ligger omständig-
heterna för dess upphörande litet annorlunda till.
Den var ett av organen för Mahen-teatern i Brno.
Den redigerades av chefdramatikern Ludvik Kun-
dera och kom ut med oregelbundna intervaller tio
gånger om året Till redaktionen hörde teaterin-
tendenten Milol Hynöt, filosofen Vitözslav Gar-
davskf och dramatikern Milan Uhde. I Meandr
trycktes essäer, dikter, scener, textmontage, foto-
grafier och karikatyrer. Ledaren 

- 
publicerad på

sista sidan! 
- 

skrevs regelbundet av Kundera.
Då i januari r97o intendenten Hynöt med kort
varsel måste lämna sin post, lämnade Kundera av
solidaritet mot Hynöt in sin avskedsansökan. Då
är det inte längre något att förvåna sig över, att
tidskriften snart måste "dön. Meandr hade ju sedan

länge väckt myndigheternas misshag, mest på
grund av karikatyrerna av Vlasta Zä*arskf.

Orientace hade ett visst rykte för dfuaktighet
och överlevde därför under lång tid. Den utges
i Prag av tjeckiska författarförbundet. I redaktio-
nen fanns ledande litteraturvetare och diktare ur
mellangenerationen. Chefredaktör var Jaroslav Pu-
tik. Den var emellertid forum för de unga prag-
strukturalisterna och publicerade dessutom filoso-
fiska och estetiska bidrag. Sedan de ,litterära" tid-
skrifterna måst lämna scenen fick även diktarna
med ökad frekvens ta till orda i den, vilket på

ett helt naturligt sätt medförde en 
- 

om än dold

- 
politisering av tidskriften. Här får man söka

motivet till förbudet. För den tjeckiska, men även
för hela den västerländska litterära världen innebär
Orientaces försvinnande en svfu förlust
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De hårda ingreppen i det litterära livet i Tjecko-
slovakien tyder på att lifteraturen uppskanas och
att diktarna i hög gxad tas på allvar. För parti
och regering framstår de tjeckiska författarna som

osäkerhets- och riskmoment. De utgör eft hot mot
ett labilt status quo. Därför måste de tiga. Som

tröst återstår för dem endast Michail Bulgakows
glada budskap: "Manuskript brinner inte!" En

klen uöst, som möjligen i bästa fall kan göra nä-

gon tillfredsställd men aldrig mätt ...
Felix Pbilipp Ineold'

Information - Vetande - Bildning

"Ty d.är mycken uisbet är, där är mycken grämelse,

ocb den, sorn föröAar sin intiht, ban förökar sin
plåga (Pred.iänen r: t8).

"lntet äcklar ost tå tom sanningen när ai bm d.en

liggand'e i magen och inte för ut den i aårt lias
b lod.o nzlopp " (S t ep b an Andr e s).

De strukturer i vårt samhälles uppbyggnad, som

orden "information - 
vetande 

- 
bildning" blott-

lägger borde få dem att lysua, sorn har uppfost-
ran, bildning och utbildning av >morgondagens

människa> till uppgift 
- 

det mä vara indirekt ge-

nom reformplaner eller direkt som lärare.

Informati.on ocb lanätion

Också regeringar följer de stora indusuiföretagens
exempel och använder sig av datorer för at av-
hjälpa bristerna i informationen 

- 
t. ex. vid dis-

kussioner, sammanträden och planering. Den för en

enskild person oöverskådliga mängden av data, som
övar inflytande på ett politiskt eller ekonomiskt
avgörande, levereras snabbt, noggrant och uttöm-
mande. Regeringen eller företaget blir bärue i
stånd att utöva sina funktioner.

De funktioner, sorn en reger,ing eller ea indu-
striföretag har att utöva, är fastställda. De leder
dataoperatörens programmering i vissa banor.

Snabbare och bättre information är ett villkor
för bättre funktion; funktionen bestämmer arten av

inforrn:ation. Funktionens inverkan på informatio-
nen är av kvalitativt slag, informationens på funk-
tionen av kvantitativt slag.
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V etand.e oc b prestation

Information är bara till nytta för den, somr vet
vilka slutsatser man skall dra av den; den är värde-
lös i händerna på den okunnige. Vetande iir för-
mågan till konsekvens. Från en del av informa-
tionsmassan till en annan gfu det hemliga broar,
som informationerna som sådana inte tillhanda-
håller men som tydligt framträder för den som tän-
ker. Mängden av informationsdata förmfu blott nå-
got då den bildar ordnade led av premisser och
slutledningar. Detta arbete kan även datorn överta
i programmerade banor. Vetandet bildar system,

det ser en information grundad på en annan. Syste-

m€t är en rtankegenenskap". Även om informa-
tionen är en conditio sine qua non för en presta-

tion så är orsaken till varje prestation 
- 

i staten,

i skolan, i industriföret^get - 
vetandet.

Med vetande avses inte en formallogisk slutled-
ningsprocess utao en insikt i tingens inneboende
logik.

Bildnine ocb barrnoni

Vetandet tjänar en uppgift. Vetandet skänker makt,
i den mån den vetande inser funktionella samman-
hang 

- 
i naturen, i historien, i människan 

- 
och

lär sig behärska dem och därmed göra världen
tjänlig för sig för att kunna leva som människa
i den. Den människobild 

- 
förmedlad genom per-

sonliga förebilder eller intellektuella föreställ-
ningar 

- 
som vi skulle vilja förverkliga i vått

liv utkristalliseras dälemot genom att vi accepterar

eller awisar olika värden. Vi gestaltar våra liv

- 
medvetet eller omedvetet 

- 
på grund av vär-

deringar som bestämmer inriktningen av vår vet-
girighet. Att förverkliga sin människobild, att bilda
sig, betyder att värdera, att ställa upp en värde-
hierarki för sitt liv, göra en sammanställning av
ideella, emotiorella och materiella kval,iteter, att
göra ett utkast till en byggnad av värden, som

kan förenas i ell människoliv.
I en symfoni har även dissonanserna sin funk-

tion, de har sin plats i helheten. Att sätta de ut-
valda värdena i den rätta relationen till varandra
är att befordra bildning. Liksom vetandet har att
göra med kännedom om orsakskedjor, så har bild-
ningen att göra med det harmoniska sammanfo-



gandet av en mångfald av värden i en människas
liv. Därvid måste en mängd tänkbara värden ute-
slutas 

- 
till fördel för harmonin i detta begrän-

sade liv.
Denna värdebyggnad, detta "bestående system av

inressen, utgör personligheten. Bildning skall göra
människan till en personlighet.

Ind.ustrikubur - pre $ationssamhälle 
-pertonligbet

Vi har att leva vårt liv och förverkliga os sjäiva
i ett samhälle, som belönar prestationen och be-
traktar dagdrivaren som. asocial. Prestationerna be-
stäms efter den indusuiella produktionsprocessens
modell. Behovet och dess tillfredsställande måste
ha bestärnda relationer varvid dr att märka, aft
inte blott behovstillfredsställelesen utan oclså be-
h6ysi 

- 
t. ex, "bildningshungernr, är producer-

bar. (En annan vi.rdeladdning får uttrycket om man
säger "manipulerbar" ...) Den spiral som här
fram,träder kallas levnadsstandard eller oivilisations-
pfocess.

Funktionerna hos denna process blir för varje
dag mindre överskådliga. I allt högre grad gäller
Marx' tes om människans alienation i produktions-
processen, nämligen att människan förlorar sig
själv i arbetet och återfinner sig själv utanför det-
samma. Yrkesutbildningen i skolans förmedling av
vetande står i tjänst hos produktionsprocessen och
är till för dess effektivisering och tjänar föliaktl-i-
gen alienationen, avpersonaliseringen av männi-
skan. Detta sker dock inte, sorn Marx menade, i
takt med en fortskridande utarmning utan jämsides

med växande välstånd.
Kravet på specialisering och den allt högre upp-

skattningen av fackmannen är ofrånkomliga resul-
tat av den industriella produktionsprocessen, vilken

>avfallsprodukter) 
- 

skapar rfriheterr:
fritid, lediga dagar, semester, med alla deras möj-
ligheter till tomrum,.

Prestationssamhället medför >endimensionalitet".
Det sörjer f& itt liv, det livnär sig på prestatio-
ner 

- 
sak samma om dessa udörs av maskiner,

människor eller djur. Då prestationer möjliggörs
genom information och vetande sörjer samhället
för information och vetande. Det bygger institut,
skolor och akademier och producerar så prestatio-
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ner 
- 

roget sin inre lagbundenhet, Produktions-
samhället sörjer inte självt för bildning. En kri-
tisk värdering av prestationsprincipen är snarast
något icke önskvärt

I ett prestationssarnhälle skulle allt vara problem-
fritt om inte också tomrum i form av >friheter"
hade producerac. Den totala sysselsättningen skulle
lösa alla problern Den totala integrationen av rnän-
niskan i den tekniska processen, den radikala en-
dimensionaliteten, erbjuder ingen utgångspunkt f ör
neuroser av schizoid art, liksorn en total integration
under en fast dogmbyggnad av endimensionellt
slag skulle lösa varje problem. Kyrkan har varken
önskat ellet förverkligat en sådan endimensiona-
litet i sin historia; även indusuisamhället kommer
härvidlag att ,gä bet på, den enskilda rnänniskan.

Åtskillnaden rnellan arbetstiden och fritiden får
till följd en åtskillnad mellan arbetets värld och
den privata sfären. Åtskillnaden har drivits in som

en spl,ittrande kil i varje mänsklig individ. Är an-
passningen av dessa båda världar till varandra inte
mer överskådlig uppståt en splittrad personlighet,
i ytterlighetsfall schizofreni, den sjukdom som man
har kallat ndet sjukliga korrelatet till det tjugonde
århundradets sinnesförfattning>. Möjliga sjukdo-
mar bör man förekomma, smygande farsoter bör
man möta. Samhället skulle instituoione[t-suuktu-
rellt sörja för sin friskhet, då såväl den totala sys-

selsättningen som, rden totala dogmens) väg miss-

lyckas inför människan.
Det betyder att åtskillnaden måste övervinnas,

inte genom annullering utan genom en anpassning
i en högre enhet, alltså genom en harrnonisering.
Åtskillnaden är oundviklig. Det är illusoriskt, ja,

reaktionärt, att vilja göra den orn intet.
Harmonisering är bildningsarbete. Därmed har

vi sökt att ge en definition ay \^rje bildningsverk-
samhet. Härav framgår principer och modeller för
ett institutionellt bildningsarbete, som inte är god-

tyckliga men variabla. De skiljer bildningsverksam-
het från yrkesutbildning.

Principer ocb mod,eller

r. Föreställningen orn skola och universitet som
härdar för bildning i betydelsen ,hela människo-
varelsens (intellekt, vilja, känsla) grundläggande
orientering i tillvarons helhetu är en önskedröm.
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Skola och universitet har blivit prestationsanstal-
ter i fackdisciplinernas tjänst, i vilka det anses

som ett värde att >arbeta helt objektivt utan att
värdera>. Man må godta detta eller inte, man måste
från detta stadium av uwecklingen gä framåt.
z. Det ter sig alltmer meningslöst att söka uppnå
bildning i betydelsen personlighetsdaning genom
en anhopning av kunskapsstoff. Kvalificerat och
väigrundat vetande i udet egna, facket utesluter
redan genom sin erforderliga kvantitet hela om-
råden av den övriga verkligheten från kunskap.
Bildning kan inte längre sökas i vetandets förläng-
ning.
3. Bildningsverksamhet som föräldrars och uppfost-
rares uppgift under ungdornsåren och som självupp-
fostran intill livee slut kan blott innebära: stän-
dig omprövning och relativering av de värdeföre-
ställningar, som bestärnmer den enskildes, gruppens
och samhällets förhållanden. Relativera betyder
>sätta i förhållande tillr. Då det rör sig om mänsk-
liga förhållanden kan det inte blott bli fläga om
en teoretisk konfronation. Det måste bli en inter-
aktion, ett sarnspel, mellan olika värdehållningar.
Det getto i vilket vi ofta lever rnåste upphävas,

"ingroulroutgroup-tänkandet, måste förstöras.
En lilngtgående homogen värdestruktur i sam-

hället tillhör, 
- 

å ninstone i industriländerna 
-det förflutna. I ett sanhälle med homogen värde-

struktur kan det kanske fordarande finoas en pro-
portionalitet mellan vetande och bildning. I ett
samhälle med olika värdestrukturer som knappast
går att överblicka för den enskilde, dyker faran för
ideologibildning alltid upp då nan fasthåller vid
denna proportionalitet. Ett ideologiserande tänkande
tenderar ju alltid att absolutifiera relativa data ge-

nom att anta karaktären av >känsloladdat tän-
kander. Ideologiseringen är alltså erfara för specia-
listen och står i direkt relation till den schizoida
sjukdomsbilden.

Interaktion åstadkoms genom att rnan lever till-
sarnfllrrns. Ett konstruerat exempel: En grupp män-
oiskor med samma värderingar (ateister, katolska
präster, vetenskapstroende) som tillfäll,igtv,is utbil-
dats inom szunma fack, kommer tillsam.mans för att
ta itu med nåryon fåga 

- 
t. ex. frågan om vuxen-

utbildningen. Det försiggår en 
- 

kanske utomor-
dentlig 

- 
interaktion av vetande på fackområdet
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ifräga. Då emellertid grundläggande värdehåll-
ningar t. ex. accepterandet eller förkastan-
det av en gudsuppenbarelse, av gruppäktenskap el-
ler monogami 

- 
kornmer att vata lika, lever dessa

människor i et "bildningsgetto'. Det förekommer
inte någon interaktion mellan olika viirdehåll-
ningar inom gruppen. 

- 
En sådan modell som !no-

dell för bildningsarbetet motsvarar inte längre situa-
tionens krav.

Följande sats blir alltså i dag meningslös: >Kyr-
kan är den västliga civilisationens bildningsmakt.
Västerlandet har inte bata att tacka henne för för-
medlingen av de antika kulturskatterna utan också
för den egna kulturens etos och världsbild." Denna
sats gäller på sin höjd r) ur historisk synpunkt
och z) i ett kytkligt värdehom,ogent samhälle. En-
ligt vårt begreppsmönster är dessutom ordsamman-
ställningen rbildnings-makp en självmotsägelse.

4. Bildningsverksamhet får inte bedlivas enligt
mallen prestation, prov, rezultat. Bildning fu nägot
meningsfullt, fastän den inte tjänar något nytto-
ändamåI. Dess värde måste på grund av sin natur
bedörnas >inifrån".

Skoleleven t. ex. lider under en inte klart genom-
förd åtskillnad, när han å ena sidan skall >förstå"

- 
utan att vata >plugghäst" 

- 
och å den andra

skall klara prov av olika slag. Bakom denna mot-
sägelse ligger lärarnu uppfattoing att de samtidigt
förmedlar bildning och vetande vilket i dag inte
längre är möjliet. På sin höjd går det genom per-
sonlig påverkan 

- 
rnen en sådan gfu inte att pla-

nera. Tydligast lider religionsundervisningen därav.
Genomför man även institutionellt den i praktiken
existerande åtskillnaden kan man t. ex. inte längre
förstå, varför inte i Europa ocftså en ateist skulle
få religionsundervisning, då nu en gång den kristna
religionen ligger till grund även för hans ateism.
Ånnorlunda förhåller det sig med förmedlingen av
en katoliks värdehållning till Kristi efterföljelse.
Blir åtskillnaden hederligt genomförd blir de skilda
värdehållningarnas intetaktion fruktbar 

- 
vid en-

hetssuävandena uteblir däremot interaktionen näs-

tan helt.

5. Åtskillnaden mellan arbetstiden och utbildnings-
tiden måste accepteras, den är ,temporalr. Den
innehållsmässiga åtskillnaden däremot, dvs. arbets-
världens totala avskärmning gentemot privatsfären,



sysslandet med något helt annat, ,hobbyn, som
avkoppling är ett naisstag ,i bildningsverksamheten
och bör övervinnas. Liksom det 

- 
negativt 

- 
är

ett faktum! att sättet att förhålla sig under fritiden
bestärns av det indusuiella arbetets konkreta art
så är det 

- 
positivt 

- 
en möjlig väg till bild-

ning att göra arbetsvärlden till ett utuyckligt tema
för bildningsverksamheten för att göra arbetets sub-
jekt identiskt med fritidens (: frihetens). Temat
arbetsvärlden bör dock på ett annat plan ställas

under olika värdehållningars synvinkel för att få
till stånd en sund konkurrens.
6. Den faktiska förekornsten av värdehållningar i
vår vdrld måste få leda till en interaktion. Det
visar sig en viss skygghet för en sådan i det för-
hållandet, att olika individer gärna lever tillsam-
mans och i fred med varandta i ömsesidigt utbyte
inom yrkets sfär av vetande men samtidigt har
utvecklat en ny dygd i fornr av diskretion gente-

mot sina medmänniskors värdehållningar. Såvitt
diskretion är en stilens och umgängesformens dygd
kan man blott glädja sig däröver, i den mån den
diskretionen är ett "dis-cernere> av grundvalatna
för det mänskliga samlivet bör man vara på sin
vakt.

7. Ånpassning till omvärlden skall inte uppfattas
som det minsta motståndets väg utan som ett för-
sök till integration av olika värdesystern som leder
till nya värdeförhållanden för individen såväl som
för samhället. Det är t. ex. inte ban fÅga om hur
vårt samhälle skall komma tillrätta med oron bland
studenterna utan också hur studenterna skall komma
tillrätta med sarnhället. Ått ta denna nödvändiga
anpassoing som modell innebär att tillåta studen-
tetnas och det etablerade sarnhällets värdehållningar
att utöva interaktion sorn likaberättigade parter.

Därvid bör man tänka på att revolutionen i regel
växer fram ur resignation, reformer däremot ur
hopp.

En slutanmärkning: en boj 
- 

om den är
aldrig så tydliet förankrad 

- 
visar inte styrmannen

farleden. Många bojar dåiremos 
- 

[vsn om de

svänger runt sina förtöjningar i strömvirvlarna, kan
visa farleden. Så förhåller det sig med ord och
begrepp som 

- 
ehuru många gånger belastade

- 
i vardagsspråkets glidande formuleringar låter

oss igenkänna andliga strömningar. Definitionen
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av ett begrepp, förtöjningen, skall inte underlätta
ett andens bollspel utan bör ta hänsyn till nya
sandbankar och farleder. Kunskapen skall inte bli
kvar i magen utan föras ut i blodomloppet och
assinaileras av organismen.

\Ytilli Mad.er

Intellektets övedägsenhet

Hcir fortråttes d'en i föregåend.e n*mnt'er aa Cred'o
påbör,jade berättehen om Helen Kellers (r88o-
rg68) aås ut ur blind.hetens oclt döastumbetens

fängelse.

För Helen var det den mest fantastiska upptäckten
i hennes liv. Allting hade ett namn. Hon ville lära

sig alla ord på en gång. Når dagen nått sitt slut
var hon uttröttad, fullständigt omtumlad, men vild
av förtjusning, hon kunde redan uettio ord. Med
outtröttligt tålamod hade Ann stavat för henne,

upprepat varje ord en gång, *ä gätger, tio gånger

och med en fullständigt ouolig ihärdighet hade

den lilla stavat efter samma ord, en gäag, wä
gLnger, tio gånger.

När Helen gick upp till sia rum för att lägga
sig hittade hon den trasiga dockan. Den trasiga
dockans dag som hade börjat så illa hade i alla
fall blivit en stor dag. För första gången i livet
fick Helen en dunkel känsla av samvetskval, men
glädjen tog överhand. När Ånn Sullivan böjde sig
ner över henne för att kyssa henne och önska henne
godnatt slog Helen armaffia om halsen på henne

och kramade henne hårt, Hon gav henne en kyss,

något som hon förut aldrig gjort och hon lät Änn
kyssa henne. Nu var freden sluten, de var vänner
för alltid.

Medan Helen lycklig vände sig av och an i
sängen, alltför upphetsad för att kunna sova, bör-
jade Ånn oroligt fuäga sig: Vad ska jag göra nu?

Låta henne fä veta namnet pä alla saker? Men sen

dä? Jae har inte ldrt mig tillräckligt själv. Jag
kommer aldrig att kunna, jag vet ju ingenting.
Hur ska jag göra för att räcka till? Den här
lilla flickan är exceptionellt intelligent. Hennes in-
telligens måste få näring. Hennes fängelseliv som

väckte en sådan medkänsla hos alla, det kan uweck-
las till ett märkligt liv.
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Ann Sullivan tänkte också på sin egen barndom.
Den hade inte varit mycket mer lovande än Helens.
I vissa avseenden hade den till och med varit ännu
mera ohygglig.

Helen hade tötåldrar som älskade henne och
som vzrr beredda till varje uppoffring för hennes

skull. Utan att tapp^ modet hade de tagit henne
med sig till alla läkare som man gett dem anvis-
ning på. Det hade de gjort rätt i, eftersom de
efter alla besvikelser till slut hade funnit Ånn Sul-
livan.

Själv hade Ann mist sin mor vid åtta års ålder.
Tvä är senare hade fadern övergett henne liksom
den lille brodern Jimmie. Jimmie var sjuk: han
hade en medfödd höftluxation som blivit vanskött
och han var krympling. Ann hade mycket dålig
syn och alla trodde att hon mycket snart skulle
bli helt blind. Ingen fanns som ville ta hand om
de båda barnen, varför de placerades på ett hem i
Tewksbury i Massachusetts. Det var ett vårdhem
som alls inte var avsett för barn. De som bodde
där var medellösa åldringar som inte längre orkade
arbeta och inte kunde försörja sig. De flesta av
dem var sjuka eller ålderdomssvaga. Jimmie dog
på hemmet. Ånn blev kvar där under fyra år. Ef-
tersom hon blivit nästan helt blind var det en av
sköterskorna som kom på den goda id6n att sätta
henne på ett blindhem i Boston som förestods av
doktor Anagnos.

Dittills hade Ann varit helt hänvisad till sig
själv. Hon kunde varken läsa eller skriva. Fast hon
var fjorton år gammal fick hon vara med sex-

äringar som retades med henne och sa att hon
måste vara väldigt dum eftersom hon inte hade
lyckats lära sig ett enda dugg. Ann var långtifrån
dum. Hon var till och med mycket intelligent. När
hon var femton år lyckades en ögonläkare äterge
henne synen med en operation. Efter det kunde
hon lära sig läsa och skriva som andra barn. Men
hon fick inte lov att överanstränga ögonen. Tack
vare sin stora energi kunde hon ta igen den förlo-
rade tiden och bli en duktig elev.

När Kapten Keller skrev till doktor Anagnos
för att be om råd tänkte denne genast på Ann.
Flickan hade ju själv varit blind och skulle därför
bärue än någon annan förstå de problem som He-
len ställdes inför. Hon kunde läsa bokstäver i re-
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lief som andra blinda och hon kunde handalfabe-
tet. Dessutom tyckte hon om barn. Vidare var hon
helt ensam eftersom hon mist alla sina anhöriga.
På Perkinsinstitutet hade hon hand om de små bar-
nen och ägnade sig åt dem med exemplariskt tåla-
mod. Av erfarenhet visste doktor Anagnos att täLa-

mod är en god pedagogs viktigaste tillgång. Ann
var i stånd att utan att förtröttas ta om en förkla-
ring och eftersom hon var mycket snäll och mycket
gladlynt dyrkade barnen henne och gjorde stora

framsteg för henne,

När doktor Anagnos föreslog Ann att tarz till
Kellers accepterade den unga flickan genast. Hon
var lite förskräckt vid tanken att inte räcka till för
sin uppgift. Från augusti 1886 till februari 1887
innan hon for till Kellers använde hon hela sin tid
för att förbereda sig för sin mission. Hon studerade
grundligt doktor Howes lektioner, den läkare som
lyckats få Laura Bridgman att ,talar, som liksom
Helen var döv, stum och blind. Howe var före-
ståndare för Perkinsinstitutet när han där tog emot
Laura Bridgman. Något senare eftertäddes han av
doktor Anagnos som fortsatte att praktisera hans

metoder.
Där Ann Sullivan låg på sin säng kunde hon

inte sova. Hon var alltför lycklig, alldör skakad
av de första resultaten med Helen. Flickan skulle
inte behöva få den dystra barndom som alla hade

förutspått, hon skulle inte uppleva den trista och
ödsliga barndom som Äno lärt känna.

Nästa dag sa hon till Helens föräldrar: ,,lag
måste be er att aldrig mer låta någon kalla henne
stackars liten. Helen är inte någon stackars liten.
Hon är ett starkt och friskt barn och hon hai en
påfallande intelligens. Hon är hundra gånger intel-
ligentare än de flesta barn som ser och hör. Fram-
för allt får man inte vänja henne vid att ha med-
lidande med sig själv. Hon är inte att beklaga för
hon kommer aldrig mera att ha tråkigt i livet. Vi
får inte slå ner modet på henne, inte omge henne
med förbud som du kan inte göra det, det är tyvärr
inte möjligt, det kan du inte osv. Jag är övertygad
om att Helen kommer att bereda oss många över-
raskningar.,

Ann Sullivan var klart inställd på att Helen
skulle leka, springa och hoppa som alla andra barn
i samma ålder. Hon såg ut en rymlig plats där



flickan inte kunde slå sig mot något och hon lät
henne springa tills hon tappade andaa som en rik-
tig pojkflicka-

oNi ska inte oroa err, sa hon för att lugna He-
lens mor. ,Även om Helen får en och annan bula
så gör det ingenting. Huvudsaken är att hon lär
sig att klara sig, att hon inte är rädd längre, att
hon inte trevar sig fram i livet längre, full av miss-
uo. Hon är mycket händig och med sin oerhört
starkt uwecklade känsel kommer hon att läta sig
att 'känna' hindren på avstånd och klara dem.o

Änn hade lagt märke till att Helen aldrig skrat-
tade. Hon talade om saken med fru Keller. Sen

hon hade fått fram dessa oväntade resultat med
Helen var Ann inte längre så full av tillförsikt och
hon wekade inte att komma med frågor som ibland
kom Kellers att käona medlidande, men de hjälpte
henne att Tdrakånna den lilla bättre.

uHelen har aldrig sktattat sen hon var sjukn,
sa fru Keller sorgset. >Jag tror faktiskt att hon
inte vet hur man gör.>

En eftermiddag sprang Ånn och Helen omkring
i trädgården. De lekte tafatt Ann fångade in He-
len som slingrade sig åt alla håll. Och Ann kitt-
lade henne. Kellers satt på trappan ner i trädgår-
den när de hörde något som verkligen föreföll dem
underbart.

oDet är Helenr, utropade fru Keller. uHon
skrattar, hon skrattar! u

För varje dag som gick lärde sig Helen nya ord.
Hon inregistrerade dem mycket snabbt och Anns
fingrar törde oavbrutet vid hennes hand och sta-
vade utan uppehåll. Stunden hade kommit för att
ta ett nytt stort steg. Ännu kunde Helen inte sätta
ihop meningar. Nu måste man ta itu med det. Änn
Sullivan talade om saken med fru Keller:

,Hur lärde vi oss tala när vi var små?u undrade
hon. "Genom att höra andra tala kommer Helen
självfallet att I'ira sig på samma vis, genom att
'lyssna'till värafingrar i sin hand.,

Fru Keller var med på det. Hon gick på allt som
Ann föreslog.

uMen kommer inte det att ta läng tid?" frågade
hon försagt.

nDet går kanske fortate än ni trorr, svarade
Ånn. uHelen har mycket snabb uppfattning. Till
att böria med kommer hon inte att förstå de nya
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orden som vi skriver i handen på henne, men hon
kommer att uppfatta dem hon vet, och det kom-
mer att hjälpa henne att förbinda dem med var-
andra och jag trot att hon av sig själv kommer
att känna behovet av att'göra meningar', eftetsom
hon är så intellektuellt mogen. Vi börjar nu på

förmiddagen.,
Dittills kunde Helen bara substantiv, ord för

saker, namn på personer, på sina djur, hund och
katt. Innan hon kunde sätta ihop meningar måste
hon lära sig använda verb: vara, springa, gå,
komma osv. Och så prepositioner: i, på, till, från.

Hennes lärarinna gav henne kort där det i relief
var tryckta ord som hon kände till: a-s-k, b-o-r-d,
H-e-l-e-n, s-k-å-p. Helen lät fingratna glida över
korten. Yarje gäng hon rörde vid ett ord stavade
Ann det i hennes hand. Den lilla fattade mycket
snabbt. Upphöjningarna som hon kände under
fingrarna berydde samma sak som fingerrörel-
serna i handen. Varje serie av upphöiningar
hade sin särskilda betydelse. Efter att ha lärt sig
,tala, var Helen nu i färd med att lära sig

"läsa". Flickan var mycket förtjust och road av
den nya leken. Ideligen tog hon Ann i handen vil-
ket betydde så mycket ,leka merau. Ånn gav henne
då kort med obegripliga upphöjningar ä-r och p-å.

Hon försökte inte förklara dem för henne, i stället
hiaade hon på en Dy spännande lek.

Hon placerade en ask på bordet. Sen lade hon
kortet med ordet ASK på asken och det med or-
det BORD på bordet. Mellan de båda korten lade
hon dem som hade orden ÄR och PÅ. Helen förde
f.ingtana över alla korten. Hon blev fundersam
när hon kände orden ÄR och PÅ och förtjust när
hon kände igen ÄSK och BORD. Leken med
,okända ordu var ännu roligare än de andra. Som
Änn hade aaat fatt^de Helen mycket snabbt en
menings konstruktion. Det var vad hon behövde.
Hennes helt vakna och med hänsyn till hennes ål-
der till och med exceptionellt vakna intellekt
kunde inte tillfredsställas av ord utan förbindelse
med varandra. Syntaxen var föt henne något som
gick av sig själv.

uHon har en sådan längtat att låra sigr, sa Ann
till fru Keller. uKom och titta här vad hon har
gjort.u

Ann tog fru Keller med sig till Helens rum:
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den lilla hade öppnat sitt skåp och krupit in dit
med dörren öppen. På sin klänning hade hon fäst
kortet med ordet HELEN. Bredvid sig på golvet
hade hon lagt ut korten: ÄR, I och SKÅP.

"Det har hon gjort alldeles självr, sa Änn stolt.
uDet är hennes första mening.,

Före slutet på månaden satte Helen ihop me-
ningar som inte alltid var korrekta men som alli-
hop ubetydde någotr. Hon korigerade dem med
Anns hjälp.

Samtidigt som hon lärde sig säaa ihop meningar
med korten fortsatte hon att lära sig läsa. Ann
begagnade samma metod som den hon använt för
handalfabetet: Helen lärde sig känna igen orden
på ett globalt sän.

Ann skickade efter små relieftryckta böcker från
Boston. De innehöll mycket korta och enkla be-
rättelser för nybörjare. Helens lingrar gled över
sidorna, kände igen välbekanta ord i förbifarten,
ord som hjälpte henne att fatta meningen i berät-
telsen och bli bekant med syntaxen. Undan för un-
dan lärde hon sig på så sätt nya ord, uttryck, vänd-
ningar.

Helen hade aldrig något intryck av att hon )ar-
betaden. Lektionerna var mycket roliga iekar, inte
frågan om arbetsamma lektioner utan ständigt nya
upptäckter. Kanske var det för att Ann själv hade
varit blind och sysselsatt sig med blinda barn som
hon hade en häpnadsväckande Iörmä,ga att kunoa
beskriva. Hon kunde berätta för Helen hur livet
var och hon uåkade aldrig ut den lilla genom att
kräva alltför stor uppmärksamhet.

Tre månader efter det att Helen lärt sig för-
binda ord och ting, tte månader efter den stora
händelsen med >vattnet i koppeno kom stunden
för att ta ett nytt steg framåt.

En morgon satt Helen bredvid Änn. Hon hade
tråkigt, hon skulle helke ha velat gå ut och gå,
men Ann ville inte för att det var för varmt. Hon
räckte Helen en av de små läseböckerna från Bos-
ton. Den boken hade Helen redan ,lästu väl
hundra gånger. Hennes fingrar löpte över sidorna
och berättelsen roade henne inte längre, hon kunde
den utantill. Hon lade ifrån sig boken och när hon
inte visste vad hon skulle ta sig för flyaade hon
sig närmare Änn och knuffade henne på armbågen
vilket klart betydde: ,Syssla med mig.>
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Ånn satt vid skrivbordet och höll på att skriva
brev. Som vi vet hade hon dålig syn och att skriva
vat ansträng nde för henne. Helen gjorde det inte
lättare när hon ideligen knuffade till henne och
gick runt henne som ett iitet otåligt djur. När den
lilla till slut var r.ära att välta bläckhornet lade
Ann ifrån sig pennan och utropade: uDin lilla
rackarunge, vad ska jag ta mig till med dig.u

Hon tog Helens hand och tålmodigt som hon re-
dan gjort väl ett tiotal gånger samma morgoo sta-

vade hon: "Gå din vä9, jag håller på att skriva
eft brev.>

Helen visste vad ,ett brev, ville säga. Ett brev
var för henne ett kuvert som man gick till posten

med när man vår på promenad och som Ånn lät
henne stoppa i brevlådan. Men vad >skrivau var,
det visste hon inte alls. Var det bara det: Änn
skrev, då skulle hon också skriva. Hon drog sin
läratinna i ärmen igen och stavade snabbt: "He-
len .. . brev ... Helen ... brev.u

Ann var alltför häpen över barnets snabba fatt-
ningsförmåga och outtröttliga nyfikenhet för att
vilja läta henne vänta längre. Hon reste sig, gick
till skåpet och tog från hyllan en ask som hon
inte tänkt sig så snart få användning för. Ur asken
tog hon upp en tjock pappskiva lika stor som ett
brevpappersark. Helen höll handen på Anns hand-
led och fölide alla hennes törelser. Pappskivan var
linjerad som en skrivbok, men linjerna var inte
tryckta utan pressade i pappen så att de var som
små fåror som man lätt kunde följa med fingraraa.

Ann räckte det till Helen och förde hennes fing-
rar längs färona. Sen lade hon ett papper på
pappskivan, tryckte hårt på det för att f.ä färorna
att kännas wärs igenom och så lät hon Helen
röra vid dem igen för aa hon skulle få ett be-
gf,epp om uraderr. Så gav hon henne en blyerts-
peona och medan hon höll om Helens hand fick
hon henne att göra uteckningaru mellan raderna.
På så vis skrev Helen utan att ana det: >Katten
dricker miöIk., Ann lät henne göra om samma sak
flera gflnget, alltid samma ,teckningu. Efter att
ha försökt flera gånger föste Helen undan lärar-
innans hand, vilket betydde: .'Låt mig, jag har
förstått.>

Ann gav henne en liten klapp på handen och
så återgick hon till sitt brev. När hon hade av-



slutat det var Helen försvunnen. Ann tänkte gå ut
och leta i rädgården dit Helen antagligen gått för
att leka trots hettan och trots lärarinnans f.ötma-
ningar. Men i detsamma korn fru Keller in i rum-
met med ett hopvikt papper.

,Helen kom till mig med det hätu, sa hon.

"Hon försöker förklara något för mig om eft brev,
hon verkar lycklig och mycket ivrig.>

över hela pappersarket hade Helen skrivit ordån
,kattu, ,drickeru, och >mjölku. Stilen var förstås
tafatt och ojämn. Bokstäverna lutade åt alla håll
men de var ändå läsliga och framför allt, de var
skrivna mellan raderna och med stor noggrannhet.

,Ja, Helen har kommit så långt i förväg på det
här programmet som jag har gjort upp att vi måste
följa henne. Det är inte vi som känner när stun-
den har kommit för att lära sig något nytt, det
är hon sjäIv.,

Ur asken plockade Änn upp andra pappbitar där
det inte bara fanns linjer utan stora bokstäver i
relief som liknade vanliga tryckbokstäver. Men de
var utformade i enbart raka linjer, alla var alltså
fyrkarriga, till och med O och G.

>Det här är ett reliefalfabetn förklarade Ann för
fru Keller. uVi brukar använda det för aft lila
blinda barn skriva som ranliga barn. Uppgiften har
underlättats genom att bokstäverna är fyrkantiga.
När man inte kan se vad man gör är det lättare
att da tuka linjer än krokiga-,

När det förut gällt att >tala> med handalfabetet
och läsa de små bötkerna från Boston hade Helen
inte fått lära sig att dela upp orden i sravelser
eller än mindre i bokstäver. När hon stötte på en
ord som hon kände till som t ex. uask, delade hon
inte upp det, hon kände helheten med fingrarna.
Varje grupp upphöjningar på ett kort eller i en bok
representerade ett ord; på samma sätt representerade
en serie rörelser i handflatan också ett ord, men
taget som helhet. På så sätt var varie ord en figur.
Helen hade lärt sig att en setie av ord utgjorde
en mening. Nu fick hon lov att lfua sig att ord
löses upp i bokstäver och att man med urg.ångs-
punkt från dessa bokstäver kan bilda ord igen.
Ann började med ordet ,baby", som var en mycket
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enkelt ord. Hon lade d,e fyra fyrkantiga bokstävetna
framför Helen och lät henne undersöka dero, us6u

dem med fingrana.
,Det här är babyr, stavade hon.
Sen lade hon Helens vänstra hand över bokstä-

verna, i hennes högra hand satte hon en penna och
ledde den för att Helen skulle skriva ,baby" med
fyrkantiga bokstäver på papperet som var fäst på

en bräda. Helen fattade mycket fort vad det var
hon gjorde. Hon kopplade med lätthet ihop bok-
stäveroa som hon rörde vid, de bokstäver hon skrev
och de ord hon \taE var att läsa i sina små böcker.

De fyrkantiga bokstäverna var ändå inte så olika
dem i böckerna.

Denna nya lek roade barnet ännu mer än någon
av de föregående som hon redan kunde. Hon lade
net en sådan tid på denna lek och kramade så hårt
om sin blyertspenna att hon fick en valk på pek-
fingret. Ann måste winga henne ut på promenader,
för Helen som annars tyckte så mycket om att
leka i uädgården hade inte en tanke för något an-

nat än sin skrivbräda.
Nu när hon lärt sig alla bokstäverna kunde hon

nläsan och skriva alla sorters nya ord. Hon lärde
sig begagna dem i sina meningar och samtidigt
övade hon sig med att skriva dem på sitt papper
medan hon noggrant följde avståndet mellan lin-
jena.

Helen hade blivit det mest kända barnet i värl-
den. Ann Sullivan hade hela tiden hållit doktor
Änagnos ä jour med de framsteg som hennes elev
giorde. I medicinska och pedagogiska tidskrifter
hade det stått artiklar om henne. Mycket snart hade

hon blivit känd utanför specialistkretsar, dem som

sysslade med uppfosuan av blinda och dövstumma.
Denna lilla flicka som inte såg, inte hörde och inte
kunde tala, men som rots derta hade lärt sig be-
tydligt mer än de flesta barn i hennes ålder var
nu känd i alla länder. Folk ömkade sig inte över
henne, de kände inget sentimentalt medlidande
med henne utan i stället en gränslös beundran.
Helen var ett levande bevis på människoandens
väldiga makt.

Lorena A. Hickoh
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Bild, lYort, Symbol in d.er Tbeologie. Hrsg. von
\(i lhelm H einen. Echter-Verlag, \fliirzburg
1969,3o7 s., 24.- DM.
Mot den traditionella teologin och mot den på dess

grund byggda framstäIlningen av den kristna uon
riktas idag ofta anklagelser för intellektualistisk
förträngning. Därbakorn står väl stundorn en lika
ensidig anti-intellektualism, som radikalt misstror
den intellektuella verksamhetens förmåga att i be-
grepp och klara formler uttrycka den sanna vetk-
ligheten och den verkliga sanningen. Men bakom
anklagelserna kan också stå en genuin återupp-
täckt av uppenbarelsens komplexa struktur: Ordet
vart kött och tog sin boning ibland oss. Om alltså
uppenbarelsen primärt 

^t 
en gettah, Kristus, fölier

att kyrkan, som är formen för denna gestalts fort-
satta nätvaro bland oss, allsidigt och fulltonigt
måste ftamstå med en sådan gestalts hela samman-

satthet och mångsidighet. Ord, handlingar, riter, for-
mer, ton, fdrg och doft är allt reflexer av den ge-

stalt, som är kyrkans innersta ah enda verklighet.
Det är mot bakgrunden härav som man bör för-

stå det nyvaknade starka intresset bland teologerna
för bild, ord och symbol i dessas relation till va-

randra och tilt den kristna grunduppenbarelsen,

den kristna ur-gestalten. Men bakgrunden utgörs
också av nya insikter och frågeställningar hos
många rprofanan vetenskapers fepresentanter. De
i föreliggande volym samlade uppsatserna utgörs av
föredrag hållna av professorer vid den katolska
teologiska fakulteten i Miinster. Problemet ffu så

sin belysning från teologins alla discipliner, något
som är ägnat att påminna om att problemet även
ur teologisk synpunkt har mänga aspekter 

- 
inte

enbatt religionsfilosofiska och dogmatiska. Och
dock har naturligwis de olika bidragsgivarna 

-bland vilka märks Joachim Gnilka, Erwin Iserloh
och Karl Rahner 

- 
bat^ kunnat skissera ord-bild-

symbolproblemet utifrån sina resp. discipliners ut-
gångspunkter. Om de olika uppsatserna tillsam-
marrtagn ändå inte bildar en organisk enhet, så

hänger detta samman inte bara med problemets
sammansatthet utan också med en bristande enhet
hos förfatarna i flera gtundläggande principfrågor.
Så belyser boken inte endast ett problems många
aspekter utan också teologins kris.

Alt' Härd.elin
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B jgtn Hl jbo: Nad.aer og merre. Den kristne
gudstjenestes udvikling i de flrste århundreder.
Pauluskredsens forlag, Klbenhavn 1969, r93 s.

Det framgfu inte klart, varför Hljbo kallar sin
bok uNatward och mässa>. I protestantisk forsk-
ning brukar man med dessa båda begrepp ge ut-
uyck åt uppfattningen, att den ursprungliga av
Kristus instiftade natwarden var en kommunion-
gudstjänst, som den katolska kyrkan sedan 

- 
med

orätt 
- 

förvandlade till en mässa, en offerguds-
tjänst. Denna uppfattning delar uppenbarligen inte
Hgjbo, som utan alla vetenskapliga anspråk vill
ge en lätdattlig framställning av den kristna hu-
vudgudstjänstens historia under de första århundra-
dena. Hos Hgjbo är huvudintresset att framställa
den liturgiskt-formala kontinuiteten mellan de
gammaltestamentliga sakrala måltiderna och kyr-
kans evkaristi. Men vill man verkligen förstä inne-
börden av den kristna evkaristin måste man väl
framför allt beakta det nya innehåll denna mål-
tid får genom att den förbinds med Kristi död
och uppståndelse. Först i ljuset av detta innehåll
får evkaristins liturgiskt-formala samband med det
Gamla Testamentets gudstjänst sin teologiska legi-
timation och sitt andtga värde. ln
Stig Lindholm: Paalu lrån Tarsas till Rom.
Verbum 1968, rzo s.,kr 9:75.
Denna utmärkta sammanfattning av Pauli liv och
verksamhet kommer förmodligen att användas i
skolan, som bredvidläsning, eller också i studie-
cirklar. Man kan bara beundra författarens förmäga
att framlägga det komplicerade materialet på ett
pedagogiskt så tillfredsställande sätt, med praktiska
ordförklaringar. Teckningarna av Bertil Kumlien
kompletterar bildmaterialet, som i dagens läge
kunde ha varit rikhaltigare. I översikten över Pauli
liv och verksamhet skulle jag ha önskat en uppräk-
ning av hans brev, med några rader angående de-
ras innehåll och eventuellt diskussionerna kring
deras äkthet Man skulle så veta bättre på vilken
grund boken vilar. Den traditionella uppdelningen
i ue resor kunde ha kommit med på någon karta.
Men kanske författaren tyckte att allt detta finns
redan tillgängligt i andra verk. Vi kan bara an-
befalla denna bok åt alla våra ungdomar.

Renö Kieller OP



Kathleen Cullen: Scbool and' Family. Gill
& Macmillan, London 1969, zo8 s., 3o sh.

Författarinnan redogör för de nya insikterna om
det förhållande som råder mellan den sociala om-
givningen och framgångsrik pedagogik. Framställ-
ningen mynnar ut i ett konkret exempel. Hon an-

för nämligen en undersökning om vilket inflytande
barnens sociala villkor har på skoluodervisningens
effektivitet, såsom familjernas storlek och struktur,
föräldrarnas ekonomi och inställning till uppfost-
ran och deras engagemang.

Miss Cullen är docent i sociologi vid Trinity
College i Dublin. Under aderton månader bedrev
hon ett intensivt studium. Hon intervjuade föräld-
rar och lärare. Hennes mål var att åstadkomma ett
slags formel för relationerna mellan barnens fa-
miljebakgrund och sociala läge och prestationerna

i skolan.
Föräldrar, lärare, sociologer och alla som har

intresse för uppfosaan och pedagogiska principer
kommer att ha gott utbyte av boken.

,nf

Ernst Tewe s'. ScbuterpanAte d'er pastoralen Er-
netuefang, Don Bosco Yerlag, Mrinchen 1969,
r25 S.

Författaren är själasörjare och har därför ögonen
öppna för kyrkans läge sådant det är. Han är en
av biskoparna i Miinchen och kämpar för förny-
else av gudstjänstlivet. Det är ju i gudstjänsten, i
synnerhet i firandet av eukaristin, som kyrkans
konkreta liv levs. Tewes säger klart ifrån att för-
kunnelsen, framför allt predikan, inte får nöja sig
med klyschor och schabloner, den måste ge uttryck
åt predikantens tro, gärna åt hans trosnöd, i varje
fall åt något som lever i honom och som han
lever i. Retorik är inte nödvändig, men meditation
är den ofrånkomliga källa som en predikan som
har kraft att ge liv åt folkets uo, bör ösa ur. Den
är dessutom garantin för att ett prästerligt liv skall
motsvara sin id6. Ernst Tewes är alltså realist. Inte
för intet citerar han flera gånger Thomas ab

Aquino, en av teologihistoriens mest obönhörliga
realister. När det gäller prästernas celibat, dr för-
fattaren visserligen medveten om att prästtjänsten

inte ovillkorligen utesluter äktenskap, men han be-
tonar att prästernas liv som ogilta dr tänkt som
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tecken. Det är en påminnelse för Guds folk om att
vi lever i ode yttersta åagarna" 

- 
i förväntan

på Kristi återkomst. Ett celibatärt liv medför -liksom även äktenskapet 
- 

krissituationer, tnen
meningen med det är att ge prästen en chans.

Biskop Tewes är en försiktig man. Ibland ger

han intryck av ängslan för att tala alltför öppet om
vad han har pä hjärtat. Han räknar med att en

del läsare inte kan fatta räckvidden i det han fram-
för. Hans bok vittnar om tron. Och tron är all-
tid något intimt

V/. K.

Michael Hor ^tcznk Ged'acbt, geragr. Her-
der, 'Wien Freiburg Basel r97o, 147 s., S 6o:-

Michael Horatczuk, ledande redaktöt för den i
Wien utgivna tidskriften Entschluss, är en skolmäs-
tare med humor. I sin nya bok "avmytologiserar>
han en del slagord som har blivit gängse i dagens
kyrkliga språk. Han gör det i små attiklar på tre
ä fyra sidor. Vad han >tänkt> ligger i linje med
god teologisk uadition. Och det han usagtu är
formulerat så att han undviker att hamna i teolo-
giska facktermer. Viktigast är att han småler i bak-
grunden. H'an är långtifrån ängslig inför dagens
krisfenomen utan tvärtom förvissad om att gåtorna
till sist skall lösas, svårigheterna övervinnas. Skämt-
teckningar av Romulus Candea åskådliggör på ett
lustig sätt vad som avses.

Itr/. K.

Carl Martin Edsman Myt, saga, legend.
Sveriges Radios förlag, Stockholm 1968, r58 s., kr
rri2t.
Carl Martin Edsman: Mystiher i Vällinsby
och andra skildringar av religiös erfarenhet i vår
tid. Sveriges Radios förlag, Stockholm 1968, r5z s.,

kr r r:25.

Två böcker med näraliggande innehåll har utgivits
samtidigt i EKO-serien, Sveriges radios pocketserie.

Mfi, saga, legend bestär av wå föredragsserier i
radio från r96j och 1966 som båda gavs i repris
1967. Den första serien som handlade om "Myt
och saga i världslitteraturenu börjar med det klas-
siska, främreorientaliska Gilgamesheposet. Vidare
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behandlas hinduismen, buddhismen, islam och na-
turfolken. Professor Edsman hänvisar till för
västedänningen kända kristna versioner som har
österländskt ursprung. Framställningen är oftast re-
fererande, återberättande, men rordagranna, länga
citat från myterna och sagorna ger läsaren den di-
rektkontakt författaren avser. Men vissa förkla-
ringar och kommentarer får dock läsaren för att
förståelsen skall bli större.

I det första kapitlet ges de inledande notiser
som är nödvändiga. Företeelserna myt, saga, sägen,
legend får i vatdagslag ofta en ytlig och missvi-
sande innebörd, ja, även inom religionsvetenskapen
råder och hapden terminologiska förviringen"
rått. Orden har kanske speciellt i Sverige fått en
förklenande bibetydelse. Här bringar nu professor
Edsman reda i snårskogen och avdramatiserar be-
greppen till den funktion de dr avsedda 

^tt 
ha

nämligen ett sakligt registrerande av olika littera-
turarter hos texterna. Den litterära arten bestäms av
textens syfte och innehåll. Här ges klara och enkla
definitioner.

Begreppet ,legend, utreder och exemplifierar
förfanaren ytterligare i bokens serare del
,Kristna legenderu. >Den marxistiska historiefilo-
sofiens> nedklassning av Bibeln ,till enbart ett
verk av den mytiska eller legendskapande fanta-
sinu bemöts en passant. Den väsentliga skillnaden
mellan ofta samtida martyrakter och senare till-
komna helgonlegender betonas och exemplifieras
med det cenrala partiet av skildringen av biskop
Cyprianus död i Kartago är 258. Legendernas plats
i predikan och folkfromhet är betydelsefull för att
förstå dem och deras egentliga funktion 

- 
ja, även

dess underhållningsvärde i en tid utan massmedia:

"att lyfta människans ögon mot de himmelska
tingen och förkunna det kristna budskapetu.

Så behandlar författaret de apolcyfa barndoms-
evangelierna och i anslutning härtill Selma Lager-
löfs Kristuslegender och barndomslegendernas be-
tydelse för konsten exempelvis katedralen i Char-
tres och altarskåpet i Uppsala domkyrka. >Maria,
barmhärtighetens moderu, kapitel 3, visar hennes
betydelse i för- och efterreformatoriskt fromhetsliv
och folksed i Norden. Två kapitel ägnas uSankt
Göran och drakeno och >Guldsmedernas skydds-
patron den helige Eligiuso och har huvudsakligen
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kuriositetsintresse och kan väl försvaras med en
formulering ur förlagets förord: uValet av material
hänger naturligwis ihop med föredragshållarens
egna forskningar och iotressen.,

Det sista kapitlet däremot som ägnas åt Dosto-
jevskijs roman >Bröderna Karamarcyu, ryska hel-
gonideal som Tychon av Sadonsk, Sergej av Ra-
donesch och klostret i Zagorsk samt de fornkristna
ökenfäderna ger mersmak.

Boken och kapitlet avslutas med en kort be-
skrivning av de fromma helgonens anknytning till
>hjärtats bönr, en inre kontakt med Gud det vill
säga mystik. Författaren anknyter till förklaringen
på Tabor och ljusskenet som omstrålar Kristus
när han till slut berör mystikernas upplevelser och
vad de betyder: >Eftersom bela månniskan ska fräl-
sas och kosmos förklaras, genomlyses även den an-
nars förgängliga kroppen av detta ljusskimmer,
som hör till fulländningen.

Det är denna andra värld, dess verklighet och
vägen till den, som helgonlegenderna djupast seu
vill skildra.> (Sid. ra3.)

Därmed är sambandet givet mellan de wå böc-
kerna. Mystiher i Vällingfu hölls som föredrag
i radio i januari 1968 och mottogs med srorr in-
uesse och en ström av lyssnarbrev. >En kvinna
i vår egen tid och i vårt eget land, fs16ftr. .rn
sina upplevelser och professor Edsman ger endast
korta kommentarer för att vägleda läsaren: "I my-
stiken har vi att göra med en erfarenhet av gudom-
lig närvaro, en förnimmelse av den andliga värl-
dens verklighet., Författaren skriver också i ett
annat sammanhang om )naturvetenskap och mystik
som har det gemensamt att de båda har med en
levande verklighet att göra>.

Mystiker i Vällingby är föredragshållarens svar
på lyssnarbreven. Fyra av kapitlen har anknytning
till radio, de re andra är hämtade från annat håll.
Boken omspänner tiden 1959 till 1968 där nästan
v^tje är lämnat sitt bidrag. Det inledande kapitlet
är en snabbskiss av mystikens historia- Utöver den
nu ca 6o-fuiga kvinnan från Vällingby behandlas
Simone \(eil i ett eget kapitel och sedan Arthur
Koestler, Platon, Gregorius av Nyssa, Olle Hedberg,
Jeanne d'Arc, Dr R. M. Bucke, \(alther Eidlitz,
Charles Baudelaire, Leo Tolstoj 

- 
för att nu bara

göra ett ofullständigt wärsnitt. Mystik är ett stort



ämne, vill man därtill utöka det med det som
underrubriken antyder: ,andra skildringar av reli-
giösa erfarenheter i vår tidu blir området över-
väldigande. Den princip författaren följde i boken
Myt, saga, legend nämligen att låta ,berättelserna
fä tala för sig själva" visar även här sin styrka.
När mystikerna själva kommet till tals blir boken
inuessant. Det i den betydelsefulla s. k. objektivi-
tetens namn medtagna teferatet av kritiken och
,förklaringarna> till mystiken hu bara berätti-
gande genom att framvisa kritikernas och förklarar-
nas monumentala enfald.

Det händer att oinitierade 
- 

injs minst littera-
turhistoriker 

- 
när de inte vet vad de skall säga

betecknar mystik som rhelhetsupplevelse>. Gör
man det kan det mesta av literaturen föras in
under rubriken. Vi får hoppas att professor Edsmans

bok med alla sina exempel har blivit så populärt
utformad att den kan bli försådd och ta död på

den förenklade terminologifl 
- 

på samma sätt som

man hoppas att Myt, saga, legend skall visa sig
ha rensat upp bland förvirringen på det området.

Är de båda bö&erna verkligen så "religiöst"
ofathga som man rott på Sveriges radio när man
vägat ge ut dem?

B.T.

Frithiof Dahlby; Syrnboler ocb attribat. En
studiebok till De heliga tecknens hemlighet. Ver-
bum/Studiebokförlag, Stockholm 1968, ro6 s., kr
t3i50.
Boken är den tredje, omarbetade upplagan av en

studiebok om religiösa bilder och symboler i den
framställande konsten och i arkitekturen. Som
grundbok skall användas Dahlbys: De heliga teck-
nens hemlighet, Verbum, Sthlm 1967, och ytterli-
gare nägrc studieböcker. I boken finner man kort-
faaade kommentarer till grundboken, uppgifter för
studiecirklar och frågor samt en rad utmärkta foto-
grafier och teckningar, som illustrationer till äm-
net.

Rainer Carls SJ

F. \7. Dillistone (red.) m.fl. samt Hans
I{oI Myt ocb symbol. Verbum, Stockholm 1967,
zzo s.,kt r2i jo.

Litteratur

Boken är en uppsatssamling av kända religionsfilo-
sofiska författare, såsom Paul Tillich, Mircea Eli-
ade, David Cox. Den kom ursprungligen ut på

engelska med F. \fl. Dillistone som utgivare. Nu
har den med vissa förändringar översatts till sven-

ska av Alv Ahlberg och kompletterats med ett
svenskt bidrag av docenten Hans Hof.

Samtliga artiklar sysslar och brottas med ett enda
stort problem: hur kan den begränsade människan
i sina språkliga kategorier fånga in det gudomliga,
det oändliga, som övergfu allt mänskligt för-
nuft? Man vet ju att människorna för detta syfte
tar symboler, myter och bilder till hjälp. Men frå-
gan är då, om dessa bilder verkligen utsäger nå-
gonting om själva den gudomliga sfären eller om
de bara är bilder för människornas stämningar och
upplevelser. Problemet belyses i boken från mycket
olika utgångspunkter. Författarnas grunduppfatt-
ningar skiljer sig påtagligt frän vanndra och upp-
satsernzui filosofiska och teologiska skärpa och klar-
het är mycket skiftande. Å andra sidan kan man
fastställa, att nästan alla bidragsgivarc är eniga om,
att det religiösa språket inte enbart är en parafras
för mänskliga upplevelser utan något mer. När
språket behandlar Gud är det metaforiskt eller ana-
logt i logisk mening, och vill verkligen utsäga
någonting om den gudomliga verkligheten. Ändå
söker man förgäves efter förståelse för den ontiska
atalogi, som råder mellan Gud och skapelsen och
som därför även bestämmer de mänskliga möjlig-
heterna att tala om Gud. Gränsen mellan Gud och
skapelsen dras alltjämt mycket skarpt, så skarpt att
man fuägar sig, hur denna värld enligt författarens
mening kan vara någonting som har utgått ur Guds
hand. Om världen verkligen är Guds verk, måste
den då inte återspegla sitt gudomliga ursprung,
så att vi även i vårt språk 

- 
fast språket har sitt

ursprung i de skapade varelserna 
- 

ändå kan
f.än.ga in något av det gudomliga, och därför tala
om det på ett mera adekvat sätt.

Rai'ner CmJs SI

Jarl Hemberg (utg.): Vårt sociala lia..Fssbok
för Kyrkliga Studentrörelsen 1967. Gleerups, Lund
tg67, rt7 s., kr rz: 5io.

De artiklar som samlats i den lilla boken är ett
bidrag till den teologi som berör dagens sociala frå-
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gor. Föredragen härör från olika konferenser som

Kyrkliga Studentrörelsen anordnat under r96i.
Trots detta finns det en enhet i boken. Den bib-
liska och kristna bakgrunden till många av dageos

sociala id6er dissekeras fram i t. ex. uppsatseo om
>Nytestamentlig kristusro och krigetu (Harald
Riesenfeld) och "Rätwisemotivet i den Bibliska
Förkunnelsen" (Helmer Ringgren). Kanske är den

sista artikeln 
- 

uVarför blev Gud människa?,

- 
i111g helt lyckad, eftersom Kristus inte fram-

ställs som ett exempel I& alla folk och som den
man som stod för rättvisan i hela världen. I Hart-
mans artikel framställs Kristus vara aILtför bunden
till kytkan. Men boken ger en inblick i hur de

moderna sociala rörelserna kan spåras till Bibeln.

Villiarn Kenney CP

Erik Beijer: Bibelns land'-rcsam mål.Yer.
bum, Stockholm t97o,316 s.

Denna resehandbok hade oturen att första gången

komma \$ ät t967, strax före sexdagarskriget. Den
blev därför, som författaren själv påpekar, mycket
snart inaktuell i vissa avseenden. Nu föreligger en

andra upplaga, omarbetad och anpassad till det

aktuella läget.
Det är'ingen resehandbok i vanlig mening. Upp-

gifter orn hotell, restauranger, nöjen o. dyl. får re-
senären söka på annat håll. Boken inriktar sig helt
pä att ge inforrnation och kunskap åt den som re-
ser på pilgrimsfärd. Man skulle kunna säga att en

resa med Beijers bok är en resa med Bibeln som

resehandbok. Detta betyder också att man har
glädje av boken även orn mao enbart läser den
hemma. Ållra mest får man ut av den om den an-

vänds före, under och ef,ter en resa. Den passar

också mycket bra som handbok i studiecirklar, i
synnerhet i den nu allt vanligare typen av cirklar
som avslutas med en resa till det land man stu-
derat.

I en allmän inledning ges en översikt över geo'

grafiska och politiska förhållanden, såväl historiska
som nutida Därefter för oss Beijer ut till de olika
pilgrimsmålen och belyser deras betydelse såväl

bibliskt som enligt traditionen. Något som ger bo-
ken ett extra plus är dess absoluta avsaknad av
förakt för lokal folkfromhet 

- 
något ganska ovan-

ligt för detta slags böcker.
Birgitta \Y/inback

Olov H artman : Tid,en är kort, Verbum, Stock-
holm 196g, 146 s., kr 14: -.

,Det torde bli allt svårare att hålla de wå planen,
det 'världsliga' och det 'religiöa', avspärrade från
varandra. Kyrkans adnghundra.åriga gränsdrag-
ningar är redan på många punkter genombrutna,
i Andra Vaticanum och vid kyrkomötet i Uppsala

ry68 har den heliga oförsiktigheten blivit erkänd
ex off,icio. Läget är sådant att de som till varje
pris vill behålla politiskt och socialt status quo
måste ifrågasätta, inte speciella typer av kristendom,
inte några få bewärliga ivrare och fantaster, utan
Guds oteserverade kärlek och den praktiserade för-
bönen i Jesu namn. Men vad blir sedan kvar av
kristendomen? >

Så slutar Olov Hartmans bok, och meningarna
är symptomatiska för den som helhet. Den bestfu
av åtta essäer, alla >samhällstillvända". Två av dem
är nyskrivna och de övriga har tidigare publicerats
i olika sammanhang. Den kristendorn Hartman här
diskuterar och förklarar är den >revolutionära',
den nyskapande, den politiskt engagerade. Miljö-
förstöringen hör hemma också i den kristna läran
och har alltid giort det. De ,nederstau i samhället
är de med Jesus lättast identifierbara. Allt detta
vet vi kanske förut, men när samhället skapar nya
begrepp och nya termer är det lätt att glömma bort
vad dessa egen ligen innebär. Det är på den punk-
ten Hartman kan "väcka" oss. ,Att tro, är
handla!" Hur ofta har vi inte hört det och
ofta har vi iust inte handlat!

Birehta V inbäck

att
hur
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