
KATOLSK TIDSKRIFT

197 Sedan srbf.'Vaktavlösning i Genåve

Diakonatet - tröskel och mål

Jacques Monod

199 Wilhelm Köster.S../, Tio år senare

207 Sven Stolpe, Naturens lilla missöde?

210 Sverre Sörenson, Biologi och världsåskådning

213 Matts Rying.lntervju med Sven Stolpe

Perspektiv
219 Vicente Andrade Valderrama SJ, Jesusrörelsen

221 Hugo Tamm, Biskopssynoden 1971

229 Wilhelm Feussner SJ, Efter G 72

23O Wilhelm Köster, Den ofelbara människan

231 Alf Härdelin, Vägröjare för en ny teologi
233 Lars Custos, Katolsk press i Afrika

Litteratur

-t
Arg.53. 1972.*, 3



Följande dokument av
Andra Vatikankonciliet är tillgängliga
på svenska:

Dekretet om L e kma nn a a p ostolatet

Särtryck ur Credo 47 (1966)

Dekretet om Ekumeniken

utg. av Petrus de Dacia-Förlaget, Stockholm 1967

Konstitutionerna om den Gudomliga Uppenbarelsen och om Liturgin, Katolsk

Dokumentation nr 112, 2:a uppl., Uppsala 1972

Deklarationerna om Religionsfriheten och om den Katolska kyrkans för-
hållande till de icke-kristna religionerna, Katolsk Dokumentation nr 3, Upp-

sala 1966

Konstitutionen om Kyrkan, Katolsk Dokumentation nr 4, 2:a uppl., Upp-
sala 1970

Dekretet om Kyrkans missionsverksamhet, Katolsk Dokumentation nr 5,

Uppsala 1967

Konstitutionen om Kyrkan i världen av idag, Katolsk Dokumentation nr 7,

Uppsala 1968

Dekretet om Prästernas ämbete och liv, om Prästernas utbildning och om

Ordenslivet, Katolsk Dokumentation nr 8, Uppsala 1969

Dorninikanernas Boklrandel
Linn6gatan 75, 114 60 Stockholm, tel. 08-62 38 63

Katolsk Bokhandel
Drottninggatan 71,111 36 Stockholm, tel. 08-21 33 0b



Sedan sist

Vaktavlösning i Genöve

ägde rum den r november detta år. Den 16 augusti
sammanuädde Kyrkornas världsråds centralkom-
mitt6 i Uuecht och valde dr Philip A. Potter till
ny generalsekteterare efter pastor Eugene Carson
Blake som nu avgått. Dr Potter åt 5r är gammal.
Han kommer från Västindien och är metodist. Vid
valet fick han alla röster. I ekumeniska f.rägor år
han väl insatt. I sex fu har han varit ledate för
Kyrkornas världsråds kommission för mission och
evangelisation. Tidigare har han varit verksam i
Methodist Missionary Society of Britain och även
som ledare av Youth Department vid W'CC i Ge-
növe. Hans intresse både för kristenhetens och för
mänsklighetens enhet väcktes då han år 1947 i Oslo
för första gången fick van med om ett ekumeniskt
möte.

Dr Potters mor var protestant och hans far var
katolik, något som han icke utan glädje anförde i
sitt tal efter valet i Utrecht. Sin teologiska utbild-
ning har dr Potter fått vid Caenwood College på

Jamaica samt vid Londonunivetsitetets teologiska
fakultet, För ett år sedan promoverades han till
teologie doktor vid universitetet i Hamburg.

Av allt att döma är dr Potter särskilt inuesserad
av att överföra tron till livet. Det är därför han
ägnat sig åt missionen. Dessutom sägs han ha hu-
mor, vilket säkerligen är en värdefull egenskap för
en man i hans ställning. Inför svfulösta uppgifter
förlorar han inte sin gladlynthet Därför har han
också varit en omtyckt ungdomsledare.

Dr Potter är allaå nu generalsekreterare i en
världsorganisation som har z5z kristna samfund
som medlemmar. Det blir då särskilt spännande att
studera hans tal efter valet som väl får anses inne-
hålla hans principförklaringar. Han framhöll bland
annat: "Jag har alltid haft den uppfattningen av
vår sammanslutning som en sammanslutning, där vi
söker större och djupare enhet mitt ibland våra
olikheter, vår mångfald, våra skilda sätt att leva,
bära vittnesbörd och fatta beslut. Nästa steg är att
göra denna gemenskap levande och verklig. Hur
skall vi kunna göra det möjligt för varje kultur,
varje nation, varje kyrka i vars och ens särskilda
sammanhang 

^tt 
lara sig själv som en del av det

hela, en del av den katolicitet vi söker, en helhet

13 - 722839

som inte enbart är lika med summan av delarna
utari ett organiskt samband av växelverkan?"

Ville man sammanfatta dr Potters ord på der
kortast möjliga sättet, så skulle man kunna säga
att han har avlagt en bekännelse till den kristna
universalismen. Den kristna uon har alltid velat
vara en religion föt alla. Profeten Jesaja drömde
redan om ett framtida Jerusalem dit >alla hedna-
folk skulle strömma> (jfr Jes z: z). Ocb det var
som en befrielse då på Pingstdagen i Jerusalem
människor av skilda raser, nationer och kulturmil-
jöer under Ändens inverkan blev ett med varandra
(Apg z:9-ro). Även evangelisten Johannes vittnar
i Uppenbarelseboken om universaliteten. Han fick
skåda ,en skara från alla folkslag, stammar, folk
och språk" (Upp Z: S).

Dr Potter rörde sig alltså på genuint kristen
mark då han framställde ,katoliciterenn som Kyr-
kornas världsråds mål. Han visade sig samtidigt
vara realist då han fann att enheten bör bli >större
och djupare, än vad den i dag är. Ja, han snud-
dade därutöver vid den kristna enhetens speciella
karaktär då han påpekade att den åsyftade samman-
hållningen långt ifrån kväver olikheter i seder och
bruk och skillnader mellan varierande utform-
ningar av mänskligt tänkande och leverne. Enligt
honom hjälper det kristna budskapet var och en

- 
individ eller grupp 

- 
att rikdgt bli sig själv.

Trots allt är det en oroande fråga som uppstår in-
för hans ord. Det finns nämligen i dagens kristenhet
divergenser av annan typ än vad Bibeln talar om.
I själva verket möter vi uosbekännelser som åtmin.
stone delvis gär isår. Visserligen kan de olika krist-
na samfunden komplettera och berika vatandra,
men vad som fortfarande står i vägen för enheten
är vissa motsättningar i tron. Ja, olika trosåskåd-
ningar har ända in på rgoo-talet resulterat i nya
samfundsbildningar. Vi fät vata lyckliga över att
uwecklingen under de senaste fuen visat sig gå åt
motsatt håll. Sammanslagningar har åstadkommits,
åtrninstone på lokalt plan. Ekumeniken har burit
goda frukter. Ändå åtetstår splituingen. Motsätt.
ningar mellan olika bekännelser står alltjämt som
hinder för den efterlängtade fulla enheten.

Menar nu dr Potter att vi får täcka vfua mot-
sättningar i uon med kärlekens mantel? Måste vi
alltså helt enkelt stå ut med dem? Eller ville Kyr-
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kornas väddsråds nye generalsekreterare till en bör-
jan inte ge mer än antydningar? Är han alltså
medveten om att de skiljaktigheter som står kvar
är av annat slag än vad de bibliska författarna
tänker på? Det är den frågan som man inte kan
låta bli att ställa sig inför hans ord.

Splituingens egentliga elände ligger i att grup-
perna är skilda på grund av åtminstone delvis var-
andra uteslutande trosövertygelser. Även en gemen-
sam medmänsklig insats lider därav. Ekumeniken
tenderade från början mot enighet i tron. Även
Life and work-rörelsen, samlad till en första världs-
kongress i Stockholm 1921, hat genom sig själv
drivit ekumenerna till att tänka på Faith and otder,
alltså till Lausanae 1927.

Ekumeniken betyder kärlek. Den betyder samver-
kan. Den betyder teologiska tankeutbyten. Des mi-
sär ligger dock vid sanningsfrågan. Hur ser dr
Potter på den?

Diakonatet-tföskel och mål

i denna formel kan man sammanfatta den nya ordi-
nationsordning som Paulus VI introducerade den
15 augusti r97z med två apostoliska brev, Ministe-
ria qaaedam och Ad. pascendam, Den r januati
1973 fär den nya ordningen laga krafr Andra
Vatikankonciliets beslut har därmed fått ett nytt
utslag i kyrkans liv.

Åtskilligt gammalt har avskaffats och åtskilligt
nytt stadfästs. Hittills har en ung man 

- 
eller

också en äldre 
- 

upptagits i klerkernas kanoniska
stånd genom tonsuren, alltså genom en ceremoni
som bestod i att en del av huvudhåret klipptes
bort Och hittills har förpliktelsen till ett liv i ce-

libat och breviarieläsning varit förenad med sub-
diakonatsvigningen. Både tonsuren och subdiakona-
tet är nu avskaffade. Däremot har diakonatet fått
både en ny betydelse och en ny karaktdr. Diakona-
tet innebär nu upptagningen i det klerikala ståndet
Det är en vigning (ordo), den meddelar alltså en
förblivande, personlig kvalifikation. På vägen till
prdstämbetet ftamstår diakonatet som den avgöra*
de tröskeln. För sådana som har för avsikt att bli
präster föregås diakonvigningen av e$ rit där or-
dinanden förpliktar sig till att leva i celibat Skyl-

rg8

digheten att läsa breviariet är för blivande präster
knuten till diakonvigningen. Diakonvigningen
meddelas dock även åt sådana gif.ta män som vill
ägna sig åt viktiga, tidigare exklusivt prästediga
uppgifter i kyrkan. Därmed har diakontjänsten
återställts till en funktion den tidigare har haft i
kyrkans historia. Den är nu inte endast tröskel, den
har också blivit ett självständigt måI.

Av de hittillsvarande >lägre vigningattau hat
wå helt upphävts. Sålunda kommer det inte att
finnas >ostiarier" längre och inte heller >exorcis-
ter>. Akoluterna och lektorerna är i fortsättningen
innehavare av en )tjäos1r (ministerium). De in-
sätts i sin tjänst genom en rit utan vigningskarak-
tär och kan också, beroende på omständigheterna,
lämna sin post. Lektorerna har att läsa lektionerna,
läsningarna under gudstjänsten, dock ej evangelie-
perikoperna vid evkaristifirandet. Akoluterna har
till uppgift aa hjälpa diakonen och prästen vid
altaret och har rätt att utdela konsekrata i de fall
varken diakoner eller präster finns tillgängliga eller
om det vid en mässa skulle bli så många kommuni-
kanter att liturgin utan akoluternas hjälp skulle bli
mycket utdragen. En viss smidighet är säkrad ge-

nom att nationella och regionala biskopskonferen-
ser med Vatikanens godkännande kan inrätta nya
tjänster.

Kyrkan lever. Den nya ordningen framstår
som ytterligare ett tecken på det. Kyrkans ansva-
riga ersätter således gamla suukturer i organisatio-
nen med sådana vi behöver i dag. Man kan säker-
ligen räkna med att vissa kretsar inom och utom
kyrkan är besvikna över att omdaningen inte har
blivit ännu mera genomgripande. Men hur det än
är, sä ät kyrkan uppenbarligen inte fastlåst vid ur-
modiga former.

Jacques Monod

är professor vid Collöge de France och återfinns
bland ry54 års Nobelpristagarc. .l* r97o kom han
både teologer och naturvetare att skaka på huvu-
det, då han ville återföra den asuofysikaliska världs-
processen inklusive människans uppkomst till slum-
pen. Två författare framför Lritiska synpunkter på

hans utspel i det nummet av Credo som !åaren nu
håller i sin hand. Se nedan sid. zo7 fI., zrof.f.., z4o.



TTILHELM KÖSTER SJ Tio ät senare

För to år sed,an, d,en rt oktober t962, öppnadet And'ra Vaiikan-
konciliet. I fya sessioner d.är aar och en täcäte en tid' på ornhring
taå månad,er aat kyrkan umlad. ocb presenterad.e sig för sarntid.en,

Konci.liet ilutad.e d.en 8 d.ecernber t965. Den återblicA oi gcir shall'

behand,la förloppet ocb d'en centrah id.ön.

r. Konciliets )rttre fötlopp

En inre förnyelse av kyrkan var vad påven Johannes XXIII den z5 janaad r95g
förklarade vara meningen med konciliet. Tidigare koncilier hade behandlat och

tillbakavisat angrepp utifrån. Andra Vatikankonciliet var av annan typ. Johannes
XXIII präglade uttrycket aggiornamento. Dörrar skulle öppnas och vår tids pul-
serande liv skulle släppas in i kyrkan.

S j u d.r amat is k a s it u.ation er

stakar ut konciliets väg. I sju )>scener>) samlade sig den inneboende dynamiken till
epokgörande utslag.

Första scenen: Konciliet bäodar si.n siäluständ.igbet. Konciliets början galr genast

en försmak av vad som komma skulle. Konciliets arbete hade förberetts i teolog-
kommissioner. De hade framför allt som utgångspunkt för konciliets diskussioner
utarbetat texter grundade på väddsepiskopatets önskelistor. Nu rekommenderade
konciliets sekretariat - for atr här förenkla en aning - att de förberedande
kommissionerna skulle övertas av konciliet och få ställning som konciliets egna
kommissioner. Men överraskande nog stötte förslaget på patrull. Kardinalerna
Lidnart i Lille och Frings i Köln sade öppet ifrån vad även andra tänkt. >Mina
kära bröder i ämbetet, såsom konciliefäder vill vi vara oss själva. Vi air inte villiga
att överta kommissioner som inte har tillsatts av oss. Låt oss alltså ajournera oss, ta
kontakt med varandra för att se efter vilka som passar bäst och sedan vålja vära
egna kommissioner.>> Kardinalernas synpunkter vann gehör. Det var den 13 oktober
1962, alksä wä dagar efter konciliets början, som det oväntade inträffade att kon-
ciliet avböjde att gä i utomkonciliära instansers ledband. Journalisternas pennor
glödde. Uppenbarligen höll någontingpä att hända.

And.ra scenen: Konci.liet får >>fblossningsb'jalp>. Den zo november 196z inträffade
nästa märkliga händelse. Den första konciliesessionen var i full gång. Tankeutbytet
gällde ett ur ekumenisk synpunkt högst aktuellt komplex, nämligen trons källor.
Läget hade trasslat till trg. Kommissionens textförslag till konstitutionen orn den
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gudomliga uppenbarelsen fann inte nåd inför flertalet konciliefäder. Man tyckte att
texten inte höll sig på en modern nivå. Den hade inte tagit tillbörlig hänsyn till
den ekumeniska dialogens landvinningar. Därför sade mer än hälften av koncilie-
fäderna nej. Men majoriteten blev inte den wåtredjedelsmajoritet som reglementet
föreskrev, när det gällde att förkasta ett textförslag i dess helhet. Situationen såg

hopplös ut. En majoritet av konciliefäder och en fastslagen regel stod i motsats till
varandra. Då ingrep Johannes XXIII. Han kunde inte tillåta bokstaven att döda
anden. Han satte sig således över reglementet och avförde den omstridda rexten
från dagordningen. En expertkommission fick utarbeta en ny text som grundval
för diskussionen. Tendenser som i konciliets plenum ännu inte var starka nog att
slå igenom fick hjälp av påven, och den otillräckliga majoriteten kompletterades
av hans ingripande.

Tred.je scenen: Kollegiali.teten fastslås. Frägan gällde visserligen en inomkyrklig
angelägenhet, men den väckte intresse långt utanför kyrkans råmärken. Det konci-
liet gjorde var en komplettering av Vaticanum I. r87o års koncilium hade preci-
serat påvens primat. Vaticanum II fixerade nu biskoparnas kollegiala förhållande
till påven. Det skedde under en uppseendeväckande procedur den 3o oktober 1963.
Biskoparna är visserligen ledare för var sitt stift och därmed ansvariga för endast

en del av kyrkan, auxiliarbiskoparna inte ens så mycket, men icke desto mindre är
varje biskop i egenskap av biskop medansvarig när det gäller hela kyrkan. Han
delar påvens universella ansvar. Biskopskollegiet med påven i spetsen har i dag
samma ställning som apostlakollegiet med Petrus i spetsen hade på sin tid. Det var
detta som blev klarlagt. Vaticanum I hade inte hunnit längre än till att fastslå
påvens primat. Biskoparnas kollegiala funktion höll därmed på att komma i skym-
undan - vilket både litteraturen och livet sedan r87o ger belagg för. Det fanns
alltså anledning till det avgörande som Vaticanum II fällde. Givewis är inte påven
primus inter pares, ingen är honom likställd, men han är för den skull inte källan
till all fullmakt i Kristi kyrka. Biskoparnas ställning utgår inte från biskopen av
Rom utan omedelbart från honom som grundat kyrkan. Ekklesiologin har kommit
i j?imvikt på en viktig punkt.

Fjärd.e scenen: Kadindler dlabbar sarnnuan, Det hände den 8 november 1963.
Kardinal Frings visade sig igen som enfant terrible. Han föreslog en uppdelning
av förvaltande och dömande instanser i kyrkan, på ett liknande sätt som det har
blivit självklart i moderna stater. Kardinalen yrkade framför aIk att Sanctum
Officium skulle låimna motiveringar när det censurerar en teolog eller en publika-
tion. Därmed hade den rhenländske kardinalen satt fingret på en mycket öm punkt.
Hans inlägg bemöttes zo minuter senare av kardinal Otaviani. I affektladdade
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ordalag uppträdde den gamle kurialen mot sin kollega sä att hiärtana i den höga

församlingen darrade lika mycket som miluofonen. En italienare och en tysk stod

emot varandra, den senare mera öppen för förnyelse, den förre meta angelågen om

att bevan beprövade traditioner. Men åskvädret gjorde ingen skada. Tvärtom ren-

sade det luften. Aktörerna i den oförutsedda sammandrabbningen fann varandra

litet senare sarnma förmiddag i ett samtal på tu man hand där den gemensamrna

basen var troheten mot kyrkan. Följden blev att de unga biskoparna fattade nym

mod när det gällde att i fortsättningen oförslräckt låta sina synpunkter framträda.

Kardinal Frings' frimodighet hade satt nya krafter i rörelse.

Fennte scenen: Konciliet känner sig ifrågasan Torsdagen den 19 november 1964

var Andra Vatikankonciliets svarta torsdag. Aldrig under konciliets lopp blev
stämningen så upprörd som då. Biskopar liimnade sina platser för att samlas i små

grupper i Peterskyrkans sidoskepp och ge utlopp åt sitt missnöje. För en gångs

skull fick Peterskyrkans ärovördiga valv bevittna hur ordningen stördes. Vad hade

hänt? Dekretet om religionsfriheten hade förpassats från dagordningen och flyttats
till nästa session, den fjärde. Det var framför allt amerikanska kyrkomän som var
isrlignerade över att slutredaktionen inte blivit färdig. Men det var också något

annat som retade biskoparna. Texter som slutdiskuterats i plenum och som nu
framlades for definitiv omröstning hade blivit föremål för omredigeringar bakom
plenums rygg. H.år nägra av de viktigaste punkterna. I dekretet om ekumeniken
var det inte längre tal om att de i tron skilda kristna bröderna i den Heliga Slrift
fi.nner Gud,; nu stod där aa de söker honom. I kyrkokonstitutionens tredje kapitel
sades nu att de reformatoriska samfunden inte bevarat det evkaristiska mysteriets

genaina ocb odelaÅ.e substans där plenum hade accepterat formuleringen att de

saknar mysteriets fulla reali.tet Men det var inte endast detaljerna som gjorde

atmosfären upphetsad. Det som upprörde konciliefäderna ännu mer var aft de

kande sig ställda under förmyndare. Var det Paulus VI som hade ingripit? Ville
påven locka minoriteten att vid slutomröstningen rösta ja till det som de dittills
avbojt? Ville han samla så många fäder som möjligt kring en slutgiltig textutform-
ning? Var han kanske inte själv nöjd med plenardiskussionens resultat? Eller hade

anonyma krafter tagit chansen? Var det den byråkratiska apparaten som blandat
sig i? Vad som än hade hänt, från och med denna torsdag blev ett växande antal
konciliefäder eniga om att alla smygvågar måste stängas. En ny samhörighetskänsla

spred sig i världsepiskopatet. Detta blev det första resultatet. Och det andra blev
en ny aktivitet. Faktiskt har den dagens händelser påslcyndat en redan pågående

uweckling under konciliets lopp. Fortsättningen visade det. På något sätt blev
alltså konciliets svarta torsdag ändå vit.
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Siätte och sjund.e scenen: Kollegialiteten säkras. Den 3o oktober 1963 hade kol-
legialiteten fastslagits. Den 19 oktober ry64 hade den ifrågasatts. Vid början av
konciliets fjärde session, den 13 och 14 september t965, fick den en fast för-
ankring i kyrkans kodifierade författning. Då upprättade Paulus VI biskopssyno-

den. Världsepiskopatet fick alltså er ny typ av representation hos påven. Kolle-
gialiteten blev juridiskt fastställd. Hela händelseförloppet fullbordades den 7 de-
cember 1965, omedelbart före konciliets slut. Då inleddes den sedan länge efter-
lysta omorganisationen av den kuriala förvaltningen. Paulus VI gav niimligen, i
enlighet med kardinal Frings' förslag den 8 novernber 1963 (ovan sid. zor nya
regler för proceduren vid Sanctum Officium, samtidigt som han ändrade dess namn
till >kongregationen för trosfrågor>. Det blev klarlagt att den kuriala appanten
har till uppgift att vara en tjänande instans, inte mer. Därmed hade inomkonciliära
tendenser fått ea praktiskt utslag i kyrkans organisation. En del av konciliets för-
blivande resultat ligger faktiskt i att episkopatets inflytande har ökats. De två
reformerna, biskopssynoden och kurialreformen, var vissedigen inte konciliets egna,

men de hade inspirerats av konciliet och hör därför till dess inre historia.

Aasl,utningsais kan nämnas aa diskussionerna rr teknisk synpunkt hade sina brister.
Latinet användes nästan uteslutande som förhandlingsspråk och det medförde givet-
vis att man undgick en el1'est oundviklig oskärpa i den ömsesidiga förståelsen, men
samtidigt bromsade latinet spontaneiteten. Det är långt if.rän aLLa biskopar som be-

härskar latinet aktivt. Erfarenheter kän andra världskongresser visar att det inte
bara år språkbarriärer som är ett hinder för tankeutbytet. Redan det stora antalet
deltagare är ett hinder. Diskussionerna blev allmå till viss grad vingklippta, framför
allt därför att moderna kongresstekniska metoder för kontaktstagande inte använ-
des. Men trots en viss tungroddhet kan Andra Vatikankonciliet inte betraktas som

en räcka av skenmanövrer. Just detta framträder i de sju scener som här har skild-
rats. Samspel och dragkamper olika instanser emellan turade om rned varandta,
Åtskilligt spelades upp inför öppen ridå, åtskilligt också i kulisserna. Under allt
detta kämpade sig kyrkans ansvariga män fram till problemlösningar som ingen
kunnat förutspå. Någonting bAnde. Så mycket framgår av konciliets yttre förlopp.

z. Konciliets centtala id6

I allt konciliefäderna sökte i diskussionerna och avgjorde i besluten kretsade de
kring att människan äger en outplånlig viirdighet. Däri kan sammanfattas aad. som
b,nde. Den centrala tanken konkretiserade sig på olika sätt och tog sig varierande
uttryck. Iddn var verksam även där den inte uttryckligen omtalades. Johannes
XXIII hade redan i sin encyklika Mater et magistra Q96r) talat om humanae per-
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sonae dignitas, om människans värdighet. I sitt öppningstal inför konciliet begag-
nade han sig av samma formulering. Den påve som är initiatiwagare till konciliet
har alltså också präglat den term som blev nyckeln till koncilieskeendet.

Dignitas personae humanae, detta har faktiskt blivit den gemensarnma nämnaren
till allt vad konciliet förkunnade. Människans värdighet hör till den uttryckliga
inneb<irden hos deklarationen om religionsfriheten och hos pastoralkonstitutionen
om kyrkan i dagens värld. Id6n är verksam i konstitutionen om kyrkan och där-
utöver i dekretet om lekmannaapostolatet och deklarationen om uppfostran. Den
ingår i grundvalarna till konstitutionen om uppenbarelsen och är ett bärande ele-
ment i delreten om de österliindska kyrkorna, om ekumeniken, i deklarationen om
de icke-kristna religionerna och i dekretet om kyrkans missionsverksamhet. Tanken
lever i dekreten om biskoparnas uppgifter, om prästutbildningen, om prästernas

liv och om ordenslivets förnyelse. Även i liturgikonstitutionen och i dekretet om
kommunikationsmedia spelar den en viss roll. Det är sålunda inte alltför svårt
att se att id6n om människans värdighet var central.

Det är litet svårare att inse att konciliet med sin cenuala idd innebär en genom-
brytning. Man måste levandegöra den historiska bakgrunden för att få ögonen
öppna för det framsteg som nåddes.

Medeltida teologer lade vikt vid människans medfödda beskaffenhet. De talade
om dignitas humanae ndturae. Bakom medeltidens abstrakta term står fornkyrkans
konkreta tänkesätt. I liturgin möts redan tidigt dignitas humanae substantiae, var-
digheten hos människans >>substans>. Det är inte förvånansvärt att människan står i
medelpunkten för kristet intresse. Människosläktets räddning genom Guds män-
niskoblivande är ju kärnan i den kristna tron. Men det uppseendeväckande är att
konciliefäderna närmade sig människan på ett nytt sätt. I stället för att stanna vid
hennes >)natur)> eller hennes >>substans>> fäste de sig vid människan som en per-
sonlig varelse. De utgick ifrån att varje människa är en engångsföreteelse. Det är
just denna innebörd som termen >person>> åsyftar. Det är för övrigt just det som
även kärleken mellan man och kvinna intuitivt uppfattar. Man förälskar sig ju
inte i någons natur eller i någons substans! Kärleken är wärtom inriktad på en
levande människa. Den binder sig till en bestämd individ. Konciliet koncentrerade
srg på sitt sätt på am varje människa, som den individ hon är, äger ett unikt värde.
Den enskilda människans individuella vät&ghet stod i centrum för dess uppmärk-
samhet.

Därmed svängde konciliet in på den moderna tidens linje. Det tillägnade sig
vad teologer sedan rner än roo år varit inne på och seglade därmed upp i köl-
vattnet efter den genombrytning som västedandet gjorde redan på r5oo-talet. Det
var ju då som västerlänningen gjorde en ny framstöt till det egna jaget. Jagmed-
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vetandet ftirdjupades. Då blev det i en ny mening >en lusr att leva>). Människan
fylldes av en ny glädje att fä vala sig själv. Individuell kallelse blev en ny upp-
täckt för de troende lristna. Västedandet kirjade ana 

^tt 
människan äger en oför-

störbar värdighet. I dag tu vi klart medvetna om det. Trots all pluralitet på livs-
åskådningsplanet är det just det de flesta av oss är eniga om. Vad som hände på

Andra Vatikankonciliet var aft en av den moderna tidens fundamentala landvin-
ningar fick hemortsrätt i kyrkan. Det är det sorn det historiska perspektivet visar oss.

Men inte ens den historiska bakgrunden är nog f& att kasta fullt ljus över inne-
börden av konciliets centrala id6. Först det sakliga samband i vilket människans

värdighet står visar på vad sätt den katolska lryrkan med Vaticanum II har tagit
ett steg ftamät. Med iddn om människans värdighet har konciliefäderna nått fram
till aa sanningen inte dr det enda sorn man bör ta hänsyn till.
Människans värdighet är i själva verket omistlig. Den går inte förlorad ens

när en människa awiker från sanningen. Hon framstår som något vördnadsbju-

dande även om hon begår misstag eller till och med gör sig skyldig till moraliska
urspåringar. Hur mycket människan än råkar in på villovdgar, bevamr hon dock
alltid något av sin självskrivna värdighet. Hur mycket hon än vanställs, har hon
dock något av sitt inneboende värde i behåll.

Sådana tankegångar är hårdsmält kost för ett system som den katolska kyrkan.
Det är ju sanningen hon har att förkunna. Sanningens Ande har givits åt henne.

Äll kättarförföljelse och all inkvisitorisk iver fick näring av ett vitalt sannings-

medvetande. Man kan ingalunda försvara grymhet, men man förstår att entusiasm
för sanningen kan slå över i blind envishet, även hos lristna. Något som anses

vara sant kan bli ett slags beläte åt vilket även levande människor offras. Så får
det inte gå till i kyrkan. På Andra Vatikankonciliet har kyrkan kompleterat sitt
sanningsanspråk. Genom sitt högsta >>parlament>> har hon bekänt sig till att den le-
vande människan aldrig får nonchaleras. Hon har proklamerat människans vär-
dighet.

En aggiornamento har därmed uppnåtts som är mera omfattande än vad någon

från början kunnat ana.

Konciliets betydelse

kan efter allt detta rimligtvis inte bortförklaras.
Man har kritiserat konciliet. Man har sagt att dokumenten är för omfångsrika

för att ens kunna läsas. Man har tagit anstöt av att judendomen har råkat hamna

bland de icke-kristna religionerna - en placering som i själva verket är en aning
underlig både från teologisk och från historisk synpunkt. Man har gjort gällande
att formuleringarna i enskilda fall har förblivit svävande. I allt sådant ligger något

berättigat. Men även om det finns detaljer som inte är helt tillfredsställande kan
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det konstateras att den katolska kyrkan under det tjugoförsta allmänna konciliet
genomgått en växtprocess. Även om konciliet har sina brister - såsom allt mänsk-
ligt - har det lett in på en ny väg. Den enskilda människans personliga värdighet
har alltid ingått i kyrkans budskap. Nu har emellertid Vatikanum II talat i klar-
text. Konciliet har tillägnat sig något som är vzisentligt för dagens tänkande.

Teologerna har ?in så länge inte upptäckt hela vidden av den nya inmutningen,
dignitas personae humanae. De är som vanligt me$ engagerade i fackfrågor. Med
iver penetrerar de teologiska specialproblem. Men konciliets betydelse inskränker
sig inte till vad som kan mätas med rent teologisk måttstock. Människans värdighet
är ju varken något rent teologiskt eller något specifikt kristet. Den är vissedigen
en självklar förutsättning i all lristen tro, men den är framför allt något som tillhör
människan som sådan. I och med att konciliet har ardkulerat dignitas personae

humanae har det accepterat en mänsklig mognadsprocess. Kristet tänkande har sam-

tidigt berikats av en av nutidens typiska nyförvärv. Mer än tidigare har kyrkan
därmed blivit vad hon är, väddskyrkan, utsänd till alla och omfattande även värl-
dens mera världsliga sidor.

Litteratur för vidare information och studium

Konciliets t 6 d.o kumerx

har publicerats i Acta Apostolicae Sedis (Vatikanens officiella organ), fug. 54 ft962)-58
(1966), dessutom i ett eget band som utkom 1966 under titeln Concilium Vaticananz Il,
Constituriones Decreta Declarati.ones, uyckt hos Vatikanska tryckeriet (Typis Polyglottis
Vaticanis), rzgz sid.

På svenska

har dekretet om Leänzannaapostohtet publicerats i Credo 47 Q966), sid. r7z-r9r, och
även som särtryck. Dekretet om Eäumeniken har utgivits av Petrus de Dacia-Förlaget, Stock-
holm. 1967, 6Z sid. De viktigaste övriga dokumenten finns utgivna i serien Katolsk Doku-
mentation, Uppsala:

Konstitutionerna om den Gadornliga UpPenbarclsen och om Litargin, Katolsk Dokumen-
tation nr r f z, z;a uppl. r97z

Deklarationerna om Religiomlribeten och om den Katohka åyrkaw förbålland.e till' de
ich.e-hriona religionerna, Katolsk Dokumentation t 3, 1966

Konstitutionen om Kyrkan, Katolsk Dokumenation nr 4, z:a uppl t97o
Dekretet om K3trhans rnitsionsoerksarnhet,Ka:aolsk Dokumentation nr 5, t967
Konstitutionen om Kyrkan i uårld,en au id,ag, Katolsk Dokumentation nr 7, r 968
Dekreten om Pråsternas ämbete ocb lia, om Prästernas atbil'd.ning och om Ordenskaet,

Katolsk Dokumentation nr 8, 1969

På engelska

har \Talter M. Abbott SJ i pocket utgivit Tbe Docurnents ol Vatican Il, with Notes and
Comments by Catholic, Protestant and Orthodox Åuthorities, Guild Press, New York 1966,

793 sid.
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Konciliets akter

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II utges av konciliesekretariatet i
Rom (Typis Polyglottis Vaticanis) i fyra "band, i folio, motsvarande konciliets fyra >pe-

rioder". Hiftills har utkommit:
Vol. I Periodus prima

Pars I, r97o, 6lq sid.
Pars II, r97o,784 sid.
Pars III, r97r,85o sid.
Pars IV, t97r,779 sid.

Vol. II Periodus secunda
Pats I, r97 r, 8 r o sid.
Pars II, 1972,924 sid.

Berärtande ocb kommenterunde aer6

publicerades i stort antal.
På svenska föreligger: Gunnel Vallqaist, Dagbok från Rom, Bonniers, fyra delar som

behandlar konciliets fyra sessioner:

Del I: Journalistminnen från Vatikankonciliet, ry64, 16z sid.
Del II: Reformation i Vatikanen? t964,256 sid.
Del III: Kyrkliet världsligt kvinnligt, ry65,295 sid.
Del IV: Uppbrott, ry66,34o sid.

I tysk översättning av Älfred von Sterneck: Das Zweite Vatikanische Konzil, Glock & Lua,
Nörnberg 1966,6o8 sid.

Dessutom må nämnas:

Xaoier Rynne, ea fyrabandsverk, utgivet hos Faber & Faber, London:
I. Letters from Vatican City, 1963,289 sid.
II. The Second Session, ry64,39o sid.
III. The Third Session, 1965, lgg sid.
fV. The Fourth Session, 1966, a68 sid.

Otto Karret,DasZngeite Vatikanische Konzil, Kösel, Miinchen 1966,276 sid.

Renö lzaren in, en fembandsverk, utgivet hos Editions du Seuil, Paris,
I. L'enjeu du Concile, 1962, zor sid,
II. Bilan de la premiåre session, 1963, 156 sid.
III. Bilan de la deuxiåme session, ry64,3r8 sid.
fV. Bilan de la uoisiöme session, 1965,4r5 sid.
V. Bilan du Concile, Histoire Textes Commentaires avec une Cfuonique de la quauiöme

session, 1966,449 sid,
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Vid fjortonde Nobel-symposiet i Stockholm förra hösten uppträdde och applåde-

rades ivrigt den franske Nobelpristagarcn lacques Monod'. Hans anförande finns
tryckt i symposiets rapport, >The Place of Value in a \7orld of Facts> (Almqvist &
Viksell). Utförligare har han framlagt sina tankar - eller snarare: sina påståenden

- i sin bok, >Le hasard et la ndcessit6> (Seuil, Paris r97o, r97 sid., Fr 16), vilken
också föreligger på tyska under titeln >Zufall und Notwendigkeit> (Piper, Mi.inchen

t97t,238 sid., DM z4).
Monod tar med en gång till den största klubba han disponerar. AIla försök att

lösa tillvarons gåta och förklara dess >mening)) genom att tala om en Gud, om
historiens >lagar>, om en >naturlig> grund för människans >>rättigheter> - allt
detta är såpbubblor. Den grundtendens som ligger bakom alla dessa och andra

liknande förklarande system, nämligen att det trots allt måste finnas en yftersta

grund, en yftersta syftning och mening med vädden, är rena önskedrömmen, låt
vara att den är lättförklarlig och ofta nog avsatt lysande resultat av närmast poe-

tisk art. Monod hävdar nu, atc det saknar varje mening att söka en mening eller
en syftning i verkligheten. Ått denna uppenbarligen urecklar sig i en alldeles

bestämd riktning >>uppåt>>, som Teilhard de Chardin envist hävdat, är visserligen
sant och bevisbart, men denna orubbliga grundtendens, som vi i en allmän formel
kallar uwecklingen, måste enligt Monod vara resultatet av - ren slump. Kristen-
domens Läror är för honom lika värdelösa som marxismens uppkok på tysk roman-

tisk naturfilosofi, som saknar varje vetenskaplig verifiering. Monod menar, att
den moderna biologin - den klassiska genetiken och molekylärbiologin - har
löst problemet. Dessa moderna vetenskaper har definitivt gjort slut på tanken att
vi står inför ett från början fixerat, lagbundet skeende som till sist skall resultera

i framtidens tekniska övermänniska, respektive Teilhard de Chardins >punkt
omega>>, Kristus som genomträngande hela skapelsen. Det finns ingen uweckling i
gammal mening. Naturen fu i sjdlva verket mekaniskt bunden, reaktionär, uweck-
lingsfientlig. Att det ändå blivit ett slags uweckling och förändring - under
vilken t. ex. människan kunnat fuamtråda -, beror helt och hållet på slumpen.
Det råkade ske - men det kunde precis lika vål inte ha skett. För naturen själv
är detta lilla missöde totalt likgiltigt. Och betydelselöst.

Detta är grundtanken. Det märkliga är, att den väckt uppseende. Ålldeles saflrma

schema lades - lika triumferande - upp av rToo-talets rationalister. Det är rätt
egendomligt, att hos Monod få till livs en serie referat av den nya forskningen
rörande t. ex. de arvsbärande generna och sedan se detta material kramas, tills en

enda tes kommer fram - nämligen att alltsammans är ett lotteri. Detta kan man
med bästa vilja i världen inte kalla en nyhet, det är i själva verket den första naiva

reflexionen - långt innan det verkliga tänkandet satt in. En sådan primitivitet
finner man ju alls inte hos andra Nobelpristagare som Einstein och Heisenberg.
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Låt mig ställa Monod - som verkar tjurig och upprorisk gymnasist - vid sidan

av den engelske Nobelpristagaren John Carew Eccles, förvisso hans j2imlike i in-
telligens och skärpa. Jag rekommenderar Eccles' bok >The Neurophysical Basis of
Mind> (Oxford rgfi). Han refererar där bl. a. experimenr, som gjorts för att
utröna vad >viljan> egentligen är för någonting. (Vad den är för Monod, kan vi
tänka oss - en ren illusion.) Genom att elektriskt stimulera hjärnbarkens moto-
riska centra (under en hjrirnoperation) kan man framkalla motoriska aktiviteter
hos en patient som är vid medvetande. Patienten berdttar dock aa dessa upp-
levelser klart och tydligt skiljer sig från upplevelsen att själv vilja någonting ...
I själva verket är det ett oerhört komplicerat spel som startas i samma ögonblick
en viljeimpuls kopplas på. Det finns cirka 40 ooo neuroner per kvadratmillimeter
av hjarnbarken, och varje sådan neuron har hundratals olika förbindelser med
andra neuroner. Om bara en enda neuron påverkas, kan på en uo:tusendels sekund
en kedjereaktion utlösas som berör hundratals neuronef.

Eccles awisar bestämt den gamla positivistiska tanken, att hjårnan skulle vara
en verklighet, medan >psyket> däremot skulle vara en inbillning. Eccles' resone-
mang grundat sig på rent biologiska iakttagelser. Vi har hittills inte haft någon
möjlighet att mitta de >psykiska> impulserna - vära vetenskapliga verktyg duger
bara för fysiska verkligheter. Eccles är nu ingen teolog eller filosof, som Monod
kan vifta bort, han fick sitt Nobelpris just för sina upptäckter ifräga om över-
förandet av nervimpulser till >synaptiska> kopplingar mellan hjärncellerna. Det
åt av sina egna studier av hjärnbarkens aft och beteende och inte av något slags
övertagen metafysik som Eccles anser sig ha rått, ja vala wingad att tala om
>>mind>. - Han behandlar också sådana saker som extrasensoriell perception och
psyko-kines, han godtar de väl kontrollerade experiment som utförts av parapsyko-
loger som Rhine, Thouless och Soal och räknar liksom dessa med en vdxelverkan
mellan psyke och materia. Han anser det också uppenbart, att det kan förekomma
förbindelser utan fysiskt substrat mellan wå medvetanden! Allt sådant awisas av
Monod med förakt. Eccles påminner om en hypotes av en landsman och Nobelpris-
tagarkollega, Eddington, uppställd redan t939, som går ut på att när ande och
materia lierar sig, uppstår en ny ordning bland de materiepartiklar som individen
förfogar över; och en sådan påverkan av materien är någonting helt annat än det
slumpartade tillstånd av syfteslös oordning som fysiken räknar med.

Detta kan nu bara bli anrydningar. Man kunde anföra hundratals berömda na-
turvetenskapsmän som gjort liknande iakrtagelser och som helt awisat den monod-
ska grundsynen.

Under Nobelsymposiet angreps Monod häftigt av mänga kolleger - mest inten-
sivt av författaren Årthur Koestler, som i en rad sammanfattande böcker visat sig

så väl insatt i den moderna narurvetenskapen. Man har tidigare awisat vår >>antro-
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pomorfa> tendens - vi har velat se allt ur människans speciella synvinkel och i
nafluen intolka mänskliga syften och beteenden. Koestler f.rägar, om vi numera
inte snarare fallit offer för en >>raromorfism> (av rat:råra). Vi tror oss förstå
människan bättre genom att studera råttor - man kan tänka på Morris' bekanta
formel: människan:den nakna apan. Men sådana slutsatser f.rän åt:ra till män-
niska är värdelösa i de flesta stycken. Allt det typiskt mänskliga - språket, minnet,
medvetandet - faller utanför dessa jämförelser.

Monods obevisade påståenden, klädda i en mycket forftirisk gallisk språkdräkt,
har redan med kraft bemötts av en rad kritiker i olika länder. Redan under själva
symposiet fick han också starka mothugg. Genetikern Conrad H. Ifladdington
granskade särskilt Monods påstående, att >uwecklingen>> måste ha berott på föränd-
ringar i den genetiska koden. En svensk nobelpristagare påpekar f.. ö., att en sådan
fOrandring skulle ha tagit vida längre tid än den vi vet har förekommit. Här måste
man rdkna med också helt andra förklaringar. Den kulturella information, som
överförs från den ena generationen till den an&a, är betydligt snabbare i vänd-
ningarna och torde också på ett vida mer avgörande sätt ha möjliggjort urveck-
lingen från människoliknande apa till t. ex. Monod själv.

Arthur Koestler anslöt sig till Vaddingtons kritik och hävdade, att hypotesen
att utvecklingen av alla vära fina biologiska mekanismer, deras samordning och
fortskridande komplicering i en bestämd, uppåtstigande riktning skulle bero på
ren slump är lika intelligent som tron att man kan kasta tegelstenar i en hög och
förr eller senare därav f.ä - en gotisk katedral.

Men mer kan här inte sägas om det muntra spektakel som den arge kommunisten
och ateisten Monod framkallat. Låt mig ange en gycklande aspekt på alla dessa

diskussioner som uppstår när >>rena>> natruvetare yttrar sig om ande och sjäI, utan
att ha minsta kontakt med det tänkande som dessa verkligheter utsarts för i tusen-
tals år. Huvudpersonen är den otrolige dansken Niels Bohr.

En amerikansk kollega fick en gång över Bohrs skrivbord se en hästsko och
f.rägade chockerad, om Bohr verkligen på fullt allvar menade, att en hästsko kan
bringa lycka med sig. - >>Nej, visst inte>>, svarade Niels Bohr. Men tillade efter
en stund: >Det finns dock en del personer som säger atr en hästsko kan bringa
lycka, även om man inte alls tror på det . . .>>
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Bland de biologiska upptäckterna under det senaste decenniet är klarlåggandet av

den genetiska koden och dess samband med cellernas ämnesomsättning utan wivel
ett av de största framstegen. Fransmannen Jacques Monod, som 1965 tilldelades
nobelpriset för sin medverkan i detta arbete, har i en bok med titeln >>Le hasard

et la n6cessit6>> (se ovan sid. zo7) försökt belysa, vad dessa upptäckter har för kon-
sekvenser för synen på evolutionen och synen på människans existens överhuvud-

taget.
Utrymmet medger inte en närmare presentation av de nya teorierna om ärftlig-

hetens kemiska bakgrund. Det får räcka att erinra om, att den arvsmassa, som
individen bär med sig genom livet alltifrån konceptionsögonblicket, är lokaliserad

till kromosomerna i cellkärnan och består av DNA-molekyler, som vid varje cell-
delning, med undantag för bildningefl av könsceller, kopieras exakt i dottercellernas

kromosomer. DNA-molekylerna har formen av kedjor, vilka är parvis hopkopplade
till dubbelspiraler, där de förenande länkarna utgöres av s. k. nukleotider. I DNA-
molekylen finns nukleotider av fyra ohka slag och deras följd i kedjan visar sig
kunna >>översättas>> i en sekvens av aminosyror med hjälp av ett språk, där det
>>ord>, som betecknar en aminosyta, ar trebokstavigt och varje bokstav består av
någon av de fyra nukleotiderna. Den följd av aminosyror, som på detta sätt definie-
ras, kan sedan sammanlänkas till ett protein, som deltar i cellens komplicerade
kemiska skeenden.

Metoderna för att bygga upp äggviteämnen enligt det i kromosomerna givna

mönstret påminner om eft mycket invecklat maskineri, där händelseförloppet är
programmerat i förväg och ingenting tycks van lamnat åt slumpen. Ur maskinen

cellen byggs högre enheter upp, organ och organsystem och en hel levande varelse,

och ingenting motsäger, menar Monod, att även djuret i sin helhet kan uppfattas
som en maskin, lät van en ytterst komplicerad sådan.

Föreställningen om människan som en maskin kan med fog kritiseras (ffr Gedo
nr 5, 1967, s. 2o3 ff.) just med hänvisning till aktuella naturvetenskapliga forsk-
ningsresultat. Monods egen reservation är den, aft modellen iftäga inte kan för-
klara evolutionen. Den yttersta betingelsen för evolutionens möjlighet ser han i
det förhållander, aft maskinerna trots allt inte är helt perfekta. Det unika hos de

maskiner, som vi kallar levande varelser, ligger i det levandes förmåga att
frambringa nya exemplar av sin egen att, en egenskap, som Monod kallar
reproduktiv invarians. Men reproduktionen är, som sagt, inte helt invariant.
Mutationer, dvs. förändringar i arvsmassan, förekommer. Flertalet mutationer
är visserligen ogynnsamma, men då och då kan fordelaktiga förändringar av

arvsmassan ske och resultera i en individ, som i något avseende är överlägsen

sin föregångare. De mindre lyckade mutanterna kommer i mötet med miljön
atr visa sin btist på överlevnadskraft och duka under. Ur serier av gynnszrmma
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mutationer kan under loppet av tillräckligt lång tid nya artff uppstå. Paradoxalt

nog blir således evolutionens förutsättning brister i det cellulära reproduce-

rande maskineriet, dess drivkraft blir slumpen, ty mutationerna sker helt god-

tyckligt, och dess sorterande mekanism blir omgivningens tryck, som medför, att de

odugliga mutaflterna försvinner. Människan är med andra ord uppkommen ur en

högst egenartad konfrontation mellan yttersta godtycklighet och yttersta lagbunden-

het, och hon står, enligt samma betraktelsesätt, oberoende, ensam, helt överlämnad
åt sig själv i ett ömsom mekaniskt, ömsom slumpartat handlande universum. Fran-
gois Mauriac har försynt karakteriserat denna vision som >än mer fantastisk än

det som vi stackars kristna tror på>.

Monod torde vara medveten om aft hans åskådning visserligen utgår från en

kdtrna av någorlunda säkerställt biologiskt vetande men samtidigt innefattar en

rad obevisade, och kanske även obevisban, tillåggsförutsätmingar och generalise-

ringar. För en och annan framstår kanske den franske nobelpristagarens världsbild
som det mest aktuella >vetenskapliga> svaret på människans eviga f.rägor om till-
varons mål och mening. I likhet med andra försök att under sken av vetenskaplig-

het lösa problem, som inte är lösbara med naturvetenskaplig metder, lider dock

Monods åskådning av betänkliga svagheter.

Om man till att börja med godtar Monods syn på evolutionen, inställer sig n?im-

ligen en nd nya ftägor. Hur uppkom överhuvudtaget livet, den första cellen?
Problemet tangerzrs i boken, och Monod hänvisar till att där betingelserna beträf-
fande temperatur m.m. är liimpliga,kan nukleinsyror byggas upp spontant. Energi-

förhållandena vid de kemiska reaktioner, genom vilka DNA syntetiseras ur sina

beståndsdelar, rnedger detta. Möjligheten tycks alltså finnas, att ur en >prebiotisk
soppa> av ganska enkla organiska föreningar liv skall ha kunnat uppstå, >>av sig
självt>. Monod misstänker dock, att sannolikheten för en dylik handelse måste vara
ytterst liten. I vilket fall utmynnar resonemanget i slutsatsen, att förutsättningen
för spontan uweckling till primitiva och efter hand allt högre former av liv på

något sätt är given i materien själv, som alltsä dr sådan till sin struktur, aft växter,
djur och människor utan ingripanden utifrån kan >>framväxa>> ur den. Frågan om
människans härkomst är därmed ingalunda besvarad, endast överförd i frågan om
materiens härkomst. MZinniskan kan inte ha rätt att se på sig själv som en varelse,

född av slumpen, så länge inte även den materia, som i sig rymmer fröet till
hennes uppkomst, visats vara ett slumpens verk. Monods analys tilldelar emellertid
materien en grad av ändamålsenlighet, som gör det helt otroligt, att så skulle vara
fallet.

För det andra kan Monods syn på slumpens roll i evolutionen ifrågasättas. Som

han själv påpekar, kan begreppet slump användas i flera olika betydelser. Då man
talar om det slumpm?issiga utfallet av ett tärningskast, brukar svårigheten att förut-
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säga resultatet åsyftas. Tärningens läge i handen och handens rörelser är inte när-
mare kända och varierar starkt från gång till gång, dåirmed inte sagt, att inte ut-
fallet skulle kunna förutsägas, om man exakt kände utgångsläget och rörelserna i
samband med kaster Slumpmässighet betyder här intq aa giltigheten av lagarna
för kroppars rörelse i rummet ifrågasätts.

Begreppet slump kan också användas om den icke avsedda händelsen. >Slumpen
ville, att han skulle dti på safllma plats som sin far.> Inte heller här ifrågasätts
kausaliteten, man framhåller endast, att ingen avsikt fanns bakom den händelse,

som kanske såg ut som en tanke. När Monod säger, att uwecklingen delvis är be-
tingad av slumpfaktorer, syftar han inte på slumpen i den första av dessa båda be-

tydelser. I viss mån talar han om slump i den senare meningen - någon avsikt
eller tanke finns inte bakom människans tillkomst. Den >befriande>> slutsatsen är
förstås obehövligheten för människan att känna ansvar inför någon annan än sig
själv.

I en tredje betydelse kan begreppet slump användas om en händelse, som inte
kan förutsägas trots kännedom om alla >>utgångsvärden> och om de lagar, som

styr skeendet. Detta behöver inte utesluta, att händelsen är avsiktlig, nämligen
verket av en principiellt icke-förutsdgbar fritt handlande vilja, men Monod värjer
sig, av natudiga skäI, mot en sådan tolkning. I stället hänvisar han till Heisenbergs
osäkerhetsrelation, enligt vilken en partikels massa och hastighet aldrig kan be-
stämmas samtidigt med obegränsad precision, och tolkar den så, art massa och has-

tighet överhuvudtaget inte är exakt definierbara storheter. Osäkerhetsrelationen
skulle med andra ord inte uttrycka en begränsning i vår kunskapsförmåga utan en
egenskap hos materien. Här skulle pä vägar, som inte åt nårmarc angivna i boken,
öppna sig en möjlighet att integrera slumpen i materien själv.

Tolkningen av osdkerhetsrelationen är inte eft rent fysikaliskt problem, det är
Monod delvis medveten om. Tvärtom måste man betona, aft införandet av slump-
moment i den tredje av nämnda betydelser, i motsats till en rent mekanistisk
världsbild, av den typ, som den franske matematikern Pierre Simon de Laplace en
gång skisserade, öppnar dörrarna för icke lokaliserbara gudomliga ingripanden på
lämpliga punkter i världsuwecklingen. Biologen kan rimligen inte komma längre
än till att konstatera, an sådana >öppna> punkter i händelseförloppet föreligger,
eller i varje f.all inte kan uteslutas; vilka kausalfaktorer, som faktiskt verkat eller
inte verkat under den gigantiska tidsrymd, som ligger bakom oss, kan inte avgöras
med naturvetenskapliga metoder. Som försök till ett teoretiskt fundament för en
ateism tycks Monods skrift även på denna punkt motverka sin egen avsikt.

Sammanfattningwis är den franske nobelpristagarens bok ett försök aa utifrån
färska vetenskapliga rön rättfärdiga en existentialistiskt färgad syn på människan
sorn utkastad i världen, frukten av ett blint öde, utlämnad åt sig själv i ett kallt
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Myt ocb aerkligbet

Försommaren r97z besökte jag Sven Stolpe i hans
r6oo-talssäteri Stjärnesand invid den sköna sjön
Sommen med des mytiska fängslade ur-ko. Essäbo-
ken oMyt och verklighetr hade just kommit ut.

I mer än fyra decennier har Sven Stolpe varit
indtagen i, och kanske oftast själv startat, debatter,
polemiker, strider: ett uppenbarligen nödvändigt
livsklimat för honom; tydligen gäller vad han skri-
ver om John Landquist också honom själv: >När
han blir vred, blir han glad"; ,han åskar sio själ
fen>.

Men i stridernas larm och rökar förvrids eller
döljs gärna de stridandes sanna konturer, man kan
inte avgöra vad som är myt och vad som är verk-
lighet. Det gäller inte minst Sven Stolpe, så om-
diskuterad, avskydd och beundrad, oberäknelig,
tydd på så många sätt.

Vem är nu mytens Sven Stolpe och vem är
verklighetens Sven Stolpe i dina egna ögon?

Han kastar sig ivrigt över frågan.

- Ja det är inte lätt att säga. Jag ser ju reflexer
här och där av den där myten, den där legenden
du talar om, som jag inte kan förstå. Det är klart
att om någon hör mig tillfälli$vis i något slags

vredesutbrott så lär han säga sig att det där är ju
en hysterisk, ilsken gubbe bara. Men de som har
upplevt mig som lärare eller som föreläsare eller
familjemedlem 

- 
de har aldrig sett mig arg. lag

är till naturen istället en person som är tiil den
grad tacksam mot livet, road av livet, och mitt in-
uyck av livet är ständigt, varje dag: så märkvärdigt
många fina och intressanta människor man möter,
och så spännande detta liv ändå *l lag vet inte
att egentligen någonting som jag har wingats syss-

la med har varit tråkigt. Jag tycker allting är gan-
ska kul, även lärararbetet, som många lider av.

Så där kan det nog vara en skillnad mellan

Intervju med Sven Stolpe

verkligheten och legenden. Men det ffu oian väl tz.
Så småningom, n* jag nu har fått igen min pu-
blik, ska jag nog visa hela mitt register. Så det ska

allt rätta till sig.

>Djupand'lig"

Jag hade strukit för ett och annat i >Myt och
verklighetu, som jag tänkte vi skulle ta fasta
på för att se om jag kunde få nätmare svar på

ftägat vad. som är myt och vad är verklighet i fal-
let Stolpe. Pä flera ställen talar han om >djup-
andliga erfarenheter>. Är det bara de kristna, eller
rentav bara de katolskt kristna, som kan ha sådana
u d jupandiiga erfarenheter> ?

Han svarar att han faktiskt inte kommer ihåg
att han använt ordet "djupandligr; när han nu
uppenbarligen har gjort det ångrar han sig. Ty han
är numera rätt led vid det ordet Det var en fin-
ländsk filosof, Kaila, som lanserade det. Vad han
syftade på var icke psykologiska utan djupare, på

det andliga planet liggande erfarenheter. Men nu

rycker Stolpe att udjupandligr låter snorkigt, vill
inte längre använda det. Men vi kan ändä vart
överens om vad det betyder, säger han: upplevelsen
av en andlig verklighet som är så förpliktande och

som har en sådan verklighetsstyrka att den är star'
kare än alla andra upplevelser, av människor och
händelser i vår omvärld. Och han utbrister:

- 
N.j, nej, nej! Inte ska du inbilla dig att jag

tror aft de finns bara inom den kristna kyrkan!
Som gammal Nathan Söderblom-lärjunge har jag

lärt mig en enorm respekt f& alla de stora världs-
religionerna. Och på senare fu har jag till och med
kommit nära någonting som jag aldrig trodde jag

skulle kunna närma mig, nämligen den indiska re-
ligionen, som jag alltid fasade för förr i världen.

Nej, jag uor att Gud uppenbarar sig på alla

och tomt universum. Som bidrag till en filosofi förverkligar den dock inte sitt
syfte, problemen förskjuts endasr till ett annat plan, formuleras om, rnen förblir
olösta. Den som inte alltfcjr kritikl<;sc låter sig ryckas med av förfamarens entu-
siasm för sin vetenskap kommer att i hans bok finna mer stöd för en kristen ska-

partro än argument för Jacques Monods egen världsbild.
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fält, spelar pä alla strängar. Men jag uor också att
det rätta helhetsgreppet om vad andligt liv är 

-det finns i närheten av Kristus, och alltså i den
katolska kyrkan.

Jag frägar då Stolpe ifall han menar att icke
kristna tänkare och diktare saknar denna djupand-
lighet? I "Myt och verklighetu utdömer han Pär

Lagerkvists livslånga sökande efter Gud och Ja-
kobskamp med honom som något mycket primi-
tivt. Eller varfö! inte ta Heidenstam, en diktare
som jag vet att Stolpe beundrar: hur upplever han

den konfessionslösa religiositeten, den svindlande
kosmiska mystiken i en dikt som >Jairi dottero?

- 
Du har tätt, svatar han, Heidenstam älskar

jag, han är den lyriker som givit mig mest, och
just "Jairi doftet, kunde jag utantill redan i de ti-
diga tonåren. Men nog tycker jag att hans religion
är prekär, klen, torftig; det är inte den som be-

tyder någonting för mig hos Heidenstam. Och Pär

Lagerkvist, som jag beundrar både som diktare och

som mänska, år jag häpet över. Jag kan inte förstå

hans genom decennierna upprepade naiva eller nai-

vistiska frågor till ett obegripligt världsallt' Det
är som om han inte bryr sig om att se vad kris-
tendomen har varit och är, han nämner aldrig kris-
tendomens hela väldiga andliga makt, det är som
om han aldrig brytt sig om att läsa de stora kristna
tänkarna genom tiderna. Och framför allt: det är

som om han aldrig hade kommit i beröring med

sådana kristna personer som man blir awäpnad av,

vilket jag har gjort i så ofantligt många fall, sär-

skilt i munkvärlden, men även utanför den, jag vill
gärna nämra Nathan Söderblom igen. Vid sådana

möten måste man säga sigl. ia men den mannen

har någonting som jag inte har och som det är
min absoluta skyldighet att snarast möjligt skaffa

mig kontakt med. Det är sä man upplever sant

kristna mänskot. Och därför tycker iag ... det låter
kanske övermodigt att säga primitiv ... men jag

tycker Lagerkvist liksom stått och stammat i fyrtio
femtio år på samma frågor, istället för att knacka
på porten, kliva på, gå in. Som sin Gud har han

fixerat den obegriplige, stränge och gåtfulle, totalt
oåtkomlige; det är ett gudomsbegrepp som jag ändå

ser som primitivt. Men sådant bör man ju egent-

ligen inte kritisera folk för.

- 
Din tro 

- 
:ir den en förnuftets kunskap, eo
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rationell erfarenhet; eller åt den en känslans upp-
levelse och sanning; eller bådadera?

- 
Den är inte, till att börja med, någon känslo-

upplevelse. Det finns inte ett stänk av känsla i
min upplevelse av religion 

- 
egendomligt nog.

Jag vet att det finns känsloupplevelser av vikt
Men jag har aldrig ha"ft sådana. Jag har varit nyk-
ter i hela mitt religiösa liv. Det började intellek-
tuellt, såtillvida som jag vid tidiga kontakter med
kristna mänskor i Paris, och även med gestalter
som Söderblom och Manfred Björkquist, blev in-
trigerad, irriterad och tänkte att det här rnäste jag
ta reda pä, ldra mig nägot om. Och så undersökte
jag i mänga fu, frän 1939 änåa fram till 1947, in-
nan jag konverterade. Jag sökte svar på fuägan:
vad är kristet liv? Och jag blev alltmer övertygad
om att det i varje fall var €tt liv av högre valör
än det jag själv levde och som gjorde hela min
bildning praktiskt taget värdelös.

Men man lever ju inte enbart på en intellektuell
insikt. Det avgörande var konkreta upplevelser, på
viljeplanet, där det gällde att i vissa situationer
klara outhärdliga upplevelser, som jag aldig nä-
gonsin skulle ha drömt om att bemästra om jaginte
hade blivit kristen. Jag fick klart för mig an det
gällde: antingen 

- 
eller. Antingen håller du ut

nu, fastän plågan kanske kommer an vara hela ditt
liv. Eller också ger du upp, och då blir du aldrig
kristen, då sviker du Kristus. Och jag vet irte vad
jag har för primitiv 

- 
ja, hår använder jag gå.rna

det ordet 
- 

5eldasmsntalitet, men jag beslöt mig
orubbligt f.& att jag inte skulle svika. Det var be-

svärligt; iag höll på att förblöda i åratal. Sedan
dess har jag f.ätt respekt för vad jag skulle vilja
kalla den anooyma kristna kampen, som vi aldrig
ser. Och därför blir jag upprörd när folk säger:

- 
Kristendom 

- 
det är ju bara böneformuldr och

sentimentalitet.
Nej, blod.et dryper om kristet liv! Så allvarligt

är det!
Du tycks, såger jag då, så obevekligt stark i din

tro. Men är det inte så att de stora kristna an-
dana ofta fått kämpa mot tvivel och andra an-
fäktelser? För att ta den heliga Birgitta, som du ju
sysslat åtskilligt med: var inte hennes liv fyllt av
kamp med och mot sig själv, för tron? Och jag

har läst hos Swedenborg: >Jag |anr, att man kan



hava andligt kval, fastän man är igenom andan
försäkrad att h^ya fått syndernas förlåtelse och har
hopp och förtröstan attvat^ i Guds nåd.u

Känner du aldrig något av detta?

- 
Visst gör jag det, säger Stolpe. Dock icke teo-

retiska wivel. De kan komma; jag fu hek förtrogen
med det från helgonlitteraturen. Jag vet att de mest
storartade mänskor på dödsbädden slocknat och
sagt: jag kan inte tro. Så det kan naturligwis hända
även en så obetydlig person som mig när som
helst. Men ännu har jag aldÅg känt det. För mig
är det wärtom svårt att tänka mig in i vad jag
skulle vara utan kristet liv. Ingenting skulle bli
kvar. Vad är det för liv mina vänner, som inte är
kristna, har? Vad lever de på? Det tycks mig full-
komligt tomt! Så föga förstår jag av det. Men så-

dant säger jag ju inte så ofta.
Så är det en annan sak att det kristna livet är

en dagligen upprepad, fruktansvärd dom över
en själv. Men kristendomen är dessbättre inte nå-
gon patentförkunnelse som utlovar: 

- 
Kom hit

allesammans, med några raska grepp ska ni alla bli
hyggligare och renare mänskor och dricka mindre
och vara snällare ån alla andra! Utan kristendomen
säger: 

- 
Ni är förskräckliga syndare och kommer

att förbli det. Till den grad, säger Kristus, att när
jag kommer tillbaks är det fråga om det finns
någon tro kvar på jorden. 

- 
Det är den pessi-

mistiska kristna tron, som räknar med att varje
kristen är en potentiell förrädare. Petrus: en stor
förrädare 

- 
och han anföruoddes himmelrikets

nycklar. Och är det den synen man har så är det
inte jag själv som ska prestera någonting, det gäl-
ler bara att, som Mauriac säger, bokstavligen talat
hänga fast vid Frälsarens mantel, om det så är i yt-
tersta fransen bara. Det betyder konkret: att gä i
natwarden varje söndag. Gå i mässan, gå i natt-
varden och på det sättet möta Kristus, som står
orubbligt fast. Medan jag, dätemot, står allt annat
än orubbligt fast.

- Något som jag har funderat mycket över,
såget 1ag, är hur tton påverkar mänskan moraliskt.
I Vadstena trdflade jag en Birgittasyster, som talade
om sin oavlåtliga strävari att bli så lik den heliga
Birgitta som möjligt, ja att bli ett helgon som
hon. Och tror man verkligen på en levande Kristus

- fu dä inte det en oerhörd uppfordran att gå

lnteru.ju med. Suen Stolpe

hans väg och leva efter evangeliernas budskap, de-
ras kärleksmoral?

- 
Naturligwis är det så, sade Stolpe. Men jag

skulle aldrig hysa minsta tanke på något sådant
som: du borde vara ett helgon. Det är en full-
ständigt orimlig sak, bland 

^flr.at 
däfiör att jag

inte vill sysselsätta mig med mig själv så mycket.
Det gäller istället att vända sig ifrån sig siälv, in i
uppgiften. Och den stora ljuspunkten, när man
som jag är ute i ständig kamp med mänskor, är
att man till sin stora häpnad fär lårjt:.ngar 

- 
jug

har faktiskt hundratals ute i landet kommer
och tackar en för att man har fört dem till kristet
liv, till exempel genom sina böcker. Då säger man:
nonsens. Jag har inte gjort någonting. lag har va-
rit en statist. Men på något sätt har det tydligen
passerat någonting genom mig som har gått över
till dem. Att där tillskriva sig någon sorts för-
tjänst av en annan mänskas konversion 

- 
det är

skratffetande, eftersom man vet att man saknar all
makt. Men något märkvärdigt är det: man är icke
ensam, Kristus är nära, och han kan faktiskt an-

vända också så skröpliga instrument som man
själv är.

Grymheten i. atirld.en

Jag återvänder till >Myt och verklighetu. Stolpe
talar i den om den heliga gemenskapen med Gud
som försonar allt. Men kan verkligen gemenskapen

med Gud försona svälten, orätwisorna, lidandena,
grymheten i världen?

- 
Nej, svarar Stolpe ivrigt, det kan den verkli-

gen inte. Jag minns inte var det där står, om
det möjligen är ett Simone \fleilcitat; jag tror
knappast att jag sjålv uttrycker mig så. Nej, i den
meningen kan jag inte förstå det. Så skulle man
kunna uttrycka sig i den sorts religiositet, som
liksom flyr in i en egen helighetssträvan och vän-
der ryggen åt mänsklighetens nöd. Den har fun-
nits, inte minst i den katolska världen, i alldeles
för stor utsträckning; den har vi fått nog av. Gud-
skelov att nu munkordnarna äntligen gör helom-
vändning, särskilt då jesuiterna, som ju länge har
varit den mest konservativa falangen i den ka-
tolska kyrkan. Numera är de så ursinnigt radikala
och socialt inställda att påven of.ta ät alldeles
skräckslagen och wå gånger infunnit sig på deras
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generalstämma och med sin svaga röst försökt
dundra dem tillräaa.

Nej, foraätter han, du har så rätt. Inte kan
man smita från mänskans nöd genom att själv
försöka bli helig det uor jag tu dälig kristen-
dom.

För lite sedan gav Ingemar Hedenius ut en bok
om kyrkans helveteslära. Tror Sven Stolpe på nå-

got helvete?

Han wekar lite; säger sedan:

- 
Det är en svår fräga, d*för att det beror

på vad mao menar med helvetet. Låt mig säga så

hät: jag uor på hiskliga konsekvenser efter döden.
Ingen ska inbilla mig att man kan bete sig hur
som helst här i livet utan nägra konsekvenser. Vad
de blir 

- 
det ret j^g inte alls. Förr i tiden in-

billade man sig iu att det skulle kunna vara en

skärseld, ett det fysiska straffets helvete. Men hel-
vetet kan nog inte vara rägot annat än att man
väljer att leva ett liv utan Gud. Man vet vad Guds
anbud är och vad ett kristet liv skulle vara. Och
så säger man: 

- 
Nej, jag föredrar något annat.

Det är helvetet. Och Kristus säger ju i flera tydliga
formuleringar, att helvetet finns redan nu. Det
kan vilken mänska som helst gå in i. Därför är
det så oerhört patetiskt med Hedenius' bok. Han
som hade en far som var en så sträng och 

- 
som

han tyckte då 
- 

falsk kristen (fast han hade nog
många nobla sidor också), han fick ett blödande
sår som pojke, som han själv beskrivit det, och
han kommer aldrig ur det. Han värjer sig nu med
ursinnigt hat mot denna grymma Gud. Och då

blir resultatet att den gestalt i viirldshistorien som
har infört själva kärleken, den förste som har fått
miljoner, miljarder mänskor att uo att trots allt
är tillvarons sjåLva kfuna kärlek 

- 
honom uppfat-

tar Hedenius, liksom också Gyllensten förresten,
som en mordisk, häak, begränsad, patologisk, grym
figur, som har sin största fröjd i att tänka på aa
ni åker till helvetet allesammans, och där ska ni
plågas i evighetens eld, medan jag och mina sanna
liirjungar, som accepterar allt vad jag har hittat på,
ska sitta i något slags from och lycklig idyll i
himlen. Det är ju groteskt! Hur kan man, som
Hedenius gjort, skriva en stor lZird bok utan att
beröras av det centala, det som så oändligt många
andta har upptäckt och mött hos Kristus: en full-
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komlig vulkan av kärlek? Eller snarare ett oändligt
världshav av ömhet och kärlek, som inte finns
någon annanstans i hela världen.

Nej, jag blir inte långre atg på Hedenius. Jag
känner istället den allra största medkänsla med
denne olycklige man.

Sekularisering?

I ,Myt och verklighet>, fortsatte jag, gör du åter
vredgade utfall mot vad du kallankulturförfalletr
i dagens Sverige: gudlösheten, normlösheten, ung-
domens sedeslöshet, pornografin, den usla under-
visningen, den allmänna omoralen i liv och dikt.
Ser du situationen som värre än någonsin förr?
Och vad beror den på?

- Ja, svande han, jag ser den som värre. Du
ska inte tro 

^tt iag blir så chockerad av att ung-
domarna tar sig större sexuella friheter än vad vi
gjorde; eller att ungdomskriminaliteten nu går upp
i väldiga toppar; det kan hänga samman med ur-
baniseringen och sådant. Nej, det är någonting an-
nat som jag tror fu längt värre. För första gången
framträder nu i Sverige en mänskotyp som vi aldrig
hade drömt om och aldrig sett förut Det är de
unga mänskor mellan zo och z5 år som kallar sig
arbealösa och som erbjuds det ena arbetet efter
det andra på atbetsförmedlingarna, men som säger:

- 
Nej, vi vill inte ha sånt där skitigt verkstads-

jobb, vi vill inte in på en smutsig fabrik! Och
sedan lyfter socialhjälp. Detta förekommer icke i
något annat land i Europa afinat äL i Sverige. Det
är fullkomligt uteslutet i Danmark, Finland, Norge

- 
för att inte tala om i Sovjet och kommunist-

länderna, eller i Västtyskland. När jag skrev en ar-
tikel och berättade om sådana här saker, skickade
min västtyske chefredaktör och vän tillbaka ma-
nuskriptet och undrade: 

- 
Förlåt käre vän, men

har du inte översatt fel? Det verkar som om man
i Sverige skulle kunna säga nej till erbjudna ar-
beten och ändä fä en socialhjälp som går alldeles
utmärkt att leva på? 

- 
Nej, svarade jag, jag har

inte översatt tel. Sä år det i Sverige, och det är en
skandal. Det är en ny mänskotyp som har fräck-
heten att bata vilja slöa och icke arbeta, därför att
de tycker att jugoslaver och italienare ska ha fa-
briksjobben och köksjobben och servicejobben. Me-
dan de själva gäLr och väntar på iobb som passar



dem bätue. Det upprör mig ... Och detta anser
jag vara fullständigt utslagsgivande för den felak-
tiga människosyn och den felaktiga pedagogik, som
utmärker vår regerings hela kulturpolitik.

- 
Kulturpolitiken, såger jag, tänkte jag vi

skulle komma tillbaka till lite senare. Du talar
också i din bok om vår alltmer sekulariserade kul-
tur och undrar vad som ligger bakom den pro-
cessen. Har du själv något svar pä f.rägan?

- J^, jae har det, och möjligen ett annat svar
än jag skulle ha gett för ett par år sedan. lag har
varit skräckslagen inför vad som här sker: att man
möter ungdomar som verkar vara vildar, som tycks
aildeles obekanta med att de lever i ett kulturland.
Som inte ens har hört talas om de viktigaste kate-
gorierna i livet.

Men nu sista året, når jag har rest omkring och
hållit åtminstone ett hundratal föredrag, har jag

börjat tro att jag har tagit fel. De där >vildarna>

är trots allt en minoritet, kolossalt liten; men den
värnas om i tidningsspalterna. Den stora massan
av svenska folket, även av ungdomen, är till min
häpnad kristen! Jag skulle inte vilja säga att de gfu
i kyrkan så särskilt ofta. Men vad spelar det för
roll, det har de aldrig gjort. Under r6oo-talet pis-
kades de dit, det lär inte ha varit något värde
med det.

Nej, de är kristna på ett mycket finare sätt: de
kristna grundvärderingarna har gått ner i instink-
terna på dem. Det är så ett kristet kulturarv ska
leva och föras vidare. Sä jag är inte säker på att
vad jag sagt om den starka avkristningen stämmer.
Möjligen då i den föregående generationen, i min
generation. Men nu är det någonting annat. Jaghar
varit med om att göra undersökningar i klasser på
uppåt 3o elever, där bara tvä förklarat sig vara
icke kristna. Och de andra säger, fast de inte till-
hör något samfund, att visst, det måste rara safit,
vi ber .. . Det har skakat mig, och jag har sagt
till mig själv att du får vara försiktigare när du
talar om avkristningen av svensk ungdom.

Radikal ocb konrcruatio

I sin självbiografiska bok "Leva för att leva> skri-
ver Victor Svanberg om Sven Stolpe: "Han har
gott om fiender ... Radikal i en del frågor, kon-

Interaju med. Saen Stolpe

servativ i andra har han väckt både radikalers och
konservativas misstro.o

Var anser du dig radikal och var konservativ,
Sven Stolpe?

Han ser ganska stridslysten ut

- JaS anser mig vara radikalare än någon so-

cialdemolcat i nästan alla sociala frågor. Jag skulle
önska en mycket grundligare omdaning av vårt
samhälle enligt suängt socialistiska principer än
vad som skett och sker här. I tjugo trettio fu hat
jag, våldsamt, yrkat på de som jag tycket skam-
lösa privatbankernas förstatligande. Och jag kan
inte fatta socialdemokraternas ovilja mot och rädsla
för att ta upp polemik mot de skandalösa förhål-
Iandena i bankerna och deras handlande som jag

och också många juris professorer har avslöjat i
böcker.

lag vet inget socialt rätdärdighetskrav, framställt
av C.-H. Hermansson, som jag inte skulle skriva
under. Han talar till mitt hjärta. Att jag sedan

inte vill och kan vara kommunist, beror pä att jag
är vettskrämd vid tanken på ett kommunistiskt
maktövertagande, som jag vet kommer att ske med
våld och blod och mord. Fast det är en annan sak.

Men i alla sociala reformfrågor står jag enligt min
egen mening på vänsterkanten.

- 
Var är du då konsetvativ?

- Ja konservativ ... Jag vet inte om jag är sä

konservativ ..,

- 
Men du skriver onekligen i högertidningar 

-
- 

Det gör jag. Jag skriver till exempel i Nya
\7'ermlands-Tidningen, därför att jag gätna vill
skriva för värmlänningarna, sorn är den trevligaste
publik jag vet. Deo tidningen är ju högblå, men
den är briljant gjord och ypperligt redigerad, och
jag, Iär skriva precis vad jag vill där. Men du ska
inte uo att de är så nöjda med allt 'tad jag skriver.

Men när det gäller kulturpolitiken, fördelningen
av penningmedel till teauar, tidskrifter osv., och
när det gäller skolpolitiken, överhuvud taget den
påhlssonska linjen 

- 
dä fu jag en absolut mot-

ståndare, från början till slut Men jag är inte
alls säker på att det beror på konservatism.

- Ja, nu är vi framme vid kulturpolitiken igen.
Låt oss säga att du får möjlighet att själv gestalta
den svenska kulturpolitikeo 

- 
hur skulle du då

göra?
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Matts RSting

- 
Det är en skämtsam tanke; det får också bli

ett mefa spexartat svaf.
För det första skulle det ögonblickligen införas

straffsatser i skolorna. Det skulle inte få tänkas en
skola där eleverna, som de nu gör i alla svenska
skolor, slänger cigarretterna på golvet, och om en
lärare säger åt dem att ta upp dem, svarar: 

- 
Ta

upp dem själv, gubbfan! Förr i världen blev man
relegerad om man kastade en cigarrettstump i sko-
lan. Det var bättre. Jag tycker att vi skulle återgå
till den stränga disciplin som de ryska skolorna
har, och inte minst de östberlinska, som jag, hu
tittat noga på, och även skolorna i Png, som 1'ag
tycker är fenomenalt bra.

Så vill jag inte vara med om någon som helst
nerskrivning av kunskapsmätten. lag tror inte ett
uns på talet om stress i våra skolor. Nej 

- 
eleverna

ät Jatat De arbetar inte alls. De är nervösa på
grund av lättia. De ver inte vad det är att an-
stränga sig. Jag skulle öka alla krav tiodubbelt,
alla! Och ungdomarna skulle må bra av det. Jag
skulle inte tillåta någon som helst minskoing av
lärostoffet med motiveringen att vi nu tar in ett
så brett underlag och en sådan massa ungdomar att
vi måste reducera. Varför det? Gör man det i Sov-
jet, i östberlin, i Prag? Inte ett skvatt! Man be-
håller de gamla kraven, utökar dem till och med
med en stor kurs i marxism.

- 
Men om du nu teoretiskt är socialist 

-borde du då inte arbeta konsuuktivt för socialis-
men, försöka vara med och bygga upp en renare
och sannare socialism, fri fuän de felgrepp och för-
falskningar som vi ser alhföt mänga prov på?

- 
För det första skriver jag inte så sällan i

socialdemokratiska tidningar, exempelvis när det
gäller de bankfrågor jag nämnde. Men i övrigt:
det vore omöjligt för mig, det finns inte plats i
den radikala pr€ssen för en man med min radikala
samhällssyn och samtidigt med min kulrursyn. Jag
skulle inte tas emot i vare sig något socialistiskt
parti eller någon socialistisk tidning. Där är det en
sluten front.

Du minns kanske vad Palme sa till den där
engelsmannen Huntford: 

- 
lsn västerländska

världen btyr jag mig inte alls om. Jag trivs precis
likabraiVarczawa och i Moskva.

Där har vi klart besked. Men ,jag uivs inte bra

218

dätl Jag skulle hellre ta mitt liv än leva wä dagar
under en kommunistisk regrm. 

- 
Och jag tror

verkligen att det är Sveriges själ som fu i f.an |ust
nu, mer än någonsin förr. Och atr det åfulör är
ett nödwång att regeringen Palme definitivt kas-
tas, och att praktiskt taget hela dess kulturpolitik
skapas om.

Saensk ocb fuämling
Vi sitter mitt i den östgötska, den svenska somma-
ren.

Känner du dig, Sven Stolpe, uots all din kritik
mot Sverige, hemma här, känner du dig svensk,
eller som en gäst och främling?

Han ser ut över Sommen och funderar:

- lag vet inte riktigt . .. Det är klar att. jag
är tacksam över att kunna bo så här i en svensk,
ännu orörd, mycket vacker idyll, och i ett gammalt
hus som detta. Och över att kunna leva som fri
skribent. Det är ett privilegium som jag ändå måste
vara tacksam mot Sverige föt. Jag kan faktiskt för-
sörja mig här genom att skriva vad jag vill, fastän
jag har impopulära åsikter; i de flesta länder kan
man inte det.

Men egentligen trivs jag inte i Sverige. Jag skul-
le mycket hellre vilja bo i till exempel Bayetn.

- 
Du har talat om att flytta dit, men du har

ändå stannat här 
-

- 
Det beror på personliga omständigheter,

bland annat en stor ragedi som har hänt i min
familj med wå barnbam som gick bort under hem-
ska omständigheter och som wang mig att bli kvar.
Det har också berott pä att jag har varit svårt sjuk
under de senaste åren; i denna stund kan jag knap-
past gå femhundra meter.

Men skulle regeringen Palme vinna valet t973

- 
då ska ingenting kunna hindra mig frän att

sälja det här huset och allt vad jag har, till den
sista svenska boken, och göra allvar av min gamla
avsikt att bosätta mig i ett kristet, katolskt kultur-
land, ett bondland som Bayern.

En gåta

lag 6or till Stjärnesand grubblande över mytens
och verklighetens Sven Stolpe. Jag for från Stjärne-
sand grubblande över mytens och verklighetens
Sven Stolpe. En gåta så svår aft den blir enkel;
eller så enkel att den blir svår.



Perspektiu

Jesustörelsen i den Nya världen

Fenonzenet

är förvånande, ja, tentav förbryllande. Talrika unga
människor som för en liten tid sen sökte tillfreds-
ställa sina njutningsbehov genom sex och sin upp-
rorslusta genom våld, hyllar i dag Jesus, sjunger
hans lov till vilda rytmer, bär hans namn på skjor-
tan och säger till alla och envar aft Jesus kommit
på nytt till världen, att de älskar Jesus och att han
är frälsaren.

Till yttermera visso har Jesusrörelsen sprungit
fram i ett land där man från teologiskt håll för
bara nägra år sedan hävdade att ,Gud är död>, att
trosföreställningarna sett sin tid, i ett land där väl-
färdssamhället nått sin kulmen när det gäller sexu-
ell frihet i alla dess tänkbara former och där man
genom stimulantia kan tillfredsställa sina lidelser
utan hämningar.

Men är det verkligen fräga om en väckelse bland
människor som efter desperata försök att finna lyc-
kan genom diverse surrogat till slut insett att sjä-
lens oändliga trängtan bloc kan finna svar hos
Gud och att den Evige stigit ned till oss i Kristus?
Eller är det bata en tillfällig modenyck, en snöd
vinning att fä sålja skjortor och skärp med de he-
liga slagorden, som ligger bakom?

Den zr juni r97r d,gnade veckoddningen Tirne,
som kanske har den största upplagan av alla existe-
rande veckotidningar, omslaget och en lång artikel
åt det som författaren kallade Jesusrevolutionen
för att i samband med premiären på Jesus Christ
Superstar återkomma till samma ämne.

Det är ännu för tidigt att avge ett definitivt
omdöme. Man måste räkna med att såväl inslag av
religiös pånyttfödelse som publikfrieri och kom-
merciella intressen ingår, som så ofta är fallet i
Amerika. Det tycks emellertid som om det fanns
en äkta djupgående underström som ger sig till
känna i troslivet hos stora grupper bland den ame-
rikanska ungdomen. Det går inte att tala om en
enda form av väckelserörelse, även om ptessen valt
termelna Jesusrevolution och Jesusrötelse. Det
finns skilda grupper. Dels är de av konfessionellt
ursprung, dels har de samlats på grund av gemen-
samma erfarenheter, såväl positiva som negativa.
Ibland har bägge faktorerna spelat in.

De katolska grtupperna

Till de mest kända inom katolska sammanhang hör
de så kallade pentekostisterna. De kallar sig så,

eftersom de speciellt ror på den Helige Andes per-
sonliga kraft och dess uppenbarelse i karismatiska
fenomen. Fastän rörelsen uppstod för nära ett år-
tionde tillbaka 

- 
samtidigt med en liknande pro-

testantisk rörelse som kallar sig neopentekostism 
-höll den sig till en början till en viss grad i skym-

undan och hade sina adepter endast bland univer-
sitetsstuderandena vid Notre Dame och Duquesne.
rVen genom kontakt med Jesusrevolutionen har den
plötsligt fått fast mark bland studenter i allmän-
het. I juni r97z fiaåe man den femte nationella
kongressen vid Noue Dame universitet i Indiana
med över 4 ooo deltagare som tillbringade natten
tillsammans i bön.

Så hät säger en av deltagarna, sorn även varit en
av grupp€ns initiativtagare: >När törelsen konsti-
tuerade sig i Campus t967, dä magnoliorna stod i
sitt flor, fick vi plats i ett klassrum på tredje vå-
ningen i administrationsbyggnaden. I dag får vi
räkna med ungefär 30 ooo anhängare.> Mänga har
slagit in på denna väg direkt inspiterade av fri-
kyrkopastorn David \0ilkersons bok >Korset och
svärdet> (La cruz y la espada). Boken har tryckts i
över sex millioner exemplar och berättar om den
unge Nicka Cruz:s dramatiska omvändelse efter ett
liv i New Yorks gangstervärld. Ändra åter har nått
fram till den nya vägen genom någon vän som
uppmanat dem till deltagande i något av de karis-
matiska bönemötena. En av dem, konststuderande
vid Notre Dame, bekänner: nNu har jag ett per-
sonligt förhållande till Jesus. Jag vet att han finns
där vid min sida och att han vill att jag tjän^r
honom genom att fortsätta det arbete han utstakat
för mig.,

Så snart kandidaten mottagit det nya dopet i
den Helige Ände 

- 
som dock inte betraktas som

en upprepning av det sakramentala dopet utan
bara som en upptagningsceremoni 

- 
inlemmas

han i tros- och bönegemenskapen, ofta i en grupp
som för ett gemensamt liv.

Padre Eduardo O'Connor, katolik, som tillhör
kongregationen av det Heliga Korset och som fun-
gerar som studentpräst har alltsedan begynnelsen
varit en varm förkämpe för rörelsen och stött den
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utan reservation. Hans bok, Pentekosuörelsen inom
den katolska kyrkan (El movimiento pentecostal en
la Iglesia Catolica), redogör för rörelsens ursprung,
dess erfarenheter och dess konkreta resultat. Rörel-
sen anses av somliga vala föga ortodox. Både dess

livsyttringar och dess anslutning till katolsk tro
betraktas med misstänksamhet.

En mindre katolsk grupp, som utgör en del av

Jesusfolket å'-instone till namnet, har sitt centrum
i Milwaukee, vid universitetet i ltrisconsin. Där
finns såväl präster som ordenssysuar. Dess ledare,

Jim Palosaari, redigerar en tidskrift med titeln
Street kvel. Enligt honom känner katolikerna mer
än ö,niga kristna ett djupt behov av an finna den
verklige Kristus och göra honom till medelpunkt
för sitt uosliv. Gruppens medlemmar praktiserar

sin to även utanför de egentliga mötena. De
sjunger, ber, kiser Bibeln upp till ue timmar om
dagen och uppfylls av ett slags mystik. James
MacFadden, en fyrtioårig lärare vid Michigan Uni-
versity ger följande vittnesbörd: "Religionen hade
jag aldrig upplevt på ett personligt plan. Det var
något intellektuellt som hörde samman med en
historiskt avlägsen Kristus. Men nu har jag upp-
täckt en ovanlig kärlek bland de 3oo medlemmarna
i denna universitetsgemenskap. Det finns få kristna
som så klart visar att det finns en Gud och att
han har sänt sin Enfödde Son för att leva bland
oss.!

Jesusfolhet

Även om det är omöjligt att göra upp en lista
över de olika grupperna och dess konfessionella
tillhörighet, dominerar i varje fall de protestan-

tiska grupperna, I likhet med de protestantiska sek-
terna tycks de växa som svampar ur jorden, ibland
under förtroendeingivande, ibland under chocke-
rande namn. Jesusfolket hör till de mest spektaku-
lära. Det kaliar sig också >Gatans kristna" eller
>Jesus Freaksr 

- 
ett svåröversatt slanguttryck som

just betecknar de långhåriga hippies. Rörelsen såg

dagens ljus i San Francisco, men har kommit att
spridas till alla delar av landet. Ibland har man
till och med övergivit hippystilen.

Andra kallar sig Straight People. Inte sällan vill
de värva proselyter främst bland protestantisk ung-
dom. Dessutom finns ,Guds barnu. De lever i
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Texas ett gemensamt liv, avstår från allt ,världs-
ligt" och underordnar sig de ledare de själva valt.
Många av adepterna i de vitt skilda rörelserna lever
tillsammans i >Kristna husu. Man räknar med åt-
minstone sexhundra sådana i hela landet. Erfaren-
heterna i grupperna med gemensamt liv, särskilt
bland dem som tidigare varit slavar under stimu-
lantia och sex, är helt enkelt slående. Hiir följer
några vinnesbörd.

Det första presenterades vid den senaste inter-
nationella tävlan mellan nyhetsredaktionerna i Can-
nes i tv-kanalen av N.B.C. Det hade tillkommit i
Texas i ett av de hus som tillhör rGuds barn>. I
denna så kallade uTexas-klinik för själap under-
kastar sig 5oo pojkar och flickor en sträng disci-
plin. Man kan finna vissa beröringspunkter med
den tidiga klosterrörelsen. Den samlade ju unga
människor som ledsnat på den hedniska korrup-
tionen. >Det enda som återstod för mig", bekän-
ner en ynglinei, >var att göta slut på mig, och det
vat också min avsikt. Som ni förståt måste jag ha
vatit lr,elt rubbad innan jag kom i Herrens tiänst.

Jag ville fly samhället, men samhället wingade mig
attbat^ och döda, i stället för att älska.> En annan
sade: >Detta land är i behov av kärlek till med-
människorna. Jesus har givit mig denna kärlek.
Han har f.örån&at mitt sinnelag så att jag inte
längre behöver hata. Nu inser jag hur vansinnigt
det är att hata. Kärleken, därmed menar jag den
kärlek man vilar i, med vars hjälp man kan säga

till sina medmänniskor vad som är rätt och bjälpa
dem. Den kärlek som får oss att stanna bland dem
och älska dem, den kärleken har jag funnit. Då
nöjer man sig inte med att klappa sin granne lätt
på axeln, tillfredsställa hans fysiska lusta eller låta
relationen stanna på ett kamratligt plan. Den verk-
liga kärleken är inte en lätt sak. Den är svfu att
förverkliga." Dessa unga människor f.ar f.ram pä
vägarna i gamla upprustade bussar för att predika
glädjens budskap, organisera bönevakor och vittnes-
mål och f& att hjålpa kamrater att komma ifrän
knarket.

Bland de märkligare samtalen är ett med Roy
Hawkins, f. d. medlem i >Hell's Ångels,, en av
temoristorganisationerna bland skinnknuttar som
hemfallit åt heroin. Han har valt att leva sitt liv
på filmstjärnornas gata oSunset suip) där han lo-



var Herren och söker proselyter bland sådana som
är nedknarkade. >Här utbjuds gratisresar ropar
han, >Jesus är vågen och han skall föra oss långt
bortr.

Uppmärksamhet har också väckts genom samtal
med diverse kända rockmusiker vilka med sina
kompositioner lyckats skapa den nya religiösa mu-
siken. Däribland märks Johnny Cash, Eric Clapton,
Paul Stokey och Pat Boone. De har döpt ett hun-
dratal anhängare i sin simbassäng.

MusiAen i J es*srörelsen

Musiken och sången utgör en viktig stämnings-
faktor och ger ofta utuyck för vad var och en in-
nerst känoer. Mänga är de sånger i ny stil som
slagit igenom världen över med sitt budskap om
Jesus. Det märkligaste på detta område är rock-
operan Jesus Cfuist Superstar, med fabulösa kassa-

intäkter. Den är skriven av wå engelska komposi-
törer. Reaktionen pendlar mellan gränslös entusi-
asm och djup besvikelse. Liksom i hela Jesusrörel-
sen finns i rockoperan en typisk blandning av är-
ligt sökande och profithungrig kommercialisering.

Vad som framför alit inuesserar i sammanhanget
* vad törelseq innebär av ovedersäglig religiös
anda, inte bara bland unga, utan i hela samhället.
Visserligen är allting uppblandat med en mycken-
het av orent gods, men ändä fu det värt att studera
och till en viss grad att uppskatta. Hela rörelsen
har i varje fall sitt centrum i Jesusgestalten.

Vad anser dessa unga människor om Jesus? Låt
oss lyssna till en ung medlem i gruppen >Jesus

Freaks> i I7ashington. 'Jesus är för oss en v€rk-
lighet, han är en levande kraft Det viktigaste är
inte hur han kommit att bli detta eller varifrån han
kommer. Viktigt är att han är närvarande. Vi vet
att det är så. Vi känner det. Och det är tillräck-
ligt. Nät vi har haft problem och niir vi behöver
någon, går vi till Jesus. Vi samlar oss invärtes och
tänker efter.>

Därmed framuäder både rörelsens styrka och
svaghet. Intellektet föraktas. När man frågar med-
lemmarna om de läser hela Bibeln eller bara Evan-
gelierna, svarar de, att de inte gör det, men att det
står var och en fritt att göra det. Denna ,tro>
grundar sig på intuition och på känslor. Jesusrörel-
sen har dåirmed en mycket begränsad förmåga att
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nä tram till något väsentligt och att bli bestående.
Ledande män i kyrkan har intagit en awaktande

attityd och försökt påverka de grupper de känner
sig direkt ansvuiga för. De katolska pentekostis-
terna har haft biskopar med på sina möten och
lätt Åd, och andlig ledning av präster. Detsamma
gäller evangeliska grupper.

Den kände förkunnaren Billy Graham anser att
fastän det rör sig om något extremt, bör rörelsen
hälsas med tacksamhet Han vill tro att vi står in-
för början av en andlig revolution, den mest be-
tydande i vårt århundrade. Även ?irkebiskopen Ful-
ton Sheen ser på rörelsen med sympati och förtrös-
tan. >De unga håller på att återupptäcka Kristus
utanför kyrkans ram. Varför kan inte kristna sam-
fund glädjas åt det, istället för att ana oråd?u

De amerikanska biskoparna har efter en detalje-
rad enkät hävdat att Jesusrörelsen ur teologisk syn-
punkt äger sitt berättigande, att den bidrar till en
bätre förståelse för den lristna människans roll i
kyrkan och att den ddrför inte bör hindras i sin
verksamhet, wärtom stimuleras.

I ett offentligt uttalande den rz januaÅ t97z
talade påven om den religiösa pånyttfödelsen i vår
tid och tillade med direkt anspelning på Jesusrörel-
sen: >För att vår översikt skall vara fullständig bör
vi även såga nägot om hippies. Vi har sett foto-
gtafier av dem. På sina luggslitna kläder bär de
slogans av typen 'Jag älskar Kristus'. Är det snob-
bism, hänförelse? Vem vet? Låt oss hoppas på det
senare. Längtan efter tron kan i varje fall komma
människor att slå in på oförutseddavägat.>

Vi tillåter oss att avsluta vår redogörelse med
önskan om att ungdomen vädden över, så ofta
vilseledd och i upprorsstämning, må finna livets
mening i Jesus Kristus.

Vicen e And'rad,e Vald,errama SJ

Biskopssynoden r97r

I en tid.igare anikel i Credo (jz, t97r, fid. 78)
lämnad,es en surnmarisk red.ogörelse för ftirbered,el-
terna till d,en ord.inarie bitäopssynod i Rorn r97r,
sorn öppnad.es d.en 3o september ocb pågicA i 38
d'aga.r i stället lör halkylerad.e lyra ueckor. Taå
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åmnetkomplex togr upp till beband.li.ng, prä$ärn-
betet och rårtuisan i uärld.en. Den här föliand,e
berättelsen må läsu sonz illustration till artikeln
om Andra Vatikanhonciliet (här oaan si.d.. r99ff.).

Allmänt

Synodens medlemstal uppgick till något över zoo,
vanv 2 

f s valda av biskopskonferenserna och åter-
stoden dels utsedda direkt av påven, dels självskriv-
na (kurialkardinaler, patriarker och nägra ordens-
ledare). De skandinaviska länderna representerades
av biskop John N7illem Gran (Oslo), som över-
huvudtaget spelade en framskjuten roll under sy-
noden, bl. a. i frägaa om prästämbetet.

Ärbetsmetodetna vat i stort sett desamma som
under 1969 års extraordinarie session (jfr Credo
5r, 1968,8off.) med debatter i plenum och fort-
satta överläggningar i språkgrupper (rz grupper
varav 3 franskspråkiga, 3 engelskspräLiga, 3 spansk-
portugisiska, !esp. r rysk, italiensk och latinsk ar-
betsgrupp).

Omröstningar ägde därefter rum i wå omgångar,
på grund av bestämmelsen i reglementet an god-
kännande av texterna krävde wåuedjedelsmajoritet
av rösterna. Till följd av tidsbrist, det stora antalet
ändringsförslag i synodens ,slutspurr> och vissa
tekniska och psykologiska faktorer, kunde inga ut-
arbetade sluttexter publiceras under mötets förlopp.
Texterna, provisoriskt udormade efter omröstning
av ändringsförslagen några timmar före synodens
högtidliga avslutning, överlämnades via synodsekre-
tatiatet, med uppdrag att granska och förbättra dem,
till påven för vidare åtgärd. Det förtjdnar här att
ånyo understryka synodens kanktär av uteslurande
rådgivande, ej beslutande organ i förhållande till
påven.

Paulus VI, som i princip presiderar synoden,
närvar vid flertalet sammantäden men yttrade sig
inte för att ej inkräkta på synodens frihet, som
han framhöll i sitt inledningsanförande, och över-
Iämnade liksom vid synoden ry69 ordförandeska-
pet till tre varandra avbytande kardinaler: Duval
(Algeriet), Vega (Ecuador) och \Tright (USA,
kurialprefekt). Synodens inflytelserika generalsek-
reterare, msgr Rubin (Polen), höll enligt uppgift
trädarna i sin hand bakom kulisserna.
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Trots vägande invändningar fån bLa. f.nnska
biskopar, beslöt synoden att som första ämne be-
hatdla ltägan om prästämbetet, som oväntat drog
ut på tiden, så att generaldebatten om urättvisan>
först kunde inledas den zo oktober.

Hago Tamm

Prästämbetet

Enighet ocb lasthet

- 
under dessa wå ord låter sig sammanfattas åt-

skilligt av det som framträtt under biskopssyno-
den.

Synoden pågick faktiskt i en sällsynt endräkt
ledamöterna emellan. Redan därmed blev den en
händelse. Diskussioner ägde rum, det är sant För
det hade ju biskoparna samlats. Delade meningar
framträdde. Meningsutbyten förekom inför öppen
ridå och i kulisserna. Men utbytet av synpunkterna
försiggick på basen av en fundamental enighet
Biskopssynoden skilde sig därmed på ett markant
sätt från det man är van vid när det gäller inter-
oationella sammanträden, konferenser eller kom-
missionssessioner. Vetenskapliga kongresser behö-
ver inte låta sig oroas av att deras deltagare i tros-
och livsåskådningsfrågor gär Lt var sitt håll. Men
politiska stormakter och världsekonomins tongi-
vande ktetsar har ofta nog svårt att undvika ett
isärgående som hotar en bred allmänhet, just i dag
då livet på jorden till en viss grad har blivit ea
samverkan mellan alla 

- 
eller en allas strid mot

alLa? Det finns trossamfund som endast täcker ett
enda land och där ändå förgrundsfigurerna inte kan
enas ens om det som egentligen borde hålla dem
ihop. Ibland bereder de sina trogna och även om-
dömesgilla människor utanför deras egen skara
smärtan att nödgas föIja deras gräl till och med i
profan dagspress. Gemensam folktillhörighet, ge-

mensarn historia och gemensamt språk räcker inte
för att garattera enighet.

De drygt eoo biskopar och ansvariga som sam-
lats till biskopssynoden i Rom kom från olika län-
der och världsdelar. Inget gemensamt språk gyn-
nade deras samråd. De tillhörde olika raser och
framstod som representanter för olika uwecklings-
stadier både på kulturens och på industrialise-

t-



ringens plan. De kom med olika erfarenheter. Men
de var eniga. Det är svårt att bedöma varpå detta i
sista hand berodde. Var det framför allt tidens nöd-
läge som kom synodalerna att hålla ihop? Var
biskoparna beslutna att stå tillsammans just nu,
då krisfenomen hotar kyrkan? Eller låg orsaken
djupare? Var det en naturlig samstämmighet grun-
dad på gemeosam tro, som framuädde? Var alltså
biskoparna i allt principiellt eniga och var de det
oberoende av tidsläget? Faktum är att de hade en
äkta kontakt med varandra. I en tid av utbredd osä-
kerhet och av förståelsemiljöernas sönderfall får
ingen bagatellisera detta.

I pressen har enigheten föga uppmärksammats.
Prokyrkliga röster talar inte om vad som anses vara
självklart. Och kritiker brukar vara rystlåtna, när
det gäller ljusa sidor hos katolska evenemang.

Med sin fasthet däremot väckte synoden upp-
märksamhet. Den framkallade både besvikelse och
glädje. Dels tolkades dess attityd som fastlåsthet,
dels som ståndaktighet. Sant är att synoden drog i
bromsen inför vissa uppluckringstendenser. Celiba-
tet som levnadsform för prästerna i den väster-
ländska kyrkan skall upprätthållas. Majoriteten av
biskoparna ville inte ens själva ha rätten att inom
sina stift tillåta äldre gika mdn att präswigas. Där
i enstaka fall något sådant kan bli aktuellt, skall av-
görandet lämnas åt påven. Här visade synoden sig
alksä vara mera resffiktiv än Paulus VI, som ju i
sin skrivelse till frågan (våren r97o) inte uteslöt
en allmän reglering.

Celibatet

Biskoparnas ställningstagande i celibatfrågan tycks
ha vuxit fram ur två skäI. Först var det celibatets
id6. Enligt biskoparnas åsikt, sådan den framträdde
på synoden, skall den reella förkunnelse som lig-
ger i ett liv utan giftermål fortfarande bilda den
bärande grunden för den verbala förkunnelse som
prästerna utför, när de talar och skriver. Den prin-
cip som teologin under de senaste årtiondena mera
än förr har l&t sig att accentuera, att nämligen
gärningsuppenbarelsen, Kristi verk, står i centrum
och att orduppenbarel5sn 

- 
läran! 

- 
endast skall

ledsaga Guds stora gärningar, den principen skall
gålla åven i kyrkan. Orden skall ha sin mening i att
tolka vad som i realiteten sker. Livet skall förbli
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fundamentet för ordet, i varje fall föt det mänsk-
liga ordet. Endast Guds Ord var enligt Johannes-
evangeliet i begynnelsen och har blivit upphov tili
allt som gjordes.

Kritiken mot den celibatvänliga inställningen
var delvis hård. Men dess motivering var genom-
gående svag. Somliga av kritikerna påpekade att
icke-katolska samfund har gifta präster och att den
ordningen där fungerar väI. Här lyste alltså för-
ståelsen för sambandet mellan id6n om prästämbe-
tet och saktamentsteoiogin med sin frånvaro. I
själva verket skiljer sig utformningen av prästäm-

betet i de reformatoriska samfunden på ett liknande
sätt från katolskt prästämbete som den reformato-
riska tolkningen av sakramenten skiljer sig från
den katolska. En behandling av celibaaproblemati-
ken som inte tar hänsyn därtill rör sig Ijfutan fån
realiteterna. Reformatorerna har betonat sakramen-
tens symbolkaraktär. Åt sin samtid har de därmed
gjort en viktig tjänst. Men rnedaljen hade sin från-
sida. Sakramentens reella halt råkade till en viss
grad i skymundan. Det glömdes bort att reella kraf-
ter 

- 
på teologins språk: nådegåvor 

- 
meddelas

genom sakramenten. Det är detta den katolska teo-
login har förblivit medveten om. Själva kraftkäl-
lan, Kristus, är reellt närvarande i evkaristin. Det
är på denna sakramentala realism prästämbetet är
byggt. En realitet kan ju bli medelpunkten för en
människas liv. Ja, den kan bli en fast hållpunkt.
Den kan bli det i så hög grad atr människan läng-
tar efter att avstå från det annars ofrånkomliga
inomvärldsiiga stödet, från gemenskapen med med-
människor och möjligen gemenskapens mest inten-
siva form, äktenskap och familj. Givewis är präs-
ten Guds folks tjänare, men hans tjänst kan inte
fattas i rent medmänskliga kategorier. Den kan inte
skäras ner till en enbart temporär funktion. För att
verkligen kunna vata en församlingens tiäriare
måste prästen först och främst vara 

- 
fgv all 1vl'a

med Paulus 
- 

en Kristi tjänare. En kritik som för-
bigår grundvalarna för prästämbetet, sådant det har
utbildats i den latinska kyrkan, är inte sakenlig.
Katolskt prästämbete överensstämmer nu en gång
inte i alla avseenden med det som reformatoriska
bekännelser omfattar. Sant är att en del katoliker,
däribland även präster, har förlorat de här anrydda
synpunkterna ur blickfältet. Så mycket tyngre väger
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det att biskoparna än så länge vill bibehålia celi-
batet. De vill inte reduceta kyrkan till att vara ett
serviceorgan för samhället eller till att fylla uteslu-
tande medmänskliga uppgifter.

En beaktansvärd synpunkt framlades för övrigt
av kardinal N7illebrands, ledaren för det romerska
sekretariatet för de kristnas enhet. Kardinalen
framhävde att en sund ekumenik inte är betjänt av

att något samfund frånhänder sig något gott bara
för aa därigenom svänga in på andra samfunds
trägar,

Det kan kännas lugnande att synoden varken träf-
fade ett bindande avgörande eller faaade beslut för
alla tider. En biskopssynod är inte endast därför ett
minikoncilium att den har ett avsevärt mindre an-
tal deltagare än ett modernt koncilium. Den är det
framför allt genom att inte vata en beslutfattande
utan endast en rådgivande instans.

Uppenbarligen ansåg biskoparna tiden inte vara
mogen för genomgripande ändringar. Häri måste
ett annat skäl för synodens ställningstagande ligga.
Teologin om celibatet befinner sig ännu inte i ett
tillräckligt uwecklat skick. Hur mycket vi än stfu
pä gängna generationers skuldror, i kyrkan såväl
som utanför kyrkan, så räcker varken kyrkofädernas
eller medeltidens teologi för att besvara alla iÅgor
som dagen ställer. Så ville biskoparna inte kasta
om rodret och avskaffa en beprövad livsordning
innan problemen är noggrant genomtänkta. Det är
alltså teologerna som är tillkallade. Det är nu deras
tur. Det är ju deras givna uppgift att förbereda de
atsvariga ledarnas avgöranden. I stället för att
klaga över hierarkins försiktighet eller till och med
beskylla biskoparna för tröghet när det gäller att

'täga ta djärva steg borde teologerna hjälpa bisko-
patna 

^tt 
gä | ått riktning. En del av den kritik

som har riktats mot biskopssynoden måste vidare-
befordras till dagens teologer.

\Y/ilhelm Köster SJ

Rättvisan i världen

Som generalrapportör

i synodens andra ämne fungerade en filippinsk
ärkebiskop, Msgr. Alberto y Valderrama. Den reali-
ter ledande personligheten beuäffande textformule-
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ring och tekniska och juridiska arr^r.gemang var
vice-presidenten i den påvliga kommissionen >Jus-

titia et pax>, lvfsgr. Torrella Cascante (Spanien),
med effektivt biträde av en uwald expertstab, bl. a.

Mendes (Brasilien), Mushakoji (Japan) och Barbara
T7ard (Storbritannien), mera känd som Lady Jack-
son. Den sistnämnda, som inledde plenardebatten
om tätwisan, dr veterligen den första kvinna som
offentligen uppträtt i en dylik biskopsförsamling.
Hennes anförande som präglades av både realism
och patos mottogs med starka applåder.

Första steget i synodens behandling av rättvisan
i världen bestod i en inledande expos€ den 14 ok-
tober av ärkebiskop Ålberto (se ovan) på basis av
det preliminära dokument som i mars r97r med
avsevärd försening tillställts samtliga biskopskonfe-
renser av synodsekretariatet för eventuellt yttrande
och kommentarer. Rapportören betonade, att det
här uteslutande rörde sig om ett arbetspapper att
tjäna som underlag och hjälp vid debatterna i sy-
noden i frägan och därför ej inkluderade någon
utförlig redogörelse för vare sig kyrkans sociallära
eller orätwisan i världen eller dessas orsaker. Till
svar på en eventuell ftäga vafiör synoden trots den
ytterst rikliga tillgången på officiella dokument av-
såg att ytterligare komplettera dessa (Andra Vati-
canums konstitution om kyrkan i världen av idag,
r965, encyklikan Populorum progressio, 1967,
Paulus VI:s apostoliska brev Octogesima adveniens,
r97r, jft Ctedo 52, rg7r, s. r47 If..) framhölls
att orätwisa i diverse former visade en utpräglad
tendeos till ökning, samtidigt med insikten om
och känslan, på samtliga sociala nivåer, för nöd-
vändigheten av människovärdets och de mänskliga
rättigheternas starkare hävdande. Det var kyrkans
oawisliga skyldighet att tolka )tidens tecken) i
evangeliets belysning framför allt den smärtsamma
bristen på jämlikhet mellan nationer, individer och
sociala klasser, en uppgift som nu i första hand åvi-
lade synoden.

Ehuru andra slags oräwisor jämväl är skri-
kande, tillkommer det i första hand synoden såsom

fepresentant för den universella kyrkan i hela värl-
den, att huvudsakligen koncenuera sig på spörsmål
avseende internationell rätwisa Såsom mest påfal-
lande kränkningar av mänskliga rättigheter i detta
hänseende anförs främst rika och mäktiga 

- 
såväl



totalitära som kapitalistiskt demokratiska 
- 

län-
ders orättfärdiga dominans av fattiga och svaga
länder av politiskt, ekonomisk och kulturell natur,
vatvid särskilt termerna kolonialism och neokolo-
nialism ofta citeras. Hjälpen till u-länderna finge
ej baseras uteslutande på någon slags allmosemoti-
vering utan på rätwisa och mänsklig solidaritets-
hänsyn (jfr encyklikan Populorum progressio där
denna tes klart uruycks). Rapportören betonademed
skärpa, att världen utanför förväntade av synoden
handling och initiativ, ej enbart dokuinära utlägg-
ningar och allmänna principdeklarationer och för-
utskickade vissa reformer inom kyrkan själv, som i
€tt senare sammanhang kommer att preciseras, i
syfte att stärka vad som betecknades av dennas

"trovärdighet>.
Slutligen nämns några ord om uppfostran till

rätwisa som går ut på att utbilda kristna främst
katoliker att kritiskt bedöma sina respektive sam-
hällen och därigenom sättas i tillfälle att bätte
förstå föreliggande orätwisor. Vidare gällde det att
ej angtipa orätwisor generellt och så att säga i luf-
ten utan snarare analysera dessas ursprung och röt-
ter i gällande system och strukturer, vilka ger upp-
hov till dylika orätrvisor. Till sist påpekas att upp-
fostran måste fullföljas permanent under männi-
skans hela livstid.

Genemld.ebatten

i plenum öppnades den zo oktober och pågick un-
der sex sammanträden. rro talare intervenetade 

-varje anförande var begränsat till högst ro minu-
ter (ett gott föredöme inom parentes tör vfua parla-
mentariska församlingar) 

- 
flertalet på det allt-

jämt offentliga kyrkospråket latin. Majoriteten ta-
lare, av vilka wå tredjedelar representerade den
tedje världen, ftamförde biskopskonferensernas
uppfattning, medan några jämväl talade ä egna
vägnat. De flesta europeiska och nordamerikanska
fäderna betonade kyrkans rätt och plikt att avgiva
vittnesbörd om orätwisorna i världen och söka på-

verka ansvariga instanser att atbeta för en bätue
och rätwisare ordning, under det att biskoparna
från Asien, Åfrika och Latinamerika snarare plä-
derade för ett direktare och starkare engagemang
från kyrkans sida för genomförande av radikala rc-
former i olika länder.
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Trots att åtskilliga biskopar huvudsakligen kon-
centrerade sig på lokala förhållanden i det egna
landet eller den egna regionen och trots något en-
formiga upprepningar av enahanda fakta och syn-
punkter, låg debatten i regel på en hög nivå snarare
reformvänlig och tillika realistisk med värdefulla
initiativ, uppslag, öppenhjärtiga avslöjanden och
ktitiska utläggningar.

För vinnande av en något klarare överskådlighet
av de talrika och varierande rinterveotionerna> vill
jag i största korthet antyda vissa väsentliga punk-
ter i rapportörens >syntes) efter debattens slut rö-
rande vilka enighet i stort sett rådde, och därefter
namna nägra av de viktigaste och mest uppmärk-
sammade individuella anförandena. Ordet debatt
ät egentligen Iöga tråffatde enär var och en talade
för den sak som låg honom närmast om hjärtat,
utan att ingä pä eller, med vissa undantag, referera
till andra talares synpunkter och argument.

En praktiskt taget enhällig önskan rådde därom
att synoden utarbetade vissa praktiska konklusio-
ner, åtföljda av nägra dokuinära principer och mo-
tiveringar för kyrkans verksamhet för etablerande
av rättvisa.

Begreppet social rätwisa var dynamiskt och för-
bundet med den historiska utvecklingen och ej en-

bart grundat på juridiska texter från det förflutna,
något som var ägnat att huvudsakligen tjäna vissa

begränsade privilegierade skikt.
Orätwisor konkretiserades i srukturer och insti-

tutioner, vartill kom att teknologiska framsteg
ftämst privilegierade rika med möjligheter till yt-
terligare kapitalinveste ringar f.ör egen räkning.

Det klena resultat som uppnåtts trots ständigt
proklamerade av kyrkans sociala doktrin sedan

8o år berodde ej minst på att kristna människor ej
förstått att strukturella orättvisor var en synd samt
an var och en, i synnerhet katoliker, var förpliktad
att personligen engageta sig härutinnan.

Kyrkan själv vote mer än tillförne skyldig att
framträda som språkrör och världssamvete till för-
mån för grupper och folk som en expanderande na-
tionalism, ekonomiska maktintressen och en poli-
tisk, kulturell och ideologisk imperialism hotade att
beröva deras elementära rättigheter, av vilka ett an-
tal uppräknas.

Frågan om uwecklingsländernas möjligheter, för-
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hindrande av krig och upprättande av effektiva in-
ternationella institutioner för bevarande av fred
och främjande av samarbetet mellan rika och fat-
tiga länder berördes av åtskilliga talare. Man var
vidare på det hela taget ense om att hittillsvarande
utbredda politisk-sociala system, liberal kapitalism,
kommunism och social demokrati, som alla huvud-
sakligen åsyftade en högre levnadsstandard, ej i
grunden förmådde göra människorna lyckligare
samt att det vore nödvändigt att åstadkomma en
ubefrielseu i djupare mening både från materiell
nöd samt egoism, maktbegär, krampaktigt fasthål-
lande vid denna världs ågodelar och privilegier
samt från en resignerad fatalism, något som endast
kunde ske efter uhjärtats omvändelse> (metanoia)
i evangeliets anda och mening. Härvid måste
kristna människor lämna ett föredöme i sitt liv och
leverne.

B e tr åf l an d.e d. e ind.it, id.u e lla anl ör an d. e n a

må inledningsvis konstateras att kurians represen-
tanter ytuade sig sparsamt, och de östeuropeiska
biskoparna med största försiktighet utan att beröra
de socialistiska förhållandena i sina hemländer. Ka-
nadensarnas inlägg var särskilt väldokumenterade
och framträdande jämte fransmännens. Även span-
jorerna och italienarna, tidigare kända för sin tra-
ditionella attityd, ivrade denna gång för omfattande
reformer ej minst inom kyrkan själv. Kapprustning
och vapenförsäljning gisslades skarpt i wå starkt
uppmärksammade anföranden av kardinal John
Iftol (USA) och kardinal Paul Gouyon (Frankrike).
Den främsta orsaken till den frenetiska upprust-
ningen var fruktan, som ibland var motiverad, men
ofta dikterad av rent egoistiska skäI. Kardinal Krol
päyrkar en allmän och effektivt kontrollerad ned-
rustning, medan Msgr. Gouyon förordar ett aktivt
antirustningsprogram från kyrkans sida bl. a. ge-
norn världsopinionens mobilisering och upprät-
tande av en objektivt sammansatt och effektiv
världsorganisation. Rasfrågan togs upp av llera af.-

rikanska biskopar, varvid det kraftigaste fördöman-
det av rasdiskriminationen i Rhodesia och Sydaf-
rika kom från biskop Lamont.l Sydafrikas repre-

I Jfr interviun med biskop Lamont i Ctedo, denna åtg.
sid. 78 (häfte z).
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sentant, ärkebiskopen i Bloemfontein, pläderade för
avskaffande av rasdiskriminering men i mera all-
männa och försiktiga ordalag. De portugisiska bis-
koparnas interventioner som ej berörde rasfrägan
direkt, präglades även av återhållsamhet. Ärkebis-
kopen av Hu6 (Syd-Vietnam) höll det kanske skar-
paste anti-kapitalistiska anförandet, varvid han be-
tecknade makten och kapitalet, som huvudsakligen
innehades av s. k. kristna nationer, som wå död-
Tiga faror, samtidigt som hundratals miljoner män-
niskor led av hunger, fängelse och förakt. Msgr.
Carter (Kanada) påtalade de rika nationernas och
särskilt de multi-nationella företagens enorma re-
surser och ödesdigra inflytande. De i nära ötern
residerande patriarkerna förfäktade palestinaflyk-
tingarnas och de kristna minoriteternas rättigheter
samt begärde gatantier för fri och obehindrad re-
ligionsutövning i Jerusalem. Av intresse är vidare
flera biskopars ställningstagande mot en revolu-
tionär teologi och till förmån för en strategi med
icke våldsamma medel (Gandhi, Martin Luther
King, Helder Caman) för bekämpande av orätwi-
sor i världen. Kardinal Suenens (Belgien) påyrkade

effektivare hjälp för uwecklingsländerna, bl. a. upp-
rättande av ett internationellt forskningsinstitut i
detta syfte. Vidare må här nämnas en principiellt
viktig teologisk divergens mellan främst kardinal
Höffner (Köln), som ansåg att Kristi återlösnings-
verk och Bibelns lära om rättvisa ej stod i direkt
samband med folkens beftielse och framsteg och
rätwisa i den bemärkelse som avses i synodaldoku-
mentationen, och kardinal Enrique y Tatancin
(Spanien), understödd av Msgr. Paul Jospeh
Schmitt (Frankrike), som förfäktade en diametralt
motsatt mening. I detta sammanhang må nämnas,
att Paulus VI i sitt slutanförande till synoden erin-
rade om, att kyrkans av Kristus tilldelade uppdrag
var av teologisk natur, varken politisk, ekonomisk
eller social, men att kyrkan samtidigt kunde och
borde bidraga till att etablera en rätwisa även av
profan narur. Slutligen må nämnas, att fleta talare,
främst den melkitiske patriarken Maximos V och
biskop Byrne (USA), kraftigt påyrkade en förbätt-
ring av kvinnans ställning och rätt i kyrkan samt

ökad kvinniig representation i kyrkans samtliga or-
gan.

Efter plenardebattens slut framlade rapportören
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en sammanfattande expos6, varefter överlågg-
ningarna fortsattes i enskilda språkgrupper. För re-
sultaten redogjordes inför plenum i separata rap-
porter. Tidspressen tillät dock inte en slutlig redi-
gering av dokumenten.

Ungefär en månad efter synodens avslutning,
den 8 december, tillkännagavs från Vatikanen att
påven lät publicera de båda sluttexterna 

- 
om

prästämbetet och om rättvisan i värld,en 
- 

vilket
skedde samma dag i L'Osservatore Romano.l Tex-
tetna ifräga, vilka i en presskonferens i Rom be-
tecknades som ,suggestions> snarare än bindande
normer, innehåller i stort sett inga väsentliga för-
ändringar av de icke publicerade texter som i slut-
ronden godkänts av synoden, utan närmast en rad
korrigeringar av mera formell och teknisk natur,
plus vissa ttllagg av saklig karaktär.

Dokumentet om >>rättuisan i aärLd,en"

som är relativt omfångsrikt, omfattar z3 broschyr-
sidor och innehåller på det hela taget en klar, kon-
centrerad och djupsinnig framställning av den ka-
tolska kyrkans aktuella inställning till internatio-
nella sociala problem.

Efter en kort inledning rörande läget i vädden
och kyrkans på evangelisk grund vilande uppgift
att kämpa för rätwisa och transformera vädden,
analyserar dokumentet i ett första kapitel den nu-
varande situationen i realistiska och samtidigt
ganska dystra färger. Den pandoxala situationen
med ständigt ökade enhetssträvanden vid sidan av
tilltagande motsättningar och spänningar, fuamför-
allt ekonomiskt och socialt, understrykes med
skärpa. U-ländernas utvecklingsmöj ligheter och räc
tigheter behandlas utförligt. Vidare betonas här
med kommentarer kyrkans speciella ansvar för vissa
särskilt missgynnade kategorier människor; immi-
gtarrtet, flyktingar, religiöst förföljda, sådana som
är föremål för särskilt skriande former av förtryck,
politiska och krigsfångar, äldingar, sjuka m. fl. För
avhjälpande av dessa orätwisor krävdes främst ska-

1 Dokumentet om prästiimbetet har med inledning av
kardinal Höffner och med kommenterande noter av
Hans IJrs von Balthasar utgivits hos Johannes-Verlag,
Einsiedeln r97z: Bischofssynode r97r, Das Priester-
amt, 96 s.
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pande av en atmosfär av ftia dialoger. Ett följande
kapitel anger i korthet bibliska hålipunkter och
citat både frän Gamla och Nya testamentet. Kärle-
ken till nästan och rättvisa sägs i grunden vara
oskiljaktiga.

Kyrkans uppdrag att predika evangeliet inklude-
rar tätt och plikt att proklamera rättvisa å social,.
nationell och internationell nivå. Kyrkans uppgift
att avslöja situationer av orätwisa, när fundamen-
tala rättigheter och människans frälsning så kräver"
understryks med emfas, samtidigt som kyrkans be-
gränsade kompetens beträffande profana problem
och rent tekniska lösningar påpekas.

Det tredje, längsta och måhända viktigaste kapit-
let behandlar de praktiska aspekterna av kyrkans
främjande av rättvisan i främsta rummet genom
interna reformer, vidare genom >uppfostran till
rättvisa>, slutligen samarbete mellan lokala kyr-
kor å ekumenisk nivå samt med världsliga interna-
tionella instanser. De inomkyrkliga reformförsla-
gen som livligt förordats under synoddebatten är i
huvudsak följande: i kyrkans tjänst anställda bör
erhålla beuyggande löner och social trygghet; lek-
männen större ansvar iftäga om förvaltning av kyr-
kans tillgångar och överhuvudtaget bättre möjlig-
heter att dela i förberedande och verkställande av
kyrkliga beslut; mera tanke och yttrandefrihet bör
medges ävensom bättre garantier i rättegångar
för försvarare och snabbare procedurer. Kvinnan
måste tilldelas större andel och ansvar inom kyr-
kan. En blandad studiekommission väntas verkställa
en grundlig uuedning härom. Slutligen anbefalles
störe moderation och enkelhet i evangelisk anda
betäffande kyrkans ägodelarochlivsföringej minst
för att ej ge intryck av en alltför nära förbunden-
het med rkonsumtionssamhället".

Riktlinjer skisseras för uppfostran till rättvisa
som förutsätter en hjärtats omvändelse baserad på

en medveten insikt om synden i dess sociala och
individuella manifestationer. Även liturgin och

sakramentslärar böra utnyttjas för att fråmja tätt-
visan.

Utöver bätue samarbete mellan de lokala kyr-
korna främst med de fattiga kyrkorna i u-länderna,
anbefalles en mera koordinerad samverkan med
andra ktistna trossamfund samt alla människor av
god vilja. Synoden uppmanar samtliga vederbö-
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rande regeringat att ratificera Deklarationen on
mänskliga rättigheter. Vidare rekommenderas ökat
samarbete från kyrkans sida med Förenta Natio-
netna framföralk i fåga om nedrustning och krigs-
förhindrande samt för att befordra de s. k. ,andra
decennietsu uwecklingsplaner. Vidare rekommen-
deras mera kooperation med specialorganisationer
vilka sysslar bl. a. med jordbruk, hälsovfud, utbild-
ning, urbanisering, barnhjälp m. m. Av intresse är,
att dokumentet pä flera ställen talar om miljövård
och biosfären samt varnar för riskerna av pollu-
tion och uttryckligen nämner Stockholmskonferen-
sefi r972.

Till sist uppmanas biskopskonferenserna att full-
följa synodens arbete bl. a. genom upprättande av

sociala och teologiska forskningscentra samt >Jus-

titia et Pax> i samarbete med synodsekretariatet att
närmare studera och evaluera synodens tekommen-
dationer. Aktstycket avslutas med en kort appell av

hopp baserad på Kristi frälsningsmysterium, den
Helige Andes verksamhet i kyrkan och världen
samt Gudsrikets hebådade ankomst.

Var synoden framgångsdk?

Den uedje biskopssynoden har blivit föremål för
en mera omfattande publicitet och tillika kritik än
sina båda förcgängare, såväl från pressen (katolska
och sekulära tidningar och tidsktifter) som från
deitagarhåll. Kritiken har framför allt gällt behand-
lingen av prästämbetet, särskilt spörsmålen om ce-

libat och eventuell präswigning av gif.ta mån.
De synodsmedlemmar och andra sakkunniga be-

dömare som uttalat sig angående sina inuyck av
synoden syns på det hela taget med åtskilliga nyan-
sef vafa ense om att denna varken varit ett eklatant
misslyckande eller en betydande framgäng utar sna-

rast en värdefull erfarenhet med negativa och posi-
tiva faktorer.

Det förefaller ovedersägligt, att de på flera håll
(t. ex. i Frankrike och i Latinamerika i fåga om
rätwisan i världen) grundliga förberedelserna, ytt-
randen av biskopar, konferenser, dokumentation etc.

ej i god tid kunnat delges majoriteten övriga del-
tagare. Programmet var säkerligen alltför omfat-
tande. Ämnet rrättvisan i världen> hade nog i och
för sig varit tillräckligt Arbetsordningen var i
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många avseenden otillfredsställande; inga egentliga
debatter i plenum utan fastmera en rad monologer
med föga inbördes sammanhang eller koordinering.
Språkgruppernas arbetsformer var uppenbarligen
friate men onödigt forcerade, framför allt till följd
av tidsschemats förryckning på grund av prästäm-
betsfrågans oväntat längvariga diskussioner. Den
redan tidigare omnämnda förvirringen i samband
med voteringatna av sluttexterna, som uppenbarli-
gen till flertalets överraskning ej kunde publiceras,
bidrog till att på åtskilliga häll diskreditera syno-
den. I sitt slutanförande antydde även den Helige
Fadern dislret önskvärdheten av att synodens ar-
betsformer f örbäruades.

Beträffande behandlingen av rätwisan i världen
konstaterades en väsentiigt mera reformvänlig in-
ställning hos flertalet än under överLäggningarna
om prästämbetet under inspiration av och i nära
anknytning till tankegångarna i Populorum pro-
gressio och i Octogesima adveniens.

Det är givewis svårt att tedan nu yttra sig om
det eventuella framtida resultatet av synodens be-

handling av den ytterst invecklade och omfattande
trägan om rätwisan i världen. Mycket beror givet-
vis på andan i och karaktären av den ,mobilise'
ringu av den universella kyrkan, som synoden an-

befallt. De rådande orätwisornas förankring och
snarare ökade tendens jämte inflytandet av de L:raf-

ter som har betydande intressen av att vidmakt-
hålla en stor del av rådande missförhållanden, även-

som kyrkornas hittillsvarande notoriskt begränsade

möjligheter att påverka uwecklingen i världen i
riktning mot större rätwisa och fred, som intimt är

förbundna med varandra, inspirerar qvärr ej till
någon överdriven optimism angående en våsentlig
ändring av läge och förhållanden inom en över'
skådlig framtid. På vissa områden kan måhända
positiva resultat någorlunda snabbt påräknas' t. ex.

beuäffande interna kyrkliga reformer, upplysnings'
verksamhet samt bä(re koordination med andra

kyrkor och även med världsliga instanser av skilda
slag.

Det må här tilläggas, att synoden sista dagen,

den 6 november r97r, valt tz nya sekretariatsle-
damöter, tre för varje kontinent, för nästa synodala
period som väntas omfatta 3 år i stället för hittills
z är. För Europa valdes med stor majoritet kardina-



lerna Höffner (Tyskland), Tarancon (Spanien) samt
I7ojtyla (Polen). Valutgången vittnar om eo ren-
dens i konservativ riktning bland synodens med-
lemmar.

Hugo Tantrn

Efter G7z

I sitt högtidstal vid Uppsala ärkestifts jubileum
1964 uppträdde ärkebiskop Gunnar Hultgren som
fötespråkare för the branch-theory, gren-teorin. Det
är en särskild syn på kristenheten och dess olika
kyrkor och konfessioner: kristenheten är en, men
deu existerat i olika utformningar som grenar
på ett aäd där roten är Kristus. Däri ligger kris-
tenhetens rikedom. Och varje gren har därigenom
sitt berättigande, också den Svenska kyrkan. Ärke-
biskopen måste då ha menat att man på så sätt
kunde upprätthålla freden de kristna konfessioner-
na emellan. Så är det ju i verkligheten. Och vem
vägar säga, att den inte är och har kommit till
enligt Guds vilja och plan? Man skulle kunna tro
att detta hade sagts för åttio och inte för bara
ätta fu sedan. Om gren-teorin vore riktig, skulle
vi alltså inte behöva någon ekumenik alls, ja eku-
meniskt arbete hade till och med varit teologiskt
helt omöjligt.

Men uwecklingen har gått en aonan väg, huvud-
sakligen betingad ^v Andra Vatikankonciliet
(1962-196) och för Sveriges del genom Kyrkor-
nas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968.
När nu biskop Bertil Gärtner på inledningsguds-
tjänsten vid G7z i Göteborgs domkyrka kan vädja
till öppenhet för den Helige Ände wärs igenom
alla kyrkor och samfund, öppenhet gentemot den
Helige Ånde, som för oss närmare samman, visar
detta ord hela den klimadörändring som har ågr
rum de senaste åren: bort från ett slentrianmässigt
accepterande av en splicrad kristenhet hän mot en
enhet, som Guds Ände enbart kan ge och skapa.

Beslutet att göra riksmötet i Göteborg till en
kristen familjefest täffade prick, eftersom det mot-
svarade ett behov hos den uoende och ekumeniskt
inspirerade kristenheten att kunna umgfu som sys-
kon med varandta. G7z ville inte vara och var
inte heiler en kongress av teologer och ekumeniska
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experter. Våra fackmän har sagt sitt på det teolo-
giska planet. För ögonblicket kan vi inte vänta oss

met^ av dem. Vi vill gärna unna dem en andnings-
paus. Men att skruva ner ekumeniken från toppnivå
och expertplan och överlämna den så att säga åt
en syskonskara är inte lätt och medför speciella
faror. Ibland snuddade man inte bara vid teolo-
giska problem utari mao angrep dem med demo-
kratiska redskap. Så rekommenderade sektion z
rAtt leva i Guds familjr i sin rapport >att de
svenska trossamfunden erkänner varandras ämbeten
så att intercelebration möjliggöres" (intercelebra-
tion: präster av olika samfund firar natwardsguds-
tjänst tiilsammans). Detta framlades inför plenum
i följande förändrade form: ,. .. att trossamfunden
i Sverige inleder eft arbete med inriktning mot ett
ömsesidigt etkännande av varandras ämbeten, så att
intercelebration möjliggöres>. Det är bra att det
ändå finns teologiska experter!

Ett annat område, som inte heller mår bra av att
behandlas av icke-experter, är ptoblemktetsen in-
terkommunion. Här enades man i samma sektion
om )att nästa kristna riksmöte inriktas på ett ge-

mensamt nattvardsfirande", vilket i den slutgiltiga
redaktionen fick följande försiktiga tillägg: >men

att parallellt inom de olika samfundens kyrkor an-
ordnas nattvardsgångar för dem som av samvets-

skäl och lojalitet mot sitt samfund icke kan del-
taga>. Det hade varit bättre om man hade hållit
sig till det som man från början hade enats otn,
nämligen att inte blanda sig i ett samfunds inre
angelägenheter. Natwardsgemenskap med andra
samfund har med en kyrkas innersta väsen och
struktur att göra. För övrigt skulle interkommu-
nionsproblematiken inte blott betraktas som onödig
ballast, som försvfuar det ekumeniska arbetet, den
hjälper också att hos våra kristna bröder få ögonen
öppna för vad eukaristin egeotliger är, vilket i sin
tur belyser ämbetets innersta väsen. Eukaristi och
ämbete, dessa båda utgör de mest väsentli ga ka'
tolska bidragen till de kristnas enhet.

Förhållandet mellan kyrka och skola diskutera-
des hårt. I hänförelse över den svenska skolan i
dess nuvarande utformande tror somliga att den
med de rika valmöjligheter den erbjuder kan till-
godose alla föräldrars rimliga krav. De är ddrför
blockerade för aa inse hela den vidd föräldrarät-
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ten i verkligheten har. Föräldrar har rätt att fordra
en helt annan skoltyp än den av staten standardi-
serade. Det var därför beklagligt att G72 i i!-
varande läge inte ville aktualisera krav pä alterna-
tiva kristna skolor utan nöjde sig med att uppmana
till kristet ansvar för skolan. Ännu mera oförståe-
ligt förefaller kravet på en obligatorisk förskola,
som helt skulle skötas av samhället. Vet man då
inte att det finns en emigration från Sverige just
på grund av de otillfredsställande skolförhållan-
dena?

Också i sektion 3 >Att växa i främmande jord"
var man inne på skolfrågan. Här föreföll det mera
självklart att invandrargrupper bör få ha egna sko-
lor, där barnen ffu kunskaper om sitt hemlands
språk, kultur och religion. Man har överhuvudtaget
intryck av att attitydeo gentemot invandrarna hål-
ler på att förbäruas. Man blir medveten om sina
försummelser och bereder sig för större insatser.
I sektionsrapporten konstaterat man:. >Bristen på
information om invandrade tosfränder har på ett
allvarligt sätt hämmat minoritetskyrkornas arbete
under de wå senaste årtiondenas stora invandring.,
Invandrarkyrkorna behöver hjälp att spåra sina in-
vandtade medlemmar. Vilken form vill man be-
stämma sig för?

Det finns ett invandrarproblem, som sällan på-
talas. Invandrarna kan inte bara betraktas som im-
porterad arbetskraft, som för sitt arbete i landet
får del i vår ekonomiska välfärd och våra sociala
förmåner. Man måste få ögonen öppna för deras
kulur, deras moraliska värderingar och deras reli-
giösa övertygelse, allt detta som berikar det svenska
samhällslivet. Först i det ögonblick man från svensk
sida erkänner att vi i Sverige också är mottagare
blir invandrarna fullt accepterade som människor.
Först då blir attityden den rätta!

En upplevelse avheltannatslagvaren gudstjänst
i Smyrnakyrkan vid Hagaparken fredagen den rr
augusti på kvällen. I gudstjänsten var inbyggt ett
estradsamtal kring ämnet: >Den karismatiska rö-
relsen och Jesusrörelsen - 

främlingsskap och fram-
tidsförhoppningar>. Det var väl ämnet som sådant,
men också de medverkande, bl. a. biskop Bertil
Gärmer och pastor Lewi Pethrus, som giorde att
den stora moderna kyrkan inte kunde rymma alla.
Här gavs en historisk överblick över de två rörelser-
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na, de konfronterades med varandra. Fenomen som
andedop och tungomålstalande beskrevs men en
djupare psykologisk och teologisk penetrering sak-
nades tyvärr. Samtalet förde fram en del återstående
frågor om kriterier på ett bestämt gudomligt in-
gripande, om relationen mellan frälsta, andedöpta
och uövriga" troende, om förhållandet mellan ka-
risma och sakrament 

- 
för att ban nämna nägta.

Det konstaterades att den karismatiska rörelsen och

Jesusrörelsen har representanter i alla kyrkor och
samfund, något som tyddes som en alldeles speciell
gudomlig fötsyn, som på så sätt leder till ekumenik
på det inre planet.

Samtal och diskussioner var inte fria från mot-
sättningar och spänningar, välgörande var den vän-
lighet och broderlighet som präglade varje person-
ligt möte. Men övervunnet var främlingsskapet
främst i den gemensamma bönen, i lovsången.
G 7 z var ett bönens möte. Detta visar väl också

vägen för framtiden: vi fortsätter med att gemen-
samt penetrera problemen, vi måste komma till
större kristen aktionsenhet i den värld vi lever i.
Men det som det egentligen gåller 'år bönen om
enhetens gåva, förlängd genom ständig omvändelse
i riktning mot Guds vilja.

l{/ilhelna Feassner SJ

Den ofelbara människan

Det finns en synpunkt pä frägat om ofelbarheten
som vanligtvis inte tas upp i den pågående ofel-
barhetsdebatten och som knappast heller behandlas
i teologiska avhandlingar i ämnet. Ändå finns för-
utsättningarna redan genom den utveckling den fi-
losofiska antropologin under de senaste decennierna
har genomgått. För oss aktualiseras f.rägan av en
boknyhet: Zum Problem Unfehlbarkeit, utg. av
Karl Rahner (Herder, Freiburg Basel \Zien r97r
376 sid., Quaestiones disputatae :a). Karl Rahner
framlägger tillsammans med fjorton andra teologer
från olika europeiska länder en rad intelligenta
ställningstaganden till Hans Ki.ings attacker mot
påvens ofelbathet i dess traditionella mening (jfr
Credo 52, r97r, 4r).Flera hundra sidor har fyllts
med skarpsinniga och subtila teologiska reflexio-



ner. Men ändå kan vi inte frigöra oss ifrån att det
är någonting som saknas. Knappast ett ord har
nämligen strivits om ofelbarhetens anuopologiska
bakgrund.

Människan har en medfödd relation till sanning-
en. Hon kan inte leva utan att hålla sig till vissa
fakta, inte arbeta utan att betrakta vissa satser som
sanna eller åtminstone ta vissa sakförhållanden för
givna. Ofta kan hon inte säga vad hon bär inom
sig. Men i hennes faktiska sätt att leva kan vär-
deringar och ställningstaganden spåras som hon är
helt säker på. Ånnars skulle hon inte kunna gå
tillväga så som hon gör. På det teoretiska planet
kan hon bewivla nästan allting. Men i praktiken
hör alltid en viss slutgiltighet henne till. Dagens
människor ger ett säreget bevis därpå. l\fånga av
våra samtida har nämligen råkat in i något slags
osäkerhet. På områden där de inte kan verbalisera
sig menar de att de inte kan ha någon fast stånd-
punkt alls. En viss vital självsäkerhet har gått för-
lorad för dem. De känner sig inte längre iden-
tiska med sig själva. Säkerheten har glidit undan
till ett djup dit de inte längre når ner med sitt
aktiva medvetande. De är sjuka, inte kroppsligt och
inte heller flreotalt, utan "andligf>. De är störda i
sitt förhållande till sig själva. Men hur beklagans-
värda de än är visar deras sjukdom någonting som
varje sjukdom visar, nämligen aft det finns ett
motsvarande tillstånd av hälsa. Sjukdomen består
ju i att hälsan rubbats. En naturlig självsäkerhet är
faktiskt det normala ,andligau hälsotillståndet för
människan.

De som fallit offer f& vär tids >andliga> sjuka
är patologiskt känsliga för talet om påvens ofel-
barhet. Men det som egentligen skrämmer dem är
inte kravet på att påvens avgöranden ex cathedra
skall erkännas som slutgiltigt sanna. Det som de
överhuvudtaget vägrat erkänna är anspråket att nå-
gonting kan vara oåterkalleligen sanr. Bakom oför-
mägart, att acceptera en speciell trossats 

- 
påvens

ofelbarhet 
- 

stfu att de förlorat förtroendet för
tillvaron i allmänhet Så djupt skakade är mänga
av 'tära dagars människor, så djupt skadade. Ändå
visar deras reaktion mot en svårfattad ffossats 

-att påven under vissa villkor kan träffa definitiva
avgötanden 

- 
en rest av andlig hälsa hos dem. Så

länge människan inte är säker på sig själv kan hon
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ju inte verkligen lita på någon annan, inte heller
på kyrkans läroämbete. Kyrkan kan inte ersätta en
vacklande naturlig självsäkerhet Hon måste förut-
sätta den. Hon kan endast bygga på den, uwidga
och fördjupa den.

Man skulle önska att den teologiska diskussionen
om slutgiltigt fastslagna trossatser inte skulle stan-
na endast vid deras teologiska innebörd. Teolo-
gerna borde ge sig i kast med trons mänskli ga bak-
grund i allmänhet och därigenom kunna ägna sig
åt den sjukdom som grasserar i dag i synnerhet.
De har fått chansen att penetrera det olösbara sam-
bandet mellan människans naturliga självsäkerhet
och hennes fötmäga att finna något rimligt i och
att säga ja till påvens ofelbarhet. Med andra ord:
i rubriken till vår lilla artikel får inte attributet

"ofelbap endast uppfattas som restriktivt dvs. så

att det skulle gälla människan på påvestolen. Det
måste även beraktas som explikativt dvs. så att det
gäller människan som sådan.

\f,/ilbelm Köner

Vägröiare för en ny teologi

Den aktualism, som vill klippa av förbindelsen med
historien, kan aldrig konsekvent anammas av krist-
na. Skälet härtill är mycket enkelt: den kristna
uons innehåll är inte absuakta ideer utan väsent-
ligen historiska fakta. Teologi il dät|& från en
sida sett historieinterpretation. Man kan försöka
att ignorera själva interpretationens historia, oen
man kommer aldrig ifrån det stycke historia, som
interpretationen gäller. Vad man kan diskutera är
var gränslinjen gfu mellan uons ofrånkomliga his-
toriska fakta och den urena', interpretationen. Här
är d,et käga om ett grundproblem för den ekume-
niska dialogen: är det bara Bibelns historiska fräls-
ningsfakta som angår tron och teologin eller hör
exempelvis kyrkan med sin historia på något säa
också med till de fakta, som 

- 
på ett glädjande

eller oroande sätt 
- 

har teologisk betydelse?
Den moderna hermenevtiken har också eft Lri-

tiskt ord att säga om aktualismen. Den visar, att
gränslinjen mellan de historiska >fakta> och in-
tefpfetationen av dem är svfu att dra. Det finns
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ingen väg till källorna förbi den historiska uadi-
tionsströmmen. En ren sola-scriptura-teologi är
ogenomförbar, därför att vi inte kan komma ifrån
den tolkningshistoria och den Nflirkungsgeschichte,
som ligger mellan oss och Skriften med de fakta
den meddelar. Den historielösa aktualismen är av
samma skäl en ren illusion: varje tankesystem och
varje interpretation av verkligheten sker och måste

ske i de språkliga, begreppsliga och erfarenhets-
mässiga former, som historien hänvisar oss till och
som är en del av vår existens. All verklighet är
formad av historien före oss. Historiska fakta och
interpretationen av dessa fakta är således samman-
winnade med varandra. Interpretationerna hör med
till historien.

Men i det förgätgna är inte allt i varje ögon-
blick lika angeläget 

- 
som varning eller som väg-

ledning. Det gäller också för teologin. För det
senare rSoo-talet och det begynnande rgoo-talet
var det Thomas ab Aquino och skolastiken som

tedde sig som den bästa hjälpen, när det gällde
att finna en utgångspunkt för konfrontationen med
en ny tids problem. Om man här såg rätt är en

sak, som nu inte skall diskuteras. Skolastikerna fick
i tale fall snatt maka åt sig till förmån för andra
och ännu äldre vägvisare: samma generation som

återupptäckte liturgin fann sin bästa teologiska sti-
mulans hos kyrkans klassiska fäder. Men nu tycks
inte heller fäderna längre aktuella 

- 
eller till-

räckliga; de svarar inte på de svåra nya frågor, som
ropar efter svar.

Serien "rVegbereiter heutiger Theologier, vars
utgivare är Miinchenprofessorn Heinrich Fries, an-
tyder vad en bred opinion bland teologerta idag
anser: våra mest angelägna 

- 
och ännu inte ex-

ploaterade 
- 

vägvisare finns inom en ganska be-
gränsad krets av teologer, verksamma 

- 
med ett

undantag 
- 'nds1 

början och mitten av det förra
århundradet. I de planerade tolv banden 

- 
plus

indexband 
- 

presenteras lika många teologef med
ett urval texter. De specialforskare, som anförtrotts
urvalet, tecknar också i en inledning en bild av
teologerna och söker ange deras betydelse just för
lösningen av dagens teologiska livsfrågor.

Därmed är antytt vad som är setiens syfte: att
aktualisera sådana författare och texter, som har
mer än rent historiskt intresse, som i dagens debatt
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skulle kunna bidra till fördjupning, nyansering och
korrigering. }Jär ät namnen på de uwalda: Johann
Michael Sailer, Franz von Baader, Johann Sebas-
tian Drey, Johann Adam Möhler, Ånton Giinther,
Ignaz von Döllinger, Franz Anton Staudenmaier,

Johann Baptist Hirscher, Johannes von Kuhn, Mar-
tin Deutinger, Friedrich Pilgram och Matthias Jo-
seph Scheeben.

Man kan göta mänga refl,exioner inför den lis-
tan. Varför bara tyska teologer? Finns det inga
engelsmän, fransmän och italienate från r8oo-ta-
let, som har något att l^t^ oss idag: John Henry
Newman, Pöre Lacordaire, dntonio Rosmini?
Newman har länge 

- 
inte minst i Tyskland 

-stått i intressets centrum; vissa tecken antyder en
renässans för Rosmini. Teologisk isolationism och
nationell självtillräcklighet är dock tydligen ett
ganska universellt fenomen.

Granskar man listan visar det sig vidare, att inte
mindre än fem av de tolv uwalda får anses tillhöra
en enda skola, nämligen den katolska Tiibingen-
skolan: Drey, Möhler, Staudenmaier, Hirscher och
Kuhn. Det kan synas märkligt men åir dock icke
förvånande, när man betänker vad som utmärker
den skolans teologer: viljan att teologisera i nåra
känning med tidens allmärna id6- och kulturström-
ningar. I större eller mindre grad fu det något som
utmärker alla tolv 

- 
gliass gället det kanske om

Scheeben.

Här har vi också förklaringen till deras aktua-
litet 

- 
uots att de varit döda i ea sekel eller mera.

De tolv, som presenteras i Styrias antologiserie an-

ses ha något att säga idag, därför att de problem
de brottades med är sådana, som nu åter tränger
sig på med förnyad styrka: förhållandet mellan för-
nuft och uppenbarelse, mellan människan och uni-
versum, mellan individ och gemenskap, mellan
historien och nuet, mellan kyrkan och världen. Alla
de problemen hade upplysningen ställt på sin spets.

Det blev det tidigare r8oo-talets stora uppgift att
försöka komma tillrätta med dem. Naturligwis är
det inga fildiga lösningar som preseriteras i aoto-
login. Det betydelsefulla ligger just i den kritiska
öppenhet, som utmärker våra teologer; att man vi-
sar modet att erkänna de aktuella problemens rele-
vans och därigenom också verkligen i sina svar

kunde bidra till en fördy'upning av det kristna tros-



medvetandet. Våra teologer visar, att mötet med
varje ny tid 

- 
hur okristlig den än må te sig 

-kan bli till en vinst för uon och för teologin.
Den antologiserie, som hät hat omnämnts, är nu

bara ett bland många tecken på r8oo-talets för-
nyade aktualitet. Förlag, som ägnar sig åt att ge ut
fotomekaniska nytryck av äldre littetatur, har visat
stort inuesse just för våra rSoo-talsteologer. De
som inte nöjer sig med antologiutdrag kan nu åter
skaffa sig de viktigaste verken av exempelvis Stau-
denmaier, Kuhn och Deutinger. Tre intressanta
uppsatser av Dtey finns i nytryck med en läsvärd
inledning av Franz Schupp utgivna av \Tissen-
schaftliche Buchgesellschaft i Darmstadt (Revision
von Kirche und Theologie, r97t). Möhlers vikti-
gaste verk finns sedan ett decennium i kritiska ny-
editioner med omfattande kommentarer av Joseph
Rupert Geiselmann.

Tidigare nämndes den italienske filosofen och
teologen Antonio Rosmini. Om honom finns det
en mycket omfanande litteratur; Bergamaschis bib-
liografi frin ry67 förtecknar drygt 8 ooo arbeten.
Dock har Rosmini knappast lästs och studerats
utanför den trånga kretsen av specialfotskare 

-han var, som var och en kunde övertyga sig om
genom att slå upp i Denzinger-Schönmetzer (En-
chiridion symbolorum, Herder, Freiburg, många
upplagor), läromässigt suspekt och kunde dårför
ignoreras. Nu börjar man att inse, att Rosmini i
siälva verket var en klarsynt föregångare till en
äkta, i traditionen grundad förnyelse av kyrkan
och troslivet. De som inte läser italienska kan nu
i tysk översättning studera ett av hans viktigaste
verk, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. (Die
fiinf rJfiunden der Kirche. Kritische Ausgabe hrsg.
und eingel. von Clemente Riva. Ferdinand Schö-
ningh, Paderborn r97r.) Boken kan helt visst iäsas

som en i vissa avseenden fortfarande aktuell strids-
skrift mot missförhållanden inom kyrkan. Med
ännu större behållning kan den läsas som ett le-
vande dokument om kyrkans gudomliga och sam-
tidigt historiska, hennes sakramentala och 

- 
inte

minst 
- 

sociala dimensioner. Man förstår vid läs-
ningen av boken, genomglödgad som den är av
kärlek till den konkreta kyrkan, att dess författare
kunde stå diktaren Ålessandro Manzoni nära, den
Manzoni alltså, som i romanen I promessi sposi
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och i diktsamlingen Inni sacri förnyade den ita-
lienska diktningen.

Den litteratu!, som här omnämnts aktualiserar

- 
avslutningsvis 

- 
ännu en fråga: vilka motiv

är det, som driver oss till en viss epok eller till
vissa teologer i det förgångna? Varför sökte sig
det sena rSoo-talet till Thomas ab Aquino och
varför söker man sig nu till idealistiskt och ro-
mantiskt inspirerade r8oo-talstänkare? Frestelsen
att hos äldre författare bala söka efter sanktioner
för de egn4 modebetonade älsklingsideerna är sä-

kert ibland eft motiv. (Jfr min artikel Newman -profet för vår tid? i Credo jr, r97o, zo3-2o6.)
Resultatet blir då inte bara historiskt osant utan
också verkningslöst för nuet. Men historien 

- 
och

studiet av historien 
- 

borde ha en djupare upp-
gift ån att b$a bekräfta vad vi redan anser oss

förstå och veta: att korrigera vfua ensidigheter, för-
djupa våra perspektiv, lösa oss ur våra fastlåsta po-
sitioner, leda oss ur vfua återvändsgränder. Så kan
också r8oo-talsteologer verka, t.o.m. när de pre-
senteras i antologier.

Afi Htird'elin

Den katolska pressen i det
ftansktalande Afrika

CMC (The Catholic Media Council) har redovisat
resultaten från en första summarisk undersökning
om den periodiska pressen i de fransktalande de-
larna av Cenmal- och Västafrika. Det är synner-
ligen intressanta uppgifter, som förtjänar att stu-
deras uppmärksamt av var och en som denna be-
folknings evangelisering och framåtskridande verk-
ligen ligger om hjärtat.

CMC-rapporten börjar med att konstatera, aft
Afrika är den världsdel, där den tryckta informa-
tionen har den sämsta spridningen. Den senaste

allmänna statistik som är tillgänglig publicerades
genom FN:s försorg 1964, och nämner en upplaga
på 8 tidningsexemplar per tusen invånare i det
engelsktalande Afrika, men bara r,8 exemplar per
tusen invånare i det fransktalande, Man har i un-
dersökningen granskat fem veckotidningar och en
var fjortonde dag utkommande tidskrift. Fyra ges

ut på franska och wå på det lokala språket.

För alla dessa publikationer har det egna landets
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självständighet fått negativa konsekvenser. För nå-
gra har det till och med skett på ett dramatiskt
sätt: för den ruandesiska >Kinyamatekau har t. ex.
upplagan sjunkit från 3o ooo ex. 196o till r 4oo
ex. är t97o. Upplagornas nedgång har medfört,
att den redan tidigare kroniskt svåra situationen yt-
terligare har förvärrats. För att undvika att dessa

tidningar dör 
- 

något som har hänt i icke så
fä ardra fall 

- 
har respektive biskopskonferenser

wingats inskrida för att hjälpa upp boksluten ge-

nom att vädja till olika hjälporganisationer.
I och med att den politiska situationen föränd-

rats har uppgiften att verka i uwecklingens tjänst
och att stimulera lekmännen till denna uppgift
blivit met markerad. Den stiftskaraktär, som till
en början var utmärkande för dem, har praktiskt
taget försvunnit och ersatts av större nationella
och till och med internationella vyer.

CMC understryker, att bildning och information
kan följa på alfabetiseringen bara om de under-
stöds av en effektiv press. Och den är så mycket
mer nödvändig som undervisningens struktur är
otillräcklig och inte kan tillfredsstålla alla män-
niskors krav, och som information i radio gör att
de känner ett behov av tryckt information om det
de hört.

Det behöver inte sägas att de katolska tidning-
arrra gs uttryck för en särskild uppfattning om
livet och framåtskridandet. För den kristna försam-
lingen, som ofta utgör en liten minoritet i en
hednisk eller muselmansk miljö, kan tidskriften
vara sL gott som det enda medlet att offentligt
uttrycka den egna verklighetsuppfattningen.

Den katolska pressen äger en enorm portion
sunt förnuft, som modverar dess existens. Ändå
har den svårt att överleva. Varför? Svåtigheterna
är mänga och av många olika slag. Framför allt
har produktionskostnaderna stigit enormt
portionerligt mycket i förhållande till hur mycket
läsarnas villkor i genomsnitt har förbätuats. Sam-

tidigt har missionsorganisationerna, som är upp-
tagna av andra uppgifter och alltid har för små

medel, inte kunnat moderniseta sin uyckning, som
fot{.ar att sysselsätta en stor personal, varför vins-
ten blir liten. Priset på tidningen täcker aldrig
de verkliga kostnaderna. Bara wä exempel: Afriqae
Cbätienne aa Congo säljs för fem makutas, medan
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den i själva verket kostar sju att framställa; Ellort
Camerounait kostar läsaren o,6 kamerunska francs
och utgivaren r,o4.

Det är heller inte så lätt att få kunnig personal.
Redaktörerna wingas ofta till en anstf,ängande ar-
betstakt, de får otillräckliga löner, är illa sedda
av regeringen, som inte tolererar kritik, och wingas
of.ta Läta sina bästa bidrag utgå. Problemet är ännu
allvat[gare vad gäller den administrativa persona-
len och dem som sköter disuibution och reklam.
Distributionen försvåras också av bristen på vägar
och transportmöjligheter. Några tidningar disui-
bueras därför nästan uteslutande av missionsorgani-
sationema, och blir alltså beroende av deras möj-
ligheter och humör, som ansvarar för dessa organi-
sationer. Den bittra slutsatsen är, att pressen står
inför svåra tider i alla de fransktalande länderna
i Afrika. Före självständigheten fanns det åtskilliga
tidningar för europ6er, med blygsamma upplagor
men med en garanterad läsekrets. De flesta av dessa

har nu försvunnit, och det * bara de officiella
publikationerna och nägta katolska som har över-
levt.

De sistnämnda ligger nu så illa till, att de inte
kommer att kunna klara sig länge om de inte lan-
seras på nytt. Men de katolska hjälporganisation-
erna tycks inte inuessera sig så mycket för dem.
Kanske kan de inte riktigt förstå, att en tidnings
död innebär att man tystar något som verkligen in-
spirerar till medvetenhet och framsteg för många
nrsentals människor, som annars skulle vara omöj-
liga att nä.

Det tryckta ordet bevarar en nästan magisk kraft
i Äfrika. Lämpligt använt är det det bästa med-
let för att i den afrikanska mentaliteten åstad-

komma den fötändring och förnyelse som är nöd-
vändig för att man skall kunna bygga ett sam-

hälle av modern typ. Främjandet av uwecklingeo
förutsätter verkligen en förändring hos männi-
skorna- Nu förblir många av dessa människor
omöiliga att nå genom personlig kontakt. Men tid-
ningar skulle kunna överbrygga avståndet och
mängf.aldiga antalet inspirerande element, Och det
skulle därför vara ett oförlåtligt fel att inte med
större kraft och brådska verka för att stödja dem.

Lart C*stot
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Den kristna tron som människans svar på Guds
uppenbarelse, kring detta ämne kretsar författarna
till essäerna i samlingen. Ett per detaljer: kard'inal
Franz König påpekar att de exakta vetenskaperna
för ett par årtionden sedan har upptäckt gränserna
för sin metod. En ny öppenhet för det kristna
budskapet kan alltså noteras hos representanterna
för den forskningsgren som under rSoo-talet an-

sågs kunna leverera det definitiva argumentet mot
den kristna tron. Pie, Franrcn lägger i sitt bidrag
om uppenbarelsebegreppet tonvikten vid att uppen-
barelsen är en gudomlig handling. Jarnes Mackey,
liksom även den reformerte teologen Hend.rikus
Berkhof, är angelåger. om att tron är avsevärt mer
än endast ett intellektuellt samtycke. Som existenti-
ell attityd 

- 
som >real assent>, för att tala med

John Henry Newman 
- 

Lräver den hela män-
niskan, utan att för den skull kunna upplösas i bara
subjektbetingade upplevelser, framhäver Donal J.
Dorr i sitt bidrag. De intikata problem som upp-
står i samband med uppenbarelsen som Guds ord
behandlas av P. M. McGratb. Erägan är hur det
är möjligt att människan med ett oinskränkt ra-
tionellt tänkande i behåll kan ta emot gudomliga
meddelanden.

De få exempel vi tagit upp må räcka för att den
lilla bokens aktualitet skall framträda. Föfiattarna
vänder sig inte i första hand till fackfolk. Essäsam-

lingen är utmärkt som textbok för studiecirklar,
inte minst ddrför att utgivaren har kompletterat
den med ett urval av litteratur.

v/. K.

Tryggve Lund 6n:. Nihohus Herrnantson bis-
h.op aa Linköping. C\(K Gleerup, Lund r97r,
r43 s.

Dens.: Saenska Helgon, Verbum, Stockholm 1972,
267 s.

Det är främst kyrkohistoriker, konsthistoriker och
litteraturhistoriker som under de senaste futiondena
>återuppt:åckt> och i otaliga detaljforskningar och
monografiska studier spritt kännedom om den

svenska medeltidens religiösa liv och kultur. Till
dem som idogt och flamgångsrikt även hos en

större allmänhet flåmjat kunskapen om dessa länge
fördolda skatter hör Tryggve Lunddn. Under flera
år präglades rent av denna tidskrifts ansikte av
hans hagiografiska bidrag. De häften som innehål-
ler Lund6ns artiklar 

- 
och som till en del utgivits

som särtryck 
- 

är sedan länge slutsålda. Det är
därför tacknämligt att de 

- 
tillsammans med upp-

satser i fleta andra tidskrifter 
- 

till största delen
numera år tillgångliga även i bokform.

Med den föreliggande "tedogörelsen för biskop
Nilolaus }lermanssons liv och verksamhet, har för-
fattaren ,dels velat ge en litterär och teologisk
analys av mannens efterlämnade dikwerk, de fyra
officierna till ära för S:t Ånsgar, S:t Erik, S:ta
Birgitta och S:ta Anna, dels velat ge intryck av
hur landets kyrkliga och politiska situation åter-
speglas i ett enskilt levnadsöde. Det rika materialet
tillåter en tämligen ingående analys av mannen
och verketu. Officierna återges på latin och i
svensk översättning. Det är inte >en sttängt veten-
skaplig utgåvau, säger författaren själv, men vi år
tacksamma för just denna hans inställning att inte
låta oss vänta pä slutgiltigt vetenskapliga editioner
utan göra materialet tillgängligt redan nu. Vi skulle
troligwis inte fått uppleva uppfyllelsen av vår vän-
tan.

I boken om Svenska Helgon möter vi vid sidan
om de mera kända och i historien framträdande
helgongestalterna er hel rad av män och kvinnor
som före reformationen blivit föremål för helgon-
kult, ofta uteslutande i sin hembygd, och även i
senare tid fåa plats i folkuon, i ballad och sägen.

Det är en bok som borde finnas i alla svenska
katolska hem och ingä i alla deras handbibliotek
som har med kyrkohistoria och kristendomsundet-
visning att gön.

I, G.

Apokryferna til'l Ny Testamentet. Utgivna i sam-
arbete med Svenska bibelsällskapet Urval och över-
sättning av Bertil E. Gärtner. Proprius för-
lag, Stockholm r972, r85 s.

Apokryferna kallas en rad fromma skrifter som
skrevs under nytestamentlig tid men som av kyr-
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kan aldrig erkändes som Guds ord som därför inte
upptogs i den samling sktifter vi i dag kallar Nya
testamentet. Trots att apokryferna ofta saknar den
sans som utmärker de >kanoniska" skrifterna be-
lyser de de händelser som bildar grundvalen för
kyrkan och för kristen tro. De ger åkta vittnesbörd
om historiens största under, kristendomens upp-
komst

Det är tacknämligt att biskop Gärtner nu fram-
lägger ett representativt urval ur en litteratur som
hittills till största delen inte varit tillgänglig på
svenska. Knut Hagberg tycks vara den ende som
presenterat ett par exempel i sin antologi >Den
kristna tankenu, Natur & Kultur 1946. Det är inte
minst en glädje att fördjupa sig i den nya bo-
ken därför att Robert Tutner har illustrerat den
med moderna tuschteckningar. Förlaget har givit
den en utsökt typografisk utformning. Man kan
bara önska att den får stor spridning.

IY, K.

Gunnar Hillerdal: Vent iir d,a, Jesus? Yer-
bum/Studiebokförlaget, Stockholm r97 z, 248 s.

Boken vill hjälpa folk att behålla sin kristna tro.
En tad frågor som oroar många i dag behandlas i
tur och ordning. För att ta eft par exempel: Kan
vi lita på evangelierna som historiska dokument?
Var Jesus revolutionär? Hur skall man bedöma
berättelserna om Jesu uppståndelse? Hur såg Jesus
ut?

Gunnar Hillerdal ger inga direkta svar på de

frägor har tar upp till behandling. I stället samlar
han svar som givits århundradena igenom. Han
gör det med omfattande lärdom, men boken blir
på grund därav inte lättläst. En oinvigd läsare kan
lätt känna sig ur stånd att finfl^ rdtt väg igenom
de olika och delvis motsatta ståndpunkter han kon-
fronteras med. Därför kan boken framför allt re-
kommenderas som textbok för studiecirklar med
kunniga ledare.

För övrigt döljer Gunnar Hillerdal ingalunda
sin egen ståndpunkt. Den framträder tydligast i vad
han säger om berättelserna om Kristi uppståndelse
(sid. zaz): ,När allt kommer omkring står man
inför valet att läsa texterna som de lyder 

- 
med
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deras energiska strävan att undersuyka uppståndel-
sens laktatn - 

eller att försöka teorier som direkt
fuängär texterna.>

v/. K.

Stig Eklund, Martin Lönnebo: Tro i ttår
,id, AB Verbum, Stockholm r97r, 2oo s., ca-pris
I<t z6:-,
Det kan, även om författarna inte uor det 

- 
of-

tast gör man ju inte det, när man ger ut en bok 
-if.rägasdttas om fötfattarnas försök att nå dagens

ungdom med det kristna budskapet i den form de
ger det i sin konfirmandbok är lyckat.

Boken är snygg. Fotona är skickligt gjorda, pap-
pelet är fint, lay-outen är intressant. Det är möjligt
att ungdomarna blir tilltalade av denna kombine-
rade läro- och arbetsbok. Men det kan också hända
att konfirmanderna snabbt tröttnar på den trots
dess tilltalande yttre. Uttalat eller outtalat 'år unga
människor alltid obönhörligt kritiska. De söker ef-
ter en fast grund att stå på. De har ingenting emot
att gä i närkamp med något eller någon som inte
genast viker undan eller ger sig. När ungdomar
möter vuxna människor, präster och lärare, är de
inte ute för attleta efter >lekkamrater> eller >kom-
pisao utan de väntar sig möta just det en präst
och en lårare ät, nämligen en vuxen människa, en

som kan komma med en eller annan tankeställare,
en som har något attläta ut, en som kan visa vägen.
Kort sagt: en som tar dem på allvar.

V/, K.

Per Erik Perss on: Att tolka Gt/d. i d.ag. De-
battlinjer i aktuell teologi. C1WK Gleerup, Lund
rg7 t, 17 j s., ca-pris kr 19: 8o hft.

Boken är avsedd som en introducerande handbok
för universitetets grundkurs i religionskunskap.
Men den är mycket mer än en hjälp för universi-
tetsstudenter. Den behandlar frågor som i dag pi-
nar en del tänkande människor. I tre avsnitt ägnar
den sig åt sekulariseringsprocessen, åt bibeltolk-
ningsproblem och åt Gudsbegreppet.

Där Persson behandlar sekulariseringen gör han
sig skyldig till en viss förenkling. rzoo-talets
Aristotelesreception ter sig för honom som en alie-
nation av genuin kristen uo och bibeluoget tän-



kande. Han håller alltså fast vid det han försvarat
i sin doktorsavhandling för 15 fu sedan: Sacra
doctrina 

- 
sri studis till förhållandet mellan ratio

och revelatio i Thomas' av Åquino teologi (Glee-
rup) (jfr Credo 4r, ry6o, 9of.I.). Uppenbarligen
förbiser professor Persson fortfarande att grekernas
tänkande hade wå sidor: dels var det tidsbundet
och är för oss inte längre aktuellt, dels förmådde
grekerna f.ä fatt i och ge språkligt uruyck åt grund-
läggande strukturer i världen och åt allmänmänsk-
liga tanke- och föreställningsformer. Med sitt de-
taljvetande på låt oss säga biologins eller kosmo-
logins område kan grekerna inte längre imponera
på oss. Men den empiriska metod som har fört oss

fram till våra vetenskapliga landvinningar har upp-
stått i Grekland.

För övrigt visar professor Persson sin kända för-
mäga att gestalta stora ämneskomplex. Under hans
skickliga penna blir invecklade sammanhang över-
skådliga och även en nybörjare ffu hjälp att bilda
sig ett eget omdöme. Med litteraturuppgifter för
vidare studium avslutar lundaprofessorn sin nya
bok' v/. K.

Gertrud Thau sing:. Sein und. lVerden, Yer-
such einer Ganzheitschau der Religion des Pharao-
nenreiches. Acta Ethnologica et Linguistica, 23.
Engelbert Stiglmayr, \7ien r97r, 295 s.,:g bilder.

Förfatarinnan är professor i egyptologi och afri-
kanistik vid universitetet i rVien och framlägger
här sin syn på den egyptiska högkulturens religion
och teologi. Boken är skriven med omfattande sak-
kunskap, resultatet av ett helt livs forskningsarbete.
Samtidigt präglas fremställningen av ett intensivt
engagemang. Fenomenen skärskådas inte endast
som en avlägsen tids märkliga manifestationer. De
presenteras i sin förblivande aktualitet. Det gäller
ju frågorna om livets och tillvarons innebörd och
mening. Den för egyptiskt tänkande så karakteris-
tiska >metafysiskau dimensionen, som i den sedan
ett par decennier växande floran av egyptologisk
litteratur sällan beaktats, står i medelpunkten för
Gertud Thausings uppmärksamhet.

Boken ger inte någon systematisk eller historiskt
kontinuerlig framställning utan cenuerar proble-
men Lring tolv huvudteman: myten, djurkulten, gu-

Litteratar

domliga krafter i människan, uppståndelsen enligt
gammalegyptisk föreställning, den uhöge" Guden,
Osiris, etik och magi, mysterierna, attiskt drama i
Egypten, Pantheon, Amun. Författarinnan iir en re-
presentant för den till \(ien knutna humanveten-
skapliga metoden och för vidare sina lärofäders 

-Flermann Junckers (fi77-r962) och \Tilhelm
Czermaks (1889-1953) 

- 
uadition. Många hän-

visningar till paralleller i kinesisk, tibetansk och
även i hellenistisk och kristen kultur låter den all-
mänmänskliga betydelsen i egyptiskt tänkande
fnmträda och belyser samtidigt dess särart

Egyptens kultur präglas, framhäver Gertrud
Thausing, av föreställningen om en dualism inom
en omfattande helhets ram. Helhetens harmoni 

-hypostaserad i gudinnan l\{a'2s 
- 

konstitueras som
en coincidentia oppositorum, ett sammanfallande
av motsättningar. En ende Gud betraktas som den
urprincip ur vilken alla motsättningar emanerar:
vara och icke-vara, möjlighet och verklighet, ljus
och mörker, manligt och kvinnligt. Egyptierna är
trots sin ,metafysiskau livssyn varken världsfräm-
mande eller världsfrånvända, de är ytterst realistis-
ka. Tillvarons yrue och inre dimensioner bildar en
helhet, som det står att läsa i en av >dödsböc-

kernan: >Den som känner till desa bilder, han är
guds avbild". För egyptierna är alhing genomsyrat
av en andlig verklighet. Jordelivet är ett ucheperu>

i ett större sammanhang. Begreppet cbeperu är kan-
ske det mest intressanta uttycket för egyptiernas
konkreta helhetssyn. Med cheperu menas den situa-
tion, den mång{ald av verkliga eller möjliga rela-
tioner en människa står i, som t. ex. hennes karak-
tär, hälsa, själsliga och andliga tillstånd, kön, soci-
ala position, jordiska eller ranscendenta existens.
Vi saknar ett motsvarande begrepp.

Den livsoptimism som dominerar och bär upp
den egyptiska kulturen har i en enastående grav-
konst skapat sig det mest storslagna uttryck. Döden
år en fatofylld och hotad initiationsväg till ett
nytt, intensivare liv. Den är en ny födelse. Och
mumien är den egentliga och den verkiigen sköna
kroppen. Födelse och död framstår som scenväx-

lingar 
- 

övergångar från ett cheperu till ett annat.

Begravningsritualen är det magiska skyddet på den
vandrande själens farliga väg in i ett annat chepe-

rus trygghet. Ur mångfalden av prövningar skall
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vägningen av själen nämnas. I motsats till vår på
effektivitet inriktade kultur döms själen i egyptisk
religion inte på grund av vikten av sina bragder
utan på grund av sin lätthet. Själen måste vägas
upp av den fjäder som ligger i den andra vågskå-
len. Fjädern är symbol för harmonins och ordning-
ens gudinna Ma'at. Egyptiska föreställningar om
trinitet, om uppståndelse, om en gudomlig med-
lare har fitt efterverkningar i den gammaltesta-
mentliga littcraturen. I motsats till Grekland har
uagedin inte utvecklats i Egypten. Spänningar mel-
lan motsatser har i Egypten aldrig sprängt en mera
omfattande helhetssyn.

Den som en gång varit i Egypten och vandrat
omkring i dess tempel och i Kairos till bristnings-
gränsen fyllda museum kan inte undgå att djupt
beundra det storslagna hos denna kultur. Den min-
sta av dess konstnärliga yttringar är laddad med
betydelse, sammanhang och mening. Man häpnar
inte minst inför de många ur kristen tradition iko-
nologiskt välkända modeller som man där möter.
Yarföt hat inte mer av denna gamla kulturs före-
ställningssätt gått in i vårt medvetande?

Martha Venner$em

Stig Strömholm: Suerige r97e. Försök till
en lidelsefri betraktelse. Norstedt & Söner, Stock-
holm t972,484 s., kr 4g; -*moms.
"Det är alltigenom möjligt, att svensk socialdemo-
krati uots alla invändningar dock i grova drag ut-
gör ett förverkligande av den rimligaste ordning
man kan nä fram till i en värld som i övrigt är så

orimlig som vår. En enskild bedömare har inte rätt
att med wärsäkerhet utesluta den möjligheten. Har
emellertid en sådan bedömare gjort sig mödan att
arbeta sig igenom ett urval av ftägorna som före-
faller honom särskilt väsentliga, så har han också
skyldighet att redovisa sina slutsarser. Mina, som
mä vara välgrundade, wivelaktiga eller befängda,
wingar mig att awisa socialismens anspråk."

Med detta lågmälda och wekande omdöme av-
slutar Uppsalaprofessorn Stig Strömholm en dis-
kussion av svenska samhällsproblern, som han själv
beskriver framför allt som ett försök att begripa
det svenska samhälle som omger honom och vars

48

förändringar inger honom oro. Strömholm är jurist
med en bred internationellt inriktad och flersprå-
kig produktion på immaterialrättens område. För
en större allmänhet är han känd som medarbetare
i kulturella och politiska fågor i Svenska Dag-
bladet. Även i Credo har han framträtt (52, t97r,
ryqff.).

I en första huvudavdelning diskuterar Ström-
holm >grundelenaent> i det svenska samhället: sam-
hälleliga förändrings- och låsningsfaktorer samt
den svenska id6produktionen och id6debatten, där
han tycker sig finna en oroande ensidighet. Det
andn huvudavsnittet gäller beslutsprocesserna,
>sakligau, >folkliga" och >fackligau. En särskild
diskussion ägnas utbildningspolitiken och ett av-
snitt behandlar företagsdemokratin. I avdelning III,
med rubriken )Grupper och gruppintresen, be-
handlas bl.a. elitbildning och "antielit>, frihetens
och äganderättens förhållande till jämlikhetsid6erna
och förhållandet mellan frihet och ägande. De sam-
hälleliga styrningsmekanismerna, exemplifierade
bl. a. med kriminalitetspolitiken, behandlas i det
f järde huvudavsnittet.

Tyngdpunkten i analysen Egger pä vad Ström-
holm kallar >människoproduktion" och >männi-
skohanteringn. Det dr från denna utgångspunkt
han undersöker den offentliga debatten och ,det
svenska sortimentet> av id6er, som kommer till
unryck i denna. Även sådana inslag i svenskt sam-
hällsliv som utbildningsväsend,et och den fackbga
organisationen och beslutsproceduren behandlas
framför allt med hänsyn till deras effekter på
mänskliga attityder och mänsklig idealbildning.
Ett eget kapitel ägnas problemet ,samhällsstyrning
och moral>; där diskuteras ingående )ny) contra
ugammal, moral, och den förra befinnes våga lör
lätt och vara otillräcklig för att skapa det usam-

häUeliga cement> författaren efterlyser.
Genom sin öppenhet, sitt allvar, sitt starka be-

tonande av etiska problem, sitt awisande av popu-
lära honnörsord och honnörsföresållningar och
sin, som författaren själv säger, Damatörmässiga>,

ständigt återkommande vädjan till common sense

borde Srömholms bok kunna vara ett givande un-
derlag för debaa i åtskilliga samhällsfrågor, inte
minst i studiecirklar och arbetsgrupper.

nl/f



17i lf ri ed Ruf f : Orgamerpt'knzung. Ethische
Probleme aus katholischer Sicht. \Tilhelm Gold-
mann Verlag, Miinchen r97r, r78 s., DM ze.

Bokens f.ötf.attare, som är jesuitpater och läkare,
presenterar dels uansplantationernas rent medicin-
ska aspekter, dels tar han upp en del etiska frågor
till diskussion. Den biologiska delen är föredöm-
ligt koncis och aktuell. Den etiska delen inger där-
emot vissa betänkligheter. Slutsatserna låter sig lät-
tare gripas än resonemangen, som ofta dr påfallande

snåriga och så rikligt försedda med citat och hän-
visningar till olika källor, att författarens egen tan-
kegång blir svår attfölja.

På tal om rätten att ta transplantat från en död,
som i förväg uttryckligen motsatt sig något sådant,

hävdar Ruff som läkarens rättighet, ja rent av den-
nes skyldighet, att ta ett organ utar hänsyn till den
dödes vilja, om organet skulle kunna vata till nytta
för en annan patient. Som slutsten i ett långt och
ställvis dunkelt tesonemang om människans för-
pliktelser mot samhället framstår denna tes ändå

som skäligen svagt underbyggd. Den är oklok, inte
bara ddrför att den grupp patienter, som avger så-

dana deklarationer, är liten och inte nämnvärt på-

verkar den totala tillgången på transplanat, vilket
gör tesen praktiskt sett onödig, utan framförallt
därför att den ifrågasätter läkarens lojalitet mot
patienten och dennes behov och önskemål
staka sjuka skulle mycket väl kunna vågra att läta
sig tas in på sjukhus, om respekten för den enskilde
i en känslig fråga som denna avtrubbades (detta

oavsett om en vägran från patienten att avstä ftln
organ efter döden är berättigad 

- 
vilket förvisso

kan ifrågasättas). Den klassiska, katolska, patient'
centrerade inställningen har här på ett lika ogrun-
dat som onödigt sätt förflyktigats.

Viktigare är diskussionen av läkarens rätt att ta
transplantat från en döende patieot, om döden där-
igenom påskyndas. Ruff anser, att en sådan rätt
föreligger under vissa omständigheter, nämligen om
följande fem villkor är uppfyllda:

r) den tilltänkte organgivaten befinner sig i ett
sjukdomstillstånd, som inte medger någon form
av personligt självförverkligande, vilket som regel

beryder, aa han/hon är djupt medvetslös,

Utterattlr

z) det finns inga möjligheter till förbätring,

3) hjärndöd kommer att inuäffa inom kort,

4) att ta ett organ vid tidpunkter iftäga är enda

möjligheten att rädda en annan patient ftån den
omedelbart förestående döden,

5) transplantationen ger för mottagaren en möj-
lighet till personligt självförverkligande.

Även här gör tankegången ett artificiellt, skriv-
bordsmässigt inuyck. Det hade varit värdefullt, om
författaren hade kunnat exemplifiera med någon
enda, inte alltför ovanlig situation, där de nämnda
kriterierna är uppfyllda. För de transplantationer,
som har blivit användbara behandlingsmetoder,
brukar inte ingreppet vata sä brådskande för mot-
tagarens del, att det inte kan uppskjutas timmar
eller dagar. Om uttrycket "rädda en annan patientu
skall ha någon rimlig mening, kan ju knappast
någon av de mer experimentellt betonade transplan-
tationsformerna avses (t. ex. hjärta, lungor, lever),
där överlevnadstiden endast undantagsvis överskri-
dit dagar eller veckor. Ätt uppskata tiden för en
patients annalkande död är mycket svårt, även för
en erfaren kliniker, om den inte är så ndra före-
stående, att den Ruffska >tillåtelsen" att operera
före döden blir ur tidssynpunkt betydelselös.

Som helhet har pläderingen för den här sortens
kirurgi på döende patienter en motbjudande karak-
tär av beskäftig klåfingrighet. Kullkastandet av en
patientorienterad katolsk läkaretisk princip kan inte
heller här försvaras med hänvisning till praktiska
fördelar utan tiänar endast som en tillspetsad il-
lustration till ett annat sätt att se på människan i
hennes sociala sammanhang. Som slutsats i ett re-
sonemang kan den endast indiketa närvaron av ett
tankefel. Ått lokalisera detta ligger utanför ramen
för denna anmälan. I bakgrunden anas den roman-
tiska föreställningen om människosläktets enhet som
delvis baserad på organens principiella utbytbarhet
mellan individerna (vars individualitet därigenom
blir en aning oskarp i konturerna). Trots vissa för-
tjänster lämnar boken en besk eftersmak.

Soene Sörenson
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Marc Oraison: Zafall tnd.Leben.Hat die Bio-
logie das letzte l7ort? Knecht, Frankfurt 1972,
r64 s., DM 14: 8o.

Den franske biologen och nobelpristag ren Jacques
Monod har i en bok, som kommenterats på annan
plats i denna tidskrift, f.rarnlagt sina tankar om
det mänskliga livets mål och mening. De senaste

rönen på den cellkemiska fronten leder enligt hans

åsikt oundvikligen till slutsatsen att evolutionen i
dess helhet, innefattande människans uppkomst,
saknar målmedveten plan och måste ses som en pro-
dukt av lagbundna kemiska processer, slumphändel-
ser och naturligt urval. Marc Oraison, läkare och
teolog, har i föreliggande bok sökt bemöta Monods
uppfattning. Oraison misstänker, att Monod har
övervärderat räckvidden av den egna vetenskapen
och gjort sig skyldig till generaliseringar, som har
smak av pseudoreligion snarare än vetenskap. Psy-
koanalysen är ett bra exempel på vetande om män-
niskan, som svårligen låter sig härledas ur cell-
biologiska lagar lutan att därför behöva stå i mot-
sättning till dem. En sund anuopologi måste låta
olika synsätt och metoder komma till tals och
bringas i enklang med varandta utafl att en aspekt

ensidigt odlas på bekostnad av den inbördes har-
oonin. Eller, för att citera Jesus Syrak, som sker i
bokens ingress: ,Tala, du åldring, ty det höves dig,
med mogen insikt, men stör inte musiken.> Man
frestas anföra ytterligare ett av Oraisons citat, med
udden riktad mot den allt högre specialiseringen,
svårigheten att förstå andras tänkesätt och termino-
logi och den alltför vanliga överskattningen av be-
tydelsen hos det man själv sysslar med: >Det jag

inte förstår, betraktar jag som personlig {örolämp-
ningn (hämtat från Sidenskon, av Paul Claudel).
Oraison lyckas vara spirituell utan att verka an-
suängd och hans kritik av superspecialistens världs-
biid har blivit en både roande och sakligt inne-
hållsrik läsning.

Saene Sörenson

Björn Sjövall Kreatio liassyn. Zindermans,
Uddevalla t972, 84 s., ca-pris kr zo: 

- 
inkl.

moms,
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Boken innehåller dels tre uppsatser, som behand-
lar självförverkligandets problem, dels tolv dikter
med samma tema, kallade >Droppen med r r teser.,
Den första essän, >Spänningens villkor>, har sitt
särskilda intresse som ett försök att tolka en kris-
ten omvändelse i författarens prykologiska termi-
nologi. Sjövall introducerat begreppen psykisk
spänning och psykisk energi och beskriver livet
som ett ständigt möte med olika problem, som
kräver energi och spänning för sin lösning. Den
som en truism klingande satsen, att ju mer omfat-
tande och komplicerad en verksamhet är, desto mer
energi kräver den, har fått beteckningen Janets
spänningslag och illustreras med en s. k. spän-
ningstratt. I tratten finns en ,omcentreringspunktr,
som symboliserar en ändring av livets inriktning
ftån en strävan efter egna och närståendes fördelar
till en funktion som Guds medarbetare. Efter om-
centreringen, som likställs med frälsning i rtradi-
tionell> terminologi, ses de dagliga problemen som
givna av Gud, och döden, som tidigare var något
ångestskapande och mystiskt, förlorar delvis sin rea-
litet. I den högsta forrnen av problemlösning, krea-
tiviteten, möjlig först efter omcentrering, samver-
kar den egna strävan med Gud, som så att säga
gör resten 

- 
människan gör visserligen hela tiden

vad hon kan för att lcisa sina problem men lyckas
aldrig helt på egen hand, en högre makt hjälper
till, kompletterar. "Hjälp dig själv, så hjälper dig
Gud!, Medvetandet orn synden är viktigt för den
kreativa. hållningen, om man underförstår, att synd
inte bara är en ftäga om moraliska brister utan
även ofullkomligheter i problemlösningsförmågan,
detta medvetande sporrar nämligen individen till
att försöka bli bättre och bättre. Livet blir så till
en serie ständiga möten med Gud, ja, "varje gäng
en människa i sin strävan ffu uppleva en spontan
komplettering, en problemlösning, som hon inte
sett förut, eller en fulländning, då har ett möte
med Gud ägt rumr.

Med kristen tro har denna framställning inte
mycket att skaffa, det är kanske onödigt att påpeka.

Man behöver fördenskull inte ifrågasätta, att psyko-
logiska teorier av den modell som Sjövall lanserar
kan hjälpa en och annan att trivas bätae i arbetet
eller se ljusare på tillvaron.

Saene Sörenson



Olof Djutfeld,t: Rätt till lia, Kyrkliga För-
bundets Bok-födag, Stockholm r97 t,84 s.

Redaktör Djurfeldts lilla skrift Rätt till liv vill
v^r^ ett kristet alternativ till abortutredningens be-
tänkande >Rätten till abort>. Boken upptar många
berättelser av personal som assisterat vid aborter.
Sådant anses av abortförespråkare som otillbörligr
känslomässig propaganda. Men tyngdpunkten lig-
ger ändå i att förf. uycker på det faktum aft man
i Sverige verkar ha en kronisk mowilja mot att
redogöra för de principiella överväganden som
skulle kunna tala för, resp. emot abort. Det senaste

årtiondets uweckling har inneburit en fortsatt (out-
talad) glidning i riktning mot att se abort som en
rutinmässig operation, analog till medicinska in-
grepp mot en sjukdom. Försök till rationell analys

av denna process har återförts till känslokyla inför
mänsklig nöd. Ligger inte den största faran i just
denna ovilja att redogöra för sig själv och andra
vilka nya etiska och juridiska grundvalar som hål-
ler på att 

- 
och eventuellt bör 

- 
udormas när

ou en kristen människosyn uppenbarligen inte
längre ligger till grund för lagstiftningen? Kan
man i annat fall invända något mot professor Ge-
rard Hafströms yttrande (sid. +q): ,Jag har låtit
placera in i betänkandet i stället för foster en

sjuk, åldrad far eller mor, som hindrar barnens
livsföring och familjeliv ... osv. Tyvärr stämmer
det som hand i handske.>?

A, P.

Lag ocb etik i abortfrågan. Katolska synpunkter.
Redigerad av Lennart Ejerfeldt och Her-
man Seiler. PERSPEKTry 3. Uppsala 1972,
86 s., ca-pris kr 17: 55.

Eftersom den katolska synen i abortfrågan har fätt
en så missvisande framställning i statens officiella
utredning 

- 
en framställning som satte spfu i

den efterföljande debatten 
- 

finns det anledning
att inför offentligheten redogöra för aktuell katolsk
debatt om frägan pä ett korrekt och nyanserat sätt.

Utgivarna hyser dessutom förhoppningen att det
här framlagda materialet i olika avseenden kan
utgöra ett komplement genom att ta upp vissa

mindre uppmärksammade aspekter av problemet.

Litteratur

Flertalet av här publicerade inlägg har vid olika
tillfällen de senaste åren varit införda i Katolsk
Informationstjänst.

Första delen belyser vissa principiella aspekter
av frägan, i synnerhet det problematiska förhållan-
det mellan kristen etik och det pluralistiska sam-
hällets lagstiftning. Andra delen är en både saklig
och frän uppgörelse med abornruedningens sätt att
argumentera. Slutligen återges här för en bredare
publik de nordiska katolska biskoparnas utlåtande,
betitlat Abort och kristet ansvar, som sammanfattar
och kompletterar den katolska synen i frågan. Do-
kumentet offentliggjordes före och oberoende av
den svenska abortutredningen.

,nt

Öyvind S jöhoLm: Santuetets politik. Verbum,
Uppsala t97 2, 4o7 s., ca-pris kr 7 r; -.
På Beskow-forskningens svåra och givande gebit
har domkyrkokomministern i Uppsala öyvind Sjö-
holm nyligen framträtt med en ovanligt lättläst
och fängslande akademisk avhandling. Man följer
den från Nordtyskland invandrade släkten Beskow
eller Besekow genom viktiga delar av väckelsens
r8oo-talssverige. En serie fina kulturhistoriska stu-
dier avlöser här varandra. 

- 
Efter skoltiden

i Stockholm kommer den unge Natanael Beskow
till Uppsala ddr han som teol. stud. diktar nägra av
sina mest uppskattade psalmer och sånger. Ana-
lyserna av dessa hör till de mest fascinerande par-
tierna i Sjöholms docentavhandling, som man i
detta stycke gärna kompletterar med upplysningen
att det till Ack saliga dag finns en melodi (Katho-
lischer Missionsruf IX, Aug./Sept. r9z7) ar Bes-
kows mycket gode vän pater Max Josef Metzger
S. Chr. R. (hos Sjöholm i annat sammanhang Jo-
seph Metzger och österrikare i st. f. tysk). En ut-
landsresa 1884 hör till de många grundläggande
händelserna i Beskows liv, vilka före Sjöholm varit
praktiskt taget okända. Plötsligt avbryter Beskow
teologistudiet och besöker Konstakademin i Stock-
holm. Han återvänder seriare till Uppsala, avlågger
sin teologiska exameo, gifter sig och blir rektor
och predikant i det förnäma Djursholm. Snart
grundar han Sveriges första settlement, Birkagår-
den. Många intressanta internationella paralleller
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Litterarur

uppmärksammar Sjöholm här men förbigår tyvärr
Metzger och pater Impekoven. Precis som Beskow
anklagades för övrigt även Metzger i sin kristna
kärleksiver för att vara marxistisk partipropagan-
dist, en anklagelse som naturligwis måste bottna i
ett genomytligt betraktelsesätt.

r:a världskriget kom Beskow att engagera sig
som radikalpacifist. I detta sammanhang omnämner
Sjöholm även Nathan Söderbloms fredsupprop,
men menaf att detta kommit till rgr5. Det av'
trycktes i tidskriften Die Eiche r9r5, åär Sjöholm
torde ha studerat det, men utskickades redan r9r4
i september strax efter de båda påvliga fredsma-
ningarna, nämligen Dum Europa som Pius X ännu
hann sända ut i början av augusti strax före sin
död och Ubi primum som hans efterträdare Bene-

dict XV avlät redan i början av september må-
nad. (Se härom Karlsuöm, Kristna samförstånds-
suävanden s. z7 ;-f., och Siegmund-Schultze, Na-
than Söderblom s. 13 ff.)

Som Sjöholm alldeles riktigt konstaterar nåt Bes-

kows geniala skaparkraft en kulrnen mellan 5o och
6o års ålder, något som många psykologer som be-
kant anser vara en ovanlig företeelse. Denna höjd-
punkt i Beskows liv sammanfaller i en rad hän-
seenden med den nyorientering som evangelisk teo-

logi och praktiskt kyrkligt arbete upplevde efter
det första väddskriget, och därför förefaller oss

gränsen välvald, när Sjöholm där sätter punkt för
sin undersökning. Man får emellertid livligt hop-
pas att han i motsats till sina nuvarande avsik-
ter fortsätter sitt verk med en framställning av
de tre återstående, kanske ännu mer fascinerande,
årtiondena i Beskows liv. Tanken att någon annan
kommer att behandla denna period ur delvis andra
aspekter och med andra grepp om materialet ter
sig inte tilltalande för den som läst Sjöholms Bes-

kow-studie 
- 

eller bätue sagt: den första delen
av hans Beskow-biografi.

lVabher Mann

Gör an H ass Ier: Kontaät rned. mattmedier, Ver-
bum, Stockholm t97t,2oj s.

>Information var för en tid sedan ett ord som
hängdes upp över en disk i ett varuhus eller över
en lucka på en järnvägsstation.) Så inleder Göran
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Hassler sin bok om massmedier och visar sedan
hur ordets betydelse har vidgats och nu på senare
år kommit att innefatta ett helt ämnesområde som
ger sysselsättning ät mänga anställda inom kom-
muner, större företag och verk. Men information
är ingalunda en verksamhet förbehållen fackmän

- 
det är wärtom oerhört viktigt för ett funge-

rande demokratiskt samhälle att alla människor har
en möjlighet att delta i kommunikationsutbytet.
Att alla med ett minimum av kunskaper om in-
formation verkligen har en möjlighet, vill Hassler
med denna bok visa.

Det är alltså amatörer Hassler vänder sig till,
både aktiva föreningsmedlemmat och enskilda som
är intresserade av att göra sin röst hörd i olika
sammanhang. Boken är avsedd att användas i stu-
diecirklar, och har en föredömlig pedagogisk upp-
ställning. Varje kapitel behandlar ett visst avsnitt
och avslutas med kontrollf ågor pä texten, allmänna
frågor som rör ämnet, diskussionsämnen i samband
med avsnittet och slutligen arbeauppgifter.

Lite teori om medier och metoder tar Hassler
upp och behandlar sedan i olika avsnitt bilden,
press, w och reklam. Det ligger i sakens natur
att vissa kapitel år vål allmdnt hållna 

- 
ds11a

gäller främst avsnitten om w och reklam. Bokens
uppgift är väl snarast att ge en allmän orientering
om hur t. ex. w fungerar som kommunikationsme-
dium, inte att >lLra ut hur man medverkar i wr,
som baksidestexten utlovar. Radion omnämner
Hassler kortfattat som >ett utmärkt men ofta bort-
glömt alternativu. Bortglömt, ja inte minst av för-
fattaren själv! Jag tycker att radion som kommu-
nikationsmedium hade varit värt ett separat kapi-
tel i detta sammanhang. Hassler nämner ju själv
att det är betydligt lättare att få sina id6er accep-

terade där än i w.
Både åskådligt och klart är avsnittet om bilden.

Hassler behandlar på ett lättfattligt sätt olika mo-
ment i bildteknik och exemplifierar dem genom
roliga och intressanta illustrationer. Bildmaterialet
är över huvud taget mycket bra i Kontakt med'
ntassrned.ier och tillsammans med bokens överskåd-
liga och rena layout utgör den i sig själv ett exem-
pel på god information.

Cecilk Sid.enblad.b



Sigrid Gillner: För nagebrång men inte för
tand,röta, Gleerup. Lund r97r, 285 s., ca-pris kr
r5: 

- 
exkl. moms.

Man må dela Sigrid Gillners ståndpunkt eller ej,
i varje fall blir man förtjust över hennes origi-
nella infall och hennes orvungna stil. Man må
vara socialist eller högersinnad eller till och med
kommunist, man känner sig i varje fall utmanad
av hennes obekymrade sätt att framlågga sina syn-
punkter. I sin (inte längre helt) nya bok samlar
hon kritiska tidskommentarer, de flesta skrivna i
anknytning till radio- och w-sändningar.

På sid. r5z f:.zlmlägger hon en sammanfattande
bekännelse: "Vår tid, vår värld, vårt land ffu nog
vånta pä det tidlösa i kristet liv, uppenbarat i
personer, som i egen livsstil, i förkunnelse ger
det, som varje tid behöver, varje människa öppet
eller fördolt bekänner, känner såsom heligt och
vördar. Inom eller utanför allt vad kyrkor och pro-
grammerade trossamfund heter.> 

V/. K.

Ida Friederike Görr es: Sohn d.er Erde, d'er

Menscb TeiJbail. de Chardin. Drei Versuche. Josef
Knecht, Frankfurt am Main r97r, r84 s.

Kort före sin död fullbordade Ida Friederike Görres
denna bok om Teilhard de Chardin. Den bär som
underrubrik Tre försök och består av tre essayer,

Die Versöhnung, Teilhard de Chardins erste und
zweite Person szrmt unter den Åugen einer Frau.

Man har en känsla av att ordet försök är allt-
för blygsamt I varje fall kan man konstatera att
de är lyckade. Mycket har sktivits om Teilhard
de Chardin, som för lekmannen är både begrip-
ligt och obegripligt, men denna bok get en bak-
grundsbild som man gärna rekommenderar aft läsas

som en introduktion. Den omsuidde och fängs-
lande gestalten träder fram i helfigur som lärd och
präst, forskare och mystiker. Inte minst intressant
är avsnittet om Teilhards begåvning för vänskap.
Att boken dessutom är fängslande som en ,etod
roman' gör den inte mindre läsvärd.

Litteratur

Kerstin An6r: Madas år. Diktet och tankar
om Guds Moder i kyrkans år och kyrkans historia.
Proprius förlag, Helsingborg r97r, 55 s., ca-pris
kr rz:5o.

Det är inte varje dag det på svenska publiceras
en bok om Jungfru Maria. Desto glad,are blir man
åt denna till det ytre anspråkslösa bok med ett
gediget innehåll.

Boken inleds med en uppsats av Kerstin An6r,
Vår fru på jorden, som ger en översikt över Ma-
rias ställning och betydelse i olika kyrkor under
århundradena. Hennes förklaring till vad den s. k.
Mariadyrkan i den katolska kyrkan innebär är sä-

kert nyttig, eftersom just detta begrepp ofta varit
en stötesten. Avslutningsvis har Gunnel Vallquist
under rubriken Maria 

- 
en förebild? pä nägra Iä

sidor förtjänstfullt betonat Maria som förebild för
människan 

- 
i11s enbart för kvinnan som så ofta

förr. Hon är oss en ständig påminnelse om Kristi
mänsklighet, summerar Gunnel Vallquist.

Mellan dessa båda uppsatser finns så ett tjugotal
sidor med lika många Mariadikter i anknytning
till kyrkoåret Det hela formar sig till en andakts-
och meditationsbok för både känsla och intellekt

Bhgitta \Y/inbach

Paul K. Kurz: Uber moderne Literatar 3.
Knecht, Frankfurt am Main rg7r, 279 s.

Paul Kurz tilihör en kritikertyp vi i stort sett sak-

nar i vfut land. Han är en bottenlärd litteratur-
historiker, har gedigen beläsenhet på modern litte-
ratur och besitter hela den teologiska och filoso-
fiska skolning man har lärt sig att ta föt själv-
klar hos jesuiter. Normalt bedriver han sin veten-
skapliga gätni'ng vid universitetet i Miinchen och
sin kritikergärning i Stimmen der 7cit. Mycket
av det artikelmaterial som ingår i Uber rnoderne
Lireratur har också tidigare publicerats just där.

I den här vändan behandlar han främst Hein-
rich Böll, Friedrich Diirrenmatt, Giinter Grass och
Uwe Johnson i intängande detaljstudier, oftast
med tonvikt på livsåskådningsaspektet. För den som
tänker sig att behandla någon av dessa författare i
ett bredare sammanhang ger artiklarna helt nöd-Birsilta lVinbäck

z4t
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Litteratur

vändiga infallsvinklar. Men som vanligt är det de

mer översiktliga artiklarna som tilldrar sig det
största intresset för en läsare utan specialintresse

för någon av de enskilda f.örfattarna. Nyare tenden-
ser som dokumentär roman och politiskt engage-

ment tas rpp i Tend.enzen, d.ie netteste Lireratur
benelfend' och andra välbekanta nyheter analyseras

i B e at-P o p-U nd'er gr o und'.

Förhållandet teologi-litteratur tas, förutom i
samband med de nämnda författarta, upp i ett
avsnitt med de intresseväckande kapitelrubrikerna:
Varum ist d.ie cbristlicbe Literutw zu End'e?, Dat
Priesterbild' im mod.ernen Roman och Der zeitge-
nöt$scbe Jesus-Roman. Och kapitlen håller vad de

lovar. Vi får en mängd analyserande information
om praktiskt taget alk som händer inom kristen
liaeratur idag. Och med tanke på hur den informa-
tionen behandlas i andra sammanhang, blir boken
väl värd att skaffa. I-an Melin

Uppbyggande

Flera under senare tid utkomna böcker kan tjäna
som hjälp för det andliga livets växt och odling.

Gunnar Juelsson har under titeln Dagli.gt bröd,
utgivit uBetraktelser ur den Lutherska Kyrkans
skattkammare" (Kyrkliga Förbundets Bokfödag,
Göteborg t97r, 383 s.). För att levandegöra lu-
thersk fromhet har han sammanställt texter av äldre
och nyare författare och fördelat dem på Lrets 366
dagar (till och med den z9 februari har fått sin
text). Biografiska notiser om de gestalter som kom-
mer till tals höjer bokens värde. Man behöver inte
vara lutheran, inte ens kristen, för att ha något
att hämta ur den här samlade visdomen.

Nils-Hugo Ahlstedt, Helge Backman och Per-
Olof Sjögren framlägget under titeln Vila ocb an-
sats en ,bok om retreat> (Verbum, Stockholm
t972, 8z s.). Författarna klargör vad en reuätt
är för någonting. De vill locka moderna människor
att under ett par stilla dagar försöka tränga ner
till tillvarons eviga grund och så få ny styrka för
vardagslivets kamp. Ignatius av Loyola erkänfls som
upphovsman för reträtters nutida utformning. För-

fattarna påstår felaktigt att en svensk översättning
av Ignatius' Exercitia spiri$alia inte finns, fastän
Hans Jägerstad framlagt en sådan redan 196o
(Andliga övningar, Svenska Katolska Akademiens
Handlingar 3, Stockholm u. å.).

Medan Ählstedt, Backman och Siögren vill väcka
inuesse för en meditativ bön ger John Dalrymple,
i England välkänd som predikant och rerättledare,
en praktisk hjälp för bönelivet. I sin lilla bok
The Christian Affhmation (Darton, Longman &
Todd, London r97t, 16z s.) visar han sig vara
angelägen om ett medvetet uttalat ja till det kristna
budskapet. Visserligen måste människan vata be-

redd att låta sig ledas ovanifrån, men till denna
beredskap måste komma en uttrycklig avgörelse.

Så mycket av >gärning, är ofrånkomligt.
Korta böner för sådana som vill vila ut under

dagens bekymmer finner man i wå böcker i fick-
format. Kurt Nyström håller sig till Bibeln. Han
vet att den Heliga Skrift alltid uppmunttar män-
niskan att inte tappa modet. Därför preseflterar

han textstycken under titeln Trösren rnitt folk
(Kyrkliga Förbundets Bokförlag, Göteborg r97r,
86 s.). Lucien Jerphagnon har på grund av nutida
människors erfarenheter föfiattat Böner för omö'j-
liga d.agar (Priöres pour les jours intenables,
Les Editions Ouvtiåres, Paris r97o), i svensk

översättning av Kerstin An6r (Proprius, Stockholm
r97 z, 99 s.).

Yves Raguin går längre, både geografiskt och till
innehållet. På en grund av kinesisk innedighet vill
han bana vägar till kontemplationen, Chemins d'e

la Contemplatioa (Collection Christus 29, Descl6e

de Brouwer, Paris 1969, 164 s.), i tysk översätt-
ning av Hans Urs von Balthasar: lVege der Kon-
tentplation in d.er Begegnung nt'it China (Johannes-

Verlag, Einsiedeln t972, 156 s.). Den franske för-
f.attaren gör det djärva försöket att oavsett skill-
naderna sammanföra västedändsk och kinesisk
fromhetstradition. Han känner till en av dagens

viktiga uppgifter. I en tid då politiken och det

ekonomiska livet spränger nationernas och världs-
delarnas gränser måste även fromhetslivet bli med-

vetet om sin allmängiltighet och nå upp till ett
globalt Plan' 

v/. K.
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Till redaktionen inkomna böcker
H arvey Cox: Dårarnas fesf. Stockholm
1972, Verbum. 205 s., ca-pris kr 36: - exkl.
moms.

Marc Oraison Berufsfindung und Beru-
fung. FranklurllM 1972, Knecht, 129 s.

Dictionnaire de Spiritualit6, fasc. Lll-Llll.
Paris 1972, Beauchesne, 512 sp.

Karl Rahner, Otto Semmelroth: Theolo-
gische Akademie. Frankfurt/M 1972, Knecht,
127 s.

Stig Ström holm: Suerqge /972. Försöktill
en lidelsefri betraktelse. Stockholm 1972,
Norstedts, 484 s., hft kr 48: -+ moms.

Tönnes Kleberg: Medeltida Uppsalabib-
liotek. ll Bidrag till dercs histoia till 1389.
Uppsala 1972, Almqvist I Wiksell, 171 ;.
Sigfridsmässan. Sammanställd av teol. och
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