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Sedan sist
Ett Thomas-år

till minne av Thomas ab Aquinos död föller nu på

Birgitta-året. Det var fu rz7 4, för nu 7oo år sedan,
som Thomas ab Aquino avled vid 49 års årlder. Han
var dä ldrare i teologi i Neapel och var på resa till
Lyon där han som teolog skulle delta i kyrkans r4:e
koncilium. Credo ser sedan länge som en av sina
uppgifter att hålla intresset för Thomas ab Aquino
levande. Under minnesåret kommer vi att i flera
artiklar behandla hans person och tänkande.

Thomas framstår som en av teologihistoriens
mest betydelsefulla syntetiker. Han har prägLat

roslivet inte bara under sin egen tid utan framför
allt under tiderna efter honom. Mer än så. Med sin
obönhörligt nyktra saklighet påverkade han det and-
liga klimatet hos sin epok gch skapade en atmo-
sfår som underlättade vetenskapernas framåtskri-
dande och gynnade uppkomsten av nya forsknings-
grenar. Iakttagandet utgjorde för honom den ofrån-
komliga utgångspunkten för tänkandet, och når
han tolkade en text, ville han alltid först f^ grepp
om den bokstavliga betydelsen.

Thomas var aldrig bekväm för sin omgivning.
Trots motstånd från sin rika, högadliga familj blev
han medlem av dominikanorden som grundats
r5r5, tio är före hans födelse. Dominikanorden
fick sina medlemmar huvudsakligen från borgerliga
kretsar och dess kännemlirke var fattigdomen. Nå-
got annat väckte emellertid ännu mer förfåran hos
hans fromma sarntida och oroar ännu i dag lärda
teologer. Han sammanförde nämligen Kristi
evangelium med gammalgrekisk filosofi. FIan var
helt orädd när det gällde att överta värdefulla insik-
ter där han hittade dem även om upphovsmannen
råkade vara en hedning.

Thomas ab Aquino var emancipationens och
samtidigt integrationens teolog, för act nu framstäl-
la det i en lätt tillspetsad form. En ännu i dag aktuell
emancipation på tänkandea plan var för honom
förutsättningen för och det första steget till en av-
görande integration i det reella livet. Det var å ena
sidan människans, och då speciellt förnuftets sjiilv-
ständighet som han såsom den vitale tänkare han
var aldrig kunde avstå ifrån att hävda. Och det var å
andra sidan de kristna trosmysteriernas glans som
kom hans hjfuta att brinna. Förnuftet är ett slags

öga. Det ger människan hennes oberoende. Om
Thomas nu någon gängvar förälskad i någonting så
var det i förnuftet. Han var på det klara med atr
förnuftets insats - hur mycket den än äger rum i
den enskildes inre - inte alls isolerar människan
och förvisar henne till en öexistens. Tvärtom är sak-
konrakt den bästa basen för mänsklig gemenskap
och för ömsesidig förståelse. Förnuftet kan också
jämföras med örat. Såsom förnuftig varelse kan
människan i siälva verket förnimma det Ord med
vilket den Evige ropar på henne i Kristus. Enligt
Thomas är det kritiska förnuftet faktiskt ett ele-
ment i den kristna tron, samtidigt som ffon ger
människan hennes bästa chanser. långt från att ute-
sluta varandra eller ens inkräkta på varandra kom-
pletterar förnuft och tro varandra ömsesidigt. I och
med att Thomas dissekerade fram både förnufters
och trons egenvärde säkrade han deras naturliga
samspel. På så vis blev han både emancipationens
och integrationens teolog.

Det är sant att vi i dag i mångr och mycket har
nått utöver Thomas och hans tid. Aquinaten har
långt ifrån nycklarna till all vishet i sina händer.
Men vad han har åstadkommit Iår vi inte glömma
bort. Även sådana som älskar att attackera kristen-
domen skulle kunna lära sig åtskilligt av den medel-
tida teologen. Så länge människor har funnits och
finns stär religionen och tänkandet i ett spännings-
förhållande till varandra. Kristendomen har förr
problematiken till en höjdpunkt. Just här har Tho-
mas någonting att komma med. Vilken doktorand
känner sig manad att utforska i detalj vad som här
antytts? Säkert är att Thomas'betydelse sträcker sig
utöver teologins råmärken.

Tron och den profana kulturen har i dagens

Europa i oroväckande grad glidit ifrån varandra. Ett
svalg gapar mellan "religiöst" och profant. Tron
misstänkliggörs som vidskepelse, och kulturska-
pandet nedvärderas som djävulens bländverk. Både
kristna och ateister har vant sig vid art tilldela tron
en tämligen reducerad roll. Massmedia och dags-
pressen räknar knappast med att troende kristna
skulle kunna tillhandahålla vettiga lösningsförslag
inför de mångskiftande problem som pinar oss.

Och många kristna, d2iribland även teologer, anläg-
ger en oklar kädeks- och toleransattityd och visar
sig inte sällan alltför snart benägna att gömma
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sig i elfenbenstorn. Tron ingär ofta en mesallians
med räddhågan, och det profana livet förlorar det
finaste i sin mänskliga anknytning. När det gäller
att råda bot mot denna sjuka erbjuder Thomas ab

Aquino fundamentala uppslag.
Credo vill som både kulturtidskrift och katolskt

språkrör bidra till att överbrygga klyftan. Äkta kris-
ten tro våldför sig aldrig på förnuftet. Tvärtom, den

befriar människan och öppnar nyavägar för henne.
Och profana kulturprestationer har ingen innebo-
ende trend till otro eller cynism. Så länge de är
rrogna mot sig själva är de öppna för en kristen
världssyn. Credo kommer inte att upphöra att
framhälla just detta. Tidskriftens existens som kul-
rurtidskrift är för övrigt ett vittnesbörd om enheten
mellan profant och kristet. Dårfcir år det naturligt
att tidskriftens ansvariga betraktar Thomas ab Aqui-
no som en föregångsgestalt och som en oumbdr-
lig läromästare.

Patrick tVhite
r97 1 ärs nobelpristagare i litteratur har giort sin
kontinent Australien till föremål för en ofta nog så

frän samhälls- och samtidsstudie, där han avslöjar
väIflårdsstatens tomhet, stadens artificiella liv och
språkets urvattning. Hans litterära verksamhet har
uppskattats av en minoritet, men för den srora all-
mänheten i Australien har han förblivit relativt
okänd. Han delar det ödet med mänga författate,
t. ex. på den latinamerikanska kontinenten, som
aldrig lyckats nå ut till de människor vars situation
de beskriver. Författarens isolering i samhället blir
densamma, även om orsakerna till bristen på re-
sponse är väsensskilda.

Mot staden står landsbygden dit Vhite själv dra-
git sig tillbaka, hotad av Sidneys expansion och
uden materiella fulhetens frammarsch". Ofta är det

iust i dessa gränstrakter hans personer rör sig.

'Terminus Road", stora landsvägen till >Barranu-
gliu, stråker för de bngge brödernas vandring i "Den
oförstörbara mandalan, luktar utkant. Det udda
paret har nägot av Becketts osensuella luffare över
sig. Deras här är av "tvivelaktig, vit flårg", "glest
smutsgråtto, huden under ögonen "urblekt vio-
lett". \7aldo är snabb, den tunge Arthur >>rvungen

att springa för att hålla takt med sin bror". Två

2

gamla hundar snor ständigt runt dem. Men hiirvid
stannar likheten med Beckec. Ty Arthur lyckas
uttrycka djupt liggande sanningar, inte på intellek-
tuell väg - boken är en vidräkning med förnuftet -
men på känslans och intuitionens plan.

Även i oDe fyra utkorade> (r96r) rör det sig om
udda människor av vilka Mary Hare, en av de fyra,
kanske är den ensammaste varelse lVhite skapat.
Att vara utkorad innebär ett lidandes historia, men
också en slutgiltig seger. Tanken går tillbaka på den

fudiska legenden om zaddiken som utför goda går-
ningar utan att röna någon uppskattning. Tack vare
romangestalternas exempel skulle ögonen öppnas
pä nägra mäoniskor i den sekulariserade staden
Sasaparilia för "det oändliga i allting". Liksom ar-
gentinaren Borges röier White hdr aningen om
mystiska djup. Kårleken till nästan är något av det
mest centrala hos honom, kärleken och vägen dit.
Och att vägen dit oftast går över lidandet gör att
den värld som White tecknar känns så bekant för
en kristen läsare.

Romanen "Happy Valley" (r939) inleds med ett
motto hämtat från Gandhi: >Det är inte möjligt att
avfdrda legenden om lidandet vilket år ett ofrän-
komligt tillstånd i vår existens. Uweckling bör mä-
tas med den mängd lidande som man har gått ige-
nom. Ju renare lidande, desto högre utveckling."
Enligr White måste man avkläda sig allt för att nå
fullbordan. På självutplånelsens väg lyckas iuden
Mordocai Himmelfarb i ,De fyra utkorade' slutli-
gen nå fram till sin frälsning. Offret av den udda
människan kan likväl ske i ett nazistiskt utrotnings-
läger som i en medelstor stad i Australien. Lidandet
såsom White ser det kan föra rankarna till Simone
\feil.

Vhite griper genom att han alltid är oroad av

"oändlighetenr. Han dr samtidigt som epiker dfupt
rotad i den australiska verkligheten. Hans språk är
utmejslat. I brev, citerade av Ingmar Björkst6n i
dennes studie "Patrick White - epikern från
Australien" (Forum r973) återkommer ofta adjek-
tivet >hårdnackad" för att karakterisera det råma-
terial som författaren har att arbeta med till skillnad
från exempelvis kompositören eller en viss sorts
målare som ,'når närmare Gud". Trots sin skepsis
genremot spräket förmådde rVhite upphö ja austra-
liensiskan till ett kulturspråk.



AMADEO PAOTTNO SJ Människan Thomas
av Aquino

Oanade kanskaper
Studenterna vid universitetet i Köln lyssnar med stor uppmärksamhet till magister
Albertus Bollstädt, som väcker deras entusiasm med sin stora lärdom, sina lysande
kommentarer till Aristoteles verk och sina naturvetenskapliga upptäckter. Bland
alla dessa ungdornar finns en lång, brunhyad och atletiskt byggd italienarc, pägrund
av sin tystlåtenhet allmänt kallad "den srumme oxen från Sicilien>. En av studenter-
na som tror att han är dum tycker synd om honom och erbiuder sig att hiälpa honom
med läxorna. Det dröjer emellertid inte länge förrän den hjiilpsamme upptäcker att
kamraten äger en förvånande intelligens, och snart är rollerna ombytta. Nu är det i
stället oden stumme>> som förklarar mästarens tankegängar för sin gode vän. Någon
tid senare blir den unge italienaren utsedd att delta i en offentlig filosofisk debatt.
Albertus Magnus, som leder disputationen, lågger fram åtskilliga svårbemötta ar-
gument. Studenten glömmer sin långa tystnad, svarar med stor säkerhet och bemäst-
rar alla svårigheter. Alla hör på, mållösa av förvåning. Även magister Albertus
tiger ett ögonblick, så pekar han på sin kirjunge och utbristeyi ,,Ja, ni kallar honom
'den stumme oxen', men iag kan försäkra er att den oxen en dag kommer att böla
så högt att det hörs över hela världen!"

Mästaren blev sannspådd. Få månader efter denna händelse har ryktet om den
begåvade ynglingen, Thomas av Aquino, spritt sig till Europas alla universitet. Så

smäningom kommer den unge mannen att kallas >Doctor Angelicus" på grund av

sin >änglalika intelligens. Han kommer också att få heta "Skolornas ängel"; en
stor del av sitt liv tillbringade han nämligen som lärare vid olika universitet
bland hundratals unga män som han älskade, upplyste med sin vetenskap och

skyddade från tankens villfarelser. Dante skall en gång studera Aquinos verk och
möta honom "i solens segrande och livgivande sken".

>Han närmast, på min högra sida, var
Albert av Köln, min lärare på iorden;
Thomas Aquinas själv som namn jag bar"

(Par. X, 97-99, enligr översättningen 
"n 

Åke Ohlmarks).

Ocksä inom målarkonsten har åtskilliga mästare hedrat hans minne med sina verk;
så t.ex. Rafael med sin 'rDisputation'r, och Rubens med sin "Kyrkans lararerr.

Stildent i Neapel

Thomas föddes i början av r22, i borgen Roccasecca, nära den lilla staden
Aquino, kungariket Siciliens sista utpost, rz5 km från Rom.
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Fadern, Landolf av Aquino, greve och länsherre, stod högt i gunst hos kejsar
Fredrik II, och kallades av honom ,'Den rättrådige". Modern Feodora tillhörde en
förnåim normandisk släkt. Tillsammans hade makarnatolv barn: fyra flickor och åtta
pojkar. Thomas var yngst bland bröderna.

Av dessa blev samtliga utom en riddare. De deltog i korstågen och dessutom i alla
de krig som ständigt utkämpades i kejsardömets olika länder.

Sin första undervisning fick Thomas hos beqediktinerna i det närbelägna klostret
Monte Cassino. Femton år gammal beger han sig till Neapel för att srudera filosofi
och litteratur vid universitetet dår. Han finslipar sina kunskaper i latin med hjälp av
>>cursusmetodentr och tillägnar sig den harmoniska stil han senare kommer att
använda i sina tal, skrifter och liturgiskaseqaentiae.

Filosofin är hans favoritämne. Vi känner namnen på hans lärare: Martinus av
Dakien och Petrus av lrland, båda av aristotelisk inriktning. Det dröjer inte länge

förrän den unge srudentens arbete kröns av framgäng. Tillsynes ointresserad av de

resultat han uppnått sruderar han outtröttligt vidare, driven av kunskapstörst och

okuvlig energi. Han åger inte bara en djuplodande intelligens utan också ett vänligt

och okonstlar sätt som gör honom omtyckt av alla. Här gör han sina första erfaren-
heter av den ,rsanna vänskapo som han sedan kommer att skildra på ett så mästedigt
sätt.

Den akademiska samvaron förfinar yttedigare Thomas medfödda sensibilitet och
hans sätt kommer alltmer att präglas av utomordentlig älskv?irdhet. Det var sådan

Dante såg honom i tolfte sången av sinParadiso.
Dessa biografiska anteckningar skulle vara mer än lovligt ofullständiga om de inte

också sade något om Thomas fromhet. Den unge akademikern visste en hel del om
livet och om de politiska ränkspel som också hans egen familj var inblandad i, med
eller mot sin vilja, men han fOrblir ffogen de l?irdomar han ått i Monte Cassino. Vid
slutet av sitt fjiirde år vid universitetet födorar han sin far och modern blir familjens
överhuvud. Hon är en energisk kvinna, mycket mån om familjens prestige. Thomas
var hennes älsklingsbarn; hon var medveten om hans utomordentliga duglighet och
Fåste - inte minst för familjens räkning - de ljusaste födroppningar vid hans

framtid.
Thomas är med sina nitton år medveten om sitt geni och om sin privilegierade

stiillning i samhiillet. Allt tyder på att han gån en lysande framtid till mötes. Men han

har nu upptäckt det andliga livets vidare horisonter och kan inte släppa tanken på

det. Hinder reser sig i hans väg. Han röjer undan dem alla och söker inträde som
novis hos predikarbröderna:

"Sjiilv var jagi den hjord som lamm attfinna,
vilken - om e j den planlöst irrat har -
fätt hos Dominicus fett bete vinna',
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(Par. X, 94-96).
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Den segrande fången
Med en förkänsla av att familiens reaktion kommer att bli våldsam lämnar Thomas
Neapel, dock inte utan en viss saknad. En dag skall han återvända dit som berömd
lärare.

Thomas beslut blir en svår chock för grevinnan Feodora. Omedelbart befaller hon
sina söner - de som befinner sig i Toscana, i kejsarens tjänst - att hejda och fanga
in Thomas som nu är päväg till Bologna.

Det är i maj månad t244. I närheten av Aquapendente har några munkar satt sig
att vila vid randen av en källa. En ryttargrupp närmar sig i rasande fart. Bland
männen känner Thomas igen fyra av sina bröder. Utao en hälsning befaller de
honom helt kort attlågga av munkdräkten. Då Thomas bestämt vågrar att göradetta
griper de honom och för honom med våld till borgen Roccasecca. Hans Pådernehem

har nu förvandlats till ett strängt bevakat fängelse. Det skall dröja flera månader
innan ynglingen kan ra ett steg längre än till den nedftillda vindbryggan. Grevin-
nan Feodora våd.jar, hotar och svär slutligen på att hon aldrig skall låta honom
resa. Den lätt nedstämda fångne söker röst i studierna. Han ber om fler böcker,
läser Aristoteles skrifter och lå"r sig Bibeln utantill.

Den som har mest att invända mot Thomas beslut är yngsta systern Marotta.
Brodern ger sig tid an utförligt förklara sin ståndpunkt. Efter hand blir han förstådd
av sin syster och även hon bestämmer sig för klosterlivet. Så småningom blir hon
benediktinnunna i klostret i Capua.

Efter ett år återkommer.de frra bröder som överföll och förde bort Thomas då
han var pä vag till Bologna. Då det visar sig att Thomas står fast vid sitt beslut
misshandlar de honom, tar ifrän honom böckerna och spärrar in honom i en

kammare längst inne i slottet.
De råbarkade krigarbröderna gör nu ett sista försök att fä Thor:ras på fall. De

skickar bud på en av stadens mest beryktade skökor som med eft utmanande leende
träder in till ången i hans ensliga cell. Med en eldbrand i handen viirjer sig
ynglingen mot hennes förförelsekonster och den sköna sirenen f'ar återvända med

oförråttat ärende.
Så småningom blir bevakningen mindre sträng och fången kan förbereda sin flykt.

Han klärtrar över borgmuren; en häst stå,r redo på andra sidan och försvinner
snabbt som blixten med sin ryttare. Efter att i sexton månader ha suttit fängen

hos sin egen.familj är Thomas äntligen fri att följa sin kallelse.

Vid Europas unioersitet

Albertus Magnus i Köln som redan känner sin tystlåtne lärjunges geni gör honom
till sin medhj?ilpare i undervisningen. Från denna tid härstammar en av Thomas
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första skrifter, De Ente et Essentia, som redan innehåller huvuddragen av den
thomanska filosofin.

tz5z kallas Thomas att föreläsa vid St*diam Generale i Paris. Han får emellertid
allvarliga svårigheter att kämpa mot, delvis på grund av det angrepp som Guillaume
de S:t Amour riktat s161 liggarordnarna. På vissa håll befarar man att Thomas inte
skall vara den allvarliga situationen vuxen. Den nye baccalaureus visar sig dock vara
en seg kiimpe som inte ger sig ens för de svåraste motgängar. I dessa Stadit
Generalia innehades varje lärostol av en m4gister, försedd med den högsta kvalifika-
tionen licentia docendi. Han assisterades av en baccalaureus. Dessa båda undervisade
varje morgon mellan första och sjätte timmen, dvs. från 6 till rz. I;åsåret omfattade
tio månader, dvs. fyrtiotvå veckor av effektiv undervisning. Fritiden var med andra
ord knappt tillmätt!

Thomas började sitt arbete med att hålla föreläsningar över Petrus Lombardus
Sententiaran libri. Pä tolvhundratalet hade bildningen föga utbredning bland mas-
sorna, medan universitetscentra stod på en så hög kulturell nivå att vära moderna
universitet torde ha svårt att nå upp till den.

Bara efter nägra fa lektioner har ryktet om den nye läraren spritt sig till hela
universitetet. Unga människor tycker alltid om det som är nytt och originellt. Och
det var just det nya och originella som var den dominerande tonen i Thomas
föreläsningar. De problem och argument som framläggs, de slutsatser som dras -
allt är nym. Med andra ord: han formulerar sanningen på ett nytt, klart och djupsin-
nigt sätt. I;årosalarna känns trånga. De entusiastiska studenterna inspireras av sin
l2irare till intensiva studier.

Det är under dessa år som den helige Thomas åstadkommer ert av sina mest
betydande verk Qtaestiones Dispztatae de Veritate.

Efter fyra år som baccalaureus kunde man erhålla licentia docendi om man hade
fyllt trettiofem år. Thomas uppfyllde inte detta krav, men den akademiska kåren
wekade inte att tilldela honom graden Magister in Sacra Pagina.

De filosofiska debatterna var oftahetsiga. Men Doctor Angelicus lägger fram sina
argument med orubbligt lugn och med stor fasthet och älskvärdhet. Vid den tiden
lä€gs också grunden till vänskapen mellan Thomas och den högr begåvade francis-
kanen Bonaventura,även kallad "Doctor Seraphicusu. Trots att de båda männen

har olika uppfattningar i åtskilliga frägor forblir de alltid förenade i djup vänskap. I
elfte och tolfte sången av Paradiso skall de båda mästarnas vänskap en gäng förevi-
gas. Här sjunger den "änglalike" dominikanen Franciskus lov, medan den 

'rserafis-
ke' franciskanen höviskt svarar med att betyga Dominicus sin vördnad.

Frankrikes konung, den tappre men mindre lyckosamme korsriddaren Ludvig IX,
inhiimtar ofta Thomas råd i olika statliga angelägenheter. >Prudentissimus frater
Thomas" var också i sådana ting en auktoritet. Efter vespern, kvällen före det
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kungliga rådets sammanträde, brukade kungen redogöra för de frägor som skulle
behandlas följande dag - regelbundet fick han sitt svar morgonen diirpå.

Efter ytterligarc nägraår kallades Thomas till det påvliga hovets Stadiilm Generale,

ett slags ambulerande universitet, och liksom hovet grundat ungeFår tio år tidigare.
För Thomas vidkommande blir detta en synnerligen fruktbiirande period. Han
följer detta nya kringresande universitet och undervisar i Orvieto, Rom och Viter-
bo. Undret i Bolsena, senare förevigat av Rafael, har gjort ett djupt intryck på
påven, som ger Thomas i uppdrag att förfata eller sammanställa de liturgiska
texterna till den nyligen instiftade Helga Lekamens fest. Detta officium, där teologi
och poesi har ingått en harmonisk förening, inleds med de bekanta orden:

,rLauda, Sio n, Salvatorem
Lauda Ducem et Pastorem
in hymnis et canticis!>

vars vzilljud yttedigare framhävs av den gregorianska melodin.
Från och med nu tycks Thomas ryktbarhet inte längre känna tägra grdnser.

Pävarna hyser den största aktning för hans lairdom och snille. Från alla håll i
kristenheten vänder man sig till Doctor Angelicus med sina frägor och wivel. Vid
denna tid skriver han också en bok om den politiska makten: De Regintine Princi-

!am.
Men han ägnar sig också åt praktisk verksamhet. Vid ordensskolan i Santa Sabina

i Rom grundar han ett nytt universitet.
En vän, broder Reginald, är honom till stor hjälp i de alltmer ryngande arbetsupp-

gifterna. Thomas visar honom sin tacksamhet på många sätt, bl. a. genom att till-
ägna honom sitt Compendiam Tbeologiae, där han kallar Reginald "Socium
Carissisimum".

Under de tvä åren i Rom påbörjar han det gigantiska verket Summa Theologiae till
vilket han fått uppslaget då han under sina föreläsningar över Petrus Lombardus
Sententiarian libri blev medveten om studenternas svårigheter att förstå texten.

n69 kallas han åter till universitetet i Paris där han hälsas med stor enrusiasm.
uDen gode broder Thomas', - för att tala med Dante - ?ir populår bland studen-
terna, som gärna söker hans sällskap.

Absorberad av sitt arbete och med tankarna upptagna av ett svårbemästrat pro-
blem blir han inbjuden till middag hos sin vän Ludvig IX. Som man förstår har han
inget annat val än att acceptera. Kungen ger honom platsen på sin högra sida.
Italienaren försjunker i tankar. Men plötsligt rycker han till slår näven i bordet och
ropar: 'Actum est de Manichaeis! o (Det skallväl ändå sätta manikeisterna på plats!).
Ceremonimästaren vet inte riktigt vad han skall ta sig till. Thomas åir själv förvånad
och ber om ursäkt för sin tankspriddhet. Kungen ler, i glädje över att det är vid hans
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bord som Thomas har gjort sin filosofiska upptäckt och befaller sin sekreterare att
genast anteckna den tankspridde teologens ord.

Solen dalar

Är ,z7z kallas Thomas plötsligt bort från Paris. Hela universitetet år i uppror och
yrkar i en skrivelse pä att fa behålla honom. Men konungars vilja måste respekte-
ras. Kad av Anjou, konung av de båda Sicilierna, önskar överflytta honom till Nea-
pel d?ir han skall inneha lårostolen i teologi. I sin lilla och tränga cell, som ännu
finns att beskåda, arbetar han intensivt pä att avsluta tredje delen av sin Summa
Theologiae. Verket blir emellertid aldrig fullbordat. Det otroliga inträffar pä

morgonen den sjätte december v'dgrar han att diktera eller skriva så mycket som
en enda rad mer. På alla övertalningsförsök svarar han endast: "Non possum! Non
possum!>.

Det berfttas att Vergilius, då han kände döden nalkas, bad att man skulle bränna
Eneiden som han ansägvara ofullständigt genomgången. Den helige Thomas hade

om och om igen tänkt över de olika artiklarna i sin Summa. Men nu förefaller
honom alla dessa underbara sidor vara nsom halmrr, och han saknar mod att lägga
fram teorier som redan blivit honom förhatliga. Han har nu tankarna på annat håll.
Den trofaste vännen Reginald berättar att han fått uppleva en glimt av ,'de eviga
tingeno. (I sin ungdom hade Thomas av hela sin sj?il uott på vetenskapen. Efter ett
liv av outtröttlig forskning hejdar han sig då han ser princip ställas mot princip,
system mot system. Förundras kanske inte vetenskapsmannen då han i sitt teleskop
upptäcker stjärnhimmel efter stjiirnhimmel, rymd efter rymd?)

Thomas är trött. I januari månad beslutar han sig dock för att resa till det allmänna
kyrkomötet i Lyon. Under resan känner han krafternaavtaoch begåir att bli förd till
cisterciensklosffet i Fossanova, inte långt från Rom. Dair levde han yttedigare en
månad, stilla och undergiven, till stor uppbyggelse för sin omgivning. Benediktin-
munkarna som en gängsAry Thomas sol höja sig ovan horisonten i Monte Cassino
bevittnar nu med sorg i hj2irtat dess fridfulla nedgång. Thornas dog den sjunde mars
rzT4vid nyss fyllda fyrtinio år.

Hans gamle liirare Albertus Magnus grät bittert vid underrättelsen om sin lår-
junges död. Universitetet i Paris ger i ett brev uttryck åt sin sorg över den store
bongångnes död.

I Oxfords rzoo-talskodex har en lårare gjort en anteckning efter den sista
paragrafen i den ofullbordade Summa Theologiae: >Hår dör Thomas. md, vad du
är grym."
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'rJag fick en känsla av att ha varit orättvis eller ha burit falskt
vittnesbörd, av att ha skildrat förhållandena i stan på err särr som
inte stämde med verkligheten" (Fleinrich Böll, "Ungdomens
bröd").

Ironiker brukar inte bli allmänt älskade - i varje fall inte av sina offer. Eftersom
Heinrich Böll strör omkring sig ironiska infall och satiriska hugg åt olika håll har han
vissedigen blivit mycket såld men inte särskilt omtyckt i vissa kretsar. Succderna
kan han ju inte gärna ogllla. Och bristen på varmare känslor från dem han risat
tycks han b?ira med ett visst jåimnmod. Han är ju numera rejält etablerad.

Det går lätt att göra upp en lista över yrkesgrupper och liknande som blivit
föremårl för Bölls vassaste tunga: militåirer (i befälsställning, sZirskilt högre), kyrkliga
dignitåirer (katolska, även lägre såsom jesuiter och nunnor), industrimän (större och
mindre, inklusive miljoniirer), författare (olika typer, s?irskilt de feta), kulturknuttar
(alternativt -doktorer både i BRD och DDR), medlemmar i CDU (och katolska
kvinnoföreningar, oftast också CDU, såsom Böll framstZiller det). Vi kan konstatera
att Böll, när det gåiller föremålen för ironi och satir, har ett brett register och han
undantar inte alltid sig sjZilv. Mänga har alltså anledning att i Böll se ett problem och
han gör inte mycket för att verka mindre problematisk.

Inom den politiska sektorn är det CDU som år de hårdaste slängarna. Böll
bekänner sig snarast till socialdemokraterna - de båda nobelpristagarna Brandt och
Böll har utbytt hjiirtligheter, när det begav sig för resp. - men det sägs att Böll inte
lär vara partiansluten. Bölls sen,rste cause c6löbre är hans ställningstagande till
Baader-Meinhof-ligan, något som också resulterade i en bok (Freies Geleit fiir
Ulrike Meinhof, Ein Artikel und seine Folgen, r97z).Nobelpristagaren Brandt
pahejad av nobelpristaSiaren Böll segrade i det valet över den arme Barzel, CDU.
Alla konservativa nobelpristagare ?ir våil döda.

Det iir inte min avsikt att hå'l ga närmare in på den politiska problematiken, när
det g?iller Heinrich Böll, dels skulle det leda för långt, dels kan det knappast
intressera svenska läsare. När politiska sammanhang dock någon gång måste berö-
ras, torde det vara nyttigt att känna till några enkla fakta, nZimligen art der är stor
skillnad mellan det tyska socialdemokratiska partiet och det svenska samr art det
inte finns någon större likhet mellan det ryska CDU och det svenska moderata
samlingspartiet.

Elakheter orn människor och wmhälle

Även om Böll inte skrivit någon genomarbetad samhällskritisk roman innehåller
dock flera av hans böcker samhiillskritiska partier. Under de fyra åren mellan
debuten och romanen "Und sagte kein einziges $?ortr, (rgS) kunde Heinrich Böll
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betraktas som krigsskildrare eftersom det är kriget som d2ir skildras och på ett
indirekt sätt kritiseras. Men med den romanen börjar också samhlillskritiken. Böll
är inte längre snäll och vålanpassad. Den svenska översättningen av Per Erik

reflekterad och mer meningsfull än originalets (den svenska översättningens ur-
sprungliga titel har i senare utgåvor övergivits) och torde vara den första bok av Böll
som översatts till svenska. Boken handlar mycket riktigt om de wå makarna Fred

och Käte Bogners lidande och kärlek. Böll har här nått en höjdpunkt i sin förmåga

att skildra små, utslagna, misshandlade, obetydliga människor så att deras betydelse

ändå framgåLr, deras betydelse som människor i ett samhälle som ger dem ytterst usla

villkor. Romanen tillhör den kategori av litteratur som litteraturkritiker betecknade
som >Triimmerliteratur, - ruinlitteratur. Till den litteraturarten hade då Böll redan

ry52 bekånt sig i en argsint artikel $fr Credo 54, f,t 5, 1973, siå' zo6).

Fred Bogner har lämnat sin familj, hustrun Käte och tre barn. Käte berättar: ,'Han
liimnade oss för två månader sen, övernattar hos bekanta eller på något härbärge

diirför att han inte längre ståf, ut med den trängabostaden, med fru Frankes närvaro
och med det förfärliga v'ägg-i-väggförhållandet till Hopfs. Den gången sammansvor

sig bostadsnämnden, som uppför en mängd nybyggen i utkanten av stan, emot oss

diirför att Fred dricker och församlingsprästens omdöme om mig inte utföll s?irskilt
gynnsamt.> Den bostad de har är miserabel. ICåte beskriver den: "vår bostad: ett
enda rum, från vilket vi med en fanemägg har styckat av en alkov, diir vår minste

sover och där vi stuvar in allt möjlig[ skräp. Frankes däremot hat fyra rum för egen

räkning: kök, vardagsrum, sängkammare och ett slags förmak d2ir fru Franke tar
emot alla som kommer på besök." Det rör sig naturligwis om en och samma våning
som Bogners rum är avstyckat ifrån. Fred reflekterar: >För am komma över en

större våning behöver man pengar, behöver också något som heter energi, men vi
har varken det ena eller det andra.r Men detta att Fred super, klassar ner honom.
Han super vissedigen inte så ofta, inte ens en gängi mänaden, men man känner till
det och det är nog. Även på hans arbetsplats känner man till atthan super och det är

risk att de högre cheferna skall tala med honom om det. Hår exponerar alltså Böll på

rysk mark, i den glada staden Köln, ett alkoholbigotteri av rent småländska propor-
tioner! Freds och K:åtes misär skildras mot bakgrunden av överdådiga och oerhört
dyrbara reklamjippon vid den i staden pågående droghandlarkongressen.

>Vi hälsa herrar droghandlare välkomnao, står det på en stor vit transparang vid
järnvägssrationen och pä andra ställen i hela stan: "Tala med din droghandlare".

"Vad är du utan din droghandlare?"
Det samhälle som år päväg uppåt efter kriget vill giirnaglömma ruinerna. Det

samhället kan inte göra nägot för mänskliga ruiner från kriget som saknar pengar

och energi, som super och slår sina barn d?lrför att de är fattiga.

IO
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Att välja ett sådant ämne för en roman och skildra sådana människor, att påpeka

att en misär som familien Bogners kan finnas mitt i den begynnande välFården måste

i och för sig kännas irriterande för mänga. Dessutom har säkerligen Bölls små

nålstick gått in. Och många har säkert avfårdat denna nyttiga roman med ett
föraktfullt >Trömmerliteratur! o

Till kategorin ruinlitteratur kan även 'rHaus ohne Hriter" (r9 1'4) föras (sv. övers.

'rHus utan väktare" 1972), en litteratur som Böll bekänner sig till, värderar högt
och inlägger en alldeles speciell grad av angelägenhet i. Den är en blandning av

skildringar av vuxna och barnskildringar. Huvudpersonerna är wå krigsänkor och
deras pojkar. Den förmögna änkan, Nella Bach, 37, drömmer sig bort från vardagen
i ett slags film som handlar om hennes liv tillsammans med den stupade maken Rai,
den store poeten. På grund av sina drömmar vill hon inte gifta om sig. Hon saknar
ann,us inte anbud. Hon försummar sin poike, Martin. Den utfattiga fru Brielach
sammanbor med Leo, som inte vill gifta sig med henne och behandlar henne

avskyvärt. Hon har en liten dotter med honom förutom sonen Heinrich, vars far är

den stupade maken, "den leende pansarfanjunkarenr'. Fru Brielach skulle gåirna vilja
gifta om sig men hindras av wå omständigheter: hon håller på att tappa ånderna och
har inte råd att skaffa sig nya, trors att randläkaren gör sitt bästa för att hjälpa henne,
men framförallt, om hon gifter om sig förlorar hon automatiskt sin pension efter
den stupade maken. Därför blir hennes sammanboende med Leo - den fjiirde
ofarbroro som hon sammanbor med och t förenar sig med" efter makens död - ett
ekonomiskt och moraliskt problem för sonen Heinrich, som fåft namn efter fadern
och i andra hand också ett moraliskt problem för hans kamrat Martin, Nellas son.

Sammanboendet och att modern trförenar sigo med ,rfarbröderna> och för övrigt
alla vuxna har nägot med "OMORALISKT" ^tt 

gö:a. De båda pojkarna söker
också något slags kontakt med sina fäder.

Av Heinrichs far finns ett fotografi, en leende ung man. Av Martins far finns ett
porträtt och mormoderns berättelser. Fru Brielach berättar ingenting om fadern för
Heinrich och Nella berättar ingenting sj?ilv för Martin. Hon bara drömmer och är

stundom bitter inför nuet och den behandling Rai och hans dikter nu utsätts för -
,rdetta tema var alltid lika användbart: en diktare, fallen i Ryssland, motsåndare till
systemet - var han inte symbolen för en meningslöst offrad ungdom, och var han

inte - med optiken litet omsvängd - symbolen för en meningsfullt offrad ung-

dom?' I nLgra korta sarser visar Böll upp ett av efterkrigsddens svåraste problem
för ansvarskännande och moraliskt medvetna människor.

Ett annat problem reflekterar Martin över, när han besöker den kasematt i en

park i staden, där hans far och 'rfarbror Albert" satt fångna i tre dygn och torterades
av nazister, där Absalom Billig, som målat porträttet av fadern, blev mördad, det

första judemordet i staden. Martin funderar: "Mord hade skett här, hans far hade
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pryglats hdr, sparkats, Albert också. NAZISTERNA hade gjort det: ett ord som
inte framkallade någon klar förest?illning, ett ord som förklarades annodunda av

Albert än i skolan. I skolan ansågs OMORALISKT förskräckligt, men själv tyckte
han inte Brielachs mor var så förskrålcklig, bara ordet som hon hade sagt. Albert
tyckte att NAZISTERNA var förskräckliga, men i skolan framställdes de INTE SÅ
oÅuC,t; andra fasor överskylde de INTE sÅ oÅuCa NAZISTERNAS: ryssar-
na.>)

Böll har i dessa och många andra fall en förmåga att framstålla obehagliga fakta
och attityder på ett sådant sätt art mångaiom har ftillt liknande omdömen och haft
och har liknande inståillning till de wå svåra problemen, den offrade ungdomen och
nazisternas större eller mindre skuld, måste känna sig tr2iffade och bli irriterade när
problemen exponeras så nakna och utan de nyanser som kan förklara och förlåta
mycket i denna våirld.

Böll belyser alltså krigsänkornas situation och svårrigheter i början pä r95o-talet.
De Zir båda wå ruiner från kriget, på något sätt halva människor trots att de har sina
barn. Den ruinerade staden förmår inte hjZilpa dem och en så trivial sak som
lösänder blir en frägaom liv och död för fru Brielach. HjZilp kan hon fä men inte av

samh?illet utan privat och således inte utan motprestationer av erotisk art.
Böll beskriver hZir problemen delvis avspeglade i pojkarnas tanke- och fantasiliv

men utan samma indignation och engagemang som i "Lidande eros>. Han ställer
frägorna, målar upp problemen, och låter dem sjåilva tala. Han gör som vanligt inga
större försök att lösa problemen. Kanske {u de inte att lösa. Romanen avslutas som
ofta hos Böll pnska snöpligt mitt i dess mest dramatiska skede - givewis utan att
han talar om "hur det går". Slutkapitlet, som utgör ett slags upplösning av alla
romanens knutar, berättas och ses genom poikarnas ögon. Det blir dZirför suddigt i
konturerna, bara brottstycken av handlingen skymtar. Pojkarna somnar snart. Gör
Böll detta med avsikt? Böll säger sällan rakt ut vad han tänker. Gör han det i den
pedagogiskt goda avsikten att fa läsaren att tänka sjåilv?

Böll använder sig hlir av tekniken att omge huvudpersonerna som själva, friimst
då änkorna, tecknas som gåtfulla och allvadigt skadade av kriget, med en uppsätt-
ning av de mest bisarra personer. Endast ett par av de människor som befolkar
romanen gör intryck av att vara t2imligen oskadade och förhållandevis kloka - de
flesta är ett slags ruiner.

Man kan säga att "Lidande €ros>r >Und sagte kein einziges 'Wortrr, är den enda
roman där Böll tillåter huvudpersonerna arr göra ett ftirsök atr lösa sina problem.
Han tillåter även Fred och IGte att lyckas med försöket, det vill säga att göra det
bZista möjliga av en hopplös siruation, för att tala med T. S. Eliot.

Engagemang skymtar bara fram, nZir Böll låter Nella yttra sig i sin inre monolog
om litteraturvetare som skriver mer eller mindre begåvade uppsatser och essäer om
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Rai och hans dikter och som hon uppsöks av: "ynglingar, klädda med utstuderad
slapphet, . .' . vilkas givmildhet aldrig överskred en viss vältempererad grad . . . och
det tycktes finnas hela kompanier utstuderat klädda slappa ynglingar som skrev
essäer outtröttligt sysslade med att skapa symboler. Flitigt, prydligt, ih2irdigt, med
inte för mycket, inte för litet entusiasm vävde de på kulturens gobeläng: flyhänta
svindlare, som log mot varandra som augurer när de träffades. Åt dem var inälvorna
prisgivna. . ."

På något sätt verkar både Nella - som för övrig1är j'åmngammal med Böll - och
fru Brielach tillsammans och var för sig vara försrudier till Leni Gruyten i >Grup-
penbild mit Dame" och ,Haus ohne Hiitero tar på samma sätt som romanen om
damen upp en hel del av krigets problem och problemen med nazismen, de frågor
som Böll behandlar utförligast och mest elgagerr i ,Billard um halbzehn" (1959).

De som i likhet med Böll inte kan glömma kriget och nazisttiden, får sina minnen
uppfriskade av hans böcker. De fär inte ostört leva i nuet och framgången. De som
varit militårer, särskilt i chefsställning och givit order om grymheter kan inte förbli
oberörda av Bölls fräna skildriogar av konsekvenserna. De som haft en liten smula
sympatier för nazisrnen, de som i nazismen sett något som ehuru behiiftat med vissa
brister, ändå hade en hel del gott i sig - ja1h^r sjålv träffat sådana av både svensk,
tlsri och annan nationalitet - de som vill bortse frän att det tyska samhället liksom
alla andra inom sig har människor som misslyckats, de som blivit förmögna men ät
utan generositet, de som inte blivit helt och hållet egoistiska eller avtrubbade, de
som inte vill erkänna att varie människas egen, personliga ondska och gudsfrån-
vändhet har en liten men betydelsefull del i den allmänna ondska och generalego-
ism som behårskar våidden i dag såsom den alltid har gjort och som sakta men
säkert för den mot fattigdom, våld och undergång - alla dessa oavsett partiffug
blir med stor lätthet irriterade på den Heinrich Böll som man aldrig riktig vet var
man har, men som kan sticka och håna och ironisera, även om han inte har förmå-
3an att fascinera med storlinjiga samhiilssatirer. Det Zir förståeligt art han blivit
motsagd och det är naturligt och en smula hoppingivande att han säljs i stora
upplagor.

Elakheter mot prelater och kristliga

De kritiker och de fä som köpte Bölls första roman ,>Der Zug war piinktlich" -
enligt uppgift såldes endast 3 ooo exemplar under de första sju åren efter det att den

kommit ut 1949 - kunde givetvis uppfatta den som en varmt kristen, ja, sant

katolsk roman. I "Wo warst du, Adam?" finns långa partier som också ger löften om
att den nye författaren Heinrich Böll, som man visste var katolik, skulle vara en
katolsk diktare även om motivet i de båda romanerna Zir kriget. De båda huvudper-
sonerna i de wå första romanerna, soldaterna Andreas och Feinhals, och de båda
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flickor de älskar, polskan Olina och den ungerska judinnan Ilona Kartok, är alla
katoliker som tänker, agerar och lever katolskt mitt i krigets elände. Partierna om
Ilona och hennes ohyggliga men nästan helgonlika död ". . . hon tycktes ha vetat att
det var bäst att inte bli riktigt gammal och att inte bygga sitt liv på en kärlek som
bara var verklig för korta ögonblick, medan det fanns en annan evig k2irlek> - dessa
partier 2ir fyllda av en äkta fromhet som endast kan gripa läsaren om han är lagd för
det. Böll har för övrigt sjiilv uppgivit att han är mycket fäst vid ,,I(/o warst du,
Adam?" och att hanfortfarande i slutet av 6o-talet tycker att det är et av de bästa

böcker han skrivit. Det kan synas förvånancie men beror möjligen på am Böll i
den boken inte är det minsta kontroversiell, utom när det gäller kriget.

Endast några spridda tecken från de första åren tyder på att Böll trots allt inte helt
passar in under etiketten katolsk författare, exempelvis den festliga novellen "Nicht
nur zur \fleihnachtszeit>> (1952) (på svenska "Ej blott vid juletid" i >Doktor Murkes
samlade tystnad',, ry6o). Vad Böll själv anser om erikeften "katolsk författare',
kommer att framgä av nedanstående.

I samband med att Böll i "Und sagte kein einziges Wort', börjar sina punktuella
samhällskritiska utfall, börjar han också i den romanen med sina angrepp på bisko-
par och präster och "fromma" katoliker. Den omständigheten att de wå makarna
Franke disponerar tre rum och kök medan familjen Bogner, som består av man,
hustru och tre barn, disponerar eft enda rum, beror på art fru Franke, busen i
dramat, sitter i mänga kommitt6er och styrelser, Katolska kvinnoförbundet samt går
dll kommunion varje morgon. I?äte säger: ,,Jag vet bara au de kyrkliga myndighe-
terna har intygat hennes trängande behov av det rum, som visserligen inte skulle
göra oss lyckliga men ge oss en möjlighet att fortsätta vårt äktenskap.r, Det är
Frankes "förmako hon talar om. Men samtidigt dr den sextioåriga fru Franke barn-
lös . . . Herr Franke smusslar i hemlighet åt barnen Bogner en och annan choklad-
kaka med "en sedel gömd i omslagspapperet".

Att Bogners är fattiga beror till stor del på Freds ',. . . månadslön som telefonist
vid ett kyrkligt ämbetsverk: trehundratjugo mark och åttiotre pfennig". Mot detta
kontrasterar prelaternas och Frankes och biskoparnas relativa välstånd. Chef för
ämbetsverketärprelatenZimmer. >FörZimmerdarraralla..r, Detframställdessom
en skvallerhäla, dår man vet att Fred super och att Käte väntar barn igen innan hon
själv vet om det. Fred kan vänta att prelaten Zimmer snart vill tala med honom om
allt detta. Fred har emellertid varit telefonist i det militåira under kriget och kan
jämföra de högre officerarnas konversation med prelaternas. De båda vitt skilda
gruppernas ordförråd uppgfu till högst etthundrafemtio ord. Officerssamtal: >An-
mälan-insats-insats-anmälan-insats-sistablodsdroppen-order-redogörelse
- rapport - insats - sista blodsdroppen - uthållighet - ftihrern - inte ge efter. Till sist
en smula fruntimmersprat., Prelatsamtal: "Det flitigast använda ordet är diskre-
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tion . . . 'Vänsterpressen har angripit H E:s anförande. Diskretion.' 'Högerpressen

har tigit ihi:il H E:s anförande. Diskretion.' - 'Den kristna pressen har berömt H
E:s anförande. Diskretion.' 'Soden är fränvannde utan anmälan. Diskretion!' 'Bolz
har audiens klockan elva. Diskretion.' H E är en förkortning för hans eminens,
biskopen. u

Den arme biskopen porträtteras av Fred på följande sätt: Biskopen älskar att ge

sin stämma den biklang av dialekt som gör en röst populär, men biskopen är inte
populär. Ordförrådet i hans predikningar gör intryck av ?ttvara taget ur teologiska
slagordsförteckningar, vilka i fyrti års tid omärkligt men kontinuedigt har förlorat
sin beviskraft. Slagord som har blivit fraser, halvsanningar. Sanningen är inte lång-
tråkig, det är bara biskopen som uppenbarligen har gävat att fä den att förcfalla
sådan . . . ge Herren Gud en plats i vå,r vardag - bygga ett rorn åt Honom i våra
hjärtan . . "

Ja, det är mycket välfunnet och mycket maliciöst och svå,rt art försvara sig emot.
Dessutom rir det gångbart inom de flesta samfund. Fred beskriver också en proces-
sion av det större formatet som förekommer i katolska länder på stora kyrkliga
högtidsdagar. ,rBiskopen (se ovan) var mycket lång och mager.>> Han har vitt hår och
är uskrudad i martyrernas röda fårg". Mot honom kontrasterar sedan gruppen av
kaniker (domkapitelsledamöter av prelats rang). nAv dessa hade endast wå förmå-
nen att äga ett asketiskt ansikte, alla de andra var fetlagda, antingen mycket bleka
eller mycket rödbrusiga, och deras ansikten hade ett uttryck av harm som det inte
var lätt att utröna orsaken till." Så skriver den unge Böll r 952, vid 35 års ålder. Nåir
han själv tjugo år senare nått höjdpunkten av sin karriär och frackklädd och värdig
skred fram mot HKH Kronprinsen av Sverige för att hämta Nobelpriset i litteratur

- ty det är väl höjdpunkten på karriären? - och vänligt och förtroligt blinkade till
mot kronprins Carl Gustaf - når han befann sig i den processionen, hade han inte
heller själv ,'förmånen att 

^ga 
ett asketiskt ansikteu att exponera för all vrirlden på

fårg-w-skärmarna.
Men trots nålsticken mot katolska dignitärer och lekmän och oavsett vad Böll

själv tycker om det, kan det inte anses som någon missuppfattning, om man finner
att >Und sagte kein einziges rVort> handlar om två människor med personlig tro,
wå människor för vilka kyrkan och gudstjänsten och bönen hör vardagen och
verkligheten till, är en integrerande del av livet, det vill säga, de år wääkta, fromma
katoliker. Nej, Bölls ömsinta roman om kärlek och lidande och otillräcklighet ?ir en
i djupaste bemärkelse kristen roman. En person tecknas dock av Böll m?irkligt nog
med ett högst sympatiskt porträtt: experten på katolsk äktenskapsrätt vid ämbets-
verket, prelaten Serge.

Det är inte min avsikt att fullständigt och uttömmande behandla det problematis-
ka med Heinrich Böll, endast ytterligare några exempel. I >En clowns åsikter" som
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tidigare utförligt behandlats, berättas hur Hans Schnier, clownen, ehuru protestant
rör sig i kulturellt inriktade katolska kretsar som står under ledning av prelaten

Sommerwild. Denne berättar ,'historien om den katolske författaren som under lång

tid levde tillsammans med en frånskild kvinna, och när han sedan gifte sig med

henne sade en hög prelat till honom: 'Men käre Besewitz, kunde ni inte ha nöjt er
med sammanlevnaden?' Alla skrattade rätt uppsluppet åt historien . . .r, Ja, det Zir

en kvick historia med lätt ekivok anstrykning. Ingen tiinkte på att Hans och Marie
också ,rså att såga sammanlevderr. Clownen förstår dock: ,rsommerwild berättade

säkert den diir historien för att visa mig hur storsint, varmhjärtad, spirituell och
frirgstark katolska kyrkan år. . .u Då drar clownen historien om en arbetare, Freh-
lingen, som också levde tillsammans med en frånskild kvinna i sin lilla villa och
dessutom underhöll hennes tre barn. Prästen kom och uppmanade honom med

allvar och under vissa hotelser >att göra slut på detta osedliga förhållande". Det gör
han. Han tar prästen på orden av religiösa skäI. Följden blir, berättar clownen, att
kvinnan för att försörja barnen borjar gäpä gatan och Frehlingen, som verkligen
varit kär i henne, rar dll spriten. Episkt och oantastligt, typiskt för Böll att dra ut
konsekvenserna av en slipprighet i den fina världen och exponera den naket i
enklare sammanhang. ,'Sommerwild skrattade och sade: 'Men ni vill väl inte jZimföra

de bägge fallen, herr Schnier?' - 'Varför inte?' sade jag.'Det kan ni bara göra

eftersom ni inte känner till någonting om Besewitz,' sade han ilsket, 'det iir den

sensiblaste författare som förtjänar beteckningen kristen.' Då blev jag också ilsken
och sade: 'men vet ni egentligen hur sensibel Frehlingen var - och vilken kristen
arbetare.'>>

I den del av handlingen som inte består av återblickar, utan tilldrar sigfu ry62,
ger Böll en kort inblick i ett förkonciliärt, tyskt prästseminarium - man får viil
hoppas att vissa förändringar införts sedan dess. Hans' yngre bror ko har konverte-
rat och studerar teologi d?ir för att bli katolsk präst. Niir Hans ringer till honom och
ber om hj?ilp, förklarar Leo att han inte kan komma till honom nu på kvällen, trots
att Flans skadat sitt knä och är djupt olycklig och helt saknar pengar. Porten stängs

niimligen kl. 9 och I,eo kan inte så sent på kvrillen som kvart i nio be om permission
ens i ömmande och brådskande fall. Gär han ut utan tillstånd blir det ett pinsamt
förhör och en allvarlig anmärkning. Men Leo 2ir vid det h2ir laget z5 fu gammal!

I ,rEn clowns åsikter" ställs både de sociala fråryorna och kritiken av katolska och
kristliga människor på sin spets. Schniers elände Zir i hög grad s jZilvförvållat. Han kan
inte ursäktas. Bankrutten fu bara ett faktum. D?irför blir också de slag och stötar han

riktar åt olika håll ur sitt undedäge visserligen reaktioner som avslöjar och tecknar
honom själv, men allt han säger blir också därigenom vassaf,e, elakare, härdare,

befiingdare - mera kontroversiellt.
Ur "Grupporträtt med dam" ett par små orplock. Innan Ieni lämnar flickpensio-
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nen fär fliclorna, som är mellan 16 och zr är ganl4 lektioner i sexualkunskap.

"Med mild röst dnvände han (läraren) sig uteslutande av kulinarisk symbolik,
jZimförde, utan aft ens antyda exakta biologiska detaljer, samlagets, vilket han
kallade 'nödvändiga fortplantningsprocedur', resultat med 'jordgubbar och visp-
grädde', förlorade sig i improviserade liknelser, som skulle beskriva tillåtna och
otillåtna kyssar, varvid 'snäckor' spelade en för flickorna obegriplig roll . . .',
Då rodnade Leni, geniet i sinnlighet, för första gången i sitt liv.

En dråplig triptyk av tre nunnor som utfrågas av "förf.' om Lenis tid i pensionen
har en lika dråplig parallell i tvä ga;rtla pergamenthyade jesuitpatrar som utfrägas
om Lenis bror Heinrich och hans skoltid. Den ene bor i Rom och den andre i Frei-
burg. Den ene jesuiten, fransmannen, säger: ,rHan var så tysk, så tysk och så ädel."
Den andre, >tysk (möjligen ocksåschweizare)> säger: >Han var så ädel, så ädel och
så rysk." Den förste: ,En så begåvad och intelligent lärjunge har vi inte haft
under de tjugofem år som gått.r, Den andre: "På de tjugoätta år som har gätthar
vi inte haft en så begåvad och intelligent läriunge." Fransmannen: >I honom fanns
det en Kleist.', Tysken: "Det fanns en Höldedin i honom., >Vi försökte aldrig
värva honom för prästkallet." "Några försök att värva honom för vår orden
gjordes inte.o Etc. i cirka en halv sida.

Det som är ägnat att föwäna är den instiillning Böll visar till den dokumenterade
öppenhet för kulrur r alla former som många katolska präsrer och lekmän har och
länge har haft. De framställs genomgående som dilettanter och mer eller mindre
korrumperade. Det är frarnför allt i >En clowns åsikter" och i >Hus utan väktareo.
Böll lever ut något som mycket liknar aggressioner. Detta leder fram till

Kontrortersen med Msgr Ericlt Klaasener

I Petrasblatt, katolsk kyrkotidning för stiftet Berlin, publicerar Msgr Klausener i
oktober ry63 oL artiklar med titeln "Eine Anfrage an Heinrich Bö11". Det är inte
alldeles oviktigt att känna till att monsignore Klauseners far var en statlig ämbets-
man i framskjuten ställning med samma narnn. Han tillhörde dessutom sedan länge
under rgzo-talet de ledande katolska aktiva lekmännen i Tyskland och var sedan
rgzS ledare för Katholische Aktion i Berlin. Vid en katolsk samling i Berlin vid
midsommartid 1934, den trettioandra Bediner Katholikentag, höll han ett tal där
han häftigt angrep den nazistiska kyrkopolitiken och kritiserade den nazisitiska
rasuppfattningen. En knapp vecka senare den 3o juni 1934 bröt den vidriga utrens-
ning ut som följde på mordet på sA-chefen Röhm. samma dag mördades också
Erich Klausener av nazisterna på sitt tjänsterum. Han blev därmed det första blodiga
offret för nazisternas förföljelse av katoliker. Det åir alltså den bakgrund Msgr Erich
Klausener har, när det gäller lekmannainsatser i kyrkan och det måste givewis ha
fårgat hans syn på lekmännens uppgifter och betydelse, en syn som hans artiklar mot
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Böll ger prov på, en syn som Bölls välkända och väldokumenterade undanglidande
hållning helt avviker ifrån.

Det är re verk av Böll Msgr Klausener är irriterad över: dels "Brief an einen
jungen Katholiken" som Böll skrev r958, dels en pjås av Brendan Behan "The
Hostage> (Gisslan), som Annemarie och Heinrich Böll tillsammans översatt och
som uppfördes vid Bediner Fesrwochen 1963, dels "Ansichten eines Clownso
som iust utkommit.

I sina wå länga artiklar bollar Klausener fram och tillbaka med olika avsnitt ur de
tre ytterst olika verken, citerar, jämför, diskuterar och försöker komma åt Böll. Han
undrar om 'Pfarrer U." i "Brev till en ung katolik" verkligen är representativ för
katolska präster och katoliker i gemen. Pfarrer U. bjuder på ett utsökt vin och goda

cigarrer, är trevlig och rolig, beläst i litteraturen, kulturellt verksam. Han kan ge

tröst om man lider av tvivel angående dogmen om den heligaJungfruns upptagande
till Himmelen, men han blir pätagligt ur humör och nervös om man anför tvivel
angående 'dogmen om ofelbarheten hos CDU". Pfarrer U. är i själva verket en
elakt tecknad andlig kusin till prelaten Sommerwild i "En clowns åsikter" och den
vagare tecknade pater Willibrod i oHus utan väktare". Alla ve är av Böll uppen-
badigen avskydda prästerliga kulturknuttar.

Klausener försvarar katolsk predikokonst och erkänner samtidigt att den kan ha
svagheter, anfdr Karl Rahner och Josef Pieper samt diskuterar prästerligt polidse-
rande. Höjdpunkten i detta avsnitt når han i det - synes det mig - nägot djårva
men inte helt oriktiga påståendet: >Om majoriteten hos de ryska katolikerna (till-
sammans med sina biskopar!) efter 1949 hade uttalat sig för en annan statsman (än

Adenauer), ert annat parti och en annan försvarspolitik, skulle Ni då ha varit nöjd
med kyrkan och katolikerna?"

Huvudangreppet mot Böll i den första artikeln gäller att han trots att han är en
katolsk författare översatt den sedeslösa pjäsen av Brendan Behan. Det är allvarligt
nog arr pjäsen handlar om 'enbart armadjävla1 horor, homosexuella och hycklarerr,
men det allvarligaste för Klausener är att publiken under föreställningen vid Ber-
liner Festwoche skrattade på fel ställe och på ett hånfullt sätt åt blasfemier och
grovheter i pjäsen. I det sammanhanget kan man undra om det är möjligt att klandra
en översättare därför att teaterpubliken i Berlin, Preussens forna huvudstad, en
publik som verkligen lzirt sig hånskratta - på ett sätt under det glada zo-talet och på

ett annat sätt undet det glada 3o-talet - missförstår den idändskaste av alla irlända-
re. Är det inte att vänta sig för mycket av berlinarna och fordra för mycket
förutseende av Böll?

Klausener slutar angreppet: "Herr Böll, Ni biuder människorna stenar i stället
för bröd, ännu värre: sannolikt för många skorpioner i stället för bröd."

På ett ställe i >Brev till en ung katolik" berämar Böll om hur han under kriget har
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till uppgift att varje morgon i tjänsten besöka en officers- och underofficersbordell i
en fransk badort för att röja upp en smula. Han säger sig icke kunna förakta dem
som besöker stället - varför skulle man nu begära det av honom? - av det skälet att
han inte kan förakta s. k. kroppslig kärlek vilket väl ingen heller begärt av Böll. Den
är menar han substans till ett sakrament på samma sätt som brödet är substans till ett
sakrament. D?irvid har hiir en författare fallit i den grop som alltid lurar på var och
en som predikar: risken av atr förälska sig i en bild man använder så att man
glömmer det man verkligen vill fä fram med sjäva bilden. Och det märker Klause-
ner. Först framhåller han att han och milnga andra präster klart inser att det finns
andra och allvarligare faror i vår tid än de sexuella och att det sjätte budet verkligen
är det sjätte. f)ärefter påpekar han att Bölls jiimförelse inte stämmer diirför att bröd
är en sak, ett ting, som varken kan vara ond eller god i moraliskt avseende, men arr
kroppslig kärlek knappast kan anses vata en sak, ett ting, utan en handling, vilket
Böll glömt, dårför att han uppenbarligen - som så ofta - förälskat sig i orden, i
bilden. Meningen med det sjätte budet och innebörden hos äktenskapet är att
sexualakten, det frivilliga, själsliga och kroppsliga mötet mellan wå människor skall
äga rum endast inom äktenskapet för att människorna skall kunna bevara sin
mänskliga värdighet.

Därmed är Klausener givetvis inne på clownen Schnier. Och därmed fär vi också
en inblick i hur hårt clownens, protestanrens, den erbarmliges kritik tydligen
drabbat de katolska prästerna i Tyskland, hur träffade de känner sig av den.
Klausener tar till rent preussiska tongångar när han förkrossande utdömer Hans
Schnier, som resonerar sig bort ifrån livet, barahar lust till undergång, som till slut
ingenting annat är än en högmodig egoist som är hämningslöst förälskad i sig själv.
Därför behöver man inte, menar Klausener, bry sig om clownens kritik, vilket han
dock sjrilv gör. Via en lika elegant som onödig antydan om arr han suttit i ameri-
kanskt krigsfängeläger och där läst en engelsk essä, via Hitler av allamänniskor och
via risken av att kritisera och ifrägasätta s.k. omistliga värden, kommer Klausener
fram till dödsstöten: ,Upplösningens förruttnelse kan bli fadig - anar Hans Schnier
det?"

Msgr Klausener påminner osökt om den militäriske svensklärare som en gång
med det enda ordet >livsodugling" inför en gymnasieklass avlivade den sedan tjugo
år döde, av mängagymnasister älskade dikraren Dan Andersson. Om en av de unga
katoliker Böll skriver brev till skulle bo i Berlin och läsa Petrusblatt och samtidigt
befinna sig i samma ohyggliga nöd i flera avseenden som clownen, den Hans
Schnier, som inte kan ,rana, någonting, därför att han tack och lov är en fiktion -
om den unge katoliken också skulle orka läsa Msgr Klauseners artikel, skulle han
diirefter vägavånda sig till honom i sin nöd?

Klausener drar så en lans för nägra teologer i Erfurt i DDR som han anser att Böll
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behandlar illa när Böll i sjiilva verket skjuter in sig på några kulrurknuttar bland

partifunktionärerna. Böll borde ha ägnat mer än cirka tio rader åt teologerna i en

bok på 3oo sidor. Här ger Klausener alltså anvisningar om hur ,'en katolsk förfat-

tare, skall skriva en katolsk roman. Som slutligt dräpande argument i artikeln drar

sig Msgr Klausener inte ens för att ta till Jesus.

Ja, det är inte fä klerikala klappar på axeln och nyp i örat den elake, lille Heinrich
far. Allaär inte redovisade här. Msgr Klausener stöttas ocksä upp av redaktionen för
Petrusblatt som försett den första artikeln med en bild av en missionslakare.

Bildtexten, som har en lätt antropofag anstrykning, lyder: "Lever kyrkan av lekmän,

som kritiserar henne, eller av lekmän, som genom sin aktiva insats är beh jälpliga vid
uppbyggandet av Kristi kropp, såsom denna kvinnliga missionsbarnläkare i Potosi i
Bolivia?> Pä något sätt har man svårt att tänka sig Böll som barnläkare på en

missionsstation. Gör han sig ändå inte bättre som författare i Köln?

Av det klerikala angrepper på sitt författarskap blir Böll uppenbarligen reiäk arg,

sä arg att han till svar presterat ett av de elakaste och kvickaste alstren i hela sin

produktion. Han utnyttjar varje svaghet han upptäcker i Klauseners artiklar och de

är inte så fä. Han roar sig dessutom med att skicka manuskriptet via en advokatbyrå i
Köln för arr genom en handling på ett elegant sätt visa sitt misstroende mot
tidningen, och redaktionen är oklok och blåögd nog att meddela läsarna det i en

ingress. Han använder sig i svaret av sin gamla vanliga metod att dra ut konsekven-

ser av Klauseners artiklar i ett annat och konkretare sammanhang ån Klausener

tänkt sig. Verkan är oerhörd.
Men inte heller Böll kan hålla tillbaka alla utbrott. Han finner Klauseners öppna

brev ordrikt och fullkomligt överflödigt, ,eftersom han (Böll), när det gäller konst-

och litteraturfrägor, alltid bestitt kyrkans och kyrkans mäns kompetens, aldrig

däremot när der gäller moralfrägor, (kurs. här). Detta är välformulerat men givetvis

nonsens - såvida han inte bestrider att präswigningen skulle medföra ifrägavarande

kompetens, men så skriver han inte. Päståendet kan varken gälla generellt eller som

grund för den exemplifiering Bö11 sedan ger. När det giiller att bedöma en speciell

sorts litteratur, de i världslitteraturen ingående böcker, som med ett gemensamt

namn kallas bibeln, har kyrkan (!) och teologerna nämligen en helt enastående

kompetens i alla avseenden. Att kyrkan (!) och alla teologer alltid skulle sakna

kompetens, när det gäller all den rika konst världen över som framställer kristna
moriv och som används i kyrkor och gudstjänster, att just teologer alltid skulle
sakna förutsättningarna för att inhämta grundkunskaper i konst- och litteraturhisto-
ria och dylikt, är bara befiångt, ett avslöjande påstående uttalat under affekt, ett
tyckande som Böll givewis far ägna sig åt men också stå för. Detta gäller trots att
mänga exempel finns att anföra på dåligt konstnärligt omdöme och bigott och

begränsad litterär smak hos präster och prelater.
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I anslutning till Klauseners påstående att Böll ger människorna stenar i stället för
bröd och till Klauseners politiska ställningstagande (båda citerade ovan), menar Böll
att han är rädd att skada den herre som obara letar efter bordeller i litteraturen.
Sten förblir sten. Bröd förblir bröd (inte alltid). Men CDU CDU.>

Böll framhåller med skzirpa både i svaret till Klausener och i intervjuet i andra
sammanhang atr han inte vill bli betraktad som >en katolsk eller kristen författarerr,
även om han erkänner att han betalar kyrkoskatt. Huruvida han >praktiserar>) som

katolik, v'ägrar han helt enkelt att gå in på. Icke desto mindre vill han bidra till
världslitteraturen med att visa hur man gör, när man skriver en kristlig roman.
Därför skriver han helt kort ner några stolpar till en intrig som han antar skall tilltala
Msgr Klausener: >>en intellektuell, stridbar ung man av god katolsk familj ger sig
dllf;illi$ i händerna på bordellsnokar, kommer under deras upplösande inflytande,
blir emellertid då genom en genomsund flicka, som han lär känna på en konservativ
katolsk studentföreningsbal, omvänd, gär in i CDU, helgar sig med liv och själ åt
kampen mot fackföreningarna; vid ett slagsmåI, där han med ord såväl som med
muskler företräder industriintressena, blir han skadad till döds; döende flämtar han i
armatna på sin fästmö: 'Träd in, träd in . . .' det förblir oklart (ty för tydlig fär man
inte bli), om han dZirmed menade i CDU, i tyska industriförbundet, i himmelen eller
i Bundeswehr. För sådana positiva förslag till ett slags kristlig traktoditteratur har vi
alltid tid. Yarför alltså jämt bara det negativa, varför så mycket om glädjehus i
kyrkotidningar?"

Antiklerihalism

Det är givewis riktigt att alla katoliker har ansvar för varandra, det vill såga för
kyrkan i det land där de lever, även om de är succ6författare som Böll. Om de inte
vill ta på sig det ansvarer måste det vara nägot fel på deras katolska tro, däri har Msgr
Klausener rätt. Och denna syn har han säkert fätt i arv från hemmet. Hur man skall
ta på sig ansvaret, det vill säga, hur en författare skall fullgöra sitt apostolat, uppfylla
sina förpliktelser som kristen, måste dock var och en sj2ilv få bestämma. Böll var för
tio år sedan så pass gammal att det knappast var psykologiskt klokt att försöka att
opå,kallat ge honom fingervisningar, om hur han skulle skriva en bra roman eller
vilka teaterpjäser han borde översätta eller inte. Tiden då det skedde var tiden för
Andra vatikankonciliet, det vill säga då lekmännen fick röna förnyad uppskattning.
Behandlar man en etablerad föfiattare så som Klausener behandlar Böll, fär man
bereda sig på ännu mer antiklerikala utbrott frän födattarens sida än han redan gjort
sig skyldig till. En smula av sådana återverkningar kan man nog spåra i kyrkokritiska
partier i >Grupporträtt med damrr, exempelvis i berättelserna om den egendom-
liga nunnan Rahel, i den cyniska beskrivningen av rosenundret, i den otäcka skild-
ringen av Margret Schlömers död och nunnornas delaktighet dZiri (kap. rz). Här
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exponerar Böll en kyrkokritik som inte ger läsaren något annat än dålig smak i
munnen. Böll kan ju i dessa tre här arförda fall inte rimligen vara ute i det lovliga
syftet att påtala missbruk som bör rättas till.

Antiklerikalism är en företeelse som är ganska okänd i Sverige men desto mer
förekommande på kontinenten. För att belysa fenomenet kan nägra "händelser ur
livet" tjäna som exempel. När en ung präst i Svenska kyrkan av nyfikenhet och ett
visst intresse besöker ett anrikt kloster tas han emot av abboten med den utsöktaste
artighet och blir föremål för hedersbetygelser, medan samtidigt lärda, äldre katolska
lekmän, på grund av att de är lekmän, endast tas emot i klump utan något som helst
raffinemang. En gästföreläsare kom en gång till ett hem för pensionerade präster för
att sova över en natt i ett rum. FIan blir av den "tjänandeo systern endast med
tvekan insläppt, ty det var på kviillen (tåget kom inte förr). Jo, rum var visserligen
beställt och det stod ett ledigt men han var ju lekman.

Nzir sådana attityder mot lekmän, bara dafiör att de år lekmän, exponeras av

biskopar, prelater och präster medför det lätt en alldeles onödig irritation, som när
den upprepas kan utmynna i antiklerikalism. En orsak till sådana attiryder hos
präster, kan man söka i den låga bildningsnivå som tidigare, men inte nu längre, varit
utmärkande för katoliker i just Tyskland. Det är en förklaring men inte ett försvar.
De antiklerikala attityderna hos lekmännen kan bonna i det beroende alla lekmän
alltid står i till präster, särskilt vid bikten, men även i prästernas uppgift att koorrol-
lera, det vill säga kritisera, det sätt lekmännen lever på, exempelvis i äktenskapet när
det gäller att ta ställning för eller emot en av makarna. Det är också en förklaring,
inte ett försvar. En nedlåtande attityd - Msgr Klauseners artiklar iir exempel d?irpå

- frär, det fortfarande ganska priviligierade, avskiljda och upphöjda prästerskapets

sida är inte och har aldrig varit på sin plats. Den kan vara förståelig och antiklerika-
lism kan också vara ett förståeligt svar från lekmännen på de prästerliga 

^ttity-
derna, men ingendera år försvarlig. Det rör sig om ett ytterst känsligt maskineri,
där takt och överseende och vänlig grundinställning spelar avgörande roller.

Att Böll lider av antiklerikalism är uppenbart. Huruvida den är resultatet av

däliga erfarenheter från kristendomsundervisningen under barn- och ungdomstiden
eller från kontroverser som vuxen llir han aldrig själv avslöja. Vet det möjligen inte.
Huruvida han har fått den i arv frän sina föräldrar eller om den rätt och slätt bottnar
i att han är en livad och respektlös kölnare, borde vara ldttare att utforska. En rad i
den lilla skissen "Uber mich selbst,, som trycks av på diverse ställen i Bölls böcker
och numer även översatts till svenska, kan tolkas i den sist antydda riktningen. Böll
skriver inte utan stolthet: >Jag är född i Köln . . . d?ir viiddslig makt aldrig tagits
riktigt pä allvar, andlig makt mindre på allvar än man i allmänhet tror i tysktalande
länder." Kanske borde Msgr Klausener ha läst den raden flera gånger innan han
fattade pennan.

c)
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Författaren är professor i systematisk teologi och religionsfilosofi
vid den (kalvinisdska) teologiska fakulteten vid universitetet i
Genöve. Han år speciellt intresserad av dagens sekularisering vil-
ket framträder i hans publikationer: L'homme et la th6ologie (Stras-

bourg r965), L'Evangile et I'ath6e (Genöve r96;).

Icke erkända ideologier

Överskriften kan synas förvånande: sammanställningen universitet-engagemangår
ingalunda sj?ilvklar. IJniversitetet i väswädden är en institution; engagemanget är en
personlig angelägenhet. Det förstnämnda besjälas av sökandet efter och förmedlan-
det av kunskap; engagemanget inspireras av viljan act sätta sig in i en sak och göra
något åt den.

Alla universitet har en mer eller mindre lång historia bakom sig; de åberopar sig
pä en tradition och framhäver med stolthet de förvandlingar de genomgått. De
planerar för framtiden, de räknar med sin egen fortsatta existens och uweckling.

I dag ifågasätter universitetets egna medlemmar alma lnaters ändamål och struk-

Den probleruatiske

Jaghar här med några exempel försökt visa hur politiker, kyrkomän och nationellt
engagerade i Tyskland erbjuds rika möjligheter att reta sig på det Böll skriver.
Ibland d?irför att han har rätt och agerar samvere. Ibland diirför att han vill retas.

Ibland därför art han i största allmänhet agerar spefågel. Ändå verkar han diimpad på

något sätt, han vill inte släppa sig lös, han vill inte släppa till sig själv. Är det
succ6författarens öde eller har det med personligheten att göra? I de avsnitt dZir han

roar sig med att vara problematisk, är han inte ute för att berätta, vilket han annars

tycker om och iir skicklig i, dar fu han ute för att roa åtminstone dem som har

anledning att känna skadegläd je, det vill säga all,a sina läsare utanför Förbundsrepub-
liken både i öst och väst - inte minst i öst - i varje fall tidigare. Men framför allt iir
han i de korta kritiska avsnitten ute för att oroa och det lyckas han med - inte minst
sig sjiilv. Ju mer man läser Böll, ju mer framstår han som den problematiske, i andra

och tredje hand för kyrkan och dess dignitärer i Tyskland, för samhället och dess

ansvariga, men i första hand för sig själv.
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tur. Är det ett allmän- eller privaträttsligt etablissemang eller utgör det helt enkelt
en sektor av den statliga utbildningen? Svaren på dessa frägor är avgörande för
universitetets styrelse och förvaltning; de påverkas av de målsättningar man be-

srämmer för universitetet: skall det förmedla ett nyttoinriktat eller icke nyttoinrik-
tat vetande? Ligger dess vetenskapliga och tekniska undervisning inom ramen för en
yrkesmässig utbildning eller syftar den till en allsidig uweckling av personligheten?
Beträffande dessa frågor och svaret på dem finns många olika meningar, uppfattning
står mot uppfattning, allmän förvirring råder.

Är det under sådana förhållanden någon id1 att fräga sig i vad mån lärare och
studenter engagerar sig i kampen för det hotade universitetets sak? Finns då inte en
risk för arr man till varje pris försöker hitta en ideologi som gör ett sådant elg Be-
mang berättigat och dessutom försöker påwinga universitetet denna ideologi? I en
sjukvårdsinrättning vet vårdpersonalen vad den ger sig in på, den är bunden vid en
>etik> som är oberoende av aJla olika synpunkter på sjukdom, lidande och död;
men är en liknande inställning tänkbar då det gäller de personer som utnyttiar
universitet, denna offentliga serviceinrättning, vars uppgifter har mångdubblats i
och med vidareutbildningen och vuxenutbildningen. Skulle det inte vittna om
bristande fantasi att, inom en allmänfilosofisk ram, försöka fastställa ett slags >etik>
för det akademiska engagemanget på samma sätt som universiteten under medelti-
den, reformationen, motreformationen och det borgerliga artonhundratalet gjorde?

Sådana invändningar måste tas på allvar. Ändå kan man konstateraatt ideologiska
krafter och etiska frägor kraftigt påverkar det akademiska livet av i dag. Även om
universiteten gör anspråk på att stå fria frän varje form av filosofisk eller teologisk
inriktning ansluter de sig i själva verket nära till det positiaa oetandets normer. Om
detta positiva vetande inte nödvändigtvis är lika med den positivism som exempelvis
Auguste Comte omfattade, så förutsätter det i alla händelser en viss relatiaism.
Relativismen hävdar en agnostisk ståndpunkt i sådana fr?ryor som rör tillvarons
mening, döden och uppenbarelsen av en gudomligvLlja. Vad agnosticismen betrdf-
far försvagar den engagemanget.

Det moderna universitetet håller sig alltså med en icke erkänd ideologi. På alltfler
områden är det kraven på effektivitet och lönsamhet som avgör valen och priorite-
ringarna. Man skulle mycket väl kunna säga att utilitarisnzen är det västerländska
universitetets hemliga ideologi. Utilitarismen är i sig själv ingenting ont; förödande
blir den först då den är ensidig och totalitär. Det sker då den varken blir klart
framlagd eller utsatt för sträng kritik. Den får då ett dominerande inflyrande pä alla
former av engagemang. Därav den framträdande plats den intar i min översikt av det
akademiska engagemanget.
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Den atilitaristis ka drömmen

Vilken produkt framställer universitetet? Den frägan är av stort intresse för utilita-
risten som också uwecklar den vidare: ,rHur framställer det sin produkt? Till vilket
pris? För vilka avnämare? För vilka konsumenter? . . ."Helst skulle utilitaristen se

att universitetet producerade mängder av "know how" på billigast möjliga sätt

och för en alltmer växande publik. Yarför? D?irför att ett know how år värt mer än
guld på världsmarknaden i dag. Universitetet bör alltså vidareutveckla sådana

ämnen och forskningsgrenar som ger utdelning pä pengarna och investera mån-
niskor och pengar i lukrativa fack; det bör med andra ord upphöra med all verk-
samhet som inte betalar sig eller kommer till direkt praktisk användning. Till och
med grundforskningen bör underkastas den till2impade forskningens kontroll.

Men vad utilitaristen inte tänker päär att genomförandet av ett sådant progmm
skulle vidga den klyfta som på artonhundratalet öppnade sig mellan naturvetenska-
pen å ena sidan och litteraturvetenskapen, filosofin och teologin å den andra och
som är upphov till mycket av uobehaget" i vår tid.

I och med detta medverkar utilitaristen till att arbetet indelas så att naturveten-
skap och teknik prioriteras på bekostnad av de litterära och s.k. spekulativa veten-
skaperna. I och med det öppnar han vägen för en proletarisering av de akademiska
examina. Då Zir det inte längre universitetet som tjänar människan utan människan
som tiänar universitetet. Och universitetet verkar inte längre för ett differentierat
samhälle utan reduceras till ett maskineri i konkurrenssamhället. Det dömer sig
sjZilvt till att awända ett urvalssystem som förs?lkrar sig om de formbara individerna
för attgöra dem till effektiva lärare och studenter.

Genom att i första hand läqga vikt vid de kvantitativa kriterierna, vid det som låter
sig mätas, tenderar utilitaristen att nedvärdera och bagatellisera det personliga
engagemanget.

Frägan giiller alltså: hur skall man inom ramen för en nödvändig planering kunna
trygga vissa sektorer av fti aktivitet inom universitetet som kräver personligt initia-
tiv och engapemaog? Och om detta överhuvudtaget ?ir möjligt, vad blir då följden?
Vore det då inte fara v'årt att universitetet förvandlades till något slags hybrid, en
institution där vissa aktiviteter skulle vara hå,rt styrda och andra helt beroende av

lärares och studenters godrycke. Och skulle inte akademikerna i så fall drabbas av

personlighetsklyvning? Eller skulle de spänningar som uppstod i st2illet framkalla en

väg av kreativitet? Eller, om man nu inte år villig att ta dessa risker och ?ir rädd för
att misslyckas, borde man då inte göra ett försök att bibehålla dessa sektorer av fri
aktivitet genom att på nytt, utifrån en kritik av utilitarismen, definiera engagemang-

ets villkor? I konsekvens med det jag förut sagt väljer jag att utforska det senaste

alternativet.
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Sanning kontra program

Under en gemensam lärotid prövar lärare och studenter tillsammans ut metoder,
uftryckssätt och problemställningar i det ämne de valt att studera. Varje sådan
lärotid kräver er.gagemang.

På samma sätt som det tar tid att lära sig något måste man också ha tid på sig för att
engagera sig. Engagemanget grundar sig inte på ett enstaka beslut som åstadkommer
en genomgripande förvandling hos den som väljer den akademiska banan. Det
måste förnyas under den tid som "lädingen', förfogar över för att pröva sina
åtgårder och deras resultat. Under denna prövotid bör engagemanget stärkas. För
utilitaristen är denna tid bortkastad eftersom han anser kritiskt tänkande vara
improduktivt. Häri misstar han sig emellertid: genom att ta tid på sig för att tänka
efter, mäta sina krafter, pröva värdet av sitt engagemang vinner man tid för sj2ilva

verkställandet.
Att engagera sig är att visa uthållighet vid upprepade kritiska tillfiillen. Det finns

med andra ord inget engagemang utan tålamod. Och tålamod kräver tid. Utilitaris-
ten vill helst skynda på studierna för att så snart som möjligt nå det utstakade målet.
Han har inte förstått att man genom att knappa in på tiden gör dialogen mellan
lärare och studenter svårare i stiillet för lättare. Hur är det möjligt att förstå en texr,
ett diskussionsinlägg, ett experiment utan att fördjupa denna. dialog? För att denna
skall bli fruktbärande måste den leda fram till att deltagarna gör vissa upptäckter.
Dessa upptäckter 2ir i sin tur frukten av ett långvarigt umgänge mellan dem som lär
av att låra andra och dem som lär av att låra aa andra. Ett sådant utbyte äf,

tidskrävande.
Det iir just tidens och tålamodets betydelse som utilitaristen vill förringa och

förneka. Där ömsesidig förståelse är som mest viktig för forskningsresultatet, där
jäktar han för att vinna tid. Å ..tu s;d41 lägger man ner stor möda på att utarbeta ett
gemensamt program, å den andra låter man sig programmerns av instanser utanför
arbetslaget av lärare och studenter. Då det är som det bör vara engagerar sig ett

', 
jag" och ett >du> i en viss undersökning, 

^gnr 
en viss tid åt den och upptäcker så

småningom att det ovi', de tillsammans utgör har ett berättigande; i värsta fall har vi
att göra med "uwalda, kontraktsbundna personer som å viss tid har att utföra ett
visst arbete för ett syfte som bestämts av n{gon för dem främmande myndighet.

Dessa exempel är nog för att visa att arbetsvillkoren under en frivillig lZirotid och
under en påwingad utbildning är högst olika. De visar också vad som skänker
innehåll och berättigande åt lärares och srudenters engagemang. I själva verket står
de enade för att försvara en sah. Grunden för deras gemenskap är en önskan att
tilhanamans söka sanningen. Bäde lärare och studenter är forskare; skillnaden ärbara
den att de förstnämnda har kommit lite längre på den akademiska banan. Det
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existerar ingen rangordning av arbetet och ingen åtskillnad mellan dessa ,rarbetarer',

som utilitaristen vill göra gällande; som om forskningen kom först, så undervisning-
en, därpå forskarna, sedan lärarna och sist eleverna.

lt'llaär förenade i samma engagemang. Alla förbinder sig att respektera de villkor
som är förknippade med sökandet efter sanningen.

En absolut villkor är att detta sökande utsträcks till alla områden; hdr far inga
undantag göras. LJniversitetet måste 'dgta srg åt allt slags vetande, åt alla de lärdoms-
grenar som människoanden söker tränga in i. På annat håll ågnar man sig förvisso åt
att söka det sköna, det heliga, det goda . . . men det är universiretets sak att söka
sanningen om och förutsättningarna för det sköna, det heliga och det goda bakom
deras olika manifestationer. Här fullföljer universitetet sin kritiska uppgift och
endast kritiken är ägnad att dra upp gränserna för sin egen verksamhet.

Sanningssökandet ställer stora krav på oss. Detkråver uppoffringar. Kanske zir det
vårt högmod , vär överlågsenhetskänsla, vär ärelystnad eller vårt vinstbegär vi måste
ge avkall på. Säkert är att vi måste kväva alla tendenser till lätwindighet, till att slå

oss till ro. Att engagera sig för att söka sanningen är att rusta sig till krig mot lögn,
falskhet, illusioner och halvsanningar av alla slag.

Sanningssökandet lär oss att hålla ögon och öron öppna, det kommer oss att se

med nya ögon och höra på ett nytt vis. Med andra ord: det formar tanken på ett
annat sätt än vad allmänna opinionen och statsskäl kan göra. Dessutom har det en
förmäga att reformera och omforma så att det framkallar en onaändelse som gör oss

oberoende gentemot allmänna opinionen och statsskälen, och enfi)rnyelse som för-
ankrar oss vid sanningen. Vi måsre väga tala om omvändelse och förnyelse. Forna
dagars filosofer och helgon hade det modet inför statsskäl och allmän opinion.
Desto nödvändigare är det att visa detta mod i en tid då man på vissa håll blandar
ihop politik och sanningssökande. Inför nya former av tyranni och terrorism måste
vi vilga dra lärdom av historien. Ja, det krävs verkligen en omvändelse och en
förnyelse när det gäller att avslöja lögnen, tolka den aktuella situationen och be-
döma framtidsutsikterna.

Sanningssökandet är svaret på en manintr;. Men vilken maning? Sanningen är i
första hand eft krav på sanning. Den vill bli funnen. Det är därför utilitaristen
stympar sanningen då han jämställer den med effektivitet, och den engagerade
sökaren förutsätter den då han känner att den kräver hans tjänster. Sanningskravet
kommer först; därefter kravet på vinst.

Sanningssökandet kräver ett helhjärtat eng gemang av sin utövare. Detta innebiir
inte bara omvändelse och förnyelse utan också ett slags inaigning, ett ord som
vissedigen har födorat i aktualitet men som vi därför inte bör dra oss för att
använda. Det ger uttryck för de sanningssökandes föresats att inte låta sig stängas
inne i en alltför genomplanerad tillvaro, inte bli slavar under teknik och framgång
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och att gå till moangrepp mot en alltmer skrämmande rationalisering. Det rör sig
alltså inte om en invigning till något slags lekmannaprästerskap eller mandarinvär-
dighet utan om skapandet av en forskaretik.

Så sammanfaller sanningssökandet med den lärotid som lärare och studenter fått
att disponera över. Det ger universitetet existensberättigande och är den sak som
dessa forskare er.gagerar sig för.

Människan h,ontra det totalitära rystemet

Ett sådant program behöver inte innebära en återgång till det klerikala eller nationa-
lisdska universitetet. Genom attlägga huvudvikten vid det som utmärker ett enga-
gemang i sanningens tjänst försöker det, utan att hemfalla ät vaga utopiska illusio-
ner, undvika alla ideologiska ållor, vare sig de är politiska eller religiösa. Men det
finns anledning att fräga sig om det i framtiden blir möjligt att undvika partipolitik
vid universiteten. Antagligen blir det svårt. I och med att det kyrkliga inflytandet
försvagades blev det möjligt för de utilitaristiska strömningarna att fa fäste vid
universiteten, och denna tendens stärktes då filosofin upphörde att spela en domi-
nerande roll. Säkert kommer de politiska ideologierna attfyllaen del av det tomrum
som de teologiska och filosofiska vetenskaperna lämnade efter sig och ersätta den
utilitarism som varken förmår lösa eller ens på ett riktigt sätt formulera vår tids
problem. Men kommer inte engagemanget, så som jag skildrat det ovan, att riktas
mot annat håll vid denna framstöt från de politiska ideologierna? Är en politisk
inriktning oförenlig med sanningssökandet eller reducerar den det till ett sökande
efter makt?

Dessa frågor påminner oss om hur obekvämt det akademiska engagemanget 
^r.En gång sade lärare och studenter nej till teologisk och filosofisk konformism; nu

söker de göra sig fria frän den utilitaristiska konformismen; kommer de i framtiden
att falla offer för den politiska konformismen? Om inte så beror det på att de vet sig
vara hotade i ett samhälle där alla partier strider om makten och är medvetna om
att akademikerna tack vare utbildningens demokratisering har blivit en påtryck-
ningsgrupp som politikerna måste ta hänsyn till. De bästa av dem söker en ny
form av engagemang utan alla revolutionära och konservativa bindningar. De krä-
ver eft engagemang avpassat efter den moderna människan.

Den konservative anser det vara möjligt för dagens människa att bete sig som en
kopia av sin egen föregängare. Revolutionären tror sig kunna forma morgondagens
människa genom att tillämpa nya normsystem. Traditionsbevararen och förnyaren,
den konservative och revolutionären, båda är kanske utilitarister utan att själva veta
det och båda definierar sig själva i relation till makten och till utövandet av denna
makt: den förre genom att förklara sina symparier för dem som alltjiimt innehar den,
den senare genom att tala om varför han tar parti för dem som erövrar den.

z8



U niaers i tet ocb en ga gentan g

Men sanningssökandet läter sig inte jämföras med bevarandet eller utövandet av

makt. Det akademiska engagemanget är till arten helt olika det politiska. Att söka

sanningen är en förnuftshandling, och förnuftet är inte samma sak som viljan att
hZirska; det drar upp gränserna för sina egna undersökningar för att ha kontroll över
dem. Man skulle kunna tala om ett slags förnuftets realism då det gäller dess

skeptiska inställning både till en romantisering av det förflutna och en alltför
optimistisk inställning till framtiden.

Jag undrar förresten om de båda begreppen ,rkonservativ> och ,revolutionär' går

att tillämpa på de problem som uppståft i och med att man försökt ge sanningssö-
kandet en (parti-) politisk dimension. För det första är de mångtydi ga. För det andra
försvårar de en korrekt analys och är heller inte ägnade att skingra den förvirring
som uppstått vid våra universitet då det gäller att skilja mellan politiskt och akade-
miskt engagemang. En definition av människan och hennes olika engagemang dr
därför nödvändig.

En definition av människan utgår från det faktum att hon är en förnuftsvarelse, en

samhällsvarelse, en politisk varelse och mycket annat. Det viktigaste är dock den

uppfattning hon själv hyser om sitt förnuft och sina olika aktiviteter. För utilitaristen
är förnuftet i första hand operativt, tekniskt. Men förnuftet är inte bara detta, ty
kvalitet låter sig inte helt reduceras till kvantitet, till det som går att mäta, och
olikhet låter sig inte helt reduceras till identitet. Förnuftet är nägot mer än och
gär utöver sin egen verksamhet på samma sätt som det möjliga går utanför det
givnas gränser.

Det akademiska engagemangets syfte är dZirför att försvara mångfalden mot varje
form av totalitär ideologi - och den politiska ideologin riskerar alltid att bli totalitär

- att hindra sanningssökandet från att komma på villospår. Det wingar inte på

människorna någon fårdig sanning, som om sanningen redan vote en. Den utövar
varken monopol eller diktatur, inte ens specialistens sri.rskilda form av diktatur. Det
enda den eftersträvar är att skapa en viss ordning, vid de tillfällen då politiken av ett
eller annat skäl hotar att bli alltför dominerande.

Forskaren i människan är når allt kommer omkring inte hela människan. Det är
ett tecken på liv när det ibland uppstår vissa spänningar mellan hennes olika
engagemang. När förnuftet råkar i konflikt med tron, när vära engagemang för
familjen, kyrkan, yrket, politiken står i strid med varandra, så år det detta som ger
djup och mening åt vår tillvaro. Som vi alla vet är forskaren en person som ägnar sig
åt studier tillsammans med andra, men han är också en människa som älskar, leker,
kämpar, tror och ber, precis som alla andra. Den enda skillnaden är atthan försöker
å till stånd en hierarki mellan sina olika engagemarng, ordna dem inbördes för att på
så sätt skaffa sig en uppfattning om deras värde och deras återverkningar på

samhällelig nivå. I och med detta erkänner han också att sanningssökandet går före
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allt annat. Det iir d2irför han vänder sig mot det mått av hemlighetsmakeri som alldd
har en benägenhet att smyga sig in i varje annan typ av engagemang, också det
politiska. Hans vilja till ordning dikreras av förnuftet - inte av något politiskt parti.

Detta är bara en liten del av allt som skulle kunna sägas om de svårlösliga
problemen kring de akademiska och politiska engagemangen. Men det lilla jaghar
sagt ger ändå en förestlillning om situationens allvar. Det zir frestande för akademi-
kern att engagera sig politiskt. På det sättet tror han sig kunna ställa sin förmåga och
sina kunskaper i tjänst hos det samhälle med vars hj2ilp han skaffat sig dem, och
diirigenom göra bättre bruk av dem än han skulle ha gjort om han inte engagerat sig
utanför universitetet. Givetvis vill jag inte hindra honom frhn att engagera sig
politiskt; det enda jagbegr är atthan inte skall blanda ihop detta engagemang med
det akademiska, även om det skulle innebåra personliga konflikter.

Bland de mänga frägor som lårare och studenter i dag ställer sig finns det en som
berör just dessa konflikter: kan verkligen lärare och srudenter tapä sig de skyldig-
heter som är förknippade med deras akademiska engagemang då man från alla håll
begrir av dem att de skall engagera sig för andra saker? Åt den fåganvrll jagägna
slutet av min artikel.

Engagenang ocb aittnes börd

Ått ta på sig de skyldigheter som är förknippade med det akademiska engagemanget
är detsamma som att ikläda sig ett ansvar och acceptera de risker detta inneb2ir. Jag
har påvisat de skadliga verkningarna av ett visst slags utilitarism. Men jag måste ändå
erkänna att utilitaristen tar på sig sitt ansvar. I sina akademiska framtidsstudier
räknar han med en ackumulering av kunskap och information, de tekniska framste-
gen och deras verkningsgrad. Det enda fel han gör år kanske att har' tillskriver den
akademiska institutionen alltför stor makt i de beslut som skall fattas; ty de beslut
han tror sig fatta är i själva verket förestavade av de ekonomiska och politiska
makthavarna. Han bedrar sig alltså: universitetet har inte, efter vad det ser ut, rätt
att rilda över sitt eget vetande . . . och dZirmed är dess ansvar också begränsat.

Man kan således fräga sig om den utilitaristiska ideologin som i all tysthet
påverkar våra akademiska institutioner inte är avsiktligt vilseledande. Den vidmakt-
håller en viss tro på universitetets makt som gör både lZirare och studenter osäkra
om sitt eget ansvar. Sanning är inte detsamma som nytta. De skiljer sig från varandra
både till art och syfte. Den person som främst strävar efter att söka nyttan har

således helt andra förpliktelser än den som söker sanningen. I de fall där man hos

samma person finner både utilitaristen och sanningssökaren ställer forskaren utilita-
risten mot väggen och utsåtter hans åsikter för kritisk granskning.

Som kritiker sticker han emellertid inte under stol med de svårigheter som finns
i förhållandet mellan praktik och teori. Han inte bara tror utan vet att allt sannings-
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sökande förutsätter ett verifierande, inom ramen för den fattbara verkligheten, av
de uppnådda resultaten. All verklig kunskap förändrar relationerna mellan männi-
skan och världen. Dessa metodologiska kunskaper förutsätter den lärotid vi redan
talat om: attlåra sig inse sina egna förpliktelser i de forskningar man påbörjar och
fullföljer år attlåra sig behiirska dem och styra deras verkningar i det praktiska livet.
På det området är illusionerna seglivade. Desto mer vaksam måste forskaren vara.

Vid denna punkt i mina funderingar inställer sig osökt följande frirya:kan det inte
finnas en kristen komponent i det akademiska engagemanget? Borde inte evangeliet
vara surdegen eller saltet i ett sådant engagemang för att mowerka faddhet och
förslappning? Får det inte utilitarismen att vackla i sina grundvalar genom att mana
till kritik mot människans alla anspråk på att vilja frälsa sig sj?ilv? Väcker inte dess

inneboende kraft till omvändelse och förnyelse en känsla av ansvar?

Den frågan har rykande aktualitet just nu, i en tid dä larare och studenter
uppfordras att ta pä sig sitt ansvar samtidigt som de inser sin egen svaghet och
begränsning. De känner sig lamslagna diirför att de ser hur den ena efter den andra
av de månghundraåLriga garar,tier och säkerheter som akademikerna hittills har
kunnat stödja sig på, nu börjar rasa: teologins och filosofins absoluta värden,
privilegier sammanhängande med samhällsklass och miljö, hedersbetygelser, tir-
lar. Allt detta har man klätt av akademikern tills han står där naken - och ändå en
del av ett system av ofta anonyma krafter som han inte längre förmår behärska.
Naken och ändå medlem av trollkadslärlingarnas brödraskap. I likhet med allt annat
som tillhör det demoniskas sfär är akademikerns ställning oklar, hans engagemang
kluvet.

Det är här frägan om nåden kommer in. Den nåd som förmår bryta trollkretsen
men åndä förblir oåtkomlig och ogripbar. Akademikern, utblottad men likväl
fLtgad i ett nät av olika krafter och inflytelser, har behov av förlåtelse, rät{ardig-
görelse, för att kunna ta på sig det ansvar som är förknippat med hans eng^ge-
mang. Men är han verkligen så utblottad arr han själv är medveren om detta
behov och om sin egen oförmäga att tillfredsställa det?

Allt vad jag hittills sagt hänger i själva verket på denna fräga, pä denna vår
möjlighet eller omöjlighet att göra oss fria från det demoniska. Ty bakom min kritik
av utilitarismen har hela tiden legat en önskan att avslöja der demoniska i dess nya
gestalt: den vilja att behärska och exploatera som är motsatsen till viljan 

^tt 
engagera

sig i sanningens tiänst.
Det tragiska år att de mest framträdande av akademikerna täpper till öronen för

att slippa höra denna fräga och blundar för att slippa se vad som är orsaken till den
kriiftskada som håller på am sprida sig över hela den akademiska vädden. Det onda
går så djupt att det krävs inte mindre än en hästkur för att bota det. Den hästkuren
finner man varken i utilitarismen eller de politiska ideologierna; de förmår inte
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åstadkomma något annat än en viss smärtlindring, ett skenbart tillfrisknande.
Hästkuren består heller inte i ett konstlat återupplivande av det katolska eller

protestantiska universitetet, utan i något som påminner om evangeliets salt eller
surdeg, något som ingen är herre över, en nåd som vi inte kan förutse. Evangeliet
wingar ingen, varken med vapenmakt eller på annat sätt; det är en gåva som hjälper
människorna att fullgöra r;na iligganden och ta på sig ansvaret för dem.

För akademikern är engagemang liktydigt med engagemang i sanningens tjänst, i
den konkreta situation vid nimonhundratalets slut som vi just nu befinner oss i.
Detta engagemang i sanningens tjänst gör den kristne till ett vittne om den sanning
han väntar på och längtar efter och som han får en förailng om i Jesu Kristi
förkunnelse. Genom attvara öppen mot framtiden kan han ta språnget ftän enga-
gemang till vittnesbörd. Det kan därför se ut som om den kristne akademikern
dansade över det växande tomrummer i den akademiska institutionens mift; ändä år
han medveten om den aktuella krisen.

På nym ställs vi inför frägan: vem är i stånd till ett sådant vittnesbörd, ert sådant

engagemang, en sådan omvändelse och förnyelse, till allt detta tålamod och all
denna uthållighet vi tidigare har talat om? Med andra ord, vem är i stånd till den
k2irlek som vittnet måste vara besjälat av och till den frihet som gör engagemanget
levande? Ja, vem är i stånd till allt detta som övergår mänsklig förmäga? Helst ville
jaglämna den frågan öppen och överlåta åt läsaren att besvara den i ensamheten på
sin kammare och i sitt hjeirtas innersta. Men tyvärr är den akademiska trögheten
sådan att han kanske aldrig far mod eller tid att svara på den.

Jag nöjer mig alltså med att öppna en dörr på glänt: bara den som rror och hoppas
att Gud har försonat honom med sig själv kan försöka skaka av sig denna tröghet
och börja dansa. Då känner han inte längre sitt engagemang som en börda, hans
andning kommer in i sin rätta rytm och han f.ar kraft att kampa. Andra har kommit
för att ta del i denna kamp och tillsammans anstränger de sig, var och en på sitt sätt,
för att skapa ett - alltid provisoriskt och reviderbart - samband mellan sanningssö-
kandet och väntan på frälsning. Dessa kiimpar skall en gängväga försöket attbygga
upp ett nytr universitet.

För vittnet är ett sådant företag endast den näst ynersra verkligheten, ty den
yttersta verkligheten är för honom det nya U niaersitas som Gud bygger, diir de nya
människorna i ett nytt samhälle en gång skall samlas och där alla skillnader i fräga
om religion, ras, språk och kulrur har försvunnit.

Men kan inte denna näst yttersta verklighet varavärd att uppleva? Är det inte en
ännu så länge dunkel förebild till det som skall komma? Om så är fallet har det
akademiska engagemanget trots allt ett existensberättigande.
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Att bemästra framtiden

Socialt framåtskridande innebär något mycket mera
än att enbart förändra de materiellt sett omänskliga
villkor som alltför många ännu i dag beklagligwis
arbetar under.

Sådana tankegängar har man varit inne på under
nästan trettio år. Man har bemödat sig att ge arbeta-
re mer att sdga till om i frågor som rör dem siälva.
ILO, den i nternationell a arb etar or ganisatio nen, har
spelat en avgörande roll för atthjälpa till att grunda
och stärka de institutioner som varit oumbädiga för
det ekonomiska och sociala framåtskridandet. De
har varit förutsättningen för att ge lika mö jligheter
åt alla. Konventionen om föreningsfrihet och organi-
sationsrätt, 1948, och konventionen om organisa-
tionsrätt och kollekdv uppgörelse, ry49, bäda in-
spirerade av Philadelphiadeklarationen, är de vikti-
gaste redskapen för ILO:s verksamhet på detta
område.

Det sociala framåtskridandet har slagit in på en
ny väg: nödvändigheten att gestalta framtiden. Att
gestalta världen omkring oss ger inte längre någon
riktig appell till aktiv solidaritet hos dem som bebor
den idag. Att bemästra framtiden däremot - det är
den gemensamma uppgift som mänskligheten har
ställts inför. Det är vår sak att försäkra oss om arr
framtida generationer far vixa upp under villkor
som är människovärdiga.

Det apostoliska brev Octogesima adveniens, Vår
tids sociala problem, som påven i maj t97 r sände
till kardinal Maurice Roy, chef för den pävliga
kommissionen Justitia er Pax, är ett tecken på den
trend som antytts ovan. Det skrevs till åttioårsda-
gen av Leo XIII:s encyklika Reram not,aruilt men
kunde natudigtvis inte begränsas till de få punkter
som behandlades där. Avsikten med brevet var att
visa fram nya handlingsmöjligheter till det som Al-
bert Thomas, ILO:s förste chef, beskrev som den
omfattande rörelse som blivit resultatet av encykli-
kan. Och det ger var och en en möjlighet att sätta
sig in i vad som fordras för att bemäsua framtiden
och på samma gång inse sitt eger ansvar i sarnman-
hanget.

Grundtemat i det apostoliska brevet iir mänsklig-
hetens plikt att göra sig till herre över de aktuella
problemen för att därigenom kunna ge en förnuftig
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gestalt åt framtiden. Men eftersom det finns ett
stort antal ideologier, som var och en rekommen-
derar olika handlingsvägar, kan en lösning utan våld
endast uppnås genom att man börjar en dialog. Det
är pälaglig väg som ett samförstånd mellan viljorna
måste beseglas och enighet etableras för att åstad-
komma en frift framåtskridande.

Herrauälde öaer franztiden en tt,ingande nödtändighet

Två omständigheter gör det nödvändigt att behär-
ska framtiden: förändringarna i vårt sätt att leva och
den industriella expansionen. Båda är verkliga ut-
manin gar till mänskligheten.

Över hela världen genomgår folken oåterkalleli-
gen förändringar i sättet att leva. Det bekräftas av
både etnologer och sociologer. Det alternativ som
möter de fa marginella grupper som fortfarande vill
följa sina gamla livsmönster, är att antingen sugas

upp av modern civilisation eller att förr eller senare
elimineras av den. Här är urbaniseringsfenomenen
karaktäristiska. Städernas dragningskraft känns lika
starkt i utvecklade länder som i länder under ut-
veckling. För att släcka sin törst efter bildning, för
att fa leva ett friare socialt liv, som kan ge chansen
att nå en hög ställning och spela en betydelsefullare
roll i samhället - för att uppnå allt detta, kan den
moderna människan underkasta sig de krav livet,
arbetet och omgivningen ställer på henne. Hon kan
uthärda även annat tvång om också under prorest.
Till slut finner hon sig ändå i det mesta på grund av
s in', strävan ef te r att v ilia v ar a betydelsefull ".

Städernas tillväxt har tillkommit genom indu-
striens expansion som i sin tur vuxit fram ur den
teknologiska forskningen och omvandlingen av na-

turen. Industrialiseringen "ger bevis för oavbruten
skaparförmågar, skriver påven i sitt apostoliska
brev.

Kombinationen av urbanisering och industriali
sering är emellertid en verklig utmaning till mänsk-
ligheten. Den ömsesidiga inverkan urbanisering
och indusrrialisering har på varandra medför långt
ifrån någon avspänning. Tvärtom ökar till och med
återverkningarna. I samma mån som koncentratio-
nen till städer skapar eft behov av nya uppfinningar
och ställer nya krav på vetenskap och indusrri, när
det gäller att tillfredsställa de behov som de väckt, i
samma män fär sålunda industrin större betydelse
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och tvingas att grunda sin verksamhet på ännu stör-
re koncentration av människor och material. Utan
en bred bas av resurser kan industrin bli handikap-
pad i fräga om forskning, produktion och handels-

utbyte.
Vår tids industrialiserade samhälle far allaredan

käntapä den verkan dessa förhållanden fått. Påven

skriver: "I industrisamhållet blir urbaniseringen or-
sak till att den mänskliga tillvarons livsformer och
invanda strukturer genomgripande förändras: fa-
miljen och grannskapet, som är den kristna gemen-
skapens särskilda stöd. Människan upplever en ny
ensamhet, nu inte längre på grund av en fientlig
natur, som hon under sekellång möda har lärt sig
behärska, utan på grund av att hon omges av en
anonym massa och känner sig som en främling"
(Vår tids sociala problem, Octogesima adveniens.
Katolsk Informationstjänst, KIT, Uppsala r97r, $

ro, sid. rq).
Hur kommer människans attityd att bli, när hon

försätts i en sådan "oåterkallelig" situation? Vilka
lösningar kommer hon att finna till de oräkneliga
problem som uppstår, når ett modernt samhälle
skall organiseras? Hur kommer hon att reagera när
hon skall trdffa avgöranden - avgöranden som
kommer art få vittgående följder för kommande
generationers livsvillkor, avgöranden som kommer
att innebära uppkomsten av nya proletariat, avgö-
randen som kommer att bestämma huruvida ett
strrt antal människor eller inte kommer att bli
dömda till "undermänskliga livsvillkor, förnedran-
de för samvetet"? Med anledning av dessa frågor
tar påven i brevet till kardinal Roy upp ett av de

ämnen som dominerade hans tal till den internatio-
nella arbetarkonferensen den ro juni 1969. I sitt tal
beskrev påven människan som "hänförd av de

oerhörda krafter hon släpper lös", "uppslukad av

den gigantiska framgängen hos sitt verkr, obortso-
pad av den oemotståndliga strömmen av sina upp-
finningar" och "överväldigad av den våxande kon-
trasten mellan den ofantliga tillväxten av de varor
som hon har till förfogande och deras fördelning
mellan människor och folk, en fördelning, som lätt
blir orättfärdig". Var och en står i dag inför ett
psykologiskt dilemma och endast han sf älv kan be-
sluta hur det skall lösas: antingen kommer han att
trycka på hänsynslöst och hoppas att större makt
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och välstånd skall ge mänskligheten fred eller också
kommer han, om han lyssnar till sitt samvete, att
axla sina skyldigheter och ge en känsla av mening åt
sin tillvaro.

Samma frågor framträder i det apostoliska brevet,
där påven tar upp frägaa om människans förmäga
att utan fruktan möta de nya problem industrialise-
ringen och urbaniseringen för med srg. Han frägar
sig "ss1 inte människan, trots alla sina landvinning-
ar vänder frukterna av sin verksamhet mot sig s jälv.
Blir hon inte slav under de ting hon frambringar
sedan hon tagit herraväldet över naturen?" (Vår
tids sociala problem, KIT, $ 9, sid. r9).

Äuen otr påven inte på något sätt ville dölja i hur
hög grad, enligt hans uppfattning, osäkerhet över-
skuggar mänsklighetens framtid, vill han icke desto
mindre betyga sin grundläggande optimism. Han är
övertygad om att människan kommer att bekänna
färg vad beträffar hennes ansvar. Han awisar tan-
ken, att människan genom vårdslöshet skulle bli
överrumplad av världshändelserna och misslyckas
med att i god tid förutse, att nya sociala problem
kommer att dyka upp. Trots de svåra problem ur-
baniseringen skapar, hoppas påven att människan
genom sin fantasi och uppfinningsförmåga skall
kunna lösa problemet: "hur skall hon hindra stä-
dernas tillväxt, hur skall hon disponera dem och hur
skall livet i staden bli till allas bästa?" (Vår tids
socialaproblem, KIT, $ ro, sid. zo).

Dialog, en aäsentligfi)ratsättning fi)r ett rationellt be-

mästrande aa framtiden
För att kunna bygga upp framtiden dr det nödvän-
digt att bemästra den tid vi lever i och allt detta
beror ovillkodigen på vad man har för uppfattning
om människan och hennes bestämmelse, hennes
natur och hennes uppgift på jorden.

När skiljaktiga ideologier konfronteras med var-
andra, kan det leda till våld, om åtskillnaden mellan
politiska och religiösa myndigheter inte har möj-
liggjort, att en distinktion görs mellan de andliga
våtderlngar och det samhällssystem, som de båda
ingår i, och en modern humanism inte har lyckats
att åstadkomma ett allmänt medvetande om der
faktum, att människan själv är den oåterkalleliga
värdering, som alla skolor kan komma överens om
att bygg:a det öppna samhället på. Den nuvarande



generaldirektören för ILO hade samma id6 i åtanke,
när han för nägra år sedan uttalade: >Det som gör
en dialog fruktbärande . . . är inte behovet av identi-
tet i åsikter eller överensstämmelse i resultat. Det
som fordras är ett tillräckligt minimum av allmänna
värderingar för att möjliggöra ett växande mått av
gemensamt handlande och återhållsamhet.'

Påven Paul VI åster också vederbörlig vikt vid
dialog i sitt brev till kardinal Roy. Id6n att det inte
kan bli något framåtskridande i samhället utan ett
utbyte av och en konfrontation med olika synsätt,
det vill säga utan dialog, har varit betecknande för
hans tänkande som ett ledmotiv, alltsedan hans för-
sta encyklika.

Han ser ett väsentligt försvar för dialogen i det
förhållandet, att ett demokratiskt samhälle avskyr
tanken på ett auktoritärt styrelsesätt vilket innebär
att beslut fattas utan att de personer som berörs blir
tillfrågade på jZimst2illd bas. Id6n om deltagande i
beslut är grundläggande i dagens samhälle.

Den viktigaste sociala lagstiftning, som gjorts
efter det andra viirldskriget, är den som har resulte-
rat i att förhandlingar mellan arbetare och arbetsgi-
vare förs på j2imställd bas. På samma sätt har ett av
målen för internationell socialpolitik varit att fast-
hålla de grundläggande principer s66 ligger bakom
detta jiimlikhetsbegrepp och att se till att det funge-
far.

Trots de stora sociala förändringar som har skett,
tycks de nuvarande sociala störning tna visa, att
denna politik inte nått sitt mål och till och med
antyda att den fortfarande år långt ifrån att uppnå
det. Orsaken ligger inte i att de instrument som
skapats, kommit till korta, utan i bristen på vilja till
nyskapande hos dem som har ansvaret. Den ideolo-
giska splittring som redan nu delar länderna i värl-
den i rivaliserande block fortsätter inom de enskil-
da folken. I den mån som systemet med fri för-
eningsrätt ses som projektionen av en särskild upp-
fattning av socialt förhållande, är det oundvikligt att
det kommer att möta motstånd i ett annat värde-
ringssystem. En vändpunkt har nu uppnåtts: an-
tingen blir det en återgång till sådana brödrastrider
som i århundraden dränkt Europa i blod, därför att
man haft olika uppfattning om vad som menas med
civilisation, med den risken att dessa strider kom-
mer att sträckas ut till hela vådden; eller skall
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världens folk, om man avvisar konflikt, kunna ge-
nom fruktbärande dialog komma överens om det
minimum som kan accepteras av alla: rätten för
alla människor utan undantag att söka ernå mate-
riell välfård och andlig utveckling.

Det som till slut rättfärdigar dialogen är atr den
vädjar till det gemensamma bästa. Det är uppen-
bart, att de som har att faua beslut på sätt och vis
drar växlar på framtiden och därför också så mycket
som möjligt måste skapa den för att kunna bestå.
Det illa planerade exploaterandet av naturen är ett
slående exempel på hur nödvändigt det in att tånka
på framtiden, när man fattar beslut. Det förhåller
sig nämligen så att det inte endast är vår fysiska
omgivning som är hotad, utan exploateringen av
naruren blir ett permanent hot som drabbar förut-
sättningarna för liv "och på det sättet för framtiden
skapar sig en miljö som kan bli outhärdlig för henne
(människan). Detta är ett socialt problem av stor
räckvidd, som angår hela mänskligheteno (Vår tids
sociala problem, KIT, $ z r, sid. z8).

Människan kan inte komma ifrån sitt ansvar för
att bemästra framtiden. Men eftersom alla inte har
siunma id6er om framtiden, är det inte möiligt atc

bygga upp en framtid för människosläktet i sin hel-
het utan en dialog, som skall göra det möjligt att
karaktärisera de olika drag som den måste förena.

Den sociala utveckling som ägt rum under de
senaste årtiondena gör dialogen ännu mera nöd-
vändig eftersom de nuvarande målen för ekono-
misk och social politik inte kan uppnås utan sam-
arbete mellan alla. Socialt framåtskridande är som
aldrig tillförne beroende av aktivt samarbete mellan
människor av god vilja, det betyder alla de som har
en äkta önskan ztt tjä'na mänsklighetens gemen-
samma bästa och darvid lägga lika stor vikt vid den
nuvarande och den kommande generationens bästa.
Människorna kommer att samarbeta frivilligt endast
om det förs en fri och öppen dialog mellan alla
inblandade.

Men en fruktbärande dialog inbegriper att ett
visst antal förutsättningar uppfulls:
a) Oansvariga protestgruppers awisande hållning.

De som förnekar samhället och varje ansträng-
ning som görs inom det eller är blinda för allting
utom dess defekter, har inget bidrag att komma
med i ett öppet samhälle. Deras kiliastiska vision
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av det kommande paradiset på jorden kan inte
betecknas som en allvarlig bas för positivt hand-
lande.

b) Forskningsfrihet och yttrandefrihet med avsikt
att förstå och vdrdera problem och föreslå lös-
ningen.

c) Fri föreningsrätt. Det är viktigt att människan
inte skall känna sig isolerad och att de grundläg-
gande sociala band som understöder henne ge-
nom vilka hennes personlighet kan förverkliga
sig själv, skall finna uttryck i instirutioner som
har en avgörande roll att spela i samhället.
I detta samband mellan dialog och kollektivt

handlande inför påven i ett antal punkter tanken på
urskiljningsförmåga och omdöme. Det år ett an-
vändbart begrepp eftersom det är till hjälp vid för-
ståelsen av vad en dialog innebär: i själva verket
angår det de mest personliga åsikter, som varje
individ har vad beträffar mänsklighetens framtid.
Därav följer att stor klarhet är önskvärd, om var
och en skall förbli trogen sin ursprungliga id€: han
måste inte endast vara medveten om faran att han
själv "låter sig dras in i en ideologi", "tvingas in i
ett system, vars gränser och totalitetsanspråk han
kan bli medveten om alltför senr, om han inte kän-
ner det i grunden>; men framför allt måste han bli
en mästare i konsten att >ständigt förfina sin ur-
skiljningsförmäga sä, att man kan angripa en ny
orätwisa redan vid dess rot och så småningom för-
verkliga en allt fullkomligare rätwisa.>' (Vår tids so-
ciala problem, KIT, $$ 28, 36, r 5, sid. t3, 37, 2).

Den lagliga ordningen rrn en gar4nti för framåtskri-
dande i fribet
I vlra d,agar är lagstiftningen föremål for mycken
kritik. Man förebrår den att den är orödig och stel.
Den kväver spontaniteten, hindrar nödvändiga för-
ändringar, befäster orätwisa förhållanden och ä-r ty-
rannisk, då den förlamar människornas längtan
efter frihet och frigörelse.

Den allmänna kritiken av lagstiftning och praxis
blir met uttrycklig, när den riktar sig mot ,makt"
och "auktoritet> som sådana. Trots allt är det de
styrande som utarbetar och fastståller lag och ord-
ning och även om de år perfekt anpassade till siir-
skilda förhållanden vid ett givet tillfälle, kommer de
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inte att forhålla sig helt och hållet på samma sätt,
när situationen ändrats.

Den anarkistiska oppositionen är spridd vida
omkring i vår dds samhälle, särskilt bland de mera
aktiva och militanta grupper, som är kända för sin
energiska kritik av de bestående sociala och politis-
ka instirutionerna. Sådana grupper har gjort mycket
för att bryta det tvång som dolt håller vissa folk
och befolkningsgrupper i en marginell ställning - i
den betydelsen att de inte deltar i beslut som gäller
dem - och håller dem i ett underläge där mängaav
de anordningar, som samhället erbjuder, nekas dem
t.ex. undervisning, hålsovård, arbete och bostäder.

En hel sektion av rörelsen för socialt framåtskri-
dande delar denna åsikt både i utvecklade länder
och i uwecklingsländer. Unga människors protester
i de rika länderna hiirrör från deras revoltkänslor
mot ett slutet samhdlle som de inte har någon ön-
skan att vara medborgare i. I uwecklingsländerna
har proteströrelser bildats för att utbasunera till så
många människor som möjligt, sanningen om de
förhållanden som där råder. Avsikten är att de vill
mobilisera krafter för att avhjälpa de politiska och
ekonomiska missförhållanden som de är offer för.

Med hänsyn till denna uppfordran till att behand-
la samhållsfrågor tilldrar sig den kurs påven slagit in
på, ännu större uppmdrksamhet. Dess huvudpunk-
ter är nödvändigheten av samhällsordning, skapan-
det av ett system av lagat och demokratisk ordning
för att säkerställa att lagstiftningen förblir anpass-
ningsbar.

Nu kan ingen grupp finnas utan sammanhang.
Det understryks åtskilliga gänger i det apostoliska
brevet eftersom det zL ett faktum, som ingalunda år
allmänt erkänt i dag. Men de som har likställt det
med en rekommendation av auktoritära och despo-
tiska regimer, har dZiri fel. Om en auktoritet skall
lr"ru lly5drrglig och acceptabel måste den vara byggd
på samförstånd.

I den dialog som i en eller annan forn pägär i
varje samhålle kommer motsatta åsikter oundvikli-
gen till uttryck. Alla som är invecklade i beslutspro-
cessen har ddrför att sä att säga uppträda som skil-
jedomare mellan den nu levande generationens in-
tressen, som är omedelbart iögonenfallande, och de
kommande generationernas, som de också har an-
förtrotts.



Detta är ett tillfälle för ätgfuder för varierande
former av utvecklingsprojekt och därför avgörande
för den framtida utformningen av samhället. Det år
också här som lagstiftningen kommer i blickpunk-
ten. Långt ifrän att vara förtryckande år lagstift-
ningen resultat av en överenskommelse mellan
skilda partier vid en viss tidpunkt för am tjäna som
grund för deras framtida samarbete. Sålunda ses
lagstiftningen som ert viktigt element för framåt-
skridande i frihet. Den befäster dialogens utflöde,
närhelst ett större mått av överensstämmelse har
uppnåtts, och på så sätt bidrar tillattläggagrunden
till det nya samhället.

Påvens syn på detta område dr klar, men jag år
övertygad om att det apostoliska brevet till kardinal
Roy, som ligger rill grund för denna artikel, borde
kompletteras med påvens tal för wå år sedan vid
den internationella arbetarkonferensen, om hans
tanke om rätten till utveckling och befrämlandet av
mänskliga rättigheter skall uppfyllas.

Rätten till atuckling
Detta år ett pält där den nuvarande generationen
inte har något val utom att fortsätta, eftersom der
engagemang den har inträtt i omintetgör alla re-
trättmö jligheter. Påfallande olikheter råder mellan
nationerna när det gäller ekonomisk kulturell och
politisk utveckling. Förhållandet är väl känt och
trots att vårldsomfattande okrav på större rättvisa,
har varken folken eller deras ledare förmått att
åstadkomma bärtre garantier för fred i inbördes
respekt för individer och folk i avsikt att uppnå
iiimlikhet med mölligher för var och en att få del i
tillväxtens frukter. Mänsklig intelligens tycks oför-
mögen att >sätta in de sociala problem som den
moderna ekonomin medför att förbättra männi-
skors arbetsvillkor, att ge lika chanser i handelsut-
byte och fördela tillgångar rätrvist, att inse konse-
kvensen av det ökade bruket av konsumtionsvaror
och fördela ansvaret - i den nya samhdllsordning-
ens större sammanhangr, (Vår tids sociala problem,
KIT, $ 7, sid. r7).

Det apostoliska brevet sätter snarare den orättvisa
uppbyggnaden i strålkastarljuset, den uppbyggnad
som är huvudsakligen ansvarig för att hälla mänga
människor i ett tillstånd av underuweckling. Det
beror på att förhållandena mellan folken är grun-
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dade på deras relativa styrka, när det gäller att leda
människosläktet in i oett klimat med motsättningar
som sedan kan tillspetsas till extrema situationer av
våldsverksamhet och maktmissbruk" (Vår tids so-

ciala problem, KIT, $ 41, sid. 44). Förhållandena
mellan stater styrs av en strävan efter att dominera i
sådan omfattning att vi kan se nya ekonomiska kraf-
ter uwecklas, de multinationella företagen. De har
en sädan makt att de ofta kan bedriva en politik som
är oberoende av nationella politiska auktoriteter
och sannolikt har en dominerande effekt på sociala,
kulturella och även politiska områden (Vår tids so-
ciala problem, KIT, $ 44, sid. 44).

Denna tendens sprider sig och för vädden i mot-
satt riktning mot vad den skulle ha, om målet vore
större rättvisa och fred. Det första målet borde vara
att garantera varje land rätten att sköta sin egen
uweckling genom samarbete, fritt frän varie slags
försök att dominera varken ekonomiskt eller poli-
tiskt. Om ett sådant mål accepteras, kommer förhål-
landena mellan nationerna att revideras och en vär-
dering göras av de rika nationernas tillväxtmodeller
och man fär upp ögonen för att prioritera interna-
tionella åtaganden. Detta måste leda till att interna-
tionell medverkan blir noggrant undersökt för att
höja effektiviteten.

Sådana är förutsättningarn för att skapa ,en
verkligt internationell lag om arbeter. En sådan lag
erbjuder en möjlighet till självbestämmande på ma-
teriella, tekniska och kulturella områden i beslut
som rör dem, när det gäller att fötjäna ert ansrän-
digt livsuppehälle och ha att göra med andra folk på
lika villkor. Inget land kan helt utarbeta sin arbets-
politik om det inte åtnjuter ekonomiskt oberoende.
Därav följer att ett av syftena med socialpolitiken
måste vara att frambringa ett nytt närmande till
våddshandeln.

Ett av felen hos de rika nationerna har varit att de
har misslyckats att uppnå de mål som framläggs i
avdelning IV i Philadelphiadeklarationen. Så länge
som de orättvisor består som håller de mindre ut-
vecklade länderna beroende av de rika länderna,
kommer den hjälp de får att i deras ögon mindre
vara en gest av solidaritet för att hjälpa dem mot
den verkan ett gemensamt öde kan å, än som en
form av kompensation eller återbetalning. Påven
fastslog klart vid den internationella arbetarkonfe-
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reosen: "Ni måste bemästra de mäktiga lolkens rätt
och uppmuntra de svaga folkens uweckling genom
att skapa förutsättningar, inte bara teoreriska utan
praktiska, för en verklig internationell lag om arbe-
te>> som gör att privatintressen lämnar plats för en
vidare syn när det gåller det gemensamma bäsra.

Mänskliga rättigheter

Eftersom tekniska förändringar är nödvändiga om
framtiden skall kunna bemäsras med rätwisa,
kommer dessa förändringar att bli fruktlösa om det
inte samtidigt blir en uweckling av medmänskligt
samvete. Människan måste ha etr klart medvetande
om det universella gemensamma bästa och dess
konkreta krav. Här år åter lagstiftning nödvändig
för att understödja människorna i deras erövring av
framtiden. Det är inte nog att sträva efter större
frihet, vårdighet och deltagande i beslut - sådana
fundamentala strävanden måste ha en rzun. Samhäl-
let måste bestämma den betydelse som är förknip-
pad med dem och deras fulla innebörd, så att rätwi-
sa kan upprärtas och fred därvid garanteras, för att
kunna arrvända de risker som åvilar det och rärtfår-
diga dess högsra förhoppningar.

De internationella instirurionerna har gjort bery-
dande framsteg mot "när det gäller att omsätta det-
ta aåfaldiga krav (kravet på jämlikhet och medbe-
stämmanderätt) i praktiken och i samhälleliga struk-
turer har man vissedigen gått så långt att de mänsk-
liga rättigheterna förkunnas och att man söker nå en
internationell överenskommelse om dessa rättighe-
ters tillämpning . . . >> (Vår tids sociala problem, KIT,
$ 21, sid. z9). De har lyckats att definiera dem mer
noggrant och framför allt i att träffa säkra överens-
kommelser varigenom de kan bli effektivt tilläm-
pade.

(r) Givetvis tenderar alltid diskriminering, när
det gåller ras, kultur, religion, politiska åsikter och
så vidare att änyo uppträda klädd i nya och ofta mer
förfinade former. Vissa grupper vill försäkra sig om
att kunna dominera över andra eller fortsätta art
inneha sin privilegierade ställning. Det strider mot
vad som år uttalat i Philadelphiadeklarationen näm-
Iigen att "alla människor oberoende av ras, tro eller
kön har rått att fortsätta både sin materiella och
andliga utveckling under de villkor som frihet och
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värdighet, ekonomisk säkerhet och lika rnöjligheter
ger>>,

Samma principer bekräftas ånyo i det apostoliska
brevet. Särskild tyngdl^ggs på hur den "förvända"
rasdiskrimineringen är, som leder mänskligheten in
på en farlig väg eftersom den splittring och det krig
re6 ligger förborgat i den, kan leda endast till
fördiirv. Det svär emot den grundläegande sanning
som innebär att människorna nhar sarnma grund-
läggande rättigheter och plikter, och de har samma
övernarudiga bestämmelse". (Vår tids sociala pro-
blem, KIT, $ r8, sid. z4).De internationellaorga-
nisationerna bör därför lägga siirskild vikt vid den
aspekt hos frågan som frambringar så mycker våld
inom och mellan nationerna.

(z) In- och utvandring är en annan grundläggande
mänsklig rättighet. Ett utövande av denna rättighet
kan gå stick i stäv med särskilda nationella intres-
sen. Av det skälet har också de internationella or-
ganisationerna ett speciellt ansvar. Bortsett från
förhandlingar om tekniska arrangemar'g, som de är
synnerligen väl ägnade au föra, måsre de mot de
rent nationalistiska motståndarna till in- och ut-
vandring försvara varie människas rått att nå inte-
gration i sin arbetsmiljö, att å yrkesutbildning och
tillbörliga inkvarteringsmöjligheter så att familien
kan vara tillsammans.

(3) Under lång tid har ingen rättighet varit mer
central för arbetarklassens värdighet än rätten till
arbete. Frånvaron av skydd och sociallagstiftning
utsätter varje arbetare för risken att bli arbetslös
och för fattigdom. I den meningen betraktas arbete
som de oumbädiga medel med vars hjälp männi-
skorna inte bara kan försöria sina familjer utan även
befästa sin värdighet i samhället.

Ansenliga framsreg har gjorts i industriländerna
men i utvecklingsländerna förblir sysselsättnings-
problemet brännande. Den traditionella struktu-
rens undergång tillsammans med pressen från be-
folkningstillväxten ökar anraler fattiga och under-
stödstagande i städerna och även på landsbygden.
Sysselsättning betrakras för den skull som en högsta
prioritet som omfattar både de ökande ekonomiska
och sociala behoven.

Ått behärska framtiden måste för den skull inne-
bära att kräva större kännedom om den mekanism
som hejdar uwecklingen och leda till rader av poli-



tiska beslut för att mildra deras effekter. 'Vi vet arr
de internationella organisationerna sysslar med
dessa problem, och vi önskar innerligt arr deras
medlemmar inte tvekar att läta sina ord följas av
handling" (Vår tids sociala problem, KIT, $ r8, sid.
25).

En ny ansat till socialpolitik

De senaste yttrandena visar att sysselsättningspro-
blemet når långt bortom det traditionella samman-
hang som det länge varit knutet till. Även om det
natudigtvis fortfarande är sammanlänkat med ar-
betsplatsproblem, arbetsförmedlings-, urvals-, yr-
kesväglednings-, och yrkesutbildningsfrågor etc.
blir arbetare, arbetsgivare och regeringar mer och
mer medvetna om att detta ingenting annat är an
yttre och synliga tecken på den genomgripande för-
ändring som har ägt rum inom sociala förhållanden
världen över, i synnerhet vad beträffar produktion
och handel. Mänskliga relationer har alltid utmd.rkcs
av spänningar när det gäller arbetsvillkor, fördel-
ning av förmögenhet och uppdelning av ansvar.
Diskussioner i dessa frågor har emellertid nästan
alltid haft att göra med var gränsen skall dragas
mellan en grupps intressen och en annans. I vår tid
har sociala konflikter tagit sig nya urtryck. De upp-
träder i allt vidare sammanhang i en ny civilisation
som växlar så snabbt art människan "frägar efter
meningen med sin tillvaro och sitt fortlevande i
samhället" (Vår tids sociala problem, KIT; g t, sid.
r7). Det sanna syfret med socialpolitik är att hjälpa
henne att uppta den utmaning som bestämmer
hennes framtid genom at bemästra det närvarande.

Det svar påven ger till detta problem består inre i
att han rekommenderar konkreta ekonomiska eller
sociala åtgärder. Världen förändras så snabbr att de
nödvändiga lösningarna måste arberas ur på demo-
kratisk väg, om behovet av srörre rätwisa, så som
ett samhälle uppfattar den i en given situation, är att
reglera framstegstempor. Härav följer att dessa lös-
ningar inte bara fu av teknisk eller ekonomisk natur
utan de innehåller med nödvändighet politiska av-
göranden. Det slutliga avgörandet blir på samma
gång en frukt av ett srort antal individuella avgö-
randen.

I konkreta termer betyder det att syftet med
socialpolitik är både individuell och kollektiv. Indi-
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viduell, eftersom människan är ett yttersta raison
d'åtre för varje handling som görs och samtidigt
mått på dess legitimitet; kollektiv, därigenom art
resultatet av de åtgärder som företas kommer att
vara en överenskommen modifikation av maktför-
hållandena, som gör det möjligt för varie stat att
besluta utvecklingskursen och dra nytta av samar-
betet med andra länder, fri från varje strävan efter
makt (Vår tids socialapr::_t"-,KIT, $ +1, sid. al.

Den studie av att bemästra framtiden som vi här
gjort med utgångspunkt från påvens brev till kardi-
nal Roy skulle vara ofullständig om den inte helt
kort tog upp dess innebörd för de krisrna försam-
lingarna. Dessa kommer att bli mer och mer up-
penbara under loppet av det innevarande årtionder
som betecknas som Förenta nationernas andra ut-
vecklingsårtionde. Ur den synpunkten är de av be-
tydelse för var och en som är intresserad av sociala
fråryor.

Kristna människor inbjuds genom den pastorala
konstitutionen "Kyrkan i världen i dag" att vara
mera uppmärksamma på förändringarna i världen
och på de önskningar de speglar men samtidigt
varnas de för varje handlande som kan försvåra de
skillnader och konflikter som uppstår ur deras olika
uppfattningar om sättet att uppnå enhet.

De kristna har sitt eget budskap till detta sökande
efter en ny civilisation. Det specifika med deras
bidrag framträder gradvis ur en iämförelse av deras
syn på det gemensamma bästa med andra ideologi-
ers. Deras tro måste vara kritisk och årerspeglas i
det sociala livet genom en särskild förmäga till om-
döme. Det omdömet fungerar som en broms när de
vägrar att låta sig >stängas inne i etr sysrem> som
endast tillåter oundvikligt begränsade iösningar.
Det fungerar positivt genom den konstruktiva kri-
tik, som de underkastar sig, när de tar del i de
gemensamma strävandena att skapa, stimulerade
av den övertygelse de får av sin tro.

Trögheten hos dessa förändringar skall inte orsa-
ka att det slutliga målet för social uppbyggnad skall
glömmas bort. Att kunna bemästra framtiden är
verkligen ett vågspel som människan står inför. Ju
diupare denna övertygelse år desto fullare kommer
det politiska eneagemanget för varje enskild att bli,
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ty i det långa loppet kan den väsentliga omform-
ningen åstadkommas enbart genom ecc handlande

- politiskt handlande.
Från dessa pricniper härrör den tillitsfulla opti-

mism som föreslå,r samarbete med andra sociala
krafter. Detta måste lämna i arv en virtomfattande
omvälvning i kyrkans sätt atr se och även i hennes
institutioner. Anpassningsförmäga år sålunda en
nödvändig dygd i vår tid och en dygd som fordrar av
var och en att kunna skilja väsentliga engagemang
från yttre former, når han utövar sin fundamentala
rätt att välja.

Joseph Joblin SJ

Polen 1973

Vill man veta vad den polska andan är, så måste
man undersökavilkakrafter som har gjort der möj-
ligt för dena folk att uthärda sin historia.1 Betrakta-
ren får siälv avgöra vilka han anser vara de farligaste
av alla de hot det polska folker haft atr ursrå från alla
väderstreck, i första hand från öster och väster. Det
kan emellertid inte råda något wivel om arr katoli-
cism och nationalism har utgjort på en gång det
bäverk och den bro som givit det kraft att väria sig
och kraft att hårlla sin kultur levande.

Uthärda sin historia . . . I >Ilåmparnas och mar-
tyrernas mausoleumr,, Gestapos forna byggnad i
'Warszavta, finns en inskrift kvar på en cellvägg i
källaren, inristad av en torterad ånge: oAtt tala om
Polen är ldtt, atc arbeta för landet är svårare, än
svårare är atr dö för det, men det svårasre är att lida
för det." Hundratals minnestavlor på husväggarna i
huvudstaden erinrar om de offentliga arkebuse-
ringarna r939-rg44; ett srort minnesmärke har
rests över tragedin i Warszawas ghetto.z Mot denna
sekulariserade kult av fångelset och tortyren svarar
på kristen grund Ecce-Homo-bilden som sedan år-
hundraden sprids och äras: framför den finner man
vid alla tider på dagen människor i stilla bön, liksom

framför den lidandesmärkta nSvarta madonnant
från Czestochowa, vördad överallt i Polen i tusen
kopior.

Förmågan att med religionens hjiilp bemästra det
förflutnas och nuets lidanden är stor, men ännu mer
förvånansvärd ?ir beredvilligheten atr förlåta och
glömma.3 Uppmuntrad av Vatikankonciliet och av
den begynnande internacionella avspänningspoliti-
ken har denna villighet många gänger kommit till
uttryck efter t965, utan atr dock i väster möra err
lika storsint gensvar.a

Vad angår de forna judiska medborgarna måste
emellertid sägas - liksom i fräga orn de fördrivna
tyskarna - att saken trängs bort. Till och med i
Auschwitz nämns vid de officiella visningarna (och i
den sovjetiska filmen "Auschwitz>, r94j) deras
öde mera i förbigående, och museer över judarnas
historia förbigås likaledes.s Förklaringen till detta
3 Dera morsägs inte av atr den kommunistiska staten allt-
jämt ger ut popul2ira småskrifter om Tredje rikets förbry-
telser och den polska motståndsrörelsens hliiltedåd - vlil
att miirka endasr de socialistiska splittergruppernas. (Se
t.ex. Z. Zal,rski, Die Polen an den Fronten des z. ITelt-
krieges, Warszawa r97o.) För inre länge sedan besvärade
sig den polske historikern Topolski offentligt i sina kolle-
gers namn över att rnan med orätt undanhöll dern efter-
krigsarkiven för att i stiillet låta dem underbygga srereoty-
pa propagandareser. Inte heller internationella kongres-
ser, t.ex. den 7:e Internationella slavistkongressen i
Slarszawa, augusti r973, förskonades från den historiska
materialismens påbud: en hel dag av den historiska sek-
tionens arbete ägnades åt antifascistisk propäeanda. Men
folket orkar inte längre höra denna uttröskade visa, och
dena redan d'ärför att ffiigorna om den sovjetiska krigspo-
litiken och de forna polska ösrområdena måste förbli tabu.
Tyviirr saknas alltiämt en kritisk sociologisk undersök-
ning av tankar och känslor hos dagens polacker. J. Ko-
strowickis bok Polska (I7arszawa r97 z, även i engelsk och
fransk utgåva) ?ir endast avsedd för mera anspråksfulla
turjsters_ behov; Polen, I:nd u. Leute (\tr/arszawa u.å., på
sex språk) förerräder bara den officiella partidoktrinen.
a.För den viktigaste dokumentarionen om den tysk-pol-
ska ftirsoningen efter kriget, se Deutsche und Poien, bo-
kumente zur Versöhnung, I7erkmappe VII, utg. av L.
Zeylql. Olbert, Mönchen t969;I0erkmappe Vlil, urg.
av F. Olben & B. Schmid-Egger, Miinchen i97 r.sSe t.ex. Handschriften von Mitgliedern des Sonder-
kommandos, utg. av J. Bezw.inskal =Hefte von Ausch-
witz, Sonderheft I), Auschwitz t972, 16 f. Medan före
kriget iudarnas andel i befolkningen låg över ro/6, ftnrts i
dag i hela Polen på en befolkning av 33 milj. kanske
6oooo ludar. I Krakdw fylkas kring landets iildsta synago-
Sa (frän r4oo- eller r joo-taler) endast 3oo lildre försam-
lingsmedlemmar.

I En kort översikt över Polens profana historia finns i G.
Rhode, Geschichte Polens, Darmstadt 1966; över dess
kytkohistoria i H. Holzapfel, Tausend Jahre Kirche Po-
lens, I7iirzburg r966.
2 En av "Conseil de sauvegarde des Monuments de lutte
et de martyreo urgiven vägvisare, La Pologne, Ueux de
lutte et de martyre - Gujde deuxiåme guårre mondiale
19'9-1945, l7arszawa 1965, år en bok på hela 362 sidor.
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ligger i nationalisden, som inte bara fötblivit obru-
ten utan snarast ytterligare stärkts. Efter de förvå-
nansvärt sällan diskuterade gränsförskjutningarna
(inte.uwidgningarna! ), som eliminerade minoritets-
frägan, fiamträder den i dag med ny självkänsla.

Denna nationalism visar sig t.ex. i de talrika,
oftast ganska likartade publikationerna och affi-
scherna med anledning av Kopernikusjubileet
(rqlyrgl), som man träffar pä överallt i landet, i
de medvetet nationalistiskt formulerade minnestav-
lorna i Ostpreussens, Västpreussens och Schlesiens
gamla kyrkor och i utställningsrummen på Natio-
nalmuseum i'{/arszawa, diir vid sidan av utlånade
föremål från de nämnda kyrkorna huvudvikten
läggs på romantikern J. Matjekovs svulsdga historie-
mårleri, medan ä'andra sidan den sociala realismen
saknas. Den kommer också till synes i en film som

"lVesele, (>Bröllopet>, r912, rcgissör A. t0(ajda),

som visar pä fann för nationell självuppgivelse vid
dden för Polens tredje delning.

Naturligwis försöker partiet tillgodogöra sig den
polska nationalismen. "Vi bygger ett nyrt Polen"
läser man på stora plakat vid de sönderbombade
kvarteren. Krigets spår iir fortfarande synliga inom
storstadsområdena, framför allt i de forna ryska stä-
derna Breslau (\Troclaw) och Danzig (Gdansk). I de
äldsta stadsdelarna har de viktigaste gatorna och
torgen byggts upp igen (med undermåligt material)6

- så när som på en rad gamla kyrkor, som inte får
nägra statliga tillskott utan måste renoveras med
församlingarnas egr' medel under en för dem
mycket betungande knapphet på material. T Bakom
dessa stadsdelar utbreder sig emellertid ofta ruin-
kvarter eller stora gräsbevuxna ytor. Trots allt uppvi-
sar de forna tyska östområdena synbarligen ett pul-
serande liv, i motsats till det förstörda Sudetlandet
och i motsats till 1956, då Wroclaw dll föl jd av den
långsamma återinflyttningen bara hade 56ooo in-
vånare mot jooooo i dag. Myndigheterna är glada
över varenda järnvägsstation som står kvar oför-
störd, över varenda hel gatubit, ia, de har beslagta-

6 Se St.Jankowski a A. Ciborowski, \?arschau -r945 und
heute, Varszawa r 97 r.
? Se Köscioly w Polsce (Kyrkor i Polen), Ars christiana,
'Warszawa r969. Boken innehåller utom en imponerande
översikt över återuppbyggnaden efter kriget också bilder
av de Fataliga nybyggena.
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git inte så lite av kyrkans egendom för att sedan
kunna presentera den under nytt namn som en
socialistisk landvinning. 8

Yid alla offentliga tillställningar måste det fram-
hållas att en ny era började 1945; sä t. ex. kan en
ungdomskonsert vid "Hala Ludowan, den forna

"Århundradets hall, i \Troclaw efter flera 'västliga'
nummer sluta med eft partisanoratorium, vars orill-
fredsställande musikaliska uppbyggnad ständigt
understryks av att åhörarna applåderar för tidigt.
Man får ta sig friheten att - även offentligt -
kritisera åtskilliga detaljer, men att fråga efter sys-
temets skuld i sammanhanget är fortfarande omöj-
ligt.e

Alla genomgripande initiativ, allt radikalt frägan-
de, all omspännande utveckling blockeras, och det-
ta verkar starkt nedtryckande på genomsnittspo-
lacken, diirfcir att det dagligen visar honom arr hans
läge saknar och ännu länge kommer att sakna utvä-
gt.

Sådant som för den västeuropeiska turisten blir
en nyttig, kanske rent av spännande erfarenhet, är
för polacken en oförrätt han inte kan undkomma.
Denna känsla stärks ytterligare 

^v ^tt 
sedan några år

visa oftare ges för resor till väst (de tpgsck t97 3 för
första gången till rooooo). Mot denna bakgrund
måste man förstå förebråelsen att Väsrerlandet be-
dömer kommunismen endast efter dess teori, utan
att känna till dess praxis. Så förklaras också det
förhållandet at flertaler i Polen, liksom i de andra
socialistiska länderna, i sitt tänkande och sin fantasi
är fixerade till motsättningen mellan öst och väst:
ofriheten och bristen på information hindrar dem
att öppna sig för andra frågor.

H2ir vill läsaren kanske invända att katolska kyr-
kans till synes starka och oomstridda ställning i
Polen, som också den lilla minoriteten andra kristna
bekännelser drar nytta av, dock forrfarande är ett
tecken på att en rotal likriktning förhindrats. Ja,
kyrkans stiillning är stark, jämförd med den i andra
socialistiska länder: kyrka och stat är helt skilda,10
E Påfallande är att det stora flertalet politiska anekdoter i
Polen låter partiledarna framstå som rövare av folkets
egendom.
e Se den tyskspråkiga upplagan av tidningeo ,,ZycieYlat-
szawy" (Livet i rtr0arszawa) f& den z5-26 aug. 1973, ddr
sidorna z-4'ägrasät skarp kritik av turismens brister.
ro Detta i motsats till förhållandena i Tjeckoslovakien och
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dvs. kyrkan är ekonomiskt och därmed ideologiskt
helt oberoende av staren. Därför förekommer inga
utträden ur kyrkan och inga "fredspräster"11 (den
regimvånliga >Pax"-gruppen besrår endast av lek-
män och är också företrädd i padamentet). Det
enda statliga understödet avser löner åt universi-
tetslärarna vid de båda teologiska fakulteterna i
'V/arszasta (en för karolska och en för icke katolska
kristna) och är en skylt för religionsfriheten, avsedd
för utlandet. Alla övriga seminarier och skolor (vid
sidan av de manliga ordnarnas få apostoliska skolor
finns också nägra av ounnor ledda flickgymnasier),
alla kloster och församlingar underhålls uteslutande
av de troende. Antalet praktiserande kristna är
högt: uppskattningsvis li8€er det vid zo-6o%o i
storstäderna och 8o-roo7o på landet. Byarnas lant-
Iiga strukcur har förblivit tämligen orörd, eftersom
lantbruket med undantag endast för de stora egen-
domarna, icke har blivit förstarligat - Polen är här
det enda undantaget! Men antalet går tillbaka, och
detta inte endasr därför att ir.ga nya kyrkor får
byggas i de nya stadsdelarna i utkanterna - det
enda, berömda undantaget är den kyrka som Inter-
nationella Byggnadsorden hjälpt till att finansiera i
småhusområdet Nowa Huta utanför Krakdw med
rooooo invånare.

Ödesdigrare år - och här måste man ifrågasätta
kyrkans styrka - att staten medvetet strävar att
reducera kyrkan till det blott religiösa området i
strängaste bemärkelse. Kyrkan gör försök att vid
tillftille överskrida den dragnagränsen, t.ex. genom
grafiska utställningar över olika aktuella ämnen
("Tro och naturvetenskap" i lVroclaw, 

"Abort" i
Krak6w, "Kyrka och utbildning" i rWarszawa osv.),
men de tekniska hjälpmedlen och väl också präs-
ternas bildningsmöjligheter är otillräckliga för etr
framgångsrikt arbete och ett alrernativ på dessa om-
råden. Dårtill kommer att prästerna genom förföl-
jelserna under kriget förlorade zz14 medbröder

Ungern, där staten medvetet för den tidigare statskyrkan
vidare på sina villkor.
rr För att splittra prästerskapet försöker regeringen göra
skillnader i inkallelserna till militärtjänsten. Sålunda fär
t.ex. seminaristerna i Varszawa order att instålla sig,
medan ordnarnas studenter i samma smd är befriade.
Också inom det militära gör man genomskinliga försök an
utså tvedräkt inom de isolerade "teologförbandeno.
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(antalet döda under efterkrigstiden är okänt) och att
deras krafter helt tas i anspråk av den fria religions-
undervisningen i ofta otillräckliga utrymmen och
av omsorger om återväxten (prästkandidaterna av-
läeger vanligtvis studentexarnen som privatister
efter sitt inträde i seminariet). Spionage och telefon-
avlyssning hör ingalunda till det förgångna. En
nykter betraktare kan inte undgå att på lång sikt
räkna med sarrma främlingskap i kyrkan här som i
väster, även om motiven inte är riktigt desamma.

Till detta kommer att någon kyrklig förnyelse
egentligen inte har ägt rum efter konciliet. De blyg-
samma försöken i fräga om katekesen - andra ut-
gävor åt rent teologiska år förbiudnar2 - är väl till
sin uppläggning redan föråldrade. Polsk teologi har
ännu icke funnit sin egen linje. Till fö]id av den
srändiga, oundvikliga konfrontationen med staten
år kyrkan centralistisk och extremt trogen mot
Rom och därför inre särskilt tilldragande för landets
intelligentia; någon utbredd antiklerikalism kunde
man knappast finna före kriget, rnen hos mer än
en akad,emiker kan politisk opposition och trot-
sig trohet mot kyrkan finnas sida vid sida.

Biskoparna har uppfattat de heldagsskolor som
staten planerar framför allt för byarna på landet som
det senaste steget på vägen mot mälet att långsamt
kväva kyrkan. I ett herdabrev av den e6 augusti,
vars ordalydelse inte kan missförstås, reste de sina
krav i föräldrarättens namn men också i narnn av

den kristna uppfostran, som genom denna reform
skulle sättas i fara, ja, omö jliggöras, eftersom den
fria religionsundervisningen skulle upphävas.

Tidningen "Slowo Powszechneo (Ordet ät alla),

"Pax"-gruppens organ, har däremot endast under-
strukit att detta är ett stort framsteg i den veten-
skapliga utbildningen, som varken föräldrarna eller
kyrkan hade kunnat åstadkomma. r3 En sak framgär
tydligt av den åter uppblossande striden: staten re-
spektive partiet har hittills inte fått ungdomen i sin
hand, men också kyrkan måste på nytt ta upp kam-
pen om den.

Vart skall omvälvningen leda?

Gerhard Podshalsky SJ

12 Den enda katolska veckotidningen "Tygodnik Pow-
szechny, (Allas veckotidning) år inte komma ut i större
upplaga än 5o ooo.
rs z5-26 aug. r97 3, s. 2.
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A lf Härd eli n: Aquae et uini mysteriurn. Geheimnis
der Erlösung und Geheimnis der Kirche im Spiegel
der mittelalterlichen Auslegung des gemischten
Kelches. (Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen, Heft 7), Mtinster r973, XY+t4o
sid.

Ett viktigr drag i modern liturgiforskning, fr.a. in-
om den forskning som mera direkt tjänar liturgi-
förnyelsen, är försöket att få grepp om den uerkliga
liturgin, liturgins funktion, liturgin så som den i
realiteten utspelar sig, inte bara de liturgiska formu-
lären. För det syftet tar man t.ex. beteendeveten-
skaperna till hjiilp. Den historiska liturgiforskning-
en har dåremot nästan undantagslöst sysslat med ett
snävare fält: de liturgiska texrerna och formulären,
som i praktiken utgör endast en liten del av den
totala livsyttring i kyrkan som liturgin alltid har
varit. Uppsaladocenten Alf Härderlin ägnar nu en
hel del möda åt att försöka vidga perspektiven hår-
vidlag. Det är svårt att finna angreppspunkter, ut-
ifrån vilka man kan ånga in den levande realitet
(levande i nuet av frålsningsmysteriets närvaro) som
liturgin varit. I sitt första större verk på området,
Aquae et aini mysteriam, har-Härdelin valt en relativt
undanskymd rit som "spegieb för hur man totalt
har uppfattat liturgin: seden att blanda vatten i vinet
i eukaristin. Undersökningen begränsar sig till me-
deltiden.

Genom att fölia historiskt hur liturgiutläggare
och teologer utlagt "den blandade kalken" lyckas
Härdelin både kasta ljus över en viktig utveckling i
teologin och visa på en inte oväsentlig föri;.ndring i
synen på riternas fznktion .

I vart och ett av undersökningens tre huvudav-
snitt, om förskolastisk, tidig skolastisk och högsko-
lastisk utläqgning i saken (som i boken inramas av
en inledning och en kort utblick mot senmedeltid
och reformationstid), följer förf. en tematisk Iinie.
Han studerar hur ett och samma tolkningsmotiv
kommer igen hos flera utläggare. Vanskligheterna i
den metoden - risken att en teologs mera övergri-
pande synsätt inte kommer till sin rätt - har han,
såvitt jag kan bedöma, bemästrat. Det gör förf. till
en säker guide och gör det lätt att urskilja de väsent-
Liga accetdörändringar som han analyserar fram.

Enkelt kan man sammanfatta den utveckling som
ägde rum med termerna "symboltolkning> - >syn-
tetiserad symboltolkning" - "upplösning". Det
egendomliga och intressanta'dr att se, hur samma
traditionella motio i tolkningen av den blandade
kalken far tjäna som uttryck för olika helhetsupp-
fattningar av eukaristin och liturgins funktion. Det
avgörande i hela den tidiga tradition, som syntetise-
rades av Radbertus (d. 86o) var dels identiteten
mellan korsoffret och eukaristins offer, dels enhe-
ten mellan Kristus och kyrkan i der eukaristiska
offret. Den blandade kalken ses som en symbol
som garanterar denna dubbla identitet. De två vik-
tigaste tolkningsmotiven, med vilka man säger det-
ta, är dels vattnet i den blandade kalken som sym-
bol för folket/kyrkan, som i eukaristin förenas med
Kristus, dels den blandade kalken som symbol för
vattnet och blodet som rann från Kristi sida. Man
kan se hur dessa motiv i den tidiga utläqgningen får
uttrycka att man uppfattar liturgin och dess riter
såsom uttryck för den inre verkligheten i sakramen-
tet - men i senare utläsgningar uppfattas liturgins
riter (t.ex. den blandade kalken, fortfarande inrer-
preterad med samma motiv) snarare som ,erinring-
ar>> om Kristi liv och död som manar till efterföljel-
se eller tas dessa riter och tolkningsmotiv i anspråk
som material till "die spekulative Klärung der sa-
kramentalen Virkungszusammenhänge>.

Redan detta är en utmaning mot mycket av den
liturgiska motivforskning som bedrivs. Samtidigt
profileras ganska skarpt, att det i själva verket är en
avgörande del av kyrkans självmedvetande som står
på spel i den skisserade uwecklingen.

På slutraderna i boken säger Härdelin, att den
liturgiska rörelsen från r8oo-ralets början återvun-
nit sinnet för enheten mellan frälsning och kyrka i
eukaristifirandet. Uppenbadigen är de insikterna
just nu återigen hotade. Det är tänkbart, att ett
möte mellan den sorts symbolteologi, som Hårde-
lin visat på i sin undersökning, och modernt mera
beteendevetenskapligt orienterat symbolstudium
kan bidra till att den liturgiska förnyelsen inte be-
höver födora de väsentligaste av de insikter som en
gång initierade den.

Anders Ekenberg
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C h r i s t o fe r K I a s s o n : Ortodoxa K1 rkan. Almqvist
& Ifiksell, Stockholm r973,2tr s.

I västerländska kristna kretsar har man ofta betrak-
tat de ortodoxa kyrkorna som något stagnerat. Man
har lovordat dem, därför att de sades slå vakt om
gamla traditioner, men undervårderat dem i deras

sätt att representera kristendomen i dag. I en värld
där olika slags människor på grund av tekniken har
kommit närmare varand.ra och i en tid då ortodoxin
visat ett livligt intresse för ekumeniska kontakter
har östedändsk kristendom genomgått en omvär-
dering. Klara fakta har uppluckrat lika invanda som
felaktiga föreställningar. För ett par år sedan kunde
en svensk teologiprofessor ännu säga, att ortodoxa
kristna här i landet skulle få den "gudstjänst de är
vana vidr. I dag börjar allt fler inse att det inte är
dllfiilliga vanor som skiljer ortodoxin från andra
utformningar av kristendom, att de östedändska
kristna wärtom har sin speciella trosövertygelse. I
grund och botten vill de inte hänga fast vid vanor
utan tjäna sanningen.

Den här boken av den svenskfödde ortodoxe
prästen Christofer Klasson fyller en lucka på bok-
marknaden. Den informerar om ortodoxins troslära,
dess fromhets- och gudstjänsdiv samt om de olika
ortodoxa lokalkyrkornas historia, uweckling och
nuläge. Svenska och finska förhållanden behandlas
härvid speciellt ingående.

Författaren har också försökt sig på en nyöver-
sättning avJohannes Chrysostomus' liturgi. En iiim-
förelse med den förnyade romerska liturgin kan för
intresserade vara lärorik.

IV, K,

Andreas Aarflot (red.): Kirke 0g stat i de nordiske

Iand. Universitetsfodaget, Oslo, Bergen, Tromso
r97 r, r98 s.

Under de senaste åren har en understundom ganska
het debatt utspunnit sig i alla de nordiska länderna
om de lutherska statskyrkornas förhållande till sina
överheter. Ovan nämnda bok år.en presentation av
detta förhållande, de utredningar, debatter och re-
former som blivit diskussionens resultat. Nästan
halva boken ägnes ät förhållandena i Sverige, som
presenterzr av Karl Gustav Lindelöw. Intressant för

44

framtida forskning, eftersom han i eminent hög
grad kan betraktas som part i målet. Förhållandena i
Finland presenteras av Erkki Kansanaho och Kauko
Pirinen. Kansanaho har sedan bokens tillkomst va-
rit med bland dem som lagt fram ett kyrka-statbe-
tänkande för Finland. Betänkandet gick ut på en
översyn av relationerna men inte fullständig skils-
mässa. De danska förhållandena presenteras av Per
Salomonsen som spelade en framträdande roll i den
strukturkommission som utredde den danska folke-
kirkens situation. Yad jas känner till, resultatet
presenterades sedan denna bok utkommit, ledde
utredningen inte till annat än status quo. Redaktö-
ren själv presenterar reformförslag och reformer i
den norska lutherska kyrkan.

Bidragen i denna bok är ganska olika till sin
uppläggning. Orsaken dr, att aniklatna baserar sig
päföredraghållna vid en stat-kyrkokonferens i År-
hus r969. Framställningen iir klar och redig. Den är
en lättläst introduktion till vad som hände i ämnet
fram till är r97o och en översikt av vad som höll på
att hända. Den är mig vetedigen den enda översikt i
ämnet som finns att tillgå i det formatet. Mycket har
dock hänt sedan "Kirke og stat i de nordiske land"
utkom. Natudigwis måste när nya situationer upp-
kommer i vissa fall hänsyn tas också till dessa vid
bedömningen av det redan beskrivna. Det har varir
svårt att finna bra och översikrligt marerial om vad
som hänt efter r97o. Sverige utgör dock ett undan-
tag. Yad, som här hänt torde vara relativt bekant:
Kyrka-stat beredningen presenterade sitt betän-
kande 1972. Nästan precis ett år senare hölls den
beryktade Malmö-konferensen och strax därefter
drog regeringen tillbaka sitt förslag, vilket var iden-
tiskt med beredningen. Att kyrka-statfrägan för-
blir mest akut i Sverige framstår allt klarare.

Förutom de förändringar som sket i kyrka-srat-
frägan efter, r97o och som redovisats ovan, kan
nämnas att förstärkta biskopsmötet slopats och
kyrkostyrelsen utbyggts i Finland och att kyrkomö-
tet blivit årli$ d2ir. I Norge tillsattes en kyrka-stat-
utredning r97 r med bland andra Einar Molland som
namnkunnig medlem. Några uppgrfter om vad
denna utredning kommit till för resultat h^r ja1
inte kunnat finna.

"Kirke og stat i de nordiske land" dr godkänd för
studiecirkelverksamhet av Svenska kyrkans studie-



förbund. Dessutorn är den studielitteratur vid te-
ologiska fakulteten i Uppsal a, och jag antar att sä år
fallet vid flera teologiska fakulteter och skolor i
hela Norden. DZirför. känns det viktigt att i en ny
eventuell upplaga de olika bidragen till sin struktur
harmonieras med varandra så att man också i sina
studier bättre kan j'amföra uwecklingsprocesser,
debatter, reformförslag, historik och så vidare. På
grund av uppsatsernas divergerande karaktär kan
detta vårlla problem i den nuvarande upplagan. Den
kräver naturligtvis också en aktualisering.

"Kirke og stag i de nordiske land> år en nyttig
påminnelse för sådana som undertecknad om att
kunskapen om våra nordiska grannkyrkor är ett
sorgligt försummat kapitel i vår strävan att tillågna
oss bildning.

Sven-Erik Brodd

S. Erlandsson, G. A. Danell, D. Hedegård:
Det står skriut. Biblicum svarar biskopskom-
missionen. z. uppl. Kyrkl. Förb:s Bokförlag, Göte-
borg r97r, 124 s.-Ingemar Furberg: "Bibel-
syn och Bibelbrak, i kritisk befusning. Kyrkl.
Förb:s Bokförlag, Göteborg r972, 30 s.-Ditt ord
är sanning. En handbok om Bibeln tillägnad
David Hedegård. Bokförlaget Pro veritate, Upp-
sala r97 r, 285 s.

1964 tillsatte det svenska biskopsmötet en kom-
mission för att söka svar på frägan "i vilken mening
Bibeln är Guds ord". Kommissionen bestod av två
bibelforskare, tre representanter för vardera äm-

nesgruppen teologisk etik med religionsfilosofi och
dogmatik med symbolik. Dessutom deltog tre re-
presentanter som ej var teologer av facket.

Resultatet av undersökningarna framlades i bo-
ken ,Bibelsyn och bibelbruk" (BK). Det är detta
arbete som blivit föremål för en synnerligen kritisk
bedömning i de wå första här nämnda skrifterna. I
allt väsentligt företräder de samma ståndpunkt.

Som framgår av titeln på Furbergs skrift menar
bedömarna att bibelkommissionen utgår från en

liberalteologisk åskådning. Några av rubrikerna i
hans bok ger besked om kritikens utformning:

"Syndafallsberättelsen blir syndafallsmytr, "Jesus
- 'avlad av den Helige Ande, född av jungfrun
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Marid - något för BK perifert och oväsentligt",

'Jesus - 'korsfåst, död och begraven' - något för
BK tilltalande', oJesus - 'på tredje dagen uppstån-

den från de döda' - något för BK centralt och

väsentligt, som dock blir något overkligt", "Kristi
uppståndelses verklighet ersätts av verkligheten i
den kristna uppståndelsetron (den kristna erfaren-
heten och upplevelsen)".

Det större arbetet, "Det står skrivetr, ger de tre
föfiattarna möjlighet till en mer ingående motive-
ring. Sammanfattningsvis deklarerar man: t Genom
vår bok (utgående från inspirationsläran) har vi
visat att BK sålunda ger svensk ktistenhet en ny

Bibel, en bibel som från början till slut ytterst är
människors ord och alltså något annat än Guds in-
spirerade, alltigenom tillförlitliga ord. Därmed kan
BK inte bekänna Bibelns Kristus utan förkunnar en

annan Krhtzr, som inte är evig Gud och Skriftens

JAG'i såväl Gamla som Nya testamentet> (s. r r4).
Biskopsmötet svarade i sept. r 97 r att > Biblicums

bok företräder en uppfattning om bibelns tillkomst,
grundad på en teori om bokstavsinspiration, som
leder till felakriga föreställningar om centrala bi-
bliska sanningar. Den lämnar heller icke uuymme
åt en berättigad historisk-kritisk bibelforskning".

Furberg bedömer biskoparnas svar med föliande
ord: uBKs rationalistiska exeges, byggd på den libe-
rala teologiens livsåskådningsmässiga premisser,
har alltså upphöjts till normalteologi i vår kyrka."

Biblicums arbete "Ditt ord är sanning" villvata
,en handbok om Bibeln". Svenska och nordiska
teologer får komma till orda - bland dem Odeberg,
Danell och Edandsson - vidare är det påfallande

hur amerikanska konservativa teologer dominerar
boken. Professor Odebergs uppsats "Bibeln och

församlingen" höjer sig på ett markant sätt över allt
vad som i övrigt skrives. Hans analys av begreppet
och ordet ,ekklesia" är ett stycke lysande bibel-

teologi. Amerikanerna för nästan genomgående

samman luthersk obekännelsetrohet, och "bibeltro-
het" varvid ofta den förra fär motivera den senare.

Den norske lågkyrklige förkunnaren Carl Fr.

\(isloff har ett skarpt angrepp på ekumeniken. Den
polemiska inställningen är för övrigt ett genomgå-

ende drag i denna skrift liksom i de wå föregående.

Lechard Jobannesson
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Karl-ErikJohansson: Prästnötet - enfzngerande r6- och ry-äring att fungera än som opponent än

institution? Prästmötesavhandling i Visby stift som respondent vid dessa latinska lärdomsprov."
1973. r44 s. (Göteborgs latinläroverks historia. Gbg r9rz, s.

5e.)
Fcirfattaren börjar sin avhandling med at erinra om Johansson ger i sin avhandling en detaljerad
art >der svenska prästmötets historia torde gå till- skildringav det svenskaprästmötets utvecklingfrån
baka till rroo-talet, och ordet prästmöte finns be- l,aurentius Petri Kyrkoordning av rtTr och till de

lagtfånär rz8r. .. Undermedeltidengällderegeln senaste reformförslagen. Det är en konkret och
om årliga prästmöten i Sverige lika väl som i hela intressant studie i fromhetslivets historia i vårt land.
den västerländska kyrkan och reformationens ge- Som grund för framställningen ligger - utom ut-
nomförande innebar i princip ingen ändring i detta nyttiandet av tilLgänglig litteratur - forskningar i
avseende.,, landsarkiven och domkapitlens arkiv.

Vi har sål. här en av de levande institutionerna i
vårt land som sammanbinder den medeltida katol-
ska kyrkan med den lutherska statskyrkan fram till
vår tid. FIur obruten traditionen år fnmg2r 61.a. av
prästmötenas uppbyggnad och genomförande. Här
ingå'r disputation med uqgångspunkt i en framlagd
avhandling, oration av därtill utsedd orator. Bisko-
pens föredrag och ämbetsberättelse, minnesteck-
ning över bortgångna ämbetsbröder och självfallet
en serie gudstjänster. Förf. understryker på sätt och
vis sambandet med det förgängna genom att på
första omslagssidan avtrycka inledningen till den
oration som hölls i Visby så sent som rgor över
ämnet: De ecclesia quid senserit Åugustinus secun-
dum opus ejus "De civitate Dei". Och på sisra
omslagssidan avtryckes den psalm på latin som fort-
farande ingår i den svenska psalmboken och inleder
varje prästmöte: Veni, Sancte Spiritus. Reple tuo-
rum corda fidelium. Ännu i mitten av förra är-
hundradet var latinet ett levande språk vid disputa-
tioner och orationer. Den lärde biskopen i Sträng-
näs Uddo Lechard Ullman (f. i Göteborg r838, d. i
Uppsala r93o) berättar i sina minnen frän gymna-

sisttiden i Göteborg r85o-r855 hur vid den pasto-
ralexamen, som varje prästman mäste avIägga för
att bli kyrkoherde, en latinsk disputation ingick.
Det intressanta'dr att ett direkr arv frän medeltidens
disputationer dröjer sig kvar. Sedan opponenten
framfört sina anmärkningar skulle respondenten
helt kort sammanfatta innebörden i oppositionen
och ställa frågan om han rätt uppfattat denna. (Ett
ridderligt beteende som srämmer till efrertanke.)
Nu fick stundom en gymnasist spela denna roll - att
göra den korta sammanfattningen på latin. Ullman
skriver: >Mer än en gång kom jag sålunda såsom
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Prästmötena fyllde i gängen tid liksom i våra
dagar ett dubbelt syfte: dels behandlades frågor som

"spände över hela det vida Fålt av skiftande angelä-
genheter och problem, infor vilka prästerna ställdes
i sin dagliga gärning", dels gav de möjlighet till en
broderlig gemenskap som säkerligen var välbehöv-
lig, särskilt när kommunikationsmedlen förr i vdrl-
den inte gav möjlighet arr bryta den isolering som
prästerna på landsbygden levde i.

Ett mycket uppskattat inslag i prästmötena har
varit minnesteckningar över avlidna ämbetsbröder.
De har också ett icke obetydligt kyrkohistoriskt
värde. Givetvis är risken stor att endast de ljusa
sidorna kommer med i bilden och skuggorna utra-
deras. Det hör till undantagen att en minnesteckna-
re kan ge en prost och jubeldoktor följande äre-
minne: ,'Han var ock en särdeles skicklig räken-
skapsförare för egen räkning, skötte sitt lantbruk
utmärkt och giorde godaaffårer. . . Mot herreman-
nen var han artig och förbindlig, mot allmogeman-
nen stel och styv, mot fattigmannen hård och
sträng. . . >

Sedan r89o-talet är det vanligr att ett prästmöte
betygar monarken sin vördnad och erhåller ett svars-

telegram. Stundom har hyllningen utformats som
en hälsning till konungen i hans egenskap av kyr-
kans osummus episcopus".

Karl-Erik Johanssons prästmötesavhandling bör
läsas och studeras av var och en som något vill lära
känna svenskt kyrkoliv i gängen och nuvarande tid.

Lecbard Johannesson



J an A rv i d H e ll s trö m : En resa till medeltiden. Y er-

bum/Studiebokförlaget, Stockholm t97 3, r12 s.

Författaren avser en "integrering av den medeltida
kyrkohistorien med den aktuella kyrkliga proble-
matiken i dag". Hans målsättning förtjänar oförbe-
hållsamt erkännande. Men tillåter den att reforma-
tionen helt överhoppas? Har inte introduktionen av
den lutherska tron i Sverige förändrat situationen
just när det gäller frägorna kring stat och kyrka?
Tillsammans med sina nordiska grannländer, even-
tuellt mer än dessa, är ju Sverige ett föregångsland
när man vill möta en kultur som har vuxit fram ur
rent protestantisk grogrund. När man förbigår re-
formationen förbigår man i själva verket något spe-
cifikt svenskt. Här framkallar alltså boken förvå-
ning.

Den gör det så mycket mera som den i andra
avseenden är föredömlig. Den informerar om me-
deltida kyrkohistoria. Den lämnar rika litteratur-
uppgifter, blir alltså en god hjälp för sådana som
vill förkovra sig mera i materian. Och den ger fram-
för allt i sitt r o:e kapitel förslag till historiska resor i
Sverige. Jan Arvid Hellström är alltså medveten om
sambandet mellan historia och geografi och drar
därav praktiska konsekvenser. FIan nöjer sig inte
med att förmedla kunskaper utan han lockar där-
utöver läsarna till art liimna arbetsborden för att
s jälva följa gamla tiders spår.

\J(. K.

D av i d S v e n u n g s s o n : S tröa tå g i F orn ky rkan s Rorn.

Verbum/Studiebokförlaget, Karlskrona r973,
r5z s. och en karta.

Med Rom år det nästan såsom med livet. Man blir
aldrig fiirdig därmed. Det kan alltså inte skrivas för
mycket om Rom. Så fär David Svenungssons bok
hälsas med tillfredsställelse. Den kompletterar re-
dan föreliggande Rom-litteratur. Den är skriven
med engagemang och framstår i sin helhet som en
bekännelse till Roms outtömlighet. Boken vittnar
om vad författaren har arbetat sig fram till med en
studiecirkel i S:ta Claras studiegård under den se-
naste vintern. Hans strövtåg är på en gång strövtåg i
kyrkohistorien och i dagens Rom. Rom-turisten år
utmärkt vägledning. Illusrationer åskådliggör tex-
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ten för sådana som stannar hemma. Ett litet littera-
tururval lockar den vetgirige läsaren at fonsätta
studiet.

IY, K.

Gerhard Wehle (utg.): Pädagogik aktuell. Kösel,
Mrinchen r973, 3 band, zo5, zo6 och zoo s., DM
t4: -.
När man vill följa den aktuella debatten om uppfost-
ran och skolväsende även utanför Sverige, möter
man inte så sällan nya begrepp och slagord som
verkar obegripliga. De år hämtade dels ur andra
samhällsvetenskapliga ämnen, dels ur den ameri-
kanska facklitteraturen. Men delvis handlar det om
kända begrepp som har fätt nytt innehåll och ny
bedömning under den pågående pedagogiska dis-
kussionen. "Pädagogik aktuell" redogör alltså för
nya forskningsresultat på de valda "aktuella" fäl-
ten inom pedagogiken och fyller därmed en in-
formationslucka på det tyska språkområdet. Med-
arbetarna kartlägger de olika riktningarna i om-
stridda frågor utan 

^tt 
fastl^gga sig på förhastade

omdömen. De framlägger endast ett urval. Dess
bättre ägnas nägra fa stickord t. o. m. åt filoso-
fiskt-etiska problem som annars tigas ihjäl i de-
batten.

Uppslagsboken indelas-på något oklart sätt-
i tre band: pedagogik, skolpolitik och curriculum-
forskning. Men ett detaljerat sakregister kompen-
serar uppdelningen s godtycklighet.

Klaus Dietz SJ

John Hick: Religionsfilosofi. Älmqvist & I/iksell,
Stockholm r972, rt4 s.

John Hick undervisar vid universitetet i Cambridge.
I sin introduktion till religionsfilosofin år han försik-
tig nog att inte ge sig i kast med den religionsfiloso-
fiska problematikens hela bredd. Tvärtom håller han
sig till den västerländska traditionen. Kristendomen
står i medelpunkten för hans framställning.

Han gör anspråk på att bedriva religionsfilosofi

"enligt strängt vetenskapliga metoderr. Men tyvärr
lider hans bok av en pinsam brist. Å ena sidan talar
förfatraren om vad en del av Västedandets skarpsin-
nigaste tänkare kunnat arbeta sig fram till, ä and,ra
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sidan vill han ,undersöka" och bedöma vederhåf-
tigheten hos deras id6er. Däri lie€er en tämligen klar
indikation om vad han menar med strängt veten-
skaplig metod. Vad ledande filosofer och teologer
har behandlat i omfångsrika verk och vad de har
ägnat är av mödosamt arbete åt, vill han godkänna
eller avFärda på r r4 sidor.

IY/. K,

Jacques Monod Slump och nöduändighal. Om den
moderna biologins naturfilosofi. Bokförlaget Al-
dus/Bonniers, Stockholm r972, ry6 s.

Jacques Monods verk har i Credo utfödigt behand-
lats av Sven Stolpe och Svere Sörenson (Credo 53,
r972, s. zo7 ff.). Nu framlägger Hans och Ingrid
Krook en svensk version av den i Frankrike och i
andra länder mycket uppmärksammade boken. Det
år tacknämligt att översättarna i sin inledning lämnar
de viktigaste biografiska uppgifterna om Monod.
Deras Monodentusiasm verkar emellertid knappast
övenygande. Det hade varit bättre om de hållit sig
till den egenskap de lovordar hos Monod själv: den
nykterhet och kylighet som aldrig fjtumar sig från
den objektiva vetenskapens höga och rena sPårer (s.

r z-t 3).
\V, K.

Jean LadriEre: Language and Belief. GiIl and
Macmillan, Dublin 1972,2o4 s., f 4.25.

Av författaren har tidigare publicerats bl. a. det om-
fångsrika arbetet "ks limitations internes des for-
malismes. Etude sur la signification du th6oröme
de Gödel et des th6orömes apparentes dans la
th6orie des fondements des math6matiques> (Lou-
vain Paris 1957). Titeln anger i viss mån Ladri-
öres intresseinriktning. Föreliggande bok, som är
en översättning från franskan, utgöres av en sarn-
ling essäer om vetenskapens och trons språk, med
speciell anknytning till vad Donald Evans skrivit
om det bibliska språket. Boken förutsätter av sin
läsare en viss orientering i området matematik -
metamatematik - analytisk filosofi.

Suene Sörenson
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\U. A. Visse r' t Hoof t:Världen aar min fdrsamling.
Ett liv i ekumenikens tiänst. Gummessons, Falkö-
ping r972, 5r5 s.

Sällan har väI nägra memoarer innehållit mer själv-
upplevd kyrkohistoria än förre generalsekretera-
ren i Kyrkornas Världsråd Visser't Hoofts. Under
mer än 4o år hade han tillfålle att uppleva och leda
den ekumeniska rörelsen. L,åsningen av dessa me-
moarer blir alltså på många sätt en unik upplevelse -
och uppmuntrande. Uppmuntrande när man jämför
läget inom dagens kristenhet med det för bara näg-
ra decennier sedan. Det är hela tiden fråga om en
ekumenik på marsch mot större förståelse och enig-
het.

Att här ge en överblick över det mångfasetterade
verket vore att göra boken en otjänst. Det må vara
nog att endast antyda att den händelseutveckling
som ligger mellan stockholmsmötet r9z5 (där för-
fattaren var yngste deltagare) och Uppsala rq68 (då
Visser't Hooft valdes till hederspresident i Kyrkor-
nas Världsråd) dr nägot som varje person intresserad
av ekumenik rekommenderas att ta del av, när den
skildras av den som bör kunna ge de bästa informa-
tionerna. Det lättflytande språket bidrar i hög grad
till att göra boken till spännande läsning. Detta sist-
nämnda som en eloge åt översättaren, Philippa I7i-
king.

Birgitta rl(inbäck
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