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SEDAN SIST

T e olo ghk a f a ku.lt et er ot id senli ga?

Två anmärkningar framför allt kan riktas mot den senaste tidens of-
fentliga debatt om de teologiska fakulteternas existensberättigande - en

kritik som t'ifrar båda diskussionspartnerna i lika mån.
För det första framträdde en viss brist på klarhet i principerna. Varför

skulle gudstron eller engagemanget i ett kyrkosamfunds bekännelse hindra
en till metoden förutsättningslös vetenskaplig forskning? Frånsett aft his-
torien och erfarenheten bevisar motsatsen vittnar det inte alls om större
saklighet, om man tar otron som utgångspunkt och riktlinje. Är det kanske
mera objektivt att utan vidare, innan en vetenskaplig granskning genom-
förts, svära på ateismen? Allt beror ju på svaret på den grundläggande
frågan, vilkendera som är med verkligheten överensstämmande: tron eller
otron. Finns inte Gud, är gudstron ett misstag, vilket kanske gör den
mindre lämplig som utgångspunkt för vetenskapligt arbete. Finns däremot
Gud, är den forskare handicapad som förbiser detta faktum. Då de stri-
dande parterna för närvarande inte kan enas i denna fläga - gudsbevisen
brukar ju inte övertyga ateister, och de i sin tur har hittills inte framlagt
övertygande bevis för att Gud inte existerar -, hade det varit bättre att
lämna denna principiella fråga åt sidan.

Själva saken skulle ha vunnit, om man i stället ingått på två princip-
frågor, som helt enkelt inte borde forbigås i en diskussion om de teologiska
fakulteterna. Är f0r det första teologien överhuvud taget en uetmshtp,
dvs. har den att göra med verklighet? Om inte, finns inga vetenskaps-
teoretiska skäl för att bibehålla teologiska fakulteter. Eftersom alla del-
tagare i diskussionen syntes medge teologiens vetenskapliga kvalifikation,
uppstår den andra frägan, som är av större praktisk vikt: Är teologien en
särartad vetenskap med sin egen konstitutiva princip, som skiljer den från
andra vetenskaper samtidigt som den gar^ntera;t dess inre enhet? Svarar
man ja på denna andra fråga - som man gjorde på den tid då våra
västerländska universitet blev till - står de teologiska fakulteterna på en
grundval som förblir orubblig även om stat och kyrka skiljes åt. De teo-
loger, som deltog i diskussionen syntes emellertid inte vara så säkra på sin
vet€nskaps särart. De försvarade sin fakultet mera med praktiska övervä-
ganden. Angreppen mot teologiens historiskt framvuxna ställning inom
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Sedan sist

universitetslivet kunde under sådana omständigheter inte betraktas som
helt orimliga.

Den andra berättigade anmärkningen är, varför inte diskussionen lät
sig befruktas av den katolska teologien, fastän det just i vår tid finns
många katolska teologiska fakulteter världen runt, där dessa principiella
frågor livligt diskuteras? Ändå har just svenska teologer - av deras publi-
kationer att döma - under de senaste åren alltmera kontakt med sina
katolska kollegers arbeten. Att ta sitt material var det än må finnas anses

för övrigt sedan gammalt vara en vetenskapsmans speciella signatur. Vis-
serligen anser många, att den >romerska>> teologien inte kan tillerkännas
sann vetenskaplighet, men även om så vore fallet borde den inte ha noncha-
lerats - den skulle ju ha kunnat tjäna som ypperlig bakgrund för att
framställa >icke-romerska> uppfattningar i skarpare profil.

Kristendom som ingen tror på?

I Veckojourrwlen låses en intervju med succdförfattaren Gösta Gustaf-
Janson, han som hittat på att människorna inte är snälla eller elaka utan
>snällaka>, vilket betyder att man bör undvika att skilja på ont och gott.
Intervjuaren fÅgar den trevlige underhållnin gsf.örfattaren, vad han anser
om Gud, och han måste svara.

Till att börja med finns det inga kristna som tror - ,j^g söker ett alter-
nativ till den kristendom, som ingen tror på>.

Man tänker på de millioner människor som kämpar för sin tro i martyr-
länderna, på den katolska renässansen i samtidens romanlitteratur, på alla
vår tids helgon och kristna hjältar, på de väldiga arbetatägen till Lourdes
eller de stora katolska fackföreningsrörelserna, på borgmästare La Pfua i
Florens och - så många andra. >... som ingen tror på>, har denne för-
fattare panna att uttala. Han förråder därmed en enda sak: sin egen okun-
nighet.

Intervjuaren har fäst sig vid att Gösra Gustaf-Janson i sin bok fOr-
bannar de kristnas Gud och kristendomen med en sådan iver. >Flunnernas
och vandalernas härjningar var rena loppbett i kulturens skinn i jämfö-
relse med den böldpest som kyrkan spritt och sprider - skam och synda-
skräck, skräck för könet framför allt. . .u

Detta kan icke bemötas. Kyrkan har byggt Västerlandet. All väsrer-
landsk kultur vilar på kyrkans arbete. Alla de heders- och värdebegrepp vi
alla (även Gösta Gustaf-Janson) arbetar med är kristna. Vilken förmäten-
het att då nedskriva sådana domar!

Intervjuaren ftägar till sist den snällaka underhållningsförfattaren, om
han tänkt på att bli katolik. Ffan svarar:
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Sed,an sist

- 
Katolik blir jag aldrig, en sådan forfarlig kapitulation, slippa tänka,

läta andra tänka åt mig . . .
Detta är alltså herr Gösta Gustaf-Jansons omdöme om Graham Greene,

Jacques Maritain, Etienne Gilson, Sigrid Llndset, Frangois Mauriac, Georges

Bernanos, om alla de katolska tänkarna och vetenskapsmännen i vår tid.
De tänker inte. De låter andra tänka åt sig.

Det har aldrig slagit herr Gustaf-Janson, att en man som Jacques
Maritain blev katolik, just dörf ör att han tänkte efter, därför att han slet

sig loss från de tankar som andra tidigare hade tänkt åt honom. Lägg en

bok av Graham Greene och en bok av Gustaf-Janson vid varandras sida

och avgör sedan vem som tänker!
Detta sagt med all respekt för den trevlige underhållningsförfattaren

Gösta Gustaf-Janson. Berätta kan han. Tänka borde han undvika 
- 

åt-
minstone offentligt.

RELIGIOSITET OCH MORÄLISK
FöRPLIKTELSE

T) ". är ett faktum, att man idag lättare kan samla en publik kring
LJ religiösa problem än kring moraliska ftägor. Religiösa ämnen lockar
åtskilligt större skaror, ehuru inte när det rör sig om dogmatiska eller
apologetiska problem utan snarare när det blir fräga om allt det i religio-
nen, som gränsar till det irrationella.

Det skulle vara orättvist att påstå, att vår tid står helt likgiltig inför
de moraliska problemen, men den moderna människan i vårt land känner
i stort sett inte något behov av att revidera sina moraliska principer: det
råder ett slags enighet om vad som är rätt eller fel ur humanitär synpunkt

- 
och mera kräves icke. Man känner ingen längtan efter att återupptäcka

moralen.
Den västeuropeiska människan känner däremot ett slags behov av att

återupptäcka vissa former av religiositet, som har legat i träde i vår kultur
i flera hundra är. H.år möter det någonting spännande, någonting nytt.
Vi behöver mystik.
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Men varför söker man den icke, där den kan pätråfras i vår egen civili-
sation, nämligen i kristendomen? Orsaken till att många icke bryr sig om
att återfinna mystiken innanför kristendomens ram är, att man ofta för-
biser, att den äkta mystiken måste förnya vårt moraliska liv, medan kris-
tendomen i deras ögon huvudsakligen skulle bestå av en mängd moraliska
förpliktelser. Ja, det är ett faktum, att de flesta idag, när de tänker >kris-
tendom>, tänker på en hel rad av bud eller rättarc sagt förbud.

Vilka f0rbud man då mest tänker på, beror på den miljö man lever i.
En ytlig kontakt med pietistiska kretsar ger lätt intryck ay att det hela

består i att avhålla sig från alkohol och kortspel, att hålla sig borta från
bio och dansbana.

Andra åter förbinder uttrycket >kristen moral, huvudsakligen med
sjätte budet. Är det icke detta man åsyftar, när man talar om en >moralisk
ung man> eller om >ungdomens omoralu? Ett sådant framhävande av ett
bud på de andras bekostnad är knappast mindre godtyckligt än pietismens
kriterier.

Det finns också de som icke betraktar den kristna moralen i ett så

snävt sammanhang men som identifierar den med den nedärvda, traditio-
nella moralen i västerländsk civilisation. Detta kan man också väl förstå,
eftersom kristendomen praktiskt taget hos oss har varit den allenarådande
religionen i gott och väl tusen år. Så enkelt är det emellertid icke, ty den
s. k. nedärvda moral, som vår generation mottagit av sina föräldrar, har
under de senaste tvåhundra åren varit utsatt för en allt annat än kristen
påverkan. Den nedärvda moralen har onekligen starka rötter i den kristna
livssynen. Icke desto mindre f&tjånar den snarare namnet borgerlig än
namnet kristen. Det som den består av, är nämligen en rad föreskrifter,
som hör till god ton. Man skall vara anständig i sexuella förhållanden -men denna anständighet lägger större vikt vid döljande och hemlighets-
makeri än vid verklig renhet. Man skall vara ärlig, när det gäller pen-
ningsaker - men det är icke desto mindre nästan en dygd att göra goda
afrärer och säkra sig välstånd och en hög social ställning. Kristendomen
kommer med i bilden, i den mån den söker bevara den borgerliga ord-
ningen och ser till att borgarna uppfOr sig moraliskt, dvs. anständigt!

Det skulle ha verkat otroligt för våra farföräldrar, men så är det: den
borgerliga moralen har fört oss till den religionslösa moralen. De skulle
icke ha trott sina egna ögon, ty de var helt övertygade om att deras upp-
fattning av livet var kristendomens bästa värn och säkraste stöd, men re-
dan på deras tid och i själva verket långt tidigare hade det blivit klart och
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tydligt för dem, som hade ögon att se med, att moralen frigjorde sig från
religionen.

Det började med att man blev mer och mer kyligt inställd till religio-
nens dogmer och kult. Dogmerna ansåg man vara fromma legender eller

metafysiskt ordklyveri, och gudstjänsten älskade man P. g. a. dess stäm-

ning, den tradition den stödde sig på och de känslor, som den väckte, dess

estetiska skönhet, själens lyftning över vardagens trivialitet' men man

förstod icke längre något av dess realism - icke att kult är livsgemenskap

med Gud. Vad återstod då av religionen? De etiska normerna - lnsn ds352

hade redan avskurits från sina religiösa rötter. Upplysningstiden hade ett
levande intresse för moraliska frågor men uteslutande från rationalistisk
ståndpunkt: det var förnuftet och endast förnuftet, som skulle diktera
för människan hennes handlingar. Under dessa omständigheter är det av

mindre betydelse, om man kopplar bort religionen' som några försökte
göra i slutet av 1700-talet, eller om man tar religionen i försvar Senom
att identifiera den med tidens moraliska system' som Rousseau och

K a n t gjorde i slutet a.rr samma århundrade. I varje fall berövar man re-

ligionen det specifikt religiösa. Det var icke längre religionen, som inspi-
rerade de moraliska principerna. Det var moralen, som höll religionen vid
liv. Religionen var förresten heller icke utan nytta i detta broderskap, ty
den gav moralen en sakral prägel. Man kan icke räkna med att Senom-
snittsmänniskan skall låta sig ledas av sitt rena förnuft, icke ens av ett
kategoriskt imperativ. Det måste bli upplysningens uppgift att lyf.ta de

breda massorna till detta höga plan. Under tiden har religionen sin oum-
bärliga uppgift: den skall med sina löften om belöning och sina hot om

strafi hålla folket på den rätta vägen. Voltaire var som bekant av den

uppfattningen, att kristendomen var mycket nyttiS för det enkla folket.
De upplysta kunde däremot klara sig utan den.

I verkligheten kunde en dylik allians icke vara så länge, ty det grepp

som en religion behåller över människornas uppförande när den berövats

sin inre substans, är ytterst svagt. Man bOrjade snart också att predika en

moral utan religion.
De kristna bar själv skulden till att deras tro hade blivit så ihålig; å ena

sidan en känsloreligion ä la Schleiermacher, ä andra sidan upp-
fattandet av kristendomen som en högre garant för den bestående ord-
ningen. Deras försvarslinje drogs upp i. enlighet med detta. Det skulle visa

sig, att avkristnandet betydde detsamma som moraliskt fOrfall. Men det

inflytande på moralen, som en urholkad religion kan ha, är minimalt.
Det är icke för att man visar sig i kyrkan varje söndag, som man bättre
är istånd att älska sina släktingar och vänner, att hjälpa dem, att tjäna
sitt fosterland, att arbeta på att bygg" ett gott samhälle. Vi känner fak-
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tiskt många människor omkring oss, som gör detta utmärkt men samtidigt
förklarar sig stå främmande för kristendomen. De kristna som förargar
sig över detta är mycket kortsynta.

Det är just denna >aktningsvärda> vädd, som sedan första världskriget
oupphörligen har knakat i fogarna. Den viktorianska tidsåldern levde
på en hel del illusioner: när uihade det bra, så var allt bra i världen. Väl-
ståndet vi hade nått fram till ruåste bli en välsignelse f.ör alla de andra
som ar' oss skulle fä låra sig, hur man skall uppföra sig för att bli lika
välbärgad. Framsteget var inskriyet i historien och naturnödvändigt.
Människan var i grund och botten god: bättre förhållanden skulle tydligt
utvisa detta, och dessa bättre f0rhållanden kom överallt i den vita män-
niskans, i >civilisationens> fotspår.

Vi väckes dag för dag alltmer ur denna dröm. Den ordning vi satt
vår tilltro till hotas från alla håll. Vi skulle vata blinda, om vi icke såge
vår egen skuld. I mer än ett avseende sitter vi idag på den anklagades
bänk. Icke för att allt i vårt livsideal är galet, utan för att det bästa är
blandat med det egoistiska, det högsta med det mest kortsynta - och först
och främst emedan vi icke har fått klart för oss djupet av vår egen tanke-
värld utan bara rört oss på dess yta.

Därför är det ingen tillfällighet, att vir tid också får upp ögonen för
det som en kanske lyckligare men mera kortsynt tidsålder dragit ett streck
över, nämligen det irrationellas makt över människorna. Efter C a r t e-
s i u s och under hans inflytande hade allt blivit så klart och välordnat
som medicinflaskorna på apotekarens hyllor: allt hade fått sin erikett.
Dessutom skulle det som fortfarande var oklart snart kartläggas och klas-
sificeras. Naturvetenskapernas snabba utveckling var det bästa beviset för
att Cartesius hade sett rätt och fört vår civilisation ut ur ett djupt mörker:
alla spöken skrämdes bort.

Vi behöver inte förneka vära föregångares insats: de har fått fram en
välgörande klarhet i den del av världsalltet, som de med sina metoder
hade tillgång till, och det är också tack vare dessa samma metoder, som
vår egen tidsålder har varseblivit det irrationella. Världen år bara mycket
olik deras rationalistiska ideal. Det var till en början mötet mellan de na-
turvetenskapliga metoderna och det mänskliga psyket, som gjorde en
bräsch i en nog så rationell värld: Det är nog att nämna Freud och den
port han öppnade till det undermedvetna. En ny psykologi hade fötts:
djuppsykologin. Till att börja med betraktade den gärna det religiösa som
något sekundärt och avlett från mer ursprungliga drifter, Men denna
hållning visar sig mer och mer vara ohållbar.

Från en annan synpunkt har Rudolf Otto i sin berömda bok
Das Heilige (1917) pekat i samma riktning. Det religiösa ät ett begrepp,
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som icke kan återföras till något annat. Den har sin egenart, där det irra-
tionella spelar en väsentlig roll, antingen man kallar det nurninosurn, tre-
menilurn eller fascinans. Pä filosofins område har Henri Bergson
med sina olika verk, icke minst det sista, Les deux soutces de la morale et
de Ia religion, rtfört ett pionjärarbete.

Mot denna bakgrund är det inte underligt, om vi i våra dagar bevittnar
en mystikens renässans. Man märker överallt ett växande intresse inte bara
för psykoanalys utan också för spiritism, astrologi, teosofi o. dyl.

Det kan knappast råda något tvivel om att detta är en oundgänglig
och nödvändig reaktion efter den svältkur som människans religiösa behov
har måst genomgå under senare tider.

Men det anmärkningsvärda är att den moderna människan icke av
denna orsak tycks avvika från den moral, som adertonhundratalet fram-
bragt i vår kulturkrets! Vad man söker i det irrationella är att tillfreds-
ställa ett religiöst behov, ofta med hjälp av en mycket sträng disciplin
(yoga) men oberoende av moraliska normer. För hundra år sedan var
religionen splittrad i två element, nämligen en känslobetonad och roman-
tisk religiositet å ena sidan, en humanitär och rationalistisk moral å den
andra. Vi riskerar idag att få uppleva en parallell och icke mindre ödes-

diger uppdelning i en rent natudig moral och en irrationell mysticism.
Detta kan bli desto mera ödesdigert, eftersom vi icke längre lever i den
välordnade värld, som våra fafiöräldrar levde i, utan i en värld, som

kokar av raseri och som vacklar i sina grundvalar. Vi riskerar helt enkelt,
att vad vi kallar vår moral skall bli överspolat av en våg av religiositet
utan moralisk förpliktelse. I så f.all har en djåvul kastats ut, men i hans

ställe har det kommit sju andra, värre än han själv? Vår tid har i alla fall bör-
jat inse, att de religiösa krafterna icke är den snälle, litet romantiske kon-
stapel, som man hade gjort dem till här hos oss, utan en mäktig och nyck-
full genius.

Det är svårt för oss, som vuxit upp i ett kristet samfund, där det anses

självklart att religionen är moralisk, att tro att religionen kan gå sina
egna vägar oberoende av moralen, men det är ett faktum, som religions-
historien lätt kan påvisa. Det har nämligen ofta varit fallet i andra reli-
gioner. En ny hedendom kan med letthet igen åtskilja det, som den jude-
kristna traditionen med Israels profeter i spetsen med möda har förenat.

Vad kan kristendomen göra för att upprätthålla och bevara denna dyr-
köpta förening? Försöka *t ätergä till den kompromiss med den borgerliga
moralen, som vi känner till från föregående århundrade? Vad vi redan
har sagt är tillräckligt för att utesluta denna i egentligaste mening >reak-
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tionära> hållning. Skall den då nöja sig med att varna för de hotande
farorna? Detta är en rent negativ roll, som icke kan leda till något. Nej,
kristendomen skall besinna sig på sin djupaste inspiration. Den skall med
andra ord göra vad fransmännen efter Charles Pdguy kallar >un ressource-

ment>: en gammal kalla har torkat i sitt vanliga läge, man gräver djupare
och frigör den där den kan välla fram med förnyad kraft.

För den jude-kristna traditionen hör moral och religion ihop; det är
f.äf.ängt att friga, vilken av de båda som skall säkerställas först, så att
den andra följer efter av sig själv. De påverkar varandra ömsesidigt, men
har en gemensam källa: tron på Gud den allsmäktige, himmelens och jor-
dens skapare.

I sin bok L'esprit de Ia religion visar religionshistorikern Maurice
P r a d i n e s, hur religion och moral gick var sin väg, så länge man icke
trodde på gudomens fria vilja. Så länge jag använder mig av en högre men
oansvarlig makt för att uppnå va,d jag söker (såsom vid magiska besvärjel-
ser), fordrar jag ingen högre moral från gudomens sida. Men från och
med det ögonblick, dä jag uppfattar Gud som en person, som är ansvarig
för sina gärningar, emedan han är fri, ställer jag rndra krav på religionen.
Den blir då invecklad i mina moraliska begrepp om gott och ont. Gudo-
men har fått en personlighet, ett ansikte. Den faller under min moraliska
dom. Oavsett vilken ståndpunkt man intar inför Pradines övriga teorier,
tycks det som om detta påstående skulle hålla streck.

Det gäller i varje f.all betråfrande kristendomen. Vi står här inför en

personlig gudsuppenbarelse, som medför ett unikt jag-du-förhållande
mellan Gud och människan. Den sätter sin prägel på den kristna religio-
nen; den sätter sin prägel på den kristna moralen, och den är väsentlig
för deras ömsesidiga förhållande.

Vi talar allesammans om den kristna religionen, som om den vore något
som vi allesammans mycket väl känner till. Vi har ju deltagit i religions-
undervisningen i skolan! Det är emellertid tvivelaktigt, om så många av
oss tänkt efter vad det egentligen är, som gör kristendomen till religion.

Vi måste här svara: att den är en livsgemenskap mellan Gud och män-
niskan.

Man kan icke begripa något av kristendomen, om man bortser från
denna specifikt religiösa aspekt: en livsgemenskap med Gud i Kristus. Detta
är ett stort steg bort från den rationalistiska tid, som ligger bakom oss,

och vi är tvungna att genom förnyad kontakt med den Heliga Skrift och
Kyrkans urgamla liturgi ständigt återupptäcka det bakom det lager av
förnuftsreligion, som flera hundra år har lagt över kristendomen. Kyrkan
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har aldrig förnekat sina dogmer eller sin realistiska kult, men hur torftig
var icke den uppfattning, som många hade fått om Kyrkans lära?

Denna livsgemenskap, denna mystik var emellertid otänkbar för Jesu lär-
jungar utan en komplett förnyelse av deras liv, utan ett totalt engagerande

av deras samtliga moraliska resurser. Jesus var inte för intet den sista pro-
feten; Jesajas, Jeremias och Elias arvtagare och mästare: Lydnaden är

av större värde än ofiret: detta var profeternas Program. Hos Paulus ly-
der det: Bär fram edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehag-

ligt offer - eder andliga tempeltjänst. Och skicken eder icke efter denna

värld, men förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen
pröva, vad som är Guds vilja, vad som är gott, välbehagligt och fullkom-
ligt (Rom. 12: l-2). Jesus hade själv sagt: Den, som älskar mig, håller
mina bud, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma och taga

vår boning hos honom. Sedda från detta perspektiv är religion och moral
oskiljbara. Religionen har blivit en av moralens huvudpunkter och mo-
ralen ett av religionens viktigaste krav.

Gud er s annin g och han är k a rlek. Ingen kan ha livsgemenskap
med honom, som icke lever i sanning och i kärlek. Detta är hela den

kristna moralen i ett nötskal.
Men vad betyder detta, att leva i sanning? Vad är sanningen om

människan? Vi är skapelser och detta inneb'ir, att vi icke siälv har be-

stämt vårt livsmåI. Tron lär oss, att den livsgemenskap med Gud, som gives

oss på jorden, skall utvecklas. När vårt liv här nere är slut, kallas vi till
ert bätrre och evigt liv hos Gud. Skapade till Guds avbild, är vi kallade till
att mer och mer likna honom, tills vi når den punkt, där vi icke kan
närma oss honom längre, eftersom vi ser honom sådan som han är, ansikte

mot ansikte. Allt det, som präglar Guds bild i oss, är Sott' ty det mot-
svarar sanningen om oss. Allt som suddar ut Guds bild i oss är ont, efter-
som det förvanskar oss.

Den kristna moralen är icke främst en samling av bud eller förbud: den

är ett sanningskrav. När det är sant, att vi är skapade i Guds avbild, att
meningen med vårt liv är denna gemenskap med Gud, behöver vi såtill-
vida intet bud, ty Guds vilja står skriven i vår kallelse. För att visa oss

vägen har Gud uppsatt vägmärken både i Gamla och Nya Testamentet

och förpliktigat oss att råtta oss efter dessa: de är hans bud, men de utgör
icke några villkorliga krav från hans sida. I och med att vi är skapade av

honom, är vi skyldiga att aara oss siälua, att leva i sanning.

Att vara oss själva! Finns det icke just av denna orsak en skarp mot-
sättning mellan å ena sidan etiken, som angår oss som självständiga män-

niskor, vilka tar sitt öde i sin egen hand och bestämmer sin livskurs, och

ä andra sidan religionen, som talar om underkastelse, självförnekelse för
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att icke säga självutplåning? Moralen säger: Var dig själv! Religionen sä-
ger: Var ett med Gud! Och de båda tycks vara oförenliga med varandra,
så länge som man icke förstår, att vi aldrig kan vara ett med Gud på rätt
sätt, om vi icke lär oss att bli oss själva; och att vi aldrig kan bli riktigt
oss själva, så länge vi icke är ett med Gud.

Det gäller varje enstaka människa, ty Gud har skapat var och en av
oss med ett helt igenom personligt kall. Skriften med sitt semitiska ordval
uttrycker det på följande sätt: Gud kallar var och en av oss vid sitt eget
namn; >den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda
mannat, och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet
på den stenen, ett namn, som ingen känner utom den, som får det>>

(Upp. 2z I7). Om det är tillåtet att anvanda en modern term i detta
sammanhang, kan man gott säga, att kristendomen är >personalistisk>.
Gud behandlar var och en av oss som en självständig person, olik alla de

andra, och det är just dessa olika personligheter, som tillsammans och or-
ganiskt förbundna bildar Guds rike, så att den ene icke kan ersättas av
en annan. Ingen av dessa personligheter kan nå sitt slutgiltiga mål utan
livsgemenskap med Gud. Denna förening med Gud utslätar alls icke de

personliga dragen utan ger dem deras fulla relief. Den kristna saligheten
består icke i att mista sin personlighet och försvinna i det stora alltet -som i den indiska filosofin. Den består i att ett barn kommer hem till
sin Fader och blir hos honom till evig tid.

Många blir emellertid ängsliga på frihetens vägnar: Vad betyder det att
vara sig själv, när Gud på {örhand har bestämt, vad vi skall bli? Då åter-
står det ju ingen frihet!

Att vårt mål är livsgemenskap med Gud, samt vem Gud är, kan vi icke
själva avgöra. Vi kan erkänna det 

- 
och då lever vi i sanningen 

- 
eller

ignorera det, men vi kan icke ändra det. Det är däremot Guds vilja med
oss människor, att vi genom att erkänna detta mål som vårt och rätta
oss efter det, själva skall bygga upp vår personlighet. Allt skapat är mång-
faldigt och olikt. Det som ger oss människor en särskild prägel, år detta
samarbete med Skaparen för att bli oss själva. Gud och vi verkar icke på

samma plan. Gud skapar oss, och vi är skapade 
- 

men vi är skapade till
att handla fritt, och vi handlar fritt.

Det är icke vår avsikt att här ta upp de problem, som den fria viljan aktualiserar.
Dessa är många. Men det har alltid stått klart för den kristna tanken, att det vore omöj-
ligt att förverkliga progråmmet att bli ett med Gud genom att bli sig själv utan en funda-
mental fri vilja. Att vår frihet är begränsad, säger sig själv, men för att kunna hållas i
schack, måste den först 

- 
existera.

Det finns förvisso en uppfattning av friheten, som icke låter sig förenas med kristen-
domen, den uppfattning, som nobelpristagaren Andrd Gide gjort sig till talesman för,
nämligen att man skall låna ut sig men aldrig hänge sig, att man skall dngr sig tillbaka
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så snart som man valt, så att valet icke skall kunna begränsa våra andra möjligheter' De

som följer denna tanke till dess yttersta konsekvens, är så upptagna av att kunna välia
vad som helst, att de aldrig väljer. De vill icke avstå från möjligheten att kunna ta vilken
gara som helst 

- 
därför blir de stående i gatukorsningen, som de förväxlar med sin frihets

högborg. En dylik uppfartning är icke bara oförenlig med den kristna religionen, den är
oförenlig med all moral. Den är helt enkelt amoralisk. Man blir aldrig sig själv på detta
sätt.

Moralen börjar först där man inser, att människan icke har utrustats
med en fri vilja för att kunna välja vad som helst utan för att kunna
välja den väg som leder till målet. Målet, det råtta målet, är av större
värde än själva friheten, men eftersom det är ett mål för människor, kan
det aldrig uppnås på annat sätt än fritt och under ansvar. Dårf.ör år
friheten så dyrbar. Friheten är ingen gudinna, för vilken vi skall ofira
allt, och icke heller ett redskap, som vi har lov att använda som det
passar oss bäst. Den skall användas för att nä. fram till Gud, som har
gett oss den. Då lever vi i sanning, det vill säga, vi lever moraliskt och har
gemenskap med Gud.

Gud är emellertid icke bara sanning. Han är också k ä r I e k. Ingen
har gemenskap med honom, som icke älskar sin Skapare och sina med-
skapade.

>Mina älskade>, skriver aposteln Johannes (1 Joh. 427-12), >låt oss älska varandra; ty
kärleken är av Gud, och var och en som älskar, är född av Gud och känner Gud. Den
som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kädeken. Därigenom har Guds

kärlek blivir uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi
skola leva genom honom. Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, ett
han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud
så har älskat oss, då är ock vi pliktiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud.
Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.>

Man kan icke på tydligare sätt uttrycka, hur olösliga de band är, som
knyter den kristna religionen till dess moral. Det, som Johannes hela tiden
talar om, är livsgemenskapen med Gud, mystik: Gud blir i oss; vi är
födda av Gud och känner honom. Men samtidigt ger Gud oss nyckeln till
den kristna moralen, som kan sammanfattas i ordet: att älska. Du skall
älska Flerren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa såsom dig själv.

Ja, ännu bättre: du skall älska din nästa så som Kristus har älskat dig.
I detta bud innefattas hela lagen och profeterna. Aposteln Paulus ger oss

förklaringen till detta:

>Den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. De buden: 'Du skali icke begå äk-
tenskapsbrott', 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke hava begärelse'

och vilka andra bud som helst, de sammanfattas ju alla i det ordet: 'Du skall älska din
nästa såsom dig själv.' Kärleken gör intet ont mot nästan. Alltså är kärleken lagens upp-
fyllelse> (Rom. 13: 8-10).
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Kristendomen känner till betydelsen av andlig koncentration, behärs-
kande av fantasin och behärskning av kroppen f.ör att understödja den
mystiska föreningen med det gudomliga. Den känner till askesens bety-
delse för sinnenas luttring, men den är fullt överbevisad om att det vä-
sentliga för att nå fram till en livsgemenskap med Gud är ert rent lirr.
Den moraliska förberedelsen, naturligtvis främst den som lägger vikt
vid sanning och kärlek till nästan, är den rätta vägen för en förening
med Gud. Den skiljer sig därmed från varje form av mystik, som icke
känner till moralisk förpliktelse.

Den är icke mindre religiös av denna orsak, icke mindre mystisk, derför
att den engagerar sig i vårt dagliga liv, men den är åtskilligt nyktrare.

Det är kanske darför som den är mindre populär nuförtiden än många
andra former för kontakt med det irrationella och det översinnliga. Den
förpliktar oss.

Det är icke desto mindre till denna som vår samtid skall se upp, om den
skall uppleva en renässans av det religiösa - sn 1snässans, som icke skall
mynna ut i sentimentalitet och ansvarslös religiositet. Det är ingen lös-
ning att leva vidare, å ena sidan på en moral, som vilar på sig själv och
går sina egna vägar bort från religionen, och å andra sidan en religiositet
utan moralisk förpliktelse.

Om vi vill återupptäcka religionens makt i vårt liv, finns det ingen
annan väg att gå än den kristendomen visar, icke en kristendom, som
själv har splittrats i en känsloreligion och en borgerlig moral, utan en som
förenar mystik och moraliskt engagemang till en högre enhet. Det finns
förresten ingen annan kristendom än denna. Alla andra bilder, som ges av
den, är förvanskningar.

Den som har funnit den, behöver icke att ty sig till mer eller mindre
esoteriska former för mystik.

F{an har funnit livets källa.
A. Raalin OP
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MARIA, REGINÄ POLONIÄE

et minnesvärda året 16S6lyckades polska armder befria landet från
svenska inkräktare, och befolkningen kunde andas ut efter den be-

svärliga ockupationen, ett faktum kanske lite annorlunda ut-
tryckt - är känt för alla svenskar som har läst sin historiekurs i skolan.
Vändpunkten i detta krig utgjordes av slaget om Jasna Gdra-klostret i
Czestochowa. Inom detta kloster förvaras Polens mest berömda Maria-
bild, >Den Svarta Madonnan>, vilken under många århundraden varit mål
f<;r hela landets pilgrimsfärder och betraktas som undergörande - etr slags

polskt Lourdes alltså. En legend berittar, att år 1616 under slaget om
ktrostret Jungfru Maria visade sig för de belägrande svenskarna iförd en
lång mantel, som täckte hela helgedomen, och att de svenska kulorna i
stället för att träffa målet flög över klostret och orsakade panik bland
soldaterna på andra sidan. Hur det än förhöll sig med den saken, klostret
gav sig inte, de modiga munkarna under befäl av Prior Kordecki vann
slaget om Jasna G6ra. Belägringen upphävdes, och svenskarna drog norrut.

De segerrika polska armderna samlades den 26 augusti samma år i Lwow
(Lemberg), där Polens konung Johan Kazimir under den högtidliga tack-
sägelsegudstjänsten tog alr sin krona och offrade den till Jungfru Maria, i
det han proklamerade henne som Polens drottning och ställde landet under
hennes speciella beskydd. FIan avgav därvid ett högddligt löfte, att han
ville åstadkomma en moralisk renässans i landet och genomföra sociala re-
former - i första hand upphäva böndernas livegenskap.

Johan Kazimir förmådde aldrig uppfylla sina löften, men de förnyades
den 26 augusti 19f6 av Polens alla biskopar och prelater, av delegationer
från prästerskap och församlingar i hela landet, samlade i Jasna G6ra-
klostret i Czestochowa på initiativ av landets primas, kardinal Stefan
Vyszynski, då ännu fängslad av kommunisterna liksom många av hans
närmaste medarbetare. Högtidligheten samlade en folkmassa av oanade
proportioner. Man beräknar att omkring en miljon människor var närva-
rande, trots att varken press eller radio meddelade något därom. Den
tomma kardinalstolen, placerad främst i kyrkan, var prydd med blommor.
De samlade människomassorna med sina biskopar i spetsen proklamerade
på nytt Maria som Regina Poloniae och förnyade inför henne Johan Kazi-
mirs löften.

De nya löftenas andlige far var alltså kardinal Vyszynski, som tack vare
vissa kontaktmöjlighercr med omvärlden (som bekant satt han inte i ett
fängelse utan var enbart isolerad i ett kloster, som han icke fick lämna)
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kunde vidarebefordra sina planer. Dessa planer gick i huvudsak ut på att
genom hela nationens hänvändelse till Jungfru Maria och genom förnyelse
av de historiska Maria-löftena åstadkomma en våg av andlig förnyelse,
som skulle nå sin kulmen är 1966, då Polen kommer att. ffta tusenårsjubi-
leet av sitt kristnande. Maria, Regina Poloniae, skulle föra sitt folk fram
till detta millennium och hjälpa det fram till en andlig renässans. Man upp-
ställde en >tioårsplan>, uppdelat i dellöften som folket skulle sträva efter
att uppfylla etappvis. Varje löfte är särskilt bundet till ett visst år, även
om givetvis de andra löftena under tiden icke f.är förlon sin aktualitet.

Vi lämnar här ett koncentrat av Jasna-G6ra-1öftena, som sammanflåtar
de olika punkterna i form av en lång b<;n till Flerrens Moder:

1. Vi vill var^ ttogna mot Gud, korset och evangelium, den heliga kyrkan och dess

herdar. Vi lovar att göra allt rcm ligger i vår makt för att Polen skall bli Marias och
hennes Sons verkliga rike, att helt ställa vårt personliga liv samt familje- och samhälls-

livet under Marias hägn.
2. Vi lovar att vaka över nådens gåva i alla polska själar. Vi önskar att var och en av

oss må leva i nådens dllstånd.
3. Vi lovar att hädanefter slå vakt om det ofödda livet, Vi skall kämpa för varie

barns liv. Vi är beredda att hellre dö än döda de försvarslösa.'

4. Vi skall slå vakt om äktenskapens oupplöslighet. Vi skall försvara kvinnans värdig-
het och skapa trygghet inom hemmets väggar,

i. Vi lovar att uppfostra den nya generationen till trohet mot Kristus, att försvara
den mot gudlöshet och fördärv och att vaka över den.

6. Vi lovar att arbeta för att alla människor i vårt land må leva i kärlek och rättvisa,
i samförstånd och frid.

7. Vi lovar att villigt dela med varandra jordens gåvor och arbetets frukter, så att dec

i vårt land icke skall finnas hungriga, hemlösa och gråtande.

8. Vi lovar att ta upp den svåraste kampen, den mot våra nationella fel, mot lättja
och lättsinne, mot slöseri, fylleri och lösaktighet. Vi lovar att söka förvärva oss dygder:
trohet och noggrannhet, arbetsamhet och sparsamhet, ofervilja och ömsesidig respekt,

social rättvisa och kädek människor emellan.

9. Vi lovar att i vårt land främja och sprida vördnaden för Meria och vi ger henne

varje polskt hem och varje polskt hjärta'

Efter den unika massdemonstrationen i augusti 19t6 foljde handelserna

i Polen slag i slag. Oktoberomvälvningen, som förde kommunistnationalis-
ten Gomulka till makten, gjorde landet betydligt mer självständigt i poli-
riskt hänseende och förbättrade avsevärt även kyrkans läge. Kardinal Vy-
szynski återupptog sitt ämbete i slutet av oktober, fängslade biskopar,
präster och ordensfolk släpptes, frägan om barnens religiösa undervisning

Iggt.t"9:-enom aytal med statsmakten; kyrkan började pä nytt konsoli-

' Som bekant godkändes av Polens riksdag l9J4 er abortlagstiftning, som är analog
med den svenska och medger legal abort bl' a. på sociala indikationer.
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dera sin ställning efter den stalinistiska terrorns slut. Den 5 maj 1957

(söndagen närmast efter Maria, Regina Poloniae-festen) upprepades Jasna
Gdra-löftena i landets alla kyrkor, av alla församlingsmedlemmar. De har
blivit en hela folkets livsviktiga angelägenhet, ett inslag i allas vardagliga
liv. Besökaren i polska kyrkor lägger omedelbart märke till stora affischer,
varierande till sin utformningmen alltid innehållande årtalen l6t6-19t6
och slagord som >>Maria, led oss fram till millennium>, >>Kom ihåg Jasna
Gdra-löftenan och dylikt. I alla kyrkor finner man också små broschyrer,
bilder, folders m. m., som antingen innehåller hela löftestexten eller bara
några utvalda nder.

Bakom hela denna propaganda står en liten grupp anspråkslösa män,
vilka numera kallas för >Primasens kommittde för Jasna G6ra-löftena>,
samma män som modigt utförde kardinalens planer då denne ännu inte
kunde vara verksam, sorn ordnade det fantastiska massmötet 19t6, som

alltså skapade en väldig folkrörelse utan pengar och utan tillgång till vare
sig radio eller press - den katolska pressen befann sig då helt i händerna
på den kommunistvänliga Pax-rörelsen.

Förf, till dessa rader hade förmånen att tråfr.a en av dessa män och
ber härmed att till svenska läsare få framföra hans syn på den polska
uoktoberrevolutionens> orsaker. Denne man är bergfast övertygad om att
Polen har Jungfru Maria att tacka för att Gomulkas maktövertagande
kunde ske utan blodutgjutelse, för att Polen icke blev ett annat LJngern,
för att det fortfarande lyckas med sin svåra politiska balansgång. >Sedan

vi i augusti 79f 6har vigt hela vårt folk åt Maria, har allting gått bra för
oss. FIon har hjälpt oss och kommer etthjälpa oss i fortsättningen också>,
sade han. Flans fantastiska åsikt delas förresten av många andra katolska
intellektuella i Polen. Eller är den inte fantastisk?

Den 26 augusti 1917, pä den första uårsdageno alltså, började >peregri-
natio Reginae Poloniae - VallfErden av Polens Drottning>. En Mariabild,
hemförd i våras av kardinal Vyszynski från Rom med påvens välsignelse,
skall under tiden fram till 1000-årsjubileet besöka Polens alla församlingar.
Ett sådant besök - >visitatio>> - föregås av en förberedelse, som varar
nägra dagar och har karaktären av en reträtt, uppdelad på olika försam-
lingsgrupper: män, kvinnor, ungdomar. Därelter följer en allmän bikt och
kommunion for hela församlingen. Själva besöket har en synnerligen hög-
tidlig form. Hela vägen från församlingsgränsen pryds med blommor, en
procession inhämtar bilden och en hedersvakt omger den ständigt. Under
hela besökstiden, beroende på församlingens storlek, pågår en serie guds-
tjänster till Jungfru Marias ära. >Visitatio Mariae> skall utgöra det synliga
tecknet på församlingens andliga pånyttfödelse. Undertecknad som var
från början ganska avogt inställd mot hela denna >teatermässiga> cere-
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moni, erkänner efter att ha bevittnat den, att det var en djupt gripande
och - i ordets ordagrannaste mening - uppbygglig upplevelse, kanske
just genom sin >mänskliga anknytning>, sin påtaglighet, om man får ut-
trycka det så. Jag har aldrig sett någonting som till den grad gjorde skäl
för benämningen >folhrörelse>.

Det finns vissa invändningar mot kardinal Vyszynskis Marianska offen-
siv. Det är kanske tillåtet att besvara dem ri förväg> med några reflektio-
ner.

Innebär inte en sådan >folkrörelse> en fara för överdriven Maria-kult
med förbigående av Gud och Jesus Kristus, en Maria-kult för dess egen

skull? - Svaret blir, att den faran absolut inte föreligger i den polska
katolicismen, där Marias beroendeställning som Guds Moder och nådens

förmedlerska understrykes t. o. m. språkligt i de vanligaste tilltalsorden.
Sanningen om bönens väg genom Maria till Jesus har så djupa rötter i
folkets medvetande att man inte behöver särskilt orda om den. Det själv-
klara talar man ju inte om.

En annan invändning, som kan göras, är påpekandet av denna samman-
blandning av religion och nationalism, som kommer till uttryck i Jasna
Gdra-löftena och som f. ö. är betecknande for hela det polska fromhets-
livet. Varför skall Maria vara just Polens Drottning? - Det polska svaret
på den frägan brukar vara, att polackerna ju inte har något emot att även

andra länder gör Maria till sin drottning - många har som bekant också
gjort det.

Men för att förstå den polska attityden måste man se på hela problemet
utifrån historiska utgångspunkter. Katolicism och nationalism har varit
sammanflätade i Polen i snart tusen år, fr. o. m. det ögonblick fu 966 dä
konung Mieszko I bestämde sig för att ta emot kristendomen från Tjecko-
slovakien och därmed slippa ta emot den från det tyska Imperiet, vilket
skulle fört med sig ett visst politiskt beroende. Polen har alltid varit det
katolska gränslandet österut: försvar av landet innebar alltså försvar av
religionen. Prästerskapets inflytande i det politiska livet var alltid mycket
stort: Polens primas var bl. a. )interrex>, dvs. landets regent, då ingen
konung fanns. I senare tider, under Polens många delningar, utgjorde
kylkan också nationellt en samlande faktor. Detta framträdde också under
båda världskrigen och under den nyss avslutade stalinistiska efterkrigs-
epoken. Den polska nationalismen har naturligt nog varit stark och är det
fortfarande på grund av Polens svåra politiska läge och dess hotade natio-
nella existens.

Sammanfattningsvis får man alltså anta, att kardinal Vyszynski och de

män som med honom planerade Maria-kampanjen ansåg, att eftersom
denna sammanblandning av religiösa och nationella element nu en gång
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Maria, Regina Poloniae

föreligger i den polska mentaliteten och det polska fromhetslivet, måste
man anpassa kampanjens utformning efter den.

En tredje invändning kom undertecknad med i sitt samtal med den blide
mannen i Maria-kommittdn: >Dessa löften är ju omöjliga att uppfylla?
Ni vet ju på förhand och vi alla vet, att ett. helt folk inte kan leva i nådens

tillstånd på denna jord?> 
- >Ingenting är omöjligt om man ber Gud om

det i Marias namn>>, svarade mannen lugnt. >Och även om så skulle vara,
är det alltid värt ett försök.>

Vad slags man är initiativtagaren till Maria-löftena och hela den gigan-
tiska >tioårsplanen> - kardinal Stefan Vyszynski? Mannen, om vilken
det har sagts att han är, vid sidan om Pius XII, >the most remarkable
prelate in The Roman-Catholic Church to-day> (Time, 20 maj l9r7).
Han är en mycket ung kardinal - endast 57 är gammal. FOdd fattig, son
till en byorganist som samtidigt var folkskollärare, identifierar han sig
alltid med de fattiga - ett sällsynt drag bland de polska prelaterna före
sista väddskriget. Han tog mycket snabbt en dubbelexamen i kanonisk
rätt och samhällsvetenskap vid universitetet i Lublin, dårefter ägnade han
stort intresse åt sociala problem, speciellt arbetarfrägan, vilket yttrade sig

bl. a. i att han skrev flera böcker om arbetslöshetsproblemet m. m.
Under kriget var kardinalen verksam i det underjordiska arbetet bland

ungdomen i Varszawa och Lublin. Är 1946 utnämndes han till biskop
av Lublin, är 1948 blev han ärkebiskop av Gniezno och samtidigt Polens
primas. Det var han som är I9J0 undertecknade den överenskommelse

med regeringen, som skulle tillförsäkra kyrkan >modus vivendi> med sta-
ten - men som regeringen omedelbart började kränka. Från och med år
19t0 började kyrkoforföljelserna i Polen. Vyszynskis motstånd blev allt
hårdare - hans popularitet allt större. Han arresterades den 2l september

19J3 och hölls i fängelse i tyra olika kloster, dock under mycket milda
former. Det berättas bl. a. att vid €tt tillfälle en kommunistisk delegation
föreslog honom, att han skulle få lov att predika, ta emot bikt och läsa

mässa, om han avstod från sitt primasämbete. FIan lär ha svarat artigt:
,Jag föredrar 

^tt.hå,r 
läsa böner för Er, mina herrar.> Är 1953 blev han

som bekant av påven Pius XII utnämnd till kardinal - >in absentia>.

Vyszynskis hållning under och efter oktoberkrisen 1956 anses ha haft av-
görande betydelse för landets öde. Han manade till lugn och eftertanke
och gick med på att stödja Gomulka. Han är den ende representanten för
katolska kyrkan som har lyckats hittills i sitt samarbete med en kommu-
nistisk regim och som ändå icke har vikit en tum i principiella frågor.

Kyrkans ställning har under det år som förflutit sedan kardinalens be-
frielse väsentligt konsoliderats och blir starkare för varje dag som går.
Han själv understryker ständigt, att han anser sig framför allt vara folkets

2 
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herde och att hans största intresse är själavården. För den som har läst
hans betraktelsebok över Jasna Gdra-löften (Stefan Kardinal Vyszynski:
Vltpelniarny lasnogorskie Slu.by Narodu, Nakladem lasnej Göry. 1917)
och ett antal av hans tal och predikningar hållna vid olika tillfällen 

- 
de

brukar utges i stencilerad upplaga som utdelas bland präster, kyrkans
publikationssvårigheter är av olika skäl fortfarande betydlig" 

- 
framstår

det klart, att han är en ovanligt begåvad överherde. F{an har en utpräglad
förmåga att entusiasmera och rycka med sig, att välja de exakt råtta
orden och liknelserna, att fä fram de bästa psykologiska argumenten 

- 
och

han kan säga skarpt ifrån på rätt sätt. Han har dessutom den mycket säll-
synta förmå gan att exakt kunna anpassa sina ord efter sitt auditorium.
Trots sin i hög grad intellektuella typ 

- 
vilken t. ex. kommer till uttryck

i hans lysande tal till den polska katolska läkarkongressen l9 i 6 
- 

kan han
tala enkelt och lättfattligt till folk som saknar all utbildning. Detta,
förutom hans tydliga politiska begåvning, är en av anledningarna till hans
enorma popularitet.

En annan anledning är den redan nämnda tendensen att identifiera sig
med de fattiga. Hans tydliga personliga engagem€nt då han talar om
allas rätt till arbete och lön för tanken till de franska arbetarpräsrerna. Err
av hans favoritämnen är förresten just frågan om arbete. Arbete år ett
förkättrat ord i Polen, ideligen upprepat under den stalinistiska tiden.
Kardinal \flyszynski vill ge det en ny valör 

- 
den kristna.

Den egenskap som kanske främst vunnit folkets hjårta för kardinalen,
är det stora personliga mod, som lyser igenom alla hans skrifter och tal

- 
samma mod som strålade från de stora heroiska helgonen. Ett citat ur

hans stora tal i Jasna G6ra pL årsdagen av Maria-löftena den 26 augusti
1957 med titeln >Vi måste tro på Guds faderskap,, kan ge ett begrepp om
denna hans hållning:

>Vi måste beflia oss från det skrämmande intrycket att det i världen
icke finns något annat språk än maktens. Vi blir ju icke skrämda av det,
eftersom vi tillhör en generation till vilken alla dessa skrämmande makter
redan har talat. Vi är vana vid det. Vi berörs icke längre av maktens språk,
av hotelser, av straff, av fängelse, av faran för nya krig och bomber. Vi
har redan upplevt allt detta, och det påverkar oss icke längre. .. Jag är så

glad över 
^tt. 

jag nu kan stå i er mitt, att denna kardinalsstol icke längre
är tom, att fjolårets blommor tack vare Guds godhet burit frukt. Låt oss

gå harifrån ut i livet, ledda av en gemensam kärlek, ledda av den stora
viljan att fullfölja Guds lagar. Låt korset lysa över oss, korset, som ständigt
förvandlas i glädje.>

Halina Brzezinsk-a
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KVINNLIGA PRÄSTER I ROM?

J Jnder höstens många gånger afiektladdade diskussioner om kvinnliga
\J präster har katolska kyrkan ofta råkat i blickpunkten. Antingen så

att man hänvisat till dess tradition, som efterföljansvärt eller avskräc-
kande exempel, eller så att man efterlyst ett aktuellt ståndpunktsragande
från katolsk sida. Något auktoritativt uttalande kornmer säkert inte nu
att göras, av den enkla orsaken att det gäller ett problem som inre hittills
berört den katolska kristenheten och som man defiAr inte haft någon
orsak att ta ställning till. Men det kan vara fresrande för den enskilde
att göra några reflexioner kring ett ämne som visar sig så brännande
aktuellt f.ör värt land i dess helhet.

Det har sagts att kvinnliga präster i katolska kyrkan vore något allde-
les otänkbart. Därom finns nu intet slutgiltigt eller dogmatiskt besked.
Frågan kan därför alltjämt betraktas som teoretiskt fri, om än föga
aktuell, varför varje diskussion i ämnet än så länge blir renr akademisk.
Men lranske kan läget en gång förändras. Om man a tar att, så skulle
ske, hur skulle problemet då behandlas? Säkerligen skulle det först bli
föremål för undersökning och debatt bland de teologiskt sakkunniga,
varef.ter kyrkans centrala myndighet skulle fllla sitt avgörande ord. I
vilken riktning det än fälldes skulle det accepteras med betydligt större
lugn än vad som varit fallet med det svenska kyrkomötets beslut. Helt
enkelt då.rför att auktoritetsprincipen inom den katolska kyrkan är sådan
att ingen samvetsnöd plägar uppstå inför beslut som engagerar hela kyr-
han och utfärdas i hela kyrkans namn. Besvikelse och smärta kanske, men
inga tvivel om vilken väg som bör gås. Kristi löfte att bevara de sina i
sanningen gäller inte den enskilde utan helheten, som är Hans kropp,
och normen att ingen bör bryta enheten på grund av avvikande mening,
atc brott mot enheten är brott mot Kristus, som i höstas så fint framhölls
i tidningen Vår Kyrfu, på tal om utträdena ur svenska kyrkan, den har för
katoliker ägt giltighet under alla århundraden.

Men skulle verkligen katolska kyrkan kunna tänkas rubba på sina
principer beträffande prästens manliga k<;n? Der tillkommer inte den
enskilde att yttra sig därom, men så mycket kan sägas som att mening-
arna bland teologerna är mera delade än man kunde tro. Det stora fler-
talet ställer sig väl negativa, men andra hävdar att föreskriften att präs-
ten skall vara en man är av disciplinär art och inte grundad på någon
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gudomlig skapelseordning. För att man skulle kunna avgöra vem som
här har rätt skulle krävas en ordentlig filosofisk-exegetisk-teologisk un-
dersökning som ännu inte gjorts. Men oru det f0rhåller sig så att gällande
praxis är av rent disciplinär natur, en ren social lämplighetsföreskrift, så

innebär det att kyrkan i kraft av Kristi fullmakt till apostlarnahar rått
att modifiera bruket på samma sätt som till exempel föreskriften för
prästernas celibat, som ju teoretiskt skulle kunna upphävas när som helst.
Detta är inte ägnat att förväna eller oroa, eftersom man vet att den sakra-
mentala traditionen även på andra punkter varit fOranderlig. Så prakti-
serades bikten i den mening den nu förekommer först efter flera århund-
raden, och så tycks instiftelseorden, som nu är nödvändiga för att konse-
krationen skall komma till stånd, inte överallt ha brukats i den forn-
kyrkliga mässan. Här har kyrkan tydligen från början varit medveten
om sin fullmakt att, förvalt^ nådemedlen; normerandet har skett så

småningom, men ingen har någonsin tvivlat på giltigheten i de sakra-
ment som utdelats innan normen blivit fastlagd, lika litet som sakramen-
tens giltighet bestridits efter att en norm vunnit giltighet. På samma
sätt skulle vigningen av en kvinna, som i dag vore ogiltig, kunna bli
giltig efter att kyrkan förordnat på ett nytt sätt.

Men vore detta möjligt med hänsyn till Paulus och doktrinen om kvin-
nans underkastelse och tigande i församlingen? Inte heller här kan en
lekman uttala sig i en f.räga där specialisterna ännu inte kommit fram till
någon entydig uppfattning, men man kan i varje fall konstatert att
Paulus samhällsuppfattning av tongivande exegeter betraktas som något
tidsbetingat och inte för alla tider förpliktande. Att kvinnan inte skulle
ti vara lärare, till exempel, torde i vära dagar sällan hävdas, inte heller
bruket av slavar i hemmen, och skulle man efterleva Paulus samhällsmoral
i alla stycken, måste man, som ofta påpekats, ta avstånd från hela den
moderna samhällsutvecklingen, inte bara vad kvinnans ställning angär.
Och något sådant blir det väl knappast fräga om. Alldeles otänkbart vore
kanske heller inte att den sprängstoffladdade satsen >här är icke träl eller
fri, här är icke man eller kvinna . . .>vore tillämplig även när det gäller äm-
betet i kyrkan?

Däremot anses nog överallt efesierbrevets femte kapitel bindande för
den kristna äktenskapssynen. Dock så att inte buden om kvinnans under-
kastelse och om mannens självutgivande karlek får åtskiljas, utan så att det
ena förutsätter det andra, vilket kanske inte alltid tillräckligt betonas. 

-Nu händer det ofta att man just med utgångspunkt från denna text häydar
kvinnans underordnande i kyrkan, kanske rentav i samhället. Denna slut-
sats ter sig för det enkla förnuftet ganska äventydig.

Om det nämligen är sant och omvittnat att mannens ledande ställning
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i äktenskapet svarar mot ett djupt rotat behov hos båda parter, så hänger
detta på det intimaste samman med själva den sexuella relationens art.
Det kristna budet bygger alltså, här som så ofta, på en inneboende tendens
hos själva människonaturen. När man vill överföra principen om kvinnans
underkastelse till andra områden än det äktenskapliga, innebär detta följ-
aktligen att man 

- 
förmodligen oavsiktligt 

- 
söker sexualisera även

dessa områden. Att vädja till en kvinnas underkastelsedrift inför mannen

- 
så som det sker när man i kristliga eller okristliga sammanhang hävdar

mannens a priori ledande roll 
- 

är detsamma som att. vädja till hennes
sexualitet. Är man medveten om det? Mindre, förmodligen, i världsliga
sammanhang än i kyrkliga. Den klassiska novellklichdn >chefen och hans
sekreterare> är väl mindre ökänd än inom kyrkan vissa former av
>andlig ledning>: det kvinnliga biktbarnets villiga underkastelse under
en myndig prästvilja har sedan länge varit föremål för berättigad miss-
tänksamhet. 

- 
Hur man värderar sexualiteten blir en annan fräga. H.år

gäller det bara att vetaz 'ir det den man är ute efter? Om inte, får man
ta det försiktigt med predikan om kvinnans underkastelse.

Om den katolska kyrkan också teoretiskt skulle kunna tillåta prästvig-
ning av kvinnor utair att detta skulle medföra en revolution, så är det
emellertid föga troligt att en sådan bestämmelse skulle komma till stånd
inom öyerskådlig tid. Däremot kan det tänkas att vi ffu se förändringar
som kanske blir milstolpar på vägen, kanske gränsmärken.

Prästbristen är natudigtvis redan i detta nu ett problem inom katolska
kyrkan liksom inom andra kyrkor. Problemet har tagits upp till ny be-
handling under de senaste åren, och det talas om ett utvidgande av det
kyrkliga diakonatet, numera endast en etapp på vägen till prästvigningen,
ungefär som sista ringen före studentexamen. Tanken har framkommit
att inrätta ett slags >lekmannadiakonat>, vilket skulle innebära att lek-
män som prövats och befunnits lämpliga, eltet vissa studier finge diakon-
vigning och, allt medan de levde kvar i sitt civila och äktenskapliga stånd,
finge fullgöra de åligganden som i princip men nu sällan i praktiken kan
utföras av diakonen: i synnerhet döpa, predika och utdela nattvarden.

Vissa av de uppgifter som nu brukas fOrbehållas prästen skulle alltså över-
låtas åt diakonen. Nästa steg rrore 

^tt, 
läta en del av dem övertas av lek-

män, manliga eller kvinnliga. I trakter eller församlingar där präst saknas
kunde till exempel 

- 
som redan på sina håll sker 

- 
en gudstjänst med

g€mensam bön, psalmsång och utläggning av dagens text ledas av en
lekman eller kanske ännu hellre av någon ordenssyster. Här kan den nu
återuppblomstrande kateketrörelsen komma att spela en stor roll. Lek-
mannakateketer som fått biskopligt godkännande (missio canonica) an-
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ses teologiskt tillh<;ra >den undervisande kyrkan>; här innehar alltså både
män och kvinnor ett kyrkligt läroämbete.

Men man kunde också tänkas gå ett steg längre. Redan nu förekommer
i trakter där förföljelse råder (liksom under kriget i koncentrarionsläg-
ren) att ordenssystrar eller lekmän utan åtskillnad av kön utdelar natt-
varden. Så var det också i fornkyrkan, där den konsekrerade hostian ofta
bars hem till dem som inte kunnat följa med till mässan. Det vore kanske
inte otänkbart att kyrkan kunde ge någon betrodd lekman eller ordens-
syster tillständ att utdela nattvarden i församlingar dit prästen endasr
sällan kan komma. Under en del av medeltiden lär det ha förekommit
att abbedissor utdelade nattvarden till sina nunnor.

Rent teoretiskt kan man alltså redan nu skymta en del möjligheter för
kvinnan att i större utsträckning få utöva en verksamhet som hittills nor-
malt förbehållits mannen. Men kanske är sädana hypoteser av mindre in-
tresse än det faktum att själva problemet om kvinnliga präster inte har
samma aktualitet inom katolska kyrkan som inom svenska kyrkan, och
att det knappast någonsin och under några förhållanden kan tänkas få
samma sprängverkan. Varpå beror det?

Såvitt jag kan se finns det två orsaker till detta förhållande, en princi-
piell och en praktisk, eller kanske rättarc en dubbel orsak, därför att prak-
tiken förmodligen har sin rot i principen.

Trots att den katolska kyrkan i ovanligt hög grad kan te sig som en
maskuliniserad kyrka, styrd av ett slags manlighetsförbund, är den
innersta verkligheten en annan. Den katolska kyrkan är i långt mindre
grad än många andra ett manssamhälle: själva kvinnlighetens princip är
för henne en livsbetingelse. Dels ligger detta i själva kyrkomystiken, där
kyrkan alltid betecknats som Kristi brud, feminin till sitt väsen, som
Paulus uttrycker saken. Dels spelar Jungfru Maria och den plats hon
intar i det katolska medvetandet en utomordentligt stor ro1l. Den kvinn-
liga principen blir i henne vördad och upphöjd på ett sätt som bringat en
förunderlig jämvikt i kyrkan som mänskligt samhälle. Och varje kvinna
blir på något sätt delaktig i denna symbolik; kvinnans och kvinnlighetens
värde i kyrkan och för kyrkan är något som i eminent grad ingår i det
katolska medvetandet.

Detta har också alltid fått uttryck i praktiken: kvinnan har ständigt
spelat en betydelsefull roll i den katolska kyrkan. Man behöver bara flyk-
tigt bläddra i kyrkohistorien för att påminnas om den saken: de stora
kvinnliga ordensstiftarna och mystikerna har ofta varit andliga mödrar
åt kyrkans styresmän; abbedissor och priorinnor har varit ledare av
mäktiga och betydelsefulla samhällen inom kyrkan: regerat .;'ättekloster,
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styrt kongregationer och ordnar med medlemmar över hela jordklotet och
verksamheter omspännande så gott som alla grenar av mänskligt arbete.

Behovet av kvinnliga själasörjare har alltid varit tillgodosett inom den
katolska kyrkan. På alla områden, från fattigvård till vetenskap, har den
katolska kvinnan möjlighet att :vara verksam i rent kyrkligt arbete, in-
lemmad i kyrkans organisation som ett kyrkligt stånd 

- 
om hon inte

föred,rar att verka som fri lekman utanför alla organisationer. Och frågan
om olikhet i lönegrader har ingen relevans i en kyrka där fattigdomslöftet
är en princip som garaflterar individens andliga frihet inom såväl man-
ligt som kvinnligt ordensväsen.

Dessa båda fakta: uppskattningen arr det kvinnliga som sådant, och
kvinnans praktiska möjligheter att pä mångfaldigt sätt verka i kyrkans
direkta tjänst, betingar enligt min mening den stora skillnaden i proble-
matik mellan den svenska kyrkan ooh den katolska. Medan kvinnan i den
svenska kyrkan, med rätt eller orätt, ofta känt sig tillbakasatt just i egen-

skap av kvinna, och inte haft lätt att finna utlopp för sitt verksamhets-
behov i skilda former. av kyrkligt arbete (de hittills existerande är ju
ganska begränsade), har den katolska kvinnan i regel ett lugnt medve-
tande om sin vikt och sin plats i kyrkan. Hos henne fu det. inte samma
lisk för uppdämning av en mängd krafter som en vacker dag kan hota
att spränga fördämningarna och ställa till översvämning: kvinnokraften
är sedan länge kanaliserad ut till alla kyrkans landområden.

Därför finns på katolskt håll inte den affektiva uppladdning hos kvin-
norna, som tar sig uttryck i behov av självhävdelse och i sådant emanci-
pationskrav som syftar till inte likaberättigade men identifikation med
mannen. Den katolska kvinnan känner sig knappast tillbakasatt och be-
höver därför inte till varje pris hävda sitt likavärde: hon visar det dag-
ligen på alla de områden där hon självklart iltar rätt att verka. Och om
kyrkan en dag skulle ta i övervägande att ge henne rätt till prästämbetet,
skulle diskussionen i denna fråga inte behöva fä karaktåren av en kraft-
mätning mellan könens prestigebehov, i varje fall inte i lika hög grad som

den svenska debatten i ämnet faktiskt ofta fätt. Inte heller skulle den
vålla någon splittring i djupare mening: ett avgörande från kyrkans
ordningsmakt eller läromyndighet kräver lydnad men skänker också

frid, därför att inga tvivel kan uppstå om aar auktoriteten i sådana styc-
ken ligger. Endast den allmänneliga kyrkliga traditionen kan för kato-
liken ge entydigt besked om kvinnans behörighet till prästämbetet. IJtan-
för den delar sig meningarna. Innanför den är en utveckling möjlig.

Gunnel Vallquist
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TEILHÄRD DE CHÄRDIN

o

I ter går namnet på en fransk tänkare av första rang ut över världen

-t \- jesuiten och antropologen Teilhard de Chardin, länge kend I
vetenskapliga fackkretsar, flera år anställd i Venner-Gren-stiftelsens
tjänst, författare till ett flertal smärre studier och artiklar under sin livs-
tid men först efter sin död 19tt känd för världen genom en upplaga av
hans samlade skrifter i fyra band. Om hans renr antropologiska insats
skall här givetvis inte ordas: det förefaller dock som om fackmännen en-
stämmigt skulle ha erkänt honom som en stor kapacitet. Vad som intres-
serar en större allmänhet är hans livslånga försök att - från rent natur-
vetenskapliga utgångspunkter - slå en bro över den gamla, skrämmande
avgrunden mellan vetenskap och kristen tro.

Det kan ytligt sett forefalla som om naturvetenskapens stora nyupp-
täckter skulle ha fört oss allt längre från den kristna grundsynen; säkert
anser också de flesta något liknande. Men många har också länge gått
med en annan tanke: om verkligen studiet av den andliga verkligheten
bedrivs med allvar och skärpa, bör det i all logiks namn en gång möta
studiet av den yttre verkligheten; i varje fall bör dessa två former av
sanningssökande inte behöva komma i konflikt, ty varför skulle san-
ningen inte kunna sökas från två håll, med två olika metoder? I 2 000
är hat mänskligheten arbetat pä att fördjupa och systematisera sina and-
liga erfarenheter. Lika länge har den arbetat pä att förklara, kartlägga
och utnyttja den fysiska verkligheten. Det finns a priori ingenting som
säger att dessa två strävanden skulle behöva räka i konflikt. De kunde
också tänkas komplettera varandra. Och drivna till den yttersta punkten
skulle det kunna tänkas, att de - möttes.

Teilhard de Chardin hade redan som femåring en märklig intuition
som på visst sätt kom att bestämma hela hans liv. Han upptäckte hos
sig s;'älv >ett kosmiskt sinne>, han anade på något vagt sätt, att det
kosmiska finns koncentrerat i människan, den kristna människan. Han
drogs lika starkt till prästkallet som till naturvetenskapen - på båda
hållen ville han söka sig fram till >det enda nödvändiga>, den yttersta
och sista principen. Ffan var alltid en from pojke. Men under barndomen
formligen dyrkade han det faktiska - t. ex. ett stycke metall, helt enkelt
derf.Ar att det på ett så intensivt sätt existerade, tyngde i hans hand,
ropade ut sin existens. Under prästutbildningen kom det en gång till en

konflikt - han trodde sig behöva välja mellan religion och naturveten-
skap. Men problemet löstes av en överordnad präst som stillsamt försäk-
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radc honom att korsets Gud var lika intresserad av en utveckling av hans
>.'naturliga> jag som av hans heliggörelse. Han säger själv att han nu stod
med två stycken av tråden i hand. Hur skulle han kunna knyta dem
samman? FIan gav en gång i en uppsats en vink om hur enligt hans
mening problemet skulle lösas:

>Världen håller på att helt spontant omvända sig till ett slags tillbedjan av uni-
versum, vilken samtidigt avlägsnar den från evangeliets Gud: det är därutinnan som

dess 'otro' består, Men låt oss göra denna omvändelse ännu en grad radikalare genom att
visa att endast Kristus in quo omnia constant förmår ge liv åt och leda den universums
väg som nyligen upptäckts: ur förlängningen av vad som idag ter sig som otro skall
kanske framtidens tro ligga.>>

Teilhard de Chardin accepterade helt naturvetenskapen och dess syn
på utvecklingen. Men i denna utveckling själv såg han som drivande
kraft - Kristus. Och hela hans argumentering var naturVetenskapsman-
nens; många kritiker har påpekat att han aldrig resonerar teologiskt, ja
icke ens tycks ha varit så särdeles välbevandrad i teologien eller bibel-
forskningen. Flans företag kan förefalla tämligen utsiktslöst. Många av
hans uppsatser under årens lopp kunde göra naturvetarna hänförda och
prästerna skräckslagna. Andra gjorde prästerna hänfOrda och naturve-
tarna indignerade. I själva verket strävade han i hela sitt liv efter att nå
fram till syntesen. Han skrev en gång:

>Bibelns bokstav visar oss Skaparen modellerande människans kropp av jord. Det om-
sorgsfulla utforskandet av världen tenderar mot att låta oss inse att man med 'jord' här
måste förstå en substans som långsamt arbetats fram av tingens totalitet 

- 
med den

följden alltså att människan icke precis dragits fram av ett stycke formlös materia utan
stigit fram ur en långvarig ansträngning av hela 'jorden'. Trots vissa allvarliga svårig-
heter som vi ännu inte helt lyckats förena med vissa allmänt omf attande föreställ-
ningar om skapelsen, kan denna syn (välbekant för Gtegorius av Nyssa och Augustinus)
aldrig chockera oss. Steg för steg kommer helt naturligt en syntes att etableras mellan
vetenskap och dogm på människoursprungets brännande mark. Låt oss under väntetiden
undvika att förkasta minsta stråle av ljus från någondera sidan. Tron har behov av
hela sanningen.>>

Tillsammans med bl. a. svenska forskare arbetade Teilhard de Chardin
på tjugo-talet i Kina, och kom sedan att utsträcka sina forskningsfärder
till Amerika och Afrika (hans sista arbetsfält). Långsamt vaknade hans
kallelse. Han ville börja i and.ra åndan - icke i teologien och uppen-
barelsen utan i de fakta naturvetenskapen skaffade fram och som icke
kunde diskuteras. Han ville med en undersökning av mänsklighetens ur-
sprung och första historia arbeta sig fram till ett vetande om dess fram-
tid, dess slutmåI. Han ville >personalisera världen i Gud>. Han ville ge

en ny tolkning av rörelsen i världen, av människans ställning i världen.
I boken Le pbönoroåne buruain. har han framlagt sin teori. Boken har gått
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ut i väldiga upplagor och är i detta nu en av de mest diskuterade i den
franskspråkiga världen. översättningar till de övriga kulturspråken är
under förberedelse.

Le pbönomåne bu.main tillhör en nästan okänd genre i litteraturen.
Den är skriven av en vetenskapsman för vetenskapsmän. Men den vill
föra sin läsare fram till den kristna dogmen och bevisa dennas rimlighet.
Tesen kan f<;refalla sällsam: Vädden har en nyckel, och denna nyckel är
människan. Livets sy{tning och kulminering är den medvetna, andligt
genombrunna människan som i frihet kan känna karlek. >>L'FIomme,

non pas c€ntre statique du Monde il s'est cru longtemps 
-mais axe et flöche de I'Evolution, ce qui est bien plus beau.>

Livet är för Teilhard de Chardin ingenting annat än ett nytt stadium
av materien. Han räknar med en >tröskel>, en kritisk punkt. Pistongen
står orörlig, tills trycket nått en viss kraft. I själva verket finns rörelsen

där >virtuellement> i och med första minsta tryck. Det förhåller sig på

samma sätt med livet. Det finns >>virtuellement> i och med att atomen
bildats, men det >exploderar> först när det nått den kritiska punkten.
>rDet finns inte längre någon tydlig gräns mellan djuret och växterna
på de encelliga fenomenens nivå. Och allt mer upptäcker vi att det inte
heller finns någon säker gräns mellan den'levande'protoplasman och de
'döda' proteinerna på de mycket stora cellanhopningarnas nivå.> Cellen
betyder en ny ordning. Dess innebörd förefaller .vara att ha etablerat en
ny metod att hilla ihop en större massa materia,

Livet >stiger>. Det har en inriktning. I och med att nervsystemet upp-
träd,er, tenderar det mot en allt större grad av >cerebralisation>. Med
Teilhard de Chardins uttryck: den övergår från >biosfären> till >nous-

sfären>>.

Reflexionen betyder att pä ett visst stadium av utvecklingen livsener-
gien vänder sig liksom mot sig själv, varigenom människan får möjlighet
att säga rj"gu. Den mänskliga personligheten uppträder. I och med detta
har hela naturutvecklingen tagit ett radikalt och avgörande steg framät.

>>En I'Homme par consdquent, ce n'est pas simplement un phylum de plus qui se

branche en t6te des Primates. Mais c'est le monde lui-möme qui, forgant l'entrie d'un
domaine physique restd jusqu'alors ferm6, reptrt sur soi pour une 6tape nouvelle.>>

Ljudlöst 'har människan framträtt och hela naturen därigenom fått
en ny dignitet. Man får inte döma ett fenomen efter dess ringa ursprung
utan efter den utveckling det ger upphov till.

>Man får inte döma människans storhet efter sinantropens klumpighet eller neander-

thalarens grova former, inte heller efter de underbara konstverk med vilka Cro-Magnon-
varelsen smyckat de grottor, i vilka den bodde för trettio tusen år sedan, utan efter de
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vetenskapliga och tekniska ultramoderna upptäckter hon gjort samt också efter den

renhet, skönhet, helighet som uppenbarar sig hos honom som ville kalla sig 'människo-
sonen' och hos alla de helgon som har följt efter honom och kommer att så göra till
världens slut.>>

Kasta en blick på hela vår rykande värld med dess tekniska konstruk-
tioner, alla dess hemlighetsfulla vågor som yet€nskapen lärt sig att be-
härska och utnyttja, dess komplicerade internationella liv 

- 
vad är dess

hemlighet annat än reflexionen, människans själ? Det avgörande är icke
dessa konstruktioner och upptäckter 

- 
som snart nog kommer att te

sig foråldrads 
- 

qlatr vad som möjliggjorde dem: människans skapande
tanke. Det är därför människan står i livets centrum, ja har förvandlat
hela livet.

Människan är alltså inte vad hon under naivare epoker trodde, uni-
versums centrum, men hon är någonting vida högre >la flöche montante
de la grande synthöse biologique. Il est cette flåche devenue consciente.
L'homme sait ddsormais qu'il tient dans ses mains I'avenir de l'IJnivers.r>

Den moderna människans ångest försöker Teilhard de Chardin
också förkl ara, Han stannar inför en ångest inför världsrymden, en
ångest inför oändligheten, en ångest inför det okända. Människan kän-
ner >un mal d,e l'impasse> 

- 
hon känner sig instängd och fångad i en

väldig evolution orn vilken hon inte vet vart den för henne. Denna
ångest är identisk med en hunger efter en Gud. Det finns i själva verket
en betydligt mindre skillnad än man i regel föreställer sig mellan forsk-
ning och dyrkan.

Ändå står vi ännu bara vid början. Ingenting hindrar att människan
gör sig till herre över allt större delar av livet och kosmos. Men framför
allt återstår henne uppgiften att vidare utveckla sig själv till en sam-
manhållen, organisk mänsklighet, utan inre slitningar, dvs. att lära sig
kärlek. Människan är >oersättlig>. Hennes tre stora uppgifter äri att
organisera det fortsatta forskandet; att koncentrera sig på det egentligt
mänskliga; att finna bryggan över från vetenskap till religion. Religio-
nen och vetenskapen är enligt vär författare >två tvillingansikten av en
och samma fullständiga kunskapsaktrr.

Hittills har Teilhard de Chardin endast arbetat med det material na-
turvetenskapen och reflexionen över dess rön skänkt honom. FIan ställer
som synes människan på ett nytt sätt i livets centrum. FIan ser ingen
degeneration, ingen förestående kosmisk katastrof. Denne jesuit ser hän-
förd människan stå vid b<;rjan av sitt egentliga verk 

- 
att förstå sig

själv, att helt behärska naturen, att lösa människans egentliga problem.
Människan är verkligen hela naturens, hela livets själ 

- 
båda ligger nu

i hennes hand. Och här nalkas han den kristna aspekten.
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Han påpekar att det är ett stort misstag att reducera kristendomen
till något slags snäll filantropi. Kristendomen är tvärtom >den rnesr rea-
listiska och kosmiska av alla trosföreställningar och fOrhoppningar>>. Även
naturvetenskapsmannen bör kunna erkänna att kristendomen är ett cen-
tralt livsfenomen. Efter tjugo sekler har rusenrals mystiker i Kristi kär-
lek hämtat eld till sina egna sjålar om denna eld skulle slockna, skulle
icke bara kyrkans yttre apparat, f.alla samman som ett korthus utan också
allt verkligt samliv på jorden slockna. Kristendomen är också den enda
>öppna> religionen. Ingen kommande nyupptäckt kan förvåna eller
rubba kristendomen. Kristendomen kan bara växa i och med vetenska-
pens fortskridande verksamhet. Den >kristogenes)> vi möter hos Paulus
och Johannes är ingenting annat än >le prolongement ä la fois attendu
et inespdrd de la Noog6nöse en laquelle, pour norre expdrience, culmine
la Cosmogdnöse>.

Det är uppenbart att detta resonemang 
- 

som här återgetts endast
i största förkortning 

- 
misls chockera många, både naturvetare och

teologer. De senare har också i flera fall opponerat. Man har frägat var
det transcendenta tar vägen, vad som egentligen bevisar den nya evolu-
tionsteori som Teilhard bygger på, man har pekat pä låran om evolutio-
nen i encyklikan Hurnani generis och t. o. m. beskyllt Teilhard de Char-
din för panteism och monism, Här är inte platsen för en diskussion av
alla dessa svårigheter; jag antecknar bara att Teilhard pä alla de angivna
punkterna redan gjort tillägg och reservationer. Fluruvida hans system
kommer att bestå, om det verkligen kan bli en stabil grund för framtida
synteser, år f.ör tidigt att avgöra.

Under alla f<;rhållanden är der en stor upplevelse att möta en bety-
dande antropolog, som utgående endast från sin vetenskaps rön ser däri
bekräftade kristendomens djupaste tendenser, liksom aw känna fläkten
av denna oerhörda optimism, denna hänförelse för människans fram-
tråd.ande i naturen, hennes möjligheter i framtiden, hennes stora vän-
tande uppgifter. Allmänt betraktar man ännu naturyetenskapen och den
kristna tron sorn två för varandra helt främmande världar. Teilhard,
som inifrån upplevat båda, kan inte finna att detta är riktigt. Just som
kristen önskar han naturforskningen all framgång, och i alla dess resul-
tat ser han ett bekräftande av kristendomens grundläggande sats om den
andliga kraft som ligger i livets egen rörelse och växt. Han försöker inte
påtvinga naturfödopp€r en mening, hämtad från dogmat. Utan han
finner som forskare att evolutionen har en inre kärna, tenderar mot allt
större medvetenhet, mot allt större mått av själslighet.

Och han menar att just detta har kristendomen alltid hävdat.
Suen Stolpe

28



Teilhard de Chardin

LITTERATUR

Teilhard de Chardin: Le frhenomöne butnain, L'afilarition d.e l'honne, La uisiot du fiassö,
Le milieu diuin (Ed. du Seuil), Le grorfe zoologiqae bumain (Albin Michel), Lettres
de aoyage (E, Grasset),

Louis Cognet: Le Påre Teilbard cle Cbardin et la fiensöe contemforaine (Flammarion).
FrangoirAlbert Viallet: L'unhters lersornel de Teilhard de Cbardin (Amiot-Dumont).
Nicolas Co*et Le aie et l'åne ile Teilharcl ile Cbartlin (Arthåme Fayard).

LEKMÄX PÅ VÄC

I Visserligen skall hierarkien knappast komma att förlora den ställning,
som kyrkans grundare anförtrott åt den. Biskoparna med påven i spet-
sen skall fortsätta att utöva sin tredubbla fullmakt. De skall lara, Iör-
valta sakramenten och styra Guds folk. Men lekmännens betydelse kom-
mer att växa. Både den inre utvecklingen hos individer 

- 
enskilda och

folkindividualiteter 
- 

och nutidens särskilda situation skall föra dit.
Den världskongress för lekmanna-apostolat, som ägt rum i oktober

månad l9r7 | Rom 
- 

den andra i sitt, slag 
-, 

var alltså långt ifrån en
tom lek. Detta kom redan till uttryck i att de mer än 2 000 delegaterna
från bortåt åttio nationer inte kunnat delta pä egen hand utan var ut-
nämnda av nationella eller övernationella lekmanna-organisationers led-
ningar eller av sina biskopar.

Kongressen förenade repr€sentanter från jordens alla håll. Afrikas sö-

ner och döttrar, som just övervunnit hedendomen, satt bredvid de euro-
peiska kulturnationernas företrädare och betjänade sig av deras tradi-
tionsrika språk. Flyktingar från Kina och öst-Europa, fyllda av omsorg
om sina systrar och bröder i hemländerna, mötte trosfränder från USA
och från Australien. Latinamerikanska katoliker kom i otvungna samtal
med islamitiska länders repr€sentarr-ter. Trots stora olikheter visade sig

kongressens deltagare besjälade av en gemenskapsanda, som hade något
hänförande över sig. Enheten fick sitt synliga uttryck i Petri efterföl-
jares vita gestalt, i Pius XII, då han med ett programmatiskt tal och med
sin välsignelse gav startsignalen till kongressens arbeten,
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Vår tids omvälvningar verkar i viss mån samlande. Produktionens,
trafikens, tankeutbytets, forskningens framgångar gör nationerna och
världsdelarna alltmera beroende av varandra och framtvingar en allmän
solidaritet. Världen börjar i dag förverkliga sig själv som värld. Även
för kyrkan uppstår i olika länder svårigheter och utsikter, som trots alla
skillnader har gemensamma drag. Ja, det finns uppgifter, som kräver
en sammanfattande ordning för alla, som vill ta itu med den. Den första
internationella lekmanna-kongressen för sex år sedan blev således ett slags

konstituerande sammanträde. Ett världsomspännande lekmanna-stånd
blev för första gången i kyrkans historia medvetet om sig självt.

Scändiga kommittdn för internationella kongresser för lekmanna-
apostolat 

- 
med säte i Rom 

- 
hade givit den andra världskongressen i

uppgift att fundera över medel och möjligheter att. väcka och fördjupa
apostolatsandan. >Lekmannen i den moderna världens kris, uppgifterna
och ansvarstagandet>, så hade ämnet formulerats

Mecoden att framkalla den apostoliska viljan blev både i kongressens
förberedande stadium och på själva sammanträdet att ställa dagens kris-
mom€nt i blickfaltet. Avsikten var att visa världen, sådan den är. Där
dess öppna sår blir blottade, skall det apostoliska ansvarsmedvetandet
r.äxa av sig självt. Detca var tanken. Där en eldsvåda rasar, känner sig ju
ella manade att hj'ålpa till att släcka.

I själva verket ställer dagens situation höga krav. Ett av vår tids mest
påfallande skeenden är befolkningsökningen. Under de senaste hundra
åren har människornas antal fördubblats, och till de nu levande två och
en halv milliarder människorna komrner varje är ytterligare trettiofyra
millioner. Huvudorsaken för ökningen 

- 
som för övrigt är olika i olika

länder och världsdelat 
- 

är den minskande dödligheten. Kyrkans till-
växt går inte i takt med mänsklighetens, varför kyrkan procentuellt sett
ar i aytagande. Vad som för närvarande ännu mera oroar, är den skriande
motsatsen mellan befolkningssiffran och den ekonomiska standarden i de

enskilda regionerna. Nordamerik a har 9 % ^u 
världsbefolkningen och

43 (/o av inkomsten, Asien däremot med sina i3 /o av befolkningen en-
dast. 26,5 % ^u 

inkomsten. Två tredjedelar av människorna är under-
nårda, och avståndet mellan de rika och de lattiga nationerna växer
oavbrutet.

Till det materiella nödläget kommer det nationella och kulturella upp-
vaknandet hos unga folk. Visserligen kan de afrikanska och de asiatiska

folkens fria utveckling i flera hänseenden f<;ra till att berika de ,rgamla,t

nationerna. Men ännu har de unga folken svårt att glömma den exploa-
tering de alltför länge varit utsatta för, på samma sätt som kolonisationens
anda hos hittillsvarande >herrefolk> ännu inte helt dött ut.
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Till sitt yttre pråglas dagens värld alltmera av den tekniska revolutio-
nen. Människan behärskar materien på ett hittills okänt sätt. Den mo-
derna maskinen ersätter det manuella arbetet och kommer produktivi-
teten att anta jättelika proportioner. Visserligen framträder här förnuf-
tets unika förmåga att skaffa sig inblick i naturens verkstad och bygga
skapelsen vidare, Men tekniken, sådan den är, har icke desto mindre
blivit en freste,lse. Den har kommit att vara ett beläte, inför vilket män-
niskan ligger på knä. Den betraktas som livets högsta vårde. Den >tek-
niska livsåskådningen> grasserar först och främst i de exakta vetenska-
pernas ursprungsländer. Men kanske hotar den ännu mer den psykiska
och moraliska jämvikten hos sådana folk, som från en dag till en annan
övertagit tekniken och tillägnat sig den moderna civilisationen som en
fårdig vara.

Ju mera mänskligheten räkar in under teknikens rus, desto låttarc
har kommunismen att främja sina revolutionära och imperialistiska pla-
ner. Dess tryck vilar tyngst på de ekonomiskt underutvecklade länderna.
I Asien är de orientaliska religionerna uppenbarligen ur stånd att åstad-
komma ett effektivt motstånd. I Afrika pågår ett dolt underminerings-
arbete. Kommunisterna påstår sig igångsätta en rörelse för människornas
befrielse. Men de eftersträvar tyranni, I sin sovjetiska form förbinder
kommunismen ett system av ekonomisk och social organisation med ett
byråkratiskt herravälde och en ateistisk ideologi. Inflytandet på unga

- 
människor och folk 

- 
är den största fara den medför.

Europa undergick redan på 1700- och 1800-talen en våg av sekulari-
sering. Den hade sina rötter i iddhistoriska utvecklingar. I dag har en ny
uvärldsglädje> uppstått. Den stannar inte vid Europas gränser. överallt
låter sig dagens generation överväldigas av vad man kan se och mäta.
Även humanistiska vetenskaper vill rädda sitt goda namn genom att oöja
sig med empirien. Samtidigt anknyter ett hänsynslöst politiskt maktsystem
till dynamiken i själva situationen och tar den framgångsrikt i tjänst för
sina omstörtande tendenser. Om kyrkan vill uppfylla Kristi uppdrag,
behövs mer än någonsin lekmännens medverkan. Det krävs större sak-
kunnighet och mera inträngande fackkunskap än förut, om den gudom-
liga uppenbarelsen skall forbli en realitet i en värld, som ännu en gång
håller på att både omedvetet och uppsåtligt sekulariseras.

En liten händelse kan belysa saken. I ett kontinental-europeiskt land
protesterade för nägra månader sedan en lårareförening mot att eD av

dess medlemmar dömts för att ha begått tjänstefel. Föreningen hävdade,

att en domalg 
- 

sfssl5em han är jurist 
- 

i11gs kan bedöma skolförhållan-
den och derfor är ur stånd att. fålla en dom över en lårarct Vi fäster inte
avseende vid att varje offentlig rättsvård skulle komma att störtas, om
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man ville generalisera den princip, som låg i föreningens åtgärd. Det
gäller här att påminna om, att det i protesten framträdande kravet på

självrådighet och oinskränkt oberoende är ett skolexempel (!) på vår tids
ännu mer principiella strävan efter att helt och hållet undandra livet från
de allmänna normer, som Skaparen nedlagt i människans natur och som

i Kristus fått sin fullbordan. Här visar sig bakgrunden till det som på

Rom-kongressen både från auktoritativt håll och av lekmännen själva

åtskilliga gånger framhävts, nämligen att ett kristet lekmanna-apostolat,

om det vill fc;rbli sig självt troget, måste hål'la sig i levande förbindelse

med kyrkans hierarki. Detta betyder alls inte, att kyrkan skall överskrida

sin kompetens och blanda sig i profana angelägenheter. En iurist, som

dömer en lårare, blandar sig ju inte i pedagogiska f.rägorl
Kongressens kyrkohistoriska betydelse låg emellertid på ett annat plan.

Dess tyngdpunkt måste sökas i att begreppet lekmanna-apostolat skyd-
dats för varje slags förträngning. Det {inns uppgifter i kyrkan, som ge-

nom sin art kräver ett intimt samarbete mellan lekmännen och kyrkans
ledning. En lekmannakateket t. ex. deltar i kyrkans hierarkiska apostolat

och är därför beroende av kyrkoledningens uttryckliga uppdrag. Det
finns jämväl ett organiserat lekmanna-apostolat. Flerstädes bedrives den

>katolska aktionen> i föreningar och institut. IJtöver detta kan lekmanna-
apostolatet utövas med större självständighet. Just hfu har den romerska

kongressen skapat klarhet. Man får ingalunda inskränka den g e ne r e 1 1 a

beteckningen actio catbolica till bestämda enskilda apostoliska verk-
samhetsformer. Ja, organisationer, som redan finns och är erkända, har
inre rätt att tillskriva sig något slags monopol på lekmanna-apostolatet.

Så snart någon i Kristi namn tjänar vetenskapliga, litterära, sociala, poli-
tiska eller liknande ändamåI, fullbordar han en äkta apostolisk gärning.
Han gör det, även om han 

- 
enligt dagens krav 

- 
gär nya vägar. F{an

är en lekmanna-apostel, just när han följer sitt eget omdöme och sitt eget

initiativ. Det är omöjligt att >odla allting i Kristus>, omnia instatt'rare in
Cbristo 

- 
fOr att tala med S:t Pius X 

-, 
oF inte modiga lekmän, var

på sin plats, gör sitt. Ja, även en ensam kristen människa, som lever och

arbetar Gud till ära och som bär sitt livs motgångar med Kristi sinnelag,

är därmed i viss mån en Kristi apostel. Även den allra största apostoliska

insats måste ju i sista hand framgå ur ett troende hjåtta.
Det var int€ vem som helst, som på det viset varnade för att anden

skulle komma att kvävas i någon yttre organisation och att livet skulle

stelna. Påven själv visade sig angelägen om att bevara apostolatet i hela

dess rörlighet och vidd. Ja, han uppfordrade kongressen att granska för-
hållandena i denna riktning. Under kongressens lopp anknöt kardina-

lerna Montini och Siri till det som Pius yttrat och förde tankarna vidare.
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Lekmanna-arbetet har alltså stimulerats. På högsta ort anses det vara
oumbärligt. Det har fått uppmuntran och nytt stöd.

Här låg samtidigt Rom-kongressens tidskritiska udd. I en tid, då allt
flera människor undandrar sig ansyar och är rädda för att träfra w-
göranden, då modet till personlig insats alltmera sviker och modeslaveriet
driver fram de konstigaste blommor, blev kyrkans barn av den Helige
Fadern uppmanade till självständighet. Om någon skulle vilja uppslukas
av massan för att komma ifrån sig själv, skall han således icke känna sig
hemmastadd i den katolska kyrkan. I och med att kongressdeltag rna
visade sig eniga om hierarkiens ouppsägbara funktion inom Kristi mys-
tiska kropp, var å. ena sidan alla eventuella demokratiseringstendenser
klart avböjda. Men ä andra sidan låg i påvens och i kardinalers utlåtan-
den ett tydligt förkastande av kollektivistiska stämningar. De attityder,
som nedifrån och inifrån förbereder totalitarismens framåtskridande, kan
i kyrkan inte få hemortsrätt. Fastmer råder där fortfarande den frihet,
som - enligt Pauli ord - är tecknet på Kristi sanna anda (jfr 2. Kor.
3: 17).

Faror hotar apostolatet frå,n ett helt annat håll. Den apostoliska verk-
samheten förutsätter insikten, att det finns något, som är mödan värt att
meddelas ät andra. Visserligen visste apostlarna sig vara utsända av Kris-
tus. Ffans lysande personlighet gav dem deras entusiasm. Men apostlarna
var så klart medvetna om den universella betydelsen i allt de fått höra
och se hos honom, att de även oberoende av något uttryckligt uppdrag
kände sig drivna att förkunna Kristus inför hela världen. I dag har många
svårt att förstå detta. Det är sant, att vår tid ingalunda vill hindra någon
frän att ha en personlig mening. Var och en skall nog bli salig på sin
fason. Men dagens släkte är inte längre fullt övertygat om att en mogen
människa överhuvudtaget kan ha något sådant som en övertygelse. Den
sunda andliga vitaliteten att kunna engager^ sig har gått förlorad. Men-
niskorna vet inte, hur de skall bara sig åt att övervinna tvivlet. Osäker-
heten pinar dem. Till sist har de uppgett tanken pä att få visshet. Det
ligger i öppen dag, a:tt en sådan resignation kommer varje apostolisk iver
att förtvina,1

I Skandinavien är pessimismen angående människans kunskapsförmåga
alls inre en okänd ^ttityd, 

Kanske var man i Rom alltför litet medveten
om dess farlighet. Kongresser - framför allt när de äger rum i den eviga

t Den svenska delegationens medlemmar har under kongressen olika gånger 
- 

i arbets-
kretsar och under privata möten 

- 
påpekat det här antydda fenomenet. Då Lechard

Johannesson (Stockholm) talade på ett av kongresscns plenarsammanträden och dessutom
vid ett offentligt round-table-samtal, begagnade han tillfället att varne för en from blå-
ögdhet. Vår trosövertygelse att alla människor är kallade dll att bli kristna får inte
komma oss att förbise den moderna själens självupptagenhet och brist på andlig kraft.

3-s83o7r Credo. 39:eårg. Nr r. 1958 i3
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staden - medför en stimulans, så att alla känner sig befriade fuin varda-
gens börda och hågade att bedöma läget mera gynnsamt än det förtjänar.
För övrigt är osäkerhetens sjukdom i dag specifikt västerländsk. Kan-
handa var det d;rf.ör den inte kunde spela någon större roll på en kongress

med företrädare ftän alla världsdelar.
Lekmanna-mötet var ett bevis på att kyrkan lever. Nya former går

fram ur hennes organism. Hon svarar med nya rörelser på en ny situa-
tion. Ville man sammanfatta kongressens innebörd och mening, skulle
man kunna säga, att den var ett framhävande av lekmännens växande
betydelse i kyrkan och ett rop till lekmännen i hela världen att fortsätta
på vägen. 'Vilbeln Köstn Sl

>>Jag kan inte se något skäl till att tx mera hänsyn till rationaiistens abstrakta slutsatscr

än till mystikerns närvarobekännelse. Vi har att göra med två skilda kunskapsvägar,

två skilda språk och referenssystem. Men, genmäler man, logikens regler måste gälla for
alla, eljest hamnar vi i ett kaos, där alla samtal upphör: skulle vi frånkänna Skaparen
existens av den simpla anledningen att vi, hans skapade varelser, inte kan föra exakta och
motsägelsefria samtal om honom? Han kanske tillfogar, att dec angelägna inte är att
diskutera honom utar att närma sig och lovsjunga.>>

Verner Aspenström i Y år Lösen. (19 )7 : 10-12 )
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Påvlig encyklika om film, radio och
television

Den 17 september 1948 tillsatte nuva-

rande påven, Pius XII, >som experiment>

en >påvlig kommission för undervisande

och religiös film>, för att på så sätt bättre
tillgodose de allt oftare till den Heliga

Stolen inkommande ansökningarna om råd

vid planerande och bedömande av religiös

film. Fyra år senare (ian. 1952) ersattes

detta provisorium med den permanenta

>Påvliga filmkommissionen>>' som i sin tur
efter ytterligare två års gynnsam utveck-
Iing utvidgades till att också omfatta
radio och television och fördenskull fick
den officiella beteckningen >Pontificia
Commissione per la Cinematografia, la
Redio e la Televisione>.

Personligen tog Pius XII flera gånger

offentligt ställning till filmfrågor, i syn-
nerhet genom två betydande, långt utöver
de katolska kretsarna uppmärksammade
tal om >idealfilmen>> under sommaren och
hösten 19tt. Den 8 september 79J7 ut-
kom encyklikan Miranda firorsus med en

enträgen vädjan till alla biskopar, präster
och troende i hela den katolska världen
att energiskt gripa sig an med alla hit-
hörande problem och målmedvetet be-
gagna dessa moderna medel till att skapa

opinioner. Inte allt som säges i denna

rundskrivelse är nytt, Den hänvisar ut-
tryckligen till den 1936 av påven Pius

XI till USA:s episkopat riktade rundskri-
velsen Vigilanti cura, men utvidgar och
preciserar de där framförda tankarna och
förslagen.

Encyklikan Miranda frorsus indelas i
två avsnitt: ett mera allmänt och teore-

tiskt om film, radio och television som

moderna medel för påverkan på de stora
massorna och ett mera speciellt och kon-
kret om de enskilda överföringsmedlens
teknik och användning.

I första delen avböjes bl. a. klart och

utan omsvep deras uppfattning som krä-
ver hämningslös och hänsynslös frihet vid
utformandet av programmens

>Icke kan deras mening godkännas som

talar för och kräver en frihet som tillåter
att allt får framställas och spridas, fastän

det ligger i öppen dag, hur stort fördärv
för både kropp och själ som under de

gångna åren uppstått av sådana förutsätt-
ningar. F{är rör det sig icke om den äkta

friheten utan fastmer op tygellös obun-
denhet, som utxn skrankor utbjuder allt,
även om det i hög grad strider mot de

goda sederna och kan bli till stor fara
för själarna . . . Kyrkan kan icke gå med

på att de grundförutsättningar åsidosättes

som hänvisar och leder till Gud som det
yttersta målet . , . Utan tvivel måste där-
för de klandras som på fullt allvar påstår,

att man ffu, fu, måste sprida också sådant
som är mot moralnormerna, om blott de

{ör konsten och tekniken gällande la-
garna iakttages.>>

I detta sammanhang betonas också

eftertryckligt, att de statliga myndighe-
terna har både rätt och plikt att vaka

över användandet av dessa nya tekniska

medel. De får därvid inte låta sig be-

stämmas enbart av politiska syften utan
också vårda sig om den offentliga mora-
len.

Vid en jämförelse mellan Yigilanti cura
ocb Miranila firorsus ligger man snart
märke till den avsevärt mera positiva in-
ställningen hos den senare. Pius XI hade

huvudsakligen tagit sikte på förförelsemo-
mentet i många filmer och därför upp-
manat de troende till ett katolskt aposto-
lat med huvudsakligen negativ accent,

nämligen att bojkotta dåliga filmer. Pius

XII går däremot resolut ett steg längre
genom att kräva en omfattande >upp-
fostran av massorna till ett rätt bruk av
film, radio och television>. >Katolikerna
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har>>, skriver han, >i synnerhet under de

senaste åren kommit till den lowärda in-
sikten, ett det kräves en sund förbere-
dande uppfostran av publiken. Mycket
har i själva verket redan skett med syfte
att göra såväl ungdomar som vuxna med-
vetna om både den nytta och fara som

här är att räkna med.> Påven godkänner

alla förslag som motiveras med pedagogi-

ken och den äkta kulturens grundsatser'

>Ja, vi rekommenderar dem. Vi önskar

t. o. m. att de finner ingång i alla skolor,

i de till den katolska aktionen anslutna

grupperna och i föreningarna inom för-
samlingarna.>

Hela den andra, mera speciella delen

av Miranda brorsas, som är rätt så om-

fångsrik, kan karakteriseras som en appell

till alla berörda parters ansvarskänsla.

Producenterna påminns om att de bär
huvudansvaret för det goda eller det onda

som följer med filmen. Alltför många av

dem syns ha som enda motiv den ekono-
miska lönsamheten. För dem är en >god>

film detsamma som en >inbringande>
film. För sådana producenter kan aldrig
eftertryckligt nog framhållas resultatet av

de tillförlitliga undersökningar som bevi-
sar, ett det sällan 

- 
och knappast i läng-

den 
- 

lönar sig att satsa enbart på män-
niskors lägsta instinkter, att fastmer
konstnärliga, sobra och högtsyftande fil-
mer i allt större utsträckning visar sig
verkligt lönande också från rena kassasyn-

punkter.
Inte ringare är deras ansvar som distri-

buerar och visar filmerna, ty det beror
närmast på dem vad som erbjudes publi-
ken. >Distributionen kan ingalunda anses

som en rent teknisk funktion, Ty filmer
får icke, såsom vi redan ofta har inskärpt,
cnbart betraktas som handelsvaror. Det
rör sig här om andlig föda och om en

hjärtanas och sedernas skola för folket.
Den som distribuerar och utlånar filmer,
blir darför i lika mån delaktig i både det
goda och det onda som föreställningarna
utstrå1ar,>>

Ansvariga är vidare filmkritikerna. De
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får inte nöja sig med att enbart anlägga

konstnärliga synpunkter och framhålla de

eventuella höga kvalitderna hos filmmanu-
skript, regissör och skådespelare, den

skickliga och effektfulla fotograferingen.
De måste också ta ställning till de etiska
aspekterna, tvärtemot den alltmer rådande
relativismen på moralens område.

Ansvarsmedvetande behövs också 
- 

och

inte minst 
- 

hos alla de otaliga biograf-
besökarna. De kan i större utsträckning
än de vanligtvis tänker på eflektivt bidra
till höjandet av programnivån. I sista hand
är det alltid publiken själv, som har av-
görandet vid programsättningen, ty i det
långa loppet produceras, distribueras och
visas bara filmer som lovar bli kassasuc-

cåer. Yarje folk får till slut de filmer
det förtjänar, dvs. som det genom sina

biobesök hjälper till ekonomisk framgäng.
Det är därför som Pius XII så enträget
insisterar på nödvändigheten av vägled-
ning genom den filmvärdering som regel-
bundet lämnas av de katolska filmby-
råerna.

Radion liknas av påven vid >ett hem-
lighetsfullt fönster ut i den vida världen>.
Genom rundradion och nu på sista tiden
än mer genom televisionen tränger den
vida världen in i hemmen. Om det blir
till nytta eller shada, beror på det rätta
bruket. Än mindre än i fråga om filmen
kan användandet av radion och televisio-
nen befria från ansvaret, allra minst när
det rör sig om att välja program för barn
och ungdomar.

>Varje radiolyssnare>, säger påven, >är
förpliktad att ttäfra sitt urval ur pro-
grammet med eftertanke. Man skall icke
låta utsändningarna utan urskillnad dåne
genom hemmet utan handla i fråga om
dem som när det gäller goda vänner, som

men väljer och inbjuder till sitt hem. Nog
är det oansvarigt att släppa in i familjen
gäster, som man inte själv har valt.> De
utsändningar som man tar in skall passe

till hemmets atmosfär, de skall inte hindra
familjens medlemmar i uppfyllandet av
personliga och sociala plikter utan hjälpa
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dem därvid, I synnerhet skall man se till
att de unga och barnen får en sund nä-
ring, som >understödjer och främjar för-
äldrarnas och skolans uppfostran>>.

Allt detta gäller naturligtvis också för
televisionen. >>Att hålla måtta, att välja
rätt program motsvarande barnens olike
åldrar, att hjälpa dem till ett riktigt om-

döme om det som har setts, slutligen att
förhindra atc barnen ser mindre passande

utsändningar 
- 

allt detta hör till de

plikter som åligger föräldrarna och alla

andra uppfostrare.>>

Ny är i Miranila firorsus - 
i jämfö-

relse med Vigilanti curo - också dess en-

trägna, speciella vädjan till prästerskapet,

att i medvetande om sitt ansvar som själa-

sörjare allvarligt och utan dilettantism
syssla med de problem som film, radio
och television ställer. Här rör dec sig ju
om de mest effektiva medlen att vinna
inflytande på de stora massorna 

- 
till

välsignelse eller fördärv. Själasörjaren får
därför inte vara okunnig eller likgiltig
ifrigt om dessa teknikens stora landvin-
ningar.

(Orientierung, Ziirich rl okt. 1957)

Antimodernistisk teologkongress i
Oxford

I slutet av september 19 JZ samlades i
Oxford enligr. Informations Catboliques
internationales (nov. 1917) omkring 600
teologer, protestanter och katoliker, för
att gemensrmt dryfta de nya forsknings-
resultaten beträffande de fyra evangelier-
nas exegetik. I den engelska pressen obser-
verades den utomordentliga artighet som
den katolske ärkebiskopen av Liverpool,
Msgr Fleenan och den anglikanske ärke-
biskopen av York, dr Ramsey, visade var-
andra, vilka ledde diskussionerna vid si-
dan om den anglikanske ärkebiskopen av
Canterbury. Kongressen var betydelsefull
därigenom att man här såg flertalet pro-
testantiska teologer tillbakavisa >de för-
störelsebringande tendenserna> i en viss
formhistorisk kritik, omtyckt i synnerhet

av tyskarna och spridd under de senaste

åren speciellt genom Bultmanns och Cull-
manns skrifter. Pater J. Crehan skriver i
Catbolic Herald, att dessa tendenser för-
kastats >inte endast ev de närvarande
engelska teologerna utan även av skandi-
naverna, som utövar ett allt starkare in-
flytande>. Den modernism som sedan flera
årtionden varit på modet bland protestan-
terna tycks i dag allmänt överges. En av

deltagarna, som uttalade skeptiska åsikter
om evangeliernas historiska värde, blev
omedelbart ställd mot väggen av teologer
representerande olika riktningar, och åt-
skilliga talare tog kategoriskt avstånd från
Bultmanns >profana>> spekulationer,

Den engelska pre.s"tr har också berömr
en katolsk delegat, pater Danidlous sätt
att besvara framställningarna från ärke-
biskopen av Canterbury. Enligt Catbolic
Herald f&eträdde ärkebiskopen som exe-
get förlegade synpunkter då han hävdade,
att den mänskliga kunskapen till sin na-
tur kan fullkomnas, och utvidgade denna

sin uppfattning ett omfatta också den
teologiska sanningen. Pater Dani6lou häv-
dade sin katolska ståndpunkt på ett så-

dant sätt, att det blev uppenbart för alla,
skriver pater Crehan, att kyrkan och dess

lärosatser har en viss slutgiltig karaktär,
som gör att man inte kan behandla dem
som rätt och slätt produkten av en intel-
lektuell lek.

För en av de mest uppmärksammade
och för framtiden mest viktiga deklarationer
svarade prof . Riesenfeld från Uppsala.
>Jesu ord och gärningar> försäkrade han,
>är ett heligt Ord med samma anspråk
som Gamla Testamentets och traderingen
av det har förbehålli$ särskilda personer.))

Många katolska teologer anser, att denna
deklaration skulle kunna få samma bety-
delse för den protestantiska exegetikens
historia som de modernistiska skrifter från
seklets början, som den tar kategoriskt av-
stånd från, och att detta uttalande före-
bådar en ny vändning, en sorts upprät-
telse för dem som alldd förfäktat tradi-
tionens betydelse.
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Katolikerna och politiken i Polen

Den polska katolska tidskriften Znak
(Krak6w l9J7 nt 2-3) rcferera,r ett in-
tressant föredrag över det aktuella reli-
giösa läget i Polen, hållet inför >Centre
Catholique des Intellectuels Frangais> i Pa-

ris av den framstående sociologen dr S t a-
nislav Stomma, som är ordförande
för den polska katolska riksdagsgruppen
och en av de ledande skribenterna i T1-
godnik Potuszecbny, d,en största katolska
tidskriften i Polen.

I första delen av sitt föredrag gick dr
Stomma ut ifrån vissa tankar i Bergsons

religionsteori och den franske katolicis-
mens utveckling sådan den ter sig under
denna bergsonska synvinkel, för att få
bättre grepp om det mångskiftande reli-
giösa läget i våra dagars Polen.

Enligt statistiken, sade föredragshålla-
ren, utgör katolikerna i Polen 97-98 Vo

av hela befolkningen. De praktiserandes

antal är svårare att fastställa, men tar man
som ledning det faktum att i samband

med regeringsdekretet om frivillig reli-
gionsundervisning i skolorna (j[t Credo
1957:41) mer än 90/6 w föräldrarna
skriftligen uttryckte sin önskan att låta
sina barn delta i en sådan, kan man ante,
xtt över 90 /6 av landets befolkning vill
betraktas som katoliker. De polska massor-

nas katolicism är trots många fel och bris-
ter levande, så till vida som den engagerar
människorna och utgör grundvalen till de-
ras etiska ställningstaganden i livet. Den
är visserligen till sin natur >infraintellek-
tuell> känslomässig, traditionsbunden och
sammanflätad med nationella känslor men
innehåller också levande element av äkta
religiös längtan. Man kan säga, atr den i
viss mån är >statisk>> i Bergsons mening,
men detta begrepp täcker inte hela verk-
ligheten.

Utvecklingen inom den polska katolicis-
men syns heller inte hek folja det franska
schemat: en gradvis tilltagande sekulari-
sering och en eventuell uppkomst av aktiva
dynamiska centra. Trots den intensiva ateis-
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tiska offensiven och de stora svårigheterna
för kyrkan på det administrativa området
har den polska katolicismen växt sig allt
starkare under de senaste åren. Det kom
varken till sönderfall av det statiska ka-
tolska samhället eller till en seger för de

sekulariserande krafterna. Tvärtom ser det
ut som om den statiska katolicismen höll
på att förvandlas till en dynamisk u t a n
kvantitativa förluster, vilket skulle betyda,
att Polen med sina dyrbara rikedomar av

mångsidig och levande tro övergår till en

upplyst och fördjupad katolicism som är
lika omfattande som den gamla. Denna syn
på framtiden kan förefalla väl optimistisk,
men även för en mycket försiktig bedö-
mare syns katolicismen i Polen öka i kvali-
tet utan att större kvantitativa förluster
inträIfar. Enligt mångas åsikt är detta del-
vis >>stalinismens> förtjänst. Man vände sig

till kyrkan av opposition mot den stalinis-
tiska likriktningen. Men till en del är det
också fråga om allvarlige religiösa behov.
Den tidigare rent formella tillhörigheten
till katolicismen förvandlades ofte till en

levande religiositet. Man blev också mera
medveten om den katolska kyrkans posi-
tiva betydelse för barnens uppfostran och
liknande samhällsuppgifter.

I andra delen av sitt föredrag redogjorde
dr Stomma för de polska katolikernas in-
ställning och strävanden efter den s, k. ok-
toberrevolutionet 19 J 6.

>Jag är, som ni vet>, sade han bl. a.,

>ordförande för den katolska riksdagsgrup-
pen. Det är en liten grupp bestående av
åtta medlemmar, vilket är mycket litet i
förhållandet till hela antalet ledamöter, som
uppgår till 4J9, Yfut lilla antal står inte
alls i proportion till antalet katoliker i Po-
len; därför framhåller vi ofta, att vårt
deltagande i sejmen är närmast symboliskt.
Men vi är nu en gång representerade. Hur
skall man förstå detta? Är det början till
ett katolskt parti? Tror sig de polska kato-
likerna ha särskilda politiska uppgifter? 

-Nej, de polska katolikerna har inga poli-
tiska avsikter och tänker inte startr ett eger
politiskt parti.
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Jag vill uttrycka mig klart och enkelt.
Poien är ett socialistiskt land med prole-
tariatets diktatur som ledande princip. Med
denna princip som grundval utövas makten
av det kommunistiska partiet. Dessa fakta
utgör ramen för vårt samhällsliv; vi kato-
liker ryms inom denna ram.

Jag har sagt, att vi inte bedriver någon
politisk verksamhet. Detta påstående ford-
rar vissa förklaringar. Blotta existensen av

den katolska parlamentsgruppen kunde upp-
fattas som ett dementi av detta påstående,

men vår position är klar: vi deltar inte i
maktutövningen, och vi strävar inte efter
makten, Vi har alltså ingen avsikt att kon-
kurrera med det kommunistiska partiet, I
denna bemärkelse har vi inga politiska syf-
tcn.

Varför representeras di katolikerna i sej-

men? Jo, för det första är det viktigt att
det där finns åtminstone en liten grupp
ledamöter som bevakar kyrkans intressen
och de troendes berättigade krav. Vi ut-
gör liksom de troendes delegation i sejmen.

Vi är få och vi kan inte piverka sejmens
beslut, men vi kan fnmlägga vår mening.

För det andra har vi viktiga kulturella
uppgifter att fylla, Vi vill erbjuda en tri-
bun från vilken obundnr tal*te kan del-
taga i diskussionen om kulturella frågor.

För det tredje strävar vi visserligen inte
efter makten och konkurrerar inte med det
kommunistiska partiet, men vi proklamerar
inte intresselöshet i samhällsfrågor. Vi är
polacker, och Polens öde är vårt eger öde.

Vi vill i den mån vi krn inom den socialis-
tiska statens ram påverkr besluten i olika
samhällsfrågor. Eftersom det i sejmen får
finnas ett visst antal oberoende ledamöter
och dessa får delta i debatten, anser vi, att
människor av god vilja bör begagna sig av
denne möjlighet.

För det fjärde måste man också komma
ihåg de speciella förhållanden som råder i
Polen. I oktober 7916 ägde en väsentlig
förändring rum. Det stalinistiska systemet
övervanns, och en socialistisk demokrati
proklamerades. Detta skedde som resultat
av en kraftmärning mellan å ena sidan de-

mokratiska krafter och å den andra en

totalitär regim, som ser sitt ideal i mekt,
utövad med våld. Denna kraftmätning
fortsatte efter oktoberrevolutionen, och den
pågår ännu i dag. För dess utgång är män-
niskor som älskar frihet och demokrati inte
likgiltiga. Vi tar på oss det politiska an-

svaret för att stödja demokratin och de

framstegsvänliga krafterna. Det är vårt
samvete som bjuder oss detta. Det skulle
vara både fariseiskt och alltför bekvämt att
>rvå sina händer>,

Detta är alltså meningen med vår parla-
mentariska representation. Den har sina

speciella funktioner, men den har samme

uppgifter som hela det dynamiska katolska

skiktet i landet. Vår parlamentsgrupp skall
rjänr som stöd och försvar för katoliker-
nas allmänna ideella verksamhet.

Här kan det vara på sin plats att preci-
sera vårt förhållande till socialismen och
kommunismen. Jag talar närmast som re-
pfesentanr för den grupp katoliker som är
samlade kring tidskrif ten Tygodnik Pow-
szechny och för dem som är representerade
i sejmen, men vi är övertygade om att våra
åsikter delas av nästan alla polska katoliker.

Man måste skilja mellan kommunismens

filosofi och dess social-ekonomiska program.
Vad ideologin beträIfar är problemet ganska

enkelt: med avseende på de grundläggande
filosofiska åsikterne är vi principiella mot-
ståndare till varandra. Att orda mera om
den saken är överflödigt. Mera komplicerat
blir däremot problemet när det gäller det
ekonomiska och sociala programmet. Alla
vet, att det fhns påvliga encyklikor som

här kommer med preciserade förbehåll från
katolsk ståndpunkt, som i sin rur utförligr
kommenteras av den katolska facklittera-
turen, Det är självklart, att dessa riktlinjer
förpliktar alla katoliker 

- 
alltså även

oss 
- 

i det ideologiska ställningstagånder.
Men låt oss se saken från den praktiska
synvinkeln.

Sedan medeltiden lever och verkar kato-
likerna ofta i en fientlig ideologisk miljö
och inom ramen av samhällsteorier som är
främmande för dem. Sedan 1700-talet har
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detta förhållande nästan blivit regel. Kyr-
kans läroämbete fördömde många detaljer
i kapitalismen, men kapitalismen fortsatte
att existere och Lyrkan själv levde och ut-
vecklade sig inom dess ram. Encyklikan

Quanta cura och den s. k. Syllabus åknar
upp liberalismens fel, men liberalismen härs-
kade i Europa från mitten av 1800-talet
fram till första världskriget och kyrkan
levde inom det samhälle som bar dess prä-
gel. På samma sätt förhåller det sig nu
med socialismen resp. kommunismen. Vi
gör mot dem våra doktrinära förbehåll,
men vi ryms inom deras ram, på samma

sätt som kyrkan rymdes inom den libera-
listiska kapitalismens ram trots klart utta-
lade kritiska omdömen. Det faktum atr vi
har att komma med principiella förbehåll
mot denna vår samhällsform motiverar inte
i och för sig någon antagonistisk hållning
till den socialistiska statsmakten. Det kom-
mer an på hurdana de makthavande är,
med vilka metoder de utövar sin makt, hur
denna makts moraliska aspekt ter sig och
vilken de makthavandes inställning är genr-
emot oliktänkande. Vår egen inställning
måste göras beroende av svaren. på dessa

frågor. Men jag anser, att enbart det fak-
tum att det rör sig om ett socialistiskt sam-
hälle inte motiverar en negativ inställning
till statsmakten, om den annars är demo-
kratisk och hederlig.

Vi polska katoliker lever i en socialis-
tisk stat. Våra förbehåll är uppenbara, men
där bredvid exisrerar en stor sektor av
praktiska problem. Jag kan här nämna två
riktlinjer för vårt praktiska förhållande till
socialismen:

l. f överensstämmelse med den ovan
skisserade allmänna inställningen tar vi
hänsyn till olika sorts socialism. Vi frågar
oss, hur denna socialism ter sig i praktiken.
Det finns vissa opinionsskikt i Polen, som
proklamerar kamp till döds. Deras ralesmän
säger: 'Det spelar ingen roll vad det är
för slags socialism', eller 'dess bättre ju
sämre den fu, ty dä väckes större morstånd
i samhället.' Vi förkastar denna åsikt. Vi
föredrar en bättre socialism framför en
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sämre. Vi vill hellre ha en demokratisk
socialism än en totalitär, och vi är beredda
att själva aktivt bidra till att göra den
bättre och inte sämre.

2. I ekonomiska frågor är vår inställning
rent empirisk. Vi frågar oss, om givna eko-
nomiska åtgärder är nyttiga eller skadliga
för landets ekonomi. Regeringspartier där-
emot bedömer de ekonomiska frågorna
också från doktrinär synpunkt: om sättet
att gå till vägt tjinat socialismens sak eller
inte. Oss förpliktar denna synpunkt inte.
Vi tar givetvis hänsyn till den samhälls-
etiska aspekten, men för övrigt ser vi på
saken rent empiriskt. Vi har inga ekono-
miska dogmer.>>

Dr Stomma avslutade sitt föredrag med
att precisera den polska katolicismens mål
och uppgifter. Huvudmålet är att omskapa
den traditionsmässiga och folkliga katolicis-
men till en helt och hållet dynamisk. Han
identifierar detta mål med nödvändigheten
att skapa en ny kulturtyp. Numera råder
i Polen en kulturkris genom att gamla
konventioner och beteendemönster har bli-
vit föråldrade. Den ideologiska konflikten
mellan marxismen och katolicismen ska-
pade ett synnerligen labilt kulturellt till-
stånd. De katolska dynamiska centra skis-
serar de enskilda dragen av ett nyrt kul-
turideal, men det fattas ännu en ny stor
syntes. Därför framstår enligt Stomma som
den angelägnaste uppgiften en stor intel-
lektuell ansträngning, en stor >6lan cultu-
rel>>. Katolicismen måste ge åt samhället en
ny kultur, annars försitter den sin chans.

Man måste på nytt tänka igenom a,lla vä-
sentliga livsproblem och finna en ny a*i-
tyd mot dem med den dynamiska katoli-
cismen som skapande kraft. Man måste visa
alla, hur bra och riktig den katolska lös-
ningen av dessa frågor är. Man måste fylla
det ideologiska tomrummet med katolska
tankar. Denna uppgift är långtifrån lätt.
Men man måste hela tiden komma ihåg,
att Polen utgör ett specialfall på grund av
att det hos massorna förefinns en katoli-
cism, som visserligen är traditionell men
dock levande, Folket håller sig till denna
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katolicism med stor trohet, fast den ofta
saknar all intellektuell underbyggnad. Med

denna katolicism som utgångspunkt söker

man nu en ny livsstil. Just häri ligger en

verklig chans för en ny kultur. Men det

kräves en katolicism som blir översatt till
levande språk och som erbjuder livsdugliga
svar på aktuella frågor.

Som avslutning talade dr Stomma om

katolicismens internationella aspekter från
polsk synpunkt. >Vi känner mycket starkt
vår solidaritet med de franska katolikerna
och hela västerlandet. Polens katolska be-

folkning skattar högt sina kulturella för-
bindelser åt detta håll. Under den stalinis-
tiska eran kämpade den hårt för att be-

vara dem. Denna kamp har fört till seger,

och ingen makt kan bryta denna kontakt.
Men medan vi i kulturelit avseende tillhör
västerlandet, hör vi politiskt sett till öst-
europa som medlem av den grupp av socia-

listiska stater som förenas genom Varszawa-
pakten. Kvarstannandet i denna politiska
konstellation är för oss en nödvändighet,
ja, helt enkelt ett livwillkor.

Vi lever alltså inom den socialistiska sta-

tens och den socialistiska världens ram, och

vi sätter inte upp politiska mål som skulle

betyda en utbrytning ur denna ram. Men
som katoliker avstår vi ä andra sidan inte
från att utbreda våra id6er. Vi vill 

- 
inom

ramen av den socialistiska världen 
- 

säker-

ställa en levande katolsk miljö och genom

en skapande andlig insats kämpa för kultur
och moralisk renässans.

Katolsk president i USA?

Nästa presidentval i Förenta Staterna

infeller 1950. Mr Eisenhower kan inte
omväljas. Spekulationerne om vem som

kommer att bli hans efterträdare florerat
livligt, Intressant är därvid, att inom båda

de stora politiska partierna katoliker
nämnts som möjliga kandidater.

Det är inte uteslutet, att vid republi-
kanernas nomineringskonvent general A1-
fred Gruenther 

- 
I.d. chef för Atlant-

paktens stridskrafter, numere ledare för

amerikanska Röda Korset 
- 

kan komma

fram som en dark horse.

Betydligt större intresse tilldrar sig dock

frågan om vem som kommer att bli det

demokratiska partiets kandidat' Det räk-
nas nämligen mycket allmänt med att re-

publikanerna näppeligen har någon chans

att vinna presidentvalet, när de inte längre

kan framföra en kandidat med tillnärmel-
sevis den enorma personliga popularitet
som Mr Eisenhower åtnjuter.

En demokratisk politiker, som redan nu
bedömes ha betydande utsikter att vinna

loppet, är den katolske senator J o h n F.

Kennedy från Massachusetts. Ett fun-
damentalt krav på en demokratisk presi-

dentkandidat i det invecklade partipoli-
tiska spelet i USA anses vara' att han

måste kunna väcka förtroende i de tradi-
tionellt konservativa sydstaterna 

- 
där

demokraterna som känt är fullkomligt do-
minerande 

- 
utan att för den skulle stöta

bort de stora liberala grupperna i norr.
Mr Kennedy synes ha lyckats med detta
politiska konststycke, att trots sin religion
bli accepterad i den av gammalt anti-ka-
tolska södern. Det är karakteristiskt att
inte mindre ån ittt av sydstaterna stödde
Kennedy vid senaste nomineringen till vice-
presidentposten. Detta förhå11ande torde
utan tvivel vara en av de omständigheter
som kraftigast kan komma att verka till
hans förmån vid den avgörande nomine-
ringsstriden före presidentvalet.

Denna situation innebär en påfallande
förändring inom den politiska opinionen i
USA. Det har länge ansetts, att det skulle
vara praktiskt taget uteslutet att en ka-
tolik skulle kunna väljas till president.

Problemet ver senast aktuellt 1928. De-
mokraterna lancerade då katoliken Al
Smith. Experimentet misslyckades så efter-
tryckligt, att under årtionden senare intet
parti varit berett att ta risken en gång till

- 
förrän eventuellt 1960 alltså.

Utan tvivel var Smiths religion det vä-
sentliga argument som riktades mot ho-
nom. Det hade sådan slagkraft att t. o. m.
flera eljest orubbligt demokratiska stater i

4l
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Södern svek partiet och gav sina röster

åt republikanen Hoover.

Ett groteskt påstående 
- 

1v 11i11g1 1a-

get på allvar 
- 

i den vulgära propagan-

dan 1928 vat ^tt om Al Smith blev presi-

dent, skulle följden bli, att påven skulle

komma att bygga en tunnel under Atlan-
ten så att direkt kontroll kunde utövas

från Vatikanen över Vita Husets politik'
På sitt sätt uttrycker denna bisarra myt
något i amerikansk politik mycket viktigt

- 
den principiella oviljan mot att låta

förvaltningen av statens ämbeten påverkas

av lojaliteten mot något religiöst samfund,
speciellt givetvis den katolska kyrkan med

dess centralmakt i ett annat land.

Ett speciellt problem utgiir dessutom

den karakteristiska fruktan för varje form
* establisbmeal 

- 
konkordat eller stats-

kyrkosystem. Det har varit så, att kato-
liker med rätt eller orätt misstänkts för
ått vara förpliktade att verka för någon

form av statligt stöd åt den katolska kyr-
kan och detta har legat dem i fatet i den
politiska striden. Naturligtvis kvarlever
denna misstro i viss mån fortfarande. Man
kan erinra om den oerhörda indignation
som mötte president Trumans projekt att
sända general Mark Clark som personlig

representant till den Heliga Stolen. (F. D.
Roosevelt hade dock i flera år lyckats att
utan allt för mycket bråk hålla Myron
Taylor i Rom som en sådan personlig re-
presentant.) Emellertid synes på senare år
en uppmjukning ha skett i fråga om miss-

tron mot katoliker som innehavare av sta-
tens högsta ämbeten. Härtill kan säker-
ligen ha bidragit att vid flera tillfällen
ledande kyrkomän förklarat, att även om
kyrkan i princip anser en viss form av
.samband mellan stat och kyrka vara det
riktiga, är likväl situationen i USA av
speciella historiska skäl sådan, att det sak-
nar aktualitet att eftersträva någon form
av establishment för den ketolska kyrkan.
Sedan 1928 har de amerikanska katoli-
kernas ställning betydligt förstärkts. De
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har inte endast blivit en större grupp 
-hur stor är svårt att säga, men rimligtvis

omkring en tredjedel av befolkningen' De
har även kommit att inta en genomsnitt-
ligt högre social ställning än de ofta rela-
tivt nyinvandrade och särpräglade natio-
nella minoritetsgrupper från Irland, Syd-
och östeuropa som för 30 år sedan i all-
männa medvetandet utgjorde den över-
vägande delen av katolikerna i USA,

Traditionellt anses de amerikanska ka-

tolikerna rösta med demokraterna, även

om vid de senaste valen en icke obetydlis
övergång till republikanerna synes ha före-
kommit. Man måste emellertid hålla i min-
net, att avgörande för frågan om en kato-
lik kommer att bli nästa president icke
närmast är huruvida ketolikerna kommer
att rösta på honom, utan av i vilken ut-
sträckning han kan accepteras även cv

icke-katoliker. Flera tecken ger vid han-
den att amerikanerna i stigande utsträck-
ning tenderar att bortse från en politikers
konfession: det finns exempel på att ka-
tolska områden valt protestantiska kandi-
dater och tvärtom. Om Mr Kennedy väljes
till president, kan man utan överdrift säga,

4tr han kommer att väljas inte därför att
han är katolik, utan därför att hrn som

demokratisk politiker kunnat vinna till-
räckligt intresse för sin person och sin
politik för att övervinna vad som fort-
farande i vida kretsar lever kvar av miss-
tro mot katoliker i politiken.

En annan och på sitt sätt också mycket
viktig sida av problemet är hur den kyrk-
liga ledningen ställer sig till en katolsk
kandidarur. I själva verket talar mycket
för, att hierarkin icke utan bekymmer
skulle se en situation, som trots Mr Ken-
nedys taktfullhet och angelägenhet att
personligen undvika olämplig samman-
blandning av religion och politik, skulle
kunna medföra att kyrkan i många män-
niskors ögon skulle bli solidariserad med
ett av de politiska partierna.

L,C,
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Astrid Forsbetgz Ängel zu

lrä. Stockholm 19i7, Tidens. Kr.
1l: 

-,
Astrid Forsberg har aldrig under sitt nu-

:mera rätt långa, men ibland med orätt för-
bisedda författarskap gjort det särskilt lätt
för sig. Hon har grävt djupt i tros- och
existensproblem, sådana som det lönnliga
.sammrnhang som kan uppstå mellan erotik
och religion 

- 
i romanen Eros och hor

sel 
- 

eller den farliga punkt, där den reli-
giösa extasen öppnar slussarna till förljugen-
het 

- 
i romanen Tungor au elil. Hennes

stil har emellertid ibland synts bunden och
tung; den lustbetoning från författarens
cgen glädje vid arbetet, som skänker charm
åt många, ibland oberydliga verk, har man
sällan funnit hos henne.

Men i hennes sista roman Ängel au trä
märker man att något hänt, som befriat
krafter hos henne, vilka förut varit bundna.
Även tekniskt sett är boken ett gott stycke
arbete. Hur ofta blir man t. ex. hos kvinn-
liga författare övertygad om den mans man-
lighet de skildrar? FIan verkar ofta mera
en förklädd kvinna. Likaså brukar det 

-och detta gäller IiLa ofta manliga som
kvinnliga förfe,ttarc 

- inte alltid lyckas
för dem att skildra en konstnär så, att
man kan lro på honom som en skapande
ande. Men i skulptören Anders Bång, Astrid
Forsbergs huvudfigur i den nye romanen,
möter läsaren en karl, som i sin sturiga,
kraftfulla envetenhet gör ett eutentiskt vi-
rilt intryck. Hans jakobsbrottning med
Gud om en mening med sin konst och sitt
Iiv övertygar läsaren om att så reagerar
verkligen en självlärd autodidakt och konst-
när, växt direkt ur bonderot, vilken under
ett långt stadsliv inte bara aldrig släppt
sin medvetna kontakt med fädernas torva
utan också hållit fast de omedvetna intui-
tiva trådarna till deras religiösa tro.

Den tråden blir en ariadnetråd, som för
Anders Bång djupare och djupare in mot
det centrala i hans eget väsen. Det räfst-
och rättareting han i romanen håller med
sig själv sker i form av en lång dialog, dels

med porträttet av hans egen gamla farmor,
mor Katrina i Gummersgården med sin
rnyndiga läpp och anklagande utsträckta
pekfinger, dels med en betydligt gemyrli-
gare figur 

- 
en rödblommig räängel i

bondrokoko, som en gång suttit på en
gammal selkrok, som hängde i stallet på

fädernegården. Stammodern förebrår ho-
nom hans svaghet i tron, där hon själv
varit stark nog ett trotsa fängelse på vat-
ten och bröd för sin vederdöpare-tros skull.
Och nu skall Anders göra en dopfunt till
sin sockens kyrka, vars präst den gången
blev utkörd från Gummersgården för att
han kom och ville döpa mor Katrinas barn-
barn!

Har han tro nog, är han värdig? fui6a,r
Anders sig under det anklagande pekfing-
rets färla, Frågan vidgar sig och djupnar
till vad han egentligen är för en människa,
han, som obarmhärtigt drivit bort sin
otrogna hustru i stället för att hjälpa henne
med sin L:irlek, Ängeln är vänligare och
mindre sträng än anmodern; han har mera
av evangelium med sig, där han fortsätter
dispyten i tonfall 

- 
t. o. m. någon gång

litet för mycket erinrande om Don Camil-
los 

- 
som lättar upp den högtidliga tonen

och ibland stänker en välgörande humor
över framställningen.

Den nya frihet författarinnan vunnit vi-
sar sig också i de saftiga och målande na-
turscenerier hon ger oss från sitt eget Häl-
singland. Mot slutet mettas bokens styrka
något av det intryck läsaren får: att ett
mellanled i den andliga utvecklingen hos
Anders liksom tappats borc. Anders Bångs
vackra bön i bokens slutkapitel: >Gud låt
mig vara stoftkornet, som dansar på sol-
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strålen ett enda ögonblick i evigheten>,

står liksom isolerad, utan att grubblet,
som fört upp till den, riktigt förts fram
så långt som dit. Men krafterna till denna
fortsättning finnes där, därom övertygar
denna allvarliga, originella och värdefulla
bok.

Anna Lenah Elgslröm

Yad Kristus lärt mig. En antologi.
Stockholm 19i7, Natur och Kultur.

>Vad har Kristus lärt Er?> Denna fråga
har Natur och Kulturs bokforlag ställt till
ett antal kulurellt betydande personlighe-
ter 

- 
och några inte fullt så betydande 

-i Sverige och utlandet. Resultatet av enque-
ten föreligger i en liten, vackert utstyrd
volym. Man återfinner i medarbetareregist-

ret 
- 

som dock kunde varit fylligare och
gett flera detaljupplysningar om bidrags-
givarna 

- 
filosofer sådana som Karl Jas-

pers och Ewald Vasmuth, författare som

Joyce Carey, Daniel-Rops och Marcel Jou-
handeau, vetenskapsmän, t. ex, professo-
rerna Nils Antoni och H. S. Nyberg samt
bland sociologer och politiker Giorgio la
Pira m. fl. Men verkets redaktör dr Daniel
Andree förråder i sin efterskrift att ännu
fler blivit tillfrågade men ej svarat. Enligt
den ursprungliga planen hade redaktionen
främst vänt sig till de konfessionslösa eme-

dan den ansåg att deras synpunkter skulle
vara särskilt värdefulla. Inte minst, skriver
dr Andree, >därför att den konfessions-
löse borde kunna besvara frågan med samma

lugna objektivitet som om det gällt Buddha
eller Confucius>>. Men just de konfessions-
lösa visade sig mest obenägne arc lämna
bidrag, antingen deta berodde på att frå-
gan överhuvudtaget ej inrresserade dem
eller, som dr Andrae tycks anse, de fann
det genant att erkänna att Kristus ingen-
ting betytt för dem.

Man kan invända att med >konfessions-
lös> brukar i dagligt tal inte bara menas de
rena ateisterna utan också sådana personer

- 
numera väl i majoritet 

- 
som med all

aktning för den kristna tron anser de olika
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världsreligionernas främsta företrädare'
ganska likvärdiga som representanter för
mänsklighetens etos och evighetslängtan-
Sådana finnes dock ganska många bland
bidragsgivarna och flera av dem har läm-
nat tänk- och läsvärda svar på frågan.

Det är ingalunda så att de katolska bi-
dragsgivarna från kontinenten (några sven-
ska finnes ej med i boken) gör det starkaste
intrycket. Men själva det faktum att de är
katoliker och därför, som en av dem, den
tyska författarinnan Louise Rinser påmin-
ner om, tror att Kristus fast han blev män-
niska framför allt är Gud och således ofatt-
bar, tvingar dem ned i djupet av det anto-
login egentligen handlar om.

Flera kristna icke-katoliker har också
funnit frågan, vad Kristus lärt dem, an-
tingen litet närgången eller härledd ur en 

-icke nog religiöst betingad 
- 

syn på Kristus
som enbart morallärare. Dessa personer har
i själva verket sökt svara på en mycket
djupare lagd, fÅgt, den som en gång ljöd
ut från Cesarea Filippis kust och sedan

dess ekat genom tiderna: >Vem säger Ni
mig vara?> Visserligen har en del svarat
med samma skiftande formuleringar som
judarnas den gången. Men de djupaste, mest
haltfulla svaren 

- 
antingen de lämnats åv

protestanter eller katoliker 
- 

innehåller
Simon Petri ord till Mästaren: >>Du är Kris-
tus, den levande Gudens son.>>

Detta svar tonar fram i de tre fyra bi-
drag i antologin man gärna återvänder till

- 
framför allc Karl Jaspers' och Marcel

Jouhandeaus artiklar (de ha bägge varit
tryckta förut, Jaspers under titeln /asz
personlighet och Jouhandeaus med rubriken
Gud och männishan). Även Joyce Careys
lilla utsökta sak om den aftonbön, vilken
hos honom >som barn, och därför ännu
till hiilften et! naturväsen>, skapade före-
ställningen om en universell och förlåtande
Gud är mycket värdefull, liksom också
Vainö Ahltonens enkla, innerligt sannings-
kära lilla historia om hur Kristus lärde
honom måla.

Men för att återvända till Karl Jespers
är det ganska egendomligt att medan alla
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möjliga modetänkare behandles med stor
vördnad och dito intresse i Sverige, så är
denne filosofs, kulturkritikers och psyko-
logs märkliga livsverk knappast beaktat
här hemma. Som dr Gustaf Lundgren säger

i en utmärkt uppsets om Jaspers: >Något
verkligt Jaspers-studium har aldrig före-
kommit här; för den yngre generetionen

tycks han vartr en helt obekant storhet,>

Jaspers betraktar i det för hans filosofi ty-
piska bidraget till antologin den kristna
lidandekänslan, detta unikum i historien,
emedan, hävdar Jaspers, det ohyggliga aldrig
blir undergivet uthärdet, inte dolt bakom
slöjor, lidandets realitet vidhålles, blir klart
hävdat. Lidandet fullbordas i förintelsen
och där, i övergivenhetens yttersta nöd,
skönjes detta något, detta minimala fot-
fäste som elltså är allt: gudomen. .. FIan
f,ortsätter att konstarera, att en sådan hjälp-
löshet och det d:itpl som ett underverk
förnimbara fotfästet - vilan i Gud -måste synas judarna som en förargelse, gre-
kerna en galenskap. Men en etik som vilar
på människans värdighet sviker inför den
yttersta verkligheten.>

Stoikern, som trott att hans hjärta var
{ritt och höjt ovrn växlingarnr, kan med
.andra ord upptäcka, att han av idel feghet
blott gjort det hårt och kallt. >Den kristna
ctilen däremot>, säger Jaspers, >är i sin
realism en åskådning som håller in i den
siste förintande erfarenheten.>

Hur nära varandra en kristen filosof av
närmast protestantisk färgning och en ka-
tolsk diktare kan vara varandra, visrr den
franske författaren Marcel Jouhandeau, då
han skildrar sina erfarenheter >i den
strimma av ljus>, skriver han, >jeg fätt *
.de präster som undervisat mig och vari
människans natur för mig framstår som

förklarad. Jag vet, att jag trots min ovär-
dighet lever ett inre liv, .. . att Gud av-
stått åt mig en del av sin allmakt genom

art han gjorr mig fri och odödlis>. >Till
följd av detta har jag>, fortsätter han,
>>blivit hjälten i en oerhörd tragedi. Skall
jag f& egen vinnings skull tillvälla mig
äran av 

^tt 
\^ra vtd jag är, eller skall jag

avstå från den för etc Guds ära skall bli
fullkomlig?> ... >Ingenting kan tvinga
människan att såge ja,. Dettt nej skapar
helvetet.>

Jouhandeau gör den fina och djupa iakt-
tagelsen, som redan den helige Bernhard
klätt i ord, då han säger rtt den mest full-
ändade bilden av Gud är en sjäI, som ser

in i sig själv. >Som om själen>, skriver han,
>>när den uppfattar sig själv inte kan göra
detta utan att samtidigt uppfatta Gud och
som om Gud därvid syntes henne väsent-
ligare för henne själv än hon själv är.>>

>>Vad skulle jag vinna på att stöta bort
Gud?> frågar han sig själv. >Jag är ju
inte själv min mening och mitt måI. Målet
är att återvända till sitt ursprung.>

I dessa och andra av de djupast nående

bidragen i antologin får läsaren alltså
främst svar på den fråga, som iale ställts,
men vilken för dem som uttalat sig, synes

som en underförstådd men nödvändig grund
till den andra frågan: Om vad Kristus lärf
dem? Först måste de vittna om vemharn är.

Anna l*nab Elgström

Olga Alice Nygren; En
meil eltida f räIsningsspe gel. Helsing-
fors 19 57, Söderströms.

Medeltidskonsten kunde kallas >speculum
humanae salvationis>, mänsklighetens fräls-
ningsspegel. När den fina katolska konst-
historikern Olga Alice Nygren vak namn
för sin nya betydelsefuila bok, har hon
stannat vid denna tanke. FIon skriver -förtjusande 

- i sitt förord:
>Först sedan man sammanfattat medel-

tidskonstens alla enskildheter, alla till synes
ovidkommande detaljer och alla fragment
under denna tankes synvinkel, får den sitt
rätta perspektiv. Och först nu lever den
och tjusar som aldrig förr. Nu glömmer
man bristerna och oförmågan, nu får även
det estetiskt värdelösa betydelse och me-
ning. Nu doftar ornamentens otaliga, ofta
så naiva blomster, och de tusende bladran-
kornas grönske ängat frisk som lövskogen
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efter ett varmt sommarregn. Nu blänker
tallösa stjärnor så vänligt levande. Nu fly-
ger de ljusblåa sagofåglarna med sin oliv-
kvist i munnen från blomma till blomma.
Allt lever och andas, ty allt har nu and:r

och liv.>
Detta är inte bara stilkonst utan det

ger också en föreställning om i vilken anda

denna översikt över och analys av bild-
konsten i Finlands kyrkor är utförd' För-
fattarinnan har till identifikation levt sig

in i de ofta okända mästarnas personlig-
heter och föreställningsvärld. Hon vet ut-
märkt väI, att materialet rent estetiskt ofta
är magert och inte kan jämföras med den
rikssvenska medeltidskonsten, men ändå för-
medlar hon en inblick in i medeltidens
gudsnära värld som vår konsthistorias mäs-
tare, Roosval och Lindblom, skall veta att
uppskatta.

Bokens förord är dagtecknat i Hattula;
naturligtvis handlar den till rätt stor del

om Flattula kyrka (och Lojo). Framställ-
ningen är refererande, men här och var
antyder förf. en självsyn, Hon är inte sä-

ker på att man så intimt kan anknyta Pet-
rus Flenriksson Pictor i Finland och den
svenske Petrus och de konstnärer som hör
till Tierp-gruppen i Uppland. Likaså be-
tonar hon, att Raumo-målaren ingenting
har att göra med rikssvenskt måleri. Hans
utformning av Jungfru Marie himmelsfärd,
i vilken Kristus ses bära sin moder upp till
himmelen, och hans treenighetsbild är all-
deles onordiska, liksom ocLså de storstilade,
nästan bysantinskt långsträckta och ele-
ganta änglagestalterna i korvalvet. Tyvärr
har Raumo över-restaurerats. Lojo- och
Hattulamålarna hör inte heller hemma i
Sverige; när man granskat medeltidens trä-
snitts- och kopparsricksserier samt illustra-
tionerna i Biblia pauperum och Speculum
humanae salvationis, förefaller dess bilder
mycket välbekanta. Författarinnan tycks
här komma till bestående resultat.

För den rikssvenske resenären i Finland
är boken särskilt välkommen. Med den i
handen kan han på ett nytt säw srifta
bekantskap med landets medeltida kyrkor.
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Och samtidigt med en ciceron som är för-
näm och taktfull, skarpsinnig och lärd,
kunnig och from.

Suen Stolfe

Sven S tolpe: Ungdom.Upp-
srb 19|7, Lindblads, Kr. 12: -.

Förr i världen brukade man i regel börja
skriva sin självbiografi vid relativt fram-
skriden ålder, då de många åren ställt min-
nena i tillbörligt perspektiv och omdömena
jämnats ut och blivit mera objektiva.
Goethe var långt in på sextiotalet då han
skrev Dicbtung anil Vabrheif, Rousseau

ännu äldre dä" Les confessloas fullbordades,
och till och med en så temperamentsfull
personlighet som Benvenuto Cellini vän-
tade tills han hunnit förbi de sexrio för atr
skriva den sällsamma romanen om sitt liv.
Men det finns också undantag och därtill
berömda sådana. Geijer var bara nätt och
jämnt förbi de femtio då han skrev sina
Minnen, och Strindberg hade inte ens hun-
nit in på fyrtiotalet, när han påbörjade
Tjänstekuinnans son, Att Sven Stolpe bör-
jar skriva sin självbiografi vid samma ålder
som Geijer hade uppnått, då han påbörjade
sin, kan således inte på något sätr anses

ovanligt eller anmärkningsvärt. Han har
länge intagit en bemärkt position i vårt
lands litterära liv, like häftigt klandrad
på somliga håll som uppskattad på andra,
och det kan inte betecknas som något
märkvärdigt om han omsider funnit sig
föranlåten att, som på sin tid kardinal
Newman, för offentligheten framlägga en
apologia firo tita sua.

Den volym som nu föreligger färdig ger
emellertid endast upptakten till den egent-
liga livsskildringen, som väl med tiden kan
förväntas. Inledningsbandet, en lätthanter-
lig volym på omkring 1i0 sidor (någor
som man tacksamt annoterar i dessa tegel-
stensböckernas dagtr), skildrar författarens
barndom och skoltid ungefär till tiden fram
emot studentexamen. Den strama och till-
knäppta ton som rådde i hans föräldrahem
är helt säkert naturrroget återgiven. Många
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familjetraditioner antyda att åtskilliga,
kanske de flesta hem i ämbets- och tjänste-
mannaklassen hade alldeles samma prägel.

Sympatiskt verkar det att författaren inte
på något sätt i sin skildring reagerar mot
denna levnadsstil eller beklagar sig över att
av den ha fått märken för livet, som

eljest ofta skett. I själva verket har han

tydligen känt dess fasta moralism och dess

formella bundenhet som en styrka ägnad

att utgöra en värdefull hjalp i livets oro

och konflikter. Dess svaghet synes honom
ha i främsta rummet varit dess andliga

torka och dess brist på större synpunkter'
Kontakerna med konstnärligt, litterärt och

religiöst liv synas ha varit mycket obetyd-
liga. Här fick den unge Sven Stolpe söka

hjälpa sig själv, och skildringen av hur han
gjorde detta är både roande och på sitt vis
rörande. Någon hjälp av sina lärare hade

han inte, ty bland dem synes intresset för
litteratur och poesi ha varit minimalt. Blott
den unge vikarierande adjunkten Alf Ahl-
berg kom hans och hans medlärjungars in-
tressen till mötes genom att låta sina ung-
domar läsa Strindberg och Ibsen och tala
med dem om djupgående filosofiska och

religiösa frågor. Till stor del tack vare hans

stimulerande undervisning kom Sven Stolpe
att lämne skolan med goda förutsättningar
för att gripa sig an med litteraturveten-
skapliga och kritiska uppgifter.

Sven Stolpes bok handlar emellertid inte
bara om honom själv, den är också ett
stycke av en släktkrönika och därtill av

en ytterst intressant sådan. Där skymta
flera bland det slutande 180O-talets be-

römda män, den snillrike, fastän i ämbets-
vägen föga lyckosamme etnografen Hjal-
mar Stolpe, den ryktbare arkeologen Oscar
Montelius och icke minst den av sällsamma

och hemska rykten omsvävade forskaren,
överdirektören och professorn Gustaf Mag-
nus Schwartz, som hyste ett brinnande in-
tresse för frenologien och påstods skaffa
sig studiematerial genom att på huvudsta-
dens kyrkogårdar låta gräva upp kranier
av avlidna för att införliva dem med sitt
frenologiska museum. Denna pittoreska men

i viss mån också skrämmande figur sam-

manlevde med en dam, född Birath, som

är identisk med den bekanta romanförfatta-
rinnan Marie-Sophie Schwanz, linge be-
römd och populär både i de skandinaviska
länderna och Tyskland, där hennes böcker
lära ha lästs och utkommit i nya upplagor
ända in på detta århundrade.

Sven Stolpe har ofta anklagats för atu

vara alltför subjektiv och temperamentsfull
både i sina sympatier och antipatier. Det
är ett nöje att konstatera att han i sin

självbiografi anslår en lugn ton som gör
dessa anklagelser oberättigade. Om fort-
sättningen av memoarerna kommer att hålla
samma linje, kommer de med säkerhet att
bli ett värdefullt bidrag till vår samtids
litterära historia,

J. P. Vieselgren

Aloys \ffenzl: Metafibysik als
Veg uon den Grenzen iler Vissen-
scbaft an d.ie Grenzen der Religion.
Graz 1916, Styrb.

Boken kan rekommenderas så tillvida som

den klart utgår från en realistisk grund-
syn. Venzl 

- 
ordinarius i filosofi vid

Miinchens universitet 
- 

erkänner från
första början, att det finns en av män-
niskan oberoende värld och att verklighe-
ten speglas i medvetandet. Fastän kunska-
pen innesluter skapande drag, är den re-
ceptiv till sin natur. Dess funktion är atr
leda människan till det som ligger utanför
henne själv.

Detta för så långt att 
- 

för att an-
vända författarens egen formulering i bo-
kens titel 

- 
metafysiken blir en väg till

religionen. Venzls nya arbete kan i själva
verket erkännas som ett diskutabelt försök
att visa sambandet mellan vetandet och
tron. Ett metafysiskt tänkande är lika
oundvikligt, när det gäller att fatra värl-
den >inifrån>, dvs. att inregistrera den em-
piriska verkligheten sådan den är, som me-
tafysiken i sin tur avrundas >ovanifrån>.

'S/'enzl sysslar med religion i allmänhet.
Han avstår från att närmare gå in på
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specifikt kristna problemställningar. Vad

hans kristendomstolkning angår, så är han

visserligen fullt medveten om ltt den

kristna religionen och dess >dogmer> inte
genom tänkandet kan härledas ur mänsk-
liga erfarenheter. Men hans förslag att
>översätta kristna lärosatser och tankar till
nutidens naturliga språk> är minst sagt

ofullgånget.
Författarens filosofiska tolkning av mo-

derna naturvetenskapliga forskningsresultat
måste jämväl trs med försiktighet. Är det

verkligen så atc kärnfysikaliska fenomens

oregelbundenhet kan jämställas med män-
niskans frihet eller överhuvudtaget på nå-
got sätt kan hjälpa till att förstå, vari vil-
jans frihet ligger? Det finns en hel del
fackmän, som alls inte håller med om detta.

Boken utgör en lämplig grundval för
diskussioner. I överensstämmelse med en

gammal god tradition i tysk filosofisk och
teologisk litteratur rör sig undersökning-
arna på en hög, saklig nivå. Författaren
fötenar en vidsträckt lärdom i positive
fakta med syntetisk kraft och självständig-
het i tänkandet, något som blivit alltmera
sällsynt.

v. K.

Johannes Michael Hol-
lenbach SJ: Der Menscb als

Entuurf . Frankfurt a. M. 19i7, Jos.
Knecht.

Samtiden ställer pessimistiska diagnoser

på ungdomen. Många klagar, att dagens

unga människor inte kan koncentrera sig,

att de är alltför intresserade av tekniken.

Den kroppsliga utvecklingen går snabbare

än på farfars och farmors tid, men den

moraliska mognaden uppnås senare än i
tidigare generationer.

Johannes Michael Hollenbach är trots
allt optimist. Han är väl insatt i de an-
märkningsvärda framsteg, som dagens psy-

koiogi har gjort i utforskandet av barnets

och den unga människans själsliga liv. Han
använder både den kristna *aditionens pe-

dagogiska vishet och den moderna pedago-
gikens nya forskningsresultat, bland dem

även freudianismen, för att bedöma situa-
tionen och visa vägen.

Hans id6 är, att människan, när hon
föds, ännu inre är färdig. Hon befinner sig

ännu i vardande, hon är ett >utkast>, Flon
kan alltså sammansmälta sin egen utveckling
med den värld, i vilken hon hamnar, så

att denna i viss mån blir en del av henne
själv. Hennes själsliga struktur genomgår
under generationernas lopp vissa föränd-
ringar, men detta innebär inte ovillkorligen
en försämring. Människans organism har
kunnat anpassa sig till mycket olika kli-
matiska förhållanden, Kroppen kan vänja
sig vid skilda matvanor. Något liknande
gäller själslivet. Människan förmår anpassa

sig och ändå förbli sig själv. Det var ju
för övrigt människans egen verksamhet,
som i vid utsträckning åstadkommit livs-
betingelsernas förändringar.

Med sin tolkning av människonaturen
förbinder Hollenbach en pedagogisk mål-
sättning, Hans bok förtjänar att beaktas
av alla, som har att göra med ungdomar:
1ärare, läkare, domare, föräldrar. Hollen-
bach är lika långt ifrån att haka sig fast
vid någon >gammal god tids> uppfostrings-
ideal, som att förbise anpassningsförmågans
naturliga gränser. Han förlorar inte ur sikte
människans bundenhet vid moraliska nor-
mer, Det är aldrig en framgång att non-
chalera samvetets krav. Med denna bak-
grund kan Hollenbachs oprimism väcka
förtroende.
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