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SEDAN SIST

Det II V atikanhonciliet

brirjade den r r oktober med en öppningsceremoni, som glädjande nog visades

i svensk TV dels i en direktsändning på morgonen, dels i eft kortare men tyvärr
slarvigt redigerat reportage på kvällen. Naturligtvis förtjänade konciliet denna
uppmärksamhet även i ett protestantiskt land. Det är ju en händelse av
världsformat, det första på nittio år, det andra på fyrahundra år och det
tjugoförsta sedan mötet i Nicea 325.

Vad TV-kameran förmedlade kallade pressen i allmänhet ett >>lysande

skådespel" och varför skulle inte detta glädjemättade ögonblick i kyrkans
liv få en solenn inramning. Men naturligtvis bjods åskådarna mer än så.

Fårgade och vita gick sida vid sida. Här möttes gamla kulturfolk och unga

nationer i vardande. Kyrkan framträdde i sin världsomspännande katolicitet
som ett brödraskap över alla gränser med sin brännpunkt vid S:t Petri grav
i Rom. Visste man något om biskoparna, som passerade TV-rutan, kunde
man dessutom uppleva vitaliteten och livsviljan i den katolska kyrkan av

idag. Den traditionella bilden av övermättade katolska kyrkofurstar blev
till en karikatyr vid konfrontationen med dessa män, härdade av hårda vill-
kor, offervilja och arbete. Och den som lade märke till, att åtskilliga biskopar

saknades, påmindes slutligen om, att kyrkan idag har herdar, som lider under

martyriet för Kristi skull.
Men konciliet har naturligtvis främst dimensioner, som inte kan fångas

in i en bild. >Idag jublar den heliga Modern kyrkan, ry den gudomliga för-
synen har skänkt l-renne denna efterlängtade dag, på vilken det andra ekume-
niska Vatikaokonciliet här vid Petri grav begynner." Så hälsade Johan-
nes XXIII deltagarna och orden ger på sätt och vis nyckeln till hela kon-
ciiiet. Kyrkan lever mitt uppe i en kaotisk tid som har givit henne många
problem. Halva världen styrs av marxismen, som är fientlig till religion i
allmänhet och katolicismen i synnerhet. Enorma sociala problem kräver kyr-
kans uppmärksamhet och väntar på hennes insatser. En ny tid ger nya upp-
gifter och förutsätter en realistisk anpassning av kyrkans arbete. Därdll kom-
mer hennes ständiga behov av inre förnyelse för att det gudomliga livet skall
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Sed.an sist

kunna pulsera och göra Kristi kropp frisk och levande. Och till sist anmäler
sig det lika smärtsamma 

- 
det öppna såret i kristenheten, dess splittring.

Hela denna problematik är känd sedan länge och många har arbetat med
den på olika sätt och inom olika delar av kyrkan. Men så hände plötsligt
något avgörande och djupt ingripande, som enklast kan uttryckas med den
Helige Faderns egna ord: >Vår själ upplystes av en stor tanke, som vi i detta
ögonblick mottog med obeskrivlig förtröstan på Herren. Ett högtidligt och

förpliktande ord kom pä vära läppar: ett koncilium.>>

Redan en snabbrepetition av kyrkohistorien lär oss, att ett koncilium är
något extraordinärt. Både Pius XI och Pius XII hade sysslat med tanken men

inte förverkligat den. Nu kom den som en gåva från kyrkans Herre själv och
den fann gensvar både i påvens närmaste omgivning och ute i kyrkan. Det
rätta ögonblicket för ett koncilium hade kommit och förberedelserna kunde
börja.

De började också på bredast tänkbara bas som en hela kyrkans angelägen-
het. Någon har sagt att även om konciliet inte skulle komma till stånd, så

har förberedelserna varit av oskattbart vrirde. De utlöste en stimulerande
aktivitet både bland teologer, kyrkomän och lekfolk, och det är omöjligt
att säga hur många millioner katoliker, som på ett eller annat sätt deltagit
i dem. Varje praktiserande katolik har gäng pä gäng lyssnat till den Helige
Faderns förmaning att bedja för konciliet. Vi vill tro, att de allra flesta har
gjort det.

På det sättet har II Vatikankonciliet länge varit levande i kyrkan världen
över som arbetsuppgift och ämne för bön. Dess högtidliga öppnande blev
inte minst därigenom etr stort ögonblick för den katolska kristenheten.

Men öppningsceremonins ,lysande skådespelu har också sin innersida. Ett
koncilium är djupast sett ett religiöst mysterium av samma dimensioner som

det vi dagligen upplever i mässan, där Kristus är reellt närvarande i det
osyrade brödet. Det gudomliga möter oss i enkla jordiska ting. På samma
sätt är det Gud som handlar i detta till synes alltför mänskliga, när kyrkans
biskopar Lrän alla världens hörn är samlade till överläggningar i S:t Peters-

kyrkan. Guds ord och ärende till det zo:e århundradet fär stämma genom

apostlarnas nutida efterföljare.
Därmed iir också sagt, att detta koncilium inte har något med kyrkopolitik

att göra. Att det syns och uppmärksammas är ju helt naturlig! Men det
söker inga lättköpta f.tamgängar. När biskop Martin Lindström i sin snäva

bedömning av konciliet (SuD zr.8.196z) talar om >propagandaapparaten

inför det stora evenemaflget> är han beklagligtvis antingen illa informerad
eller oförmögen att dölja sin irritation.

Konciliet år allt annat än en brett upplagd propagandaaktion. Vi tror,
att det år en gäva av kyrkans Herre och att det därför i sig bär obegrän-
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Sedan sist

sade möjligheter till rening och förnyelse av kyrkans liv och.arbete' vi hop-

p"r-,lff o.i'-.a, atc koncil-iet skall nå långt utöver den katolska kristenhetens
^grarrr", 

och bli - för att citera en svensk tidningsman - 
))en strtorre' en

kraftinjektion i en tröa mänsklighet av kanske oöverskådligt värde> (Manne

Ståhl, i ldun).
Mån ingenting sker i kyrkan utan bön och offer. Till sist gäller om detta

koncilium som så myck i annat i kyrkans liv, att dess framgång i dlupare

-.nirrg beror på den katolska kristenhetens öppenhet inför den gudomliga

nåden] dess viilighet att bli redskap för det Gud vill idag och i morgon'

För den lyhörde katoliken, som ar medveten om detta förhållande, fanns

darfcir i TV-reportaget en outsagd uppmaning till personligt engagement i

konciliets arbete.

Till sist skall inte glömmas att vad som hände i S:t Peterskyrkan den rr

oktober i en alldeles siecielt mening var något unikt. Där fanns observatörer

1rän vära icke-katohkä bröder, fraÄtradande representanter för- sina kyrkor'

Vad deras närvaro faktiskt betyder iir omöjligt attavgöra" men den ger under

alla förhållanden anlednirrg titl både förhoppning och självprövning'

D e teolo gi.s ka f akulteterna

har professor Hedenius gjort till föremål {ör en artikel i DN (1'7'r 962) vil-

ken inte präglades av deä,rpphöjda saklighet, man traditionellt vill förknippa

med filosofers sätt u* ,raråu sig p.oblem.n. Skrivsättet är tyvärr inte helt

""*fig, 
i svensk kulturdebatt otf' l d""u fall kunde man mycket konkret

studera foliderna. De beaktansvärda synpunkterna kom i skuggan av for-

muleringar, som var så pass SroYa att,de omöiligen kunde tas på allvar'

Därifrån var steget inte långt till att betrakta artikeln som ett onyanserat

angrepp. Så omöiliggfra", "I fruktbar dialog - något som verkligen skulle

behövas.

DocentenHillerdal(SaDro.8.196z)tognaturligwisfastapåöverdrif-
ternaiprofessorHedeniusartikel,närhanförsvaradedenteologi,somskulle
varaen>,skamförvårauniversitet>>.Hillerdalkundeutansvårighett.ex.
visa, att en rad svenska forskare nått internationella positioner'

Däremot bl"rn r.ffik.rna långt mindre övertygande' när professor Hede-

nius skulle få svar pa ti" huvråanklagelse mot fakultercrna för deras bris-

tande vetenskaplighit. Givewis menaf Hillerdal, att där bedrivs obiektiv

forskning. l,ten darmed är naturligwis inte allt sagt. Det är iu uppenbarligen

,å, u,a d"enna forskning m"d"ettt eller omedvetet har sina förutsättningar'

.,ritt u gurrrt a lätt kan avläsas i tillgängligt material. Den- grundsyn' som

präglar fakulteternas arbete är åtminstone ivissa discipliner klart evangelisk-

luthersk eller åtminstone prorestantisk. Forskningsuppgifter, kurslitteratur
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och publicerade undersökningar pekar tämligen entydigt i den riktningen.
I den mån fakulteten svarar för prästutbildningen kan detta rent principiellt
sett anses vara rimligt. Men fakultetens grundsyn bör givewis redovisas unge-
fär som i andra länder, där fakulteterna (med bibehållet vetenskapligt an-

seende) är evangeliska eller katolska. Denna redovisning är i sanningens

namn desto mera angelägen som den konfessionella inriktningen i vissa fall
gör svensk teologi påfallande smalspårig.

Men fakulteternas arbete har också en annan sida. De utbildar inte enbart
präster åt svenska kyrkan utan även kristendomslärarc ät det svenska skol-
väsendet. Enligt Hillerdal är denna utbildning en väsentlig del av fakulteter-
nas arbete och den anföres som skäl för en förstärkning av deras resurs€r.

Men präst är en sak, en kristendomslärare något annat. Den f.&te tjdrnat
ett trossamfund, den senare äligger det att meddela objektiv undervisning,
vilket bland annat innebär att den skall vara konfessionellt neutral. Eleverna
skall inte påverkas i någon riktning utan ha rått att få en saklig och allsidig
information, som möjliggör ett obundet ställningstaganåe i religiösa fågor.

I praktiken är förhållandena annorlunda. I de svenska skolorna förekom-
mer szikerligen inte religiös propaganda i någon nämnvärd omfattning. Men
uppenbarligen påverkas eleverna trots detta i en bestämd riktning. Redan
etr srudium av gängse lärobijcker ger vid handen, att dessa författats utifrån
en protestantisk grundsyn. Lararna å sin sida har en universitetsutbildning,
som praktiskr tager sätter likhetstecken mellan objektivitet och objektivitet
med protestantiskt förtecken. Det samlade resulatet blir, att eleverna får en

f.rän lararens sida eftersträvad objektiv undervisning, som på grund av sina

förutsättningar ger en ensidig bild av det religiösa livet både i historien och

i nuet. Detta förhållande är så uppenbart att det inte behöver exemplifieras.

Därmed har antytts, att problemet om objektivitet å ena sidan teologiskt
studium, forskning och undervisning å den andra inte är så enkelt. Tvärtom
är det ganska komplicerat i ett pluralistiskt samhälle som vårt. Det löses

naturligwis inte genom att avskaff.a de teologiska fakulteterna. Däremot står

allt att vinna genom en lidelsefri, öppen och saklig dialog.

För Uppsala-fakultetens del har problemet konkretiserats genom ett enskilt
fall. En forskare med katolsk trosbekännelse disputerade i Uppsala vårtermi-
nen 196z på en avhandling inom ämnet kyrkohistoria. Han erhöll docent-

betyg på sin avhandling och ansökte om docentur. Då detta skrives har hans

ansökan inte slutbehandlats. Utgången av detta ärende emotses naturligwis
med stort intresse inte enbart av landets katoliker. Fakultetens protokoll om
ärendets behandling bör även belysa det tema, som än en gång debatterats

på grund av professor Hedenius artikel.
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ÄTT UPPLEVÄ KYRKÄN
II VATIKANKONCILIETS HÖGTIDLIGA

öppNTND E

T\"n som tänkt sig vara med i Peterskyrkan vid konciliets öppnande

L-/ mäste faktiskt tro på under. Vissedigen är Peterskyrkan ganska stor
men det var ganska många som skulle in. Journalisternas antal som ansökt
om plats var r 2oo, men det fanns plats bara för 4oo. Inte tal om att komma
med bland de uwalda. Men undret skedde alltså.

Jag skulle med egna ögon och öron få bevittna denna världshistoriska
tilldragelse: Andra Vatikankonciliets högtidliga öppnande. Det är sådant
som man bara har liist i kyrkohistorien om. Hur skulle det te sig i verklig-
heten? I en modern tid som ännu för nägra är sen trodde att dylikt för
alltid tillhörde det förflutna.

Regnet hade öst ner hela natten och ännu tidigt pa morgonen regnade

det. Ceremonin började inte förrän halv tio, men man måste vara ute i god
tid. Redan lite efter sex klämde jag mig upp på en spårvagn bland jobbare

pä väg till arbetet och några nunnor och präster på väg till samma ställe
som jag: Peterskyrkan. Spårvagnen var trög och ålderstigen och pustade sig
sakta fram. Inte förrän strax {öre sju var jug pä Petersplatsen där folket
redan börjat samlas. Vid porten för dem som skulle in i kyrkan trängdes
redan en oöverskådlig hop av privilegierade. Först vid åttatiden och efter
en mödosam vandring runt absiden i fruktansvärd trängsel satt jag pä

Tribuna Santa Eelena vid den nordöstra av de fyra pelarna kring högaltaret,
den för journalisterna reserverade läktaren. Vid de andra pelarna var tribu-
ner uppbyggda för diplomater vid Heliga Stolen och Quirinalen, för malteser-
riddare och Roms patricier. Nedanför i en halvcirkel med ansiktet mot hög-
altaret hade de icke-katolska observatörerna sina platser.

Ingen möda hade lämnats ospard för att göra den praktfulla kyrkan ännu
mera praktfull och festlig: pelarna kladda med bonader i röd damast, tribu-
nerna i rrjd sammet och guld, läktarna för kardinalerna i rött och för bisko-
parna i klarblått. Röda mattor upp till högaltaret där påvens tron stod under
Berninis tunga bronsbaldakin. Till prakten kom också schweizarna i sina

brokiga uniformer och med hillebarder, det påvliga gardet i vita byxor, höga
lackstövlar, hjålmar med hästsvansar, påvliga kammarherrar i svarta knä-
byxor, vita pipkragar, guldkedjor om halsen 

- 
relikt från svunna tider då

pävarna höll hov. Nu skulle det enbart verka teatermaskerad, om man inte
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visste att de hör dit av gammal tradition. Liksom man skulle bli överväldigad
av prakten om man inte visste att så brukar det vara.

På tribunerna fylkas herrar i frack och ordnar eller mera pittoreska dräk-
ter, som på en del svarta diplomater. Även ryärskeppen fylls av andra
gäster, i ena skeppet societets- och adelsfruntimmer och i den andra mest
präster och nunnor. Men ännu dröjer det länge innan processionen gör sitt
intrdde. Under väntetiden tar någon plötsligt upp Cred,o och sången brusar
under valven. Det gör ett överväldigande intryck, men jag kan inte undgå
att höra hur några amerikanska journalister i närheten ivrigt diskuterar vad
denna sång månde vara; tills de blir upplysta av någon och lugnade skriver
på sina block: det hela börjar med Credo. Sedan sjunges också Salue Regina
och efter en stund ännu en gäng Credo. Men der kan inte hjälpas: det var
en gång för mycket.

Plötsligt bryter en solstråle genom fönstren i kupolen. Himlen har med
ens sopats ren och solen lyser ner som ett vänligt tecken över processionen
som just brjat sätta sig i gång. Härinifrån hörs bara sången och det jub-
lande folket ute på piazzan. Det är en fyra km lång procession och det tar
också nästan en timme innan den är inne i kyrkan. Biskoparna i vitt och
med vit linnemitra är det dominerande inslaget, inte bara för att de är så

många 
- 

inte mindre ån z 54o, Det finns också andra anledningar till att
detta är biskoparnas dag. Dels därför att biskoparnas ställning hör till det
som ska diskuteras på konciliet; sedan dogmen om påvens ofelbarhet prokla-
merats på Första Vatikankonciliet och detta sedan på grund av yttre om-
ständigheter fick ett brått slut, har episkopatets roll aldrig varit fullt klar.
Dels också darfcir att det är första gången som så mänga samlats från värl-
dens alla hörn, från gamla kulrurländer och från unga nationer som nyss
blivit självständiga, från missionsländer och från urgammal katolsk mark
i Orienten. Dtu är en biskop från Afrika, son till en stamhövding i Sudan
och skicklig i att hantera pil och båge, där är en biskop från Schlesien, som
är son till en gruvarbetare, där fu den förste biskopen av Togo, som med sina

37 är är yngst i församlingen, och ärkebiskopen av Messina, som är 9z och
präswigdes för 68 år sen.

Undan för undan intar kardinaler och biskopar sina platser, företrädda av
det påvliga hovets alla dignitärer i full ornar. Mittskeppet fylls av rader av
glänsande vita mitror som för tanken till gamla bilder i skolans historie-
böcker. Men detta är verklighet. Och detta är 1962. De enda som sticker
av i all den katolska prakten är ordensgeneralerna i sina enkla munkkåpor.
Och så de icke-katolska observatörerna i mörka kavajkostymer, dvs. ej alla:
anglikanerna hade alba, andra svarra långrockar. Mitt emot dem, uppe på
sin tron sitter påven i guldbroderad mitra och mässhake och etr bröststycke
som - enligt beskrivning 

- 
fu s11 mästerverk av guldsmedskonst i guld
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och ädla stenar, föreställande den Helige Ande i form av en duva omgiven
av gyllene strålar.1

Nog är det ett praktfullt skådespel. Och nog är det en egendomlig mot-
sättning mellan evangeliets fattigdom och Kyrkans prakt. På många verkar
det imponerande. Det är ett ytligt sätt att se. På många verkar det från-
,stötande. Det är ett naturligt sätt att se. Men hur kan man få det att gå

ihop med orden: >Saliga äro de i anden f.attiga>? Om man betänker att
Katolska kyrkan är det största kristna samfundet och att det med sina snart
z ooo är på nacken är så oerhört mycket äldre än någon av de protestantiska

kyrkorna, så blir det kanske inte så oförklarligt. Mycket av all denna ståt
är historiska relikt som av en eller annan anledning kommit att kvarstå.
Många av dessa nu så rikt smyckade dräkter var en gång enkla och torftiga
och för sin tid naturliga. Men under snart 2 ooo år har människorna tidevarv
efter tidevarv velat ge sitt bidrag till kyrkan i synlig form, ett kanske naivt
men mänskligt sätt att uppfatta. Och mycket av detta synliga har blivit kvar,
smält ihop med det föregående och efterföljande. Genom liturgi och sym-

boler har man skänkt kyrkan en yttre gestalt som ofta har dolt innehållet
för många. I den mån kyrkan är mänsklig, dvs. förgänglig, har ett helt
utanverk av yttre glans och prakt kristalliserats kring den enda väsentliga:

Inkarnationen. Det är denna yttre gestalt som så många genom tidernas

lopp reagerat mot. Just dzirför, just i all sin rikedom måste kyrkan tid efter
annan göra samvetsrannsakan, säga sitt mea culpa, för att rena sig från
världen. Ty det märkliga är att djupt inne i allt detta yttre brinner anden

levande, och det är möjligt att vara i anden fattig, dvs. se allt detta som

ett förgängligt lån, mitt i guld, rökelse och myrra.

Det är nödvändigt att såga detta: kyrkan kan aldrig bli nog fattig, hur
mycket hon än skulle beröva sig sin yttre rikedom. Men kyrkan måste också,

tyvarr, använda materiella medel för att fungera, för att manifestera sig i
människors ögon. Och det är som en yttre manifestation, delvis historiskt

betingad, man måste se ett sådant skådespel som detta som nu uppföres i
Peterskyrkan. Det är kyrkans dilemma, att hon för att leva vidare måste

upprätthålla efl yttre gestalt som är hennes lata ftåmmande. En atmodets

kyrka hade så som människorna är skapade troligen inte kunnat bestå. Men
har man denna distinktion klar för sig blir allt yttre något helt ovlisentligt
och man upplever det inte som något annat an vad det är: ett torf.tigt taf.att

försök att på det materiella planet hylla det eviga och oförgängliga. Vi måste

alla ha det klart för oss: detta är ett förgängligt lån.

1 Här kan inom parentes tillfogas att de långa, med röd samrnet klädda stavarna med
strutsplymer i solfjädersform som bärs framför påven, de s. k. flabelli, inte är något sent
pittoreskt påfund, utan har liturgisk innebörd. De användes i den grekiska mässan och
representerar keruberna, vilkas vingar fläktar över sakramenten. Hos armenierna och maro-
oiterna {inns de kvar i form av en stav med bjällror.
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Under tiden har påven med stark stämma tagit upp den uråldriga pingst-
hymnen Veni Creator Spiritus 

- 
Kom Helige Ande, och den mångtusen-

hövdade församlingen sjunger med. Det är pingstens mässa som celebreras,
av kardinal Tisserand dels för att nedkalla den Helige Ande över konciliet,
dels därför att detta tillkommit i hopp om en ny pingst som den en gång
i Jerusalem. Med föregående betraktelse i tankarna gör den av påven, kardi-
naler och biskopar gemensamt lästa syndabekännelsen ert starkt intryck. Och
sedan, vid denna gudstjänst i kristenhetens största helgedom smyckad till
fest, kan jag äterigen inte undgå att känna motsättningatna. Tankarna gär
till de enkla osmyckade missionshusen, kväkarnas stilla rum, till protestan-
tiska lantkyrkor, där människorna dock samlas kring samme Kristus som
här. Men jag kan samtidigt inte låta bli att tänka på vära fattiga katolska
kapell i Skandinavien som sannerligen inte utmärker sig för något pråI.
Många gänger är det vi katoliker som känner oss fattiga 

- 
i yttre måno 

-när vi ser de sköna protestantiska helgedomar som en gång i tiden varit
katolska. Ofta kanske vi känner det bittert att vi inte har dem längre. Men
jag undrar om det inte är riktigt sä, vi ska unna våra kristna brcjder dessa

kyrkor. Kanhända kommer de en gång i tiden att bli gemensamma för oss

alla, eftersom vi alla bekänner oss till samma Kristus. En gång ska såret
helas, alla hinder undanröjas och vi alla bli etr i samma tro.

Detsamma tänker jag nfu efter mässans slut påven avlagger den romersk-
katolska renlärighetsförklaringen. Där förekommer alla de formuleringar
som antogs på tridentinska mötet och med direkt anledning av reformatio-
nen. De protestantiska observatörerna kunde tycka, att detta var riktat mot
dem. Men måste man inte här tänka på att detta också är historiskt betingat
och att man inte gätna kan göra en ändring härvidlag redan löre detta
koncilium som dr meningen som ert första steg mot den återförening som
alla längtar efter och hoppas på. Först under konciliets förlopp kan man
ta ställning till ett nytt ordval och med tanke på allt positivt samarkte
som förekommit under dessa år av förberedelse borde man kunna hoppas
att så blir fallet.

Efter denna renlärighetsförklaring 
- 

som också läses av konciliets gene-
ralsekreterare i de församlade konciliefädernas följer den man
kan säga egentliga inledningen till konciliet. Påven låw Adsumzzs, dvs. den
kjn vari han nedkallar den Helige Ande över konciliet och dess kommande
arbete. Därpä följer allhelgonalitanian på latin, som hela församlingen ber
på knä och som avslutas med att påven i allas namn ber att den i den Helige
Andes namn församlade kyrkan aldrig måtte frukta fiendens anlopp. Så läses

evangelium på latin och grekiska, de sista vers€rna i Matteus med Jesu bud-
skap till apostlarna: >>Gån ut och gören alla folk till mina lärjungar .. . se

jag ä'r med eder alla dagar intill tidens ände.> Efter derta sjunges och läses
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motsvarande böner och litania på grekiska, ännu ett inslag i enhetens namn

som gör starkt intryck. Om det är tillåtet att saga, så är det en vederkvickelse

att höra den härliga grekiska sången med de kraftiga djupa basarna. Den
föregående mässan hade nämligen varit ett bevis pä att den liturgiska för-
nyelsen inte slagit igenom i Peterskyrkan med om jag fär säga renlärig
gregoriansk sång av hela församlingen.

Slutligen kommer påvens inledningsbudskap till konciliet.
Till att borja med framhåller påven att ett koncilium är ett tecken på

vitalitet inom kyrkan, en högtidlig manifestation av föreningen mellan
Kristus och hans kyrka. Det andra Vatikankonciliet inställes i sammanhang
med de föregående zo kyrkomötena. Vid sidan av andliga höjdpunkter under
gängna tider är det tyvärr också sant att det under dessa 19 århundraden

funnits anledningar till smärta och bedrövelse. I det sammanhanget citerar
påven Lukas ord: >>Se, denne är satt till fall och upprättelse f& mänga i
Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.>> Påven erinrar därefter
om hur det var inför den moderna världens andliga och materiella nöd-
situation som tanken på ett koncilium först uppstod hos honom, men han

vänder sig mot de pessimister som bara klagar över tidens ondska, alldeles
som om den kristna tanken hade segrat pä alla fronter i gängna tider och
som om världens ände nu stode för dörren. Vid tidigare koncilier hade över-
heten på ett otillbörligt sätt blandat sig i; det var en ofrihet för kyrkan,
även om de makthavande trodde sig vilja frd'mja hennes bästa. Men nu då

världen är upptagen av timliga ting mer än förr och vänder sig från det
andliga, så har detta i varje f.all den fördelen med sig att kyrkan kan verka
på sitt andliga område i fred och utan något >beskydd>.

Efter att med smärta ha erinrat om den tysta kyrkan och att många bröder
på grund av sin trohet mot Kristus inte kunnat infinna sig, framhåller
påven att konciliets huvuduppgift fu att den kristna lärans arv dels bevaras,

dels kan förvaltas på ett mera verksamt sätt. Denna lära omfattar människan

i hennes helhet, bade själ och kropp. Vi måste uppfylla våra skyldigheter
som medborgare i såväl himlen som på jorden, och ordet >söken först efter
Guds rikeu betyder inte att vi ska försumma denna världen och dess behov;
det innebär bara en anvisning om i vilken ordning vi bör gå fram: först
Guds rike, så skall sedan allt detta falla eder till. Kyrkan får inte avlägsna
sig från sin lära, men måste samtidigt ta de nya betingelserna och livsfor-
merna i vår tids värld med i räkningen och öppna nya vdgar för apostolatet.
Den springande punkten i detta koncilium är alltså inte att hävda en eller
annan artikel i den kristna läran. För det hade det inte behövts något kon-
cilium. Det gäller att i samståmmighet med kyrkans hela lara ta ett steg

hamät och tala ett språk som angår den modernt tänkande människan. Det
står mer än någonsin klart att Guds sanning består i evighet. Tidigare har
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kyrkan ofta med stor stränghet ingripit mot irrläror. I dag vill kyrkan
komma inte med stränghet utan med barmhärtighet, möta den nya tidens
behov med lärans giltighet utan att döma. De irrläror som nu finns förefaller
så uppenbara att människorna i allmänhet tycks benägna för att döma dem,
framför allt dem som med förakt f<;r Gud och hans Iag sätter alltför stor lit till
tekniska framsteg och uteslutande inriktar sig på materiellt välstånd. Det är
påvens tro att man i dag alltmer fått upp ögonen för människans värdighet
och att historien lärt oss att användande av våld, vapenmakt och politisk
makt inte leder till en lycklig lösning av mänsklighetens brännande problem.

Slutpunkten i budskapet gäller enheten. Kyrkan ans€r det vara sin plikt
att aktivt arbeta för denna enhets fdrverkligande som Kristus så brinnande
bad om vid den sista nattvarden, och som endast kan ske når alla är ense

i sanningen. Kyrkan gläder sig darf<;r över den längtan till enhet som för-
nimmes allt starkare på skilda håll i världen, och påven pekar på vad han
anser vara frukter av bönen om enhet: enheten mellan katolikerna som
måste fast bevaras, enheten i bön och brinnnade langtan hos våra i tron
skilda bröder att vi en gång ska kunna förenas och slutligen enheten i upp-
skattning och aktning för Katolska kyrkan från deras sida som tillhör icke-
kristna religioner.

Utan goda kunskaper i latin 
- 

och det gäller väl flertalet av de profana
närvarande 

- 
var det inte möjligt att få en uppfattning om budskapet. Det

har jag fått läsa mig till efteråt. Men ändå gjorde påvens apparition, den
oväntat klangfulla och kraftiga stämman och hela framförandet ett oför-
glömligt intryck, eft förkroppsligande av vad jag förut visste om hans mänsk-
liga godhet. Jag satt sä att jag kunde både se och höra honom tydligt. I ana-
logi med vad jag förut sagt om kyrkans utanverk, skulle jag här vilja sd'ga

att det fanns en stark utstrålning från den ensamma gestalten på tronen
under bronsbaldakinen. Man fick en förnimmelse av att innanför detta
lysande skal av guld och siden fanns inte endast en stark personlighet utan
en god, klok och erfaren gammal man, en riktig människa med ett hirirta
som klappar för hela mänskligheten, en man som följer sitt valspråk >lyd-
nad och frid>. Det intrycket förstärktes än mera nfu jag sedan kunde ta del
av budskapet som var helt i evangelisk anda och fyllt av citat från Nya
testamenteq och dll dessa citar anslör sig rexten på ett flärdfrit och av sann
människokärlek präglat sätt. Återigen föreföll alla de ståtliga utanverken
oväsentliga vid sidan av det andliga innehållet.

Och när jag en kort stund senare kom ut från Peterskyrkan och gick över
gården som var till trängsel fylld av blankande lp<bilar och såg de förnäma
gåsterna komma ut i all sin världsliga grannlåt 

- 
då tyckte jag att ba:a

världen fanns där utan det andliga innehållet. Men det är kanske orätwist

- 
hur kan jag veta det?
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En sista ögonblicksbild kan tjäna till att belysa den motsättning jag velat
ha fram. Det var på ett cafö nedanför Petersplatsen som skimrade av rtida
och violetta kåpor när koncilsfäderna kom ut. På caf.öt satt en biskop -från Australien hörde jag att han sa - han var rått ung, smärt och otroligt
elegant i sin violetta dräkt, soignerad och polerad ända ut på de smäckra
fingerspetsarna där biskopsringen gnistrade. Man fick nog också intrycket
att han visste hur ståtlig han tog sig ut. På trottoaren nägra meter ifrån
stod en fattig halvgammal kvinna i nerkippade tofflor och korviga strumpor,
lumpigt och trulsigt klädd, rufsig och rätt virrig i blicken. Hon såg inte
på honom, hon bara stod där. Om han såg henne vet jag inte. Men vad
betyder det egentligen att han är så elegant och hon så lumpig? Hans dräkt
ir bala ett yttre tecken på att det är hans uppgift att hjälpa henne både

andligt och materiellt. Och inte bara hans. Utan allas. Det beror på oss alla
utan undantag om dessa fattiga ska kunna förstå och acceptera kyrkan och
därmed Kristus.

På kvällen, i skymningen var det *0".U, upp till Petersplatsen. Castel

Sant'Ängelo var illuminerat med levande ljus liksom Kapitolium och många
kyrkor i staden. Starka strålkastare lyste genom hela Via della Conciliazione
upp mot Peterskyrkan. Genom gatan drog hundratals människor med brin-
nande facklor, medan de hurrade och ropade: Leve påven. Jublet var över-
väldigande. Men man bör kanske inte överskatta den sortens känsloutbrott.
Pojkarna som gick i tåget hurrade och ropade och skrattade, det här var
en anledning till fest och glädje. Och säkert var glädjen uppriktig. Men
ä andra sidan är man i Rom så van vid kyrkliga skådespel att det inte är

sdkert att det trängt på djupet av medvetandet att denna dag med Andra
Vatikankonciliets öppnande faktiskt är en händelse som har tänt hopp i mil-
joner hjärtan och som kan komma att bli av världshistorisk betydelse.

Petersplatsen var svart av folk och facklorna lyste som ett eldhav över
ansiktena när påven visade sig i sitt fönster för att som biskop av Rom
hälsa sina romerska barn. Det tal han höll kan endast betecknas med ordet:
förtjusande. Han talade som en far till sina barn, han talade om månen som

lyste, han talade om freden. Han underströk mänsklighetens behov av fred
och om att var och en borde verka för den. Ty jordens fred är en försmak
av evigheten. Min person betyder ingenting, sa han, jag dr en bror som talar
till er, mina bröder, en broder som genom Guds vilja har blivit er fader.
Men faderskap och broderskap, allt detta är av Guds nåd. Och nu ska jag
ge er min välsignelse och när ni sen går hem till era barn ska ni krama
om dem och säga: det är påven som kramar om er. Kanske måste ni torka
nägra tärar. Säg ett tröstande ord till dem som har det svårt. Och tänk på
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att påven är hos sina barn alldeles särskilt i sorgens och bitterhetens stunder.
Och nu önskar jag er en god natt. Ty i dag har vi börjat ett år som ska
ge rik välsignelse. Vi välkomnar och hälsar de kommande dagarna med stor
glädje.

Eua Alexand.erton

GERTRUD VON LE FORT

VÄGEN HEM TILL KYRKÄN

VII

Vem räddar min själ ifrån människornas ord?

De skalla som basuner i fjdLrcan, men när de komma nära,

skramla de bara som bjallror.
De tränga sig fram med fanor och standar, men när vinden

blåser upp, blir deras pomp och ståt till trasor.
Hör mig, ni högljudda och förmätna, ni andens väderflcijlar

och ert eget godryckes barn:
Vi förgås av törst vid edra källor, vi lida hungersnöd

vid edra bord, blinda ha vi blivit vid edra lampor!
Ni äro som en gata, som aldrig når fram, ni äro som idel

små steg omkring er själva!
Ni äro som sprutande fontäner, alltid är er mun full utav

sitt eget brus!
Ni äro i dag er sannings vagga, i morgon äro ni er sannings

grav!
Ve eder, som gripa oss med händer: en själ kan man bara

fånga med Gud!
Ve eder, som låta oss dricka ur så små bägare: åt själen

skall man giva evigheten!
Ve eder, som undervisa oss endast om ert eget fåvitska

hjärta!
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En präst vid altaret har inget eget ansikte, och armarna,
som upplyfta Flerrens lekamen och blod, äro fria
ifrån både prål och stoft,

Ty den Gud befaller tala, befaller han att tiga, och den,

hans ande tänder, glänser icke mer.
Du allena sokte min själ! Vem vill förklena din trofasthets

tatt?
Min själ var såsom ett barn, som sättes ut i skogen.

Hon var ett föräldralöst barn vid livets alla bord och en
änka i fästmannens armar.

Mina brcjder mötte henne med förakt, och mina systrar voro
såsom främlingar mot henne.

Världens kloke förrådde henne.

När hon törstade, räckte de henne fåfänglighet, och när
hon ängslades, sade de: du finns alls icke till!

De sände henne till mitt hjätta, som vore hon endast en
droppe av dess blod.

De sände henne till förståndet, som vore hon allenast en
tanke.

FIon var som ett djur i de dunkla drifternas skogar och sorn

en skygg fågel i ett dött universum.
F{on var såsom en som ständigt dör.
Men du bad för henne, och det blev hennes räddning. Du

offrade för henne och höll henne vid liv.
Du har begråtit henne såsom en klenod, därför jublar hon

högt ditt namn.
Du har upphöjt henne såsom en drottning, därför ligger hon

vid dina fötter.
Vem vill förklena din trofasthets rätt?

Hymnen an die Kircbe (Öuers. Folke Glerulf)
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DEN KRISTNE I VÅR TID
HIMMELENS OCH JORDENS MÄNNISKÄ

Följande artikel är en fortsättning av en tidigare artikel i Cred'o (t962:
z+ ff .), "Den katolske lekmannen i den moderna världenr, och vill vidare
utveckla de där framlagda tankarna.

P. Teilhard de Ch a r d i n Ifu tjäna som introduktion vid
dessa försök. Visserligen måste vissa av hans filosofiska och teologiska
id6er kanske förklaras och preciseras. Men hans tankar om den kristnes
religiösa uppgift i vår tid synes vara så värdefulla, att det vore beklagligt,
om de skulle glömmas.

T)., är ingen nyhet att mänga kristna människor gairna klamrar sig fast
LJ vid en förlegad världsbild. Däri ligger narurligwis en stor tara, inte
minst med tanke på den kristnes uppgifter i vår tid. Mer än någon annan
var Teilhard de Chardin medveten om detta. Med stor kraft arbetade han
darf<;r p^ att visa nya vägar. Han hävdade, att kädeken till den jordiska

uppgiften i en värld under uweckling måste förbindas med kärleken till
Kristus, som är kosmos mål och fulländning. Den kristne måste vara inrik-
tad på framtiden och i sitt andliga liv införliva världens nya dimensioner
på ett aktivt sätt. Slutligen vill Teilhard visa, att den kristnes öppenhet för
de jordiska värdena utan svårighet kan forbindas med ett fullödigt andligt
liv. I sista hand såg sig Teilhard som själasörjare för den moderne kristne.

Detta låter måhända förbryllande, när vi erinrar oss, att Teilhard var en

internationellt berömd forskare, som räknade betydande nutida natuleten-
skapsmän och bland dem även ateister och fritänkare till sina vänner och
medarbetare. Men låt oss inte glömma, att hans forskning och tänkande var
inbaddat i djupa religiösa erfarenheter, vilka hade en nästan mystisk kraft
och genomträngde hans insats som forskare. Denna religiositet var Teilhards
andliga vägledare. Med dess hjälp ville han ge nutidsmänniskan en positiv
kristen syn på världen och hennes arbete i den.

För att kunna fatta denna Teilhards syn i hela dess betydelse, måste vi
se den mot bakgrunden av det stora religiösa problem, som den moderne
kristne står inför.

Den moderne kristnes religiösa problem.
För första gången i historien lever den kristne i en sekulariserad värld,

som helt och hållet tycks vara behärskad och styrd av människan.
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Den kristne i aår tid.

Det är de facto en av människan uttänkt och uppfunnen värld, som mer
och mer bestämmer livet. Det ser ut som om den lämnat Guds maktområde
och ställts in under människans maktområde. Därigenom får människan det
bestämda intrycket, att hon mycket väl kan leva och fungera utan Gud.
Därför har denna värld blivit >profan> i ordets egentliga betydelse. Där
t. ex. psalmisten hörde vattenfallets dån såsom en lovsång till Skaparen,
förkunnar i dag gigantiska dammanläggningar människans makt. Gud har
kommit utanför synfältet och vi kan inte längre erfara honom på ett ome-
delbart sätt såsom den omedelbart härskande. Detta påstående innebär ingen
nedvärdering av tekniken som sådan. Men det åger vål giltigher, vad en
teolog en gång formulerat så: >Världen har blivit en storhet som vilar i sig
själv. Denna storhet är egentligen inte öppen på bestämda punkter för att
där övergå i Gud. Världen erfar inte, hur Gud såsom alltings orsak kom-
mer in i den och den hänvisar inte längre till Gud såsom alltings ursprung.>
Därför >rkan man förlora Gud i denna stora andliga tystnad. Man kan
komma till den uppfattningen, att Gud inte finns, eftersom man bara stöter
på mer och mer av världsliga ting, ju djupare man tränger in i vädden
under sina forskningarrr.l

Enklast åskådliggöres vad ovan sagts genom att etinra om, hur bondens
värld har förändrats.2 Förr bad bonden till Gud Fader i himmelen, som var
den gode husbonden, vilken hjälpte bonden i hans kamp mot vädret och
mot djursjukdomar. Bonden bad dagligen för god skörd, hälsa, skydd mot
hagel, eld och laviner. Helt andra ting har nu börjat att ersätta den person-
lige Guden: konstgödsel, trakrorer, insemination, bank-krediter, brand- och
olycksfallsförsäkringar, centrifuger, skörde- och tröskmaskiner. När denne
bonde på söndagen går till kyrkan, står han förlägen framför en Gud, som
han inte längre upplever såsom vän, räddare och hjälpare under sitt arbete
och i sin nöd. Han står inför en främling, som han har litet att göra med
och som han därför inte räknar med. Han behöver ju >inte mera den helige
Rochus' relik för att bota vattuskräcken. Pasreurs serum gör bättre verkan.
Han behöver inga vallfärder för att awända farsoter och pesten. Insprut-
ningar och ympningat ger all garunti>r.3

Men samtidigt känner människan genom denna Guds frånvaro mera
omedelbart än någonsin, hur de makter hotar henne, som hon s jälv har
s k a p a t. Hennes liv har blivit ett frågetecken. Vår generation är mycket
väl medveten därom och somliga moderna människor gfu sä långt, att de
menar vår tillvaro vara ,rabsurdn.

1 K. Rahnet: Schriften zur Theologie, III, s. a6o.2 Friedrich Heer: Alle Möglichkeiten liegen. bei ans (1958), s.9.
" E. Fischer: in Der Seelsorger z9 9959) 455.
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Kardinal Suhard av Paris har en gång tecknat situationen säunda: >Allt är i vardande.
Allt befinner sig i förberedelse. Ingenting är fullbordat, ingenting är helt. System blir
uttänkta, pianer avlösa vanndra. Men ångesten blir ej mindre och omstörtningarna ej
färre för det. Tycks ordningen vara återställd på ett ställe, vet man att den står på spel

någon annanstans. I går var det krig i dag surrar krigsrykten. Och mitt emellan dessa

båda former av vansinne står världens samvete vacklande. Somliga har gjort detta van-
sinne till sin världsåskådning. För det stora flertalet betyder det förtvivlan. De kan inte
komma över, att de gamla drömmarna om det eviga framåtskridandet har brutit sam-

man. De drar slutsatsen, att man inte kan hoppas på något, därför att människan
inte är god och därför att ett blint öde regerar världen. Det mest tragiska i det
nuvarande eländet är tystnaden. Miljoner lider, miljoner förbereder sig på att få
iida. De klagar inte, de förundrar sig inte längre, de tiger. över världen härskar
{. n. tröttheten och det ångestingivande lugn, som brukar vara de första tecknen på

de stora storrnarna. Vem som helst känner denna ångest, varje människa döljer den,
men ångesten finns kvarr.4

Det är hfu fuäga om ett religiöst problem, som i högsta grad angår oss.

Var finner vi lösningen på det?

Svaret kan inte ges i en enkel formel. Man måste i det sammanhanget
peka på många ting, t. ex. att vår tid ställer speciella krav på själasorjaren,
att tron skall framläggas i den moderna form, som tiden krdver, att lekmän-
nen har betydande uppgifter osv. Men till sist tycks det finnas ett djupare
och än mera avgörande problem, nämligen Gudsbilden.

Måste inte Gudsbilden vara sådan att den verkligen fängar in de dimen-

sioner, som den moderoa naturvetenskapen har upptäckt och dagligen arbe-

tar med? Kosmos oändlighet, jorden med alla sina väldiga resurser och
framsteg som människan har utvecklat, det mänskliga skapandet med all
sin feberaktiga ldngan men även med all sin tragik. Ja, inte bara män-
niskans historia utan också jordens hela uwecklingshistoria, jorden som blivit
skapad med frälsningen och Kristus som slutmåI. Men samtidigt måste Guds-

bilden vara sådan, att människan ser sig själv såsom medarbetare och full-
bordare av frälsnings- och skapelseplanen, dvs. vet sig vara kallad av Gud
till tjänst i världen.

Kanske såg medeltiden 'Gud mera på ett statiskt sätt, såsom slutstenen

i en pyramid, eller 
- 

som hos Thomas av Aquino 
- 

som människans full-
komning i aisi.o beati.fica, i det lycksaliga skådandet. Vår tid tycks ropa efter
en Gudsbild, som är mera dynamisk, som visar Guds verkande i och för vår
värld.

Här ligger kontrapunkten till den värld, som människan skapat åt sig
själv och menar sig behärska. Kontrapunkten ligger i en Gudsbild, som

visar, hur allt, men verkligen allt, åt uppburet av Gud. En Gudsbild som

alltså visar, att han omfattar och bär allting och för det fram till fullbordan

a Card. Suhard'. Les seu d,e Dieu, Lettre Pastorale (1948), s. 57.
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och frälsning. En Gudsbild som på en gång tecknar hela Guds storhet och
transcendens och hans djupa immanens och karlek till denna jord. En Guds-

bild som slutligen kallar människan till det arbete, varigenom hon fullbor-
dar och låter skapelsen och frälsningsverket mogna på denna iord med
hjälp av alla de krafter som vårt århundrade ställer till hennes förfogande.
En Gudsbild som inte låter människan vila och skåda, utan sänder henne ut
till arbete och låter henne ta ansvar, men som trots det låter människan
växa i längtan efter Guds oändlighet.

Just här tycks vi finna den punkt, där Teilhard de Chardins >andliga lära>
och spiritualitet kommer in i bilden.

Teilhards >andlig a låra>.

Vill man beskriva denna andliga ldra, f.är man inte glömma, att Teilhard
ofta uwecklar sina tankar på ett sätt som liknar ett mystiskt skådande

och här kan nog inte alla som läser hans skrifter följa honom. Men det
säger ju inget om innehållet som sådant, vilket har ett äkta teologiskt funda-
ment.

Denna Teilhards lära återfinnes i en nd av hans skrifter och den kan
i det följande endast framställas i sin grundstruktur.s Hans lära samman-
fattas lämpligen i tre punkter: Gud och vädden - Det kristna arbetet i
vädden - Den kristne i dagens krisläge.

t. Gud. ocb oiirld.en

Teilhard ser hela den kosmiska händelseuwecklingen såsom vilande i den
levande Kristus. Detta är en central övertygelse hos honom.

I materiens hjärta
Världens hjärta
Guds hjärta.

(Le Ceur d.e la Matiöre, r95o)

Under årens lopp kom Teilhard till följande insikt: Kosmos innersta
hemlighet, dess oerhörda uweckling och historia kan i sista hand endast

förstås genom Kristus. Allt äger en djupt fördold mening och hela univer-
sum är inriktat pä att förverkliga den kosmiske Kristus, >univers christifi6>,
så som Paulus säger (Kol. r: 16): >Alltsammans har blivit skapat genom

honom och till bonom.r6 Först från denna utgångspunkt förstår vi meningen
med världen fullt och helt ur kristen synpunkt. Teilhard uppfattade världen

u Många av dessa mera religiösa skrifter är ännu inte publicerade, därför endast kända
i små brottstycken.

o Kristus är 'den förstcjdde före allt av Gud skapat' (Kol. r: r5), 'f{xa har skapat
världen och Han bär världsalltet genom sin makts efi' (Hebr. ri 2-3; 2:8; r Kor. 8: 6).
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som ett ständigt viixande in i den gudomliga dimensionen. Iapä ett fördolt
och hemligheafullt sätt air den redan i denna dimension-? Helt nyligen publi-
cerades en skrift av Teilhard Le Cbrist d.ans I'd mariöre,8 D2ir finns ett ställe
som ger oss en nyckel till Teilhards andliga värld:

uMin blick stannade liksom av sig själv vid en bild, som framställde Kristus, hur
Han erbjöd mänskligheten sitt hjiirta. Denna bild hängde på väggen i en kyrk4 dit
jag hade dtagit mig tillbaka för att bedja... Under det att jag betraktade bilden,
föreföll det mig plötsligt, som om bildens konturer skulle upplösas och det på ett
sätt som svådigen kan klädas i ord. När jag försökte se konturerna av Kristi persoo,

vecken i Hans klädnad, strålglansen i Hans hår, den naturliga godheten i Hans
ansikte... då skedde plötsligt en förvandling. Allt började upplösas, gå över i vart-
annat, rnen utan att det verkligen försvann. Gränserna, som skilde Kristus från om-
världen, förvandlades till ett vibrerande skikt. Det tycktes mig, som om förvandlingen
till en början endast tog i besittning ett visst ställe av bildkanten och att denna för-
vandling spreds ddrifrån för att behärska konturerna,.. Från och med detta ögon-
blick uwecklades metamorfosen med stor hastighet och berörde världens samtliga
ting. Till att börja med såg jeg, an den vibrerande atmosfären, strålglansen kring
Kristus, inte längre var begränsad utan strålade ut i det oändliga. . . till materiens
yttersta sfärer... Hela väddsalltet vibrerade. Och ändå, n& jag försökte se varje ting
för sig självt, ägde det fortfarande samma klara konturer. Det var lika individuellt
som förut. Hela denna rörelse tycktes framgå ur Kristus, framförallt ur Kristi hjärta.
När jag sedan försökte följa denna frambrytande saöm tillbaka till källan, att flatta

dess rytm och därför åter vände mig till bilden, nådde visionen sin höjdpunkt...
I en oförställbar glans avspeglades på Kristi orörliga ansikte skönhetens alla ffuger
och ljus. Höghetens otaliga uttryckssätt förvandlades in i varandra och upplöstes i en

harmoni som mättade mig fullständigt. Bakom denna sig ständigt förändrande yta

strömmade, liksom bärande ytan och därigenom lyftande den till en högre enhet,
Kristi omedelbara skönhet. Men denna skönhet anade jag mera än jag säg. Yarje
gäng, när jag försökte genomtränga skönhetens första skikt, kom det fram andra
aspekter på skönheten, som å sin sida beslöjade den enda sanna skönheten, fast man
ändå kunde ana och längta efter dem.u

Så är Kristus närvarande som inre kraft i varie rörelse och uweckling i
detta kosmos. Han strålar ut till materiens yttercta sfärer och han bygges

upp ur den kosmiska uwecklingen som universell, allomfattande Kristus.
Det är materiens hemlighet. Och därför utstrålar också det materiella

något av det gudomligas outsägliga glans. I hela det sig uwecklande kosmos

blir något av Kristus synlig. Därmed framträder storheten i Guds plan även

i denna vädd. Men därför kan vi också möta Kristus överallt, emedan vi
i hela universum träffar på ett >element christique>, som är v?isentligt.

Denna Kristus-dimension får en särskild betydelse genom den h eliga
eukaristins mysterium, i vilket Teilhard - iämte andra aspekter -

? Denna omskrivning återger väl bäst meningen i boktiteln Le milieu diain,
8 I Hymne de l'Uniaert (Patis 196r), s. 42-45. Denna skrift författades av Teilhard

mitt under kriget, oktober 1916.
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också ser en kosmisk dimension, en >rvärldsalltets händelse>, i det att altarets
sakrament innebär en >vdrlds-mässa>), en konsekration av kosmos i en univer-
sell hostia: >Den prästerliga handlingen når långt utöver den konsekrerade
hostian, dvs. in i hela kosmos, som så småningom förvandlas. .. Genom
rummets otaliga rörelser i hela naruren sker långsamt men oemotståndligt
en stor konsekration (: helgelse). Strängt taget händer sedan urminnes rid
och alltid endast en sak i skapelsen: att Kristi kropp bygges upp.e Och denna
>rkosmiska mässa> upptar all bön, allt arberc, allr lidande och bär dem fram
till Gud.

I en text från tidigare år fick dessa tankar sin uttryck. Det var under Teil-
hards första vetenskapliga resa till Kina, på Kristi förklarings dag 1923.
Teilhard befann sig i öknen Ordos, utan bröd, uran vin och utan altare. Dä
celebrerade han mitt i den asiatiska öknen >mässan över världen>lo och dessa

tankar blev senare till en kristallisationspunkt i hans tänkande:

uDärför att jag nu en gång igen, min Flerre. . . på Asiens stäpper inte har bröd,
vin och altare, kommer jag att lyfta mig över dessa symboler upp till det verkligas
rena majestät och offrar så som präst med jorden som altare hela världens arbete och
lidande. . . Mottag, Herre, skapelsen som en total hostia, som dragen genom Dig
råkade i rörelse... Tag den i Dina händer, Dina överallt närvarande händer, som
håiler allt förgånget liksom det närvarande och som vidrör det i oss, som är oändligt
och det innersta. .. Säg över dem genom min mun tvåfaldigt verkande ord. .. över
allt liv, som gror, växer, blommar och mognar, säg: Detta är min kropp. Och befall
över allt dött som vissnar, förgås och förintas: Detta är mitt blod... Och nu Jesus,
dold under alla världens krafter, har Du verkligen och fysiskt blivit allt för mig, allt
runt omkring mig och allt inom mig sjäIv... Förklarade Jesus, Du som är det hemlig-
hetsfullt dolda inflytandet i materiens sköte, Du som är det bländande centrum, i
vilket det mångfaldigas oräkneliga fibrer bindes samman. Orubblig makt som värl-
den och varm som livet.. . Denna kropp i hela sin utsträckning, dvs. världen, har
genom Din makt och genom min ro blivit den kosmiska och levande smältdegel,
i vilken allt förgås för att födas på nytt. Åt denna kropp viger jag mig i dag genom
all min förmäga, som Din skapande dragningskraft lät växa fram ur mig; jag viger
mig åt Dig genom min vetenskap som är alltför liten, genom mina religiösa bind-
ningar och genom helheten av min mänskliga övertygelse (som jag är mest fäst vid),
{ör att leva och dö i Dig, Jesus.>

I denna text blir mycket klart utsagt, att eukaristin och Kristi mysterium
äger en kosmisk dimension; att Krisd mysterium fullföljes i hela världen
och att detta mysterium lever i evolutionen och dess hemlighetsfulla tillvzi.xt.

Man är till en bOrjan kanske illa berörd av iddn, att dff eukaristiska myste-
riet skall omfatta hela kosmos, men Teilhard själv satte den mycket högt.
Givewis måste därvid noga visas 

- 
och vi kan inte förneka, att Teilhard har

giort det otillräcklig 
- 

i vilket skikt av den metafysiska strukturen denna

o Panrbeisme et Christianisme (t923; icke utgivet).
t0 La Messe sur le Monde, i Hymne d,e l'Uniuers, s. rl ,
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kosmiska förvandling sker. Men vi kan inte betvivla, att den är en verklig-
het, om vi ger följande sats en äkta och fullständig tolkning: >Futurae

gloriae nobis pignus daturn,1l dvs. att vi i den heliga eukaristin tar emot en

underpant på den kommande härligheten.
Riktigt är dven Teilhards påstående, att kosmos är inbäddat i Kristi verk-

lighet; därvidlag måste man dock särskilt lägga tonvikten vid att endast

kyrkan är >Kristi kropp". Men trots detta har Teilhard även här sett någon-

ting äkta katolskt.
Av allt detta framgär, att den stora och omfattande Gudsbild som vi i

det föregående har krävt för vår tid, verkligen strålar emot oss hos Teilhard,
den Gudsbild som förmår att omfafta alla de dimensioner av världen, som

öppnas framför oss.

Men därtill kommer ett annat element i denna "andliga lära>, nämligen
människans arbete i den >milieu divint, som världen är.

z. Det mänskliga arbete, i yärlden

Ur det hittills sagda framgår, att den >andliga lära> som Teilhard uweck-
Lat, pä ett enastående sätt är dgnad att förlana det mänskliga arbetet en kos-

misk, ja gudomlig dimension. Därom säger Teilhard en gång: Varje rörelse
i materiell tillväxt sker i sista hand fcir anden. Och varje rörelse i andlig till-
växt sker i sista hand för Kristus. Dårav följer, att jag äger den lyckan, att
frukten av mitt nuvarande arbete - av varje arbete, vare sig det är grovt
eller fint, tråkigt eller spännande 

-'tas 
emot av Kristus. Förstå mig rätt:

frukten och icke endast den goda meningen i min gärning; det resultat av
mitt verk, >opus ipsum et nofl tantum operatio>,1z som man kan ta i med
händerna.

Låt oss försöka reda ut, vad det betyder.
Vårt århundrades våldsamma framsteg inom forskningen liksom kampen

om och för det jordiska är hisnande. Upptäckterna och uppfinningarna kom-
mer slag i slag. Fantasins vildaste drömmar blir verklighet. Den kristne, som

upplever allt detta, måste fråga sig: Hör det på något sätt också med till Guds
rike? Eller innebär det snarare ett hinder för och ett avfall från Guds rike?

Dessa frågor är av stor betydelse för den kristne både praktiskt och prin-
cipiellt och de aktualiserar i sin tur nya högst personliga f.rägor: Vad har mitt
dagliga arbete och mitt skapande och mitt lidande på denna jord (såsom

vetenskapsman och tekniker, som politiker och ekonom, som konstnär eller
hantverkare osv.) att göra med Guds rike? Är det inte i grund och botten
likgiltigt eller av underordnad betydelse 

- 
åtminstone enligt en viss vanlig

'1 Ur de liturgiska bönerna efter kommunionens utdelning.
'2 Mon Uniaers (1924; icke utgivet).
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kristen föreställning 
- 

uad. jag gör? Det viktiga synes vara, att iag göt
det på rätt sätt, dvs. så att jag därmed f.örtjånar himmelriket och att jag

inte hänger mig fr;r mycket åt denna värld.
Teilhard svarade på följande sätt: Ja, allt det jag gör äger stor betydelse

för tillväxten av Guds rike. Det är en synpunkt, vid vilken han fäster stor
vikt. Sina tankar över detta tema har han sammanfattat i sin bok Le ntili.eu

diui:n, som han skrev 19z6l z7 i Tientsin, och i vilken han ville uttrycka
>metodiken som gör världsalltet till något gudomligt>.l3 En av Teilhards
unga vänner, Jaques Perret, senare professor vid Sorbonne i Paris, beskriver
det intryck, som dessa tankar gjorde:

uHan (Teilhard) talade med oss om sin bok Le Milieu d,iuin. Vi var överväldigade,
ty vi fann här äntligen ett religiöst tänkande, som passar f& alla de kristna, vilka
lever och arbetar i denna vädd. Människornas arbete presenterades för oss varken
som något som tillhör periferin av det kristna livet eller som eo kyrkans eftergift
gentemot vår svaghet som måste rättfärdigas. Nej, det mänskliga arbetet betraktades
såsom ett direkt förverkligande av det gudomliga skapandet. Ja, genom människans
insats fördes den gudomliga skapelsen vidare. Upptäckten av sambandet mellan vårt
arbete i världen o c h vår personliga kärlek till Kristus blev för flera ibland oss

en avgörande upplevelse.rla

Teilhards tankar kan sammanfattas på följande sätt: Kristi återkomst vid
tidernas slut förberedes genom mänsklighetens konkreta arbete. Evolutionen
i kosmos, som har Kristus till slutmåI, genomföres delvis genom vära gdr-

ningar; Kristi återkomst förberedes under det att mänskligheten satsar alla
sina krafter och så uwecklas i nåden utöver sig själv. Därigenom fullbordas
världsalltets >hemförlovning> till det gudomliga. Visserligen sker vid tidernas
slut också en uppspaltning av mänskligheten. Den ena delen kommer att
återvända hem till Kristus och samtidigt rycka med sig världsalltet. Den
andra delen avspaltas från Kristus och därmed också från världsalltet. Den
hamnar i en (beständig) upplösning utan ände. >I en vädd som har nått de
yttersta möjligheterna av krafternas sammanfattning och enhet, i denna värld
kommer Kristi återkomst att ske. Då blir det uppenbart, hur den gudomliga
kraften från tidernas begynnelse har verkat i världen och åstadkommit en
syntes av det gudomliga och det jordiska. Och den universelle Kristus skall
återkomma som en blixt mitt i molnen av en värld, som långsamt har helgats.
Änglarnas trumpetstötar är endast en svag symbol för detta.. . Och i det
ögonblicket 

- 
som den helige Paulus säger oss 

- 
(r Kor. r5i 23 ff.) . ..

kommer Kristus att genomföra den allmänna enheten, därigenom att han
överlämnar riket åt Gud.15

t" (Euvtes IV.
1a Cl. Cu6not, s. 83.
'6 Mon Uniuert (1924; icke utgivet).
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Därmed inordnar Kristus de mänskliga gärningarna i ett slutgiltigt kos-

miskt perspektiv. Mina >goda gärningaro bygger upp Kristus i hans slut-

giltiga härlighet. Alltså inte bara den >goda meningen>> räknas, utan också

dess positiva förverkligande. Genom den goda meningen kan vi visserligen

rådda vära själar. Men vi skall pfestera något wåfaldigt i vårt liv: rädda

vära sjdlar o c h genom vårt arbete uweckla kosmos hän mot Gud. >Genom

allaväta garningar arbem vi 
- 

visserligen i en pfoportion som är liten som

en atom men ändå är verklig 
- 

för målet, att Kristus skall bli allt i allt,

dvs. vi bidrager faktiskt till att fullända Kristus.rlo
Men vid slutet av mänsklighetens ansträngningar står den kosmiske Kristus,

>Christus amicrus mundor.
Innebär inte detta en ensidig aktivism? Teilhard svarar, att man kan

forma världen inte blott genom synliga gärningar, utan även genom ett i
yttre måtto misslyckat liv, genom lidandet, genom den andliga natten' genom

arbetets resultatlöshet, genom det arbete som kontemplationen utgör, vilken

skenbart inte presterar någonting. Den som inte ser denna sida hos Teilhard,

har inte förstått honom. Teilhard har skrivit en introduktion till en bok, som

innehåller anteckningar av han sjuka syster. Där har han uttryckt dessa tan-

kar pä ett gripande sätt:

'O Margareta, min syster! Medan jag, hängiven åt världsalltets positiva krafter,
genomkorsade kontinenter och hav och lidelsefullt sysslade med att se världens samt-

Iiga fåtger stiga fram, låg Du där orörlig och förvandlade världens hemskaste mörker

i djupet av Din själ till ljus. I Guds vår skapares ögon, säg mig, vem av oss båda,

som hade valt den bättre delen?ul?

I dessa tankar över människans arbete i världen ligger något, som är av

betydelse för den kristne i vår tid.
Som en bland de första har Teilhard här uwecklat ett slags lekmanna-

spiritualitet för den kristne som står mitt i världen. Denna spiritualitet visar

att hela livet och allt arbete är av positiv betydelse. Världen och det jordiska

är inte i första hand en frestelse och en f.aru, inte heller endast en språng-

bräda in i evigheten. De är en sann kristen uppgift, d e n egentliga uppgif-
ten för den kristna, genom vilken han förbereder det eviga rikets tillkomst.

Därför får inte hans liv isoleras i den rent religiösa sfären, dvs. i liturgin,

bönen och tron. Den kristne måste fullända sig själv i sitt äktenskap och

sin familj, i umgänget med människorna och i arbetet med de materiella

tingen. Han måste ha en stark och ren karlek till det jordiska och till tjänst

i denna värld. >Universums verkliga anrop är en inbjudan att medvetet delta

i det stora arbete, som försiggår i universum. Vi förenas med tingens själ,

inte därigenom att vi låter allt gä och bara följer med i den stora stfömmen,

'u Le Miliea diain, s. 5o.
'? Citerat av Frangois Varillon i Conuergences (Paris 1959), s. zz6.
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utan därigenom att vi tillsammans med tingen kämpar för den kommande
nya jorden.>18 Det kristna livet består alltså däri, att den kristne dagligen
tar itu med sina uppgifter i denna värld.

Med genialisk klarsyn har Teilhard här tecknat grunddragen av en sant

katolsk lekmannafromhet, som är i stånd att övervinna den tragiska dualism
och kluvenhet mellan det religiösa livet och de profana jordiska uppgifterna,
som en del kristna lider under. Han har visat, att den kristne som lever och
arbetar mitt i världen inte lever fjärran från Gud och att han på ett väsent-

ligt sätt kan tjäna Gud och Kristus. Sökandet efter föreningen med Gud och

tron på det eviga målet för oss inte bort från våra jordiska uppgifter. Tvärtom,
kärleken till Kristus blir den stora inspirationskällan för vårt timliga arbete,

emedan vi vet, att det timliga är nödvändigt och att det i sitt innersta har
Kristus som måI. >Så kan vi, om vi är kristna2 som konstnärer, arbetare,

vetenskapsmän eller vad vi nu är, gripa oss an vätt arbete och se det som

en öppen väg till den högsta kontemplationen över vårt eget väsen.r'1e

När man ser tingen så, bevaras då samtidigt skillnaden mellan naturlig
och övernaturlig ordning i tillräcklig hög grad? Det är felaktigt att förmoda,
att Teilhard skulle ha sett tingen på ett sådant sätt, att mänsklighetens över-
naturliga förbindelse med Kristi mystiska kropp skulle vara en fr;ljd av
mänsklighetens naturliga enhet i en högre ordning. I ett brev skriver han
därom: >Jag tillerkänner icke de olika naturliga konstruktionerna i evolu-
tionen ett definitivt och absolut värde. Jag älskar i dem inte så mycket
deras speciella form, utan deras betydelse, som ligger dåri, att de bygger på

materien och på ett hemlighetsfullt sätt gör denna allt gudomligare och
gudomligare och att de bygger på Kristi nåd, som i sin tur har ett stcjd i
våra naturliga bemödanden, i det gudomliga.r2o Så spelar för honom mänsk-
lighetens naturliga fulländning endast en förberedande, ehuru nödvändig roll.
I detta perspektiv får den kristnes Iiv en inre och organisk enhet, som omfattar
den jordiska och den himmelska dimensionen i hans liv. >Det finns en kommu-
nion med Gud (och det är den sanna kommunionen), som går igenom värl-
den.r21 >Ijtan att hamna i naturalism eller pelagianism upptäcker den troende,
att han 

- 
på samma sätt och än mera än den icke-troende 

- 
lidelsefullt får

och skall arbeta för världens framsteg, ty detta framåtskridande är oundgäng-
ligen nödvändigt, om Guds rike skall fullbordas.rr22 Teilhard säger till och
med: >Endast den kristne är i dag i stånd (och detta i samma grad, som

han ikläder sig den gudomliga vapenrustningen, vilken utgöres av den allom-
fattande Kristus egenskaper), att verkligen kunna följa det anrop, som natu-

'8 La oie cosnoiqae (1916; icke utgivet).
'" Le Miliea d.iain, s. 4o.
eo Brev till P. August Valensin, citerat i Le A[.iliea diain, s. ror.
21 Chrirtologie et Eaolation (r933; icke utgivet).
2' Note sur k notion de perfection chrötienne (1942; icke utgivet).
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ren och nåden riktar till oss. Endast den kristne kan leva ett liv, där själv-
förnekelse och erövringsanda, tradition och äventyrligt forskningsarbete, jor-

dens ande och Guds ande ingår en syntes, i vilken de korrigerar varandra
och ömsesidigt sporrar varandra.>23 'rI ett universum, där allt il anlagt pä
att anden etappvis utvecklas, den ande som Gud för f.ram till den sista och
högsta enheten, i detta universum f.är alk arbete i sin kännbara realitet ett
värde av helighet och kommunion.rr2a

På detta ställe blir kanske en lucka i Teilhards spiritualitet märkbar. Tyd-
ligt är, att han fcir lite rdknar med synden och därmed också för lite med
människans >>fallna>, natur. I och med att synden har kommit in i världen,
kan de jordiska tingen bli en frestelse för människan. Hon har blivit sårbar

och faller i synd. Därav följer, att hon inte längre utan vidare kan bejaka
livet i denna världen. Det har sina risker. Allt framåtskridande och allt
värdeskapande står under korset, dvs. de är förknippade med försakelse och
offer, något som är utmärkande för all kristen humanism och all spiritualitet,
även lekmannens.'5

Också på en annan punkt måste Teilhards tankar kanske kompletteras.
Allt jordiskt är visserligen skapat i Kristus och återlöst genom honom. Men
det är ännu inte rrdöptn.2o En gång i tiden, före syndafallet, var allt skapat
infogat i den övernaturliga ordningen, genomsyrat av nåden, det var usakra-

mentalt>. Genom synden förstötdes det paradisiska tillståndet. Människan
och världen lever nu inte längre i ett tillstånd av natudig nåd. Också efter
återlösningen genom Kristus måste människan först öppna sig i tro och
karlek för att kunna ra emor den övernaturliga nåden. Och genom den
kristna människan måste också alla skapade varelser och allt jordiskt på
nytt tas upp i nådens rike, genom den akt som kyrkan kallar )cons€crario
mundi'r. Gud har ställt den kristne i en situation, som innebär en d u a I i s m
och en spänning mellan denna ,rprofana vdrld> och det 'rsakrala>,
som skall helga det jordiska. Den kristne skall och måste erfara denna spän-
ning, som inte utan vidare löses av hans religiositet. Fastmer måste den
kristne kampa hela sitt liv för att mer och mer sammansmälta denna av
Gud tillåtna dualism mellan den profana jordiska världen och sin kristna

"" La parcle dtrcnA&e (r94o; icke utgivet).
"a La Mlrstiqae de la science (1939; icke utgivet).
"" Teilhard tycks själv ha känt detta. I ett brev av den 9.r.r9r7 skriver han. "Med full

rätt säger Du, att skapelsen lider under en djup disharmoni, som förgör alla bemödanden,
som vill finna en evolutions slutstation på lin.ien av det aktuella varandet. Anden tycks
endast kunna befria sig själv genom en brytning och flykt. .. I denna mening finns det
en diskontinuitet mellan himmel och jord, där doden har sin givna plats" (Lettres,s.z13f.).

Men han tillfogar: "Men ändå existerar kontinuiteten i tendensen, i det vitala schl'unget,
i anden som tar sig an frälsningsverket och driver det framåt. Anden i hela dess fullhet,
som instinktivt besjälat och bär hela jordelivet, måste nan låta strömma in i återlösnings-
arbetet. . ." (på samma ställe).

tu Jåmför vår artikel i Credo ry62: 3r f .
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tro till en enhet. Det är den kristnes livsuppgift rnen den förblir i viss me-
ning aldrig helt löst. Det fullkomliga idealet nås inte här på jorden. Just
i kampen förverkligar den kristne lekmannen sin spiritualitet.

Även på denna punkt måste vi betona: Teilhard ville inte bygga upp
ett färdigt, slutet >system> genom sin "andliga lära>>. Hans skrifter är sna-

rare ett anrop och en skiss av den kristne fenomenologen, som studerat
kosmos och som samddigt var naturvetenskapsman och mystiker. Hans av-
sikt var att förlossa den kristne ur vissa krampaktiga och felaktiga föreställ-
ningar och att öppna hans ögon för de stora sammanhangen.

3. Den kristne i aår kritiska tid

Men Teilhard stannar inte vid dessa allmänna tankar. Han går ett steg
vidare till den kristnes konkreta situation.

Teilhard ser klart: Teknikens framsteg och den moderna världsekonomin
har förorsakat oanade omvälvningar i mänsklighetens liv. Därmed har vi
också fått helt nya möjligheter. Våra handlingar både på gott och ont har
nu mycket större räckvidd än förr. Därför måste människan ta a n s v a r
på ett helt nytr sätt.

Ansvar gentemot människans fortplantning, se111 nu för första gången
kan kontrolleras och regleras i stort. Teilhard tiilfogar, att kyrkan alltid har
krdvt ansvar inför forplantningen, givewis i former, som ej strider mot
människans värdighet och mot skapelseordningen.

Ansvar gentemot jordens rävaror och energikällor, som skall tjäna hela
mänsklighetens utveckling och som därför inte får monopoliseras.

Ansvar slutligen gentemot medmänniskorna och gentemot de andliga vär-
dena, det sistnämnda framförallt med tanke pä, att mänskligheten allt mer
och mer växer samman till en enhet.

Allt detta kräver en ny inställning, ett nytt sinnelag, ett nytt hjärta, som
handlar och tänker i globala dimensioner utan att låta sig begränsas av län-
der, klasser, olika raser eller stater.

Teilhard har f.önänansvärt tidigt insett, att mänskligheten är ställd inför
en gemensam etisk uppgift, som man kan sammanf.atta i följande ord: De
alltför tränga moraliska kategorierna mäste vidgas från en
individualistisk syn till ett allomfattande ansvarstagande. Antoine de Saint
Exupery har en gång uttryckt dessa tankar med diktarens ord: >Vi är alla
bröder med samma öde, vi bäres genom det oändliga rummet av s a m m a
stjärna. Vi är manskapet på samma e n d a skepp.> Teilhard ser problemet
på ett liknande sätt, och vi kan inte bewivla, att han här pekar på något
av det rnest väsentliga, som kyrkan i dag måste syssla med.

Vilka är då de dygder, som den kristne skall leva efter? Man kan enligt
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Teilhard sammanfatta dem i följande nyckelord: Öppenhet som andlig håll-
ning 

- 
meditation - att vittna för tron på Kristus genom det egna livet 

-aft övervinna modlösheten. I dessa dygder avspeglas den nya kristna män-
niskobilden, kosmogenesens dynamiska humanism.2?

Ö p p. n h e t som andlig hållning innebär, att den kristne måste åstad-

komma en syntes mellan sitt mänskliga och sitt kristna samvete. Han har
ingen rätt att förskansa sig bakom någon partikularism, att läsa in sig själv
i ensidiga tankesystem. Allenast ur en fusion av den mänskliga o c h den

gudomliga sanningen kan den nya världsordningen uppkomma, som nutids-
människan så förwivlat letar efter. Och kristendomen är praktiskt taget den
enda religion, som har en levande vision av universum och som ständigt
arbetar för att fullkomna den. Visionen av ett universum som inte är av-

slutat och opersonellt, utan som är öppet mot Gud. Den kristne skall vara
positiv mot all äkta sanning.

Men för att kunna arbeta sig fram till denna kosmiska världsåskådning,
måste den kristne lära sig att skåda. Meditationen är en nödvändig-
het. Endast därigenom öppnas våra ögon för en kristen världsförklaring
och lyckas vi att smälta samman vår karlek till Gud och vår tro på jord-

livet. Den stora gärningen för den kristne består däri, att han bedjande
kämpar sig fram till denna syntes.

Men om vår tid skall kunna tro på den kristna världssynen, måste den
levas såsom vittnesbörd av de kristna. Framförallt genom sitt liv
måste den kristne i dag visa, till vilken storhet, fullhet och makt Gud har
kallat människan, och att de kristnas hopp förlänar dem deras kosmiska
betydelse.

Den kanske mest trängande uppgiften i dag är dock att övervinna
modlösheten. Hopp är enligt Teilhard en kosmisk dygd. Hoppet hål-
ler universum vid liv. Hoppets försvinnande skulle betyda, att världen går

under. Att rent mänskligt hoppas är alltså inte någon >hobby>>, inte något
privatnöje, utan det är en gärning, Som i sista hand strdvar hän mot den
förklarade Kristus. Att upprätthålla det minsta aldrig så >väddsliga> hopp"t
hos en människa innebär alltså att bringa universum närmare Gud. Men
vid hopplöshetens rot ligger lidandet. Därför är det också en av de mest
trängande uppgifterna för den kristne i vår tid att minska lidandet i alla
dess former, och att därigenom förena oss med Guds hjärta och Guds hand-
lingar.

27 Med dessa 'dygder' har Teilhard på samma gång givit en gripande framställning av
sin egen person,
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Om vi till slut gör en liten återblick, kan vi konstatera, att Teilhard de

Chardin 
- 

på s i t t sätt 
- 

tillhör de stora och djärva katolska tänkarna
i vårt århundrade.

Måhända kan man inte alltid vara överens med honom i vissa hägor,
måhända måste han på vissa punkter kompletteras. Men faktum kvarstår,

att denne man modigt har övervunnit blockeringar i det katolska tänkandet.

Han har visat nya vagar för att sammanbinda vetenskap och tro, kristet liv
och vår uppgift i denna värld, kristendomen och världen av i dag.

Teilhard visar den kristne, att Gudsriket är instiftat ovanifrån men att
det samtidigt måste växa i världen, att det sä att saga måste lyftas upp ner-

ifrån. Försr så blir det klart, att den kristne genom sitt jordiska arbete på

ett väsentligt särt tjänar Gud. Och han påminner den icke-kristne om, att
transcendensen är en viktig dimension både för människan, för samhället

och för kosmos. Hans >andliga ldra>> är därmed ett motangrepp mot all
falsk sekularisering och det är en lidelsefull bekännelse till övertygelsen,

att människans liv inte är mänskligt utan Gud.
Teilhard citerar knappast evangeliet. Men hans verk är fyllt av bibelns

grundtankar, att människan genom sitt skapande skall lägga jorden under

sig, att den mänskliga gemenskapen skall växa genom kärleken och att
människan i tillbedjan skall öppna sig för Gud. Han ser arbetet, kärleken
och tillbedjan som universums tre dimensioner.2s Och dessa tre dimensioner

är inte motsatser. De kompletterar varandra. Denna tes är Teilhard de Char-

dins utmaning. Men det är bra, att han har riktat den till vår tid.
I sista hand står bakom Teilhards tänkande den segervissa tron, att mänsk-

ligheten och hela denna värld har gripits av Guds nåd i och med Kristi
uppståndelse och redan är uppfylld av nåden. Därför är vi trots allt mörker
och all vilsenhet, pä våg till det eviga hemlandet, till förklaringen. Och det

är som ett testamente aft denne man fick gå hem till sin Herre och Mästare
på en påskdag, den ro april 1955.

Som ung präst skrev han en gäng i det första världskrigets skyttegravar

foljande bön; den sammanfattar alla hans aspirationer:

uGud, enligt den oansenliga andel som beskärts mig, vill jag vara apostel och
(om jag fät såga så) evangelist för Din son Jesus Kristus i universum. Genom mina
betraktelser, genom mina ord, genom min livsgärning vill jag levandegöra och predika
följande: Det finns en sammanhängande kontinuitet, och den gör kosmos som vi rör
oss i till ett medium, vilket har blivit gudomligt tack vare inkarnationen. Genom
kommunionen gör detta medium oss till Guds barn och genom vårt arbete skall
detta medium bli till en Gud behaglig värld.

Till dem, som är bländade av storheten i mänskliga insatser, vill jag säga i Kristi
namn, att människans arbete är helgat - helgat, om hon vill ge sin vilja åt Gud,
och helgat genom det stora verk hon skapar under loppet av oändliga försök. Hon

,." I. Dani6loqr: Signilicatiou de Teilbard de Cbailin i Et*dq febt. 1962.
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befriar så sin ande genom att utveckla sitt förnuft och sin vilja och genom att mottaga
den gudomliga nåden.

De, som tack vare sin religion är fega, rädda, barnsliga ellet trånghjärtade i sina
jordiska uppgifter, skall jag påmiona, att Kristus vill den mänskliga utvecklingen för
människornas kropp, och att det med tanke på världen och sanningen finns en ovill-
korlig plikt att forska.,2e

Dessa ord kan stå som motto över Teilhard de Chardins hela liv och verk.

PR OPAGÄN DÄKON GREGATI O NENS
ORGANISATION

T-\ ". 
jurisdiktion, som Kongregationen för trons utbredandel utövar, är

f,J baae geografiskt och personligt avgränsad, men dess kompetens inom
dessa gränser är så gott som helt oinskränkt. Undantag göres endast fOr frå-
gor angående tro, moral, äktenskap, riter och undervisning samt de ärenden,

som rör de unierade orientaliska kyrkorna, vilka samtlig hör under sina
respektive kongregationer. Även ceremoniella föreskrifter och ärenden, som
hör under Kongregationen för extraordinära kyrkliga angelägenheter, faller
utanför Propagandans jurisdiktion. Av den anledningen är de portugisiska
kolonierna (såsom ex. Angola och Mozambique i Äfrika) underställda denna
kongregation såsom en rest av det s.k. patronatsystemet. Bestäm-

melserna härom reglerades genom konkordatet av fu 1949 mellan den Heliga
Stolen och Portugal.

Geografiskt är Propagandakongregationens kompetens begränsad till de

landområden som uppräknats tidigare.2 Dess innevånare är underställda kon-
gregationen endast så länge som de har hemvist i dessa länder. Kongrega-
tionens personliga kompetens sträcker sig däremot endast över de missions-

ordnar och dess medlemmar, som är direkt avsedda for arbetet på fältet. De
är, åven om de vistas utanför missionsområdet, inte blott med sina institu-
tioner, såsom ordenshus och seminarier, utan även med sina medlemmar helt
och hållet underställda denna kongregation.

"n Le Prörre (r9r8).\ Jft Credo 196r: zo7 ff.; ry6z 76 IL
2 Credo 196z: 77.
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Ledarna för de seminarier, i vilka personal för missionerna utbildas, utses
av resp. biskopar för stiftsseminarier, men då det gäller regionala seminarier,
dger kongregationen tått att utse både rektorer och lärare samt övervakar
dessa.

Den kompetens, som kongregationen utövar är med ovannämnda undantag
exklusiv, varmed menas, att de olika rättssubjekten har att vända sig till kon-
gregationen för alla de olika ärenden eller framställningar, som de har an-
ledning att rikta till den romerska kurian. Om kongregationen ej kan be-
handla dem, ombesörjer den deras översändande till annat i ärendet kom-
petent organ inom kurian. Detta medför den fördelen, att alla ärenden, som
behandlas eller förmedlas av kongregationen är befriade frän alla taxor och
stiimpelavgifter.

Förutom den direkta ledningen av missionsarbetet (vari ingår tillsättande
och utsändande av missionsledare och missionärer, granskandet av inkomna
ämbetsberättelser, missionsområdenas upprättande, sammanläggande eller
uppdelande samt ev. omvandling till prefektur och vikariat) skall kongrega-
tionen även ombesörja sammankallandet av olika slags kyrkliga synoder inom
dessa områden samt granska deras handlingar.

Under fu ry59 utsåg sålunda kongregationen fem apostoliska delegater
(vilka alltså inte lyder under statssekretaiatet), upprättade den kyrkliga hier-
arkien i dåvarande Belgiska Kongo och i Nord-Rhodesia och Nyassaland
med därtill hörande kyrkoprovinser och stift samt genomförde mångfaldiga
förändringar i den ecklesiastiska indelningen i ett stort antal länder; utnämnde
med eller utan särskilt påvligt bifall (beroende på utnämningens art) biskopar,
apostoliska vikarier, prefekter och administratorct; upprättade seminarier och
utsåg ledare för dem samt granskade rapporter från missionsområden och dari
verksamma organisationer av olika slag.

Kongregationen står under ledning av en kardinalprefekt, som har ordi-
narie audiens hos påven första och tredje torsdagen i varje månad. Denne
prefekt brukade kallas >den riide påven>, emedan han innehade en ovanligt
stor myndighet över vidsträckta delar av kyrkans territorium. Prefekturen
över propagandakongregationen har också alltid ansetts vata en av de mest
framstående bland de kuriala befattningarna.

Inräknat kardinalerna extra curi.am, så hörde till propagandakongrega-
tionen fu ry59 inte mindre än trettio kardinaler frän alla fem världsdelarna,
såsom de bägge orientaliska kardinalerna, varav den ene är kongregationens
nuvarande prefekt, de tre infördda kardinalerna f.rän de afro-asiatiska missions-
områdena samt representanter för länder, vilka är särskilt aktiva i missions-
arbetet, såsom Förenta Staterna och Frankrike. Fjorton kuriekardinaler är
medlemmar av kongregationen, vilket är ett tecken på den vikt kongrega-
tionen tillmäts under nuvarande pontifikat. Pius XII var däremot mer be-
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nägen att direkt handlägga kongregationens angelägenheter utan att höra
kardinalernas åsikt, vilket dock delvis berodde på de dåvarande kardinalernas
h.öga ålder.

Kongregationen håller plenarsammanträden på måndagarna i kongrega-
tionens eget palats vid Piazza di Spagna.

Under kardinalerna är kongregationens högsta ämbetsman dess sekreterare,
som har audiens hos påven andra tisdagen i varl'e månad, en undersekreterare
samr en prosekreterare, vilken har överinseende över kongregationens ekono-
miska angelägenheter.

Antalet konsultatorer uppgår till ett trettiotal, bland vilka märks ett antal
högre prelater med erfarenheter från missionsländerna, fyra sekularpräster
och nitton ordensmän (viiket också det antyder ordnarnas betydelse på mis-
sionsfältet).

Bland tjänstemännen inom själva kongregationen märks åtta minutanter,
vilka bland sig fördelar ärendenas handläggning. Allmanna frågor föredras
av den, som får sig desamma förelagda, men geografiskt bestämda mäI år
uppdelade enligt f<;ljande schema: En rninutant handhar sålunda allt, som rör
Sydafrika, Indonesien och Melanesien; en annan ärenden från Indien, Pa-

kistan, Burma och Ceylon; en tred.je f. d. koloniområden i Afrika såsom Bel-
giska Kongo, Ruanda-Urundi, franska Afrika utom öarna; en f1arde Europa,
inbegripet Skandinavien, och Amerika; en femte fnnska Åfrikas öar, Fer-
nando Po, Oceanien (utom Melanesien) och Spanska Marocko; en s1ätte

Mongoliet, Manchuriet, Japan, Formosa, Indokina, Kambodja och Filippi-
nerna; en sjunde Kina; d.en åttonde f. d. brittiska Afrika, Etiopien, Nordafrika
och f. d. italienska Afrika, Arabien och Libyen.

Förutom dessa sedvanliga bestämmelser saknar kongregationen, som de
flesta andra av de kuriala ämbetsverken, fastställda instruktioner eller arbets-

ordningar.
Tvenne arkivarier förvaltar det mycket intressanta arkivet, som mer eller

mindre intakt bevarar handlingar fuän kongregationens grundande fu 16zz
fram till vära dagar. Ett stort bibliotek finns också med värdefulla samlingar
ur missionens historia. Ett värdefullt bibliotek med tryck från propagandans

eget tryckeri och från missionsområdena förestås av en bibliotekarie med en

assistent och en kanslist som biträden.
I övrigt ingår i personalen en statistiker, tre expeditionstjänstemän och tre

kanslister, som skriver ut besluten i behörig form och befordrar dem till ex-
peditionen, sedan de signerats av vederbörande.

Administrativt närstående kongregationen är dess ekonomiska förvaltning.
Även om denna är den av kongregationerna, som jämte Orientaliska kon-
gregationen utlämnar alla sina beslut och avgöranden gratis, så har den ändå

den största ekonomiska apparuten av dem alla. Denna är helt skild från påve-
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stolens övriga ekonomiska organ, av vilka de övriga kongregationerna, för-
utom Sanctum Officium, beror. Men propagandakongregationen har 

- 
i

motsats till Sanctum Officium 
- 

skyldighet att offentligen redovisa för
sin ekonomi.

Då missionsländerna, som oftast är socialt och ekonomiskt ytterst efter-
blivna områden, endast i en ytterst finga grad kan bidraga till sitt eget uppe-
hälle, vilar ansvaret för deras ekonomiska försörjning så gott som helt och
hållet på kyrkan och därmed på det kristna folket, genom vars frivilliga bi-
drag verksamheten upprätthålles och understods. För att erhålla bästa ränta
på dessa medel placeras de av kongregation€n i säkra papper och i bygg-
nader. Detta har dock vid vissa tillfällen visat sig mindre tillförlitligt, då
statsmakterna i flera länder, såsom i Italien efter år r87o och i Frankrike år
19o6, inte aktade för rov att utan vidare beslagta kyrkans samtliga tillgångar
eller hindra deras utnyttjande. För att undvika att det kapital, som bestämts

för missionsverksamhet, skall vara beroende av mer eller mindre nogräknade
maktinnehavares åtgärder, bestämdes är Å84 att tjugoue olika centra skulle
upprättas över hela jorden, vilka för kongregationens räkning skulle förvalta
de medel, som är bestämda åt missionsverksamheten.

Den högsta förvaltningen av dessa medel utövas, under ledning av kon-
gregationens prosekreterare för ekonomiska frågor, av en särskild administra-
tion, uppdelad på tre sektioner. Den första omfattar tio tjänstemän i en bok-
fcirings- och kassaavdelning, den andra, med tre tjänstemän, ombesörjer admi-
nistrationens sekretariat, och den tredje, med fem tjänstemän, dess tekniskt-
juridiska avdelning.

Den övervägande delen av personalen består av lekmän, som anses vara
mer förfarna i dessa frägot. Bestämmelserna om var, nät och hur medlen
skall användas och utbetalas, fattas dock alltid av de beslutmässiga organen
inom kongregationen, där endast de prästerliga medlemmarna har säte och
stämma. Men säkert ät, att lekmannaspecialisternas råd ofta både inhämtas
och följs.

Ett annat organ, som också är knutet till kongregationen, är en särskild
kommission, som skall granska synodernas, lokalkonciliernas och biskopskon-
ferensernas rappofter samt konstitutionerna för de ordensinstitut, som är av-

hängiga av kongregationen ävensom de reglementen, som används i de se-

minarier, som finns för det infodda prästerskapet. Denna kommission består

av en president (f. n. en f. d. apostolisk vikarie), en sekreterare och sju kon-
sultatorer, som granskar de dem förelagda handlingarna och återställer dem
jämte sina kommentarer till kongregationen för vidare besluts fattande.

Till kongregationen är även andra organ knutna, som har till uppgift att
särskilt ägna sig åt att understödja och befr'åmja missionsverksamheten. De
är emellertid i sin förvaltning skilda från kongregationen. Bland dessa märks
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först och främst en samorganisation for de påvliga verken för trons utbre-
dande och för det infödda prästerskapet samt prästernas missionsförening.

Den består av en president, vars plats ex officio fylles av kongregationens

sekreterare, samt åtta rådsmedlemmar.s

Det påvliga verket för trons utbredande grundades ät rSzz i Lyon i Frank-
rike i syfte att insamla pengar till missionen. Dess ledning överflyttades år

:1922 av Pius XI till Rom, där den helt nyorganiserades. Dess arbete står

under ledning av €tt högsta råd, vilket med anslutna nationellt utsedda råd-

givare beslutar, hur de insamlade medlen skall användas. I vart och ett av de

anslutna länderna finns en särskild kommitt6, som omhänderhar själva in-
samlingsarbetet. De inkomna medlen distribueras inte direkt från insamlings-
stället utan resultaten inrapporteras till Rom. Generalrådet beslutar härefter
om vart och hur mycket som skall sändas, samt från vilket insamlingscentrum
medlen skall tas. Det sista kan vara av viss betydelse i vår tid med dess

osäkra växlingskurser och starkt fluktuerande penningvärde. Man beräknar
att dessa insamlingar täcker ungefär en femtedel av de kyrkliga missionernas
behov, varför man förstår, att även ordnarna själva måste bedriva insamlings-
arbete. I länder, där även ett antal sekularpräster finns, är det vanligt, att
medlemmar av prästerskapet företar s. k. insamlingsresor i utlandet för att
samla medel. Ar ry59 insamlades sålunda z3 miljoter dollar, vilket förde-
lades mellan 7oo missionsterritorier och 43o missionsstationer.

Ordföranden i rådet är å ämbetets vägnar kongregationens sekreterare.

Viceordföranden är alltid en fransman, eftersom den första föreningen grun-
dades i Frankrike. De övriga tjänstemännen utgörs av en generalsekreterare,
en vicesekreterare (som även tjänstgör som chef för de ekonomiska ange-

lägenheterna) samt ett sekretariatsbiträde och en kassör.

Till rådets medlemmar hör en representant fö'r kongregationen för
den österländska kyrkan och en för det påvliga verket for det infördda präs-

terskapet och en för prästernas missionsförening; vidare en representant för
Kanada, Frankrike, Förenta Staterna, Skottland, Holland, Spanien, Österrike,
Schweiz, Mexico, Italien, Brasilien, Belgien, Tyskland och England. Dessa

representerar i Rom de enskilda ländernas nationella kommittder, vilkas pre-

sidenter också är medlemmar i rådet. Dessa bör åtminstone en gång årligen
ta del i rådets förhandlingar.

I samband med detta institut märks också den internationella kyrkliga ny-
hetscentralen Fi.des f.öt informationer rörande missionerna och deras arbete.

Fides leds av en direktor, som under sig har fem redaktörer för vardera

3 Pontificia Opera della Propagazione della Fed'e, Pontifici.a Opera di S. Petro Apostolo
och Porztit'icia (Jnione Missionaria d.el Clero år sammanslutningar på internationell bas till
stöd för missionsverksamheten, vilken samordnas genom Supremo Contitato delle Pontilicie
OPere.
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italienska, tyska, franska, engelska och spanska språken. Därtill kommer två
kanslister.

Det andra av de påvliga missionsverken har ett mera speciellt ändamål än

det föregående. Det pävliga Petrusverket för utbildning av infodda präster
har till uppgift att insamla medel och i övrigt främja och stödja arbetet att
så snart som möjligt skapa fram ett infött prästerskap i missionsländerna.

Dess organisation är i det stora hela densamma som det första institutet
och står även det under ledning av Propagandakongregationens sekreterare,

som ex officio är dess president.

Detsamma är förhållandet med ledningen för kleresiets missionsförening,
vars internationella sekretariat likaledes har sitt säte i Rom. Dess uppgift är
att söka verka bland prästerskapet och seminaristerna för att sprida intresse

för missionerna bland dem, och genom dem bland lekmännen, samt uppmana
till större offervillighet för missionens sak.

Även dessa organ har sitt säte i Rom i Propagandakongregationens palats.
Ett annat påvligt missionsverk, institutet till åminnelse av den heliga

barndomen, är de katolska barnens organisation till fromma för missionen.a

Det grundades är 1843 av biskopen av Nancy. Dess central är belägen i Paris,

men står under påvens särskilda beskydd. Det ledes av ett råd, som består

av en president, wå vicepresidenter, en sekreterare, en skattmästare (som är
lekman) och en vice skattmästare. Övriga medlemmar i rådet utgörs av na-

tionella direktörer samt ledare för olika ordnar och lekmannaorganisationer,
som arbetar på missionens område. Den ekonomiska förvaltningen ombesörjes

av en kommission av tre lekmän, som har till sin hjälp en juridisk kom-
mitt6.

I nära samband med Propagandakongregationen har alltid stått wå sär-
skilda påvliga utbildningsanstalter i Rom. Av dessa har det s. k. Propaganda-
kollegiet sedan år 16z7 utbildat särskilt begåvade alumner från missions-
länderna till prästeståndet, medan det nyinrättade Petruskollegiet är avsett
att mottaga präster från missionerna, som vill fortsätta sina studier i Rom.
Dessa två är de enda av de påvliga undervisningsanstalterna, som är särskilt
avsedda för missionen. Ordnarna och kongregationeroa har däremot inte
mindre än sexton institut i Rom, som t1'änar detta ändamål.

lon Peter lVi.eselgren

a Pontificia Opera della Santa Int'anzia.

235



KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Clata Nordsmöm in memoriam

Den 7 februari 196z avled i Mindel-
heim (Bayern) författarinnan Clara Nord-
ström i en ålder av 76 är. Hon tillhörde
de svenskfödda skriftställate som är mest

kända i Tyskiand. Hennes författarskap
omfattar främst ett femtontal romaner
och berättelser samt en självbiografi, alla
skrivna direkt på tyska och närmast för
tysk publik. Romanerna behandlar dock
huvudsakligen svenska motiv. Vid 17 åts

ålder kom hon till Tyskland, som blev
hennes andra hemland, men hon brukade
regelbundet tillbringa en längre tid i
Sverige när hon planerade en ny bok.

Sin första romar' Tomtelilla skrev hon
efter att ha bott i Trosa under första
världskriget. Det är berättelsen orn en

småstadsidyll och bygger på erfarenheter
från Trosa och Växjö, där hon vuxit upp.
Romanen blev inte uppskattad i hemsta-
den, men väl i Trosa och annorstädes.
Kort före sin död hade hon lagt sista
handen vid ett nytt romanmanuskript,
Liebestoerbung. oDet är den mest spän-
nande av mina böcker, den utspelar sig
i olika länderu, skrev hon så sent som
den 16 jan. 196z till Cred.os redaktör.

Någon verkligt stor författarinna var
Clara Nordström väl inte, men hennes
böcker bjuder på mer än välskriven un-
derhållning. De visar andligt djup och
allt mer framträdande erfarenhet om
människohjärtats innersta oro och sö-

kande efter Gud. Beträffande sin sista
rcman Liebeswerbung skriver hon s!älv i
det ovannämnda brevet: "Men frågan
står öppen, om det är Gud som bemödar
sig om människorna eller om det är flic-
kan Doris som bemödar sig om Gud.n
Med stor tillfredsställelse berättar hon

46

också: uFör tre dagar sen hade jag gLäd-

jen att Gertrud von Le Fort skrev till mig,
att hon hade läst min bok Ltcht zwfuchen

zwei lY/olken och att hon nu vill läsa

varenda en av mina böcker.,
Clara Nordström var född den 18 jan.

r886 i Karlskrona. Hon växte upp i
Växjö, där hennes tar var provinsiai-
läkare. Vid späda år fick hon en svår

rakitis och ingen trodde att hon skulle
överleva. Först vid rz års ålder kunde
hon börja skoian. I sin självbiografi
Mein Leben (Heidelberg 1952, Kerle)
skildrar hon den längvariga sjukdomen
och den betydelsefulla roll som hennes

barnsköterska Jök spelade i den kropps-
liga och andliga mognadsprocessen. Djupa
intryck hade hon som ung flicka också
mottagit vid det tillfälle då den berömda
sångerskan Kristina Nilsson på sin ålder-
dom återvände till hembygden och efter
den entusiastiska mottagningen på Växjö
järnvägsstation >siöng för sista gångeno

från en balkong i andra våningen av ett
köpmanshus mitt emot rådhuset. "Im
ersten Stock wurde eine kleine Tiir
geöffnet. Kristina Nilsson erschien allein
auf dem Balkon. Die Fackeln waren
beinahe niedergebrannt, aber der Voll-
mond Ieuchtete hell durch die Zweige
der Bäume. Eine grenzenlose Begeisterung
brauste empor. Sie aber gab ein Zeicher.
und langsam verstummten alle. Da stieg
leise, ganz leise ein Gesang in die Som-
mernacht. Er befreite die Herzen aus den
Ketten ihrer Erdenschwere, sreichelte sie,

kiisste sie in der rilfehmut des Abschieds
und liess den Dank fiir alles Gliick und
fiir alles Leid wie einen hellen, jubelnden
\togel zum grossen Schöpfer empor-
steigen. Uns allen war es, als sei ein Engel
auf die Erde herabgestiegen oder als habe
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Gott einen Spalt Seines Himmels ge-

öffnet. 
- 

Kristina Nilsson sang zum
letzten Mal."

Clara Nordsröms liv var fyllt av lidan-
den och försakelser, men genom allt lyser
en stark gudsförtröstan, som aldrig kom
till kora. Den hade hon lärt av sin barn-
sköterska i Växjö, och hon hade en ovan-
lig förmåga att på ett enkelt sätt med-
dela den till andra. Håiri ligger kanske
hemligheten i framgången för hennes

börcker, som gick ut i stora upplagor.
När hon kort efter andra världskriget

skrev en roman om Engelbrekt (Engel-
bre cht Engelbrechtsson) utkristalliserades
hennes religiösa inffesse, och hon över-
gick 1948 till den katolska kyrkan. Men
hon kände det knappast som en över-
gäng 

- 
hon hade så länge tänkt och rea-

gerat som en katolik.
>I Blankeneser, berättar hon i Mein

Leben, >hade vår pastor frågat mig en
gäng:'Yar dr Ni egendigen hemma, fru
Nordström?' Den gången måste jag tänka
efter, men sedan svarade jag övertygat:
'överallt där det finns en katolsk kyrka.'o

- 
)Seitdem mein Vater mich, siebzehn-

jährig, iiber die Ostsee nach Deutschland
gebracht hatte, suchte ich in diesem Lande
wohl unbewusst, aber unablässig, eine
neue Heimat Einige Male glaubte ich, sie
gefunden zu haben, musste sie aber dann
bald wieder verlieren. Gewiss, iiberall, wo
eine katholische Kirche steht, war und
bin ich zu Hause. Dennoch lebte wohl
in mir die Sehnsucht nach der unbeding-
ten Verbundenheit mit einem Ort, wie
man sie nur fiir eine Heimat empfindet.
Doch vielleicht sollte mir die Erfiillung
dieses Vunsches nicht bewilligt werden?u

I romanen Roger Biörn förekommer
en dialog, som Clara Nordström själv
har tagit med i den >Feldblumenstraussr
vilken hon f& tägra år sedan gav sina
vänner som minne. >Kan Ni förklara för
mig, hur denna bild först uppstod i Er
fantasi? 

- 
Man kan ju heller inte sä;r,a,

hur livet i ett sädeskorn uppstfu för första
gången. Jag öppnar mig, och Guds kraft

tränger in i mig likt vårvinden genom
ett öppet fönster. 

- 
Och när Ni en gång

dör, vad kommer då att hända? 
- Ju,

svarade den lilla vävaren stillsamt, då
skall nog Gud säga tyst till mig: 'Bengt,
kom hem.'o 

- 
Nu har dialogens för-

fattarinna följt denna inbjudan. R.I.P.

öppet brev till Arnulf Ovedand

I.

I den första adventve&an t96t, alltsåt
strax före jul, fann Studentföreningen
Verdandi det lämpligt att inscenera en
ateistkampanj i Uppsala universitets aula.
Vid detta tillfälle råhörde åven jag Ert
föredrag, vilket utgjorde arrangemangets
kulmen: det var det mest inspirerande,
till formen det mest glänsande och erhöll
också det största bifallet. Den som yttrade
sig var en berömd diktare i Skandina-
vien, en mao som under den nazistiska
ockupationen av Norge eftertryckligt fått
göra bekantskap med koncentrationsläg-
ren och där bestått provet. Jag var denna
kväll en av Era fascinerade åhörare.

lag hade vissedigen inte klart uppfat-
tat Era >Otrons tre punkteru och mycket
annat. Först när jag läste föredraget i
tryck (BLM, februari ry62), började jag
förstå innebörden i Era artiklar. lag rc-
kapitulerar dem. Punkt r: >Ingen har
'skapat' vädden.> Punkt z: "Ingen gud
har dött för mig." Punkt 3: "Det finns
inget liv efter döden.u

Ingen kan förebrå Er att Ni avlägger
bekännelserna r och 3. Den som inte
kan tro kan det helt enkelt inte. Och
ett ärligt unej" tycker jag dä fu vilde-
fullare än ett matt, lättsinnigt eller med-
vetet falskt "ja"! Naturligwis är Era be-
kännelser rena antaganden: de innehåller
inga som helst bevis. Att Gud alksä inte
skulle ha skapat universum eller att det
inte skulle finnas evigt liv, anser jag d*-
för fortfarande vara en öppen fråga.

Med punkt z däremot förhåller det sig
annorlunda. Och det är därför som jag
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slriver detta brev. Redan den språkliga
formuleringen tyder på en annan inre
hållning. Här lämnar Ni Er otrosbekän-
nelses defensiv och går i angreppsställ-
ning. I Ert tal har Ni dessförinnan be-
tecknat nattvarden som eo >anakronismu.
Därmed menade Ni: Den spelar samma
magiska roll som ätandet av )totemdju-
reto i primitiva religioner. Den som äter
det skaffar sig därmed del av gudomlig
kraft. Människooffer, djuroffer, symbo-
liskt människooffer härstammar, anser Ni,
ftån samma psykologiska rötter. Er argu-
mentering rymmer uppenbarligen den
inte uttalade tanken, att en sådan före-
ställning inte dr värdig en upplyst män-
niska. Alltså: "Ingen gud har dött för
mig.> >Anakronism.)

}Jär gfu Ni långt utöver "ädigheten>i punkt r och 3. Ni vågar nämligen med
religioospsykologins hjälp förklara Kris-
tus siälv. Men det kan aldrig lyckas. Ni
står här inte inför en magisk föreställ-
ningsvädd utan inför uppenbarandet av
kärleken i dess yttersta konsekvens: dess

väsen är att inte vara till för sig själv
utan för andra. Den är vetekornet som
dör. Om Ni inte räknar med detta mo-
ment i Er överläggning, kan Ni omöjligt
förstå den kristnes >religiösa behov,,
som förefaller Er ointe svårt att förstå".
Då Ni avböjer kädelcs-intentionen, nege-
rar Ni Kristus och därmed det centrala
i evangelierna, kristendomens innebörd,
som är och förblir fullkomligt oberoende
av ynkligheten hos många av oss kristna,
och i sista hand negerar Ni Västerlandets
andliga grundval. I stället ger Ni oss fri-
tänkarens >att vara sig själv nog>.

Jag tret inte, om den sökande mänsk-
ligheten någonsin kommer att gå med på
detta byte.

2.

Jag förstår mycket väI, att man kan
känna sig bortstött av vissa kristna in-
tressen, t. ex. när de yttrar sig i politik,
där de q:rätr fortfarande spelar en roll.
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Det finns också en djupgående aversion
mot kristendomen som hänför sig till be-
svikelser i barndomen och ungdomen, på
ingrepp i den personliga friheten på
grund av oförstånd och hfudhet. Man
måste också medge: d.et fanns en kristen-
dom som gjorde gemensam sak med nazis-
men, även om majoriteten av kristna un-
der denna tid led i tysthet. De bästa, som
ärligt opponerade sig, fick sona med sitt
liv. Men ömklig kristendom har det all-
tid funnits 

- 
det ingår i människans

ömkliga natur, iote i kristendomens. Varje
kristen har inte endast att hjälpa till att
bära denna skuldbörda utan bär skuldens
latenta möjlighet också inom sig själv.

Jag förstfu att detta lockar Er act presen-

tera även det avskräckande hos kristen-
hetens förgångna: där är häxprocesserna,
där är inkvisitionen, där är det politiska
ränkspelet, där är vissa påvars lastbarhet,
vissa konkvistadorers, vissa korstågsfarares
grymhet, vissa missionärers list etc. Ate-
ismen förfogar här över ett stort, läftill-
gängligt och mycket användbart förråd.

Herc Qveiland, vem kan bestå, om han
endast konfronteras med det negativa hos
sig, identifieras därmed och om man slut-
ligen sätter på honom denna identifika-
tion som etikett? Just så är det som anti-
semitismen behandlar judarna.

3.

Om Ni blott ville betänka, vart Ni
vänder Er med "punkt z>! Om det nå-
gonsin har funnits en exemplarisk kris-
tendom, så var det under de första tre
århundradena. Roms katakomber breder
ut sig kilometervis, och det ligger iote
tusenden utan miljoner begravna där.
Särskilt i Norden brukar man spela ut
denna kristendom mot den senare stats-
kyrkan. Jag vägar inte göra så gigantiska
jämförelser. Men en sak torde knappast
kunna vederlåggas: att dessa första be-
kännare hade ett överväldigande medve-
tande om Kristi kblek. Av dokumenten
om martyrerna ftamgär det, med vilken
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raffinerad brutalitet och grymhet de be-
handlades och med vilken ofattbar under-
givenhet de gick i döden 

- 
ffl 6e11a-

gande av bröd och vin. Man kan utan
överdrift sige. 

^tt 
de miljoner vilkas ben

vilar i katakomberna har dött för dette
som Ni dömer som ,anakronism, i
upunkt zr.

Därmed tillbakavisar Ni också de föl-
jande århundradenas kristendom. Bland
de många tusende vill jag blott nämna
ett par namn, som varje bildad känner
till: Åugustinus, Franciscus, Bonaventura,
Theresa av Avila, Johannes av Korset,

Jean Vianey, Thöröse de Lisieux, Charles
de Foucauld. Deras verk vore otänkbara
utan vissheten att Gud hade dött för dem.

På samma sätt är det med medeltidens
filosofer och mystiker: med Thomas av
Äquino, Eckehart, Seuse, Tauler, ,Frank-
furtaren>, Ruysbroeck och många andra.
De som vill eliminera deras inflytande
ur kulturen söker ,förklarau dem med
själssjukdom. Med psykoanalys tror man
sig fänga in dem alla. Mänga gånger kan
man också få höra, att den kristna kons-
tens härlighet i grund och botten ingen-
ting har med tron att göra. Det stora ge-
niet har varit i sold hos påvar eller präs-
terskap och beroende av deras hänsyns-
lösa byggnadslust. Så skulle t. ex. inte ens
Michelangelos fresker i Sixtinska kapel-
let ha det ringaste med tro och kyrka
att skaffa. Den som påstår detta kan läsa
Michelangelos böner, som ingen påve
någonsin skulle ha kunnat pressa fram
ur honom, ty de utgör en bekännelse om
en djup, personlig t!o. Michelangelo
skulle aldrig ha kommit på tanken att
reda sig utan Kristus. Uttrycket hos den
,fördömde" i Michelangelos Yrtenta
donten, där man endast ser det stirrande
ögat bakom hans hand, visar den av-
grundsdjupa förwivlan hos den som vet
sig för evigt vara skild från Kristus.

Inte heller de stora musikerna med
början från tidigaste tid och framåt
skulle ha kunnat skapa sina religiösa verk
endast på rutin eller utesiutande på grund

r5 - 622833 Credo. 43:eårg. Nr 5. r96z

av kyrkliga eller privata beställningar.
Lika litet som de sixtinska freskerna eller
Lionardos Nattaarden är Europas kyrko-
musik tänkbar utan tron. Det klassiskt
fulländade, frambngt med kallt hjärta,
är endast en ,ljudande malmn, oduglig
för äkta andakt. Att Mozart tillhörde fri-
murarna har aldrig haft menlig inverkan
på hans katolicism, det bevisar hans sista
vetk, Aue aerunt. corpar, Jag vet inte om
Ni känner till att Haydn vid tillfällen,
då han kände sig hämmad medan han
skrev Skapelsen, tillgtep ett medel som
i allmänhet var och är djupt föraktat
bland de upplysta: han bad med använ-
dande av radbandet, såsom katoliker gör
i nödsituationer, och genast kom inspira-
tionen över honom. Därigenom berikades
vår kultur med ett nytt mästerverk.

Hur föga man än önskar tiilbaka Hit-
lertidens skräck, gav den dock många till-
fällen att ånyo låta sin tro växa stark.

Jag vill nämna judinnan Edith Stein, lär-
junge till fenomenologen Husserl, senare
docent och karmelitnunna, som på grund
av sin ras fördes bort ur klostret av
Gestapo och gasades ihiäI. I detta kloster
har hon skrivit sitt sista filosofiska verk,
End.lichet und. euiges Sein, ett försvar för
tron. Eller jesuitpatern Alfred Delp, ett
offer för det misslyckade Hitleratrentatet
den zo juli 1944, och hans anteckningar
före avrättningen. Eller den evangeliske
pastorn Paul Schneider, som bokstavligen
massakrerades i koncentrationslägret Bu-
chenwald, emedan han vid underrättel-
sen om att man hade dödat judar i lägret
hade utropat: >I Jesu Kristi namn förkla-
m jlg att ni är mördarelr Eller den pro-
testantiske diktaren Jochen Klepper, som
när hans judiska fru och deras dotter ho-
tades av deportering gick i döden tillsam-
mans med dem. Eller den polske patern
Maximilian Kolbe, som skonades vid en
Iottning mellan dödsdömda, medan i stäl-
let en familjefader drabbades. När han
hörde honom klaga över detta, bytte han
frivilligt med honom och avrättades i
hans ställe. Dessa är blott få bland många.
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Hela denna värld av fria, personliga

troshandlingar av etisk, filosofisk och

konstnärlig natur, en värid som berör en-

skilda kristna likaväl som mänskligheten,

viil Ni alltså med Sigmund Freud, som

Ni citerar tre gånger, >avslöja", driva in
absurdum? Fäfängt bemödandel

4.

Ni ironiserar över den moderne konst-

historikern som har upptäckt att medel-

tiden inte alls var så mörk (Sigrid Und-
set hff också hävdat detta) och finner
att de kristna kyrkornas väggmåleri inte

framställer kroppar utan endast kläddra-
perier. Ni beklagar att det antika sinnet
för verkligheten har gått förlorat' Vilken
avgrund mellan antiken och medeltiden!

Tydligen följer Ni här i Nietzsches spår.

Han kunde inte nog framhäva denna

klyfta mellan romarnas vetenskapliga så

högt utvecklade, aristokratiska vädd och

de kristnas stinkande Tschandala-under-
klass. Men liksom han glömmer Ni att
t. ex. Roms cirkusspel var en kulturskan-
dal i perversitet och att slavarna i den
högt uwecklade romerska tättsstaten var

nästan rättslösa samt att under tre är'
hundraden miljoner oskyldiga förintades
med utstuderat grymma metoder.

Det ät mig fjärran att vilja förringa
den antika storhet som förmedlats till
oss av skalder, filosofer, historieskrivare
och anonyma eller kända konstens mäs-

tare. Vi har oändligt mycket att tacka

denna kultur för. För övrigt var det ju
just de kristna som återställde den genom

barbarstormarna avslitna kontinuiteten
genom att under rroo-talet använda an-

tika förebilder för sin konst och över-
sätta antika skriftställare. ödmiukt gick
de skolastiska munkarna i antikens skola.

Men aldrig kan antiken ersätta kristen-
domen. Den kristet-västerländska männi-
skan är trots allt det förfärliga som följer
henne som en skugga, något nytt och
kan inte längre tänkas bort ur mänsklig-
hetens utveckling. Därför strandade re-
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nässansens alla försök att oförfalskat följa
de antika mönstren. Arkitekternas kristna
själ bröt alltid igenom. Och, omvänt,
ingen av antikens konstnärer skuile ha

kunnat skapa Dantes Diuina Commed,ia,

Matthias Griinewalds Isenheimaltare eller

Johann Sebastian Bachs Matteruspassion.

5.

Med Er kritik rycker Ni sönder en

kedja som sträcker sig genom mänga är'
hundraden. Först och främst rycker Ni
sönder den i religöst hänseende, då Ni
förklarar att det centrum ur vilket det
hela utvecklat sig, Guds kärlek till män-
niskan, inte existerar. Ni drar så att såga

ett tjock stteck över Kristus.
Därmed stryker Ni över den väster-

ländska kulturens inspirationskälla, dess

tusenfaldiga dokumentation, som vi alls
inte kan överblicka, med början i evange-

lierna till de utslag den ger i litteratur,
filosofi, konst, folkliv. Geoom den anti-
kristna purifikation av vilken Ni optimis-
tiskt nog väntar Er en räddning och en

religionsersättning kommer denna kultur
i verkligheten att bli så underminerad,
att den råkar in i barbarstormarnas till-
stånd.

Redan en gång förut har man efter den

doktrinära fritänkarrörelsen under r8oo-
talet (Biichner, Haeckel etc.) besinnat
vart denna välmenta men aningsiösa rö-
relse egentligen ledde. uAvkristning" var
det ord som då fascinerade vida kretsar.
Den inträffade också. Med denna röreise
följde emellertid något annat som mafl
inte hade väntat sig: ett sjunkande av

bildningsnivån. Undersökningar gav vid
handen, att det redan fanns många euro-
p6er, som över huvud taget aldrig hade

hört Kristi namn, ännu mycket mindre
visste vem han var. Älf Ahlberg påpe-

kade i sin skrift Bibeln och nutid.tntänni-
skan (Stiftelsen Pro Caritates förlag, Gö-
teborg 1959) i vilken grad vära dagars

kristendomsfientlighet leder inte endast

till den kristna religionens förfall utan



Katolska perspektiu

över huvud taget till en nedgång i bild-
ning och kultur. För femtio år sedan
kunde man ännu diskutera ,avkrist-
ningenr, emedan man förutsatte att det
ändå skulle finnas kvar en kristen kärna.
Men i dag har situationen radikaliserats
till den grad att man står inför möjlig-
heten att denna kärna försvinner totalt
i Europa. Ahlberg skriver: uDet förefal-
ler mig därför rinligt att anta, att den
kulturkris vi nu upplever, det inre sön-
derfall av västerlandets bärande grund-
värden, som präglar nutideo, har sam-
band med den avkristningsprocess, som
sedan århundraden pågått och alltjämt
pägär. Jag tror också, att det finns myc-
ket goda skäl för tanken, att denna kul-
tur icke kan överleva en total avkrist-
ning, lika litet som en byggnad kan be-
stå, om grunden undermineras. ,.u Om
de antikristna jublar över sin effektivitet
och den slutframgång de rycker sig
skönja, jublar de alltså för tidigt!

För att här förebygga ett eventuellt
missförstånd vill jag framhålia att jag
med denna hänvisning ingalunda appel-
lerar till Ert medlidande med de kristna,
som om jag kanske bara ville använda
dessa argumert som gäller kulturen till
att be om Ert hänsynstagande tili Era
kristna samtida. Den kristne är inte hän-
visad till någon förskoning från de anti-
kristnas sida. Vinner avkristningen och
väller slutligen den resoluta antikristen-
domen ut över Europas breda massor 

-marken synes redan väl förberedd 
-,stängs kyrkorna och förvandlas de till

museer, avskaffas religionsundervisningen,
börjar pogromerna mot de kristna 

-så kommer det att finnas andra platser i
världen, där korset reser sig på nytt. Om
det skulle fördrivas från hela världen, så

börjar katakombernas gerillakrig. Häl ät
något som ingen instans mer kan jaga v
ur världen och som inte kan förflyktigas
i intet.

Min fÅga går emellertid i en annan
riktning. Tror Ni, aft Europa kommer
att kunna existera andligt, om dess grund

blir så underminerad? Om det verkligen
skulle lyckas "gudlöshetspropagandan,

^tt 
göta slut på allt kristet och totalt

rensa ut det kristna korset från den euro-
peiska kulturen, då skulle man ha förlorat
två uedjedelar (om inte mer?) av den
egna kultursubstansen. Tror Ni, att t. ex.
Ert eget folk kommer aft kunna existera
med en sådan urlakad rudimentkultur,
där en vetenskapens diktatur har rängt
ut religionen ur hiärtana och en förtun-
nad morallära med möda upprätthåller
etiken? Kanske i en tid av välstånd som
nu, då man inte alltför mycket bekymrar
sig om andliga saker, ännu mindre enga-
gerar sig för dem. Men hur blir det när
de stormar bryter lös som Europa redan
länge har anat? Hur blir det i den verk-
liga rVästerlandets undergång>? Kommer
en mänsklighet, som inte längre vet nå-
gonting om Kristus eller äntligen har
förvisat honom till de >anakronistiska,
myternas rike, andligen art kunna över-
leva dessa stormar? Kommel civilisatorisk
halvbildning (med >objektiv" religions-
undervisning), barbarisk obildning, den
resterande individualismens jagbetonade
egensinne, massans platta kollektivitet att
kunna hålla stånd?

6.

Jagets självtillräcklighet, som inte be-
höver någon hjälp av Gud, är trots sina
imponerande åtbörder illusion.
Ingen kan i själva verket undvara en
annan människas udun. Den som stiger
in i ett flygplan eller i en buss måste
anförtro sig åt piloten eller chauffören
och är helt hänvisad till deras pålitlighet
och deras tiänster. I det moderna sam-
hället är detta beroende i otaliga fall
mycket mer utpräglat än förr, då eko-
nomi och kommunikationer inte vat ge-
nomorganiserade så in i minsta detalj och
det vetkligen ännu kunde finnas självför-
sörjande ensittare. I dag behöver var och
en den andres tjänst, som han betalar för.
Men han behöver också den andres offer,
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som han varken betalar eller kan betala.
För faders-, moders-, syskonkärlek, för
kärlek från äktenskapspartnern, barnet,
vännen men också Iör otaliga andra offer
för vår skull kommer vi alltid att stå i
skuld. Varje dag vi lever kräver kraft av

andra varelser eller till och med deras liv.
Människor, djur, växter dör för att vi
skall kunna existera. Genom ett kompli-
cerat nät av offer uppehåller oss Guds
kärlek, tills vi själva dras med i offret
för andra: han är den som i allas offer
offrar sig själv. Däri består hans ska-
pande, hans upprätthållande 

- 
hans kär-

lek. tr{ed ordet ,Ingen gud har dött för
migu f6slsss man från detta.

Alla katedraler och kristna konstverk,
hur underbara och oersättliga de än må
vara, och all kristen konst som kan tän-
kas uppstå intill tidens ände i hela värl-
den för att uttrycka tacksamhet för Guds
kärlek 

- 
allt detta tillsammans liknar

åndä bata småmynt av en jätteskatt som
är av religiös natur: Kristus har blivit
människa, har dött för oss och fortsätter
i sin kärlek att dö för var och en av oss.

Det är ett historiskt faktum som Ni
förnekat men som inte kan förnekas så-

som det faktum det är. Med Er protest

'Ingen gud har dött för mig, kommer
Ni ungefär tvåtusen år för sent. Det som
har skett kan inte göras ogjort. Lika litet
kan Ni vårja Er mot det astronomiska
faktum att jorden på samma gång vänder
sig runt sig själv och runt solen. Om Ni
ville protestera mot de$a, måste Ni följa
med i svängen i alla fall. Inför fullbor-
dade fakta får Er personliga frihet, Er
modiga ärlighet en bestämd gräns. Guds
kärlek bär Er och oss alla, och vi kan
alls ingenting annat göra än överlåta oss

åt den på samma sätt som åt vår planets
rörelse.

Rober, Bruun

Kinas intellektuella och kristen-
domen efter 1949

Kommunisternas maktövertagande år

ryqg 6[r Cred'o 196z: r9r) blev en chock
för många intellektuella. De började för-
stå, ac den nya situationen var en nöd-
vändig följd av en felaktig utveckling på
det andliga livets område. Inressant är
det faktum, att mänga kinesiska intellek-
tuella utanför det kommunistiska makt-
området under åren r95ol5r riktade
mycken kritik mot Fjärde maj-rörelsen.
Detta betyder att denna rörelses stjärna
dalat. En period var avslutad. Nu började
en ny fas i den andliga uwecklingen.

Medvetandet om att ha tarit med om
en tragisk omvälvning i Kina och den
tragiska situationen att nödgas leva utan-
för hemlandet verkade som en >utma-
ning> i Arnold Toynbees mening. Reak-
tionen blev intensiv eftertanke och stu-
dium. Vi skall försöka karakterisera de

olika reaktionstyperna.
Den första gruppen samlar sig omkring

Hu Shih som andlig ledare. Han spelade
en avgörande roll vid reformen av skrift-
språket. Han bekänner sig till Deweys
pragmatism och tror att vetenskap och
demokrati skall rädda Kina och världen.
Så långt står han och hans grupp ännu
kvar i Fjärde maj-rörelsens tankevärld.
(Jtom av Dewey är gruppen starkt påver-
kad av Russel och Northrop. I övrigt an-
ser de att kristendom och kommunism
kommer från samma rot, nämligen den
judiska intoleransen, och att båda därför
dr farliga för mänskligheten. Gruppens
mest betydande tidskrift år Tzih-you
Chung-kuo (Det fria Kina).

Nästa grupp, omkring tid,skriften Min-
Chu P'ing-Laa (Demokratisk tidskrift),
gör allvarliga försök att bygga upp ett
nytt Kina i andligt avseende med hjälp
av den kinesiska kulturens egen inne-
boende kraft. De ledande personlighe-
tetna i denna krets är T'ong Chiin-yi,
Ch'ien Mo och Mou Chung-Shan. Ch'ien
Mo är dessutom grundare av och rektor
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vid Shin Ya Shu Yiian, dvs. uNya Asien-
högskolanu, som grundades 1949. Den
har samma syfte som tidskriften. Av sär-

skild betydelse är att denna grupp intar
en ny, positiv hållning gentemot religio-
nen, vilken hittills sällan varit fallet i
icke-kristna kretsar.

En tredje grupp omfaaar arhangare
av en fatalistisk och epikureisk livsåskåd-
ning. Det är inte underligt, om kinesiska
intellektuella utifrån dagens förtvivlade
situation kommit att hysa sådana åsikter.
Då de är utbredda i hela Västern, liksom
de för övrigt hade många anhängare i
det gamla Kina, och därtill tillmötesgår
den mänskliga böjelsen för bekvämlighet,
kan man arrta. att de delas av rnänga.

En fjärde grupp bilda de unga studen-
ter, som flytt från det kinesiska fastlandet
till Hongkong, emedan de blivit besvikna
på kommunismen. De har kunnat grunda
ett förlag och utger böcker och tidskrif-
ter. Politiskt vill de varken veta av kom-
munismen eller Kuomintang. I fräga om
världsåskådning har de ännu inte klart
tagit ställning. Religiöst är de att be-
trakta som sökare. 

- 
Slutligen finns det

även sådana unga människor, som blän-
dade av ptopaganåa och patriotism för-
skrivit sig åt den kommunistiska ideolo-
gien.

För kristendomens framtid är det vik-
tigt, att de intellektuella, som söker efter
sanningen och ett livsideal, får större
möjlighet än nu att komma i kontakt
med kristendomen, detta såväl i Formosa
och Hongkong som i utlandet.

Vad de övertygade kommunisterna tän-
ker är inte svårt att veta. Deras hållning
är likadan som hos alla kommunister i
hela världen: en fullkomligt kritiklös un-
derkastelse under marxismen och parti-
ledningen, ett konsekvent och obarmhär-
tigt genomförande av denna lära pä alla
livets områden, en hårdnackad kamp för
världsrevolutionen med alla medel, såväl
våld, lögn och hot som finansiella medel,
diplomatiska förhandlingar osv. Med
grundandet av folkkommunerna har de

kinesiska kommunisterna än en gång vi-
sat, att de med all kraft och så snart som

möjligt vill förverkliga kommunismen. Vi
behöver här ej gä in på enskildheter. Det
finns mångfaldiga bevis på att den kine-
siska kommunismens andliga hållning
liknar en surrogatreligion.

Men inte alla kinesiska intellektuella
blev övertygade kommunister. Det var

blott en liten bråkdel av dem. Visserligen
hade kommunismen vunnit sin seger del-
vis genom de intellektuella. Men sedan

den en gång blivit herre över situationen,
sökte kommunisterna lägga strama tyglar
på sina bundsförvanter. Häri ligger tragi-
ken för dagens intellektuella i Kina. Man
måste srängt taget känna deras tidigare
verk (därvid tdnker jag framför allt på

universitetsprofessorerna) och deras egent-
liga tänkesätt för att i någon mån förstå
vidden av denna tragik. (Om situationen
t9t4-jj redogör en god artikel av L6on
Triviåre, Les intellectuels en Chine po-
pulaire, Mission Bulletin, okt.-nov.
1955.)

De intellektuella måste emellertid till
det yttre acceptera allt för att kunna leva

vidare och för att kunna arbeta på lan-
dets uppbyggnad. Men petsonligen sam-

tycker de inte till kommunismen, tvärt-
om avskyr de den. Det finns också inom
partiet de, som är tillräckligt klarsynta
för att efter den första ungdomliga hän-
förelsen avldgsna sig från den marxistiska
ideologien. Därom vittnar de otaliga do-
kument, som tillkommit under ude

hundra blommornas stora blomningu,
dvs. efter Mao Tse-Tungs tal i februari
1957. Denna period fick sitt slut genom
den ledande artikeln av den 8 juni 1957
i Jen Min lih Pao, som vände sig mot
uhögerawikelsenn, dvs. mot den frimo-
diga kritik, som inte motsvarade partiets
önskan.

Trots allt ser sig Kinas kommunistiska
parti wunget att begagna sig av de så kal-
lade >borgediga intellektuellau och lång-
samt omskola dem, eftersom Kina har
brist på intellektuella. Allt fler sådana
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har också upptagits i partiet, t. ex. kända
vetenskapsmän som Chien Hsueh-shen, Li
Ssu-kuang och andra. Bland de yngre är
värvning till medlemskap i partiet ännu
intensivare. I skolorna och som villkor
för inskrivning i en högskola är marxis-
men-leninismen och Mao Tse-Tungs och
Liu Shao-ch'is läror obligatoriska. Med
tiden blir alltså talrika intellektuella an-

tingen partimedlemmar eller i varje fall
starkt kommunistiskt påverkade.

Hur ställer sig dessa intellektuella till
religionen? Det är självklart, att de med-
vetet eller omedvetet övertar alla hätska
påståenden om den och särskilt om kris-
tendomen. Likväl fordrar kommunismen
av sina anhängare stor idealism och full-
komlig hängivenhet för det gemensamma

målet. Redan före övertagandet av mak-
ten utgjorde en liknande idealism en
gynnsam atmosfär bland den studerande
ungdomen. En artikel av A. Road i tid-
skriften Cbina Missionary (jan.,febr., april
ry49) kanktäriserade de kinesiska suden-
terna med otden ,desire for a hard life
and the thirst for sacrificer. Även den

självbiografiska skildringen av Maria
Yen, student vid Peking-universitetet, be-
kräftar detta. (Se Maria Yen: China
Aratzt den Reisnapf aas,Ify'iet 1957,F,d.
\(/ancura Verlag.) Det är sannolikt att
denna atmosfär hålls vaken genom de

ständiga uppropen. För övrigt tar kom-
munisterna sin sak allvarligt, särskilt i
fråga om den objektiva sanningen. Allt
detta kan en dag bli en ansatspunkt för
ett äkta möte med Heren Kristus, som

är >vägen, sanningen och livetu.
Vi har sett vilket hårt öde som träffat

Kinas intellektuella. De tilldragelser un-
der är 1957, som vi tidigare nämnt, vitt-
nar om ett vittomfattande andligt oros-
tillstånd. Den förstår människosjälen då-

ligt, som tror att denna oro stiilats ge-

nom den kommunistiska regeringens
stränga ätgfuder. Allt tyder tvärtom på

att dagens Kina mer än någonsin befin-
ner sig i andlig rörelse. Den andliga bryt-
ning, som tog sin början för ungefär
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hundra år sedan och framför allt var myc-
ket märkbar pä zo-talet, fortsätter ännu
att verka. Det är vår uppgift att med det
kristna budskapet stilla den andliga
hungern hos dem som nu eller senare

blivit besvikna på kommunismen. Ett
storartat försök av en kinesisk präst under
kommunistiskt herravälde har visat, hur
ungdomen, som ständigt står under kom-
munistisk uppfostran, trots detta intres-
serar sig för kristendomen och till och
med kan omvända sig. Den kinesiske
prästen beråttar, att katolska broschyrer
angående den förmenta oförenligheten
av religion och vetenskap framkallat en

Iivlig diskussion bland gymnasisterna i
Suchow. En studiecirkei i den katolska
läran startades. I juni r95o tilihörde 85

denna cirkel. I slutet av november var det
redan 3r5. Siffran växte ständigt. Prästen
var ivrigt verksam med att förbereda ett
tiotal gymnasister till dop före julen.
Denna rapport blev så att säga skriven
med blod, ty författarcn anmärker i en
fotnot: "I sista stund uppstod en storm
mot verket; man har redan företagit åt-
gärder mot dem som studerar den katolska
läran.u Referenten, initiativtagaren till
detta storartade försök, blev senare häk-
tad. Men den erfarenhet som på ett så-

dant hjältemodigt sätt vunnits i helt kom-
munistiskt orienterade skolor måste vara
en tankeställare för oss alla. Trots att
kornmunismen är mycket farlig finns det
för de kristna inget skäl till pessimism.
Kommunismen själv väcker till en viss
grad medvetandet för de reiigiösa proble-
men. I varje f.all visar denna erfarenhet,
att den under komrnunismen uppfostrade
ungdomen ingalunda är otillgänglig för
religionen. Vi behöver alltså framför allt
en tidsenlig apologetik.

Dessutom måste de kinesiska kristna
övertaga det andliga arv, som ligger i
kristendomens rika wåtusenåriga erfaren-
het i Väst- och östeuropa, och utföra
systematiska översättningsatbeten. Utan
tvivel måste i första rummet komma
verk, som är tillgängliga för utomstående,
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icke-kristna intellektuella och som kan ge

tillförlitlig upplysning om kristendomens
sanna väsen.

Självklart är ett rent övertagande av

västerländska förebilder otillfredsstäl-
lande. Det skulle leda till kulturell rot-
löshet och främlingskap. Det var säkert
ett av feien hos kristendomen i Kina, att
den i motsats tiil buddhismen, som var
synkretistisk (vilket var den andra ytter-
ligheten), blev en andligt och kulturellt
isolerad grupp. Slutligen äger Kina ett
eget, rikt kulturarv, som måste assimileras
av kristendomen på samma sätt som den
grekisk-romerska kulturen. Båda sidor
kommer att berikas därigenom. Detta kan
dock inte ske genom att urskillningslöst
gripa tillbaka på de gamla kulturfor-
merna, vilka ofta awisas såsom gammal-
modiga och bara skulle belasta kristen-
domen. Ett svårt och maktpåliggande
arbete förestår oss för att vinna en dju-
pare insikt i den kinesiska kulturen och
finna rätta ansatspunkter för kristianise-
ringen. I dagens läge gället det att hjälpa
Kina, som lever i en brytningstid, att
finna en kultur, som lättare öppnar sig
för kristendomen.

Då den nuvatande omvälvningen inte
bara åt av kulrurell utan också av poli-
tisk, ekonomisk och social natur, måste
kyrkan visa ett äkta intresse för dessa pro-
blem. Det har hon väi också tidigare
gjort; men hon har inte framlagt något
konkret, realiserbart program, under det
att kommunismen utifrån sitt väsen lagt
huvudvikten vid de politiskt-ekonomiska
frägotna. Det är nödvändigt, att också vi
kristna studerar dessa frågor grundligt,
inte av opportunism eller sympati för det
nuvarande systemet utan helt enkelt för
att se realiteterna. Om man rycker om det
eller inte, så genomgår Kina faktiskt en
oerhörd omvandling, på vilken flera
hundra millioner människors öde beror.
Det skall aldrig ens i framtiden åter-
vända till de tidigare förhåilandena. Man
kan blott bygga vidare på den givna situa-
tionen. Men när Kina en gång åter öpp-

nas, blir det av avgörande betydelse, om
vi kristna möter det sociala problemet
med tomma händer eller med en grund-
ligt genomtänkt konkret plan för förverk-
ligande av social rättfärdighet.

Här måste ännu en gäng frägan om
litteraturen ställas. Vi har visat, hur stor
andel litteraturen hade i det nuvarande
Kinas omvandiing. Också för den kom-
mande utvecklingen kommer litteraturen
att spela en avgörande roll. Det är då be-
klämmande att fastställa, hur djupt den
litterära standarden sjunkit sedan tjugu-
eller trettiotalet. I det röda Kina år Iör-
fattarverksamhet en otacksam affär, eme-
dan det finns för många ,klosterregler'
(uttrycket härstammar från Mao Tse-
Tung). Sålunda skriver man näsran un-
dantagslöst färglöst och långtråkigt efter
föreskrivna mönster; man beskriver ar-
betshjältar eller hjältinnor osv. Det är då
ej förvånande, att eo bibliografisk halv-
månadstidskrift i Peking måste meddela,
att de erfarna föfiattarna hellre drar sig
tillbaka för att utforska den gamla klas-
siska litteraturen än att producera nya
verk; att en undersökning bland fjärde
årets srudenter vid ett universitet gav föl-
jande resuitat: av 3 338 lästa böcker var
blott 4,3 % nutidslitteratur, under det att
t'7 Yo var litteratur före t94z och 66,2o/o
klassisk litteratur. Av samma anledning
behövde fötlaget >Folklitteratur> r9J7
använda endast r7 % av sitt papper för
kommunistisk litteratur, under det att

45 9/o disponerades för klassiker.
Vad den icke-kommunistiska litteratu-

ren i Formosa och Hongkong beträIfar,
är bilden ej heller ljus. Äntingen beskri-
ver den kommunisternas våldsdåd eller
också innehålier den intetsägande kärleks-
historier. Ett positivt ideal fattas uppen-
barligen. Det är mycket önskvärt att
nägta ^v det kristna idealet genom-
trängda författare skapar en ny litteratur,
som varken är kopior av den gamla litte-
raturen eller av den västliga, utan är en
levande syntes. I detta sammanhang syns

den väg, som det röda Kina beträtt för
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musiken, vara i princip riktig. Man strä-

var nämligen där att fä fram en syntes

av kinesisk och västlig musik, varvid man

lägger särskild vikt vid den kinesiska
folkmusiken. En bearbetning av de re-
ligiösa sångerna i denna anda skulle vara
värdefull.

Tbaddäus Hang

Kyrkan i Kotea

I mars ry62 gjorde påven Johannes
XXIII de tolv apostoliska vikariaten i
Korea till biskopsstift med undantag av

det svårt härjade Toekwon i Nordkorea.
Denna åtgärd sammanhänger med den
påfallande kraftutveckling, som utmär-
ker kyrkan i Korea. Aren 1957-6r har
antalet katoliker ökat med tjyo till
sammanlagt omkring 6oo ooo.

Kyrkan i Korea har en lång historia
och räknar många marryrer. Den kämpar
också idag med stora svårigheter. I Syd-

korea hat endast fyra av de nio stiften
inhemska präster och prästbristen efter
kriget år alltjämt kännbar. För närva-
rande finns det inte mer än z8z inhemska
präster och 236 utländska.

Viktiga åtgärder har dock vidtagits för
att häva prästbristen. Tidigare fanns en-
dast ett seminarium, i Söul, grundat 1892.
Ar 196z tillkom ett i Kwang Ju, upp-
kallat efter den apostoliske prefekten
mgr. Brennan, som rgjo tillfångatogs av
kommunisterna och sedan dess är försvun-
nen. För närvarande studerar 3oo semi-
narister i Korea eller Rom. Dessutom
finns det många ungdomar i de s. k. små-
seminarierna.

Man måste dock räkna med att semi-
naristerna får sin utbildning avsevärt för-

senad. Enligt regeringens bestämmelser

kommer de nämligen, liksom studenterna
vid universiteten, att inkallas till en tre-

årig värnplikt redan före eller under stu-

dietiden. Prästutbildningen har även för-
svårats därigenom att regeringen numera
kräver enhetliga inträdesprov vare sig
det gäller studier vid univetsitet eller
prästseminarium 

- 
ds11a för att höja

nivån på de högre studierna; alltför
mänga, även sådana utan egentliga för-
utsättningar önskade nämligen tidigare
bedriva akademiska studier. Som en följd
av dessa krav godkände den officiella
prövningskommissionen helt nyligen en-

dast 33 av de 47 sökande, som önskade

studera vid prästseminariet i Söul.
Även på annat sätt skapar regeringens

rigorösa krav på inträdesprov vissa svå-

righeter. De katolska skolor, som förbe-
reder sådana prov, har svårt att hävda
sig i konkurrensen i brist på utrustning
och lockar därför endast mindre begåvade
elever. Dessutom försummas religionsun-
dervisningen, då eleverna ägnar all tid
att förbereda de väntande proven.

Trots sina brister är dock de katolska
skolorna uppskattade även av icke-
kristna. Det gäller särskilt flickskolorna,
därför att de ger en solid moralisk fost-
ran och håller gränsen klar mot den in-
trängande materialismen.

I Söul finns för närvarande fyratusen
katolska studenter. Vid det katolska uni-
versitetet studerar z5o manliga och 5o
kvinnliga studenter. Ett modernt stu-
dentskehem har nyligen byggts, men re-
surserna för studentsjälavården i Söul är
helt otillräckliga. I stort sett kan situatio-
nen i Korea bäst karakteriseras av det be-
kanta bibelordet om den myckna skörden
och de alLtf.& fä atbetarna.
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lfaldemar I{ammenhög: I en ryd'engehA by. Stockholm 1962,
\Tahlström & \?'idstrand. Kr. 18: jj, 23i jo.

Det är ingen mark att bygga på, min älskade. Stockholm r962, \(&\7.
Kr. z4: ;-o,29i ;-o.

Hammenhög reste till England för att skriva färdig romansviten om Peter Larsson.
Det första resultatet blev emellertid en liten reseskildring från Devon och byn Buck-
fast med dess benediktinkloster. Som vanligt beundrar man författarens förmåga att
skildra miljöer och människor. Kapitlet ,Engelska benu med dess levande beskriv-
ning av nationalåkomman gikt och reumatism är en liten pärla. Munkarnas teater-
föreställning är också roligt skildrad, men författaren är nog litet för kritisk mot
det konstnärliga resultatet av munkarnas ansuängningar. Att kunna ha mycket roligt
åt små ting är nämligen en viktig förutsättning för ordenslivet.

Vackra vinjetter av Eva Clayton pryder boken. De är kanske orsaken till det rätt
höga priset för en till omfånget liten volym.

Så kom emellertid till slut den sista volymen om Peter Larsson. Titeln är ett citat
ur boken, men den ger knappast någon inblick i handlingen.

De som följt recensionerna av svitens tre första volymer (Credo 196o: 237 1.,

196r:248 f.) förstår till {ullo att recensenten väntat på, för att inte säga längtat efter,
upplösningen av det drama, som började pä Regeringrgatan. Hammenhög har väl
aldrig försökt sig på ett så stort upplagt tema och lyckats så väl hittiils.

Förhoppningarna infriades nu tyvärr inte. Visst blixtrar Hammenhög till ibland,
när han t. ex. summerar hedonisten Freds hela livssyn genom att beskriva hur han
äter middag (s. rz5 ff.). Faster Irmas analys av Peter och hans problem är i all sin
enkelhet djuplodande (s. z;:). Att Peter till slut går i kloster (ömtåligx behandlat i
oratio obliqua) är inte ologiskt, om man tänker på det magnifika brevet till ålder-
mannen, som avslutade Helga Lekantens gränd,, Då verkar det snarare nödlösning
att läta Ålf Skedin mörda Ållan Jonsson av misstag, även om man drog en lättnadens
suck att bli av med den föga älskvärde ynglingen.

Episoderna som skildras i denna volym verkar emellertid nästan osammanhängande;
de långa dialogerna är nog inte författarens sryrka. Sett mot bakgrund av de tidigare
delarna i sviten framträder dock huvudtemat: försoning. Till en början förlöper
den enbart på det mänskliga planet. Peter får alla tånkban materiella möjligheter
att sona och hjälpa sina medmänniskor. Men i sista hand måste han l*a sig att han
leker med gudomliga kategorier, som inte kan ersättas av mänsklig välvilja, hur
ärlig och uppoffrande den än mä vara.

Det är ett tema som är väl värt att behandla, särskilt för en samtid, som glömt
bort vad det betyder att sona och offra. Kanske var ämnet för krävande för att tillåta
ett godtagbart slut i romanform. Men även om man är besviken på slutet, så framstår
Hammenhögs romansvit som till tre fjärdedelar utomordentligt lyckad. Berättelsen
om Peter Larsson är väl värd atr läsa och bör anses som en höjdpunkt i Hammen-
högs författarskap.

Lars Roorb SJ
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Mest historiskt

Att skriva en kortfattad världshistoria
hör inte till de lättare uppgifterna. Den
moderna historieforskningen har i stort
sett intagit en negativ hållning mot syn-
tetiska försök i stil med Toynbee's visio-
ner, och det är förståeligt att amerikana-
ren Joseph Reithet lägger tonvik-
ten på det sakliga i Prismas uärld'shistoria
(Stockholm 1962, Prisma. Kr. 8: :o).

Ur saksynpunkt är boken ganska lyc-
kad. Det går inte att undvika en och
annan felaktighet, när man behandlar ett
så stort ämne, men bristerna är inte sär-
skilt påfallande. Man kan dock t. ex. sätta
ett frågetecken bakom epitetet ,välvillig,
om rToo-talets upplysta despoter. Förenta
Staternas kolonialistiska metoder i Latin-
amerika förbigås helt med tystnad, och

Jaltakonferensens skuggsida belyses ej
alls. Ur kristen synpunkt är det egendom-
ligt att Jesu historiska gestalt ågnas Iårre
rader än Mohammed, och det är förbryl-
lande att anglikanerna utan vidare kallas
katoliker.

Rent principielit måste man dock rea-
gera mot den ensidiga helhetsbilden. Det
är en politisk historia med långa serier
av kungar och krig utan allvarliga försök
att skissera bakgrunden. Den kultutella,
id6historiska och ekonomiska aspekten är
ytterst knapphändigt behandlad och ar-
betas inte in i sammanhanget. Så kan
man inte skriva historia i vära åagat.
Boken är dessutom varken medryckande
eller rolig att läsa, uots förlagsreklamens
löften. Det är synd, ty vi skulle behöva
en kortfattad världshistoria, som man
kunde rekommendera.

Professor Sten Carlssons Bonde-

lträst-ämbetsman (r962, Prisma. Kr.
6:5o) år däremot både lättläst och in-
tressant. Det är en omarbetad utgåva av
hans bok från r95o om svensk stånds-
cirkulation. Prof. Carlsson belyser med
många konkreta exempel de sociala om-
välvningar som försiggått från och med
r68o-talet till våra dagar. Boken är ett
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fint exempel på hur en rad detaljunder-
sökningar kan byggas ihop och göras le-

vande. Vi får en lärorik inblick i vårt
samhälle under gångna århundraden ur
en icke oviktig synvinkel. De många bio-
grafiska hänvisningarna bidrar att göra
läsaren personligt intresserad i ärnnet.
Lärdomen är inte självändamål utan an-

vänds till att ge oss en både vederhäftig
och läsvärd bok.

Intressant och välskriven är också fil.
dr Atf Äberg s lrlands historia (Stock-
holm 196r, Natur och Kultur. Kr. rr:5o
-r5:5o) i serien Kuburländ.ernas histo-
ria. Förfiattarcn har tidigare givit oss en
introduktion till Den gröna ön (Stock-
holm 1956, LT) men det var mer dagens
Irland med personliga intryck av land och
folk som där presenterades.

Att skriva om Irland betyder att be-
handla relationerna mellan Irland och
England, ett mycket brännbart ämne.
Trots sina uppenbara sympatier för irlän-
darna förfaller Åberg inte till någon en-
sidig bedömning av sakfrågan. Särskilt
den modernare tidens historia -- här
skildrad på ett fängslande sätt 

- 
visar

att man inte löser alla problem bara ge-

nom att hänvisa till de uppenbara orätt-
visor, som engelsmännen begått. I sista
hand är de romantiska och stridbara kel-
terna ofta själva sina värsta fiender. Trots
detta kan man inte undgå att bli med-
ryckt av författarens entusiasm för foiket.

För att få en allsidig syn på Irland bör
man lämpligen läsa Åbergs båda böcker
Irlands historia och Den gröna ön. Yill
man komplettera bilden av nutidens Ir-
land kan den engelske journalisten
Honor Tracy's Mind yoa, I'ae said.

notbing (196r Penguin) också rekom-
menderas. Ofta ytlig, frän eller oförskämd
säger hon sin oförblommerade mening.
Men i all sin ensidighet ger hon oss in-
biickar i itländskt kynne som kanske inte
hade kunnat levandegöras på annat sätt.
Stilistiskt är boken dessutom i högsta
klass.

I lrlands historia finns givetvis ett ka-
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pitel om landets skyddshelgon. A I f
Åberg har i Sa,nAt Patrick 

- 
legen-

d.en ocb rnänniskan (Sthlm 1962, Petrus
de Dacia. Kr. 3: z1) byggt ut detta till
en kort helgonbiografi. De historiska
problemen ät mycket omdiskuterade, men
föÅattaren lyckas behandla ämnet veten-
skapligt utan att dfuför göra S:t Patrick
mindre levande för oss. Det är en svår
konst, men dr Åberg hör till dem som
kan den.

Ett stycke kultur- och lärdomshistoria
pl€senteras av den danske idåhistorikern
Olaf Ped.ersen 1 Mid.d,eldlderens uerdens-
billede (Köpenhamn r962, Munkgaards.
Dkr. 8: 

-). 
Det är en serie radioföredrag

som här samlats till en bok med intres-
saflta illustrationer.

Pedersen behandlar huvudsakligen
astronomins utveckling fram till r 5oo-
talet och reviderar den ännu gängse upp-
fattningen om ,'den mörka medeltidenu
på ett lättläst och överrygande sätt. Både
skolungdomar och vuxna kan ha stor
glädje av boken. Den ametikanske pro-
fessorn Haskins forskningar i ämnet har
visserligen redan saft sina spår i svensk
kulturhistoria 

- 
vi tänker närmast på

kapitlet om renässansens bakgrund i Nor-
stedts världshistoria. Men Pedersen ger
oss nya och intressanta synpunkter. Han
har omfattande kunskaper om medelti-
dens tankevärld och presenterar >natur-
vetenskapens förhistoria", om vi får kalla
den så, i sitt organiska sammanhang med
denna tankevärld. Särskilt välskrivet är
det sista avsnittet i hans bok om förhål-
landet mellan den moderna världsbilden
och traditionell medeltida filosofi. Efter
medeltiden sökte sig naturvetenskapsmän-
nen ofta från universiteten till enskilda
forskningsinstitutioner, och så småningom
blev motsättningen mellan naturvetare
och aristoteliker mycket kännbar. Detta
beror på den ändrade uppfattningen av
aristotelismen. oDen kom in i medelti-
dens tankevärld som en stormvind, som
rensade luften och verkade befriande för
vetenskapen tack vare sin empiriska prin-

cipu (s. rrr). Senare blev den gammal i
gården och låstes fast i ett system. Åristo-
telismen blev auktoritetstro. Under r6oo-
talet var konflikten meilan den och

den fria forskningen särskilt kännbar,
och det gäller även vårt eget land. Vi be-
höver i det sammanhanget bara tänka på

den cartesianska striden i Uppsala.
Boken är lätdäst och väiskriven, och

rekommenderas pä det varmaste. Det
vore lämpligt att få en svensk översätt-
ning för ztt göra den tillgänglig för en

bredare publik.
Astronomisk historia skiidras också i

Henrik Sandblad s Nicolaus Coper-
nicus (Stocl<hoIm 1962, Natur och Kul-
tur. Kr. 8: 5o). Det är förvånansvärt nog
den första monografi över Copernicus
som utkommit på svenska.

Sandblad tecknar en levande bild av
astronomeri och humanisten. Den myckna
lärdomen betungar ej framställningen
utan förmedlas på ett lättiligängligt och
behagligt sätt. Resultatet blir en bok som
man gärna'rill rekommendera.

Man kan dock inte undgå att jimf.öra
Pedersens och Sandblads böcker; båda för-
fzttatna är docenter i id6- och lärdoms-
historia. I mänga stycken är de helt jäm-

spelta och man har svårt att ge någon
företräde. Men till sist väger dock våg-
skålen över till Pedersens fördel.

Sandblad framhäver med större skärpa
de fysikaliska teoriernas betydelse i dis-
kussionen om världsalltets konstruktion,
och det är en punkt som är av största

betydelse. Han ger oss också rätta per-
spektiv när det gäller att bedöma den
faktiska betydelsen av Copernicus, Kep-
lers och Newtons insatser.

Men mot detta står en viss tveksamhet
när det gäller att dra slutsatser av sina
egna påståenden. Det tar ,rsin rundliga
tid, för nyupptäckter att slå igenom,
,idöhistoriska förändringar, sker lång'
samt (s. 6l). DL skall man inte förvåna
sig orn även en forskare som Copernicus
bara lyckades bryta med vissa av sin sam-
tids föreställningar. Människan är ett
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vanedjur, och en enskild individ förmår
i allmänhet inte att radikalt lösgöra sig
från gängse uppfattningar mer än på en-

staka punkter. Detta faktum behöver inte
nödvändigtvis vara uttryck för auktoritets-
tro. Något slags auktoritetsberoende har
nog alla människor, och så radikalt olika
är säkerligen inte arbetsmetoden i dag,

även om det finns pätagliga skillnader.
Kommer man så till frågan om den

id6historiska betydelsen av den coperni-
kanska världssynen, synes det svått att
acceptera Sandblads påstående att den
skulle innebära eo udegradering av
mänskligheten från dess självklara plats
i den gudomliga skapelseordningenn (s.

z9). Förvisso kunde någon prästman för-
ledas till dylika utsagor geriom att blanda
ihop den aristoteliska kosmologin med
teologi, men han var i så fall en dålig
teolog. Den medeltida väddsåskådningen
var sannerligen inte antropocentrisk, även
om den var geocentrisk. Gud, Skaparen

och Flerren, var verklighetens mittpunkt.
I\fänniskan intog en särställning som

animal rationale med en personlig vär-
dighet och integritet. Men denna värdig-
het var ett resultat av Guds skapelse och
helgelsen genom nåden. Teologiskt sett

kunde detta inte på något sätt influeras
av astronomiska spekulationer om världs-
alltets fysiska medelpunkt, lika litet som

teorier om rummets oändlighet skulle
inneburit nya vyer. Inga astrofysiska ut-
sagor om världsalltets oändlighet kan hel-
ler tävla med de medeltida teologernas
och filosofernas utsagor om Guds oänd-
lighet (som e.y' finner sina gränser i en
matematisk formel utan är positivt oänd-
lig 

- 
en helt annan kategori). Har då

inte snarare den moderne Einstein smält
ihop vårt världsallt med sin relativitets-
teori ?

Sandblads framställning är just i detta
avseende mindre tillförlitlig än Peder-

sens. Men ensidigheten är ej så genom-
gående eller ofta förekommande att den
fråntar hans bok ett stort värde. Får vi
kanske hoppas att en andra upplaga om-
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arbetas pä nägra punkter mot bakgrunden
av Pedersens helhetsbild?

En skönhetsflåck it att Johannes Dan-
tiscus endast omnämnes som usynbarligen
en viljestark och ganska hänsynslös man,
(s. +r) därför att han som biskop tog
itu med reformåtgärder i stiftet Frauen-
burg. Det rör sig om den kände huma-
nisten, en god vän till Erasmus och
många samtida lirda, inklusive Johannes
och Olaus Magnus.

Att den bildade r6oo-talsmänniskan
inte uppfattade den moderna vetenska-
pens genombrott som en orsak till fun-
damentala omvärderingar av den religiösa
frägan visar Nils Stensen tydligt. Pater
Gustav Scherz i Köpenhamn, som
utger den berömde danske naturvetarens,
konvertitens och biskopens samlade skrif-
ter, presentefar nu en tysk översättning
av Parocborum hoc age eller Hirtenplicht
(Miinster r962, Äschendorff. DM 7: -).I detta herdabrev till prästerskapet i
Miinster fullföljer Stensen traditionen
från Carlo Borromeo och Gregorio Bar-

barigio för att försöka genomföra de re-
former som beslutats på Tridentinum. De
härda anklagelserna i skriftens börian
tempereras med en vis och god handleC-

ning i det andliga livet och riktlinjer för
själavården, som äger sin giltighet även

i vår tid. Pater Scherz har som vanligt
skrivit en lärd och intressant inledning.
Det vore verkligen på tiden att man även

här i Sverige skulle intressera sig mer för
Stensen, som ju visar vägen till en syntes

i den dagsaktuella frågan om tro och
vetande.

Herder Verlag ger ut Gescbichte d'es

hl, Dominikur, en översättning av den
franske patern M.-H. Vicaires OP
biografi i två volymer. Den föreliggande
delen (Freiburg 1962. DM 36: -) 

be-
handlar Dominikus' liv fram till ordens
egentliga grundande. Som bekant finns
det inte alltför många dokument om den
perioden i hans liv. Författaren, professor
i kyrkohistoria vid universitetet i Fri-
bourg, använder sina stora kunskaper för
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att ge oss en fyllig bild av den miljö i
vilken ordensstiftaren växte upp. Det är
utan tvivel den mest väldokumenterade
biografi över Dominikus som utkommit

- bara fotnoterna i första delen upptar
ro7 sidor.

Tyvärr har författaren inte lyckats be-
mästra denna uppsjö av fakta. Man orkar
inte med alla detaljer, särskilt som det
brister en del i dispositionen. önskan att
kunna säga mer om Dominikus' tidigare
liv än man verkligen vet, gör att hypo-
teser, retoriska ftägor och tentativa und-
randen bryter texten hela tiden. En klar
åtskillnad mellan historiska fakta, speku-
lation och fromma citat saknas också
genomgående. Resultatet blir en ofta be-
svärande stilblandning.

Man förvånar sig också över den bris-
tande inlevelsen i miljön. Alltför mycket
förklaras ur modern synvinkel, och reso-
nemangen blir lätt apologetiska. Det gäl-
ler särskilt den ömtåliga albigenserfrågan,
en centralpunkt i Dominikus' liv. De
stackars kättarna blir huvudsakligen ob-
jekt för helgonets dygder och apostoliska
iver. Det är ej god historieskrivning.

Dominikus själv blir inte heller sär-
skilt levande, då författaren i sin iver att
anf.öra alla detaljer och hypoteser glöm-
mer bort att ge oss en helhetsbild av ho-
nom. Den ende person som väcker vår
uppmärksamhet är Diego av Osma, Do-
minikus' biskop och inspiratör, som fak-
tiskt kommer att framstå som huvudper-
sonen i denna första del av biografin.

Det är beklagligr att så mycket möda
gett ett så magert resultat. Men boken
har ändå sitt stora värde. Den som redan
känner och älskar Dominikus kan med
hjälp av Pater Vicaires' studier bygga ut
bilden av helgonet och hans samtid. Mao
får visserligen sovra en del bland alla
fakta, men glädjer sig åt att få sin kun-
skap berikad i så många riktningar. Låt
oss därför kalla biografin definitiv som
materialsamling. Den utgör en nödvän-
dig förutsättning för en fullständig och
levande biografi. Det är dock en uppgift

som helst borde överlämnas åt någon
annan än den kanske alltför lärde profes-
sofn.

För att få en bättre helhetsaspekt på
albigenserna kan man oreserverat rekom-
mendera R. A. Knox's Enthusiasm.
Den kände engelske bibelöversättaren an-
såg själv detta religionshistoriska verk
som sitt opus magnum. Det är med tack-
samhet vi fastställer att Oxford University
Press, N.Y., nu utgivit den som en stöfre
pocketbook i Galaxy serien (196r. Kr.
rB: 

-). Kapitlet ,The underworld of the
Middle Ages" ger oss en mer levande
bild av katharerna och valdensarna än
Vicaires lyckades med. Knox sätter in
albigenserna i sitt religionshistoriska sam-
manhang och öppnar helt nya perspektiv
för oss. Den engelska litterära stilen med
sin lärda lekfullhet skiljer sig från kon-
tinentala vetenskapliga verk och uppnår
genom Knox's fina penna nära nog per-
fektion. Huvuddelen av boken uppehåller
sig vid 16oo- och rToo-talets väckelse-
rörelse. Enthutiasm är ett så betydande
verk att vi hoppas kunna återkomma till
det mer i detalj.

Vissa aspekter till belysning av domi-
nikanernas första tid i vårt land får vi
i docent Sten G agnör s uppsars )I
knutzs kunungs daghumu, särtryck ur
juridiska föreningen i Finland.s Tid.skrift
t96t, häft z-3. Rättshistorikern Gagn6r
sysslar visserligen huvudsakligen med ett
källkritiskt problem i den medelti d,a lag-
stiftningen. Det rör proveniensen av vissa
lagregler från sent rzoo-tal i östgötala-
gen. Författaren behandlar saken på ett
briljant sätt, och når fram till en lösning
som möjliggörs blott genom hans stora
kunskaper om europeisk medeltida id6-
historia. Lagändringarna beror enligt hans
åsikt på inflytande från den kanoniska
lagstiftningen, och han visar, att den in-
trikata sakfrågan kan lösas om man räk-
nar med den roll som dominikanorden
spelat i vårt land redan under rzoo-talets
början. Det är en uppsats för specialisten,
men helt fascinerande och värd att upp-
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märksammas av dem, som studerar domi-
nikanordens historia i vårt land.

Skandinavisk kyrkohistoria uppmärk-
sammas i Die Reforntation in d'en nor-
d.iscben Länd.ern (Regensburg 1962,
Kösel. DM 9: 8o). Trots att författaren
Georg Schwaiger hör hemma i en

annan kulturmiljö (professor i Miinchen)
har han åstadkommit en bok, som är iäs-

värd även för svenskar. Vissa detaljer är
visserligen felaktiga men de är förvånans-
vfut fiätaliga. Bibliografin i bokens slut
är en av de bättre sammanställningar
över ämnet som finns. Författaren över-
värderar Holmquists insats, men man får
inte glömma att dennes verk fortfarande
är den enda kyrkohistoriska handboken i
svensk reformationshistoria. Mycket har
hänt i den historiska forskningen sedan

dess och en hel del återstår att göra.

Så torde reformationen inte ha utveck-
lats så snabbt under r53o-talet (s. 136)
och Laurentius Petris insatser i svenskt
kyrkoliv före r55o-talet har knappast va-
rit så betydande som gjorts gällande (s.

r38). Man saknar Kloster-Lasses namn i
skildringen av Johan III:s tid och dr
Ådells värdefulla undersökningar angå-
ende 15z6 års översättning av Nya testa-
mentet förbigås med tystnad (men det har
även svenska kyrkohistoriker gjort sig
skyldiga till).

Det är inte lätt att ens på svenska
finna någon kortare sammanfattning av
reformationshistorien i vårt land, som
motsvarar den prof. Schwaiger skänkt oss.

Vi vill därför rekommendera den med
varm hand och önska författaren lycka till
med fortsatta forskningar i ämnet.

Lars Rooth SJ

\Tright Miller: Ryssarna
som männitAor. Stockholm r962,
Prisma. Kr. 5: 5o.

,En nation skall i sista hand bedömas
mera efter sina människor än efter sin
maktn, skriver lJ(right Miller i denna
bok. nDet är också mera sociala än poli-

tiska synpunkter, som han framlägger.
Mänga års vistelse i Ryssland, både i
freds- och krigstid, liksom fullständig be-
härskning av det ryska språket har gjort
honom väl förtrogen med sitt ämne.
Mycket intressant och påtagligt skriver
han om den karaktär och de traditioner
som alstrats av det ryska klimatet och
iandskapet, av böndernas hårda och en-
formiga liv, av tsarerna och den ryska
kyrkan och av revolutionen. Skildringen
kunde kanske ha vunnit på större kon-
centfation. Författaren hemfaller gfuna ät
en viss mångordighet.

Ryssarna är generösa och vänliga, säger
föfiattaten, och däri måste man instämma.
Deras uppträdande mot främlingen kan
vara bryskt och trumpet, rnen de är lika
bryska mot varandra. Ryssen förställer
sig inte. Han döljer inte sina känslor på

samma sätt som t. ex. engelsmannen, kon-
staterar Miller. Känslan för gemenskap

är mycket stark och är inte densamma
som vare sig kamratskap eller national-
känsla i länder längre västerut. Miller
menar, att den tyska gemenskapskänslan
i viss utsträckning har vidmakthållits av
den ortodoxa kyrkan men att den inte
ensam är orsaken, ty då skulle liknande
känslor vara förhanden även i det orto-
doxa, individualistiska Grekland, uSob6rn,
benämningen på en katedral i Ryssland,
betyder från början samling, och en vä-
sentlig förutsättning för salighet har all-
tid varit att stå samlade. Denna känsla av
gemenskap uppleves intensivast, skriver
Miller, under påskgudstjänsterna, vid
vilka forttarande stora skaror av ryssar
sluter upp. Författaren jämför västkyrkan,
som mera betonar Kristi mänskliga natur
och den enskilda människans strävan att
följa i Jesu fotspår, och östkyrkan, som
mera betonar Kristi gudomliga natur, som
kan bli tillgänglig för vanliga männi-
skor genom sakramenten.

Om kyrkans hårt beträngda läge och
religionens framtid i det kommunistiska
Ryssland nämner författaren tyvärr intet.
Det är dock anmärkningsvärt, att rrots
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gudlöshetspropagandan kyrkorna är över-
fulla och 

^tt 
m n låter döpa barnen i

den utsträckning, som verkligen * fallet.
Den mentalitet, som den ryska kyrkan
alstrat, har inte förlorat sin inverkan på
mentaliteten hos ryssarna, skriver Miller,
De dr alkjdmt övertygade om att de ge-

nom att gemensamt deia en upplevelse 
-gudomlig i gudstjänsten, skapad av män-

niskor i kommunistiska sammanhang 
-bevanr en sannare mänsklighet än en

västerlänning kan vata delaktig av i sin
överkultivering av det individueila.

Livegenskapen gjorde ryssarna listiga,
förtegna och misstänksamma, men den
kuvade dem inte. Överheten är något, som
måste tolereras, den är nödvändig. Men
Miller pekar också på frihetssträvanden,
de många bondeupproren och lokala in-
bördeskrigen, srejker och upplopp i ar-
betslägren.

Före revolutionen innebar det själv-
ständiga näringslivet en fara liksom in-
telligentsian, scm under tsartiden betydde
de intellektuella, vilka påtog sig ansvaret
att kämpa för sina landsmän mot tyranni.
I det nuvarande samhället finns också en
intelligentsia, människor som fått något
slags specialiserad utbildning och som
alltså inte är kroppsarbetare. Dessa män-
niskor är bäare klädda, har större in-
komster och vissa privilegier i fräga om
bostäder. De lever mera individuellt och
intressant än kroppsarbetaren. Det är
måhända paradoxalt, att sovjetregimen
gett 20 miij. individer av sina egna un-
dersåtar tillfälle till en viss begränsad
personlig utveckling, skriver Miller.

Författaren konstaterar också hur parti-
iinjen i konstnärliga ting har mildrats
efter Stalins död. Ryska folket är ett läs-
hungrigt folk och klassikerna är mycket
eftersökta. Ligger det en nyhet på bok-
handelsdisken gäiler det att omedelbart
tillägna sig den. Följande dag är måhända
upplagan slutsåld. Framför allt är man
intresserad av Pusjkins tid. Han är för
ryssarna vad Shakespeare år för engels-
männea. Och vad Pusjkin är inom litte-

raturen är Tjaikovskij inom musiken.
,Större än Beethoven>, säger många rys-
sar. Det är nästan rörande med vilken
brinnande hänförelse ryska folket vårdar
sig om sina stora män. De är outtröttliga
i sin strävan att läta utlänningen få del
av mesta möjiiga realia.

Ryssarna måste godta den politik som
förs. ulinjen> slås fast geflom pressen,

radion, skolorna och offentliga föreläs-
ningar. Ryssarna är väl medvetna om att
foik i vissa länder i Väster har det bättre
stäilt än de själva, men de är inte över-
tygade om att något annat politiskt sy51gm

skulle passa dem bättre, skriver Miiler.
Måhända har han rått. Dä trycket efter
Stalins död lättade reagerade ryska fol-
ket inte med krav på ytterligare pclitiska
friheter utan enligt Milier blev de helt
enkelt glada över att få slappna av. Den
enda tendens som regeringen kan frukta
är ryssarnas inuesse för främmande län-
der. Man skulle kunna tillägga att ifl-
tresset för utländsk konsumtion är stort,
men utlänningen känner ingen avund
från ryssens sida, snarare nyfikenhet. Mil-
ler drar den slutsatsen aft ryssarna natur-
ligtvis kommer att dra fördel av de indi-
viduella möjiigheter som erbjuder sig,
men i stort sett tror han att de kommer
att fullfölja sina individuelia intressen
inom ramen för en allmän och äkta loja-
litet mot gemenskapen.

Det är en mycket sympatisk framställ-
ning av det ryska folket, som Miller skri-
vit. Och det är framför allt den oeutrala
ståndpunkt han intar, som gör boken väl
värd att läsas.

Berit Hubgren

Roman Faber: Vatikatzet.
Köpenhamn 1962, Reitzel. Dkr.
14: 7 5.

Författarnamnet på denna bok lär vara
en pseudonym, men vem författaret ån
är, så måste han vara verksam i Vatika-
nen. Han känner den utan och innan,
både dess historia, vördnadsbjudande in-
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stitutioner och vardagsliv. Sina insikter
har han sammanfattat i en högst förtju-
sande bok, som på drygt hundra sidor
ger mängder av goda kunskaper, medde-

lade på ett trevligt sätt. Han sktiver
sobert och sakligt som en ledarskribent i
Osseruatore Rornano, Men gång efter an-

nan ger han Vatikanen i respektlös när-

bild genom små konkreta och av allt att
döma mycket sakkunniga detaljer.

Efter en inledning om Vatikanens iiden
genom tiderna presenterar författaren hur
den lilla staten är uppbyggd och fungerar
som kyrkans arbetscentral. Ingenting är
glömt, varken järnvägen eller Rota Ro-
mana. Boken avslutas med ett avsnitt,
Sightseeing i Vatikanen, och några sidor
om påvens arbetsdag.

De femton illustrationerna är i allmän-
het ganska banala och ger ingenting nytt
och den stora kartan över Vatikanen i
trefärgsryck är pedagogiskt bristfällig.
I övrigt är boken en utmärkt introduk-
tion för dem, som ingenting vet och vill
lära sig mycket på ett behagligt sätt.

SL

Leonard von Matt: Friih-
christlicbes Rom. Begleitender Text
von Enrico Josi. Ziirich 196r,
NZN Buchverlag. Sfr. tr:.3c.

Den schweiziske fotografen Leonard
von Matt är redan vida känd för en rad
utomordentliga helgonbiografier i bild.
Det här föreliggande verket ingår i en

ny serie, Sammlung Roma, dåt han avser

att framställa romersk konst från antiken
och fram till nyare tid. Härvid samarbe-

tar han med en rad framstående specia-

lister: Enrico Josi, som har författat (den

tyvärr väl korta) inledningen till boken,
hör till ltaliens främsta namn inom den
kristna arkeologien.

Det viktigaste är emellertid bildmate-
rialet, som omfattar 6r svartvita f.otogra-
f.ier, de flesta i helsidesformat. Den foto-
grafiska kvaliteten ligger självfallet i topp-
klass. Möjligen är bildurvalet en liten
smula konventionellt: von Matt har fått
med alla de mest kända byggnaderna och
konstverken, medan det endast är undan-
tagsvis som han presenterat meta okända
verk. Den anmärkningen väger emeller-
tid lätt, då man ser hur von Matt lyckas
ge nytt liv åt arkitektur och skulptur,
som man har sett i bild många gånger
tidigare. Junius Bassus' sarkofag _- för
att endast nämna ett exempel 

- 
hör till

de flitigast avbildade konstverken från
gammalkristen tid, men aldrig har man
sett skulpturerna framstå så sällsynt sköna
som här. För den som vill lära känna
den kristna konsten i senantikens Rom
utgör von Matts bildverk en förnämlig
introduktion, liksom det är en ovanligt
lämplig minnesbok för den som själv har
haft förmåoen att besöka Rom och dess

fornkristna minnesmärken. Bokens pris
måste sägas vara mycket lågt med tanke
på den höga kvaliteten.

Bw
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