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SEDAN SIST

F örf attaren Ea elyn lV augb

avled på påskdagen i sitt hem sextiotre år gammal, sörjd också av en stor

läsekrets världen över, som han glatt, f.örargat eller uppbyggt under mänga är

med sin lysande stilkonst. Det är inte många samtida författare, som skriver
en bättre dialog än Vaugh och i hans kräsna prosa är det långt mellan skön-

hetsfläckarna.
Evelyn \7augh har säkerligen blivit läst på olika sätt. Hans bcicker har

tröstat handfasta reaktionärer, som delar hans avsky för puritaner och moder-
niteter; till \Taughs grundläggande allergier hörde ju som bekant plast, jazz,

Picasso och solbad, och traditionen förmäler att hans hem till och med sak-

nade radio. Man kan också njuta $Zaugh som en lysande satiriker och känna
skadeglädje i hans sällskap; han var en skarpsynt iakttagare av vår nästas

skröplighet. Men djupast sett komme! man inte åt hans författarskap om man
samtidigt inte har i minnet att han sedan r93o varit troende katolik. Inte ens

The Loaed. One, detta eleganta mord på amerikanskt begravningsgeschäft, bör
mafl ta för lätt på.

I en av sina bästa bocker Bridesbead. reaisited låter \faugh sitt aher ego

säga om en av sina vänner, aft dennes tro en gäng i tiden var en gäta f.ör

honom, men inte en gäta som han längtade särskilt efter att få löst. Visser-
ligen ingick sporadiska kyrkobesök i den borgerliga rutinen men utan allt
personligt engagement, och uppfattningen om religionen var densamma som

många andra bildade engelsmäns: Bibeln innehåller sagor, den kristna etiken
är diskutabel och religionen en hobby. I bästa fall tu denna hobby en dekora-
tion, i värsta fall upphovet till komplex och härnningar, intolerans, hyckel
eller ren dumhet. 'S7'aughs alter ego visste inte dä, an vännens tro uttryckte
en sammanhängande filosofi och omedgörliga historiska krav. Det är således

katolicismen som Waugh här tänker på, och den som senare öppnade hans

ögon för kyrkan var den berömde fr D'Ärcy i Oxford, ))to whom, under God,
I owe my faith>.

Evelyn \(augh konverterade r93o och samma år utkom hans Vile bod.ies.

Redan på bokens första blad möter kyrkan, förkroppsligad i fr Rothschild SJ,

en man som åfter rnotorcykel, kan åtminstone sex språk, känner människo-
hjärtats alla hemligheter och inte tappar koncepterna ens inför den påfres-
tande Mrs Melrose Äpe, the woman evangelist. I detta prästporträtt tycker
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Sedan sist

man sig kunna avläsa konturerna till Ifaughs egen katolska tro: i en värld
med alltför många idioter är kyrkan det förnuftiga, som mitt i förvirringen
står egendomligt trygg i övertygelsen om sin egen sanning; till slut får hon i
alla fall räft. - Fem år senare kom lVaugh med en liten biografi över

Edmund Campion, den förste jesuitmartyren under drottning Elisabeth, och

där gör \(augh på slutet en deklaration. Han säger om de katolska marty-
rerna i England aft >vi år arvtagarna till deras seger och njuter i välbehag

den rikedom, som de vann genom sin dtjdu. Så långt man kan avläsa det i
\Taughs författarskap, som även omfattar mängder av artiklar och insändare

i engelsk press, stod han för detta hela sitt liv. Han hade en djup känsla för
det katolska arvet som en levande realitet i England och den katolska tron
var pä ett självklart sätt integrerad i hans liv. Han skrev vänligt om katolska
präster och deklarerade inget behov att reformera dem. Framför allt visste

han vad som hände när tabernaklet på Brideshead tömdes på sina hostior;
kapellet förlorade sin mening. Vad som återstod var ingentin g 

^nnat 
än ett

kuriöst rum, >>just an oddly decorated room>.

Evelyn ITaugh besparades naturligwis inte lidanden. Han kände sig ganska

plågad av den yrvakna entusiasm för reformer, som gripit en del av hans

trosfränder i England, men på en sak kan man vara alldeles säker: När
Waugh påskdagen ry66 firade sitt livs sista mässa, sjöngs den på latin!

Katolska kyrkan och de protestantiska samfand.en

i Sverige, det är en ftäga som trirjar få en viss aktualitet inte minst under

detta enhetens år, då vi kunnat iaktta de första trevande kontakterna. Man
frägar sig om dessa kontakter är första steget mot ett rimligt mål: Att den

katolska kyrkan blir bedömd som en fullvärdig lem i den svenska kristen-
heten. Kyrkan är ju ett trossamfund, som faktiskt med större rätt än något

annat kan kalla sig svenskt; det är en truism för var och en som läst några

sidor historia. För övrigt går det inte i längden att sätta likhetstecken mellan
protestantism och kristendom. Den som framhärdar i försöket, utmanar iu
löjet och avslöjar sin provinsialism.

Men om de första kontakterna skall kunna övergå i en fruktbärande och
realistisk dialog, måste man undanröja några missförstånd eller 

- 
annor-

lunda uttryckt - 
precisera hur kyrkan ser på sin uppgift i Sverige.

Protestanter undrar vad kyrkan vill här i landet och hur hon arbetar. Dri-
ver hon mission? Till det kan man svara 

- 
naturligwis. En kyrka som inte

missionerar är ingen levande kyrka, att åga tron och att bfua den vidare hör
oupplösligt ihop. Det stora flertalet initierade menar nog också att kyrkan
missionerar ehuru på ett speciellt, f& att inte säga mindre hederligt sätt. När
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biskop Bo Giertz i Göteborg för några år sedan skrev om den s. k. katolska

Iaran - fOr <ivrigt i oroväckande nära anslutning till Fälxkärns berättelser -
kunde han berätta, att Rom utan wekan har sina ögon riktade på Sverige och
här placerar >väl utbildade präster med särskilda möjligheter att arbeta bland
intellektuella och studenter>. Enligt denna uppfattning finns således det lilla
Sverige med i den stora världsvida romerska strategin. Man har sina planer
men förverkligar dem i tysthet och - det hör även till saken - ger svenska

konvertiter speciella dispenser.

En katolik ler måhända åt denna överskattning av den romerska kurian.
Möjligen beror den på traditionell misstro - på något sätt måste man för-
klara att människor konverterar till en kyrka, som i det yttre lever så tyst och
stilla. Men egentligen bottnar felsynen i okunnighet. När man i Sverige med
dess starka inslag av anglosaxisk väckelse talar om inre mission, går tanken
snabbt till de stora pådragen: Mötesserier med välkända talarc, annonskam-
panjer och annan utåtriktad verksamhet.

Katolsk mission bygger på wå mycket enkla förutsättningar. För d.et första:
Hela Kristusverkligheten finns i kyrkan och det är mötet med den i kyrkan
levande Kristus, som är avgörande. Varje tabernakel och varje mässa är en

mötesplats, där människan erbjuds att existentiellt erfara och komma till
övertygelse om denna Kristusnärvarc. För d.et and.ra: De heliga sanningar om
den kristna tron, som kyrkan på Kristi uppdrag föwaltar, verkar i egen kraft.
>Sanningen skall göra eder friau, sdger redan Skriften, och människan är ju
en i grund och botten förnuftig varelse. Att missionera innebär följakdigen
att på olika vägar undervisa om och konkret framställa sanningen och på så

sätt möjliggöra ett personligt ställningstagande utan all yttre påverkan eller
suggestion.

Av dessa skäl försöker kyrkan få till stånd en dialog med människor för
aa i dialogen klarlågga sitt budskap. Denna dialog kan till del röra sig uteslu-

tande på ett allmänmänskligt plan under förutsättning aft man respekterar
förnuftiga synpunkter. I en rad vitala fuägor har kyrkan genomtänkta alter-
nativ, t. ex. när det gäller det sociala livets utgestaltning till äkta demokrati
eller - för att ta en annan i Sverige ytterst brännande ftäga - när det gäller
skola och uppfostran. Vi är oförsynta nog att mena, att dessa katolska alter-
nativ skulle kunna verka befruktande på samhällsarbetet även i vårt land,

liksom * fallet i det stora flertalet civiliserade länder, där det finns katoliker
som aktualiserar dem.

Denna kyrkans syn på sig själv och sin uppgift berör naturligwis en annan

viktig fråga, nämligen den om ekumeniken Att kyrkan gått in i den ekume-

niska gemenskapen, innebär i och för sig ingen ändring i de avgörande posi-

tionerna. Vi vill självfallet leva i en mänsklig gemenskap med andra, som

bekänner Kristus, liksom med alla människor. Vi är också beredda att gå in i
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det gemensamma ansvaret för den kristna saken i detta land, eftersom vi är
ytterst intresserade av det samhälle vi lever i. Vad vi väntar på är den faktiska
möjligheten att fä gön det 

- 
och då givetvis utifrån vår övertygelse.

Vad som åsyftas måste vara en ekumenik i klartext. >Lårat skall utan för-
behåll f.ramläggas klart och i sin helhet>, sdger Vaticanum II (Cred.o ry611 z,
sid. 95). Ingen ekumenik i världen kan förändra det faktum som strukturerar
kyrkans hela existens, nämligen att hon törvakar den av Kristus uppenbarade
sanningen. Detta skall hederligt sägas. När man från protestantiskt håll stäl-
ler krav på oss, kan man begfua att vi skall vara frommate, mera ödmjuka,
mera offervilliga. Man kan också med all rått. begara, att vi skall fördjupa
vårt studium av den kristna ron så att dess fullhet träder bättre i dagen, och
att vi gör detta studium >tillsammans med de från oss skilda brcjderna>>, för
att rent av i >gemensamma och broderliga ansträngningar bana vdg f.ör alla
till en djupare insikt om Kristi outrannsakliga rikedomar>>. Men det är illusion
att tro att t. ex. vissa dogmer kommer att slipas om i ekumeniska kompro-
misser. Det kan aldrig ske, ty i samma ögonblick det skedde, vore kyrkan inte
längre kyrka.

Detta kan läta härt, men det måste sägas därför att det är sant. Till vårt
försvar kan anföras att vi i enlighet med hela vår grundsyn inte tvingar tron
på någon utan 

- 
om vi har möjlighet 

- erbjuder den som etr alternativ
värt att överväga. Skulle någon bli övertygad, så är det med andra ord inte
vår förtjänst utan trons. Vad vi sagt, bör också sägas av det skälet att man
inte genom oklarheter eller välvilja i de bästa avsikter får skyla över vad
som faktiskt ligger i botten. Först när man existentiellt erfarit hur djup splitt-
ringen egentligen år, har man möjligheter att komma till rätta med den.

Den storsaens ka uärld,sbilden

har professor S7. 'William-Olsson uppmärksammat i Sa.Dagbl. (26.4). Han
erinrar om att vi här i landet får en falsk bild av vädden eftersom vi använ-
der kartor med s. k. Mercator-projektion, där Sverige är överdimensionerat i
förhållande till sin omgivning. Professorn undrar i samband därmed om man
möjligen vill sprida en världsbild som tilltalar svenskens känsla av egen

betydelse.

Tyätr har vi dven Mercator-projektioner av annat slag här i landet. En
kulturskribent i Upsala Nya Tid.ning har t. ex. Iätt tag i nägra kristna tid-
skrifter och efter numera nedslitet mönster gett samtliga en avbasning. Den
skulle inte forleda vår härdade redaktion till några kommentarer, om inte
naiviteten i detta fall sprängde alla projektioner. Vi får bl. a. veta, att Cred.os

andliga hem är Rom och att vi snarare uppfattar Sverige som ett missions-
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objekt än som ett kulturland. Som skäl anförs att referat av pävliga encyklikor
och katolsk tmlogisk litteratur utgör iögonenfallande inslag. Att vi dessutom

är >dogmatiskt självtillräckliga" har också noterats.

Vad menas?

Skall en katolsk tidskrift avstå från att syssla med katolicism och med en

världshändelse som konciliet för att i stället - det tycks vara meningen -försjunka i den provinsiella kulturdebatten här hemma? Ett sådant krav är
inte ens Mercator-projektion. Det är snarare dalmasen som kom till bokhan-
deln i Falun och ville ha en jordglob med baraDalarna pä.

Det finns faktiskt ett annat alternativ: att vi har värt hjd'rta i Sverige och
därför vill göra Sverige medvetet om Rom.

>rVad. tänk'er da göra?>

"Bara fortsätta 
- 

ensam. Hur ska jag kunna veta vad jag kommer att göra? Du kän-
ner mig utan och innan. Du vet att jag inte duger till ett liv i säck och aska. Jag har
alltid varit syndig. Förmodligen kommer jag att synda igen och bli straffad igen. Men
ju syndigare jag är, desto mera behöver jag Gud. Jag kan inte utestänga mig själv
från Hans nåd. Det är vad det skulle innebära, förstår d11 

- 
s11 börja ett liv med

dig, utan llonom. Man kan ju inte räkna med atr se mera än ett steg framför sig i
taget. Men jag insåg i dag att det finns en synd som inte kan förlåtas 

- 
liksom sådana

där saker man kunde begå i barnkammaren som det inte fanns något sraff för, som
bara mamma kunde ta hand om 

- 
det förfärliga som jag stod i begrepp att göra men

inte är riktigt tillräckligt fördärvad för att verkligen göra 
- 

leva för en lycka som
är en annan än den Gud vill ge mig. Varför ska det förunnas just mig att förstå det
och inte dig, Charles? Kanske beror det på mamma, nanny, Cordelia, Sebastian 

-kanske Bridey och mts Muspratt 
- 

som alltid har mitt namn med i sina böner; eller
det är kanske bara en privat uppgörelse mellan mig och Gud, att om jag avstår från
det enda som jag åtrår mer än allt annat, så ska Han, hur usel jag dn ir, inte alldeles
förkasta mig.

Och nu blir vi båda ensamma, och jag har ingen möjlighet att få dig att förstå."
>Jag vlll inte alls göra det lättare för dig,, sade jag, "jag hoppas att ditt hjärta

brister; men jag förstår."

Brideshead Revisited (En förlorad värld).
Eoelyn Vaagb
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TUS ENÅRSMINNET ÄV POLENS
KRISTNÄNDE

p ol".r ffuar i år sitt tusenårsjubileum som kristet land. Är 966 lat dess

I förste historiskt kande härskare, hertig Mieszko I, döpa sig tillsammans
med hela sin släkt, sitt hov och alla sina riddare, och började därefter införa
den kristna religionen överallt i riket. Sedan dess har Polen officiellt fc;rblivit
kristet. Man kan jåmf.öra denna händelse med Konstantin den stores dop och
Olof Skötkonungs omvändelse vid Husaby kalla.

Polens kristnande var ett resultat av den missionsverksamhet, som bedrevs
av munkar från västerländska kloster. En övervägande insats gjorde därvid
böhmiska präster, vilka var de första som kom till Polen och predikade och
döpte, i samband med att den bhmiska furstinnan Dobrawa förmäldes med
hertig Mieszko 965.

Polens första stift upprättades i Poznan, 968. Omkring fu 99o gjorde
Mieszko I genom sin akt Dagonte iudex Polen till påvestolens patrimonium.
Därigenom underordnades Polen påvestolen, och det förblev sedan politiskt
oberoende av kejsardömet.

Är rooo vallfärdade kejsar Otto III till Gniezno (Gnesen) för att besöka
den grav, där Sankt lfojciech-Adalbert vilade, martyren som 997 dödades av
preussarna. Den polske kungen Boleslaw I erkändes vid detta tillfälle av
Otto som kejsardömets bundsförvant (frater et cooperator, populi Romani
amicus et socius). Samtidigt kungjorde pävliga legater tillsammans med kejsar
Otto och kung Boleslaw upprättandet av den första polska kyrkoprovinsen
med kyrkligt överhuvud i Gniezno. Denna provins omfattade ärkestiftet
Gniezno, stiften Krakow, \Troclaw (Breslau) 

- vilket intill r8zr oavbrutet
tillhörde ärkestiftet Gniezno - och Kolobrzeg (Kolberg) vid Östersjön.

Sålunda erhöll Polen efter sitt kristnande internationell status.

Polens kristnande kom att ta ,r, ulgorunde inflytande på landets framtida
öden och satte sin prägel på hela dess kultur och dess nationella särdrag.

Övergången till kristendomen och anknytningen till Rom medförde stigande
civilisation: skriftspråket uwecklades och bildningsnivån steg, landet fick en
egen historisk tradition, kontakterna med det västerländska och sodra Europa
blev livligare, och vågarna till vetenskapens stora lärdomscentra öppnades.

Den västerländska kultureo tog överhand i landet. Det märktes inte bara

Ur ett fdredtag inföt Academicum Catholicum Suecie Lund, den 2r,r,1966.
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T as enårsminnet da P olens kri.stnand.e

när det gällde gudsuppfattningen och trosläran, tankebanor och begrepp, utan
även på dragningen till grekiska skönhetsideal, till romersk rättsordning, till
aktiv karitativ verksamhet, stödd på kärleken till nästan och på respekten för
den mänskliga värdigheten. Småningom fick Polen sitt första universitet i
Krakow (ry64), efter universitetet i Prag (ry48) det äldsta norr om Alperna
och öster om Rhen. Riddartidens ideal spreds hastigt och gav upphov till den
utpräglade aktning för kvinnan, som kom till bestående uttryck i såväl sed-

vänjor som lagstiftning och i den beskyddande inställningen till föräldralösa
barn, värnlösa och förföljda. Iftisten ödmjukhet infc;r Gud var det ideal som
uppfostran höll levande och sökte inympa i de uppväxande släktena. Från
västedandet härrörde också den självstyrelse, som rådde i enskilda städer och
byar, i hanwerksskrån liksom i andra yrkesgrupper och samhällskategorier,
och som ligger till grund för modern demokrati. Det polska språket, med
rötter bl. a. i latinet, uwecklade sig litterärt pä rzoo-talet genom predikningar
av dominikaner och franciskaner och senare även genom bibelöversättningen.

Hela denna expansion skedde huvudsakligen tack vare män västerifrån:
benediktiner, dominikaner, cistercienser, franciskaner, apostlar som Sankt \Voj-
ciech-Adalbert från Prag och Sankt Bruno av Querfurt, invandrande arkitekter,
målare, skulptörer och andra konstnärer och hantverkare. Kristendomen och
den kultur som med den slog rot och frodades i Polen har satt sin stämpel på
land och folk pa ett särskilt djupt sätt och givit nationen innehåll, styrka och
form. Polen blev ett av de mest katolska länderna i världen.

Ärkebiskopssätet i Gniezno förblev ända tilt r3zo de polska konungarnas
kröningsstad. Alltsedan r4t6 var ärkebiskopen i Gniezno Polens primas, och
som sådan även regent (interrex) under interimregeringarna och (regis aicarius
in regno) under krig. Den obestridda auktoritet som tillkom Polens primas
och den betydelsefulla roll han spelade i landet måste betecknas som ena-

stående. I folkets ögon var han Polens överhuvud under kritiska perioder, när
av en eller annan orsak de legala myndigheterna hade upphört att fungera.

Även idag - under kommunistisk diktatur - betraktar folket Polens
primas, kardinal Vyszynski, inte bara självfallet som andligt överhuvud utan
också som Polens interrex, som dess interimistiske regent på landets väg mot
frihet och oberoende. Som kyrkligt överhuvud representerar han 9oo/o av be-
folkningen. Medveten om sitt ämbetes rooo-åriga historiska kontinuitet, om
sin ansvarsfulla roll, sin auktoritet och sin inre frihet, tvekar kardinalen inte,
att - när omständigheterna kräver det - i entydiga ordalag kladägga sin

ståndpunkt för de kommunistiska maktinnehavarna: >Vi kan inte ljuga och
prisa vad som är ont, inte krypa inför tillf älliga statssynpunkter (raison

d'Etat) . .. En biskop måste stå stark i kampen mot det ondas makt och mot
hatet. Vi bekämpar mörkrets krafter ...u [Ur predikan vid en biskopsvigning
i Czestochowa, den 3ot.66.)
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Bozyslau Kurouski

Då man vid slutet av rToo-talet raderade ut det självständiga Polen från
Europas karta, blev landets enhet och speciella religiösa karaktär, liksom dess

starka, direkta band med Rom, det största hindret för ockupationsmakterna.
Varken tsaren eller den preussiske konungen hade befogenhet att utnämna
biskopar och präster, vilket de skulle ha kunnat göra om Polen hade varit
ortodoxt eller protestantiskt. Även under den österrikiska ockupationen beholl
Rom sista ordet i kyrkliga angelägenheter. Och i vära dagar märker vi att
inte ens den kommunistiska diktaturregimen har kunnat underlägga sig kyr-
kan i Polen, vilket de lyckades när det gällde den ortodoxa kyrkan i Ryssland,

Rumänien och Bulgarien. Den romerskt anslutna kristendomen har hittills
omintetgjort regimens försök att omdana det polska folket enligt sovjetisk
mall.

Minnet av Polens kristnande firas därför först och främst som en religiös
högtid men samtidigt som en historisk fest, som det kristna Polens tusenårs-
jubileum.

Polen har fått ovärdediga gävor tack vare kristendomen och har i sin tur
kunnat gagna kyrkan och berika världen med nya värden. I kyrkans liv och i
fräga om den kristna kulturen har Polen bidragit med tillskott som har upp-
stått och uwecklats under landets speciella historiska betingelser. Den mest
karakteristiska insatsen därvidlag är iddn om individens frihet.

Under seklernas lopp och under trycket av hårda öden har hos Polens
folk uwecklats en egen, starkt upplevd övertygelse om människans inre frihet
och i samband därmed ett ideal i fÅga om den religiösa friheten. Detta fri-
hetspatos är ledmotivet hos alla medeltida polska krönikeskrivare, och det kom
senare till uttryck i doktrinella formuleringar hos tänkare som t. ex. P a w e I
\Tlodkovic (Paulus Vladimiri), liksom även i praktiska livet och i landets
politik.

Detta frihetsideal stod i eklatant motsättning till medeltidens vedertagna
missionsuppfattning. De icke-kristna betraktades ju då som ställda utanför
lagen. Mission innebar på det materiella planet även erövring och kolonisa-
tion. Karl den store var den förste som tillämpade våldsmetoder i stor skala,
när han med svärd och blod tvang sachsarna till dop (772-8oz).

På konciliet i Konstanz r4r4-r8 kom det till en märklig öppen konflikt i
fräga om missionsprincipen. Tyska Ordens syn på saken formulerades av mun-
ken Johannes Falkenberg. Enligt dennes uppfattning borde "de icke-
kristna omvändas med våld, svärd och eld: de prisar ju djävulen>.

Den polska tesen som gick i rakt motsatt riktning, framlades och försvara-
des av Paulus Vladimiri, rektor vid Krakows universitet. I en traktat
De potestate papae et imperatoris respectu infid,elium - Om påvens och
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kejsarens makt i förhållande till de icke-k1i5ha 
- 

kämpade Paulus Vladimiri
för en vidsynt kristen tolerans, och med stöd av kanoniska texter pläderade
han för ett återställande av de principiella mänskliga rättigheterna för alla
icke-kristna, på grundval av Guds och naturens lag. Svaret på förutsatta tvivel
och frågor formulerar han på följande sätt:

r. Också de icke-kristna år vära medmänniskor. Därav följer att man icke
får omvända dem med våld, ty det vore till skada för dem. Påven själv är
skyldig att försvara deras rättigheter, utom för den händelse de kristna skulle
vara utsafta f& fara.

z.Krig borde föras endast i fredens syfte. De icke-kristna får inte överfallas,
ty även de tillhör den gemensamma hjorden, om inte idag så i morgon.
>Under fromhetens sken får man inte begå någon skändlighet.>

3. Hedningarna kir omvändas inte med svärd, utan med korset, det vill
säga med karlek.

Paulus Vladimiris tes att även en otrogen har mänskliga rättigheter som
man bör respektera var en djärv framstöt i humanistisk anda. Konciliet i
Konstanz fördc;mde t4r7 Johannes Falkenbergs tes, och r4z4 bekräftade
påven Martin V detta domslut. Paulus Vladimiri fick senare på r5oo-talet ett
eko från den kände spanske dominikanen Las Casas, vilken vältaligt
protesterade mot de spanska konkvistadorernas otroliga våldsdåd i Nya Värl-
den. Och ännu i vära dagar genljuder samma röst i Andra Vatikankonciliets
deklaration om den religiösa friheten.

Denna uppfattning om människans inre frihet gjorde Polen till ett före-
gångsland i fräga om religiös tolerans. Den genom reformationen stadfdsta
principen Cujus regio ejus et religio tillämpades inte i Polen. Därf& uppstod
där heller inte religionskrig mellan oliktänkande kristna eller systematiska
fcirfoljelser av minoriteter. Redan vid medeltidens slut utgjorde landet t. ex.
en asyl för västerifrån fördrivna judar. De fann där genom århundradena
fram till andra världskriget en fristad med privilegier som var otänkbara för
deras del i de flesta andra länder.

Den polska frihetslidelsen var orsak till att reformationen tidigt väckte
livligt intresse som intellektuell strömning i Polen och vann allt större sprid-
ning där. En stor del av adeln och borgerskapet anslöt sig till de nya lärorna.
I Storpolen (Poznan-området) utbredde sig lutherdomen och nyhussitiska sek-
ter (böhmiska bröder), i Lillpolen (Krakow-området) kalvinism och unita-
rianism, i Litauen kalvinism; endast Masovien, dvs. \Tarszawa-området, för-
blev opåverkat av reformationen. I den polska riksdagen innehade det pro-
testantiska partiet länge majoritet, och där diskuterade man att instifta en
nationell lryrka. Men det katolska partiet fick stöd hos den enklare befolk-
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ningen; bönderna, småborgarna och lågadeln förblev den katolska tron trogna.
Den kraftiga protestantiska rörelsen hejdades och förvandlades så till en över-
gående svallvåg, som huvudsakligen hade omfattat de högre kretsarna. Den
katolska motreformationen vann en bestående seger. Den uppnåddes inte

- som i en del andra länder - med vapen eller under tryck från den statliga
överheten, utan med typiskt polska metoder: genom att övertyga och om-
vända. Undervisning, diskussioner, predikningar, nygrundade skolor, nya ord-
nar - speciellt jesuitorden 

- hs11s de medel, som inom ett par generatio-

ner systematiskt och med ospard möda åstadkom katolicismens återvinnande
av Polen.

Den polska motreformationen sträckte sina verknin gar åven till andra län-
der och intog en särställning i Europas katolska liv. Kardinal Stanislau'
Hosius, den siste presidenten för konciliet i Trident (rS+S-6), fick sina

skrifter översatta till många språk och övade därigenom inflytande i nästan

alla kristna länder. Sarbiewski (r59yfi4o), en >>latinsk> skald, blev
en av de populäraste av motreformationens poeter. Jesuiten Piotr Skarga
var som polemiker, teolog och predikant en föregångare till Bossuet, och den
unge Stanislaw Kostka blev efter sin kanonisering en av väddens
mest kända dåtida helgon.

Ett av den polska motreformationens viktigaste verk var unionen i Brest-
Litovsk 1596. Ukrainas och Vitrysslands kristna befolkning, som tidigare hade
tillhört den ryska ortodoxa kyrkan, löste sig då från beroendet av patriarken i
Moskva och förenade sig med Rom. De kallas grekisk-katolska kristna eller
,unierade" och utgör än i dag, trots ihållande förfoljelser från sovjetiskt håll,
den största gruppen av Rom-unierade katoliker med bysantinsk ritus, talrikare
än alla andra unierade österländska kyrkor tillsammans. På II Vatikankonciliet
representerades de unierade av bl. a. kardinal Slipyj från Lwow, som genom

intervention av Johannes XXIII befriades efter 18 års fängelse i Sovjet-
unionen.

Pä ryoo-talet sökte Polen planmässiga förbindelser med grannlandet Li-
tauen och bemcjdade sig att vinna detta land, som var det sista hedniska riket i
Europa, för kristendomen. Genom äktenskapet mellan den unga polska drott-
ningen Jadwiga och den litauiska storfursten $Tladyslaw Jagiello fu 486 in-
leddes Litauens slutgiltiga införlivande med den västerländska kyrkan. Den
förening mellan Polen och Litauen, som då tog sin borjan genom denna per-

sonalunion, fortsatte under växlande former fram till den union av ät t569,
som varade ända till Polens delning vid slutet av rToo-talet.
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Polen kom att bli en av den västerländska kulturvärldens gränsposter i ös-

ter. Dess geopolitiska läge medförde att landet från hävdernas begynnelse

ständigt levde utsatt för hot och förcidande invasioner: först var det tatl;rerna,
som r24r under Djingis-khan inföll i Polen under ohyggliga härininga4
sedan kom turkarna. Mellan rz4o och r77o, alltsä inom j3o år måste po-

lackerna utstå och tillbakavisa 93 mer eller mindre våldsamma mongoliska
härjningar.

I slaget mot turkarna vid Vien 1683 var det den polske konungens

Jan (Johan) III Sobieski's ingripande och hans ledning över de förenade

kristna trupperna som avgjorde segern. Sobieski, vilken efteråt firades som

kristenhetens räddare, karakteriserade sin seger med orden: Veni, uidi, Deus

aicit 
- 

>Jag kom, jag säg, och Gud gav seger> - och Polen fick heders-

namnet >kristenhetens utpost>.

Polackerna utsattes efter delningen i slutet av tToo-talet under mer än ett
sekel för främmande ockupation (r791-r9r8). De kom därför helt naturligt
att intensivare än andra folk ägna känslor och tankar åt just fosterlandskär-
leken och den nationella friheten. De har givit storartade uttryck åt detta
patos i sin diktning:

>>Ingen polack" 
- 

skriver Marika Stjernstedt 
- 

>kan, ens i sin
flykt till poesiens vederkvickande källor, till romantikens förtrollade uäd-
gärda4 f&gata det olyckliga fosterlandet. Kärleken till dena har, jämte
tyranniets fasor, blivit det främsta, det ständiga, det ofrånkomliga samtals-

ämnet. Dessa ha också ensamma synts vara diktens verkligt värdiga stoff.
Och över detta stoff, över den bistra anspänningen att däri blåsa en levande
anda, strålar ett enda ljus, reser sig ett enda altare, vid vilket denna levande
anda skall kunna hämta näring: det trosvissa hoppets.nl

Polska tänkare har sysslat mycket med den filosofiska och sociologiska
aspekten på begreppen nation, fosterland och kärleken till fosterlandet samt
plikten mot det. Den kanske största insatsen på detta område har gjorts av
den store statsmannen Roman Dmowski (r864-ry3il.

En nation är enligt vedertagen polsk uppfattning som en stor familj. Till-
givenhet för nationen är en etisk plikt och liknar den känsla av samhörighet
som man helt naturligt hyser för far och mor, för hustru och barn. Men
fosterlandskärleken behöver ingalunda medföra en fientlig inställning till
andra länder eller till främlingar. >rEn patriotism stödd på djupare grund be-

höver inte näras och stärkas av en övertygelse om den egna nationens över-
lägsenhet över andra. Och en mindervärdeskänsla för sin egen nation i vilket

1 Marika Stiernstedt: >Något om Polens nationalskald Ädam Mickiewicz> i boken Polonia,
Kulturbilder från äldre och nyare Polen. Stockholm r9r7, sid. 25.

r07



Bozysl,au Kurouski

som helst hänseende borde inte minska dess moraliska kraftn, skrev Roman
Dmowski är r9o3. Och han fortsatte:

>Allt polskt är mitt: jag kan inte avsäga mig någonting av det. Det till-
kommer mig att vara stolt över det som är stort i Polen, men jag måste också

ta på mig den förödmjukelse som drabbar nationen för vad som är uselt

där.>
Bozyslau Kuroraski

Paul Claadel

ANFÄKTELSE

aghar belägrat Dig, o Löftets Gud, o Fader åt Abraham och Sem,

liksom Hesekiel belägrade tegeltavlan som föreställde Jerusalem.

laghar grävt en djup vallgrav, jaghar upprättat höga skansar

från Norra porten till Davids torn, jag har trotsat Ofels mur och Sions

pansar.

Dfu dr Du innesluten med Dina änglars och helgons vita flock.
Du har olja och vatten, lador som bägnar av säd och en dignande vinstock.

Jag vantar vid alla dina utgånga 4 jag hejdar Ditt fyrspann med min kropp,
jaghar slagit mig ner framför Jerusalem och mitt hjdrta vakar under söm-

nens lopp.

Inget av Dina helgon kan träda ut, ingen person i Din Treenighet.

Jagär Din skapelse, o Du som prisade Ditt verks godhet och skönhet.

I min smärtas fullkomliga inhägnad måste Du förbida.
Min kärleks djupa vallgrav kan Din fot aldrig överskrida.

Himmelriket tages med storm, men ej av lansbeväpnat rytteri.
Guds murar faller blott för ett bedrövat hjärtas skri.
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ORTODOXI OCH KATOLICISM

firtodoxi betyder rått lata och katolicism universalitet. Dessa två står inte
fg,,fi motsats till varandra. Den sanna tron är enligt Kristi befallning till
apostlarna avsedd f.& alla folk och varje människa; den är sålunda univer-
sell. Den katolska kyrkan, vilken bevarar den rätta tron såsom sin kost-
baraste skatt, är inte >latinsk, inte grekisk, inte slaviskn utan just katolsk,
dvs. universell, väddsomspännande, öppen f.& alla folk på samma villkor.
Men när man talar om ortodoxi, menaf man konkret den österländska kyr-
kan i dess bysantinska utformning och med katolicism menas den väster-
ländska katolska kyrkan. Östern och Västern var redan från kyrkans be-
gynnelse olika. Dessa olikheter, som berodde på romarnas och grekernas
skilda folkkanktdrer, hade dock inte behövt leda till någon splittring. Om
det hade förekommit mänga spänningar mellan Östern och Västern och det
slutligen vid mitten av rooo-talet blev en brytning, var orsaken den att såväl
Västern som Östern höll fast vid sin egenart som den enda riktiga och för-
sökte påwinga den andre sin uppfattning.

Det åtminstone på ytan enhetliga och strängt centraliserade romerska
världsväldet var den konkreta miljö, där Kristi kyrka tog gestalt de första
århundradena. Under den yttre fernissan av romersk-grekisk kultur dolde sig
djupgående olikheter. Vi kan inte gå in på dem alla utan måste inskränka
oss till en, som var av avgörande betydelse för brytningen mellan österns och
Västerns kristna, nämligen skillnaden i uppfattningen om kyrkans struktur.
För Österns kristna stod de enskilda kyrkorna i förgrunden, särskilt patriar-
katen Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiokia och Jerusalem. Kyrkan
som en helhet bildas av dessa enskilda kyrkor, som hålls sarnman av riks-
enheten, i vars spets står kejsaren, Guds ställföreträdare pä jorden, Herrens
smorde. Naturligtvis förbisåg man inte den ledarställning, som tillkommer
den främste bland patriarkerna, biskopen i Rom, där en gång Petrus ledde
kyrkan och dog som martyr; men den romerske biskopen måste dock träda
åt sidan för den dominerande kejsaren.

Den >rikskyrkliga> inställningen i Gtern kånrasterar starkt mot Väs-
terns uppfattning. Medan det i Östern fanns en mångfald ky,rkliga centra,
reste sig i Västern Rom högt över alla andra, rikshuvudstaden, där S:t Petri
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efterföljare residerade. Därför var man i Rom närmast benägen att främst
se på kyrkan som en helhet, vilken i sig inneslöt ett antal enskilda ky,rkor.

Enheten, det hela, är det första och för denna enhet är Petri efterträdare,

biskopen av Rom, garant; han är den universella kyrkans enda överhuvud,
vilken måste vara oavhängig all världslig makt, även kejsarens. Påven Ge-

lasius (492-496) var den förste, som urvecklade läran om de båda svärden,

det andliga och det världsliga, varvid han gav det andliga företräde. Det var
säkerligen ingen tiilfällighet att denna ldra framlades vid en tidpunkt, då
påven var politiskt oberoende av kejsaren; östgoternas konung Teoderik
härskade i Italien. Leo den store hade några årtionden tidigare tillerkänt kej-
saren ett visst inflytande även i kyrkliga f.rägor. Den senare uwecklingen
ledde dock till att påven åter underordnades kejsaren i politiskt avseende.

Det bysantinska väldets sammanbrott i Italien och påvens förbund med det

framväxande frankerriket i norr - vid mitten av 7oo-talet - resulterade

emellertid i en politisk brytning mellan påvarna och Bysans; denna brytning
fick sitt mest påfallande uttryck, när påven Leo III krönte Karl den store

till kejsare julnatten år 8oo. Ett nytt välde uppträdde nu mot Östern, vilket
alltid hade uppfattat sig självt såsom hela kristenhetens ena och enda rike.
Österns ,rikskyrkan kom att stå mot Västerns upåvekyrkar. Påven blev allt-
mer hela kristenhetens överhuvud, som till och med förlänade kejsarkronan.

Han - inte kejsaren - var Guds ståthållare pä jorden.

I denna motsättning - rikskyrka kontra påvekyrka - IäS redan från
början froet till en konflikt. Men motsättningen behövde inte ncidvändigwis

leda till en brytning; i själva verket kom den som följd av att båda parter
överbetonade sin egen konception och förbisåg det berättigade i den andres.

Den rikskyrkliga koncepti så som kejsar Justinianus formulerade den

- erkände viserligen påven som den främste bland alla präster. Men präs-

terna och därmed även påven är underordnade kejsaren såsom Guds ställ-
företrädare på jorden och är skyldiga honom obetingad lydnad. Mycket snart

fick en påve, Vigilius, erf.ara vad detta innebar. Justinianus lät släpa honom

till Konstantinopel, höll honom fängslad och pressade honom så hårt att han

slutligen antog den av kejsaren skisserade trosformeln och accepterade de

dogmatiska avgöranden, som fastställts på det av kejsaren sammankallade

konciliet i Konstantinopel 5y. Så tillämpades den grundsats, som kejsar

Justinianus hade formulerat i sin kodex: Kejsaren är sänd av Gud till män-

niskorna som den levande lagen.
Ett annat exempel: Kejsar Konstans II Lät gripa påven Martin I (649-

6>) i lateranpalatset, släpade honom till Konstantinopel och dömde honom
till landsflykt, anklagad för landsförräderi. Den egentliga anledningen var,

att påven hade motsatt sig kejsarens önskan att fä fålla avgöranden i tros-

saker. Ett tredje fall: Kejsar Justinianus II försökte efter ett kyrkomöte år
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692 ta påven Sergius till f.änga, emedan denne vägrade erkänna statuter,
som antagits på mötet. Kejsaren lyckades inte; den kejserliga milisen väg-
rade utföra hans befallning. Att dessa och liknande händelser bidrog till att
öka spänningen mellan Östern och Västern är uppenbart. Till slut blev det så

att pävarna vände Bysans ryggen.
Men för att yara rätwisa måste vi även studera medaljens baksida. Om

kejsaren för starkt accentuerade tanken på rikskyrkan, så gjorde man det-
samma i Rom vad betraffar iddn om påvekyrkan. En logisk konsekvens av
rikskyrko-konceptionen var att biskopen i Konstantinopel fick en allt högre
rang, eftersom Konstantinopel var det nya Rom. Detta kunde i längden inte
förhindras. Men av förståeliga skal varjde sig påvarna under århundraden
mot detta och det bidrog naturligwis inte till friden. Leo den store protes-
terade mot kanon z8 i Chalcedon-konciliets beslut (4tr), vilken tillerkände
biskopen av Konstantinopel, det nya Rom, en ställning omedelbart efter
biskopen i det gamla Rom. Leo såg med ntta faran av den rikskyrkliga
princip som var uttalad i denna kanon. Men man måste dock fråga sig om
inte hans och hans efterträdares kamp mot Konstantinopels anspråk onödigt-
vis förgiftade atmosfären mellan Östern och Västern. Påvens protester hjalpte
inte, ty trots dessa blev kanon z8 gä.llande rätr i östern. När påven Gelasius
behandlade patriarken i Konstantinopel som en enkel suffragan till metro-
politen av Herakleia, var det helt enkelt fcirr;dmjukande och det skärpte onö-
digwis spänningen mellan Rom och Konstantinopel. Till och med kardina-
len Humbert von Silva Cåndida, Leo IX:s legat, som ro54 lade ned bann-
bullan mot patriarken Mikael pä akarct i Hagia Sofia, förvägrade denne
rätten att kallas patriark. Påven Paul VI använde äntligen titeln >ekume-
nisk patriark>.

Vad som mer än allt annat fördjupade klyftan mellan Rom och Konstan-
tinopel var den omständigheten, arr Västern försökte påtvinga östern sin
syn på primatet, vilket uppfattades allrmera centralistiskt. I östern var de
enskilda kyrkorna enligt gammal hävd autonoma och detta gällde speciellt
patriarkaten; för detta visade man i Rom allt mindre förståelse. Inte ens i
Västern hade primatet ursprungligen uppfattats centralistiskt. Ännu under
Gregorius den store (omkr. fu 6oo) åtnjöt de olika länderna i Västern, med
undantag av Italien, en långtgående självständighet i den kyrkli ga fömah-
ningen. Först på 8oo-talet borjade pävarna att ingripa i hela Västern på ett
sätt som tidigare endast i Italien. Denna uweckling stimulerades av de pseu-
do-isidoriska dekretalerna, en i Frankrike vid mitten av Soo-talet tillkommen
förfalskning, vars huwdtendens var att skydda de enskilda biskoparna mot
sina metropoliter. Därvid tillskrev man påven, som ju bodde långt borta i
Rom, så många fullmakter som möjligt med den förhoppningen att han i
praktiken inte skulle använda dem.
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Påven Nikolaus I (8:8-862), under vilkens pontifikat det som bekant

blev en brytning med patriarken Photios av Konstantinopel, förfäktade ener-

giskt ett helt centralistiskt uppfattat primat. Han försökte genomföra denna

syn på primatet även i Östern och det var enligt vår mening den viktigaste

orsaken till brytningen. Konflikten kunde ha undvikits om det vid detta

tillfälle hade setat en mindre stark man på Petri stol, mindre medveten om

sina fullmakter. I så fall hade Photios utan vidate erkänts som patriark,

trots att han var Iekman och vald medan en avsatt patriark ännu levde; i Kon-

stantinopel innebar ingen av dessa saker något oerhört. Photios var visserli-

gen inget helgon, men e1' heller någon illvillig rebell, vartill en äldre katolsk

kyrkohistorieskrivning gjort honom. Han vägrade självklart att acceptera en

syn på Roms primat, som var helt ny föt honom. Hans konkurrent Ignatios

var inom parentes en lika stark motståndare till Nikolaus I:s primatstanke.

Vid denna tid var den allmänna uppfattningen i Konstantinopel, att kyrkan

skulle ledas av de fem, principiellt likaberättigade patriarkerna, bland vilka
patriarken av Rom var den främste.

På Mikael Kerullarios tid hade främlingskapet ytterligare accentrerats.

Denne patriark var pä intet sätt benägen att tillerkänna påven ett primat,

grundat på gudomlig rätt, även om han i princip var beredd att nämna på-

vens namn i liturgin. Men därmed kunde påven inte låta sig nöja, om han

inte ville prisge sin av Kristus förlänade rätt, som även inneslöt förpliktel-
ser. Kardinal Humbert von Silva Cåndida, som skulle återställa den redan

störda friden, bidrog genom sin fullständiga brist på förståelse för det fak-

tiska läget, till den slutliga brytningen. Han behandlade patriarken av Kon-
stantinopel som en rebellisk underlydande, av vilken han i påvens namn

krävde underkastelse och hävdade gent emot patriarken en uppfattning av

primatet, som i mångt och mycket var betingad. av åä aktuella omständig-

heter. I Humberts ögon var Rom 
- 

ordagrant citetat 
- 

>huvudet, vilket
likt en konung höjer sig över alla tjänarc, allas moder, den högsträckta torn-

spiran, som Herren själv har upprest, slutligen ursprunget för all kristlig
kejsarmakt, således även den bysantinskarr. Det är uppenbart att en bryt-
ning var ofrånkomlig, om man arbetade med en sådan förutsättning. Påven

Johannes XXIII hade rätt när han sade, atr skulden är delad.

Detta yttrande av Johannes XXIII gäller i än högre gtad, när man skall

förklara varför brytningen blev bestående. Alla försök att överbrygga klyf.-

tan mellan Östern och Västern har i stort sett slagit tel. Ja, strängt taget ilr
Ortodoxin och Katolicismen idag mera avlägsna från varandra än vid mitten
av rooo-talet. Då var den västerländska och österländska kristenheten ännu

två former av samma kristna tro i kyrkan; men under de foljande århund-

radena utvecklade de sig allt längre bort från vatandra; de styvnade till var

och en på sitt håll, blev exklusiva konfessioner, som uteslöt och awisade var-
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andra. Ortodoxin stelnade i viss mån och kom att fördöma varje utveckling
i kyrkan som en otillåten awikelse från den apostoliska traditionen. I Väs-
tern uppstod efter Österns bortfall ur den universella kyrkans synliga gemen-
skap den specifikt latinska katolicismen, i all,t väsentligt präglad av nägra
få folk med latinskt ursprung. Denna så förkrympta katolicism visade snart
en tendens att b€trakta sig som katolicismen kort och gott. Redan strax efter
schismen började man i Västern anse det onormala tillståndet som ett ideal

- nämligen att den synliga, universella kyrkan var begränsad till den latin-
ska. Man frestades att sätta likhetstecken mellan katolsk och latinsk. Så upp-
stod idealet med den överallt enhetligt präglade enhetskyrkan. Den typ av

kyrka, som Österns kristna företrädde, förkastades. Under alla förhållanden
var det säkrast om de så vitt möjligt anpassade sig till den latinska kyrkan
som förebild. Man ansåg den latinska traditionen ha ett absolut värde; men
så småningom, ehuru långsamt, har Västern nått fram till insikt om eg€n-

värdet i Östkyrkans andliga arv.
Östern och Västern gled således ifrån varandra mer och mer. Det gäller

framför allt i synen på kyrkan. I Västern blev primats-principen alltmer den
bärande grunden för läran om kyrkan, medan Östern energiskt förnekade
just denna princip och i >papismen>> såg Västerns stora heresi. Vidare av-

visade Östern såsom nyheter den rationella genomarbetningen av trossan-
ningarna 

- 
så som den genomförts i den medeltida skolastiken. Man hade

ej heller någon förståelse för de nya former av fromhet och eukaristisk kult,
som uwecklat sig i Västern under två årtusenden. Allt detta ansåg Östern
som avfall från den ursprungliga, äkta apostoliska traditionen i den univer-
sella kyrkan, såsom avfall ftän ortodoxin, vilken sades vara något absolut
oföränderligt och principiellt överallt lika. Men trots denna inställning har
även Östern uwecklat sig vidare under två årtusenden, bl. a. beträffande sy-

nen på kyrkan. Tanken att kyrkan består av en mångfald från varandra helt
oavhångiga, enskilda kyrkor, kände man ej i Östern under det första år-
detta rike föll sönder och i dess ställe kom nationalstaterna, vilka alla ville ha
sin egen helt oavhängiga kyrka.

Primatet

Gregorius VII:s reform befriade kyrkan från den världsliga maktens olid-
liga förmyndarskap men ledde ä andra sidan till att den monarkiska prin-
cipen överbetonades i den latinska Västern; detta fick till följd atr leden
mellan kyrkans centrala styrelse och de enskilda biskoparna, närmligen pri-
mater och metropoliter, sköts åt sidan. Så uppstod en stramt genomorgani-

serad, andlig universalmonarki och det var f.an vårt att biskoparna till slut
bara betraktades som funktionärer åt påven, vilken ägde hela makten och
från vilkens auktoritet varje fullmakt i kyrkan härleddes - en fullmakt,
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som endast kunde innebära del i påvens makt. I en sådan konception fanns
uppenbadigen inte någon plats för de österländska patriarkaten med deras

traditionella autonomi. Västern kunde naturligwis organisera sig bäst den
ville, men Västern försökte även påwinga den österländska kyrkan sina i
mångt och mycket tidsbundna organisationsformer, ffots att de var helt främ-
mande för Östern. Framför allt däri ligger Västerns del i skulden för den
fortsatta splittringen. 

- 
Försöket att tvinga Östern gjordes på det andra

kyrkomötet i Lyon 1274 genom Mikael Paleologos'trosbekännelse, som man
helt enkelt förelade grekerna utan någon som helst diskussion. Kejsaren be-

hövde med nödvändighet en union av politiska skal. t denna bekännelse
finns en bestämning av den påvliga maktens omfattning, som går långt ut-
över det första årrusendets konception och som inte ens återfinns i det första

vatikankonciliets definition. Bekännelsen framlägger en lära, som var okänd
under det första årtusendet i kyrkans historia: Rom har dels födänat sina

privilegier åt Österns patriarkat, dels givit dem del av sina egna fullmak-
ter. Dessutom betraktas av allt att döma den biskopliga makten endast som

delaktighet i påvens. En så diskutabel konception påwingade man nu Östern,
som naturligwis inte kunde göra den till sin egen. Unionen i Lyon var dfu-
för på förhand dömd att misslyckas.

I Lyon hade man dock låtit den bysantinska kyrkan behålla sina egna

riter; under r3oo-talet ville man helst avskaffa dem också. När den bysan-

tinske kejsaren Johannes V Paleologos fu ry69 övergick till den katolska
kyrkan med latinsk ritus, följd av en rad inflytelserika personligheter i Kon-
stantinopel, bOrjade man i Rom hoppas att man till slut skulle få till stånd

en union helt enkelt därigenom att betydande personer konverterade. Vid
denna tidpunkt hade man i Västern födorat all förståelse för den österländ-
ska traditionens egenart och såg hos grekerna ingenting annat än villfarelse
och urartning. Den enda räddningen låg i att absorbera den grekiska kyr-
kan i den latinska, som nu helt enkelt identifierades med den katolska. Det
enhetsideal, som hade dykt upp strax efter schismen, blev nu genomtänkt
ända in i dess sista konsekvenser. Man kan bara tacka Gud f.ör att det inte
stannade vid detta. Några årtionden senare inträffade en oväntad omsväng-
ning i Roms hållning gent emot den grekiska kyrkan. På konciliet i Fenara-
Florens 1438-9 förhandlade den latinska kyrkan med den grekiska på
jämställd bas om en union; man diskuterade fritt över den redan i Lyon de-

finierade trossanningen om Andens forhållande till Fadern och Sonen för att
fastställa, huruvida det verkligen förelåg sakliga differenser eller ej. Man
erkände slutligen den grekiska formeln >av Fadern genom Sonen" såsom sak-

ligt identisk med den latinska. De grekiska riterna berördes inte ens. I den

avgörande f.rägan om primatet uppnåddes åtminstone skenbart enhet. Påven

Eugen IV presenterade kejsaren ett utkast, vari det hette att de östedändska
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patriarkaten är underkastade påven och denne har rätt att sammankalla eku-
meniska koncilier. Kejsaren reagerade genom att kategoriskt awisa för-
slaget. Påven gav efter och lät en kantig formulering om primatet falla till
förmån för en mjukare; han accepterade vidare ett tillägg, som grekerna

krävde: under bevarande av alla privilegier och rättigheter som tillkommer
de österländska patriarkerna. Det stora hindret för enhet syntes vara ur vä-
gen. Men der var endast skenbart så, ty greker och latinare inlade helt olika
betydelser i samma ord. Grekerna yat övertygade om att allt, dven sedan

man accepterat primatet, i huvudsak skulle bli vid det gamla, eftersom patriar-
kernas rättigheter och privilegier var garanterade. Latinarna betraktade dessa

nästan enbart som hedersbetygelser och menade att grekerna hade accepterat

deras konception av primatet såsom grundat på gudomlig rätt.
I varje fali hade den latinska kyrkan aldrig tidigare gått den grekiska till

mötes så som i Florens. Men unionen trängde inte igenom i Östern och i
Västern återvände man under motreformationen mer eller mindre till den
gamla negativa inställningen mot de grekiska riterna och sedvänjorna. År
16zz grtndades propaganda-kongregationen. Därmed borjade en ny epok i
forhållandet mellan Rom och Östern. Det är betecknande att man över-
lärnnade hednamissionen och försöken att återvinna de östedändska kristna
till samma institution. Man hade emellertid nu insett, att respekten for de

österländska riterna var €n ofrånkomlig förutsättning för återföreningen.
Propaganda-kongregationen bestämde sig för att de skulle bevaras och skyd-

dade dem till och med mot latiniseringstendenser bland de orientaliska kato-
likerna. Men det hela berodde inte på insikt om det inre värdet i dessa riter
utan på opportunism. Egentligen hade man ringa förståelse för den andliga
egenarten hos de österländska kristna. Fropagandan underst(dde Gterns reli-
giösa latinisering. Så har just det uppstått, som idag kallas uni.åtentunr x.h
som man med all rätt anser vara ett hinder för en verklig, organisk åter-
förening mellan Östern och Västern i en Kristi universella kyrka. Patriar
ken Maximos förtröttas inte att predika: den dubbla troheten, mot Österns

hela andliga arv och mot Rom, är den första förutsättningen för ett äkta
övervinnande av splittringen. Rom har, såsom tidigare sagts, först långsamt
nått fram till ett helhjärtat erkännande av Österns hela egenart. Ännu för
Pius IX och första vatikankonciliet var idealet att i allt anpassa Österns
kristna till den latinska förebilden med undantag av de liturgiska riterna.
Den stora omsvängningen kom först med Leo XIII, som verkligen med hela
sin själ längtade efter att återställa enheten mellan Östern och Västern och
som var fast besluten att göra allt som stod i hans makt för att gå Österns
kristna till mötes ända fram till det möjligas gräns.

Idag å,r man i Rom beredd att visa all vördnad och aktning för den öster-

ländska kyrkans hela andliga arv. Den gamla ömsesidiga exkommunikatio-
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nen är upphävd, den 7 december ry65. Päven Paul VI erkände i sitt tal
till den katolske patriarken av Jerusalem, att olikheter i enheten ar nägot
som kyrkans katolicitet kräver. Det gamla idealet, enhetskyrkan, har därmed
fallit. Dekretet om ekumeniken, som konciliet antagit, försäkrar Östern, att
hela dess religiösa egenart skall bevaras. Från Östern är man beredd till sam-
tal med Rom på jZimställd bas, vilket den interortodoxa konferensen på Rho-
dos i september 1963 fastslog. Som kanske aldrig förr finns idag på båda
sidor den goda viljan att komma vatandra till mötes. Det ger oss rätr att
hoppas på en förlikning mellan Ortodoxi och Katolicism och på ett slutligt
enande. Detta kan bli verklighet endast under den förutsättningen, att båda
helt är sig själva: Ortodoxi såsom full rättrohet och Katolicism såsom sann
universalitet.

lYilhelm de Vries SJ

SIGRID UNDSETS KVINNOPROGRAM

r 1925 upptogs den norska förf.attarinnan Sigrid Undset i den katolska
kyrkan. Hennes väg dit hade varit lång. Vid tidpunkten för sin konver-

sion hade hon det verk bakom sig, som väl med fog kan kallas hennes mäster-
verk: trilogin Kristin Laaransdattel, som utgavs ären tgzo-zz. Med den har
hon givit en teligiös bild av den nordiska medeltiden sådan hon uppfattade
den 

- 
genomträngd av kristendomen, där människans gudsförhållande hela

tiden är det centrala. I den boken framträder helt owetydigt Sigrid Undsets
sympatier för kyrkan och den kan också sägas vara hennes första försök att
förklara katolicismens tros- och tankeinnehåll för den omgivning hon 

- 
med

rätt eller s1[11 
- 

betraktade som helt sekulariserad. Denna målsättning 
-att göra katolicismen kand 

- 
bibehöll hon sedan genom hela sitt föfiattar-

skap. Den fortsätts närmast med den historiska trilogin Olau Aud.unspn, för
att senare gå över i samtidsskildringarna, där hon inte minst i romanerna
Gymnadenia och Den brend,ende busk ftamträder som nära nog propagan-

dist. Att dessa senare böcker också skildrar hennes egen religiösa utveckling
är klart och har bl. a. redovisats i Credo av Birgitta Malmgren (x +lS 1958).

Det finns emellertid ett drag i Sigrid Undsets åskådning, som hon mycket
tidigt sätter i samband med kristendomen och där hon stöder sig på Bibeln
redan under den tid hon själv kallar sig ateist, nämligen hennes syn på kvin-

n6



Sigri.d. U nd; et s kuinnopro grarn

nans uppgift och ställning. I kåserier, artiklar och essayer bygger hon här ut
någonting som man kan kalla ett kvinnoprogram. Det synsätt hon sålunda

presenterar bibehåller hon under hela sitt liv. I hennes sista arbete, biografin
över Katarina au Siena, som utgavs posthumt, finns det kvar i så gott som

oförändrat skick.

De kvinnogestalter Sigrid Undset tecknar i sitt författarskap förc Kristin
Lauransdalter fu alla modärna och >>emanciperaderr. Emanciperad då använt i
betydelsen självständig. Huvudpersonerna i dessa romaner är nästan alla
ogif.ta, yrkesarbetande kvinnor. Nästan alla ar dessutom olyckliga med en
längtan till kärleken 

- 
en ideal kadek som inte stämmer överens med den

verklighet de möter. (Med detta krav fogar Sigrid Undset in sig i den stora

norska traditionen, som kan karaktäriseras genom termen >den ideale ford-
ring>> med Ibsen som det stora namnet.) Ålla dessa kvinnor är dessutom värn-
lösa, utan rotfäste. En av personerna i den tidiga romanen Den lykkelige ald.er
(r9o8) uttrycker saken så: >>... vi gaar og har et arbeide, som vi skal leve av

- 
vi kan ikke leve f or det". Dvs. den modärna, i denna mening emancipe-

rade kvinnan är lösryckt ur ett väsentligt sammanhang, utan vilket hon inte
kan leva som hel människa: kärleken till man och barn. Fru STaage i novell-
samlingen Splinten au Troldspeilet (r9ry) sätter den erotiska utlevelsen före
moderskapet och förlorar på så sätt sin personlighet. Vaaren (rgr4) ger ett
exempel på hur en kvinna (Rose) upptäcker att drömmen om den ideala kär-
leken aldrig kan bli något annat än en illusion. Kärleken är, säger Sigrid

Undset, något konkret och verklighetsnära. Hon skildrar den också ofta om-
given av blojwätt, matlagning och snuviga barn och visar på så sätt med all
önskvärd tydlighet var den hör hemma.

Redan denna skiss ger vid handen det centrala i Sigrid Undsets samhälls-
uppfattning och därmed kvinnosyn. Samhället måste baseras på familjen för
att vara sunt. Kvinnan måste ha sin plats i familjen för att uwecklas riktigt
och leva ett helt liv. Hemmet är hennes givna verksamhetsfält och hennes

främsta uppgift där att fostra nya samhällsmedlemmar och hålla samman

denna samhällets urcell. Detta ar ju på intet sätt någon originell tankegång,

och Sigrid Undset själv betecknar den som nreaktionär>. Hon berättar, att
hon alltsedan sin tid i Ragna Nielsens skola i Kristiania de radika-

laste för sin tid och den första i Norge, som införde samundervisning 
- 

be-

funnit sig mer eller mindre i opposition mot de frambrytande >radilcala>'

strömningarna på olika områden. Man tär här hela tiden hålla i minneq att
de årtionden Sigrid Undsets kvinnouppfattning växte fram, var en tid av

starka brytningar. Den emancipationsvåg hon ställde sig skeptisk mot var på

intet sätt en isolerad företeelse. Den motsvaras väl närmast av den situation i
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Sverige som skildrats av Elin \flägner i bl. a. Pennskaftet, men här med helt
andra förtecken.

Ett av de mest iögonenfallande dragen i Sigrid Undsets synsätt är kanske

hennes tankar om det naturgivna. Det finns alltid en karna av oföränderlighet
i kvinnans och mannens situation 

- 
också vad beträffar den rent yttre, prak-

tiska ordningen. Kvinnans >naturgivna>> situation är hem och familj. I 7o
Pariserbreuer från rgro säger hon bl. a. tt.. . en mand er det naturlige midt-
punkt i en kvindes liv. Og et midtpunkt gaar det ikke an at bytte eller flytte,
uten at alt gaat istykkeru. I samma brev kritiserar hon också det nya vigsel-

ritual Norge då nyligen fått, där man strukit orden >'til din mand skal din
attraavate, og han skal herske over dig" samt ))I kvinder, vrrer eders mend
underdanige, likesom Sara var Abraham underdanig og kaldte ham: herren.

Detta hade uteslutits på grund av önskemål från kvinnosakskretsar' >Men>>,

ironiserar Sigrid Undset, ,rtenkte de damer da ikke paa, ^t gaat en kvinde til
alteret med en mand, og hun har ikke lyst til at h4re de ord, saa f.aar hun selv

ta skade for hjemgjeld. For de ord de handler om natufens egen legitimation

av egteskapet, at en kvinde skal gifte sig med den mand hun kan kalde sin

herre. Og ikke med flogen av alle de andre.r,

Den teoretiska sidan av denna uppfattning, som går igenom hennes skön-

litteråra författarskap, kommer främst till uttryck i den samling essayer i
kvinnofrågan hon utgav r9r9 under titeln Et Kaind'e-Syspunkt' Dess artiklar
är skrivna mellan ären rgrz-r9.

Den arbetsfördelning som sedan urminnes tider existerat mellan kvinnor
och män finner Sigrid Undset naturlig. Allt det prat om matriarkat som dra-

gits fram av kvinnosakens förkämpar tror hon inte på. Kanske, menar hon,

kan det äga viss giltighet för den tid då våra förfäder, aporna, höll till i träd-

topparna. Det har tvärtom alltid varit så att mannen har måst försvara de

sina och att de starkare (männen) gjort de svagare (kvinnorna) till sin egen-

dom. Lika naturligt har det då blivit att de svagare fått åta sig hemarbetet

och skötseln av >menneskeungernen under den tämligen långa tid dessa är

avhängiga av henne. Detta förhållande är så djupt rotat redan från början av

mänsklighetens historia, att Sigrid Undset finner det naturgivet. Eftersom man

måste utgå iftän att denna sakernas ordning var rent praktisk, kan man inte

som kvinnosakskvinnorna tala om något underkuvande av kvinnan.
Enligt de naturliga könsforbindelsernas karaktär är det mannen som är

herre i ett sådant forhållande och kvinnans kropp >en ting, han eier>>, även

om detta också är det enda han äger hos henne. Detta är ett faktum man

gärna blundat för, menar Sigrid Undset, men likväl ett faktum man inte kan

undkomma även om man undertrycker Bibelns utsaga om det. (Här ser vi
återigen hur författarinnan stcjder sin argumentering på Bibeln på samma sätt

som fallet var i fuägan om det norska vigselritualet.) Detta faktum var också
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orsaken till att kristendomen upphöjde äktenskapet till sakrament. Man måste
knyta ett obegränsat ansvarsförhållande till en sådan äganderätt.

Detta är kvinnans ställning i samhället sådan den bör vara och hennes
viktigaste uppgift alltså att vara mor. I det sammanhanget polemiserar Sigrid
Undset i uppsatsen Begreppsforain'ing (förct publicerad r9r7) våldsamt mot
Katti Anker Mlllers skrift Kaindenes fldselspolitik. Fru Mpller pläderar här
bl. a. för att staten skall införa mödralön. Sigrid Undset menar att fru Mpller
använder begreppet familj utan att veta vad det betyder. Familjen, påpekar
hon, är inget vanligt industriföretag, dår mannen anställer en kvinna att föda
barn. Fru Mgller menar vidare, att mänga män har mindre ansvarskänsla än
kvinnorna. På den punkten har hon rätt, menar Sigrid Undset, och bygger
åter sitt resonemang på det naturgivna. Naturen har nu en gång gjort det
ldttarc för mannen att undandra sig sina förpliktelser gentemot sin avkomma.
Men den har också i proportion till detta givit mannen en mindre portion
f<;raldragladje och ågarrygghet gentemot barnen. >Farsforholdet et mindre
selvfplgelig, mere subtilt end morsforholdet. Ingen mand har anden garanti
Lgr at en kvindes barn er hans end det som ligger i hendes personlighet.>
,'... Tanker man paa de to kj6ns fundamentalt ulike stilling til det barn som

de begge maa vare med om at kalde tillive, blir al tale om likestilling mellem
mand og kvinde taapelig avsindo, summerar hon.

Men också på det andliga området, menar Sigrid Undset, är allt tal om
y'ämställdhet mellan könen nonsens. Ingen >oförvillad> kvinna kan tala om
mannens andliga överlägsenhet, lika litet som hon kan förneka hans överläg-
senhet på vissa områden bl. a. i fräga om det vi kallar intelligens, dvs. mans-

förstånd enligt hennes egen definition. I mitt tycke är denna punkt den
oklaraste i Sigrid Undsets resonemang. Hon förklarar det så, att en förnuftig
kvinna vet att hennes man känner till världen i allmänhet bättre än hon
själv, men i gengäld vet hon också att hon känner honom bättre än någon
annan, inklusive honom själv. En något så när förståndig man kan avgöra

om en annan man är duktig, medan en förståndig kvinna oftast kan avgöra

om han är hederlig eller god.

I Efterskrift, som avslutat Et Kuinde-Synspunkt, redogör hon för sin syn
på kvinnans ställning under olika tider och kulturmiljöer och konstaterar att
kvinnan inte ens före kristendomens genombrott varit särskilt förtryckt. Spe-

ciellt inte här i Norden där hon i hög grad behövdes inom jordbruket. Men
det är ett faktum, menar hon, att kristendomen genom sin dogm om den
obeflackade Jungfrun Maria, i vars händer Gud själv anförtrodde sig och
genom vilken han återkom till sin skapelse, givit kvinnan den ärofullaste
ställning hon någonsin haft
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Genomgående för Sigrid Undsets inlägg i kvinnosaksdebanen hade alltså
varit, att hon hämtat exempel och stöd för sina åsikter ur Bibeln. Av detta
kunde man dock inte dra några slutsatser om ett närmande till kristendomen.
Hon erkände nämligen åven når hon räknade sig som ateist den visdom och
de sanningar som fanns i kristendomen. Men i och med publicerandet av E,
Kaind.e-Synspunkt blev hennes personliga bekännelse till kristendomen up-
penbar. Detta framför allt genom Efterskrift. Denna essay och därmed hela
boken slutar iust med en sådan bekännelse, som dessutom framhäver det nära
samband hon såg mellan kristendomen och sin kvinnouppfattning. >Men for
pasningen av dagliglivets forefaldende gjlremaal 

- 
baade lovgivning og

b6rneopdragelse 
- 

er det, enten man tror det ene eller det andet, like vigtig
at erindre de gamle oÅ: Soli Deo Gloria.>

Efter denna korta presentation av huvudtankarna i Sigrid Undsets kvinno-
syn ligger det i öppen dager att hon inte var nöjd med det samtida samhället
och dess uweckling. I inledningen till Efterskrift fastslär hon, att om vi endast
kommer så nära det mål kvinnosakskvinnorna uppställt 

- 
som människor

brukar när de föresätter sig något 
- 

är det tillräckligt för att hota själva
förutsättningen för samhällets existens och förnyande 

- 
rrslegtslivet og yngel-

pleien, hvis man vil ha de moderneste navne paa tingene>>. Alltså de uppgif-
ter som borde vara kvinnans, men som hon alltmer försummar. När den ur-
gamla instinkten att i morgon är äter en dag vaknar hos männen, kommer
dessa att göra uppror för att bevara själva livet, det liv som det är kvinnornas
plikt att bevara. De kommer att med makt ,rkaste kvinderne ut av en saan

stilling>. Därför att brutal makt är det enda säkra medlet för män att få
övertaget över kvinnor.

Hur Sigrid Undsets >idealsamhälleu skulle se ut är inte svårt att föreställa
sig, även om hon inte direkt drar upp riktlinjerna. Det blir helt enkelt mot-
satsen till vad som håller på att ske: att kvinnorna ingriper på männens om-
råde. Det samhällssystem, där kvinnan hade sin plats i hemmet och sin
främsta uppgift som mor och barnuppfostrare, blir ett ideal. Att skapa och
upprätthålla en tillfredsställande samhällsordning förutsätter kringsyn och för-
måga till organisation, egenskaper som är speciellt >manliga>. Hemarbete och
barnuppfostran kräver ^tt man bokstavligt talat vånder blicken nedåt mot
barnen, varför intresset för vida vyer givewis blir mindre. Inte heller har de

rent praktiska samhällsinsatserna från kvinnornas sida medfört några strålande
resultat, menar hon. Nu när kvinnorna på de flesta områden har samma rätt
till yrkesarbete som männen borde vi få se fler framstående kvinnor på olika
poster. Så har inte varit fallet. Det har inte på grund av emancipationen
framtrått någon kvinna, som kan mäta sig i fräga om inflytande med en sådan
som S:ta Birgitta eller Jane Austen. Om en kvinna skall kunna mäta sig med
en man under dennes fruktbaraste arbetsår, fordras att hon dessutom under-
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kastar sig frivilligt celibat. Gör hon inte det, kan hon när som helst få av-

bryta sitt yrkesarbete för havandeskap. På så sätt är en kvinna alltid ofri i
jämförelse med en man.

Att kvinnan fu of.Å pä detta sätt betyder att naturen givit henne säregna

och svåra villkor. På grund av detta måste mannen bevara >en viss respekt
for hennes kjln, selv naar hun ikke har shgge av ret til at kreve respekt
som individ". Detta är kvinnans naturliga Ätt, dilf.ör att det i längden inte
bara beskyddar kvinnan utan själva människolivets fortbestånd. I samtiden
finns inte mycket förståelse för kvinnans svåra villkor. Speciellt tydligt fram-
träder oförståelsen i litteraturen. >Efter den moderne literaturs vidnesbyrd
skulde kvinden i vore dage ikke vere serlig heldig med at gjpre bopladsen
lun og fors4te manden hans hvile efter endt dagsverk 

- 
og der er ikke meget

av sympatisk forstaaelse overfor den kjendsgjerning, at samfundsuwiklingen
har gjort det vanskelig for hende at vcre det.>

Det gäller för kvinnan att hålla ut i sin uppgift som familjens själsliga
upprätthållare. Den som är trogen och håller ut räddar sig själv och därmed
sin värdighet som kvinna. Om hon kämpar sig igenom allt det tunga och

triviala i vardagens äktenskap, driftsliv och barnafödande, upplever hon slut-
ligen miraklet i allt detta, i det helt naturliga. Räddningen finns alltså i ett
uppgivande av den till intet förpliktande egoismen och individualismen till
förmån för de sociala plikterna i hem och familj. Det är detta moralisten och
katoliken Sigrid Undset >predikar> i sin diktning. >Jeg tror ikke paa, at
nogensomhelst bestrebelser i nogensomhelst retning som ignorerer disse kvin-
dernes saregne villkaar 

- 
at naturen undergir hende en mand, selv naar hun

er det overlegne menneske, det klokere eller det bedre, kan hjelpe hendes og

hends barns kaar.>> Om man vill finna sig tilhåtta med ett naturgivet för-
hållande och anpassa sig till det, måste man erkänna dess art. Detta har Sigrid

Undset ansett sig göra.
Det kan nu förefalla som om Sigrid Undset var enbart negativt inställd till

emancipationen. Så var emellertid inte fallet. Det finns vissa punkter där hon
kan erkänna dess berättigande, något som också gäller samhällsuwecklingen i
stort. När maskinindustrin trängde ut hemindustrin blev det omöjligt för de

ogifta kvinnorna att tillvarata sina intressen genom en man 
- 

familje-
fadern 

- 
och problemen blev brännande. I den situationen blev det också

nödvändigt för kvinnan att skaffa sig medbestämmanderätt i samhället. Här
har kvinnosaken ett klart berättigande. Inte heller är Sigrid Undset f.ram-

mande för att samhället måste undergå vissa förändringar på det ekonomiska

området. Hon ställer sig t. ex. inte helt främmande för ett radikalare ekono-

miskt system och man kan ana att hon ställt vissa forhoppningar till resultaten

av den ryska revolutionen.
Men hon menar att det alltid måste ligga i kvinnornas intresse att sam-
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hällsomvandlingen gär f:.amät gradvis och med lämpor. Det är naturligt med
en viss konservatism hos dem som har till uppgift atc >konserveran det nya
livet och lara batn i stort sett detsamma som man gjott sedan stenåldern.
Kvinnornas speciella uppgift i tider av samhällsomstörtningar är att se till att
människorna inte glömmer att man givewis kan rätta till missförhållandena,
men däremot inte i grunden förändra de element av vilka samhället byggr -nämligen människorna och deras naturliga beskaffenhet. Det är alltid kvin-
norna som på särskilt sätt fått hantera det friska råmaterialet - barnen -och kunnat konstatera att detta inte förändrats i historisk tid.

Birgitta V/inbäck

OM PEJLING OCH SAMMÄNHÄNG

RoIf Nystedt:Val;tenasait. ll,J. avLarsGuth. Borås r965,
Normans. Kr. 18: 

-.

Det lär vara Sven Stolpe som i sin ungdom berikade vårt språk med ordet
kulturd.ebatt Hur långt ut i folket den debatten når idag vet ingen. De flesta

berörs inte så djupt av den som några hoppas och andra fruktar. Det kultur-
begrepp, debatten speglaq tycks merendels knutet till specialintressen, odlade
av skönandar med intellektuella ambitioner. Deras inbördes duster i mass-

media upplevs gärna som mer kuriösa än seriösa av de många, som känner
sig ha rötter i ett vidare kulturellt sammanhang. Dagens kulturdebatt rör
upp en liten sektor därav, och ger en alltför onyanserad bild av vad som rör
sig i den sektorn. Den förs också i stort sett mellan företrädare för en kultur-
syn, som kanske bäst får sitt uttryck i slagordet "föra ut kulturen till folkeo,
vilket bara kan betyda att >folket> står utanför kulturen, att kulturen är
finkultur, eller elitkultur. Kulturbegreppet ges därmed en exklusivitet, som

gör vad Bengt Nerman kallat det offentliga samtalet ganska förvirrande.
Ty kultur är odling. Till kulturliv måste räknas allt som växer under med-

veten odling i människornas värld. De stilla i landet år mänga, och var och
en har sitt att beställa. Men de stora frågorna är gemensamma, och det är fler
än vi tror som är än dunkelt - medvetna om att stå i ett sarnman-

hang som gör deras dagliga liv meningsfyllt for dem. Vanligt folks enkla
funderingar om Livet - deras eget liv, allas vårt liv - är i sig lika många

försök till överblick och helhetssyn. Kultursyntes, om man så vill.
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Att skriva en bok om Livet kan vara en stor sak. Även om den till synes
handlar bara om en liten stad vid sidan av genomfartslederna och om livets
gång bland ringa människor i små förhållanden. En sådan bok är Vad.stenasuit
av Rolf Nystedt, med illustrationer av ÖC-tecknaren Lars Guth.

Bokens ärende är inte kulturdebatt. Författaren diskuterar inte världs-
gåtorna, exponerar inga affekterade åsikter, är fti från utfall som kunde
antyda sinne för personlig PR. Läsaren möter ett utsnitt ur människolivet,
en liten stad i helg och söcken 

- 
mest scjcken 

- 
i förälskat lekfulla, milt

spefulla ögonblicksbilder på ett sparsmakaq visuellt eggande språk. På >vers

och småprosa>, som f.örf.attaren i en undertitel preciserat sin diktion, får vi
folja en årskrönika, från höst till höst. I dagsversens och kåseriets lätta form
träder människorna, deras stad med omgivningar och näringsfång, deras djur,
saker och blomster, och något av deras historia, emot oss som om vi vore med
i årscykeln. Växandets rytm, Iäglarnas liv, Vätterhavets hägringar och obe-
räknelighet händer även oss. Författaren återskapar det inför oss, vi ser och
hör det som sker. De positiva recensionerna på olika håll i pressen har starkt
understrukit läsarten bygdekrönika. Visst år Vad.stenasuit enbygdekrönika 

-men inte i första hand, ty det rör sig här om något långt utöver krönika och
reportage. Läsaren märker ganska snart, att den lätta och humorljusa rösten är
en allvarlig stämma, att rapsodin har helhetsmönster, och att man framför
sig hat en väsentlig text om människan och om kulturen, om människans för-
hållande till tiden och det som är bortom tidsbegreppen, om en kristens gledje

över livet i dess tidliga och tidlösa dimensioner.
Bokens tecknare och dess f.örfattarc har samordnat sina uttrycksmedel så

fint, att deras roller nästan kunde tänkas ombytta, ibland. Somliga uppslag
ligger som smycken i handen, samspelet mellan typografi och grafik är full-
ändat.

Vad händer i en liten stad?

Ällt, givetvis, som händer överallt. Men var och en som levt länge i en
liten stad, vet att det finns en skillnad, även om den är svår att definiera.
Kanske är det så att varie händelse dfu ffu större inrensitet, större egenvärde,
inte slås sönder i det stora bruset av så många samtidiga och överröstande
händelser. Man hör och ser hur det sker, och man har tid att uppfatta att det
har betydelse, och på vad sätq och för vem.

För Rolf Nystedt var det en personlig katastrof som föregick ankomsren
till Vadstena. En existens hade fallit sönder. I diktsamlin gen Bild.band (Nor-
mans 1964, omnämnd i Credo m > 16>) har han i sviten >Vätterbilder> i en
kryptisk formulering snuddat vid detta

glaspärlespel
i florstunn is
och aftonmolnens
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röda korallrev
vid horisonten
åldrad dag
värld fylld av ekon

>... att få betrakta det egna från en ny punkt, med annan utsikt> har blivit
innebörden av hans Vadstenaår. En tidig majdag 1956 "bredde sig Vättern
mot nordväst, ännu mörkt safirblå, med lätta skumränder under en frisk bris.
Vitnande töis följde strandlinjerna som lysande tunna bräm. På kvällen var
det fryskallt. Tyst på torgen, steg i gator, en bromsande bil, ensam korv-
gubbe. Himlen djupnade till en svindlande brunn i grönt.>> Han beskriver en

bilfärd så, att man >>vinner . .. viddernas storhet och upplwer himlavalvets
dominans över det jordiska som mer än en analogi>.

Och i dikten >Kalenderpunkt" klarnar definitivt hans avsikter:

Än löper visarna på klockan kring
då året sluter sig i välkänd ring.
Och armbandsuret tickar utan hets
men oförtrutet för sin sifferkrets.
Sekunder hopas till en snabb minut
som snart i timmar räknas åt oss ut.

Till sist blir året en periferi
med regelbundna hack och skåror i.

Det är överblicken, Rolf Nystedt söker, detaljernas och smådragens för-
ankring i helheten. Vadstena blir för honom en miniatyr av världen och livet.
Han blir hejdad av nioäriga Cecilia i hamnparken. Hon vill veta >rva pejla ä

för nåt?> för >Fröken sa i dag att Gud pejlar djupet hos oss. Vicke djup?".
Han: >>Det dät vat en bild, förstår du.>> Hon: >En bild?> Han: >rJa, man talar
i bilder och jämför så man ska begripa bättre.r, Hon: >>Men når ja inte vet va
pejlaä så begriper jagvdlan inte bättre." Mötet mellan de wå siutar i burlesk,
och frågan blir obesvarad men lever kvar hos läsaren som en bottenklang
boken igenom.

Det vimlar av andra sympatiska rackarungar, skroderande fiskare, igelkot-
tar, katter, fotbollssparkare, sammanträdesherrar,

grönsaksfruar,
ägg-gummor,
nässelplockerskor,
blåsippstanter,
glassgubbar,
ballongförsäljare

och mitt i alltsamman armdmusikanterna och frälsningslöjtnanten och de stilla
birgittinerna i bön och trädgårdsarbete. På några sidor träder de icke levande
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in i rapsodin: i citat ur bouppteckningar och andra urkunder från rToo-talets
fattigsverige, förvarade i landsarkivet på Vadstena slott. Om koltrasten på
Rudbergs hus får man veta att >nyss kom han in på en fin variant I fuän lägt
register till hög diskant / ... Skymningen faller, bergen blir grå / Han spelar
för att han måste så.> Också livsbejakaren talgoxen har fätt sin visa: >Det
sitter en livsbeprisare / i fönstret och skådar mig an.> Och har igelkotten
någonsin tolkats i sådant skimmer som i >Nattligt möte>:

Då kom en igelkott
i månskenets dallrande strimma
med försilvrade ögonbryn
och silver i borsten och håren.

Mot >Syster Christina>, som iobbar i klosterträdgården i nötta skor och >>har

starka nävar I stadiga handlovar / stoppade yllestrumporu, kontrasterar f.ör-
fattaren stadens folkhemsflickor:

I nya, moderiktiga, formvänliga vårkappor,
i slacks och jeans,

spatserar folkhemsflickorna på torget,
styitklackade, taxklackade, otäliga,
liknöjda.
Egentligen är ingenting kul.

Vårens övergång i sommar får sin exakta gestaltning:

I kväll slår sommarn ut
som vemod i ett hjärta,
då något ungt tar slut.

Dagboksblad I: >Utsikten från mitt fönster / vid Myntbacken / ger en ringa
del av världen f ät betraktaren - / men allt av betydelse finns med: I mån-
niskors hem, f lekande ban, f jord, gräs, täd, f en flik av himmel -;> Dag-
boksblad III: >Kvällsmelodin, den mjuka, / sval och len av dugg, lsom väver
samman, / ekoklingande, / en syn.> Så bryter grundackorden igenom, på bo-
kens sista sidor: >Jag har ingen väg att valja I mer än denna enda / och valet
gjorde jag Iör länge sedan f utan 

^tt 
egentligen fråga mig för.>

På nytt erinrar man sig dikten >Nära> ur Bildband, de sex komprimerade
raderna om vilan i Gud:

En höstlig morgon var det som han såg:

i tron är allting nära, ingen tid
fu får en annan fjärmad eller skild.
Då orons hav helt plötsligt stilla låg,
ett öga, speglande oändlig frid.
Och detta var blott verklighet, ej bild.
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>En kort och häftig melodi / i markerna svann hän.>>

Som en melodi klingar Vadstenasvit i minnet. Vadstena-atmosfären upplevd
genom ett temperament, ett mälatöga, ett musikerön, en mälates pensel, en
poets ord. De livsnära orden blir aldrig uppblåsta till stora ord, ty 'r.. . efter
bildstormen / kommer besinningen i Livet glesnar till sanning.> Men språket
tätnar till hymn, rytmen till koral. Och i dikten >Den åttonde septemhr>
hittar man det nyckelord man sökt:

>>Här lever sammanhangen.>
Författaren, årsbarn med sekelskiftet, är konsthistoriker och museiman,

journalist och kritiker (ÖC), arkivforskare och poet. Sedan tio år Vadstenabo,
nära granne både med den medeltida kulturvärld, som år för är alk praktful-
lare reser sig ur förfallet, och med den heliga Birgittas egen orden i rakt ned-
stigande led. Hans bok ar originell i samma mening som han själv är ur-
sprunglig. Den är syntes på samma sätt som han själv är sammanhang.

>Så är lågmäldheten ett Vadstenas adelsmärkq dess innersta melodi en
folkvisas. Men visan som lever i folkets hjärta kan aldrig van obetydlig.

Ått den år ringa, är en helt annan sak.>

Rolf Nystedt och hans tecknare har givit oss en av 1965 års vackraste och
mest exklusiva böcker. En fröjd fOr boksamlaren. Ett utsökt bidrag till vårt
samtal om kulturen 

*

Den r maj 1966, några veckor etter det att detta skrivits, avled Rolf
Nystedt, drabbad av sin andra svåra hjärtinfarkt. Han jordfästes den 9 mai
i Vadstena klosterkyrka av vännen Andreas Rask OSB, och begrovs på Nässja

kyrkogård. Från gravplatsen har man den vidaste utsikt över Vättern och

Vadstenabygden, det kulturlandskap vars förtrogne älskare han var.
Vi, som kände honom, vet hur han förvandlades under sina år i Vadstena.

Ur den sociala och personliga utblottelsen gick han in under knapphetens

villkor med en självklarhet, som borde ha förvånat många. Hans livshåll-
ning blev inte resignation, utan accepterande: livet som gåva. Han blev en
ödmjuk människa.

Hans nyfikenhet var frisk som barnets, hans självironi var vänlig, hans

humor bottnade i djupaste allvar. Böckerna och vännerna vittnar om att han

var en människa av god vilja.
Gerbard. Bungerfeld.t
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Rom och Konstantinopel i
gemetrsam deklaration

Som bekant har Rom och Konstantino-
pel såsom föreuädare för den katolska
kyrkan resp. österns ortodoxa kyrkor åter-
kallat de exkommunikationer, som deras
ledare uttalade över varandra är ro54.
Det var dessa exkommuoikationer, som
inledde den stora schismen och som sLilt
österns och Västerns kristna åt under
nio århundraden. Genom att förpassa
dem till historien tog båda kyrkorna ett
långt steg mot den enhet som två kyrko-
möten misslyckades med att återställa,
nämligen Lyon rz14 och Ferrara-Florens
t438-43.

Den 7 december ry6t ägde likadana
ceremonier rum i S:t Paul i Rom och i
Phanar, högkvarteret för det ekumeniska
patriarkatet i Konstantinopel. Den ekume-
niska gesten bestod i 

^tt 
läsa en deklara-

tion, godkänd av både Paul VI och patri-
arken Ätenagoras I, i närvaro av delega-
tioner från båda sidor. Samtidigt lästes
ett påvligt breue i S:t Paul av kardinal
Bea, medan i Konstantinopel dess mot-
svarighet, en s. k. tomos av patriarken
Åtenagoras och hans synod, lästes på. gre-

kiska.
Den gemensamma deklarationen var

resultatet av studier som utförts av en
blandad kommission bestående av ka-
tolska och ortodoxa experter. Under ord-
förandeskap av biskop Jan Ifillebrands,
sekreterare i Vatikanens ekumeniska sek-
retariat, och metropoliten Meliton av
Heliopolis och Theira, har kommissionen

förberett ett gemensamt utkast till en
deklaration och detta har sedan godkänts
både av Paul VI och pariarken Åtena-
gofas.

Den gemensamma deklararionen lyd.er
såland.a:

r. I tacksamhet mot Gud, som kärleks-
fullt gav dem tillfälle till ett brodedigt
möte på de heliga platser där frälsning-
ens mysterier fullbordades genom Her-
rens Jesu död och uppståndelse och där
Kyrkan föddes genom den Helige Andes
utgjutaode, har påven Paul VI och patri-
arken Åtenagoras I inte förlorat ur sikte
den gemensamma uppgiften att ej för-
summa något, som kärleken kunde in-
spirera till och som kunde underlätta de
sålunda upptagna brodediga relationerna
mellan den romersk-katolska kyrkan och
Konstantinopels ortod,oxa kyrka. De är
övertygade om att de, när de handlar på
detta sätt, svarar mot en kallelse från den
gudomliga nåden, som idag leder den
romersk-katolska kyrkan och den orto-
doxa kyrkan liksom alla lristna till att
övervinna deras skiljaktigheter med det
målet för ögonen att på nytt bli uettu så-

som Flerren Jesus bad sin Fader.
z. Blar,d, hindren längs vägen till en

utveckling av denna broderliga gemen-
skap i förtroende och aktning finns min-
net av de domar, aktioner och smärt-
samma händelser vilka år ro:4 ledde till
exkommunikation av patriarken Mikael
Cerularius och två andra personer genom
den romerska kurians sändebud under
ledning av kardinal Humbertus, vilka
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sändebud därefter blev föremål för lik-
nande domar, uttalade av patriarken av
Konstantinopel och hans synod.

3. Man kan inte begära att dessa hän-
delser skulle bedömas för vad de var un-
der denna upprörda period av historien.
Men idag har de blivit mer sakligt gran-

skade. Sålunda är det. viktigt att erkänna
de överdrifter som de gav upphov till
och som senare ledde till konsekvenser
vilka 

- 
så långt vi kan bedöma 

- 
gick

mycket längre än deras upphovsmän
hade avsett eller förutsett. Kritik hade

riktats mot de ,inblandade petsonerna och
inte mot kyrkorna. Domarna var inte av-
sedda att bryta den kyrkliga gemenskapen

mellan Rom och Konstantinopel.
4. Emedan de är övertygade om att

uttrycka en gemensam önskan om rätt-
visa och en uppriktig känsla av kärlek
hos de troende och emedan de påminner
sig Herrens bud: "Därför, om du kom-
mer med din gåva till altaret, och där
drager dig till minnes aa din broder har
något emot dig, så lägg ned din gäva ddr
framför altaret, och gå först bort och för-
lik dig med din broder, och kom sedan

och bär fram din gåva", förklarar påven

Paul VI och pauiarken Atenagoras I till-
sammans med sin synod i full samstäm-

mighet följande:

Ä. De beklagar de sårande ord, de be-

skyllningar utan grund och de klander-
värda åtgärder, vilka på båda sidor ut-
märkte eller beledsagade de bedrövliga
händelserna under denna period.

B. Likaledes beklagar de båda sarnt av-

lägsnar ur minnet och från Kyrkans mitt
de exkommunikationsdomar, som följde
och vilka har haft vetkningar ända fram
i vfua dagar och hindrat en närmare ge-

menskap i kärlek; samtidigt överlämnar
de dessa exkommunikationer åt glöm-
skan.

C. Slutligen beklagar de sådana föt-
argelseväckande händelser i samband där-
med, vilka, under inflytande av olika fak-
torer 

- 
bland vilka fanns brist på för-

ståelse och ömsesidigt förtroende
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tuellt ledde till ett faktiskt brott i den
kyrkliga gemenskapen.

5. Påven Paul VI och patriarken Ate-
nagoras I med sin synod inser att denna
gest av rätwisa och ömsesidig förlåtelse
inte är nog för att göra slut på både äldre
och yngre meningsskiljaktigheter mellan
den romersk-katolska kyrkan och den or-
todoxa kyrkan. Med den Helige Ändes
hjälp kommer dessa motsättningar att
övervinnas genom en hjärtats rening,
ånger över gamla orattf.drdigheter och ge-

nom ett fast beslut att nä ham till sam-
förstånd och en gemensam beskrivning
av apostlarnas tro och dess krav.

De hoppas att denna handling skall
vara välbehaglig inför Gud, som är snar
att iöilela oss när vi förlåter vannd,ra.
De hoppas att hela den kristna världen,
särskilt den romersk-katolska kyrkan och
den ortodoxa kyrkan, kommer att ge sitt
bifall till denna åtbörd såsom ett allvar-
ligt uttryck för en gemensam önskan om
återförening och såsom en inbjudan att
följa upp dialogen i en anda av förro-
ende, uppskattning och ömsesidig kärlek,
vilken med Guds hjälp kommer att leda
till ett liv i gemenskap till själarnas störe
välsignelse och Guds rikes ankomst i den
fulla trons gemenskap, i broderlig enhet
och sakramentalt liv, sådant det fanns
bland dem under de första tuseo åren av
kyrkans liv.

Inkvisitionens slut

Den 7 december ry65 lät Hans Helig-
het påven Paul VI utfärda ett apostoliskt
brev motu proprio, där det nya namnet
och den nya stadgan för Sacra Congrega-
tio S. Officii, den främsta avdelningen i
den romerska kurian, fastställdes. Brevet,
som börjar med orden Integrae Jen)an-
d.ae, hx följande lydelse:

Uppgiften att bevara den uppenbarade
religionen oförfalskad med allt vad den
innebär, har genom gudomligt rådslut
anföruotts åt biskoparna i Rom och det
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med dem förenade biskopskollegiet, och
dessa har under århundradenas lopp och
människornas växiande öden fullgjort
uppgiften att intill vår tid tradera denna
skatt utan avbräck 

- 
sj ulan piltagligt

bistånd från ovan, i och med att den
Helige Ande, vilken är liksom själen i
Kristi mystiska kropp (Kyrkan), verkade
genom dem.

Kyrkan, som är en gudomlig instif-
telse och har att göra med gudomliga
ting, består emellertid av människor och
lever bland mänoiskor; på grund härav
anlitade hon, för att kunna fullgöra sitt
uppdrag, olika hjälpkrafter alltefter tider-
nas och den mänskliga kulturens skiftande
betingelser. Kyrkan hade ju åtagit sig så

många och stora uppgifter att varken
biskoparna i Rom eiler de andra bisko-
parna, upptagna som de var av tallösa be-
kymmer, eflsarnma kunde räcka till.
SjäIva sakförhållandet medförde alltså
att förvaltningsinstitutioner eller kurior
skapades, med uppgift att underlätta Kyr-
kans ledning, att. ttygg^ iakaagandet av
bestående lagar, fråmja de företag som
skulle tjäna förverkligandet av Kyrkans
mål och lösa eventuella meningsskiljak-
tigheter.

Det är därför inte alls förvånande att
förändrade tidsförhållanden krävde en del
förändringar i dessa instirutioner, och i
själva verket hat yära företrädare på
biskopstolen i Rom mer än en gång ti-
digare sörjt för att lämpliga reformer
genomfördes beträffande den romerska
kurians sammansättning. Hår bör fram-
för allt påminnas om konstitutionerna
Imntensae aeterni Dei av Sixtus V och
Sapienti consilio av den helige Pius X,
vilkas bestämmelser ju nästan i sin hel-
het har upptagits i Codex laris Canonici
(:den nu gåLlaode kyrkliga lagboken. 

-Förtydligande anmärkningar i parentes

av översättaren).
Nu har emellertid efter dessa konsti-

tutioner, ja dxen sedan den nu gällande
lagboken publicerats, en stor vändning i
tidsförhållandena inträffat, såsom Vi har

framhållit i talet inför den romexska
kurians kardinaler och medhj?ilpare den
zr september ry63 $ft AAS,LY, ry6y
7%ff.).

Med dessa överväganden som bak-
grund och efter att ha inhämtat Våra
bröders, kardinalernas och biskoparnas
råd, har Vi beslutat att genomföra en viss
reform av den romerska kurian. Och att
början skulle göras med Congregatio
Sancti Officii 

- 
därom råder ingen we-

kan, då ju denna svarar för de viktigaste
av den romerska kurians uppgifter, näm-
ligen dem som berör tros- och sedeläran
samt de ärenden som står i nära sam-
band därmed.

Den zr juli r54z grundade Vår före-
uädare Paul III genom den apostoliska
konstitutionen Licet ab initio 'Den heliga
kongregationen för den romerska och uni-
versella inkvisitionen' och gav den som
dess eget mål att bekämpa irrläror och i
anslutning därtill beivra broft mot tron,
att utdöma böcker samt att utse inkvisi-
torer i hela Kyrkan. Till detta kom rätt
ofta fullmakt även i andra ärenden, som
antingen var förknippade med särskilda
svårigheter eller var av synnerlig vikt.

Emedan benämningen 'Romerska och
universella inkvisitionen' inte mer stod i
överensstämmelse med tidens förhållan-
den, omvandlade den helige Pius X 

-genom konstitutionen Sapienti contilio

- 
åt r9o8 denna till 'Det heliga Offi-

ciets kongregation'.
Men 'räddhåga finnes icke i kärleken'

(r Joh.4: r8), och därför tillgodoses nöd-
vändigheten av att värna tron bättre ge-
nom ett ämbete för lärans främiande,
varigenom 

- 
samtidigt som villfarel-

serna rättas och de villfarande med mild-
het förs till bätring 

- 
evangeliets för-

kunnare får ny kraft. Därtill kommer att
den mänskliga kulturens framsteg, vilkas
betydelse inte får lämnas utan beaktande
i religiösa sammanhang, har den verkan
att de troende mera oförbehållsamt och
välvilligt följer Kyrkans ledning när de
får djupare insikt i definitionernas (:de
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fastslagna lärosatsernas) och föreskrifter-
nas innebörd, dvs. så långt trons innehåll
och morallärans natur tillåter det.

För att nu denna heliga kongregation i
framtiden mera ändamålsenligt skall
kunna fylla sin uppgift att främja den
sunda läran samt Kyrkans verksamhet
med avseende på apostolatets högsta tjän-
ster, bestämmer Vi i knft av Vår högsta

apostoliska auktoritet vad angår ändringen
av denna kongregations namn och ord-
ning följande:
r. Den kongregation, som hittills burit
namnet Congregatio Sancti Officii, skall
i framtiden kalLas Congregatio pro d'oc-

trina lidei (Kongregationen för trosläran)
och dess uppgift dr att värna tros- och
sedeläran inom hela den katolska värl-
den.

z. Den förestås av påven (Sumrnus Ponti-
tex) och den ledes av en kardinalsekrete-
rare med hjälp av en assessor, en substi-
rut och en pronoror iustitiae (en rätt-
visans främjare).
3. Till kongregationens kompetensområde
hör alla frågor som berör tms- och sede-

läran eller sådana som sammanhänger
med själva tron.
4. Den granskar nya läror och nya åsik-
ter, på vilket sätt de än utsprids, den be-
fordrar studiet av allt detta och främjar
sammankomster av vetenskapsmän; den
förkastar de läror som bevisligen står i
motsättning till trons principer, men
först sedan de lokala biskoparna har hörts,
om de skulle vara intresserade därav.

5. Bixker, som överlämnas till den,
granskar kongregationen omsorgsfulltoch

så är nödvändigt 
- 

förkastar,
men detta först sedan författaren har
hörts och han har fått möjlighet att 

-även skriftligen 
- 

försvara sig, och först
sedan ordinarius 1:rr.4"rbörande biskop
eller ordensledare) har varskotts, vilket
redan Vår föreuädare Benedikt XIV:s
konstitution Sollicita ac prouida avsäg.
6. Likasä är det kongregationens uppgift
att i rättsligt eller sakligt hänseende (in
iure au, in facto) pröva de ärenden som
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berör trons privilegium (t. ex. i äkten-
skapsprocesser där rosskäl åberopas).

7. Den har ävenledes kompetens att döma
om brott mot tron (d,elicta contra fid.enz)
i enlighet med den normala processord-
ningen.
8. Den handlägger ärenden som avser
att skydda botsakramentets värdighet ge-
nom att följa sina förbättrade och beprö-
vade normer; dessa skall meddelas de
lokala ordinarierna, sedan den skyldige
fått möjligfret dels att försvara sig, dels
att välja en försvarare bland dem som är
approberade hos kongregationen.

9. Den bör vårda sig om lämpliga över-
ldggningar (rationes) med 'Den påvliga
kommissionen för bibelfrågor' (Pontificia
Commissio pro re biblica).
ro. Samma kongregation biträdes av en
grupp konsultorer, utvalda av påven
bland mäa från hela världen, vilka är
framstående i lärdom, klokhet och er-
farenhet.

Konsultorerna kan, om saken som skall
behandlas kräver det, birädas av sakkun-
niga, som väljes främst bland lärarna vid
universiteten.
rr. Kongregationens handläggning sker
på två sätt: administrativt eller judicialt
(:förvaltande eller dömande), alltefter
ärendenas natur.
rz. De regler beträffande kongregatio-
nens interna ordning, som givits i en sär-
skild instruktion, skall f.ä kankttu av of.-

fentlig rätt.
Allt som genom detta brev, som utfär-

dats mora proprio, har stadgats av Oss,

skall, så befaller Vi, vara gällande och
giltigt helt oberoende av alla eventuellt
motsatta bestämmelser (contra.riis quibu-
curnque non obstantibus).

Givet i Rom, vid S:t Peter, den 7 de-
cember fu ry65, i det tredje av Vårt
Pontifikat' 

Paurus PP. vI
F,nligt O ss eroatore Romano (8.2.t g66)

har Hans Helighet påven bestämt att den
högsta ledningen av Kongregationen för
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trosläran framdeles skall bestå av följande
personer: Prefekt 

- 
påven sjålv, Pro-

prefekt 
- 

en kardinal, Sekreterare 
- 

1i-

digare assessor, Und.ersekreterme 
- 

tidi-
gare substitut. 

- 
Som en led i den på-

gående intetnationaliseringen av den påv-
liga kurian utnämndes den rz februari

ry66 kanik Charlet Moeller till under-
sekreterate i Kongregationen för troslä-
ran. Monsignore Moeller ?ir född den
r8.r.r9rz i Bryssel och var senast teolo-
gieprofessor vid universitetet i Louvain.
Han har bl. a. utgivit det betydande ver-
ket Littörature d'a XX" iåche et chrisri.a-

nisme.

Paul VI till U Thant i
nedrustningsfrågan

I samband med nedrustningskonferen-
sen i Genåve tillställde påven Paul VI
FN:s generalsekreterare ett brev som har
ett mera allmänt intresse, emedan det in-
nehåller några väsentliga katolska syn-
punkter på det aktuella problemet. Paul
VI skrev sålunda:

Ni vet att Vi med stort intresse fölier
de ansträngningar, som FN gör för fre-
den. Inför nedrustningsförhandlingarna i
Genåve önskar Vi till Eder rikta en in-
trängande vädjan, därtill föranledd av en
förhoppning, att förhandlingarna skall
leda till ett positivt och konkret resultat
och därmed betyda ett steg närmare en
nedrustning.

Vi känner oss uppmuntrade att sända
Eder detta budskap på grund av den
ståndpunkt som mer än tvåtusen katolska
biskopar givit uttryck åt under det eku-
meniska konciliet i Rom. Sammaledes
känner Vi Oss uppmuntrade dels av det
gensvar som Vår appell i Bombay fick,
dels av det välvilliga mottagande som
Vårt tal inför FN har rönt världen över.

När Vi tar till otda i den angelägna
nedrustningsfrågan, är Vi medvetna om
att Vi föijer den väg, som utstakats av
Våra föreuädare. För att endast anföra de

senaste inläggen: Man vet med vilken

kraft Pius XII mötte detta problem allt-
sedan den första krigsjulen under hans
pontifikat. Han sade dä, nfu han talade
om den ordning, som måste Iölja pä
kriget: ,På det att en sådan ordning skall
kunna bli grundvalen för en sann och
vanktig fred, måste nationerna befrias
från kapprustningarnas tryckande slaveti
liksom från f.arz;n att de materiella makt-
resurserna 

- 
istället för att skydda rät-

leder till att den på ett tyran-
niskt sätt undertrycks. Fredsfördrag, som
inte vilar på en ömsesidig, organisk, fort-
skridande, gemensam nedrustning såväl
på det konkreta som det psykologiska
planet och som inte strävar efter att lo-
jalt genomföra nedrustningen, kommet
att förr eller senare uppenbara sin svag-
het och sin brist på livskraftr (tal till
kardinalskollegiet julen r939).

Rättvisa, vishet och känsla för äkta
mänsklighet proklamerade även Johan-
nes XXIII i sin encyklika Pacen in ter-
ris, vawid han krävde att kapprustning-
arna inställdes. Givetvis kräver även en-
cyklikan en Lagligt genomförd nedrust-
ning på grundval av ett gemensamt be-

slut och effektiv kontroll.
När Vi går in på detta problem, vill

Vi inte låtsas som om Vi inte kände dess

många aspekter. Vi ignorerar ej heller de
enorma svårigheter, som FN:s beprövade
organ haft att kämpa med allt sedan det
grundades, svårigheter, som mötts med en
uthållighet och en sdklighet, som intekaa
undgå att skapa respekt.

Men det kan inte förnekas: För varje
dag blir det allt tydligare att man inte
kan åstadkomma en varaktig fted bland
människorna om mao inte uppnår en
effektiv, allmän och kootrollerad ned-
rustning. För varje dag upplever vi sam-
tidigt allt mera smärtsamt och drama-
tiskt kontrasten mellan de jättesummor

som ges ut på rustningat ä ena sidan och
den oerhörda materiella nöd å den andra,
i vilken hälften av mänskligheten ännu
lever utan att ha fått sina mest elemen-
tära behov fyllda.

l
T3T J
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Vi förlitar Oss på, herr U Thant, att
Ni tar emot denna Vår intervention som
ett tecken på den högaktning, som Vi vill
visa EN:s auktoritet och sakkunskapen
hos nedrustningskonferensens medlem-
mar. Ni märker där ekot av ett brinnande
hopp hos mänskligheten, vilkens tales-
man inför Eder Vi i det ekumeniska kon-
ciliets namn tror Oss nödsakade att v^ra.

Detta är de känslor, som följer Våra
välgångsönskningar om framgäng för an-
strängningarna i Genåve. Vi nedkallar
över Eder och de som. deltar i konferen-
sen den allsmäktige Gudens välsignelse.

>>TranssubstantiatioD> än en gång

Som vi framhöll i vårt referat av
Pauls VI:s encyklika Mysteri*m lid.ei
(Cred'o ry66 f r: 8 ff.), rör sig den teolo-
giska diskussionen beträffande evkaris-
tien framför allt om lämpligheten av ter-
men ,transubstantiation>. Ett inlägg av
pater Henri d e Lav alette SJ i
tidskriften Etudes (1965: 57o f.f.) kan
hjälpa oss att bättre förstå själva fråge-
ställningen. Han skriver:

Transsubstantiationen! Ordet tycks
van llka svårt att förstå som att uttala
och att skriva. Det kunde synas som om
teologerna hade uppfunnit detta dunkla
ord enbart av oförmåga att närmare

vänds för att uttrycka sättet för denna
närvaro. Men hur skulle vi överhuvud-
taget kunna få grepp om själva sättet
för Kristi nåwaro, då det ju rör sig om
något enastående som det inte finns nå-
gon motsvarighet till i vår erfarenhets-
värld? Är inte varje försök i den vä-
gen bata €tt försök att dölja att det här
rör sig om något som alltid måste förbli
ett mysterium? Och varför håller kyrkan
i så fall fast vid detta komplicerade ord?

Kyrkans tro på Kristi verkliga när-
varo i evkaristien är framför allt knuten
till Kristi ord: 'Detta är min kropp,
detta är mitt blod", de ord som Kristus
uttalade och som prästen uttalar i Kristi
namn och till hans åminnelse över bröd
och vin. Det som var bröd och vin har
blivit Kristi kropp och blod. Denna tros-
sats vill man förrydliga med ordet trans-
substantiation. Meningen är inte att där-
med göra det lättare att tro. Att vi kan
tro på Kristi verkliga nänato beror i
stället väsentligen på det samband som
finns mellan detta trosmysterium och
uons övriga mysterier, särskilt då in-
karnatiooens och frälsningens mysterier.
Det är en sak att tatta varför Jesus Kris-
tus blir verkligt närvarande i detta sakra-
ment och en annan att bekänna denna
närvaro, även om det rent psykologiskt
förhåller sig så att bekännelsen av Kristi
närvaro stöder sig på ett mänskligt reso-
nemang som 

- 
med uppenbarelsen som

kunna beskriva evkaristiens mysterium. utgångspunkt 
- ställer den som antag-

Men är det verkligen, när allt kommer bar.

omkring, deras mening att ordet skulle Om alltså syftet med rermen transsub-
trara en förAlaring av mysteriet? Vill de stantiation inte är att underlätta uon på
med det beskriva hur bröd. och vin för- Kristi verkliga närvaro, är den då till
vandlas till Kristi lekamen och blod? Å någon som helst nytta? Svaret är ja. Syf-
andra sidan, om meningen bara är att ut- tet är nämligen att precisera detta fak-
trycka det faAtum att brödet och vinet tum och förrydliga det.
blir till Kristi lekamen och blod, varför Tron på Kristi närvaro innebär att
skulle man då behöva leta fram en så brödet och vinet uförvandlasr, för att
obekväm ter'm? använda ännu ett sedan länge vederta-

vid en första eftertanke tycks ordet get uttryck, till Kristi lekamen och blod.
alltså säga för rnycket, om det används Kristus blir emellertid inte synlig för
enbart för att fastslå Kristi verkliga när- våra ögon efter förvandlingsorden. Han
varo, eller också för litet om det an- blir inte förnimbar som han var det för
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apostlarna efter sin uppståndelse. Kris-
tus )uppenbarar" sig inte. Kyrkan har
alltid ställt sig skeptisk till så kallade
uppbyggliga berättelser om fromma män-
niskor som med egna ögon skulle ha

sett Kristus i mänsklig gestalt, i minia-
tyr, i den konsekrerade hostian. Även
om sådana mirakler verkligen skulle ha
inträf.tat, så är de i varje fall utan be-
tydelse för kyrkans tro beträffande evka-
ristien. För vära ögon, vår känsel och
alla vära sinnen är ingenting ändrat efter
förvandlingen: till det yttre fortsätter
brödet och vinet att vara bröd och vin.
Med andra ord, när vi tror på Kristi
verkliga närvaro så innebär det att denna
tro inte grundar sig pä vära sinnens vitt-
nesbörd om en påtaglig verklighet, utan
den grundar sig på Guds Ords vittnes-
börd om denna påtagliga verklighet. Det
rör sig helt och hållet om ett mysterium
som är oåtkomligt för vår erfarenhet och
åtkomligt endast för tron.

Det är emellertid viktigt att genast

undersryka detta: om rnysteriet är åt-
komligt bara Iör tron, så är det dock
inte tron som ,skaparr Kristi lekamens
och blods närvaro. Därför kan man skilja
mellan dels sakramentets siltighet (som
har att göra med omständigheter som
måste vara för handen för att Kristi när-
varo skall bli verklighet) och dels sakra-
mentets ueräan (som har att göra med
vad som {ordras för att sakramentets mål
och mening inte skall förvanskas). Kristi
närvaro är som vi vet ett faktum även

om man kommunicerar ovärdigt, men i
så fall >äter och dricker rnan en dom över
sigu, eftersom denna närvaros mål är att
bli näring för de kristnas tro, hopp och
kärlek.

Om kyrkan har sanktionerat användan-
det av ordet uanssubstantiation, så är det
just för att därmed uttrycka de olika
aspekterna på Kristi närvaro: att brödet
och vinet till synes förblir oförändrade,
men att Kristi kropp och blod är verk-
ligen närvarande; att denna verkliga när'
varo alltså är åtkomlig enbart för tron,

som överstiger sinnenas erfarenhet, vilken
inte överskrider sinnenas vfuld. När allt
kommer omkring, säger kyrkan ingen-
ting utöver det som sägs i de enkla or-
den ,Detta är min lekamen, detta är
mitt blod". Varje katolik vet ju mycket
väl, utan att behöva tänka mycket efter,
att ingenting ät ändrat på ett förnimbart
sätt efter förvandlingen. llan vet också,
utan att behöva tänka mycket efter, att
Kristi ord ,Detta är min lekamen, detta
är mitt blod" inte har en enbart symbo-
lisk betydelse, utan att det han får del
av i kommunionen verkligen är Kristi
kropp och blod och inte bröd och vin.
Ordet )uanssubstantiation" uttrycker
bara genom reflexion, i efterhand, det
som de kristna spontant 'tror.

Det är också därför som kyrkan alltid
har funnit det oändligt mycket mer an-
geläget att ge nåing åt de kristnas tro
på evkaristien ån att låra dem innebör-
den av ordet transsubstantiation. Det
kommer aldrig att fordras att man kän'
ner till detta ord för att kunna kom-
municera på rätt sätt.

Är det då ett onyttigt ord? Inte alls.
Till att börja med rör det sig ingalunda
om ren tankegymnastik. De kristnas tro
i dag hör sarnrnan med de kristnas tro
i går. Den har sin egen historia. Alltse-
dan högmedeltiden har de kristna varit
oense om innebörden av Kristi ord:
>Detta är min lekamen, detta är mitt
blod." På r 5oo-talet formulerade Zwingli,
Calvin, Luther och den katolska kyrkan
var sin tolkning av dessa ord, och se-

dan dess har yaerligare tolkningar till-
kommit, Men under dessa meningsskilj-
aktigheter ligger en djupare, fundamen-
taI ftäga: räcker det med en textkritisk
granskning för att fastställa Skriftens in-
nebörd eller är Skriften oss given och
förklarad av den katolska tron? Är Skrif-
ten sin egen tolk eller skall den ,tolkas i
kyrkans mening? Av vilken beskaffen-
het är förhållandet mellan kyrkan och
traditionen, mellan bokstaven, anden och
kyrkan? När kyrkan definierade uans-
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substantiationen på det tridentinska mö-
tet, skedde det inte i första hand som en
följd av teologiska resoriemang utan med
hänvisning till hävdvunnen tro, den där
uttrycker skriftordens verkliga innebörd.

Men termen transsubstantiation har
sin plats även i ett annat perspektiv. En
av teologiens uppgifter har alltid varit
att visa att trons mysterier inte är ab-
surda, motsägande någon annan fastställd
sanning. Det klassiska exemplet, som
kyrkofäderna sä gärna uppehöll sig vid,
är Treenigheten. Att påstå att Gud sam-
tidigt är en och ue, är det inte att in-
veckla sig i motsägelser? Endast så små-
ningom kom kyrkofäderna därhän att de
kunde precisera, att det rör sig om två
olika aspekter när man talar om enhet
och trefaldighet: en natur i tre perso-
ner, vilka är distinkta i själva det in-
tima förhållandet som råder mellan dem.

När man betraktar tron på evkaristin
ur denna synvinkel, trlgar man sig följ-
aktligen om bekänneisen på Kristi verk-
liga näwaro inte innebär en motsägelse.

'Kan bröd och vin verkligen bli till
Kristi lekamen och blod samtidigt som

de för sinnena förblir bröd och vin? Står

det inte i motsättning till tingens egen

ordning?
Denna svårighet och denna anklagelse

för absurditet kan man följa genom hela
kyrkans historia. Föreställningen,om vad
som menas med utingens ordning, har
växlat, men samma invändning har lika-
fullt alltid återkommit. Man skall inte
försöka inbilla sig att till exempel Äristo-
teles' filosofi 

- 
som skiljer mellan

tingens substans och deras uaccidenser,

- 
gjorde det lättare att förstå evkaris-

tiens mysterium. Det räcker med att läsa
igenom Thomas av Åquinos långa utred-
ning av evkaristiens >under, för att den
saken skall stå fullt klar. När Thomas
konfronterar Kristi reala närvaro såsom

transsubstantiation med Aristoteles' tes

om tingen som bestående av substans och
accidens, gör han ingalunda evkaristiens
mysterium mera tuoaärd.igt, Hans an-
strängningar gick enbart ut på att visa
att det inte var omöjligt, motsägelse-
fullt.

Någon verklig motsägelse kan det
nämligen inte vara tal om så länge man
inte kan bevisa att ett >ting>, bröd och
vin till exempel, i verkligheten reduce-
ras till sitt yttre sken, sitt utseende etc.
Om så vore fallet, skulle ordet transsub-
stantiation inte ha någon som helst me-
ning; man skulle då antingen konstatera
att sinnesintrycken finns kvar och följ-
aktligen också tinget, substansen, eller
också skulle man fastslå förefintligheten
av Kristi kropp och blod och då även
kroppens och blodets ,gestaltr.

Från medeltiden och fram till vära da-
gat har den katolska teologien sysslat
med denna metafysiska konfrontation för
att försvata begreppet transsubstantiation
mot anklagelsen för absurditet. Men hur
är det i dag? Ser den nutida filosofien
någon motsättning i begreppet uanssub-
stantiation? Nej, faktiskt inte. Det skulle
tvärtom vara mycket lätt att visa hur den
moderna fenomenologin har återvänt till
ett realistiskt sakbegrepp.
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Johannes XXIU helgat natutbarn eller helig kyrkolärare?

Giacomi Cardinale Lercaro: Gioaanni XXUL Linee
per ana ricerca storica. Roma 1965, Ed. di Storia e Letteratura.

Bilden av påven Johannes och insikten om hans betydelse är ännu långtifrån klar
ens för aIIa de människor som mest älskat och beundrat honom. Myten om det
helgade narurbarnet som handlade på charmfull intuition är f.ortfaranåe utbredd 

-och somliga har intresse av att utbreda den. Somliga: det vill säga de som motarbetar
de avgörande impulser som denne påve gav kyrkan, kristenheten och även vädden.

Det är troheten mot dessa impulser som drivit kardinal Giacomo Letcaro att
publicera en mycket väsentlig essay med den vetenskapligt strikta titeln Gioaanni
Xxlll, Linee per una ricerca storica, alltså: Johannes XXIII, riktlinjer för en historisk
undersökning (eller forskningsuppgift). Den är utgiven på Edizioni di Storia e

Letteratura (som också publicerar Johannes efterlämnade skrifter) och bildar en liten
elegant volym tillsammans med ytterligare en essay, av G. de Rosa, om Roncalli och
Radini Tedeschi (den biskop som unge Ängelo Roncalli vat sekreterare åt och som
blev bestämmande för hans pastorala ideal), samt några utdrag ur tedan utgivna
texter av påven Johannes. Dessa utdrag är omsorgsfullt valda så att de illusuerar
Lercaros tes. 

- 
Det är inte en händelse att iust kring kardinal Lercaro har uppstått

eo grupp som kanske utgör den mest betydelsefulla katolska intellektuella eliten i
dagens Italien 

- 
betydelsefull inte minst för förverkligandet av det aggiornamento

som möter hårdare motstånd i Italien än förmodligen någon annanstans i den katolska
kristenheten.

Man bör inte förtiga att föret var trögt i portgången för den här boken: de första
recensionetna stod att läsa i framstegsvänliga katolska tidningar redan i december,
men sedan var det omöjligt att fA ag i den. Distributiooen hade enligt uppgift för-
svårats på i Rom vanligt sätt: de katolska bokhandlarna 'avrådsu 

per telefon av nägon
inflytelserik person i kurian från att sälja en bok, men i längden har ju detta ringa
verkan. I februari kunde jag alltså tillhandla mig verket i Milano.

Detta om bakgrunden. Om Lercaros essay är att såga att den är en fröjd att läsa
redan rent litterärt En remarkabel uppvisning i klar och strikt analys, alldeles fri
från den ordrikhet och den frasberusning som är italiensk nadonalsynd inte minst
när det gäller det religiösa språket. Till innehållet motsvarar den sin titel: den vill
dra riktlinjer för en ordentlig utforskning av Johannes pontifikat och gärning.

Starkt intryck gör den kollektiva kyrkliga syndabekännelse i vilken Lercaro in-
begriper sig själv, när han talar om uden stora institutionella ensamhet, åt vilken
,vi alla, övetlämnade påven, i varje fall intill dess konciliet samlades. ,Om vi inte
pä allvar med det snaraste börjar fräga oss aarför vi alla lämoade honom så ensam,
kan vår beundran och vårt instämmande förr än vi tror bli f&giftat av hyckleri och
verka förtorkande på hela Guds kyrka.o Och kardinalen kräver att de institutionella
förbindelserna mellan Johannes och kyrkans övriga organ skall klarläggas med histo-
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risk metod. Ingen har, påpekar han, hiaills ens börjat skissera Johannes XXIII:s
pontifikat i dess förhållande till kyrkans centrala organ. En sådan studie vore ändå
ganska enkel: man behövde bara konfrontera de påvliga dokumenten och den heliga
stolens officiella alctstycken med ,de stora johanneiska tesernau, sådana de finns for-
mulerade framför allt i hans uttalanden i samband med andra Vatikankonciliet.

Ett avsnitt av Lercaros essay gör upp med den ovannämnd,a ytliga uppfattningen
om Johannes som ett halvmedvetet, heligt naturbarn. Inget trollslag inträffade när
han valdes till påve; vad som då skedde var att hans osvikliga lydnad, uppövad under
ett helt liv, nu ledde honom in i uppgiften 

^tt. 
v^ta chef och högste lärare, med den

Helige Andes säkra bistånd. Då hade han inte bara sina dygder och sin sunda natur
att sätta i Andens och kyrkans tiänst utan också, betonar Lercaro med rätta, >excep-

tionella skatter av vetande och etfarenhet, tålmodigt och oavlåtligt inhämtade under
utövandet av ett ämbete som redan inspirerades av en autentisk om än ytterst diskret
genialitetu. 

- 
Vill man se under den anspråkslösa och blida ytan, skall man i påvens

tal och skrifter finna väsentliga och självständiga omdömen av både läromässig och
historisk natur (att Johannes var historiker i stället för jurist eller systematisk teolog
kan vi fortsätta långe att tacka Gud för!). Lercaro understryker att Johannes fullt
rnedvetet och i kraft av lydnaden mot sin ämbetsplikt ville vara universell herde och
lärare: uskaffa åt Herren ett välberett folk, för att alla skola se Guds frälsningu. I en

extrem tillspetsning som emellertid ingalunda är avsedd att vata paradoxal, säger
Lercaro att >antingen är påven Johannes en helig kyrkolärare, eller också är han en
nolla". Ty hela hans program gick ut pä attttara en sådan lärare.

Slutligen frägar sig kardinalen i vilken mån kyrkan varit denne lärare uogen, och i
första hand pekar han på konciliet som ett positivt svar. Meo han tillägger genast att
det är långtifrån säkert att påven Johannes förväntningar beträffande konciliet och
vad han ansäg vara vår generations historiska uppgift, är förverkligat eller ens på
god väg att förverkligas. Det är därför det är så nödvändigt att ta upp de stora
johanneiska grundidöerna som måttstock för det som hittills genomförts. Han nämner
nägta av dessa grundtankar: den teologiska pluralismen, rangordningen mellan de

kristna sanningarna, en teologisk historiesyn, en viss ecklesiologi, en kyrklig struktur-
reform. uDenna undersökning har vi, hans söner, ännu inte börjat och kanske inte ens

velat börja."
Konklusionen blir att vi ännu bata står i begynnelsen av den förnyelse som

Johannes utstakade, att impulserna från honom ännu inte helt eller ens till störe
delen har blivit upptagna i kyrkans liv. "Det gålIer att klaryön vilka fundamentala
riktlinjer som dragits av den som Försynen utsåg till den nya tidens store kyrko-
lärare, den nya tid som han själv inledde. Det minsta vi då kan göra ät att med större
beredvillighet lyssna till hans efterträdare och efterföljare, Paulus VI.>

Även om vi vet att dessa uppmaningar kommit till i första hand med tanke på

Italien, i vars kyrka den nuvarande påven säkert är minst lika ensam som Johannes
var, så finns det all anledning för kyrkan och enskilda katoliker i alla länder att lyssna

till rösten från Bologna och att rannsaka hjättan och njurar.

Gannel Vallquist
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Bröder i uärld.en. Ordnar och
kommuniteter i vår tid skildrade
av Gerd Heioz-Mohr och
Hans-Eckehard Bahr
med 96 fotografier av T o n i
Schneiders. Stockholm
rq6:, SKDB. Kr. 39:-.

Denna bok är en översättning av Br'il-
der d.er lVeh (Hambwg t965, Furche),
som redan blivit uppmärksammad på
kontinenten. Man har, med någon över-
drift, kallat boken en ekumenisk hän-
delse. En modern katolsk ,oråenr, Jesu
små bröder, och två protestantiska kom-
muniteter, Comrnunautö de Taizö samt
lona Community, har skildrats med text
och bilder i samma volym.

Boken är uppdelad i tre stora huvud-
avsnitt, som vart och ett innehåller en
välskriven inroducerande text, ett stort
antal bilder och utdrag ur resp. ordens
eller kommunitets skrifter. Som en första
presentation i läcker typografisk utform-
ning är boken mycket lyckad och ur ka-
tolsk synpunkt är det dessutom glädjande
att ordensliv skildras på detta positiva
sätt; vi menar ju att det inte var refor-
mation utan snarare ödeläggelse, som
Luther ägnade sig åt, när han bekäm.
pade ordenslivet.

Det finns således skäl att uppskatta
denna bok men trots det måste en liten
reservation bifogas. Ånmälaren har mött
nägra av Jesu små bröder ute i deras
vardag, dvs. mitt uppe i deras försök att
identifiera sig med de fattiga, förkomna
och utelämnade, och vad han då såg,

stämmer inte med de glättade bilderna
i denna vackta volym. Det förefaller
alltså som om kameran ijuger 

- 
i varje

fall när hon reproduceras i förstklassigt
djupryck. Man måste studera bilderna
mycket noga om man vill upptäcka smut-
sen, svettlukten, armodet och uöttheten
i den värld, där Ren6 Voillaume atbetar
med alla sina bröder i ett radikalt försök
att leva i Jesu efterföljd.

SL

J. C. Murray: Dat Gottes-

Froblena gestern und. beute. Erci-
bttrg 1965, Herder, DM rz: 8o.

Gudsproblemet är även ur vetenskap-
lig synpunkt egenartat. I vanliga fall bru-
kar ju forskningsobjektet ligga utanför
den sfär, som bildas av forskarens per-
sonliga problem. När det gåller fuägan
om Gud, är forskaren själv inblandad.
Det gäller här mänsklighetens stora ödes-
fräga. lngen kan säga: Detta är inte mitt
problem. Dostojevskis ord: >Om Gud
inte finns, år alhing tillåtet> äger sin gil-
tighet med endast ett undantag. Om Gud
inte finns, fär man inte tänka eller tala
som om han funnes.

Skall man ta upp problemet i det stora
perspektiv, som Murray utlovar enligt
bokens titel, måste man börja långt till-
baka i tiden. Han sätter också in sin un-
dersökning redan i Gamla testamentet.
Vidare studerar han kyrkofäderna och det
sätt att angripa problemet, som vi möter
hos Thomas av Aquino. Under rubriken
>Guds dödo analyserar han slutligen den
s. k. moderna gudlösa människan med
exempel från Camus, Saftre och marxis-
men,

Vad Murray egendigen vill säga är,
att vägen till Gud för den moderna män-
niskan inte gfu via Thomas av Åquino
utan över Den heliga skrift. Ånledningen
därtill är enligt författaren att problema-
tiken kring frågan om Gud i Bibeln ut-
formats på ett sådant sätt, att den äger
giltighet i alla tider. Redan Gamla tes-
tamentet uttrycker >hela mänsklighetens
eviga problematik>. I Bibeln ställs och
besvaras frägan om Gud på ett existen-
siellt sätt. Mose fråga: >Är Gud här och
nuu, är mänsklighetens eviga, fuäga.

Det händer väl inte så ofta att 
^me-rikansk teologi översätts till tyska. Ätt

Tbe problena of God. fått den äran, är
ingenting att förvånas över. Men den
som har för avsikt att läsa boken, bör nog
i första hand söka det amerikanska origi-
nalet. Ett och annat tyder på att Murrays
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framställning inte mått odelat bra av den
tyska översättningen.

SL

Jacques Dourrtes:. Gofi
liebt d.ie Heid.en. Freiburg 1965,
Herder. DM 18:8o.

Man behöver bar. låsa ett par rader i
denna bok för att nyfikenheten och in-
tresset skall vakna. Författaren är katolsk
missionär i Sydvietnam och materialet
till boken har han fått under sitt arbete
bland de s. k. jörai, en inhemsk folk-
grupp på en bergsplatå norr om Saigon.

Lyckligtvis är det inte fuäga om en
missionsbok av den traditionella typen 

-snafare berättelsen om ett äventyr, men
en berättelse där etnografi, språkveten-
skap, mytologi och religionssociologi ger
själva grundstrukturen. Läsaren blir både
realistiskt och mångsidigt orienterad om
problemen med missionen hos ett folk av
denna typ.

Boken börjar således med att författa-
len genom stiftsbiskopens försorg fraktas
till en otillgänglig by uppe på en hög-
platå. Där lämnas han ensam. Ingen tar
emot honom; han är inte ens önskad. På
kvällen kommet folket i byn tillbaka från
fälten. De kastar en likgiltig blick på
honom och går vidare. Så småningom
lyckas han f.ä härbfuge över natten 

-men, säger man, bata för en natt. Detta
hände den r augusti 1955. År 196z var
Dournes fortfarande kvar. Då hade han
efter åtta år materialet färdigt till sin
bok.

Dournes berättar att han planterade en
kvist av den taggiga Erytbrina utanför
sin hydda och alla frågar honom varför.
Tre år senare hade kvisten blivit ett litet
träd, som blommade i lysande rött och i
vilket kolibrif.äglana flög fram och till-
baka. Detta, sade Dournes, var min av-
sikt. Tålamod, törnena kommer att
blomma, heter det i en legend om Ery-
tbrina.

Tålamod behövdes verkligen. Det

ry8

gällde att lära sig språket och komma
underfund med det, att yäxa in i folkets
religion, seder, traditioner och allmänna
livsmönster i övrigt. Ällt detta tog tid
och vid läsningen påminns man om Char-
les de Foucaulds beskrivning av sittarbete
i Afrika: uI dessa länder har missionären
alldeles speciella uppgifter. Det gäller att
förbereda terrängen, skapa föruoende,
förvandla id6er, därefter undervisa och
genom alla dess hjälpmedel leda män-
niskorna till dygden.r

Det yttre resultatet av missionen under
dessa år är väl inte så lysande och något
annat var knappast att räkna med 

-\Tilliam Carey lär ha fått vänta i sju år
innan han döpte den förste indiern. Där-
emot har denna begynnande missions-
insats presenterats i en fin och lärorik
fältstudie, som man läser med stor be-
hållning: en underfundig blandning av
dramatisk skildring om livet i en syd-

vietnamesisk högplatåby och missions-
vetenskaplig studie.

Kanske bör man tillägga att boken
även ger en påminnelse om hur snabbt
nya impulser nfu ut i kyrkan 

- 
ända

bort till vietnamesiska byar. Här möter
oss kyrkan öppen för folkens egenart på
ett sätt, som inte annat än måste glädja
konciliets ptogressiva fäder.

JL

Ludwig \Tiedenmann:
Mission und. Escbatologie. Eine
Analyse der neueren deutschen

evangelischen Missionstheologie.
Paderborn r 965, Borifacius. DM
12: 50.

Den katolska missionsvetenskapen har
en längre tid knappast tagit någon notis
om vad som skett inom motsvarande om-
råde på protestantisk mark. I varje fall
har man i mänga fall inte vetat något
nämnvärt om utvecklingen efter ITar-
neck, vars Eaangeliscbe Missionileltre ut-
kom r897-19o3.

Mitt uppe i det ekumeniska tövädret
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har l(iedenmann lämnat ett bidrag till
en bättre tingens ordning genom en id6-
historisk översikt över ett centralt motiv
i protestantisk missionsteologi. Bokens
huvuddel är en historisk-kritisk undersök-
ning av hur en mångfasetterad eskatologi
tränger in i denna teologi. Författaren
analyserat diirvid de forskningsinsatser,
vari man kan urskilja hut mötet mellan
mission och eskatologi utvecklar sig i sin
mångfald och med sina skiftande accen-
ter. N(iedenmann låter de protestantiska
forskarna komma till tals i utförliga citat.

Utgångspunkten för undersökningen är
\flarnecks här ovan nämnda arbete och
världsmissionskonferensen i Edinburgh,
vilken sa-manföll med året för \ilfar-

necks död, r9ro. Konferensen katakteri-
seras såsom föreuädare för en >rent inom-
världslig, mänsklig aktivitet, och \Var-
neck sägs huvudsakligen syssla med ,mis-
sionens mänskliga sida>. Det eskatolo-
giska motivet saknas helt eller är i varje
fall mycket undanskymt.

Snart kommer den första stora attacken
mot detta synsätt i och med den dialek-
tiska teologin med dess ibland måttlösa
teser, t, ex. av denna typ: ,Hedendomen
är varken aerbiilbe Offenbarung eller
uerzerrte Gottesaerehrang ltai ... fiend-
skap mot Gud, olydnad mot hans vilja,
ett awisande av hans herravälde, synd
mot Gud.>

Liksom t.ex. den evangeliska pedago-
giken skulle således även missionsveten-
skapen tvingas genomlida den dialektiska
teologins överdrifter och ensidighet innan
det kom vad författaren kallar 'en teolo-
gisk-exegetisk besinning", representerad
av en rad framstående forskare. Där be-
finner man sig alltjämt.

\(iedenmann ger slutligen en kortfat-
tad kritisk värdering av den protestantiska
missionsteologin från katolska utgångs-
punkter, närmast i anslutning till Congars
studie om Luthers kristologi. Slutomdömet
är utan överraskningar: Den protestan-
tiska missionsteologins starka beroende av
reformationen medför, att deo lider av

den lutherska teologins begränsning:
>Verkiitzung> när det gäller inkarnatio-
nen, kyrkan och ,die menschliche I7irk-
lichkeit iiberhauptr. 

SL

Rom mlder Genåoe. Dialoger
3. Köpenhamn 1966, Lumen.
DLr. rz: 

-.
Som nr 3 i sin selie Dialoger har Lu-

mens forlag utgivit de anförandeo som
hölls i samband med en ekumenisk sam-
mankomst på högsta nivå i Genåve den
r8-r9 febr. 1965. Ledaren för det ro-
merska Sekretariatet för kristen enhet,
kardinal Å. Bea, besökte då generalsekre-
teraren för Kyrkornas Världsråd, dr. W,
Visser't Hooft, och deltog i ett offentligt
samtal med den franske pastorn M. Boe-
gener, en gång Väddsrådets förste euro-
peiske president. Det kan vara av intresse
även för vår skandinaviska ekumeniska
situation att ha tillgång till de synpunkter
som dessa tre prominenta, etlatna ekume-
ner har på det allmänna ekumeniska lä-
get, sådant det ter sig utifrån den ekume-
niska nyorientering, som krävs i följd av
det senaste Vatikankonciliet.

Efter två förord av biskop W. ttr(es-

tergård resp. biskop Hans L. Martensen,
ger sogneprast Gerhard Pedersen en his-
torisk översikt över >Rom och Kyrkornas
Världsråd". Sedan kommer referatet om

"Kardinal A. Beas besök i huvudsätet för
Kyrkornas Världsrådu, med särskilt fram-
hävande av rDen ekumeniske patriarken
Äthenagoras' budskapu vid detta tillfälle,
och slutligeo >Det ekumeniska samtalet
mellas kardinal Bea och pastor Boegeoer i
Reformationssalen i Genöveu.

I detta sista avsnitt rör det sig om en
verklig dialog. Fast den slutar tills vidare
som alltid. Kardinalen: >Tilbage bliver
splrgsmålet: hvordan realiseres Kristi
plan et'ter apostlene? Den katolske kirken
svarer: den realiseres gennem biskopper-
nes kollegium, apostelkollegiets efterfgl-
ger, hvis leder er apostlen Peters efter-
fglger, bi'skoppen af Rom ...' 

- 
Pas-
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Litteratur

toro: ,Et primat, ja det erkender vi, men
vi siger ikke, at det er det primat, som
den romerske kitke hat defineret, vi siger
ikke, at det er nogen personlig ufejlbar-
hed hos paven eller hos Peter, og iser
finder vi ikke nogen tekst i skriften, der
tillader os at hevde, at den myndighed
eller det primat, som blev givet Peter, i
Peter forlods er givet dem, som kirken
anser for hans efterfglgere på bispesedet
i Rom ..." 

JG

Nicolaus Steno's Lectare
on the dnatom! of the brain.
Med inl. av Gustav Scherz.
Köpenhamn 1965, Nyt Nordisk
Forlag.

I det danske föreniogsbladet yngre
lager (23 dec. 1965, N. 26, årg. rr) be-
tecknas det som något rätt enastående i
vetenskapens historia att ett medicinskt
föredrag, som hölls för 3oo år sedan,
ännu i dag kan samla cirka 6o experter
fuän q länder till en kongress och inspi-
rera 20 16fs12g 

- 
>men denna heder be-

visades Niels Stensens Discoars snt
I'anaromi d.u ceroeau, som han höll våren
1661 i Patis för M. Thevenots krets, dvs.
lärde som året därpå var med att instifta
solkungens Acad6mie des Sciencesu.

För att befästa denna märkliga kon-
gress om rNicolaus Steno och hjärnforsk-
ningen på r6oo-talet>, som ägde rum i
Köpenhamn den r8-zo aug. 1965, hade
den oförtröttlige främjaren av Niels Sten-
sens helgonförklaring, den lärde redemp-
toristpatern Gustav Scherz, ombesörit ett
faksimiluyck av föreläsningens franska
originaltext och utgivit det tillsammans
med en engelsk och tysk översättning, en
utförlig inledning, många noter samt in-
tressanta illustrationer. Denna värdefulla
bok förärades alla symposiemedlemmar
samt skänktes åt ytterligare ca r'ooo neu-
rokirurget 

- 
och den blir säkerligen

också till stor glädje för alla Niels Sten-
sen-vänner.

TG
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Der Neae Herd.er, Neu in
sechs Bänden mit einem Gross-
atlas. Bd. r: A bis Cbrod.egang.
Freibutg Basel Ifieo 1965, Hel
der. Subskr. DM :g: -, 

69; 
-;byte DM j6; 

-, 
66: 

-.
Herder Verlag vilar inte på sina lagrar,

allra minst vad angår dess berömda upp.
slagsverk. Förlaget kan natudigwis för
sin omsättning bygga pä den stora fördel
som eo spridning till åtminstone tre län-
der (Tyskland, Schweiz, österrike) erbju-
der. Men det följer även med i kapplöp-
ningen om det mest effektiva tillämpan-
det av senaste datametoder, för att Iä fuam
nya typer av uppslagsverk. Föreliggande

"Herder-Lexikon, är en sådan ny typ.
Det utgör resultatet av en datamässig be-
arbetning av alla i fråga kommande upp.
slagsord på grundval av den rika erfaren-
heq som vunnits genom utgivande av tolv
olika uppslagsverk och magasineras i för-
lagets egna lexigrafiska institut.

De ytterst komptimerade uppslags-
bitarna ger noggrann och saklig informa-
1i6rr 

- 
givewis endast i sammanhang

med hela verket, ty just hänvisningssyste-
met bitarna emellan har här fått en högst
modern datamässig utformning. Även den
rycktekniska uppläggningen fogar sig
helt efter de nya tendenserna: satsbilden
är klart utmejslad och översikten under-
lättas väsentligt genom att mindre illus-
trationer inte avbryter trycksatsen utan
ledsagar den i en särskild spak 

- 
Der

Neae Herd,er har med stor behållning
äter gätt i skola hos gamle, odödlige
Larouse,

Om man nu bläddrar igenom första
bandet, fastställer man snart att det nya
uppslagsverket är en mycket god hjälp
vid behov av snabb information om ord-
och sakbetydelse för många dagliga till-
fällen av praktisk användning eller också
när det gäller att uppfriska minnet i mera
teoretiska sammanhang.

TG
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