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SEDÄN SIST

Påoen Paul VI:s enträgnd aiid.jan om fred,

som han åter riktade till vädden i sin rundskrivelse Christi Matri Rosarii
(r5 sept. ry66), kommer sannolikt at upprepas i det sedvanliga radiotalet
inför julhelgen, ty >Gud har givit både Oss och Våra företrädare ett särskilt
uppdrag: att med tålamod och utan räddhåga göra ansträngningar för att
bevan freden. Detta är Vår plikt, emedan uppgiften atr leda Kyrkan har
anförtrotts åt Oss.>

Situationen i världen ar fortf.arande hotande. >Alltjämt växer den fara som
hotar mänskligheten med ett allt större och ett mera omfattande ont. Fort-
farande rasar eft elakartat krig i Fjärran östern och alltjämt bekämpar man
varandra med grymhet ... Vad som händer i andra länder verkar ej mindre
oroande: de ökade ansträngningarna att anskaffa kärnvapen, en ofta måttlös
nationalkänsla, brutalt hävdande av den egna natioflens intressen, en intensiv
längtan efter omstörtningar, rasdiskriminering, lömska intriger och mord
på oskyldiga människor - allt detta kan leda till katastofala olyckor."

Påven påminde om sitt besök vid FN:s högkvarter i New York för ett år
sedan, där han talade om freden >>som det mest efterlängtade goda. Där fram-
höll Vi, att man inte skall lämna de andra i ett tillstånd av eländg att man
inte skall bekämpa varandra utan att alla tillsammans skall göra en insats

för att befästa freden. Även senare har Vi, drivna av apostolisk omsorg, oav-
låtligen manat dem som bar det tunga ansvaret, att bevara människorna för
den hotande katastrofen.r, Nu önskar påven att den 4 oktober, årsdagen för
hans resa till USA, inom hela den katolska världen skall firas som >fredens

dag".
>rI denna stund manar Vi åter'med starkt ropande och under tårar' (Hebr.

5:7) de olika staternas ledare enträget, att med all kraft anstränga sig att
släcka branden, så att den inte griper omkring sig ytterligare. Vi är fast över-
tygade om atc alla människor, vilken nation, ras, religion eller stånd de än
tillhör, har samma åsikt som Vi, om de är rättsinniga och ärliga. Alla som
inser, hur angeläget det är, skall således skapa förutsättningar för ett vapen-
stillestånd innan denna möjlighet förwinner på grund av händelsernas över-
makt. Alla som är ansvariga för mänsklighetens väl skall vara medvetna om
vikten av den samvetsplikt som åligger dem. De må betänka att deras namn
kommer att välsignas om de följer denna uppmaning med förstånd och vis-
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Sed.an sist

het. I Guds namn ropar Vi: Sluta! Vi måste finna varandra och utan förbe-
håll komma fram till ömsesidiga överenskommelser. Nu mfute det bli fred,
även till priset av nackdelar och besvädigheter, ty senare kan freden kanske
endast köpas med oerhörda föduster och med fasansfulla sammanbroft, som

man i dag inte ens kan göra sig någon föreställning om. Men det måste bli
en fred som bygger på rätwisa och frihet, som respekterar de mänskliga rät-
tigheterna och folkrätt annars kommer freden inte att bli bestående."

V uxenund.eraisning o ch inf ormation

tilldrar rig -* var och en kan konstatera allt större uppmärksamhet både

från statsmakternas samt enskilda gruppers och människors sida. Vad man
äsyftar kan genomföras i många olika former, men dessa former har ofta en
egenskap gemensam: att vata pedagogiskt och psykologiskt väl genomarbe-
tade. Massmedia orienterar i omvädden och informerar utan att kräva in-
sats av ansträngning från människornas sida. Det finns en modern populär-
vetenskaplig litteratur för självstudium, som har dtivit informationstekniken
till det yttersta för att undedätta och göra kunskapsinhämtningen lustbetonad.
Människor erbjuds att delta i studiecirkelarbete, som betjänas av moderna
hjälpmedel, vilka rätt utnyttjade lägger tillrätta och på andra sätt hjälper den
enskilde att tillägna sig ett givet stoff. Olika slag av folkhögskolor, studiein-
stitut osv inbjuder till kurser och information i stimulerande former. Slutli-
gen: det är inte bara sä att kunskaper och utbildning erbjuds. Det finns nu-
mera även på detta område en >försäljningsteknik> som håller på att bli
allt mer uwecklad. Den som har något att såga människorna eller vill lära
dem något måste med andra ord göra det på ett effektivt sätt. Dessutom bör
han följa den bibliska uppmaningen att gä ut på gator och gränder och nodga
människorna att lyssna.

Enligt officiella kyrkliga dokument är vuxenundervisning och information
i olika former av vitalt intresse även för kyrkan. I inträngande ordalag vådjar
t. ex. påven Johannes XXIII till lekmännen att srudera den katolska social-
läran för att lä vågledning för sitt handlande som medlemmar i ett demo-
kratiskt samhälle. Konciliets dekret om lekmännen innehåller ett kapitel
som behandlar undervisning och utbildning för lekmannaapostolatet; den
sorn med någon insikt i vad saken gäller studerar detta avsnitt kan lätt kon-
statera att dokumentet drar upp riktlinjer för ett utbildningsarbete,'som verk-
Iigen gör skäl för beteckningen genomgripande och nydanande. Slutligen är
det ju så att kyrkan, förutom undervisning och utbildning av sina egna med-
lemmar, måste ge information till dem som står utanför - dels för att mis-
sionera dels för att göra sin ståndpunkt hörd i samhällsdebatten.

Owivelaktigt spelar det tryckta ordet en stor roll i detta sammanhang -
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Sedan sist

från broschyrer, tidningar och tidskrifter till litteratur i egentlig mening. I
de kontinentala kyrkorna med förhållandevis stora resurser bedrivs följaktli-
gen en kvantitativt sett omfattande publicistisk verksamhet. Om kyrkans
ärende till tidens människor uppfattas som angeläget av kyrkan själv borde
denna verksamhet ligga i nivå med det bästa som kan presteras både inne-
hållsligt och tekniskt. I själva verket förvånas man över i hur hög grad det
alltj?imt arbetas efter föråldrade mallar och hur provinsiellt verksamheten
mänga gånger bedrivs. Resurserna är illa utnyttjade och informationstekniken
är inte särskilt väl uwecklad. Delvis nya ting sägs idag på ett gammalt, ned-

slitet sätt. Resultatet blir i åtskilliga fiall mängder av aldrig eller sporadiskt
lästa tryckspalter. Och allt detta beror owivelaktigt på brister när det gäller
planering, samarbete och realistisk penetrering av de verkliga behoven. I
här antydda avseenden kan man knappast tala om en kyrkans anpassning
till den moderna världen. Detta avslöjar måhända att man trots allt tal om
motsatsen ännu inte riktigt har upptäckt vad det innebär att kyrkan lever
i en ny situation, radikalt olik gårdagens.

I vårt land är förhållandena på intet vis bättre. Det är bara så att hos oss

blir alla brister <idesdigra, darfor att vära resurser är begränsade personellt
och ekonomiskt; varje enskilt missgrepp sätter djupa märken i den samlade

insatsen. I sista hand går det ut över kyrkans medlemmar och över de män-
niskor, som skulle vara öppna för det katolska alternativet bara de finge en

chans att möta det på rätt våglängd.

Året går rno, sitt slut

och snart kommer ett nytt. Det nya kyrkoåret har redan börjat när detta
läses. Men är det egentligen något nytt som väntar oss eller blir det inte till
slut bara så som redan GT:s Predikare resignerat konstaterar: >Vad som har
vaÅt dt vad som kommer attvatq och vad som har hänt är vad som kommer
att hända: intet nytt sker under solen. Inträff.ar nägot varom man ville säga:
'Se, detta är nytt', så har detsammaåndä skett redan förut, i gamla tider, som

voro före oss> (Pred. r:9-ro). - Tiden som ett ständigt kretslopp, en i sig
själv sluten ring av inomvärldsliga händelser, ormen som biter sig själv i
stjärten - så ter sig tidsförloppet i den antika symboliken.

Predikaren blev trots allt inte pessimist definitivt, emedan han höll fast
vid sitt folks tro på en personlig Skaparegud, som med sin visa försyn styr
allt till slutmålet - hans eviga hzirlighets uppenbarelse. Men inte lämnade
eller lämnar det betraktelsesätt som Predikaren företräder stort utrymme för
människans och mänsklighetens inneboende strävan att skapa en allt bättre,
allt lyckligare värld på jorden.

Det kändes darftir som en befrielse från förlamande idestro eller tålig
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underkastelse under Försynen, när den till fullt självmedvetande uppvaknande

mänskligheten i stigande grad lärde sig att tänka på tidsförloplrt som en

linje, som växer ut i olika avsnitt och uwecklas kontinuedigt i en och samma
riktning utan återvändo eller tillbakagång, endast f.ramät eller endast -uppåt.

Alla de väldiga framsteg, som denna uwecklingsoptimism onekligen har
inbringat, berättigar till antagandet att människan här har upptäckt en vä-
sentlig faktor i det inomvärldsliga skeendets dynamik. Det är dilför inte bara
följdriktigt utan även ytterst angeläget att alla, som vill stå i mänsklighetens
tjänst, öppnar sig för denna i vetenskapens tidsålder vunna insikt och er-
farenhet och dessutom tillämpar den så långt krafter och resurser räcker.

Varför skall man då fasthålla vid att bestämma det borgerliga årets gång

i anslutning till den rytm som utmärker kyrkoåret? Är inte id6n om ett
kyrkoår en ,ranakronism> eller ett reaktionärt försök att hindra uwecklingen?
Svaret måste bli ett obetingat nej. Ty först genom den uppfattning av ske-

endet, som kyrkoåret innebär, får verkligheten sin gihiga tolkning. Det finns
ju inte bara tid, det finns även wighet. Kyrkoåret markerar det absolutas
ständiga ndwaro mitt i allt det Äativa som hela skapelsen utgör. Det är
inte bara människan som handlar. Kyrkoåret markerar och pekar på det
Guds handlande, som har skett och fortfarande sker och som leder allt jor-
diskt skeende och allt mänskligt handlande till evig fulländning.

Kyrkoåret utrycker tiden både som kretslopp och som utveckling. Den
tidsuppfattning, som kyrkoåret svarar mot, tar spiralen som symbol - en

ring som öppnar sig. Ytligt betraktat ter sig kyrkoåret som en sluten ring,
emedan Kristusmysteriet, som utgör dess innehåll, syns avspegla sig i olika,
ständig återkommande etapp€r. Men i själva verket är detta mysterium -fullbordat i Kristi död, uppståndelse och förhärligande - närvatande till
hela sin fullhet i varje tidspunkt och utövar i varje ögonblick sin fulla ver-
kan. På så vis är ringen alltid obruten men på samma gång ständigt öppen

mot evigheten. Skeendet, som ringen symboliserar, år pä samma gång för-
verkligandet av den slutgiltiga fulländningen. Det finns inte ett rent jordiskt
tidsförlopp, emedan allt skeende till slut bestämmes av det eviga beslut som

>vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader .. . efter sitt behag hade fattat inom
sig själv> - och nu ständigt håller på att förverkliga - ))om en ordning,
som i tidernas fullbordan skulle kornma till stånd, det beslut att i Kristus
sammanfatta allt som finns i himmelen och på jordenr, (Ef. r: 3,9-ro).

Tron på den innebörd i allt skeende, som kommer till uttryck i kyrkoåret,
låter oss förtrösta på en ständigt framskridande uweckling mot fulländ-
ningen, även när den rent jordiska framstegsoptimismen anfäktas av djupaste
misströstan.
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CHR I STINÄUT STÄLLNIN GE N

rets stora kulturella händelse - Christinautställningen i Europarådea
regr på Nationalmuseum i Stockholm - var museets största utställning

genom tiderna. Den omfattade r 5oo föremåI, enligt den digra utställnings-
katalog utan vilkens hjälp man inte kan bilda sig en uppfattning om detta
omfattande material, som fyllde 35 salar och kabinett.

Efter det stilenliga öppnandet i närvaro av kardinal Tisserand som före-
trädare för påven har sommarhettan inte avhållit stora skaror av besökare

från hela världen att ta del av denna sensation. Museet har pä ett föredöm-
ligt sätt uppbådat alla sina resurser för att belysa Christina som kulturperson
och hennes tidsepok och därvid använt sig av föreläsningsserier med kanda
Christinaexperter - även Erwin Panofsky hade kallats hit - teaterföreställ-
ningat, filmer som belyser drottningens liv, konserter över temat >Musik
vid Christinas hov>>, publikationer och dokumentation. Det mesta ägde rum
på själva museet i anslutning till visningarna, och darför blev det nägot w
ett fascinerande äventyr att vandra omkring med dylika avbrott. Utställ-
ningen var estetiskt och tekniskt förstklassig. Den omfattade tre avdelningar:
en som illustrerade Christinas liv i kronologisk f<;ljd, den rekonstruerade
Barberiniteatern i Rom och drottningens egna konstsamlingar.

I den första salen mötte man den unga Christina, i skuggan av Gustav II
Adolf och hennes förmyndare och uppfostrare biskop Johannes Matthiae,
vilken hon betraktade som sin andre far. Hennes egenhändigt skrivna brev
till fadern på tyska och ett utomordentligt vackert porträtt av J. H. Elbfas,
föreställande den unga drottningen i åttaårsåldern, sedan sorgen hävts efter
faderns död, ger bakgrund till hennes tidiga uppfostran.

Vad som omedelbart slår besökaren inför dessa dokument och föremål
från en avlägsen kulturepok ar att har talar en stor personlighet sitt person-

liga och mäktiga språk. Den unga drottningen med det mörka arvet från
modern - född till kvinna i en tid och en status som fordrade en man, upp-
fostrad till >manliga> egenskaper och dygder, med ett klart och kyligt intel-
lekt av ovaoliga mått och med en omättlig kunskapstörst, oroad av en pas-

sionerad läggning som formar henne till en spänningsfylld konflikterande
natur - undandrar sig varje försök till slutgiltig analys. Hon höjer sig över
tiden och blir en symbol för den av höga ideal drivna individens försök att
i medvetande om sin historiska betydelse konsekvent möta de krav det per-
sonliga ödet ställer. Vad denna amazon på tronen tänkte och filosoferade,
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hur hon politiskt kom att uppfatta sin uppgift att förvalta fadersarvet i
rollen som fredsmäklerska, hennes länga våg via intensivt studium av tidens
vetenskaper, över brewäxling med framstående utländska forskare till inkal-
landet av Ren6 Descartes och franska libertiner, hennes liv efter abdikatio-
nen på Uppsala slott 1654 - allt detta konkretiseras när man konfronteras
med de avgörande historiska dokumenten.

Efter tronavsägelsen f.är materialet en annan karaktär. Nu introduceras
vi i påvarnas och kardinalernas Rom, för att slutligen inför hennes egen

dödsmask kunna göra jåmf.örelsen med de otaliga porträtt och bildfram-
ställningar som försökt tyda hennes personlighet.

Christina har gett namn åt en kulturepok i den italienska historien. Här
i Sverige har hon på grund av sina från nationell synvinkel kritiskt bedömda
handlingar, tronavsägelsen och konfessionsbytet, betraktats med skepsis. Hen-
nes frigjordhet och känslomässiga bindningar till företrädare för båda könen
vittnar om en kluvenhet som bidrar till svårigheten att betrakta henne ur
rätt perspektiv. Genom denna utställning torde varje wekan om hennes stora
kulturella betydelse ha definitivt undanröjts. Frågan kvarstår, om Christina
skall betraktas som en svensk eller europeisk kulturpersonlighet. Svaret torde
sökas i hennes eget liv. Genom sitt konfessionsval och de offer hon därmed
wingades till, bejakar hon det universella, övernationella. Med sitt rikt ut-
rustade ingenium var hon väl skickad att hävda sig även i de miljöer, som
då bildade en så smärtsam kontrast till det på kultur fattiga, efterreforma-
toriska Sverige.

De lysande ögonblicken i drottningens liv - kröningen och intåget i den
eviga staden - fick en fortsättning i hennes glansfulla teaterverksamhet i
Rom, där hon hyrde Teatro di Tor di Nona. Hon kom att framstå som en
uppmärksammad mecenat. Bland de musiker och konstnärer som gynnades

märks t. ex. Bernini.
Sina politiska ambitioner hade Christina inte uppgivit, när hon avstod från

Sveriges krona. I sin strävan att tillkämpa sig kungatroner i Polen och Nea-
pel kom hon att inveckla sig i föga hedersamt intrigspel. Detta nådde sin
kulmen i avrättningen av markis Monaldesco, som blev ett offer för sin egen
slughet. Denna affär skadade hennes rykte på kontinenten avseväft.

De många storslagna porträtten av drottningen, inte minst Sdbastian
Bourdons, imponerar mera genom mästarnas skicklighet än genom verklig
porträttlikhet. Några porträtt skildrar henne alldeles osmyckad eller rent av
fOrfulad. Men kanske har ändå något väsentligt fängats i hennes klara
forskande blick, vilken enligt samtida vittnesmål inte kan ha saknat attrak-
tion. Siikert har drottningen genom sitt envist manliga sätt att uppträda och
klä sig själv bidragit till att understryka de defekter naturen utrustad henne
med. Hennes av stoisk oberördhet präglade människoideal, det aldrig rub
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bade självmedvetandet och känslan av överlägsenhet tack vare en utom-
ordentlig intellektuell begåvning hindrar inte att hon i sin själ rymt mycken

bitterhet och ett stort mått av världsförakt.
Konversionen har framdrivits av en rad olika omständigheter, vilka till

en del kan förklaras av hennes psykiska och fysiska konstitution. Att denna
furstinna, som fötts av en sjuk hysterisk moder och som var det enda över-
levande barnet bland en rad missfall och misslyckade födslar, inte med någon
större entusiasm kunde tänka sig själv i rollen av maka och mor med den
tidens krav på underordning, torde inte förvåna. Sedan hon blivit medvetefl
om sin egen fysiskt duala konstitution, framkallas hos henne konfliktsfyllda
platonskt-erotiska passioner för. exempelvis Ebba Sparre, den skönaste kvin-
nan vid det svenska hovet, samtidigt som hon på grund av sin ställning
kunde markera sin dragning till Magnus Gabriel de la Gardie, och dessa

passioner får sin slutgiltiga, tragiska belysning i hennes under senare perio-
den av sitt liv alltuppslukande och obesvarade karlek till kardinal Azzolino,
hennes trogne vän. Med den kunskap vi idag äger om könsrollernas relativa
forhållande till könsidentiteten, framstår Christina som ett offer för mans-

samhällets konventioner. Man måste med respekt iaktta hennes kamp med
sitt konfliktfyllda inre, vilket hon i sin självbiografi naket ställer ut till all-
mänt beskådande utan någon som helst försköning. Christina med sin intel-
lektuella skepsis 

- 
inss minst påverkad av geniet Descartes, som grundat

hela sitt existensbegrepp på tanken eller det universella tvivlet: Dubito siae

cogito, ergo Junt 
- 

kunde ju inte väntas bli någon mönsterkonvertit, som

okritiskt anammade allt vad den katolska tron ålade henne. Till en fördju-
pad trosupplevelse nådde hon först mot slutet av sitt liv efter kontakt med
kvietistiska strömningar, personifierade av Molinos. Här mötte hon en
grundsyn som mera passade hennes egen, där inte de yttre manifestationerna
av fromheten utan det inre fOrhållningssättet gentemot det absoluta dr av-
görande.

Från det kunskapstörstande flickebarnet på Stockholms slott, omgiven av
lärda professorer och visa statsmän, med en from biskop som ställföreträ-
dande fader och med en hysteriskt sörjande moder, är steget långt till den
nya Christina. Hennes förlustelser var hennes studier, hennes levnadsvanor
var mycket asketiska, hon förtärde inte ens vin, och vid sidan av den inten-
siva fostran i statskonst och politisk habilitet, ägnade hon sig åt jakter och
manliga idrotter. Hon fjärmade sig långt från kvinnorna i sin samtid, och
naturligwis låg det nära till hands att hon skulle komma att förakta sitt
eget kön. Hon anger som ett skäl till sin tronavsägelse, att kvinnor är oför-
mögna att styra; detta gäller även henne själv, som ändock gjort sådana

beundransvärda ansträngningar för att bli skickad till detta värv.
Den nya Christina i Europa åldras snabbt och blir efter den första entu-

r99



Elisabetb Pihz

siasmen över det steg hon tagit resignerad och bitter. Under hela sitt vuxna
liv utsätts hon ständigt för förcal och illasinnade skandalskriverier. Hon tar
allt detta med upphöjt lugn och besvärar sig inte ens att försöka dementera.
Dödsmasken talar sitt tysta språk. Det är en kanske först i döden majestä-
tiskt skön kvinna som tillslutit sina ögon, för att i en ny tillvaro skörda
frukten av sin livslånga kamp.

Christina har samlat sina maximer i Ouurage d,e Loisir och Les sentinzenrr
höroiques, vilka tillsammans med hennes brev och randanmärkningar utgör
den säkraste kallan till studiet av hennes personlighet.

I sin konstuppfattning var Christina liksom på andra områden f.öga en-

tydig. Hon hyste förkärlek för klassicistiska verk och ägde en förnämlig kol-
lektion av italiensk renässanskonst, redan under sin tid som monark. Dessa

samlingar förde hon till stor del med sig ur landet och de upphängdes seder-

mera i Palazzo Riario i Rom. Vid sin dcid testamenterade hon sina sam-

lingar till kardinal Azzolino, vilken emellertid avled inom några veckors
tid, och detta fick till följd att samlingarna splittrades, efter att en tid ha
ägts av Livio Odescalchi. Tavelsamlingarna består till en del av krigsbyten.
Här återfinns Rafael, Rubens, Tizian, Tintoretto, Veronese. Nordeuropa re-
presenterzrs av mälarc som Archimboldo med hans surrealistiska karikatyrer,
och Lukas Granachs mest kända verk. Teckningar och skisser bildar en sär-

skild avdelning med mästerverk ur italiensk konst av Michelangelo, Botticello,
Rafael och en serie av Bernini, som ju personligen gynnades av drottningen.

Hennes dyrbara boksamling torde ha varit den mest omhuldade. Många
manuskript befinner sig i Vatikanens bibliotek, så bland annat Boticelli-
illustrationer till Dante. Denna samling är klart eklektisk. Man igenkänner
omedelbart Codex argentius och Codex Gigas eller >Djävulsbibelnn, den
f.örta fuän Uppsala universitetsbibliotek och den senare för.vala'd i Kungliga
Biblioteket i Stockholm. Vidare Ciceros Retorik och Aristoteles' Etica samt
en Pentateuch på arabiska. Hennes förnämliga bokband, på vilka hon satte
stort värde, har gätt till historien under benämningen Christinaband. Sam-

lingarna omfattar även numismatiska föremåI.

Behållningen av mötet med Christina är, förutom den politiska ramen och
de yttre händelserna, framför allt den omedelbara kontakten över seklerna
med den levande människan, sökande och modig, radikalt konsekvent, aldrig
wekande om att den väg hon väljer är den rätta, stolt även i fOr<;dmjukel-
sen, svårfångad, men ytterst levande.

Elisabeth Piltz



HUR KÄN VI BIDRÄGA TILL EN
NORDISK KULTUR?*

l\["a vad kan vi katoliker av är rg66bidragatill en nordisk kultur? När
IVlfragan formuleras på detta sätt verkar den mer än lovligt pretentiös. Vi
är ju smärtsamt mdvetna om hur f.ä vi d'r; så få att vi nordiska katoliker, som
år engagende i vad man i trängre mening brukar kalla kulturarbete, ofta
nog kan känna oss som Tordenskiolds soldater, som ständigt dyker upp i nya
sammanhang och nya skepnader. Men om vi nu under jubileumsåret för den
tappre Tordenskiolds bravader i Dynekilen gfuna päminner våra svenska

vänner om att de blev i grunden lurade av denna hans enkla och geniala
krigslist, så måste vi i alla fall tillstå att vär situation egentligen inte är jiim-
förbar med Tordenskiolds 

- 
det som han i ett trängt läge vände till styrka

kan för oss vara en permanent svaghet. Det katolska inslaget i nordiskt and-
ligt liv och kulturdebatt är dömt att leva pä spatläga just därför att vi kato-
liket är så få. Arbetsuppgifter som vi borde ta i tu med förblir olösta eller
halvgjorda, helt enkelt på grund av otillräckliga resurser.

Men detta elementära faktum ger i alla fall inte någon anledning till
klagan. Det ger på sin höjd en utgångspunkt för ett realistiskt överslag över
ramen f.ör vära ansträngningar. Sett utifrån denna ram år vär numerära
svaghet inte uteslutande av ondo. Vi kan ha stor nytta av den invanda respekt
för minoriteter som finns i våra demokratiska samhällen. Och vi är, som en
förhållandevis ung minoritet, lyckligt befriade från tvånget att rdttftudiga
oss inför den kraftiga antiklerikalism som man finner i de stora katolska
länderna, och som tär vära inhemska antikatolska fördomar att te sig nog så

fridsamma. Dessutom bör vi komma ihåg att en nyskapande kulturinsats all-
tid har sitt ursprung hos ett fåtal. Det iLr en erf.arcnhet som vi ser bekräftad
på ett högre plan i själva den tro som vi bekänner oss till. Den borjade ju
förvisso inte sitt verk i vädden under offentliga ovationer och med det ton-
givande flertalet på sin sida. Den egentliga evangeliska situationen fu fattig-
domens 

- 
dvs. en situation d* alla uwändiga stciljepunkter för prestige

och anseende är borta och där allt beror på om människorna är öppna för att
låta andens kraft verka genom dem. Allt andligt liv som fönjånar sirt namn
har sin djupaste källa i tilliten till denna andens speciella makt.

* Föredrag hållet på det nordiska katolska akademikermötet 3t.7.-7.8.tg66 pä Tran-
berg gård, Gjlvik, Norge.
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Vi bör alltså inte resignera därför att vi dr få. Men ftägan, med vad kan

vi katoliker bidraga till nordisk kultur, blir inte mindre pretentiös av den

anledningen - så länge den innehåller ett outtalat hävdande av vår egen

förträfflighet och av de gåvor vi förvaltar for frikostig utdelning till dem som

är mindre bemedlade. Så får man inte förstå frågan. Vi är inte några lång-
väga resenärer som anlänt till det nordiska Eskimålandet med en last glas-

pärlor till gratis utdelning. Vi har inte någon anledning att tro att vi är

märkvärdigare och berydelsefullate som kulturarbetare än andra som arbetar
på samma fält. När vi anser att vi har något särskilt att komma med, är

det inte i kraft av oss själva, utan i kraft av den kyrka som är Guds gåva

till oss, och som det är vår uppgift att by1ga vidare på, därför att vi är de

>rlevande stenar> som Grundwig talar om i sin praktfulla kyrkopsalm.
Vi har lärt oss att den katolska kyrkan har något väsentligt att säga om

mål och mening dven med det s. k. kulturarbetet - ett budskap som vi
ofta nog har saknat i den religiositet som har uwecklat sig i Norden under
efterreformatorisk tid. Och vi ser att vi är arvingar till en zooo-ärig kristen
kulturtradition, outtömlig i uttryckens mångfald, men ofta fördunklad och
glömd i vära nordiska kulturmiljöer. Skall vi få någon betydelse för nor-
disk kultur, ja då måste det ske genom att skapa större förståelse för kristen-
domens kulturskapande kraft, sådan den visar sig i arvet från det förflutna,
och som något närvarande som uwecklar sig i vår egen samtid - tradition
och förnyelse som två sidor av samma sak. Vi måste försöka bi&aga till att
nordisk kulrur blir mer >>katolsk> i ordets vidaste mening: mer omfattande
i sin erfarenhet, mer allsidig i sina manifestationer. Och i liv och lära måste

vi visa att kulturens livskraft icke bara beror på dess rötter i folkets livsstil
och temperamenr - utan också på öppenheten mot världen utanför - och
til syvende og sist: på öppenheten mot det som är högre ån alk mänskligt
skapande: den allsmäktige Skapare som har satt oss till förvaltare och med-
arbetare i sitt verk, och som med sin nåd helgar det som en kyrkobön så

vackert kallar >allt ädelt andens arbete>.

Så skulle man kunna formulera den uppgift vi har fått, vi nordiska kato-
liker som genom vår utbildning och vårt yrke har speciella förutsättningar
att arbeta på vad man idag gtuna kallar det kulturella området.

Men en sak måste stå klar: Vi går inte till uppgiften som om vi likt ut-
ifrån kommande betraktade vår egen kultur. Skall vi kunna verka för denna
kultur, måste vi själva leva i den. Vi måste ha rötter i den, och erkänna dessa

rötter som en del av vär egen substans. Vi måste vara pä vår vakt mot den
andliga splittring som består i att vi med en del av vårt väsen är medborgare

i ett nordiskt land, och med en annan är katoliker. Vi måste anstränga oss

att yata hela som människor: fullständigt måste vi förverkliga vår tillhörig-
het till en nordisk kultur, och fullständigt måste vi vara katoliker i och genom
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denna tillhörighet. Endast om vi själva är hela, kan vi hoppas att bidraga till
vår egen kultur, spänd som den är mellan de två poler som Ronald Fangen

kallade sekt xh helbet - att den orienterar sig i riktning mot helhet.

Och likväl vet vi att denna vår tillhörighet till nordisk kultur aldrig kan

bli reservationslös och problemfri. Vi tillhör en världskyrka vilken i vära

länder uppträder som en liten minoritet. Bala det innebär en spänning. Och

det är som om denna spänning fördjupas genom vår tro. Trons rike är I
världen, men inte au våilden. Däri ligger hela den spänning som den kristne

måste leva i, spänningen mellan närhet och avstånd. Vi tillhör fullt ut ett

nordiskt kultursammanhang; mefl samtidigt befinner vi oss genom vår tro
på avstånd från det. Men denna spänning är fruktbar. Den gör att vi kan

inta en kritiskt värderande hållning till den situation som vi själva hör

hemma i; vår tillhörighet till ett nordiskt kultursammanhang innebär inte

att vi är absorberade av det att vi i ljuset av den kristna livsåskåd-

ningen också kan se dess svagheter och råda bot for dem. Det tu i alla fall
idealet. Och finns det en klyfta mellan ideal och verklighet, sä år det just

där uppgiften kommer till synes - den uppgift vi har fått som katolska
kulturarbetare.

En liten tillbakablick kan här vidga perspektivet. Låt oss ett ögonblick se

tillbaka på situationen omkring det katolska missionsarbetet i vära länder
under förra århundradet.

Här vill jag päpeka något som gäller hela mitt föredrag: Jag kommer av lätt in-
sedda skäl att begränsa mig till att tala om den notska siruationen, på samma sätt
som jag senare kommer att huvudsakligen befatta mig med den kulturella situationen
i Norge. Jag hoppas att det jag därvid säger, kan ha en viss relevans också för de

övriga nordiska länderna.

Då den katolska missionsverksamheten i modern tid började i Norge var
målsättningen klar. Kyrkan befann sig i en elementär missionssituation:

det gällde att återerövra ett förlorat land, att slita nordmännen ut ur det

heretiska tillstånd som reformationen försatt dem i. Och denna återerövring
skulle ske genom individuella konversioner. Missionsverksamheten bars fram
av en offervilja och en optimism som ingalunda stod i proportion till resul-

taten. De sprilda konversioner som kom, utgjorde för de allra flestas vid-
kommande ett radikalt brott med den miljö och det samhälle som konver-
titerna levde i. Att bli katolik innebar ett radikalt avstånd, ja ett direkt av-

ståndstagande från den nordiska kulturmiljön. Det katolska alternativet
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framstod som något helt annat, i markant kontrast till det de var vana vid.
Detta blev ytterligare understruket genom att kyrkan etablerade sig i arbets-

former som i det stora hela var miniatyrkopior av de arbetsförhållanden som

rådde i de typiskt katolska länderna på kontinenten, utan försök till anpass-

ning till de speciella forhållandena i Norge. Att bli katolik betydde a* gä

in i det mönster som den kontinentala katolicismen hade uwecklat i efter-
reformatorisk tid - ett mönster med klara och för skandinaver mycket
distinkta konturer, både för den yttre organisationen och för det inre livet.
Inte undra pä att det katolska alternativet under sådana förhållanden måste

forbli ett realistiskt alternativ för ganska få! De flesta människor ryggar na-

turligt nog tillbaka för ett så radikalt brott med sin egen bakgrund. De orkar
inte bära bördan av den inre emigration som en konversion innebär. De få
som blev katoliker fick också känna hur den bördan kunde tynga. De ut-
vecklade också en utpräglat defensiv hållning mot den miljö som var oför-
stående och direkt fientlig; de gick in i >det katolska ghettotr' - en katolsk
miljö som levde i isolation, utan möjligheter till någon fruktbar kontakt
med det nordiska kultursammanhanget, som den hade brutit sig ur.

Pä rgzo-talet blev denna situation väsentligt förändrad. Detta beror inte
minst på så betydande händelser i norsk kultur som Sigrid Undsets och
Lars Eskelands konversioner. Den katolska minoriteten bc;rjade slå
rot i sitt eget land. Då den kunde göra det, berodde det bl. a. pä att den fann
sammanhang mellan katolicism och norskhet - sammanhang som fram-
trädde klarare i belysning av landets katolska historia. Norges katoliker såg

sig själva som rättmätiga åttlingar till helgonkungen Olav Haraldson, som

hade målat korset på landets ansikte med sitt eget blod. >Vi, Sankt Olavs
trosfränder>>, skriver Sigrid Undset, >>vi hedrar den helige Olov som vår
konung sålänge det finns ett Norge, och norrmän lever - här eller i Evig-
heten.r, I ett sådant perspektiv blev den katolska kyrkan i Norge inte längre
ett importerat främmande element utan återfödelsen av vår nationella stor-
hetstid - Norges katolska medeltid. Ett utpräglat nationahomantiskt drag
är märkbart i mellankrigstidens norska katolicism, något som kan spåras

t.o. m. i språkeq i den blandning av sagapastisch och sliten religiös vokabu-
lär som tillsammans utgör den sällsamma katolska dialekt, som man finner
i tidens bönebocker, psalmer osv.

För oss katoliker av långt senare fugäng är det lätt nog att göra sig lustig
över denna katolska nationalromantik. Vi måste komma ihäg att den aar

äkta nog, och en naturlig livsstil för människor av större format än vårt.
Och något som i vårt perspektiv är viktigare: det var det första vittnesbör-
det om katolsk integration i norskt sammanhang. Den innebar övervinnel-
sen av det totala avstånd som hade pråglat kyrkans hållning till norsk kul-
tur, och den banade väg för den närhet som är vår egen situation. Men så
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f.är man heller inte sticka under stol med att vär situation är en helt annafl.
Den nationalromantiska stämningen i zo-talets norska katolicism hör histo-
rien till. Den har inte längre någon appell. Vi kan inte rättfärdiga vär når-
varo genom att hänvisa till en svunnen guldålder; vi hör hemma i en ny
tid, och måste orientera oss utifrån den. Ghettomurarna har rasat, vilket
naturligwis kan innebära nya problem. Den gamla och isolerade katolska
miljön var fastare sammanbunden än vår, och gav sdkert tryggme hållpunk-
ter för en katolsk livsform. Vi måste försöka att leva som katoliker i miljöer
där man inte delar vår tro. Vår situation är de >förskingrad vi lever
inte i ghetto, utan i d,iaspora,

Denna snabba återblick ställer indirekt också ett annat betydelsefullt feno-
men i relief: själva missionsbudet har under denna tid genomgått en väsent-
lig omtolkning. Eller, fttttare sagt, vår förståelse av missionsbudet har blivit
väsentligt fördjupad. Tidigare förstod man missionsuppdraget som ett upp-
drag med speciell giltighet för det prästerliga ståndet, och konkret gick det
ut på att arbeta för så många konversioner som möjligt. Idag har vi kom-
mit till insikt om att missionsbudet gäller oss alla, präster som lekmän, och
vi ser klarare att kyrkans mission i världen, som vi alla sålunda har del i, inte
bara är att vinna enskilda själar för Kristus, utan atr helga världen så att den
ständigt kan komma närmare det mål som Gud enligt aposteln Paulus' ord
har utsett för sitt skapelseverk: >att i Kristus sammanfatta allt som finnes
i himmelen och på jordenr, (Ef. r: ro). Vi skulle också utifrån våra premis-
ser kunna skriva under på det som Kad Marx har formulerat så att >>män-

niskan, det är den värld människan lever i>. Människan kan inte betraktas
sorn en lösryckt, abstrakt storhet i förhållande till den miljö hon lever i och
den värld hon formar och sätter sin prägel på. Allra minst kan man se saken
så utifrån ett genuint kristet perspektiv. Kyrkans missionsuppdrag gäller hela
den värld som människan lever i, därför att Guds frälsningsplan gäller hela
skapelseverket, som skall föras fram till sin fulländning i Jesus Kristus. Alla
är vi utsända, var och en med sina förutsättningar och uppdrag, för att helga
världen och omskapa den till den >gudomliga miljö> som Teilhard de
Chardin talar om. Vi är Guds medarbetare. Allt mänsklig arbete för en
bättre och mer människovärdig värld f.är sin särskilda betydelse i belysning
av detta. På ett mystiskt sätt verkar Gud genom vår egen verksamhet, t. o. m.
där den tycks frukdös och förspilld, så att hans plan med världen kan komma
allt klarare till synes. Därför * all vär verksamhet på livets olika områden
sammanfattad i kyrkans mission, och som denna inriktad hän mot sin slut-
liga fullbordan i den nya himmel och den nya jord som har lovats oss.

Men konciliedokumentet om Kyrkan i uäilden au ,id,ag påminner oss om atr
denna vår längtan efter den nya jorden inte får försvaga, >utafl wärtom
stimulera den omsorg vi har för denna jord, ty här v?ixer den nya mänskliga
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familjens kropp, en kropp som redan nu och här ger en aning om den nya

tidsåldern> (Gaadium e, sper, j9).r

Utifrån detta perspektiv skall vi försöka * oad' ui som katolska kuhurar-
betare kdn bidtdga med. till en nordisk kultur.

Men innan vi närmare granskar denaa ftäga, skall vi ett ögonblick stanna inför
nyckelordet Aultar. Det uppfattas ju på många olika sätt. Här kan vi för enkelhe-
tens skull stanna för två,betydelser 

- 
en vid och en trängre.

Den vida betydelsen finns utmärkt skisserad i Kykan i aärl.d.en aa id.ag: Kultur
är "allt det som bidrar till att människan förädlar och utvecklar sina själsliga och
fysiska egenskaper, underlägger sig jorden genom sin kunskap och sitt arbete, gör
samhällslivet såväl i familjen som i den politiska gemenskapeu mer mänskligt genom
att civilisera handlingssätt och institutioner, och slutligen i varje tid i sina hand-
lingar utuycker, meddelar och tar till vara sina bästa andliga erfarenheter, så att
dessa kan tjäna till många människors, ja till hela släktets utveckling, (Gaad'ian et
spes, 53).

Den trängre betydelsen av kultur motsvarar det vi i dagligt tal kallar kulturlivet,
dvs. det skapande andliga livet, och förmedlingen av detta genom undervisning och
kuirurdebatt, med skolor och de moderna massmedia som de viktigaste kanalerna.

Kulturen i dess vidaste mening byggs upp genom all mänsklig verksamhet som
omformar och förädlar naturen, utan någon snobbig åtskillnad mellan handens och
andens arbete. Kulturlivet i snävare mening engagetat naturligtvis betydligt färre
i aktiv verksamhet. Men verkningatn av det som där sker, sprider sig som ringar
i vatten, och får direkta och indirekta konsekvenser för hela samhället. Därför kan
det inte dras någon skarp gräns mellan kultur i vid mening och kultur i mer snäv
mening. Det råder, kunde man säga, ett osmotiskt förhållande dem emellan.

När jag här talar om vått ansvat för nordisk kultur, är det först och främst kul-
turen i dess snävare mening som jag har i tankarna 

- 
dss skapande andiiga livet

och den kulturella debatten. Men det är uppenbart att de bidrag vi förmår ge kul-
turlivet i denna mening, kan få viktiga konsekvenser för hela det komplicerade
livsmönster som kulturen i ordets vidare mening utgör.

Med vad kan vi då bidraga till nordiskt kulturliv?
Det viktigaste är att verka för större förståelse för att kristendomen i

central mening angår också samtidens kulturliv 
- 

inte bara som en utma-
ning att ta ställning till på samma nivå som andra livsåskådningar som ut-
bjuds på ideologiernas marknad, utan som det samlande och enhetsskapande

perspektivet över all mänsklig verksamhet.
Hur kan vi rå med att väcka och stärka denna förståelse i de kulturella

miljöer som vi kommer i kontakt med?

' Då konciliedokumentet Gaad'iunt' et spes inte föreligger i svensk översättning har övers.
giort sin översättning från den norska texten. Sa-ma förhållande gäller övriga i föredraget
föreko-mande citat.

2c,6



Har kam ai bidraga til,l. en nord'isk kuhar

Knappast genom att uppträda som någon sorts lekmannapredikanter för
katolsk kultursyntes. Det kan knappast verka särskilt övertygande om vi
nöjer oss med att beskriva och lovprisa kristendomens kulturella frukter
utan aft vi förmår visa dess fruktbarhet i vårt eget liv och vår egen skapande

verksamhet. Livets och verksamhetens vittnesbörd betyder mer än en mång-
fald artiklar och föredrag. Vi lever i en värld där uppriktigheten sättes som

en av de högsta värdena; och uppriktighet mätes mer efter livets än efter
ordens vittnesbörd. Det gäller kanske i seirskilt hög grad våra nordiska län-
der, där teoretiseringens konst aldrig har drivits särskilt långt, och i varje
fall inte har påverkat själva folklynnet, men där en praktisk, ja pragmatisk
inställning håller abstraktioner på behörigt avstånd. Men livets och verk-
samhetens vittnesbörd blir förstådda och respekterade. Där det vittnesbördet
är å,J<ta och rent, där kan det t. o. m. verka förvandlande.

Men här bör jag väl komma både mig själv och likasinnade artikelskri-
benter och föredragshållare till undsättning. Livets vittnesbörd, får vi hop-
pas, omfattar också sådana anspråkslösa och sekundära former för andlig
verksamhet som att skriva artiklar och hålla föredrag. Kanske är vi idag så

övermättade på falska ord att vi undervärderar det man kunde kalla det ver-
bala elementet i kristet vittnesbörd. Vi sätter livets och ordets vittnesbörd
som motsatser. Det är de natudigwis inte. Den kristna förkunnelsen har ett
innehåll att förmedla, och detta innehåll måste också förmedlas genom ord.
Där orden är irkta och genomtänkta, kan de på ett märkligt sätt liksom bli
genomskinliga för själva Ordet, som är det sanna ljus som lyser över alla
människor (Joh. r:9). Livets vittnesbörd som förväntas av oss, omfattar både

det vi gör och det vi säger och skriver - 
ju, detta sista är ju, rätt förstått,

i sig själv en form av handling, som kan ha stora konsekvenser för vårt
forhållande till andra människor.

Livets och verksamhetens vittnesbötd f.fu heller inte missförstås i dualis-
tisk riktning - nämligen den form av dualism som ser den kristna förkun-
nelsen som en sorts tillägg till vår naturliga verksamhet, en religiös etikett
som vi medvetet klistrar på den. En sådan dualistisk syn bottnar i en falsk
föreställning om en absolut skillnad mellan natur och övernatur, om att
världens angelägenheter och Guds rike inte har något gemensamt. Den
kristne kulturarbetaren som strävar efter att ge ett vittnesbörd om sin tro
utifrån en sådan föreställning, riskerar - och det med en viss 1'[11 - a6
bli misstänkt för bristande uppriktighet. Hans kristna förkunnelse kommer
latt att te sig som ett biärende, som inte har något med saken att gön 

-eller han komprometterar saken, dvs. sin egen kulturella verksamhet, genom
att hela tiden spänna den i en from och gärna moralistisk wångströja.

Den katolska uppfattningen av skapelsedogmen är i sig själv ett värn
mot detta fromma bedrägeri. Vi tror att Gud har skapat världen, och att han
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ständigt verkar för att helga den, även genom rnänsklig verksamhet. Guds
övernaturliga plan arbetar sig fram genom det natudiga. Därför är det i god

överensstämmelse med katolsk tro och katolsk livsuppfatming att tillerkänna
kulturlivet och kulturen i sin helhet ett egenvärde, som yttrat sig genom en

självständig lagenlighet Ett välgjort arbetg ett fullbordat verk utan någon
uttrycklig förkunnande avsikt är ett högre vittnesbörd om skapelseverkets

storhet än ett slarvigt och halvbra arbete med fromma biavsikter.
Konciliedokumentet om Kyrhan i oärld,en au id,ag påminner oss om att

kulturen förutsätter >>inom rimlighetens gränser, uwecklingsfrihet och rätt
till självständighet efter sina egna principer. Det är på goda grunder den
kräver respekt för sig själv och hävdar en viss okränkbarhet, i den utsträck-
ning individens, samhällets och människans rätdgheter inte kränks, och det
hela försiggår inom de gränser som allmännyttan drar uppr' (Gaudi.um et

spes, 59). Men denna självständighet betyder inte att kulturlivet är inne-
slutet i sig sfälvt utan något sammanhang med en övernatudig verklighet.
Det vill vara ett uttryck för samma dualism som jag tidigare har nämnt, bara
uppfattad utifrån ett profant perspektiv. Allt Zikta andligt liv är en öppning
mot den andliga värld som är den Helige Andes verk.

När vi mer konkret ser på våra arbetsmöjligheter som nordiska kultur-
arbetare i dagens situation, är det en sak som slår oss: uruecAlingen ntot ett
enat Europa. Vilka politiska uttryck den kommer att ta, och hur den rent
konkret kommer att ta form, är det inte min uppgift att diskutera. Men oav-
sett politiska former tycks det vara klart att åren framöver kulturellt kom-
mer att bringa oss i mycket närmare kontakt med det kontinentala Europa.
Och denna uweckling kommer att få stora konsekvenser för hela den nordiska
kulturen. Den kommer att kräva en omställning som kan bli svår och smärt-
sam, men som också kommer att innebära stora möjligheter för kulturellt be-

rikande. I Norge kommer följderna av europeiseringen antagligen att bli
mer märkbara ån i Sverige och Danmark, som traditionellt har haft en långt
större kontaktyta mot Europa. Men verkningarna kommer vi alla att känna.

il den förpostfäktning som vi hade för ett par år sedan i Norge angående norskt
medlemskap i EEC talades det en del om den ukatolska faran> som en öp'pning mot
Europa skulle innebära. Det var i synnerhet talesmän för den traditionella pietistiska
religiositeteo som tyckte sig se en sådan fara; andra däremot log åt det hela, och
var mer upptagna av jordbruk och produktionsstatistik. Vi katoliker log väl också
en smula i skägget, som de upphetsade därmed fick än fler anledningar att för-
växla med påvens skägg. Men kanske borde vi inte le. För det är klart att det
Europa vi efterhand kommer i närmare kontakt med i stor utsträckning ännu är ett
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katolskt Europa. Det andliga europeiska arv som vi konfronteras med ät ptåglat av
katolicismen. Kulturellt 

- 
mer än konfessionellt 

- 
kommer katolicismen att fram-

stå som en utmaning som inte kan skjutas åt sidan. Det kommer att bli klarare för
mänga att de katolska minoriteterna i Skandinavien är brohuvuden 

- 
om man får

uttrycka sig så militant 
- 

för en världskyrka som tidigare varit på betryggande av-
stånd, men som nu blir mer närvarande. Och det som i Norge kallas >kristenfolketu,
som har dyrkat en strängt pietistisk religiositet i isolation från omvärlden, måste
naturligt nog känna detta som ett hot. Den notska statskyrkans tragiska situation är
då att så stora delar av den är inkapslade i isolation, medan den modetna världen
erbjuder allt svårare villkor för att en sådan isolation skall kunna upprätthållas. Ndr
det kulturella avståndet från Europa blir allt mindre, betyder det att själva livsunder-
laget för norsk pietism börjar vackla 

- 
och den europeiska katolicismen blir när-

varande på ett helt annat sätt ån f&r,

Det är inte rimligt 
^tt 

föfirårrta sig att vi katoliker skall gråta över dessa

utsikter. De erbjuder oss onekligen bättre utgångspunkter för vårt arbete än

någon gång förut sedan reformationen. Men det ställer oss samtidigt inför
en utmaning som reser stora krav. Framförallt får vi inte dra oss undan det

viktigaste kravet: att vi ser vär nya situation i ljuset av y^r tillhörighet till
ett nordiskt kultursammanhang. Vi får inte låta oss frestas till en triumfalism
som ställer oss på avstånd från det sammanhang, där vi har vära rötter. Vi
får inte glömma att vi bara kan bidraga till detta kultursammanhang om
vi bevarar vår närhet till det, så att vi kan känna den belastning det utsäfts
för som en belastning för oss själva. Vi står inför det problem som konciliet
lägger oss på hjärtat att betänka: >Hur skall saken angripas, för att det
ökande kulturella utbytet, som egentligen borde föra till en sann och
fruktbar dialog mellan skilda grupper och nationer, inte skall bringa för-
virring i nu existerande samhällsgemenskaper, utradera förfädernas kultur-
arv eller bringa folkens egenart i f.an?> (Gaulium et spes, 56).

Det är uppenban att vi inte har någon åstundan att beyara den form av
egenart som yttrar sig i norsk 

- 
eller nordisk 

- 
kulturell isolation från

Europa. Men vi önskar heller inte att den kulturella öppenhet som tycks
komma skall utradera >förfädernas kulturarvu och bringa ,rfolkens egenart
i fanr. Vi önskar inte att det särpräglade i nordisk religiositet skall brytas
ned i den kulturella utvecklingsprocess som vi står inför. Och här har vi en

ganska speciell uppgift: Vi har rötter i det nordiska kultursammanhanget,
men samtidigt hör vi hemma i katolska kyrkan, som sätter en så stark prä-
gel också på det moderna Europas ansikte. Denna dubbla förankring ger oss

möjligheter att förmedla det nya inifrån, så att en omställning kan ske som

en växt inom de kulturformer där vi själva har våra rötter. Vi kan vara f.ör-
medlare mellan Skandinavien och Europa, bara vi håller fast vid den frukt-
bara spänning som ligger i vår dubbla förankring, och inte låter oss frestas

att bli antingen isolationister eller falska europder.

t4-662833 Credo.47:eårg. Nr 5. 1966 209



La.rs Roar Langslet

Här vill jag päminna om några drag som särpråglar den norska kultursituationen,
antagligen i viss kontrast mot våra nordiska grannländer. Då de stora lekmannarö-
relserna växte fram under förra århundradet, utvecklade sig en ödesdiger klyfta
mellan det egentliga kulturlivet, med sin naturliga förankring i huvudstaden, och
det uinre Norge" med sin pietiskt präglade livsstil. Statskyrkans andliga ledarskikt
förmådde inte överbrygga denna klyfta, utan bidrog snarate till att utvidga den
geoom en inre splitming 

- 
en splittring som fick sitt institutionella uttryck då

Det teologfuke nzenighetst'akultet upprättades r9o8 i opposition mot de liberalteo-
logiska strömningar som var förhärskande vid Universitetets teologiska fakultet.
Sedan dess har den lutherska statskyrkan i Norge varit splittrad i en minoritet som

försökt 
- 

fastän med begränsad framgång 
- 

hålla kontakt mellan kristendom och
kulturliv, och en överväldigande majoritet, det s.k. >kristenfolket>, som har dyrkat
rättrogenhetens ideal efter pietistiska mönster, och vänt kalla handen mot uvärlden'
med det mesta av vad den förde med sig av kulturell nyorientering. Å andra sidan
har det egentliga kulturlivet utvecklat sig met och met mot större avstånd från
kristna impulser, i ett urbaniserat livsmönster med en viss öppenhet mot omvärlden,
men med utpräglat eklektiska premisser.

Idag står vi inför samma till synes oöverstigliga klyfta 
- 

klyftan mellan det
pater Hallvard Rieber-Mohn har kallat >vestlandspietisme og asfaltradikalisme>. Det
kristna inslaget har naturligtvis inte varit frånvarande i norskt kulturliv; och enskilda
kristna har gjort ett beundransvärt arbete för att få kyrkan på samtalsnivå med
modernt kulturliv. Men kiyftan finns där likafullt. Inom rkristenfolket" finns en
bastant ovilja mot kulturliv 

- 
snävare traditionalism i värderingen av dess uttrycks-

former och snävare moralism i värderingen av dess innehåll. Och de flesta av kul-
turlivets tongivande representanter har i stort sett identifierat denna inställning
med just den kristna inställningen. Kristendomens utmaning tas inte pä allvu i intel-
lektuell mening; man vet rog att den finns med europeiskt mått mätt, men den
spelar inte någon väsentlig roll för de sidor av europeiskt intellekruellt liv som
man låtit sig konfronteras med.

Redan med Sigrid Undset och hennes samtida kan man med rätta tala
om ett katolskt inslag i norskt andligt liv. Men förhållandet mellan detta

katolska inslag och det intellektuella livet för övrigt var i stort sett av pole-

misk natur. Någon verklig dialog kan man knappast tala om. Under senare

år har situationen förändrat sig. Den till antalet obetydliga minoriteten av

katolska kulturarbetare har spelat en markant roll i kulturdebatten. Jag gär

väl ingens ära för när om jag i detta sammanhang särskilt framhäver den

insats som dominikanerna i Oslo har gjort. Ingen har bidragit mer energiskt

till att göra kyrkans stämma hörd i ett norskt kultursammanhang. En dialog
har kommit till stånd. Kontakten med norska statskyrkliga kretsar har blivit
bättre, speciellt efter den ekumeniska nyorientering som kom med konciliet.
Katolska kulturarbetare har bidragit aktivt både i norska ukirkeakademier>

och i andra statskyrkliga fora. Och kontakten med det jag kallat det egent-
liga kulturlivet har också byggts ut. Bland föfiattare, konstnärer och teaterns

folk finns en större lyhördhet för det katolska inslaget i samtidens andliga
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Iiv. I press, radio och television har katoliker medverkat i långt större om-
fattning än deras numerära sryrka skulle låta förmoda.

Här står vi kanske också inför em fenomen som är speciellt för Norge.
Norskt kulturliv är som miljö betraktat förhållandevis litet. I gengäld är
de ömesidiga kontaktmöjligheterna stora. Norskt kulturliv fungerar som ett
slags encellig organism. Följden är att det inte är lätt att träffa pä aktiva
deltagare i norsk kulturliv som inte genom personlig kontakt känner till det
katolska inslaget i kulturlivet. och de katolska kulturarbetarna ät väl orien-
terade om det, som i övrigt försiggår och har betydelse. Det är mitt person-
liga intryck att förhållandena i våra nordiska grannländer dr nägot annor-
lunda. I Sverige märker man tydligt pressen från den auktoritärt präglade
nyhedniska radikalismen omkring Dagens Nyheter, som har bannlyst alla
andra kulturimpulser, och i Danmark har jag gjort den erfarenheten att kul-
turlivet liksom är uppspaltat på en mängd celler, en mängd miljöer, som
inte har stor kontakt med varandra. om detta åt någotsånär riktigt, slår det
mig att Norge befinner sig i en privilegierad ställning. Om det katolska in-
slaget i dagens norska kulrurliv naturligt nog år obetydligt, så når det i gen-
gäld fram; och för oss norska katolska kulturarbetare är det en stor förderl
att ha en bred och owungen kontakt med hela den kulturella miljön. Det
dämpar och hämmar den sekterism som alltid är en latent f.an Iör en mino-
ritet som vår.

Vi har kommit till ett fruktbart dialogfr;rbållande till norskt kulturliv.
Denna dialog är 

- 
och måste med nödvändighet vara 

- 
av wäfaldig na-

tur. Å ena sidan gäller den den avkristnade kulturmiljön som i synnerhet är
förankrad i huvudstaden, där de viktigaste kulturella institutionerna finns.
Å andra sidan gäller den de kristna miljöer som av historiska orsaker kom-
mit på avstånd från kulturlivet och som inte har förmått komma i ett brett
dialogfrirhållande till detta.

Frågan blir då: med vad kan vi som katoliker bidra till dialogen mellan
dessa två miljöer?

En väsentlig målsättning måste vara att få dem samtalsberedda, att bidra
till att överbrygga den klyfta som präglar norskt kulturliv. vi måste försöka
att stimulera medvetenheten om kristendomen som en närvarande och levande
realitet i miljöer som står främmande för den. och i de kristna miljöerna
måste vi försöka stimulera medvetenheten om att kulturlivet är en väsentlig
angelägenhet också uf ett kristet perspektiv, inte bara som missionsmark,
utan som ett arbetsfält där Guds plan med sitt skapelseverk skall komma
till full utveckling.
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När det gäller kontakten med. d.et aahristnade kalturliaet har vi redan en
god grund att bygga på i form av lyhördhet och t. o. m. sympati. Det som
hände på konciliet har i hög grad stärkt denna grund. Beiysande för detta
var bl.a. en kulturartikel av til. dr Nic. stang en framträdande person-
lighet på vänsterfronten i norsk kultur, i det traditionellt så antiklerikala
Dagblad'et, där stang kommenterar konciliekonstitutionen om Kyrkan i urirl-
den au id.ag. Anmälaren är oreserverad i sin sympati för skriften, som han
kallar >ett historiskt dokument och ett dokumeni som kommer att skapa
historia>, och han skriver: >För oss som står till vänster både i kultursyn och
samhällssyn, är det inte minst viktigt att för den goda sakens, och de goda
sakernas, skull få en så stark bundsförvant. så sant som aft ,intet 

av det som
angår människan är utan genklang i de kristnas hjärtan', kan väl också vi,
sorn varken kan stödja oss på kyrkans auktoritet eller dess tro, fä lov att
såga att det ger genklang även i vfua hjärtan> (Dagbtaderr understreckare
z9 juni ry66).

lag citerar inte detta f.ör att skapa förestäilningar om en hjärtans sam-
klang utan disharmonier. Åvstånder mellan de tonfivande miljöerna i norskt
intellektuellt liv och katolicismen är förvisso fortfarande en åbestridli g rea_
litet. och kristendomen riskerar förvisso aldrig att bli helt salongsfahig. Men
citatet visar klarr atr förutsättningarna för en dialog finns föi handen _
och vi måste använda dem i uppriktighet och med takt och krokhet. vi har
en viktig uppgift däri att bringa de kulturella miljöer som står främmande
för kyrka och kristendom till större fcirståelse för ar kristendomen inte är
en utdöende fördom från bourgeoisiens glanstid, utan en levande realitet och
en källa - den enda källan - till en mening med alla mänskliga bemö-
danden.

vi måste försöka visa att den humanitet som i så hög grad präglar vårt
rättsväsende och hela vårt sociala liv inte fu nägot självklart, inte är något
vi garanterat kan få behålla - utan att denna humanitet har vuxit fram ur
värderingar som har sitt objektiva fundament i kristendomen. Till grund
för den ligger tron på den enskilda människans värde, och denna känsla
för den enskilda människans oändliga värde kan överhuvudtaget inte moti-
veras på något realistiskt och övertygande sätt ur ett naturalisriskt och pro_
fant perspektiv. Den har sina rötter i de mysterier som kristendomen låtit
oss se in i - en människoupplattning som befinner sig i dramatisk spän-
ning mellan skapelse, fall och återupprätterse. vårt ru*hail" har alltså sitt
djupaste värdefundament i kristendomen. och den humanitet som här har
fått sitt praktiska uttryck kan i längden knappast övedeva utan detta Ievande
fundament.

vi ser redan hur den kristet motiverade humaniteten håller på att r,"-
holkas genom rent profana attityder till frågor som abort oö barmhartighets-
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mord, och generellt genom en tendens att värdesätta rnänniskor efter deras

samhällsnytta. Sådana tendenser måste vi bekämpa, och i denna kamp måste

vi vädja till den humanistiska inställning som fortfarande är ett så fram-
trädande element också i de avkristnade miljöerna, och visa att denna in-
ställning förutsätter ett värdemönster som är förankrat i kristendomen. Men
vi får heller inte stanna där och ge intryck av att kristendomen är en räcka

värderingar och ideal som det är lämpligt att hålla vid liv. Att vara kristen
fu att ha del i den livsgemenskap som kyrkan utgör 

- 
och de som tror att

de s. k. >>kristna värdena> kan betraktas på förniimt avstånd från denna livs-
gemenskap i Kristus, med ord och sakrament som övernaturlig näring, rör sig

i bästa fall i en abstrakt och mycket livlös värld.
Vi måste visa våra avkristnade miljder att kristendomen är något annat

och något mer än en sträng moralism med ett otal förbud som utanskrift,
och att kristendomen är något annat och något mer än religiös sentimenta-

lism och svärmeri. Vi måste visa att Kristi kyrka är katolsk i ordets egentliga
betydelse, att den i sig upptar och anger riktningen för allt som är sant

mänskligt, därför att kyrkans Herre själv kom till världen som sann män-
niska. Till kyrkan går det vägar både för den enfaldige och den mångfaldige

- 
ju t.o. m. för moderna intellektuella med all sin lärdom och skepsis och

tro på sitt eget wivel.
Vi måste verka för att kristendomen blir omgiven med större intellektuell

respekt. Det gäller i synnerhet den allmänna religionsundervisningen, som

tycks bättre ägnad att skapa ateister än kristna människor och som ända

upp i gymnasiets sista ring förutsätter en mogenhetsnivå som ligger långt
under det vanliga i andra dmnen 

- 
och i va\e fall inte ger någon hjälp till

en reell konfrontation mellan kristendomen och den moderna, skeptiska och

vetenskapliga mentaliteten. Och det gäller den allmänna kulturdebatten, där

det har varit alltför Iått att skjuta kristendomen åt sidan som ointressant,
därför att man sällan möter den i autentisk form. Att ta avstånd från den
och polemisera mot den måste kosta mer av intellektuell ansträngning än

den man kan spåra i den urvattnade gymnasistpolemik som man möter hos

en professor Hedenius i Sverige eller en professor Langfeldt i Norge.
Vi måste ställa det kravet på oss sjalva att vår egen verksamhet skall bära

vittnesbörd om kristendomen som en levande och styrande kraft också på

det man brukar kalla det profana området. Ja, vi måste visa att det i ljuset
av det ljus som lyser över alla människor egentligen inte finns något profant,
därför att ingenting är Gud ovidkommande.

När det gäller kontakten med. d.e kristna mi.ljöerna i Norge är utgångsläget

- 
paradoxalt nog 

- 
inls fullt så gynnsamt. Fortfarande står vi inför en

mur av misstänksamhet och ovilja. Men det har trots allt bildats stora sprickor
i den. Den ekumeniska rörelsen har verkat också i vårt land och den kom-
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mer att växa sig starkare. Vi har fätt mänga goda vänner bland dem som
delar vår tro på Kristus, men som konfessionellt är skilda från oss 

- 
och

den vänskap som spirar upp ur smärtan över att vara åtskilda är stark nog att
täla mänga bördor.

Vår uppgift i denna dialog med våra kristna bröder år att starka medve-
tenheten om kulturlivet som en central kristen uppgift. Vi måste efter för-
måga stödja dem som inser att den norska kyrkan måste befria sig från sin
traditionella snävhet på detta fält; och atr denna befrielse inte känner någon
genväg till en lätwindig aktivism, utan måste komma som resultatet av ett
fördjupande av sJalva den insikt som vår tro innebär.

Kanske har den traditionella katolska teologien lagt f& liten vikt vid den
theologia ruci.s som våra protestantiska bröder förkunnar, Kristi budskap om
vår synd och svaghet och hans nåd och misskund, om det kors vi måste bära
för att själva nå fram till frälsning i korsets tecken; men vi kan i gengäld
hävda att den protestantiska mentaliteten alltför ofta överbetonar detta per-
spektiv på bekostnad av budskapet om förlösning och återupprättelse i lju-
set från den påskmorgon då dödens udd blev bruten och den nya skapelsen
stod fram i all sin glans och härlighet. Den uppståndne Kristus har sänt oss

sin Ande för att leda oss, så att vi kan >bliva delaktiga av gudomlig natur>
(z Pet. r: 4) - 

och därmed Iä kraft att helga vår värld, så att hela Guds verk
kan samlas till ett i Kristus.

Som det står i en av de vackraste bönerna i mässan: ,runderbart har Gud
skapat människonaturen, och ännu underbarare återupptdttat den.> Och vårt
återupprättande, som är utverkat genom Kristi segerrika uppståndelse, är
samtidigt en förebild för hela skapelseverkets återupprättande och dess slut-
liga fullbordande. Därför kan vi utan högmod se vår egen värdighet som
Guds barn, och vi kan säga med Leo den store i hans meditation över jul-
evangeliet: Agnosce, o Cbristiane, d,ignitatem tuam, erkänn, du kristne, din
värdighet. Vi hör Guds folk till; vi är bröder med helgonen och mystikerna
och med de stora giganterna i tankens och konstens värld. Augustinus och
Thomas, Dante och Rafael, Pascal och Newman är av vär dtt. Vi har inte
någon anledning attbära säck och aska inför världen därför att vi ar satta att
för världen förkunna det glada budskapet om Guds karlek och vår frälsning
i Jesus Kristus och om hela skapelseverkets förlösning i och genom honom.

Den pietistiska norska kristendomsformen rymmer owivelaktigt genuint
kristna värden, men den har dragit en ogenomskinlig slöja för den sidan av
kristendomen. Vägen till befrielse från den trångsynthet som nu vidlåder
den går genom f<;rdjupad förståelse för Evangeliet som det glada budskapet.
I belysning av det måste de kristna i vårt land resa sig och återvinna en sund
självkännedom, som är något helt annat än en högmodig självtillräcklighet.
Där en sådan mentalitet bryter igenom pietismens hårda skal, där skapas
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också möjligheter till en fruktbar kristen insats i kulturlivet. Där skapas

möjligheter att återerövra den uttryckens mångfaldighet som kristen kultur
innebär, men som nordisk religiositet har gjort snäv: både den kristne in-
tellektuelles självkännedom och mystikerns vittnesbörd om den levande
Guden, f& att nämna wå väsentliga sidor av den kristna livsform som har
blivit så att sdLga främmande för nordisk religiositet.

Vi nordiska katoliker har owivelaktigt våra egna former för trångsynthet
att göra reda och råda bot för. Det jag hdLr har sagt är inte ett uttryck för
att vi år så mycket bättre och öppnare i vår hållning. Men genom den livs-
gemenskap som kyrkan utgör för oss, har vi fått tillgång till andliga rike-
domar som långt övergår vad vi kan fatta. Och det blir vår uppgift att dela
med oss dem till andra. Vi bar nägot att bidraga med 

- 
vi har en väldig

tradition att ösa ur, renad och förnyad genom skiftande tider; och det är på
traditionens vägnar, på kyrkans vägnar, inte i kraft av vär egen förträfflig-
het, vi menar att vi har något att ge också till nordisk kultur.

Det har varit min uppgift att tala om vad vi kan bidraga med. Detta ger
självklart ett ensidigt perspektiv. Lät mig därför till slut påminna om att en
dialog, f.ör att vata äkta, måste försiggå under ömsesidig öppenhet. Vi har
ingen anledning att upphöja oss till givare som bara öser ut av vår egen
rikedom och inte har något att mottaga av andra. Vi behöver själva mottaga

- 
få ny insikt och uweckla tro i lyhördhet mot andra.

la, till syvende og sist är vi alla mottagare. Av vårt eger har vi intet att
ge, utan Gud ger oss allt. Också den uppgiften vi har som katolska kultur-
arbetare i de skandinaviska länderna är Hans gåva till oss.

Lars Roar Langslet
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TVÅ KULTURER?

ar C. P. Snow rätt när han säger att vår tids kulturbärare kan delas i tek-
niker och humanister?l Är Frank Raymond Leavis ochMichaelYudkin

inne på rätt väg när de visserligen hårt kritiserar Snow men ändå utgår från
samma tidsdiagnos?z Även för Aldous Huxley syns exakt vetenskap och litte-
rärt liv van vitt skilda från varandra.s Lever vi alltså verkligen i två kul-
turer?

Ingalunda! Just i vårt århundrade har nytt ljus fallit på samhörigheten
mellan de två livsområdena. Exakt forskning förblir i själva verket knuten
till villkor, som är lika mänskliga som de inte ligger inom ramen för exakt-
heten. I sitt mest recenta uwecklingsskede, den så kallade grundvalsforsk-
ningen, har den exakwetenskapliga metoden visat just detta. I och med att den
genomlyser sina förutsättningar har den åÅagalagt sin begränsning. Exakt-
hetens ofrånkomliga grundvalar har visat sig vara - ej exakta. Naturveten-
skapen har därmed låtit sina mänskliga drag fnmträda. Tekniken har fått
ny anslutning till den humanistiska traditionen. En son som troddes förlo-
rad, har återvänt till fadershuset. Tekniker och humanister må fortfarande stå

främmande för varandra. De sakområden de företräder, utgör dock en enhet.
Vad som hänt har utspelats bortom dagens larm. Inte ens alla natur-

vetenskapsmän är medvetna om händelsernas fulla innebörd. Teologerna anar
i allmänhet ännu inte någonting alls. Men f<;ljderna kan inte utebli. Vad
som skett sattes ju inte i scen. Tvärtom vdxte det fram utan all tendens.
Verkligheten själv öppnade sig under nya aspekter för den forskande nyfi
kenheten. Vetenskapen har gjort ett framsteg. Kunskaperna har ökats, gamla
positioner visat sig varu ohällbara.

För övrigt har teknik och humanism i vissa avseenden aldrig stått i strid
med varandra. De har ju bägge sin grogrund i västedandet. Ja, en viss enhet
utgjorde deras elementära former redan före all modern kultur. Såsom den
mänskliga handens förlängning genom verktyg är tekniken lika gammal som
människan själv. I forna tider drog sig fromheten inte för att använda verk-
tyg som var förfärdigade av människohand.

' C. P. Snow: The two Cultures and the Scientific Evolution. London tg;g. Pä svenska:
De wå kulturerna (Verdandi-debatt nr r), Uddevalla t96t. 

- 
psns.; The two Cultures

and a Second Iook. Cambridge 1964.
2 F. R. Leavis: Two Cultures? 

- 
with an Essay by Michael Yudkin. London 1962.

" Aldous Huxley: Literature and Science. London 1963. 
- Jfr samme förfatmres roma-

ner: Brave New Iforld Gglz), Ape and Essence (rp:r), Brave New lTorld Revisited
Gg6z).
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Tekniken i nutida utformning växte emellertid - i likhet med dess upp-
hov, naturvetenskaperna - fram mitt i det djupt humanistiska Västedandet.
Även på så sätt är teknik och humanism ett. Den exakta metodens upp-
komst på r5oo- och r6oo-talet hade - idihistoriskt sert - förberetts genorn
övergången från den tidiga medeltidens symboltänkande till högmedeltidens
och den sena medeltidens orsakstänkande. Utan denna bakgrund skulle den
mätande metoden då inte ha kunnat bryta sig igenom.

Genombrottet självt framstår som ett skeende av väldiga mått. Det för-
ändrade den europeiska mänsklighetens livskänsla och drog även dess tän-
kande med i sitt strömdrag. De exakta vetenskaperna erövrade i själva ver-
ket inte bara tänkandet utan även hjärtat. Genom en förförisk metodisk
överskådlighet samt på grund av sin betydelse för livets uppehälle och ut-
formning befriade tekniken den västerländska människan från hennes jags

smärtsamma gåtor. Den tycktes åuninstone kunna göra det. Tekniken låter oss

bemästra naturen på ett sätt som våra fäder inte ens drömde om. Vädden
har präglats av människan så att hon numera känner sig mindre hotad från
nanrrens hemska makter än buren av sina egna verk. Bedömare av vår tid
ftägar sig bekymraq om inte möjligheterna till kontakt med något gudom-
ligt är stängda i en värld, som hominiseras genom tekn&en.a Kristna pre-

dikare tror sig vara niidsakade att winga in Kristi budskap i teknikens be-

greppsformer för att ännu kunna nå den >rmodernan människan.
Varför vänder de sig inte till tekniken själv? Varför ägnar de sig inte åt

de senaste framstegen i de vetenskapsgrenar som ligger till grund för tek-

niken? De skulle då i vår tids exakt-vetenskapliga metodologi upptäcka teo-

logiska implikationer, som gör deras iver att anpassa sig helt överflödig.
I själva verket är de nutida naturvetenskaperna så långt if.rän att spärra vä-
gen till det gudomliga att det i stället just i deras innersta har öppnats en

hittills okand port. Vad vissa av naturvetenskapens pionjärer drömde om,

n?imligen att kunna bedriva sin vetenskap rent >positivt>, dvs. frigöra den

ftän alla förusättningar och låta den vara helt sluten i sig själv - denna

dröm har i vära dagar krossats från tre håll samtidigt. Ingen som verkligen
är insatt kan fortfarande vara positivist.

Den första stöt som skakade en livsåskådning, vilken uppfattar sig själv
som vetenskaplig, utgick från den heisenbergska osäkerhetsrelationen. Vad
S7erner Heisenberg 1927 vetenskapligt fick grepp om, var gränserna för det

som kan mätas, sålunda gränsen för den metod som varje exakt vetenskap

beror på. Mäta kan man ju endast, om de objekt det gäller Ltt mdta är till-
$ångliga för observation En fallande stens rörelse t. ex. kan blott registreras

vid tillräcklig belysning. Skall ett händelseförlopp mätas, måste vissa be-

'Jfr Kad Rahner: Der Mensch von hzute und die Religion. I tidskriften Der Seelsorger
(I7ien) XXXV (rg6) Å-+s.

217



\Yilhelnr Köster

tingelser uppfyllas. Men de omständigheter som betingar en mätning år all-
tid samtidigt även något annat. De låter sig inte begränsas till sitt metodiska
syfte, att möjliggöra observation. På samma gång som de gör processer iakt-
tagban, inverkar de på deras gång. Så till vida måste naturvetenskaplig
observation, för att göra sig själv möjlig förändra sitt föremåI. På makro-
kosmiskt område 

- 
t. ex. när det rör sig om en fallande sten 

- 
minskas

därigenom inte mätningsresultatens skärpa. På det mikroskopiska området
däremot och framför allt pä det subatomara planet ligger saken till på annat
sätt. De åtgärder, som forskaren vidtar för att göra ett förlopp överhuvud
taget möjligt au iaktta, medför förändringar i själva förloppet, vilka alltmer
närmar sig dess egen stodeksordning. Den noggranna mätningen tar alltså
slut någonstans. Vid en viss gräns börjar mätningsresultaten gä miste om
sin noggrannhet.

Genom att trdnga fram till verklighetsskikt där mätandet måste låta nöja
sig med sin egen oskärpa, har de exakta vetenskaperna stött på en gräns.

Mätningsförfarandet når inte hur långt som helst, alltså ej heller de mätande
vetenskaperna. Deras föremål bc;rjar någonstans försvinna för dem.

Givewis kan naturvetenskapsmannen som människa vara beredd att i tyst-
nad vörda det för forskningen otillgängliga och därvid ändå, vad angår det
för forskningen tillgängliga, komma med anspråket på något i sig självt
slutet.

Ja, forskaren kan engagela sig för en fulländad metodisk slutenhet. En
gång uppnådd skulle den framstå som ett slags fullbordan. Forskningen skulle
ha emanciperat sig frän allt som inte vore exakt.

I själva verket strävade positivisterna efter en sådan emancipation. Den s. k.
tYien-kretsen, en grupp av vetenskapsteoretiker som samlades i den gamla
Donaumetropolen, försökte ännu för drygt 3o år sedan uppställa den prin-
cipen, att endast det som i den yttre erfarenheten kan underkastas prövning
skulle gälla som vetenskapligt relevant. Vad som inte empiriskt kan veri-
fieras, skulle inte vara sant. Endast när det gällde att systematisera det på
empirisk vdg vunna materialet skulle >logiska sanningao tillåtas, dvs. satser
som inte kan stodjas på någon erfarenher, ty erfarenheten har alltid endast
med något faktiskt att göra. De >logiska sanningarna> blir i ett vetenskapligt
system till axiom, ur vilka alla andra satser härleds med satser som proto-
kollerar materialet som utgångspunkt.

Vetenskapen 
- 

bestående av protokollsatser, axiom och deducerade sat-
ser 

- 
blir därmed på ett imponerande sätt översiktlig och storartat sluten i

logiskt avseende. Nej 
- 

den skulle ha blivit både det ena och det andra,
ja, om de principer man ville bygga pä var hållbara.

Nu hänger dock kravet, att allt måste kunna prövas empiriskt, i luften
redan i den meningen, att kravet självt empiriskt inte kan stödjas. Ingen er-
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farenhet wingar oss att godkänna såsom verkligt endast vad som är givet i
erfarenheten. Påståendet att endast empirisk verifikation för till sanning, kan
själv inte verifieras empiriskt. Det zir var och en tillåtet att anta det nämnda
påståendet. Men bekänner man sig till det, så är man inte längre empi-
riker - vilket är fxalr- f& en till livsåskådning uppblåst positivism. Det
kriterium för vetenskaplighet, som tas som stdd, fyller inte det anspråk som
det självt gör gällande. När vetenskaperna ville befria sig från allt förveten-
skapligt, kom dess beroende därav först riktigt i dagen. När den ville stänga

lring sig, avslöjade den det ställe hos sig där den står öppen.u

En tid innan S(ien-kre6en inför denna insikt förlorade sin inre siikerheg
hade en ånnt f.atalarc kunskap vunnits. Kurt Göxlel, efl uflg matematiker,
den gången likaledes i I7ien, hade företagit sig att pröva axiomsystem. Han
riktade sålunda sin uppmärksamhet mot mätningsresultatens vetenskapliga
ordning och därmed på det metodiska steg som följer på inventariseringen
av materialet. Är r93r lyckades han med det överraskande beviset att axiom-
systemen utifrån sig själua inte kan påvisa sin logiska motsägelsefrihet. Så-

dana system utgör sant nog grundvalen för den strängt logiska ordningen av
allt som härleds ur dem, men i sig själva erbjuder de inte någon utgångs-
punkt för att pröva, om de sjdlva fu fria frän immanent motsägelse. För att
klargöra ett axiomsystems logiska slutenhet måste man gå tillbaka till sam-

manhang 'som inte är uttryckta i systemet självt. Vad axiomsystem skall
prestera - garanti för en logiskt helt tät konsistens - 

just detta presterar
de inte för egen del.6

Om nu vetenskapens slutenhet i sig själv inte kunde ledas i bevis genorn
tillZimpning av principen om empirisk prövning vid inventariseringen 

^v 
ma-

terialet, så återstod i och för sig förhoppningen att vetenskapen åtminstone
inte var beroende av någon logiskt icke kontrollerbar förutsättning vid
materialets metodiska bearbetning, Men denna sista tillflykt för positivisterna
hade redan gjorts illusorisk innan de uppsökte den. Metodisk autarki finns
inte. Detta hade Gcjdel kommit till insikt om innan ännu kravet på empirisk
verifikation mistat sin betydelse.

Må vara att positivismen en gång i tiden kunnat uppträda som en livs-
åskådning vilken visserligen ännu saknade vetenskapligt stöd men som kunde
beräknas få det så småningom. 1 dag är det omöjligt. Strängt taget år det se-

dan länge ogödigt. Redan grekerna visste att människan har an riikna med

6 Sven Krohn: Der logische Empirismus. Turku I 1949, II r95o.
6 Kurt Gödel: Uber formal unentscheidbare Sätze der Principia Matberzatica (av Bemand

Russell) und verwandter Systeme. I tidskriften Monatshefte fiir Mathematik und Physik
XXXVIII (r93r) ry3-r91. - 

f,i11612sur till Gödels bevis: \Tolfgang Stegmiiller: Meta-
physik ITissenschaft Skepsis. Frankfurt I7ien 1954. 

- Jean Ladriåre: ks limitations in-
ternes des formalismes. Louvain Paris t951. 

- 
Oskar Becker: Grösse und Grenze mathe-

matischer Denkweise. Freiburg Miinchen 1959.
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i fömäg givna villkor. Men just detta har de exakta vetenskaperna nu upp-
täckt på sitt område. De har bestyrkt det med sina egna medel. Häri ligger
den sekulära betydelsen av den matematiska och logiska grundvalsforsk-
ningen.

De exakta vetenskaperna behåller sin betydenhet. De har fört oss ett oer-

hört långt steg framåt i kunskap och världsherravälde. De har på sitt sätt

förnyat jordens anlete. Men ändå, de kan ej uppfylla m2inniskan. Ty de vilar
inte i sig sjZilva.

Positivisterna sjäIva bekräftar detta. De upplevde den exakt-vetenskapliga

metodologins nya uweckling som eft sanrmanbrott Gödels bevis studerade

man med bestörtning.? Fastän det var ett v2isentligt framsteg för forskningen
kZindes det som ett svårt bakslag.s Ty det ftrossade de mänskliga forhopp-
ninga4 som intill dess hade givit vingar åt en hel del forskarbragder. N?ir
den exakta metoden stötte på sina egna gränser, kastades människan tillbaka
på sig själv. Den gåta som hennes eget jag utgör, stod åter inför henne, fast

hon hade trott sig kunna bli fri från den. Exakthetens ring visade sig lika
bruten som miinniskan själv.

ITerner Heisenberg, T7ien-l,netsen, Kurt Gtidel har utökat vårt vetande.
Men deras insikter har vida mer än fackvetenskaplig inneb<ird. De har gjort
epok i idihistoriskt avseende.

Tyv?irr lider de av det felet att de är svåra att förstå. För den oliirde för-
blir de otillgängliga. Än mer, den vetande kan förtiga eller överskyla dem.

Omedelbar effektivitet är dem förmenad- En viss farhäga beträffande mänsk-

ligheten i en hominiserad men därmed ännu ej humaniserad värld finns det

alltsä fortfannde skal till.
Trots allt har tekniken i sina inre rötter blivit human. De exakta veten-

skaperna har visat sig vara inbyggda i ett mera omfattande sammanhang.

Deras horisont har kommit inom synhåll. Den från sig själv bortsträvande

människan har måst kanna sig själv igen i dem.

I djupet har enheten i vår kultur blivit uppenbar.

Vilbelm Köster SJ

? Ernest Nagel och James B. Newman: G<idels bevis. r: SIGMÅ bd :, Stockholm 196o,
q6z-q88.I Lancelot Hogben: Mathematics in the Making. London 196o.
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Dialog med marxismen?

En uedagarskonferens mellan marx-
ister och kristna avslutades i våras den
första maj eller, annorlunda uttryckt, på
S:t Josef arbetarens dag. Konferensen
hölls utanför Miinchen och hade orga-
niserats av Pa*las-Gesellscbaft, en grupp
forskare och teologer, som möts för att
läta av varandra. De är starkt medvetna
om svårigheten att komma i kontakt med
den moderna människan, som är van
vid och starkt präglad av sitt vetenskap-
liga språk.

Vid konferensen var bl. a. Peter Hebb-
lethwaite närvarande och ur hans rap-
port har några belysande avsnitt sam-
manställts.

Deltagmna

Detta var inte sällskapets första kon-
ferens med marxister. Förra året hölls
överläggningar i Salzburg och de till-
drog sig en anmärkningsvärd uppmätk-
samhet i den europeiska pressen, efter-
som man tyckte sig finna tecken på att
det ideologiska dödläget skulle kunna
brytas. I år samlades över 35o medlem-
mar ur Paulus-Gesellschaft, marxister
och journalister. Staterna bakom järnri-
dån var representerade med deltagare
från Ungern, Tjeckoslovakiet, Jugosla-
vien och Bulgarien. Ådam Schaff från
Polen, som inlett en intern kommunis-
tisk debatt om friheten, var förhindrad
att komma; han sades vara sjuk. De öst-
tyska kommunisterna uteblev med ett be-
klagande: mötet ägde rum på västtysk
botten och partiet är förbjudet där. Från
Frankrike kom Roger Garaudy, vars bok

!5 -662s33 Credo. 47:eårg. Nr 5. rq66

From Ana.tberoa to Dialogae delvis var
en frukt av Iölra årets överläggningar.
Italien representerades av Cesare Lupo-
rini. Från kristen sida garanterade namn
sådana som Helmut Thielicke och Karl
Rahner att mötet togs på allvar, Två ex-
perter från Rom deltog även, Gustav
'$Tetter och professor Jules Girardi. Ått
tala om ett toppmöte mellan marxister
och kristna vore en journalistisk över-
drift, men det saknades inte experter på
någondera sidan.

Sakkunskap är som bekant första för-
utsättningen för en dialog. Girardis sak-
kunskap erkändes av marxisterna sjålva.
Men andra vilkor för en dialog upp-
fylldes inte alltid. Några östeuropeiska
deltagate t. ex. läste upp massiva manu-
skript och stoppade upp den debatt, som
alla önskade. Men detta hindrar inte att
konferensen var betydelsefull. Den gav
de närvarande teologerna möjlighet att,
utan att beskära sin tro, försöka hitta ett
språk som marxisterna kunde förstå. Sam-
tidigt var marxisterna nödsakade att för-
klara marxismen med ett halvt öga på de
kristna konferensdeltagatna. Uppenbar-
ligen finns det risk för opportunism vid
ett tillfälle som detta. Men Garaudy hade
en kommentar till hands: >Här är det
inte fråga om kompromiss eller eklek-
ticism> men som resultat av detta möte

"skall er uo bli renare, vår marxism
rikare och mera kritisku.

Konferensens officiella tema var
>Kristen humanitet och marxistisk
humanismr, men majoriteten kände sig
inte särskilt bunden vid denna formu-
lering. Den röda tråden genom tre da-
gars överläggning var: Hur talar en
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marxist när han möter en kristen och
tvärtom.

Roger Garax.d'5t

Det mest betydande bidraget till kon-
ferensen från marxisternas sida lämna-
des av Roger Garaudy, vilken började
med att säga att han skulle försöka tala
i samma anda som konciliets schema 13.
Tre ting har gjort dialogen mellan
marxister och kristna möjlig och nöd-
vändig.

r. Koloniepoken är slut och det har
uppstått nationella frihetuörelser. På

detta har konciliet rcagent med dekre-
tet om kyrkans mission och vidare uo-
derstrukit värdet av olikheter i kultur
och spiritualitet samt medgivit att Väs-
terlandet inte är den enda godtagbara
modellen för kristet liv. Marxisterna,
sade Garaudy, har reagerat på ett lik-
nande sätt; de erkänner olika former av
socialism i u-länderna och har inte längre
råd att vara provinsiella, dvs. europeiska,
i sitt synsätt.

z. Det finns bestående socialistiska
stater. Där lär sig kyrkan att skilja mel-
lan vad som är politiskt väsentligt eller
ej och drömmer inte om en restauiation.
Konciliet har visserligen förfäktat beho-
vet av privategendom för den mänsk-
liga personens utveckling men sätter den
enskildes rätt i relation till >allas arvs-
rätt till hela världens gemensamma
goda>, vilket förändrar situationen. Kom-
munistländerna å sin sida har lärt den
svåra läxan att kontroll av produktions-
medlen inte gör slut på alienation och
att en stelt genomförd planhushållning
kan leda till en ny slags alienation mel-
lan partiet och anbearna, mellan ledarna
och folket. "Det finns en ständig fara>,
sade Garaudy, >att förväxla mål och me-
del".

3. Vetenskapens framsteg tvingar fram
frägan om vad sorn är väsentligt eller ej.
Hiirvid noterade Garaudy, att konciliet
fastslagit satsen om vetenskapens auto-
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nomi och apostroferade Teilhard de Char-
din, som har upptäckt ,den punkt, där
vetenskap och tfo smälter samrnan>, sorn
rkombinerat den mest genomskinliga in-
telligens med den renaste tro, och som
presenterat den >allvarligaste utmaning,
som tron kan göra till de icke-uoender.
Från Paul Ricoeur, filosofiprofessor vid
Sorbonne, lånade Garaudy en distinktion
mellan tro (faith) och religion. Religio-
nen är alienation av tron och religionen
måste dö så att tron kan framgå renad.
Men vetenskapens framsteg, menade Ga-
raudy, har också iftågasatt marxismens
dogmatism och materialism; mycket av
marxismens s. k, vetenskapliga tänkande

'trar varit osmält mekanistisk scientism.
Men mekanistisk scientism är alienation
av vetenskapen på samma sätt som reli-
gionen är alienation av tron.

Av dessa tre skäl är tiden mogen för
en dialog.

En väsentlig käga år huruvida Ga-
raudy bara är en udda person inom det
kommunistiska partiet eller om han hat
några, som delar hans synpunkter. Han
besvarade själv flägan:. Vi har, sade han,
ingen önskan att tillhöra ett ineffektivt
avant-garde. Han påstod sig vidare ha
övertygat det ftanska kommunistpartiet
om att acceptera politisk pluralism i den
socialistiska staten. Från Italien rappor-
terade Cesate Lupotini, filosofiprofessor
i Flotens, en liknande utveckling. Det
italienska kommunistpartiet hade godta-
git tanken på den icke-konfessionellp
staten, i vilkea ateister och troende blev
lika behandlade. Skulle detta vara riktigt,
förefaller det närmast vara en semantisk
låga om c.an kallar en stat kommunis-
tisk eller ej. Ty orn marxismen avstår
från eller tonar ner den opposition och
kamp mot religionen, som man trots
många awikelser genomgående har un-
derstött eller bedrivit, har man nått ett
vägskäl: Är marxismen en begränsad
metod för samhällets ekonomiska och
sociala gestaltning eller är det en världs-
åskådning, som tillhandahåller en tolk-
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ning av hela den mänskliga existensen i
,vetenskapligar termer? Är marxismen
eo teknik, begränsad till vissa områden
av livet, eller en pseudo-religion?

rDetta är frågor, som Garaudys och
Luporinis bidrag till konferensen ställde.

En amnan stånd.p*nkt

Ett annat sätt se på saken företrädde

Jozsef Szigeti från Unge.rn. I motsats till
de franska och italienska kommunisterna
tillhör han ett parti, som innehar den
politiska makten i sitt land. Den senare
delen av hans föreläsning hade en lo-
vande rubrik: Om den historiska nöd-
vändigheten av en dialog. Vad han sade

föreföll däremot inte lika uppmuntrande.
Här följer några centrala formuleringar
ur hans anförande:

,Svår'igheten med en dialog mellan
troende och icke-'troende ligger inte i det
mycket olikartade sättet att se på värl-
den 

- 
religionens idealistiska världs-

åskådning å den ena sidan och den ve-
tenskapliga materialismen å den andra

- utan snarare i betoningen av privat-
egendomen och av en politisk, inte blott
ideologisk bundenhet till egna inues-
sen. Den socialistiska statens ideologiska
neutralitet eller en artificiell skilsmässa
mellan marxistisk politik och marxistisk
världsåskådning kan inte, som många
idag tror, sättas som villkor för en dia-
log.u

Med andra ord: den fransk-'italienska
uppfattningen tillbakavisas. Szigeti gick
vidare och formulerade sina egna villkor
för en dialog på följande sätt:

>En kyrka, som avstår Iår xt för-
svara privategendomen, som tar ställning
till mänsklighetens stora frågor 

- 
så-

som krig, fred, social rättvisa, den
mänskliga personens utveckling 

- 
och

som visar en positiv vilja att anpassa sig
till den moderna världens villkor, kan
säkerligen hjälpa fram dialogen både på
ett teoretiskt och praktiskt plan.>

Man kan vara tacksam mot Szigeti för

hans öppenhet. M€n det förefaller som
om för Szigeti dialog beryder att den
ene sväljer den andre. Det fanns i hans
anförande inte mycket av det synsätt
Garaudy gav u,tuyck åt.

Teologerna

Teologernas bidrag -vat av två slag.
Det fanns teologer som tillika var exper-
ter på marxism 

- 
Thielicke, \fletter och

särskilt Girardi; de ställde frågor till
marxisterna för att befrukta dessas fort-
satta interna debatt. Andra teologer, t. ex.
Metz och Karl Rahner, framträdde inte
som experter på marxism men utuyckte
kristna ståndpunkter med marxismen
som dialogpartner.

Girardi diskuterade den stela dogma-
tiska marxismen, som han definierade i
en serie antinomier: grund och över-
byggnad, institulion och person, klass
och mänsklighet, historia och individ.
När det första ledet i antinomin accen-
tueras, kommer staten och partiet att do-
minera och människans absoluta värde
blir illusoniskt. Och det är detta slags
marxism, som huvudsakligen praktiseras
och proklameras. Emellertid 

- 
ett åter-

vändande tiil Marx gör det möjligt att
övervinna dessa antinomier och göra
det på ett positivt sätt. Även om en
marxist inte kan acceptera att t. ex. mo-
raliska problem existerar vid sidan av
de sociala och ekonomiska förhållandena
eller godkänna en universell moralkodex,
involverar detta inte att man reducerar
individen till en econornic matt, Den
,'befrielseu, som särskilt den unge Marx
talar om, innebär inte bara en rättvis
omfördelning av tillgängarna utan även
andra former av framsteg. En regim som
gjorde ekonomiska framsteg till det enda
kriteriet skulle vara troliis mot Marx.
Girardi avslutade med en inbjudan: En
tegim, som folket inte fritt accepterar, är
inte en marxistisk regim ... Det är dags
att erbjuda en yuxen mänsklighet en
mogen form av marxism.
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Sanzmattlattning

Konferensen illustrerade svårigheterna
att föra dialog med marxisterna. Om
man, sade Girard,i, ur Marx kan utveckla
den form av tänkande, som representera-
des av Garaudy och Luporini, så finns
det också en stel marxism, som dessa

båda förkastar och menar vara en stali-
nistisk deformering. Men det är denna
stela marxism, som har makten och den
är inte öppen för en dialog. Den "hårda
linjens mänu kommer inte till konferen-
ser av .detta slag.

Man kan [åga si'g om det verkligen
blev en dialog vid konferensen. Var det
egentligen inte fråga om en serie mo-
nologer, dät man taiade förbi varandra?
Sannolikt bör man inte vara alltför pes-

simistisk. Även om de marxistiska tesef,
som redovisats från konfercnsen, ara
skulle vara taktik i syfte att förvima mot-
ståndarna, så har det hänt förr att män-
niskor tvingats ta på allvar vad de hävdat
av taktiska skä1. Det finns också en annan
synpunkt att ta hänsyn till. I Östeuropa
och i Ryssland har man upperbarlig€n
varit missnöjd med den ateistiska propa-
gandans metoder, vilka rnan kritiserat
som naiva, grova och framför allt miss-
lyckade. Förmodligen försöker man sig
fram längs en ny linje: att smickra den
troende genom att försöka förstå honom,
räcka honom handen och inbjuda honom
att medar.beta i att bygga upp den socia-
listiska framtiden. Å andra sidan 

- 
det

dt nödvändigt att någonstans försöka
btyta cirkeln av misstroende. Att beuakta
kommunismen som den inkarnerade djä-
vulen är heresi, framhöll en av konfe-
rensens deltagare. En sådan ståndpunkt
gör det omöjligt både att bekåimpa det
onda i kommunismen och att upptäcka
vad som eventuellt är värdefullt i den.
Såsom Johannes XXIII har framhållit i
Pacem in terris, rwecklas marxismen in-
ifrån och den uwecklingen är önskvärd.

Konci'liet h.ar otvivela'ktigt infört ea
ny faktot i deba,tten. Kyrkan handlar i
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vissa avseenden på ett nytt sätt och det
kommer att ta sig olika uttryck i olika
länder. För att sluta med ett konkret
exempel, Polen. Trots kampen mellan
Gomulka och Kardinalen med militär-
orkestrar, som försöket dränka Te dcam,
och fotbollsmatcher på högmässotid, är
kyrkans attityd till regimen inte helt ne-
gativ. Ärkebiskop Kom'inek sade den 3
maj i Czestokowa, vid tusenårsju,bileets
höjdpunkt: >Vi upplever för närvarande
hur ett nytt industrialiserat Polen föds
med dess teknologi och dess masskultur;
vi förutsätter att det kommer att bli i
växande grad socialiserat. Men vi in-
skränker oss inte till att iaktta denna
utveckling. Vi välkomnar den och vi mö-
ter den utan fruktan. Vi dr inte rädda
för framtiden."

Kyrkan i Kongo
,Den katolska kyrkan i Kongo har fört

en klar >politik>. Man har uppmaflat de
ttoende att erkänna och stödja den lag-
liga auktoriteten, att befrämja fred och
endräkt och att hjälpa till att sprida bild-
ning och social välfärd. I viss mening
har kyrkan visat sig vara det viktigaste
bindemedlet i staten. När all inre otd-
ning bröt sarlman under vissa tider, var
kyrkan 

- 
uppenbart för alla 

- 
den

enda alltjämt intakta ordningsmakten i
landet.

Kyrkan har upplevt svåra prövningar
sedan 196o, men hon har inte blivit så-

rad till döds. Den allmänna oron och
osäkerheten liksom strömmen av flyk-
tingar, vilka ofta har måst härbärgeras i
missionens lokaler, förlamade tidvis det
normala l,ivet i stiften.

Påstbri$
I Kongo har ptästernas anta'l inte vuxit

i sa-ma takt som kyrkan i övrigt. En-
ligt statistiken för år 1959 fanns det

496582t katoliLer i landet och 2166
präster. Tidskrifteo Pro m*rili Vita upp-
ger att 1964 arit^let stigit till j 9j9 ooo,
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dvs. en ökning på en million under fem
år. Åntalet präster däremot ligger fort-
farande kvar på 1959 ärs nivå. Ått ro6
präster mixdats i Kongo under åren

ry6o-65 har således inneburit en srnärt-
sam förlust för kyrkans arbete. Därtill
kommer att många präster skadats under
oroligheterna genom fysisk och psykisk
tortyr eller genom um,bäranden av ,olika

slag.

Kyrkan ocb folket
Åll sedan 196o års händelser har man

i hela den katolska världen frågat sig
om kyrkan verkligen slagit rot i Kongo.
Nödtiden och förföljelserna har gett nytt
material till belysning av frägan. Detta
material har ännu inte hunnit beta,rbetas.

Men i varje fall är det klart, att gemen-
skapen mellan det utländska och det in-
hemska prästerskapet inte brast. Vidare
har mänga kristna, som försökt att rädda
präster och ordensfolk, gjort detta med
livet som insats. De inhemska prästerna,
systrarna och bröderna har visat stort
mod när det gällt att skydda sina ut-
ländska medbröder och medsystrar. Om
många m'issionärer tog på sig döden, så

gäller detsamma i än högre g,rad om de
inhemska kristna. Naturligtvis har inte
alla de tusentals katoliker, som förlorat
livet i striderna, gjort detta för sin uos
,ckull. Men i ett stort antal fall dog
kristna emedan de av religiöst-sedliga
skäl inte ville ansluta sig oill rebellerna
eller därför att muselmanska afrikaner,
speciellt i landets nora delar, hade orga-
niserat mord på de kristna. Idag vet vi
att de 3r missionärer i Bondo-stiftet, som
mördades den 3o maj 1965, mötte dö-
den på anstiftan av muselmaner, som
hade låtit förfärdiga kn'ivarna för denna
massaker.

Det kan inte förnekas att enskilda
kristna deltog i upproren. Ofta rekryte-
rades de med våld, många gånger anslöt
de sig till rebelle'rna av fruktan för re-
pressalier. Dåligt utbildade kristna lät
sig ryckas med av nationalistiska lidel-

ser. I vissa områden var aatalet f. d. ele-
ver från m'issionens skolor oroväckande
stort. Anledningen var helt enkelt föl-
jande: Efter sin skolgång upplevde de
det sociala eländet och korruptionen sät-
skilt starkt och de ville kåmpa I& art fä
ett slut på dessa missförhållanden. Man
bör inte fönbise, att det fanns många
olika slags motiv och strävanden invävda
i revolten 1964.

Det visade sig under oroligheterna att
kongolesiska kristna alltjämt är starkt
bundna vid sina stammar, och kyrkan
har lärt sig att hon måste öva upp ett
medvetande av dkta broderskap hos sina
uoende. Man fann också att enskilda
kristna verkligen framträdde som myn-
diga lekmän. Lärate, kateketer och van-
liga troende tog ansvar för de prästlösa
församlingarna.

Det framhålls i Kongo, att sjdlavär-
den radikalt måste ,läggas om. Tidigare
var kyrkan mycket paternalistisk. Nu-
mera får lekmannaapostolatet en allt
större betydelse, särskilt när det gäller
att ge en kristen pÄgel ät sa'mhällsinsti-
tutioner, det kulturella och det sociala
livet osv.

Kyrkan ocb säolan

Kyrkan i Kongo svarar för en rad in-
stitution€r i samhället bl. a. skolor, sjuk-
och åldringsvård och caritas. Allt detta
ställer stora krav på kyrkan och uppen-
barligen behöver Kongo institutionerna
för sin återuppbyggnad.

Ett av de smärtsamma problemen är
den stora skolorganisation, sorn kyrkan
svarar för. 77oÄ av alla primärskolor och
610/o av alla sekundärskolor var katol-
ska är 1964. Dess skolor kräver en stor
insats av personal. Problemet tillspetsas,
emedan staten vill forcen utbyggnaden
av antalet sekundärskolor, samtid,igt som
man lider brist på för uppgiften utbil-
dade och kvalificerade lärare.

Missionspersonalen binds i så hög
grad av skolarbete att den egentliga för-
samlingssjälavåtden blir lidande. Man
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har försökt att ersätta kyrkans egen perso-
nal med lekmän, men varifrån skall man
få dem? Därtill kommer att skolutgif-
terna för den numera sä tattiga kyrkan
i Kongo redan är orimligt höga 

- 
man

får numera inte som tidigare hjälp från
Belgien 

- 
och dessa utgifter skulle stiga

ytterligare, om man ersatte det ubilligt>
arbetande ordensfolket med lekmän, som

behöver normala lärarlöner.

Kravallet i Chicago

Sommarens oroligheter i Chicago upp-
märksammades över hela världen, så även

i Sverige. Från Amerika hämtar v,i några
synpunkter på de tragiska händelserna
ur den katolska tidskriften Cornmonweal,

Martin L*tber King i Cbicago

Den ro juli höll dr Martin Luther
King sitt s.k. Freedonr Rally vid Sol-
diers' Field i Chicago. Dr King var mo-
derat och sansad och fick sina bästa app-
låder från sitt auditorium, när hao för-
dömde de fårgade s€paratisterna, som
under låser hat mot alla vita. >Det finns
en suibstantiell grupp vita amerikaner,
som sätter principer högre än privilegier
och som har demonstrerat sin vilja att
kä.mpa med de färgade mot orätwisa.r
Dr King påminde även om dem, som
hade dij'tt i kampen Iöt citil dgbts 

-James Reeb, Schwerner och Goodman,
Yiola Liuzzo 

- 
och till sist en som

nästan dog, ,father Marisoe från denna
stadu.

Floyd McKissick, ledare föt CORX in-
fann sig och talade långt mera sansat än
man är van vid. Han definierade Bhck
Poarcr ertban med ekonomiska och po-
litiska termer och han gav intryck av att
närmast bli chockerad om någon påstod
att hans rörelse var engagerad i någon-
ting mera våldsamt än en kampanj för
selective buying. Även om det inte var
möjligt att ta honom på fullt allvar, var
hans framuädande uppmuntrande. Det
förstärkte f.ö. intrycket av tad vi länge
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misstänkt, nämligen att dr King är den
starkaste personligheten i civil rights-tö-
relsen. Till slut torde han fä övertaget
över McKissick, Carrnichael och de öv-
riga 

- 
och detta genom sin personliga

tyngd.
Det kanske mest uppmunrande under

rallyt var emellertid en förklaring som
innebar ett klart stöd för civil rights. Den
var utfärdad av ärkebiskop John Patrick
Cody för Chicagos ärkestift. Där redovi-
sades en rad åtgärder, som stiftet redan
vidtagit eller avsåg att vidta ,inom den
närmaste tiden. Biskopen understödde
ävenledes dr Kings Freed'om Moaenzen
genom ett pattoral letter, som lästes upp
ftån stiftets alla predikstolar samma mor-
gon som rallyt ägde rum.

På det hela taget var det en segerviss

skara, som lämnade Soldiers Field på

eftermiddagen för att längs en väg, kan-
tad av polis, marschera till the City Hall,
där dr King spikade Chicago Freedont'
Motenren r lista med 35 krav på dörren.
Kraven som gäller bostäder, förbättrade
möjligheter till utbildning och arbete, är
förnuftiga och på intet vis överdrivna.
Om detta inte är den allmänna me-
ningen, så är det i varje fall deras ,me-

ning, som läst de 35 punkterna.
Nästa dag ordnades ett möte mellan

dr King och Chicagos borgmästare, ett
möte som till allas förvåning snabbt
surnade. Borgmästaren påstod efteråt vid
en presskonferens, att dr King helt en-

kelt inte uppskattade vad Chicago, dvs.

borgmästaren, gjort för negrerna. På-

följande dag började oroligheterna.

Kraaaller

Till en början ville man 'inte kalla det
hela för lravaller och det på goda gtun-
der. Oroligheterna började med en ba-
gatell. En stekhet dag hade nägta barn
i ett av de fattigaste Chicago-kvarteren
öppnat en vattenpost pä gatan f.öt att
svalka sig 

- 
precis som barn gör över-

allt i städerna. Men detta är förbjudet i
lagen. Poliserna, sorn kom för att stäfiga
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vattenposten, uppförde sig uppenbart
olämpligt. Barnen svarade med stenkast-
ning, några äldre började hjälpa till och

snart var det hela igång.
Det är två ting som utmärker dessa

kravaller och som skiljer dem Iån alla
andra i Chicago. För d.et första: De som
deltog, var ,i allmänhet mycket unga.
Redan från början var det barn, som höll
det hela igäng 

- 
pojkgäng helt enkelt,

hetsade av förbittring, leda och hat mot
all auktoritet. De slog sönder skyltfönst-
ren för vita affärsmän och kastade allt
de kom åt på polisen: sten, tombuteljer,
flaskor med fotogen. En polissergeant
sade: Det här är inte kravaller, det är
ett ungdomsuppror. För det and'ra: Kta-
vallerna spred sig snabbare än tidigare
och över ett större område. På mindre
än z4 timmar var hela West side inflam-
merat. Ungefär r ooo skott växlades bara
vid ett enda gathörn. Två personer dö-
dades, 3o sårades och hundratals fick
smärre skador.

Det vat the Nalional Guard och
ingenting annat som stoppade kraval-

lerna. Dr King och hans folk arbetade
nästan dag och natt i tre dygn för att
dämpa upphetsningen men utan någon
som helst ftamgäng. Slutligen möttes dr
King och borgmästaren igen och den
sistnä-nde biföll tre nya krav: sprink-
lers på vattenposteroa, flera swimming
pools och en undersökning av polisens
uppttädande.

Ingenting av detta var den egertliga
orsaken till kravallerna. Ej heller, som
borgmästaren ville göra gällande, dr
Kings närvaro. Det vat lYest side, som
var upphovet till allt sammans, eller an-
norlunda uttryckt: fattigdomen. Kraval-
lerna spred sig snabbt över detta stora
slumområde, men de nådde inte in i
det gamla negerghettot på södra sidan.
Varför? Därför att där lever negrerna i
bättre ekonomiska villkor. Där kan pro-
blemen diskuteras och där har dr King
bättre resonans, Men på vibtsidan har
man tydligen beslutat sig för att ta till
andm metoder. Det torde behövas fler
ord än dr King f&f.ogat över för att
övertala folket där.

Ett samhälle är väl ordnat och ändamålsenligt och uppfyller de krav, som människans
värdighet ställer, om det bygger på sanningen, såsom aposteln Paulus malan >Läggen
därför bort lögnen och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.t

Dena förutsätter först och främst, att alla erkänner sina örnsesidiga rättigheter och
plikter. Vidare kommer s,mhället att bli sådant, som Vi här ovao angivit det, om
människor, ledda av rätwisans krav, omsorgsfullt aktar på varandras rättigheter och
uppfyller sina egna plikter; om de besjälas av er så brinnande kärlek, att de gör
andras nöd till sin egen och låter andra dela det de själva äger; och om de slutligen
arbetar för att hela mänskligheten skall få åtnjuta de högsta andliga värdena. Men
inte ens detta är tillräckligt; mänsklig gemenskap förverkligas i frihet, genom meto-
der och medel som 'bevarar människans värdighet. Emedan hon av naturen är en
förnuftig varelse, bär hon ansvaret för sina gärningar.

Ur Pacern in tenis Iobannes XXlil

227



LITTERÄTUR

Katolsk filosofi p^ nya vägat

I(olf gang Eiichel: Pbilosopbische Probleme der Physik.
Freiburg 1965, Herder. DM 4z: -.Johannes B. Lotz: Se,in und' Exi$enz. Kritische Studien
in systematischer Åbsicht. Ibid. rg6:. DM 4z:-.

Mycket ofta beskyller man i våra dagar filosoferna för ensidighet och förebrår dem
att de bygger egna stora och fascinerande tankesystem utao att ta hänsyn till andra
vetenskaper och deras resultat. Att denna beskyllning inte är helt rättvis visar bl. a.

två böcker, som har utgivits av den katolska filosofiska fakulteten i Pullach oära
Miinchen. De inleder en ny serie filosofiska vetk under rubriken Philosopbi'e in
Einzeld.arstell*ngen. Författarna är professorer i filosofi vid jesuithögskolan i Pullach.
På grund av sina specialstudier och intressen är de särskilt skickade att skriva just

om sådana speciella ämnen och kan därmed fylla det gap som tycks skilja den katol-
ska filosofin från såväl den moderna fysiken som den existentialistiska riktningen
i modern filosofi. 

*

En diskussion med existentialismen möter i Sverige inte lika stort intresse som på

kontinenten, då ju denna filosofiska riktning knappast har slagit rot här i landet.
Därför uppehåller jag mig inte länge vid boken Sein und. Existemz. Dess författate,

Johannes B. Lotz, har dels som lärjunge till Heidegger, dels som professor vid en

katolsk högskola alla förutsättningar att gatafitera. en utmärkt redogörelse för både

det gemensamma och det skiljande hos katolsk filosofi och existentialism. ,Fast boken
utgör en samling uppsatser som publicerats redan tidigare, har vi framför oss en hel-
gjuten enhet. Upprepningar förekommer mycket sällan och de verkar inte störande.

I första delen beskrivs existentialismen i dess grunddrag. Därefter följer i andra
delen en omfattande framställning och granskning av Heideggers filosofi och i tredje
delen en presentation av Jaspers och hans system. I den fjärde och sista delen för-
söker författaren en syntes mellan den kristna filosofin och existentialismen. Det
sker emellertid inte på eklektiskt man6r, genom att välja ut det lämpliga och förkasta
det övriga, utan genom att visa att just en kristen existentialfilosofi kan -uppfylla
existentialismens huvudintention, nämligen att skapa motvikt mot den syn som för-
nekar människans personliga frihet och gör henne till €n rent animalisk varelse eller
till en partikel i den stora massan.

Existentialisterna avser att rädda människan som >existensr, dvs. det som gör att
hon är just människa och inte endast djur eller likriktad atom i ett massmaskineri.
Men de enskilda löfidktarna av existentialismen har mycket olika uppfattningar om
vad denna räddning av människan i detalj skall bestå i. Alla är emellertid överty-
gade om att räddningen måste utgå från den enskilda människan själv 

- 
att 'ar

och en måste leva och gestalta sitt liv utifrån sin personliga frihet. Denna grund-
tanke har förlett vissa existentialister till att övervärdera den enskilda människans
frihet och obundenhet (t. ex. Sartre) eller att anse människans personliga utveckling
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i historien som det egentliga varandet (t. ex. Heidegger). Därför förnekar denna
riktning i viss mån ett vata som är tidlöst och varje form av absoluta trormer som
kunde inskränka människans frihet. Men det är inte den enda formen av existentia-
lism. Det finns också kristna existentialistiska tänkare (t. ex. Kierkegaard och Gabriel
Marcel). De ser människans befrielse från massan just däri att hon frivilligt och
medvetet inf.ogar sig i den ram som utgörs av det absoluta varandet, Gud.

Efter en närmare granskning av den negativa tendensen hos den icke-kristna exi-
stentialismen visar författaren sedan att den relativism och nihilism, som den för
till, inte kan befria människan frän f.ann att djupt sjunka ned i massan. Därför kan
denna riktning inte anses uppfylla existentialismens huvudsyfte. Däremot är en kris-
ten tänkare obehindrad att överta existentialismens mest grundläggande insikter. Just
den kristna övertygelsen, att det finns en absolut världsgrund och fasta normer, kan
stödja människan och bevara henne frät att följa massans diktatur eller att viljelöst
underkasta sig sina egna animaliska drifter och önskningar.

För den som inte har filosofisk skolning är den filosofiska diskussionen i boken
svår att följa. Men det blir ännu svårare på grund av det "heideggerianska" språket.
Det är därför endast med tvekan som mafl för icke-tyska läsare kan rekommendera
boken, som annars är en passande inuoduktion i den existentialistiska filosofin och
en ingående konfrontation av den med den kristna.

Någon sådan inskränkning behövs "-Jt..,ra 
inte beträffande \(olfgang Biichels

bok Philosopbiscbe Probleme d.er Physik. Den moderna fysiken är visserligen allt
annat än lättfattlig för icke-fysiker, men författaren lyckas att beskriva dess olika om-
råden på ett sätt som är begripligt för var och en som själv anstränger sig. Till
denna lättfattlighet bidrar framför alk mänga förklaringar och analogier ur vår sin-
nesvärld samt utmärkta illustrationer. Biichel är pro{essor i naturfilosofi, inte fysiker
i egentlig mening, men på grund av ingående studier i modern fysik har han goda
förutsättningar att noggrant analysera dess vetenskapliga resultat och att angripa den
inte lätta uppgiften att skapa en naturfilosofisk syntes av dem.

I första kapitiet beskriver författaren inledningsvis de viktigaste fysikaliska grund-
begreppen. I andra kapitlet vidtar den egentliga diskussionen med undersökningen
av enropilagen och alla de problem som är förknippade med den, t. ex. sådana frå-
gor som: får man från det nuvarande osannolika energitillståndet i världen sluta sig
till en första början av världen eller inte; är världen pävdg mot värmedöden; ät alla
naturföreteelser omvändbara (reversibla) eller inte osv.

I uedje kapitlet diskuteras alla de problem som hänger samman med relativitets-
teorin. Författaren beskriver först de olika uppfattningarna om rum och tid och deras
egenskaper. Han gär närmare in pä f.rägan, om den ena riktningen i tidsförloppet
utmärker sig framför den andra eller inte och om rummet har Ilera eller färre dimen-
sioner än tre samt på vad sätt antimaterien förhåiler sig till materien. Därefter tar
han upp den speciella relativitetsteorin med dess konsekvense! 

- 
såsom tidsfördröj-

ning och längdförkortning 
- 

samt dess experimentella verifikation. Dessa resultat
är enligt Biichel inte bara en följd av värt sätt att mäta, såsom det påstås ibland utan
den speciella relativitetsteorin kräver, menar han, att vi granskar och i viss mån för-
änd,tar vär vardagliga uppfattning, att tvä händelser på två skilda platser i världen
skulle kunna vara absolut samtidiga. Så snart det finns ett absolut tomrum mellan
två företeelser, föreligger inte heller några rums- och tidsrelationer dem emellan.
Endast ifall det finns ett visst reellt samband mellan två företeelser, t. ex. när den
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ena är orsak till den andra eller den ena materiellt hänger ihop med den andra 
-då är det också möjligt att tala om ett 'efter-varandra' eller ett >bredvid-varandra".

Något svårare är den del av medje kapitlet som handlar om den allmänna relativi-
tetsteorin. Där förutsättes nämligen en del kunskaper i geometri för att kunna förstå
fuägar^ om rummets euklidicitet. Även förhållandet mellan den tunga och tröga mas-

san tas upp till diskussion och förklaras på ett enkelt sätt.

I fjärde kapitlet behandlas kvantfysiken, som intresserar mest i detta samman-
hang och implicerar de flesta filosofiska ftägor pä fysikens område. Vi kan bara
nämna de viktigaste tankarna, Enligt författaren tvingar kvantfysiken oss till att
inom mikrofysiken ompröva atla vära grova, sinnliga föreställningar om utsträckning
och tid. Intressant är hans försök att hålla fast vid reala rums- och tidsförhållanden i
den makrofysiska världen. Äv särskild vikt för den filosofiska diskussionen är hans

beskrivning av kausalitetsproblematiken i mikrovärlden och av frågan om det kan
finnas en fti vilja.

I femte kapitlet diskuteras till sist i anslutning till kvantfysiken några ontologiska
begrepp 

- 
som substans, individ, helhet 

- 
med hänsyn till de kvantfysikaliska re-

sultaten.
Det var bara nägra glimtar av de många och viktiga problem som kommer till tals

i denna instruktiva bok. Den kan rekommenderas åt alla som är intresserade av den
moderna naturvetenskapen och önskar se några samband mellan dess olika resultat.

Rainer Cartrs SI

den personliga ton, som här slår igenom
är oftast av ett annat slag än den som
hävdat de egna synpunkterna. Här är det
frågan om den personliga troskampen,
som fått sitt befriande svar genom Vati-
cankonciliet. Det engagemang som då
och då åstadkommit ,överuampen, får
sin fulla förklaring.

Denna sista dagbok är omfångsrikare
än de tidigate tre, men liksom i den
tredje har översikterna över konciliets
olika dokument blivit fyLligare och de-
taljerna fått stryka på foten. Kanske är
det en medveten kompositionslinje aa
i de första åelarna ge .mer av personpre-
sentationer och detaljer för att sedan lägga
huvudvikten vid själva diskussionsstof-
fet? Hur som helst har detta resulterat i
en mycket lyckad uppläggning.

Liksom Gunnel Vallquist har vi 
-hennes läsare 

- 
Iätt f.öIja konciliearbe-

tet på nästan alla plan. Man kan mycket
väl föreställa sig att det är just på detta
sätt man själv skulle ha upplevt Vati-
canum II som ögonvittne. Böckerna be-

Gunnel Vallquist:
Uppbrort Dasbok från Rorn
d.el IV. Stockholm 1966, Bon-
niers. Kr. 39 jo.

Vaticanum II är slut. Vad det betytt
och kommer att betyda i kyrkans liv kan
givetvis inte ännu överblickas. Inte hel-
ler de enskilda konkreta besluten. I varje
fall inte för den genomsnittlige lekman-
nen. För svensk publik har Gunnel Vall-
quists fyra dagböcker givit en bred och
innehållsrik presentation, som vait
mänga av oss till ovärder,lig hjälp. ,Detta

åt nä,got av en ffuism att konstatefa nu
när rserienp avslutats.

Gunnel Vallquist har hela tiden hållit
en starkt personlig ton och man kan
knappast >beskylla" henne för något
större mått av objektivitet. Somliga par-
tier har av denna anledning verkat be-
svärande subjektiva 

- 
något som jag i

recension av tidigare dagböcker påpekat,
I denna sista del 

- 
Uppbrott 

- 
finns

naturligtvis subjektiviteten kvar, men
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skriver sålunda en stigande kurva från
de första inuycken med deras överväl-
digande detaljr,ikedom till en mer sam-

lad och avklarnad över lick (så långt det
nu är möjligt på nuvarande ståndpunkt).
Det har blivit lättare för att att verkligen
engageta. oss i konciliearbetet när vi fått
fölia det pä nåra håll i Gunnel Vall-
quists böcker.

Birgina lVinbäck

Jagdish Bhagwati: U-
ländernas e konont i, Aldusuniver-
sitetet. Stockholm ry66. Kr.
r5: 

-'
I ett föredrag, som professor Gunnar

Myrdal publicerat i broschyren Problemet
Saerige hiålper, framhåller han inled-
ningsvis tre ting. Vi vet förfärligt litet
om de underutvecklade länderna. Vi fres-
tas att använda modeller, begrepp och
konstruktioner, som passar bra i hem-
landet, även när det gäller länder, som
är mycket olika vfua egna. Slutligen be-
stäms vår inställning av vära fördomar.
Det har, sammanfattar Myrdal, vuxit upp
en vetenskaplig tritteratur om u-landspro-
blemen, som är mycket orealistisk.

Om dessa påståenden är riktiga finns
det således all anledning att böria srudiet
av Jagd.ish Bhagwatis 'bok med en viss
skepsis inför vad som presenteras, även
om Bhagwati förefaller vata väl rustad
för uppgiften att skriva en bok av detta
slag. Han är professor i internationell
handel vid universitetet i Delhi efter om-
fattande och allsidiga studier och har
dessutom en Iängre period tjänstgjort
som rådgivare åt den turkiska plane-
ringsbyrån.

Själva utgångspunkten behöver emel-
lertid inte betvivlas: Vi lever i en värld
av skriande kontraster mellan uoändligt
välstånd, i nägra få länder och ett liv
under existensminimum f<it två tredje-
delar ^v världens ,befolkn'ing. Nakna
siffror preciserar kontrasterna. Utförliga

tabeller visar den inbördes rangotdningen
mellan världens nationer med Förenta
stateroa överlägset i toppen och lilla Ne-
pal längst ned. Bruttonationalprodukten
pr capita i dollar räknat är i det fcira
landet z 343 och det sistnämnda 4o. Tio
länder, däribland Sverige på sjunde plats,
tillhör den absoluta överklassen (över
r ooo) medan 18 länder, t.ex. Kina och
Indien, ligger under roo. De fattiga län-
derna kallas än >efterblivna> än ,under-
utvecklade". Termerna används här inom
en strikt ekonomisk referensram, vilket
ibland ,kan leda till vissa egendomlighe-
ter. Gränsen är dragen så att två gamla
europeiska kulturnationer som Spanien
och Grekland faller under strecket och
följaktligen på de utmärkta kartorna är
försedda med samma bruna färg som
världens övriga slumornrådeo.

Den uppgift, som siffrorna ställer är
uppenbar. Men författaren lyckas med

all evidens klargöra hur oerhört kompli-
cerade u-ländernas ekonomiska och so-

ciala problem är. Sannolikt skulle in-
rycket bli ännu mycket starkare om för-
fattarens översikter över de olika delfrå-
gorna varit mera konkreta. I den kom-
primerade framställningen snuddar'haa
bara vid många problem och antyder
dem med lätt hand. Det är inte uuymme
för att låta analysen tränga ner i den
komplicerade vardagen, sådan man t. ex.
möter den i missionärernas rapporter från
sina arbetsfält. Bara an modernisera jord-
bruket är ju en gigantisk uppgift, som
försvåras av att en rad irrationella f.akto-
rer spelar in och hindrar framstegen,
Den pessimistiske kan under läsningen
lätt misströsta inf.ör möjligheterna att
över huvud taget nä stabila resultat och
pessimismen får inte bara näring av den
komplicerade problematiken. Uppentbarli-
gen 

- 
det framgåt även av Bhagwatis

bok 
- 

görs det även i det praktiska
u-landsarbetet misstag på grund av för-
domar, brist på äkta tealism och felaktiga
modeller. En sak ät säker 

- 
det krävs

enorma insatser av resurser, kunnande
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och god vilja för att komma tillrätta
med samtidens kanske största problem.

Slutorden i boken talat också om de

enofma svårigheterna, men strängt taget
leder ingen väg förbi dem. Det måste

helt enkelt övervinnas. Bhagwati hör
uppenbarligen till dem som vill satsa

på detta och som en orientering om u-
landsproblematiken ur ekonomisk syn-
punkt är hans bok en nyttig tankestäl-
lare, inte minst för läsare, som tillhör
överklassen bland nationerna. Därmed
inte sagt att hans framställning går fri
från invändningar.

,'L

Sten Rodhe: Grund'säo-
lans *nd.eroitning i krittend.oms-
ku.nsAap. Stockholm 1966, Nor-
stedts.

Sten Rodhe, en av vära främsta exper-
ter på kristen'domsundervisning, har i
denna bok sammanställt material till be-
lysning av ämnet och dess ställning i
grundskolan. Författaren framhåller att
hans bok inte är något debattinlägg utan
en presentation av vad Läroplanen har
att anfön. Urvalet fu vdlgjort och Rodhes
kommentarer sansade. Han behandlar
objektivitetskravet, lärostoffet, metoder
samt ger slutligel en fyllig översikt över
vilka hjälpmedel som står till buds.

Det har länge funnits behov av en
kortfattad översikt av denna typ, och det
är därför glädjande at den nu har kom-
mit.

.tt

Ciaih jånsteplikt z3 förslag.
Fredsorganisationernas utredning
i värnpliktsfrågao. Red. Bertil
S v a h n s t r ö m. Uddevalla 1965,
Zindermans. Kr. r4: 5o.

Bakom materialet i denna bok står elva
svenska fredsorganisationer. Den bygger
huvudsakligen på en omfattande och am-
bitiös utrednittg 

- 
Fredsorganisationer-
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nas utredning i värnpliktsfrågan 
- 

till-
kommen hcisten 1963. Materialet i un-
dersökningen har också tillställts den om-
debatterade statliga utredningen om va-
penfria värnpliktiga av 1964.

Den debattbok, som blivit resultatet av
en bearbetning av utredningsmaterialet,
åt ovanlig i sin saklighet och har en
bredd som bör tillfredsställahöga Lrav på
objektivitet. De z3 åörslagen till föränd-
ring i vapenvägrarnas situation bygger på
en noggrant redovisad genomgång av si-
tuationen i de flesta andra europeiska
länder. Vad man främst fäster sig vid hiir
är de möjligheter som i många länder
redan existerar att göra en konstruktiv
och nyttig insats utom totalförsvarets ram.
Man får intrycket av att myndigheter och
andra småningom kommit till insikt om
att vapenvägraren kan användas i det all-
männas tjänst inom ett område där han
har en utbildning, och inte bara pro
forma sättas in någonstans där han inte
har den ringaste möjlighet att åstad-
komma något. översikten är nyttig inte
bara genom denna rkonstruktivitet), utan
också därför att der visar, att här är ett
område där vi trots den statliga utred-
ningens resultat kommit definitivt på ef-
terkälken.

Ett annat intressant avsnitt av boken
handlar om Vapenvägrafirägan i Sveriges
riksdag. Här ffu man åter bekräftat att
det är från frikyrkligt håll de flesta ini-
tiativen tagits.

Vad den kristna utgångspunkten be-
träffar finner man också skrämmande för-
sök att utnyttia bibelcitat, bl. a. i de frå-
geformulär värnpliktsvägrarna har att be-
svara. Det gäller t. ex. att förklara vissa
uttalanden i Bibeln om krig. H.ar nägra
exempel ur ett engelskt formulär: "Kristi
metod gentemot onda människor yar att
hota dem med helvetet. Hur förklarar du
Uppenbarelsens ord: 'Och det blev krig i
himlen'?" Citaten talar för sig själva!

Boken är ett väsentligt inlägg och så

vitt lag vet det utfödigaste i sitt slag. Den
bör kunna läsas och tas på allvar av olika



Lkterutar

åsiktsriktningar och på så sätt utgöra Peter Hallberg. Ett prisvärt initia-
grundvalen för en mer sansad diskussion i tiv eftersom vi här lever i stor okunnig-
ftägan. het om den nutida, rika, isländska litte-

Birghta lYinbäck

Edd,an. Fornnordens klassiska
guda- och hjältekväden i över-
sättning av Åke Ohlmarks.
Uddevalla ry6s, Zird,ermans. Kr.
37i 50.

Våra fornnordiska guda- och hjZilte-
sånger är ingen lättsmält lekryr. Det
fordras åtskilliga kommentarer för att lä-
saren överhuvud skall få grepp på inne-
hållet i så mäktiga skapelser som t. ex.
Völvans Spådom. Någon helt säker tolk-
ning av detta kväde har man väl inte
heller funnit men dess tjuskraft behöver
på intet sätt bli mindre för det. Vill man
tränga in i denna diktning med veten-
skaplig noggrannhet är kanske inte denna
översättning att rekommendera.

Åke Ohlmarks är överhuvud de sve-
pande gesternas man. Han förmår sugge-
rera och ge de rätta stämningslägena. Så

också här. Vad han däremot sysslar min-
dre med är de filologiska petitesserna.
Denna översättning saknar en textkritisk
kommentar. Ordförklaringar letar man
förgäves efter. Inledningen ger däremot
en god översikt över dikternas antagliga
tillkornsthistoria och insamlandet av dem.

Som framgår lämpar sig översättningen
inte för "skolbruku, men utmärkt väl för
den som inte har strikt vetenskapliga pre-
tentioner. Den får oss att förstå varför
denna diktning haft och har enorm bety-
delse. Att lyckas med detta år ry66 tu gi-
vetvis en prestation.

Birgina lYinbäcA

Halldor Lax ness; Stick-
atel'jän Solen Göteborg 1964,
Zindermans. Kr, 18: jo.

Stickateljön S olen år ett ouppfört drama
av Laxness. Det har nu översatts av

Den allra stöfsta delen av Laxness'
produktion består av romaner. Dramer är
däremot något mycket ovanligare från
hans hand.

Det här föreliggande är ett naket
drama. Det står i skarpaste kontrast till
hans prunkande romaner men är därför
inte mindre talande. I det korta dramat

- 
tre akter 

- 
exponeras en del av ett

slags tillvaro, fri från oväsentligheter.
Taoistiska tankar förs fram med en av
centralgestalterna 

- 
Ibsen Ljusdal.

Laxness satiriserar över fattigdomens
förhärligande. Nöjesindustrin får också
sin del av satiren.

Dramat är över huvud taget mycket
mörkt, det är endast i deo allra sista sce-
nen som perspektivet blir något ljusare.

Skådespelet har på mig gjort ett starkt
intryck men också ett intryck at att vata
ofullbordat.

Kerstin Wih:trand

Nathan Söderblom:
Kristi pinas historia. 4:e uppl.
Stockholm r96j, SKDB. Kr.
2O.. 

-.
Nathan Söderbloms Kriai pinas histo-

ria atkom första gången redan 1928. Nu
föreligger boken i sin fjärde upplaga,
utgiven till roo-årsminnet av Nathan
Söderbloms födelse.

Den är som all god andaktslitterarur
mycket välkommen. Det här är inte en
bok som man läser rakt igenom och se-

dan lägger åt sidan utan det är en be-
traktelsebok, som räcker för många da-
gar under året, Den är främst avsedd för
passionstiden. Meditationerna följer helt
den svenska kyrkans evangeliebok och
den uppläsning av passionstexterna, som
är föreskriven i fastan.

Kerstin lY/ikstrand.
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Bo Setterli nd,: Toå litwr-
giske kyrhospel. Stockholm r966,
SKDB. Kr. 9: -.

Dessa två kyrkospel, Kyrie och Via
Dolorosa, innebär något nytt inom den
svenska kyrkospelsrörelsen. Det väsent-
liga ordet i boktiteln är rliturgiskar.
Spelen är till hela sin natur just litur-
giska, de är ir.ga skådespel, som upp-
förs i kyrkan, utan en form av guds-
tjänst. Denna karaktdt understryks också
av det pantomimiska framfötandet. För
att rätt kunna uppskatta texterna måste
man kanske ha sett något framförande.
För dessa svarar Lunds Stifts Kyrkospels-
grupp och den som såg gruppens upp-
förande av Kyrie i TV i påskas är tack-
sam över att texten finns ucgiven.

Naturligtvis kan man ha behållning
av enbart textefna, mefl ett visst mot-
stånd märker man ändå. Den intima för-
knippningen mellan "bildu och text är
trots allt för stor, vilket givetvis är ett
plus för kytkospeien som sådana,

För båda spelen gäller att Setterlind
har placerat in de bibliska berättelserna
i nutid på ett fullt naturligt sätt och utan
att försöka umodernisera> bibeltexterna.
Troligen är detta den rätta vägen då det
gåller att engagera människor i dag och
regissör Birgitta Hellerstedt-Thorin har
förmodligen rätt då hon i företalet säger
att denna form "framstod som en möj-
lig och nödvändig vag atr förnya kyrko-
spelet som förkunnelseinstrumert>.

Birgitta Vtrinbäck

Vilhelm Mauritz: Egna
aägar. Stockbolm t966, SKDB.
Kr. z8:5o.

En roman av det traditionella snittet,
utmärkt som underhållning och avkopp-
ling. Den skildrar trovärdigt en ogift
kvinnas liv under senare delen av t8oo-
talet och alla de försörjningssvfuigheter
just denna kategori hade att kämpa med.
Huvudpersonen, Eva småländska, är en
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levande gestalt. ,Hon är kvinnosaks-
kvinna utan att känna till begreppet",
säger förlagsreklamen och det stämmer
gott. Däremot vill man protestera mot
att vissa scener skulle vara rfyllda av dec
gamla Stockholms stämning och poesir.
Av det finns så gott som ingenting i ro-
manen. Direkt störande är författarens
försök till tidsmålning genom att stoppa
in arkaiserande uttryck, som blir till iso-
lerade öar i den genomgående )nutids-
svenskanu. Onödig är också den epilog
boken försetts med och som berättar om
hur en sentida släkting beger sig ut i
Eva småländskas fotspår. Författaren und-
går inte här en sertimentalitet som blir
besvärande. Hade romanen fått sluta med
Evas död hade den avgjott vunnit på
det. Nu känns avslutningen som en be-
svikelse och har ryvär en hel del av
följetongens happy end.

Birgitta \Y/inbåck

Brendan Behan: Con-
fetsions of ao lrisb Rebel, med
inl. av Rae Jeffs. London 1965,
Hutchinson.

Brendan Behan, i ett tillgängligt upp-
slagsverk karakteriserad som >Irish piay-
wright and wit", dog 1964, ba:n futtio-
ett år gammal. Trots sitt anseende som
dramatiker, fortsätter det anförda upp-
slagsverket, blev han kanske mest känd
för sina suporgier. De utspelades inför
öppen ridå och den amerikanska och
engelska pressen gjorde stort flummer av
dem. Därför ansåg en del kritiker, an
Behan var en bluff, mera intresserad av
publicitet än författarskap och ytterst an-
gelägen att spela rollen av ung vild ir-
ländare.

Vad som vat äkta eller falskt i Bren-
dan Behans liv torde vara svårt att av-
göra. Men en sak står över allt tvivel.
Behan fötkunnar och bekänner Irland så

att hans ähörate storknar. Irlands frihet
är min andra religion, säger han vid ett
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tiltrfälle, och på den punkten tror man
honom oreserverat. Han var också en
vild irländare och blev offer för en häf-
tig och odisciplinerad frihetslidelse. Re-
dan som sextonåring häktades rtran som
trRA-medlem och placerades i en engelsk
s.k. reform school.

Behans bekännelser börjar där hans
tidigare Boraal Boy slttar, dvs. år r94r
då han släpptes ut från fängelset och
uwisad€s från England. Bekännelserna
omfattar tiden fram till 1955 och under
de mellanliggande fjorton åren är han
fängslad tvä gänget 

- 
den ena gången

dömd till ett 'långvarigt fängelsestraff
därför att han lossat ett skott mot en
polis i Dublin. Dessutom hinner han med
åtskilligt annat. Han super onekligen,
smugglar, sjunger och är allmänt upp-
käftig. Perioder av arbere som målare
omväxlar med äventyr i Paris, där han
tidvis försörjer sig med att skriva porno-
grafi och vara kopplare på Harry's New
York Bar till glädje för hämmade me-
delålders amerikaner. (Behan återvänder
flera är senare till baren ifråga, den här
gängen som a big sbot med guide och
i franska statens bil i samr!21d med att
hans skådespel Tbe Hostage represen-
terade England på Theätre des Na,tions.
Återkomsten låt ha vait remarkabel och
helt till Behans förtjusning.)

Om Irland var Behans andra religion,
vilken var då hans första? Det är inte
alldeles så lätt att svara pä den frågan.
Behan hann som bekant att bli ett världs-
namn före sin död. Paris, London, New
York och Stockholm nämner han själv
som platser, där han har haft fram-
gängar. Hans hemmakri'tiker 

- 
vad han

kallapmatörintelligentian i Dublin 
-förklarade hans framgåog bero på atr

hao gycklade med katolicismen, den tro
rhan var uppvuxen i, och sitt fädesnes-
land.

,Jrland smädar han, det erkänner Be-
han, men opponerar sig mot påståendet
att hao gycklat med sin tro. Därom kan
väl meningarna vara delade, men rydligt

är att katolicismen spelade en stor roll i
hans liv. Sida upp och sida ner finns den
med och är indragea i hans självbekän-
nelser ända fram till slulss 

- 
giftermå-

let med Beauice, Behan kan ta påven i
försvar mot protestantiska skandalise-
ringsförsök men är ibland fränt antikle-
rikal. Han kan vara bitter mot kyrkan
men tala med nästan rörande ömhet om
enskilda präster, som han känner, Även
för en mycket generös bedömning var
hans sätt att leva i det närmaste skanda-
löst. Men 'samtidigt visar mängder av
detaljer, att han vuxit upp i en katolsk
miljö och att hans associationer äf, ty-
piskt katolska 

- 
som r.ex. när han helt

plötsligt berättar om Oscar Vildes diid
på ett hotel i Paris och samtidigt med-
delar, att prästeo som besökte \(ilde på
dödsbädden kom från St. Germain des-

Pr6s. Själv karakteriserar Behan sig som
a dayligbt athei$. När han mår bra och
är vid god hälsa, har han inte mycket
till övers för religionen, skriver han vid
ett tillfälle, och kan då mena att Krisrus
ståt för a lo, of rubbish. Det är bara
på nätterna eller när han är mycket sjuk,
som han är öppen för religionens an-
språk. Bertran är med andra ord på den
punkten föga originell.

Tyvärr är Behans bekännelser som de
nu föreligger närmast en råkopia. Behan
talade in texten på band och han fick
inte tiilfälle att granska utskriften före
sin död. Boken redigerades av hans en-
tusiastiska medhjälpare Rae Jeffs. Även
om hon har gjort ett förtjänstfullt ar-
'bete förefaller det osanoolikt att Behar
skulle ha lämnat ifrån sig manuskrip-
tet till tryckning i det skick, som det
nu hat. Hans bekännelser är långt ifråu
eo färdig bok.

Till Rae Jeffs bidrag hör bI. a. 
^tt 

i
bekännelserna infoga en insändare, som
strax efter Brendan Behans död publice-
rades i Sand.ay Telegraph. Insändaren
var skriven av C. A. Joyce, chef för
fängelset där Behan vistades som pojke.
Joyce vill peka på eo annatr sida hos

235
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Behan än de mera kända 
- 

hans talang
som Iörf.attare och hans dryckenskap.

Joyce säget att Behan i fängelset var en

"intensely religious boyu. Han ville gärna
gå i mässan >for I feel all lost without
its consolation>. Joyce berättar hur han
och Behan gick in i fängelsets katolska
kapell och hur de sjöng I'll sing a Hymn
lo Mary och Suteet Sacrarnent Diaine.

Joyce slutar rned att säga, >Man må tänka
på honom som ett geni och alkoholist.

Jag minns honom som en pojke på r9
år som ville tjäna Gud, älskade sin mor
och sitt land.>

Är denna karakteristik något så när
riktig, då kan man endast med bekläm-
ning läsa vad Joyce i övrigt har att ,med-

dela. Som IRA-medlem blev den 16-
årige Behan exkommunicerad och den
engelske fängelseprästen vägrade, när
Joyce på Behans böner bad honom låta
Behan gå till sakramentet. Om Behan
hade djupa rötter i den katolska kyrkan
är det måhända inte att undra på att han
också var bitter och kritisk med sådana

minnen av klerikal ttäaktighet.
,'L

The Documents of Yatican ll
uitb Notes and Contrnents by
Catbolic, Prcrestan und Ortho-
d,ox Autboritiet, utg. av 'S7 

a l-
ter M. Abbot't och Joseph
Gallagher. New York ry66,
Guild Press.

Några amerikanska experter och de-
ras medhjälparc hat sammanställt samt-
liga koncilietexter i en läsbar och god
översättning till engelska och utgivit dem
i en pocket-bok, vilken omlattar närmare
8oo sidor.

Till varje dokument finns en kortfat-
rtad men välskriven introduktion aom
orientering åt läsaren. Texterna har för-
setts med kompletterande noter, som be-
lyset, accelruerar och kommenterat vä-
sentliga formuleringar. Slutligen har do-

46

kumenten kommenterats av icke-katolska
kyrkoledare och teologer.

Utöver de officiella koncilietexterna
dinns i ett appendix andra dokument, som

hör samman med konciliet. Några regis-
ter och ett index avslutar denna utmärkta
volym.

Kardinal Lawrence Shehan har skivit
ett förord rnen det är här inte fråga om
någon officiella översättning 

- 
sådana

torde säkerligen dröja. Det återstår ännu
,mycket arrbete innan man med säkerhet
vet, vad konciliefäderna på alla punk-
ter verkligen menat med sina latinska
formuleringar 

- 
och att veta detta är

ju första förutsättningen för att kunna
göta en autentisk översättning. Av med-
arbetarstaben att döma torde emellertid
texterna motsvara mycket högt s,tällda

anspråk på exakthet. Under alla förhål-
Ianden är det utmärkt att ha koncilie-
materialet samlat på ett läsbart språk.
De skall naturligtvis ses som en helhet
och tillämpas utifrån helheten.

,tL

Jean-Frangois Six: Dar
Leben aon Cha.rles de Foucauld.
Frei urg 1966, Herder-Biicherei
z5z. DM z:8o.

Herders fickboksserie har nu också fått
sin biografi över Charles de Foucauld,
mannen som råkat ut för ödet att bli ett
slags modehelgon i vår tid. Det ät åt-
skilliga som känt sig kallade "tt berela^
om hans mätkliga levnadsöide. Jean-
Frangois Six har specialiserat sig på den
religiösa renässansen i Franktike. Under
sina forskningat f.ann han brewäxlingen
mellan Charles de Foucauld och den
märklige abb6 Huvelin i Paris. Jean-
Frangois Six har 'tidigare publicerat bre-
ven och dessutom en srudie över de Fou-
caulds andliga utveckling, baserad på tex-
ter och dokument.

Det dokumentariska draget är klart
framträdande även i denaa bok.

SL
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