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SEDÄN SIST

En jord.båuning i Vatikanen

sades ske, då Paulus VI godkände den 78-
årige kardinal Ottavianis ansökan om att
fä uäda tillbaka från sin post som ledare
för det viktigaste av påvens regerings-

organ, kongregadonen för uosläran. Det
var givewis en journalistisk tillspetsning
att tala så. Men kardinal Ottaviani har
faktiskt blivit en symbolisk gestalt, fram-
förallt sedan Andra Vatikankonciliet. När
han nu har ersatts av den jugoslaviske

kardinalen Seper (född r9o5), så verkar
även detta symboliskt. Något nytt är

uppenbarligen på väg i kyrkan.
Vaktombytet i påvens första kongrega-

tion var inte den enda förändringen i
den romerska ämbetsmannakåren. Även
kardinal Lercaro (f. r89r), Bolognas ärke-

biskop, och kuriekatdinalerna Lanaona
(f. r88z), Testa (f. 1886), Masella (f.
1879) och Pizzardo (f. rSll) har ned-

lagt sina vatikanska uppgifter. Ledningen
av lirurgirådet och av ritkongregationen,
hittills i Lercaros och i Larraonas hän-

der, har sammanslagits och anförttotts åt

schweizaren kardinal Gut (f. 1897). Efter
kardinal Testa har den belgiske kardina-
len de Fiirstenberg (t. ryod övertagit
ledningen av kongregationen för den

orientaliska kyrkan. Den hittillsvarande
ledaren av sakramentkongregationen' kar-
dinal Masella, har avlösts av amerikanen
kardinal Brennan (f. ryo4). Samtidigt
har fransmannen biskop Garrone (f.
rgor), nu utnämnd till kardinal, över-
tagit ledningen i kongregationen för se-

minarierna och universiteten (nu om-
nämnd till kongregation för uppfostran)
efter kardinal Pizzatdo. I och med att
även wå tyskar, biskoparna Schröffer (f.
rso3) och Leiprecht (f. r9o3), kallats

till Rom, framträder en ny internationali-

4 - 6828sr Credo. 4g : e årg. Nr z, 1968

seringsvåg i Vatikanen. Sedan flera årti-
onden har kardinalskollegiet uwidgats,
till en början ut över Italien till andra
europeiska länder, senare ut över Euopa
till de andra världsdelarna. Nu har strä-
van att låta Vatikanen åtetspegla kyrkans
övernationella karaktår trängt fram ut-
över kardinalskollegiet. Desutom har den
för ett par är sedan påbörjade omda-
ningen av den romerska kurians förf.att-
niog och stil kompletterats 

- 
och kom-

mer av allt att döma ytterligare att kom-
pletteras 

- 
genom personella föränd-

rirgar. H.är uppstår frägan, vilken ställ-
ning de nya männen kommer att inta
angående de växtfenomen, som vi i dag
bevittnar i troslivet och i teologin. Visser-
ligen är personer alltid den minst be-

räkneliga delen i uwecklingar, men det
finns god anledning att med förväntan
se på framtiden.

Vad beträffar den mänskliga sidan hos

kardinal Ottaviani, så var han av en typ
som nu tycks ha blivit sällsynt. Person

och funktion var ett hos honom. D?irför
kan vi inte undandra honom vår beun-
dran. Han var en kämpe. Han sade klart
ifrån, vad han ansåg vara riktigt. Såsom

personlighet var han uppskattad även av

sådana, som inte delade hans syn och
som blev attackerade av honom. Han
visade förståelse för annodunda tänkan-
de. I sitt personliga liv var han givmild.
I det barnhem, som han under många fu
hade hand om som själasörjare, var han
omtyckt hos sina små såsom en fader.
Han var långt ifrån inbilsk. Hans kärlek
till kyrkan är höjd över allt wivel. Ändå
ter sig den vitalitet, i vilken petson och
uppgift hos honom till en viss grz'd var
identiska, för oss som något främmande.
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Sedan sist

Kanhända känner vi ibland hemlängtan
efter den >gamla goda tiden, med dess

obrutna trosmedvetande. Själva har vi en
annan livsstil. Vi vill ha rådplägning,
kollegialitet, >demokratiu. Ottavianis för-
svinnande ur de tongivande romerska
kretsarna har av åtskilliga upplevts som

en lättnad. Det ökar dock samtidigt allas
ansvaf.

Dhlog

- 
undsl denna titel har f.örlaget Herder

(Freiburg) i januari 1968 startat en ny
internationell kvartalsskrift. Den tyska
versionen kommer att följas av parallell-
versioner på engelska och flera andra
språk. Sådana språkområden, som inte kan
ha något eget, har DIALOG associerat
sig med andra tidskrifter för redaktionellt
samarbete. Som kontaktorgan för Sveri-
ges del står CREDO. Vad som åsyftas i
det nya organet, är en dialog mellan
ateismen och kristendomen. Målsättning-
en är alltså djärv. De wå vidast från
varandra skilda livsåskådningarna, Kristi
religion och dess beslutsamma konkur-
rent, kommer att konfronteras med var-
andra.

De redaktionella principerna är nya.
Författarna kommer nämligen att byta ut
sina manuskript, innan dessa går till
tryck. Vad läsaren kommer att bjudas på,

är därmed resultatet av ett redan på-

biirjat meningsutbyre. Utgivareutskottet
omfattar oliktänkande män och kvinnor:
kristna och marxister, katoliker och med-
lemmar av reformatoriska samfund. Som
huvudutgivare står Karl Rahner, ledaode
teolog, med sin lärjunge Herbert Vor-
grimler. Den heliga vetenskapen hävdar
sålunda trots allt den roll, som den fått
sig tillerkänd i europeisk universitetsra-
dition. Erfarenheten får visa, hutuvida de

därmed givna förutsättningarna medför
en ät alla håll öppen horisont eller en
förträngning i synsättet. I varje fall reser

sig frägan om medhavda förhandsinställ-
ningars inflytande på tänkaodet. Dess ut-

to

tryckliga behandling biir oundviklig i den
nya tidskriften, om denna nu vill göra
sitt bästa av sin uppgift. Erfarenheten
kommer framför allt att visa, i vilken
utsträckning den eftersträvade dialogen
överhuvudtaget kan komma till stånd.
Hur mycket representanterna för de båda
livsåskådningatna än i det praktiska livet
arbetar samman och även såsom män-
niskor kan uppskatta varandra, måste de
ändå betrakta vannåra som vilseledda. De
behöver för den skull inte gräla. Men en
ateist, som tar sin sak pä alLvat, kan inte
annat än anse, att aila borde dela hans
åsikt, precis som en kristen, som är över-
tygad om sin sak, inte kan låta bli att
,rmissioneran. En ateist däremot, som inte
verkligen är fäst vid sina principer, är
det lika ointressant att taJa med som med
en kristen, för vilken alla ståndpunkter
är lika giltiga och därmed likgiltiga. Ett
möte mellan programlösa ateister och
söndagskristna vore helt enkelt inte ett
möte mellan ateism och kristendom. Det
som gör dialogen angelager, hotar såle-
des att omöjliggöra den. Det är redan
svårt att föra representanter för olika
vetenskapsgrenar samman. Det Nordiska
Sommaruniversitetet har lärt oss åtskilligt
i sammanhanget. Sedan zo år har det
samlat skilda fakulteters forskare kring
diskussionsbordet. Interdisciplinära sam-
tal avsäg a$ heida ett pågående sönderfall
av forskningen i enskilda, bredvid var-
andra odlade specialområden. Den wär-
vetenskapliga dialogen har visat sina nyc-
ker. Men den utvärideologiska> dialog
(om man sä Ifu såga), som det nya press-

organet vill utlösa, är ännu svårare att
åstadkomma. I{år 'ir det ju inte olika
metoder, här är det snarare olika helhets-
engagemang det gäller ac föra samman.
Olika värderingssystem avses oroa varan-
dra och ställa varandra mot väggen. Må-
let ser ut ^tt vara orealistiskt. Kan en
dialog verkligen åvägabringas?

Vad som tycks utesluta den 
- 

engage-
manget 

- 
just detta visar sig ändå

kunna bli dess grundval. Genom att vata
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engagerade, har ateister och kristna åt-

minstone någonting gemenstrmt. De har det
desto mera, ju ivrigare var och en av dem

är. Både ateismen och kristendomen vill
iu betyda något för livet. De vill vara
mer än bara en stämnings- eller en smak-
sak. Båda vill vara något att kämpa för'
Medan alltså kristna och ateister drar åt

motsatta håll, avböjer de dock båda att
falla i sorglös passivitet. Just däri liknar
de varandra. Ja, stannar man inte vid
de ord, i vilka båda uttalar sig om var
sin övertygelse, så finner man möjligen
i själva engagemangen gemensamma ele-

ment. Varie medveten insats har ju sin

oreflekterade bakgrund. På sitt sätt har
djuppsykologin lärt oss detta. Erfarenhe-
ten bekräftar det. Människan är alltid
mer än vad hon anar. I den grad som

både ateister och de kristna lyckas få
grepp om sig själva, finns alltså utsikt
att överensstämmelser kommer att upp-
täckas, som till en början inte någon lagt
märke till. En dialog mellan kristna och

ateister tycks under sådana omständighe-
ter ingalunda lär,gre vara omöjlig. Mötet
är givewis svfut att åstadkomma. De
båda tanke- och värderingsstystemen står
ju som sådana emot varandra. Vissa in'
divider måste beräknas visa sig otillgäng-
liga. Ändå är det meningsfullt att efter-
sträva ett möte. En artikulation av out-
redda grundattityder på båda sidor skilje-
linjen kan låta en åtminstone partiell
samstämmighet komma i dagen. Ett en-
gagemalg innebär ju alltid mer än vad
det medvetet är inriktat på. Människan
är mer ån alla system hon bygger. Pro-
blematiken med dialogen mellan kristna
och ateister förråder en hel del av den
problematik, som människan själv bär
inom sig.

Den uppgift den nya tidskriften har

ställt sig, krävet både nykterhet och mod.
Den är samtidigt i hög grad tidseolig i
en epok, då människorna i samma takt
ideologiskt t1'cks glida ifrån varandra,
som de i sin existenskamp ovillkorligen
bindas samman.

Sigtanastif telsen 5 o å/

Den 8 oktober ry67 firade Sigtuna'
stiftelsen sitt femtioårsjubileum. Det
halvsekel, som dess verksamhet omsPäo'
ner, har varit skickelsedigert för svenskt

kyrkoliv liksom för samhällslivet i dess

helhet. Alltifrån reformationen har den

Svenska Kyrkan varit intimt förbunden
med staten och ända in på vån sekel

behölI den i viss mån sitt grepp om un-
dervisningen och vidmakthöll även i
andra avseenden my&et av sin hävd-

vunna ställning. Emellertid blev från
omkring mitten av r8oo-talet denna po-

sition allt häftigare ifrägasatt, dels från
politiskt radikalt håll och dels från väc-
kelserörelsernas sida. Vid sekelskiftet
torde "statskyrkan" i mångas ögon ha

tett sig som en ämbetsmannainstitution
utan nämnvärd förankring i det indu'
striella samhälle, som var på framväxt.
I den situationen kom en våg av för-
nyelse som fördes fram av den s. k. ung-
kyrkorörelsen. Dess syn på kyrka och

samhälle var som bekant präglad av män
som Johan Ålfred Eklund och Einar Bil-
ling, och till dess frimodiga öppenhet
mot kulturlivet gav mer än någon annan
Nathan Söderblom inspiration. Kyrkan i
folket och Iör bela folket 

- 
det var

budskapet. Rörelsen blev i mer än ett
avseende "ekumenisk": religiöst i för-
hållande till frikyrkorna och socialt i de

då för tiden mycket tillspesade klassmot-
sättningarna. Man ville slå bryggor och
förena på en grund av frihet och per-
sonligt ansvar. I eo viss tappning, t. ex.

hos Eklund, hade folkkyrkotanken en på-

tagligt nationell prägel, men rörelsens

nitälskan för missionen och Söderbloms
inspiration fällde utslaget för en världs-
ekumenisk inriktning och strävan.

[Jngkyrkorörelsen var ingen organisa-
tion utan en väckelse inom studenwärl-
den, men i någon form var den tvungen
att manifesteta sig. Vid sidan av Söder-

blom var det främst Manfred Björkquist,
sedermera biskop i Stockholm, som i
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dristig handling förverkligade rörelsens
intentioner. Björkquist hade från början
bamträtt som den självskrivne ledaren,
och den stora uppgift han satte sig före
var att ge ,ungkyrkligheten" en opera-
tionsbas eller, rättare sagt, ett hem. Med
okuvlig tro på saken drev han den ige-
nom, och så tillkom Sigtunastiftelsen.

Dess syfte är att verka för en fördjup-
ning av kristen tro och bildning på evan-
gelisk-luthersk grund. Sammanställ-
ningen "tro och bildning" är signifika-
tiv. Det bör ha vait nägot för svenska
förhållanden nytt att en kyrkiig institu-
tior tog också de 'profana' kulturfrå-
gorna på sitt program. Det innebar för-
visso en kraftig stöt mot den ingrodda
vanföreställningen att "kyrkan" bata har
att befatta sig med rent "religiösa' spörs-
måI. Det innebar att något som man i ka-
tolska länder är väl förtrogen med 

-att Kyrkan tar upp alla väsentliga kul-
tureila och sociala problem till behand-
ling 

- 
fick något av en motsvarighet

också i det protestantiska Sverige. En dia-
log mellan kristen tro och aktuella sam-
hälls- och kultursrävandeo kom igång
inom Sigtunastiftelsens murar och den
forgär alltjämt. Därom vittnar den min-
nesskrift, "öppen horisont> (Diakoni-
styrelsens Bokfödag, Stockholm r967),
som publicerats i anledning av jubil6et
och som ger instruktiva skildringar av
de senaste tjugufem årens verksamhet.
Biskop Björkquist har skrivit inlednings-
kapitlet, och ledarna för Stiftelsens olika
arbetsgrenar 

- 
gdsthem, konferensinsti-

tut, folkhögskola, internatläroverk, bib-
liotek 

- 
behandlar var och en sitt

område, rnen boken har även andra bi-
dragsgivare, alla med nära anknytning
till verksamheten.

Om problematiken i nuet och om
tänkbzta framtidsutsikter handlar mycket
i denna skrift som ingalunda är enbart
en historik. Såtillvida har den allmänt
intresse. Det är nästan självklart att en

kyrklig institution med en så markerad
kulturöppenhet har blivit anklagad för

,2

hållningslöshet och hyckleri, och dylika
aogrepp redovisas också. Två drag i dess

fysionomi kan ha bidragit härtill, men
om bägge giller i så fall att de måste
tolkas både som en sryrka och en svag-
het. Det ena skulle då vara att verksam-
hetens an och halt i så hög grad tycks
bero av ledarnas och medarbetarnas kyn-
nen och intresseinriktningar, det andra
aa Stiftelsen inte är organisatoriskt för-
bunden med den kyrka den tjänat. Det
vdsentliga är dock att det i en tid av
allmän nivellering och åtföljande ring-
aktning av enskilt engagemang och an-
svarstagande finns institutioner av detta
slag, som i kristen anda hävdar person-
lighetslivets värden i deras medmänsk-
liga sammanhang. Ord som "samhälls-
diakoni' och "kulturdiakoni" är förvisso
träffande benämningar på de stävanden,
som Sigtunastiftelsen fullföljer.

Men lika väentligt är givewis att
Stiftelsen erbjuder en möjlighet till inre
samling, till eftersinnande, meditation
och gudstjänst, i en genuin miljö. I detta
avseende möter den ett behov som i vår
jäktade och ensidigt utåtriktade tid blir
alltmera accentuerat, även om de flesta
tycks vilja tränga bon det. överallt i vår
tekniska civilisation pockar detta pro-
blem på sin lösning, men i synnerhet
på protestantisk mark. För Sveriges vid-
kommande har Stiftelsens insats härvid-
lag varit väckande och vägledande, och
från katolskt håll bör man hälsa en sådan
inriktning och strävan med glädje.

Tro och bildning 
- 

med de orden
kan man alltså sammanfatta Stiftelsens
djupaste sttävan. I sina läroanslallq 

-folkhögskolan och humanistiska lärover-
ket 

- 
har den sökt förverkliga det

kristna bildningsideal som, förklarligt
nog, alltifrån begynnelsen var en hjärte-
sak för denna biand akademiska lärare
och studenter framsprungna kyrkliga för-
nyelse. Anmärkningsvärt är emellertid att
detta ideal inte kom att begränsas av nå-
gon påfallande akademisk inriktning
utan från början fick den vida, folkliga
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syftning, som just folkhögskolan på en så

märkligt sätt lyckats förverkliga i alla
de nordiska länderna. Förvisso var det
en sryrka för Stiftelsen att den förbe-
hållslöst kunde ta upp denna redan eta-
blerade folkbildningssträvan och gå in i
den, sådan den var, utan att först på nå-
got sätt försöka "kristna" den. Där slog
den in på en linje som verkligen har
visat sig vara en framtidslinje: i en seku-
lariserad tid måste den kristna tron söka
upp människorna på de vägar, sorn det
sekulariserade samhället erbjuder, utan
att läta sig bindas av en konventionell
gränsdragning mellan 'profantD och

"religiöst'. Ja, på så sätt kommer en ge-

nuin kristendom att visa sin naturliga
räckvidd. Kristna principer når långt ut
över gudstjänstrummet och är mycket
mera bärkraftiga ån vad endast 'from-
hetslivet" kräver.

Man vill gärna hoppas, att Sigtuna-
stiftelsen också i framtiden skall få fylla
sin stora och betydelsefulla uppgift. Det
kulturklimat, sorn nu är rådande, torde
väl dessvärre inte kunna anses alltför
gynnsamt för en verksamhet av denna an.

Mos kuaprocesserna

De nyligen i Moskva med fällande do-
mar avslutade processerna mot ett fier-
tal författarc förråder på nytt vad vi se-

dan länge vet. Statsmakten i dagens Ryss-
land identifierar sig med en bestämd
ideologi, vari denna än må bestå. Regi-

men i Moskva är totalitd.r. Kritiseras den
officiella ideologin eller dristar sig någon
att yttr^ awikande åskiter, så behandlas
detta som argrepp mot regimen själv.
I >västern> 

- 
ett ord som denoterar

mycket mer än endast västerlandet 
- 

är
däremot religions- och samvetsfrihet i
den meningen erkänd att vat och, när
det gäiler livsåskådning och religion, kan
följa sitt samvete 

- 
om än med den

ofrånkomliga inskränkningen att ingen får
störa ordningen i samhället. Andra Vati-
kankonciliet har i en egen deklaration
den 7 december ry65 bekänt sig till
sarnma princip. I en tid, då människor-
na blir "alltmera medvetna om människo-
värdetu, förklarar konciliet, atr rden
mänskliga personen har rätt till religions-
frihetu, att således >alla människor bör
vara f.ria från wång, det må vata fuän
enskild person eller grupp eller någon
mänsklig myndighet, så att ingen inom
tillbörliga gränser wingas att i religiösa
sammanhang handla mot sift samvete
eller hindras frän att handla enligt sitt
samvete privat eller offentligt, enskilt
eller tillsammans med andrau (Deklara-
tion om religionsfriheten, n:r r och z).
Den i samvets- och religionsfriheten lig-
gande problematiken kan hd'r lika litet
slutbehandlas som frågorna kring stats-
maktens räckvidd och gränser. Men pro-
cesserna i Moskva säger oss, att vi inte
får slå oss till ro. Visserligen har friheten
proklamerats, men totalitära regimer le-
ver. Deras inflytande suäcker sig längre
än vad ornedelbart kan fastslås.
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ORTODOXI OCH EKUMENIK

Elter att (i CREDO:I renasre narnmer) en latberan, professor

Per Erik Persson, har giait en i.ntrod*ktion till d.et föreståend.e
uårld.shyrkomötet i. tlppsald q-zo iali 1968, framlägger na en
österländsh. teolog $na synpankter. Niäot A. Nittiotis tillbör den
grekisA-ortodoxa kyrkan. Han är Professor i religiontfilosofi aid. d.en

teologiska lakalteten uid' Athens uniaersitet ocb d'irektor för d'et

;ill Kyrkornas tärld.sråd. dnslatna Ekumenisäa institute, på ilottet
Bossey nära Genöoe, I föreliggande arrikel ger ban en orientering
infö.r Uppsala-n?örer, samtid.igt som ban med. sin från katolsk tro
aauikande positi,on läntnar en rik "insid.e informationu on, orto-
d.oxin.

Inför Kyrkornas väddsråds fjärde generalförsamling har alla, som eftersuävar de
kristnas återförening, anledning att pröv4 var de står och hur de utifrån sin speciella
tradition kan fördjupa och befrämja ekumeniken. Sedan Kyrkornas världsråds redie
generalförsamling i New Delhi 196r har ju mycket hdnt. För det förrta har kyrkorna
blivit mera medvetna om sin solidaritet med världen och om sin längtan efter att
vara med om att gestalta en epok, som befinner sig i rörelse och som är kännetecknad
av en social, ekonomisk, politisk och teknisk revolution. För d.et and,ra har med-
lemsantalet i Kyrkornas väddsråd expanderat oerhört. Fram{ör allt har de fjorton
autokefa!'a ortodoxa kyrkorna samtliga blivit medlemmat. För det tred'je har den
romersk-katolska kyrkan i Andra Vatikankonciliet upptagit den ekumeniska rörelsens
wå krav: att tänka på kyrkans aktiva närvaro i dagens värld och att betråmja
kristenhetens enhet. I samband härmed har framstegen i den icke-katolska ekumeniska
rörelsen av Rom erkänts som en historisk händelse, given av Gud och ledd av den
Helige Ande. För d.et l1ärde sl:utllgen visar stora grupper av kristna ett växande
intresse för ekumeniken. I stället för att endast vara en sak för specialister har
längtan efter enhet gtipit alIa kristna i den moderna världen. Det är faktiskt främst
lekmännen, som vill se praktiska framsteg. Ja, den unga generationen visar en
konstruktiv otålighet och kräver radikala ändringar.

Här kommer några id6er om förhållandet mellan den österländska traditionen
och dagens ekumeniska rörelse att hamläggas. Jag kommer att behandla ortod.oxins
syn på Kyrkornas aäild.sråd. (l), ortod'oxins lunAtion tom medlen i Kyrkornas aärlds-
råd (il) oclr till sist ortod.oxins roll för Kyräornas uärldsråd.s ocb ekumenih.ens

framtid. (il|).

I. Ortodoxin och Kyrkomas väddsråd

För att undanröja fadiga missförstånd måste jag genast fastslå, vad iag
rnenar med ,ekumenisk rörelsen och med >ekumenik>. När två eller tre
kyrkor tar upp förhandlingar med varandra, har man ännu inte lov att tala
om ekumenik. Väsentliga är nämligen inte enskilda möten utan vad som står
bakom, nämligen att kyrkorna håller på att övervinna isoleringen och öppna
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sig för varandra. Ekumeniken är ett dynamiskt skeende. Vad kyrkorna alltid
har varit forpliktade till: att vara öppna för den gudomliga nåd, som håller
dem rörliga inför tidernas växlande behov, har börjat realiseras på nytt.
Därmed har också för kyrkornas enande sinsemellan bättre villkor skapats än
vad endast förhandlingar kan åstadkomma. I dag blir det allt klarare, att
förhandlingar endast kan vara framgångsrika, när de är inneslutna i en eku-
menisk atmosfär. Ekumenikerna har blivit medvetna om att förnyelseviljan
inom de enskilda kyrkorna och ett gemensamt engagemang för vädden är
en nödvändig förutsättning för enandet. Överenskommelser om dogmatiska
formler räcker inte. Kyrkorna har att förkunna Evangelium 

- 
Evangeliet

utgånget från den ende Guden för hela världen.
Det är ett avgörande krav för dagens ekumenik, att alla deltagande kyrkor

har den rätta uppfattningen om vad saken gäller. En ekumenik, som gc;r skal
för namnet, kan inte vara romersk-katolsk eller protestantisk eller ortodox.
Man får inte gräla om huruvida det är Rom eller Genåve eller Konstan-
tinopel, som står i centrum. Vad vi skulle fråga oss själva är, om vi inser,

att alla kyrkor 
- 

möjligen i olika grad och på olika 5[6 
- 

måste växa
samman för att skapa ett nytt, reellt, autentiskt ekumeniskt klimat. Dit når
man endast genom bön och handlande i gemenskap. Alla kyrkor måste öppna
sig för den Helige Andes ledning för att bli den ena f.&nyade kyrkan.

Med detta menar jag mig tolka andemeningen i rgzo års encyklika av
Konstantinopels ekumeniske patriark. Han hävdade att kyrkorna, oavsett
konfessionella skillnader, måste stå eniga för att gemensamt möta dagens

problem. Ett gemensamt engagemang skulle även undedätta diskussionen
om läran och förbereda enandet Vad patriarken antytt, förverkligades då
>Life and ITorku samt >Faith and Order> och slutligen i New Delhi >Inter-
national Missionary Council> slöt sig samman till Kyrkornas världsråd. Re-
presenterar Kyrkornas väddsråd dagens ekumenik, sä Iät denna dock inte
vara pro-protestantisk eller pro-ortodox. Då nu även den romersk-katolska
kyrkan borjar delta i den ekumeniska rörelsen, borde wärtom dörrarna ställas
på vid gavel för alla kyrkor, som är villiga att bli medlemmar. Kyrkornas
världsråd har i enlighet med detta aldrig gjort minsta anspråk på att anse

sina egna gränser vara åven ekumenikens. Långt ifrän att monopolisera de

ekumeniska strävandena ger Genöve-organisationen kyrkorna tillfälle att
möta varandra och ta det första steget till full gemenskap. Medlemskapet av
romerska katoliker, av konservativa evangeliska kristna, av sydamerikanska
baptister m. fl. må anta olika former. Men meningen med Kyrkornas världs-
råd blir därmed allt tydligare, liksom även behovet av förnyelse blir mera
angeläget. Det handlar om en'gemenskap av kyrkor, som i en ny ekumenisk
era vill växa samman, men inte om en ny kyrka eller överkyrka, ja, inte
om någon kyrklig 

- 
eller för att använda facktermen: någon ekklesiologisk
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- företeelse alls. Är vi inte fanatiker och binder vi oss inte vid småskurna
principer, härledda från ett eget begränsat och konfessionellt synsätt, så kom-
mer Kyrkornas väddsråd ständigt att nyskapas, alltefter medlemskyrkornas
forhållande till varandra och till den moderna vädden.

Man kan gå ännu längre och fÅga sig, om den struktur, som Kyrkornas
världsråd f.ör nirannde har, svarar mot tidens krav. Medlemskyrkorna skil-
jer sig ju genomgående inte på grund av sina bekännelser utan såsom geo-

grafiska eller nationella enheter. >Konfessionalismenn är därmed vissedigen
avböjd, men kan det vara tillfredsställande, att zz7 medlemskyrkor inte är
samlade såsom konfessionella familjer?

En övergång från lokal till konfessionell representation tycks i själva ver-
ket bli nödvändig, om Kyrkornas världsråd önskar ha den romersk-katolska
kyrkan med bland sina medlemmar. Enligt nu gällande ordning skulle den
romerska kyrkan såsom medlem inte ha mer än en enda röst bredvid zz7
andra, fast hon är större än de andra zz7 medlemskyrkorna tillhopatagna.
Id6n om att - för att åstadkomma en bättre jämvikt 

- den romerska kyrkan
skulle låta sina nationella biskopskonferenser bli medlemmar i Genåve är
orealistisk. En autonom kyrka är ju något helt annat än en regional biskops-
konferens i den romersk-katolska kyrkan. Problemet blir troligen snart allt-
mera akut. Ätskilligt som pågår både i Genöve och i Rom kommer att leda
därhän.

II. Ortodoxin i Kyrkornas vätldståd

För att framhålla, vilken specifik betydelse den österländska traditionen inom
ramen för den i Kyrkornas världsråd etablerade gemenskapeo har, tillåter jag mig
ett par kritiska anrnärkningar och vissa förslag för Kyrkornas världsråds vidare
uweckling efter den fjärde generalförsamlingen.

Först gäller det att klargöra, vad som menas med "specifikt" bidrag. Uttrycket
används i ekumeniska sammanhang ofra nägot oklart. Hos somliga syftar det på
ortodoxins svaghet. Man beraktar då den ekumeniska rörelsen som något exklusivt
vdsterländskt. Ortodoxin anses stå utanför, samtidigt som den ändå önskas repre-
senterad. Det finns ekumeniker, för vilka ortodoxio inte riktigt hör till den eku-
meniska rörelsen. Ledande kretsar betraktar 

- 
oka omedvetet 

- 
den protestantiska

attityden som i sig sjäiv ekumenisk. Betecknar man samtidigt ortodoxins bidrag
som specifikt, så vill man alltså frånkänna den österländska traditionen full relevans
för ekumeniken. Ortodoxin behandlas som något främmande, nägot extravagant, nä.-

got som är svårt att assimilera och som förblir perifert i stället för att anses lik-
värdigt med protestantismen. Ny näring finner denna reservation i det förhållandet,
att ortodoxin i flera avseenden är handikappad, nämligen på grund av isolering
genom språket, ouwecklade arbetsmetoder, begränsat deltagande vid konferenserna,
brist på fonder m. m. De ortodoxa dialogpartnerna är alltså till en viss grad isolerade.

'Ekumeniskt' antar betydelsen av Dpan-protestantiskt". All uppskattning till trots
är de ortodoxa ändå inte riktigt med i räkningen. Det vore orealistiskt att påstå,

att onodoxin inte tas pä allvar. Faran är emellertid, att talarna i viktiga sammanhang
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endast utgöres av protestanter och att arbetskretsarnas medlemmar tas nästan ute-
slutande från protestantiska denominationer. Om än ortodoxin betraktas som eA
gren av rörelsen, håller man dock en viss distans till den.

Hela den ekumeniska rörelsen verkar därför ensidig. Vi kommer inte ifrån att
konstatera, att dagens ekumenik både vad beträffar mellankyrkliga relationer och
vad angår metoder och strukturer är mera västeuropeisk än universell,l

Ällt detta skriver jag utan någon polemisk avsikt och utan någon udd mot be-
stämda personer. Skulle jag kritisera någon, så vore det framför allt de ortodoxa,
som alltför lätt ger upp och lugnt finner sig i läget. Ortodoxin skulle kunna
prestera ett specifikt bidrag till ekumeniken, om de ortodoxa kyrkorna i paritet med
andra medlemskyrkor i Kyrkornas världsråd bleve mera aktiva. I stället för att
som nu uppfaaas som ett element som egentligen står bredvid, borde ortodoxin
bli en integrerande del i Kyrkornas väddsråds insats. Jag hyser förhoppningen, att
förbindelsen kan intensifieras efter Uppsala-mötet. Alla sorn vet besked om Kyr-
kornas världsråds tillkomst känner i varje fall till, att ortodoxa representanter, fast
till antalet få, under den andliga ledningen av Konstantinopels ekumeniske patriark
härvidiag spelat en avgörande roll. Ovan nämnda rgzo ärs encyklika inspirerade
principdiskussionerna både vid Kyrkornas världsråds första generalförsamling i Am-
sterdam och efteråt. Fastän i minoritet och av allt att döma föga effektiva, kunde
ortodoxa teologer påverka vissa dokuments utformning och hindra pro-protestantiska
ensidigheter. Är i dag alla ortodoxa kyrkor anslutna till Kyrkornas världsråd, så är
det inte för att låta sig wingas in i ett i förväg uppgjort mönster utan för att
vara med om att bestämma sammanslutningens karaktär.

För att, efter kritiken, nu tala om det räu appfattad.e >>specifi.ka bi.draget>

av ortodoxin i den ekumeniska rörelsen, så menar jag nägot, som på grund
av ortodoxins närvaro skulle kunna ske inom den ekumeniska gemenskapen.

Eftersträvar ortdoxin liksom alla de andra medlemskyrkorna i Genöve en
förnyelse som den ovan skisserade, så skulle dess specifika bidrag ligga i en

förnyelse av de leuande relationenzd tlll andra konfessioner. Konkret syftar
jag med detta på vissa ekklesiologiska förutsättningar för naftvardsgemen-

skapens återställande. Ortodoxins specifika möjligheter ligger däri, att den

inte har något bindande dokument, på grund av vilket den vid en bestämd

historisk tidpunkt skulle ha bildats som egen kyrka. Ortodoxin står i en

obruten förbindelse med apostlarnas lryrka utan något slags awikelse an-

gående kyrklig auktoritet och utan prioritetsdiskussion i stil med striden

mellan reformation och motreformation. Därför har den österländska kyrkan
i sina dogmer förblivit flexibel. Det finns inte heller någon auktoritativ

r Man möter samma typ av ekumenik i största delen av Ändta Vatikankonciliets officiella
dokument. Ekumeniken hOtde till konciliets huvudämnen, men sågs i tomersk-katolskt per-
spektiv - vilket dock inte betyder, att man inte skulle kunna ta konciliets ekumeniska tankar
och de dätpå grundade nätmandena på allvar. Det kan emellertid fasts.lås, att konciliet före-
trädesvis vat bundet till den västedändska ktistenhetens ptoblem, särskilt till möiligheten av
en dialog med de refotmatoriska kytkoma. Reformationens samfund ståt av natutliga skäl
med sina teologer och med sitt kyrMolk Rom närmare än ottodoxin. Vissetligen fick ortodoxin
en framttädande plats i dekretet om ekumeniken, men det togs inte tiliräckligt hiinsyn till dess
tyÅtv^to och dess kyrkliga liv.
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bekännelseskrift, som officiellt skulle fasalå ortodoxins position i de vansk-
liga ekklesiologiska problem som oroar västern. På grund av vad ortodoxin
i sig själv är, är den alltså kallad att verka ekumeniskt Om ortodox teologi
uppfattas pä rdu sätt och om dess rikedomar verkligen tas på allvar, kan
man räkna med ett verksamt bidrag till lösningen av brydsamma frägor
kring auktoritet och lara, frägor sålunda, som delat den västerländska kyrkan.
Ortodox teologi och ortodox fromhet fu pä nägot sätt inte uttryck för någon
lokal bekannelse utan helt enkelt ett utslag av kyrkan, sådan hon alltid
och på alla orter har levat och alltjämt lever. Ortodoxins bidrag till eku-
meniken blir alltså avgörande, när det gäller ekklesiologi. Ortodox med-
verkan är därför ofrånkomlig för en sammanslurning av kyrkor som efrer-
stravar återförening.

Det återstår att framhäva ett par detaljer.
a) Den östliga traditircnen demonstrerar genom sin närvaro bland de väster-

ländska kyrkorna den oaubrurna konti.nuiteten av kyrkans liv såsom den
fundamentala realiteten bakom alla barriarer och alla historiska brytningar.

b) I den österländska traditionen råder en absolut respekt för hyrhans
belighet.I och genom kyrkan är den Helige Ande ständigt verksam på grund
av Kristi återlösningsverk, varför kyrkan själv inte kan besmittas genom
människors synd. Tron på den Helige Andes i ord och sakramenr helgande
ndrvaro i kyrkan bjuder på det absoluta kriteriet fc;r bedömningen av våra
fel och våra synder. Hur svag och ofullkomlig kyrkan såsom institution än
är, så får man alltid se henne såsom bärare av ett gudomligt skeende. För
ortodoxin är det helt obibliskr aft - i filosofins spår - skilja mellan den
osynliga kyrkan och den synliga, vilken senare då liksom andra mänskliga
organisationer, skulle kunna falla i synd. Kyrkan är strängt taget något som
sker. Hon är en teocentrisk händelse, som ständigt blir uppenbar i historien.
Vad än den historiska kyrkan gör, så är det samtidigt synligt och osynligt.
Vad som kan synas är inte i någon platonsk mening ert yttre framträdande
av någon transcendent idd. Det är lika f.ailigt atr skilja på synligt och
osynligt i kyrkan, som det är felaktigt att identifiera bäda delar. Hierarkin
får varken uppfatas som en reell, fristående Kristusrepresentation eller som
någon endast tjänande instans i vag kongregationalistisk mening. Båda ytter-
ligheterna förskjuter kyrkans betydelse från teocentriskt till antropocentriskt.
Lika omöjligt är det att hålla isär det som kyrkan är och den form i vilken
hon existeral - sfi5611t överhuvudtaget skolastiska distinktioner inte har nå-
got att göra med Kristi kyrka.

c) Ortodoxin kan prestera ett viktigt bidrag angående ämbetet, sådant detta
tolkas från romersk-katolskt och från reformatoriskt håll. Enligt ortodoxin
måste diskussionen br;rja med dopet, ty genom dopet blir Guds folk vigt till
det ,rkonungsliga prästadömerr, som står bakom ämbetet. Sådana som är
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vigda till ämbetsutövning, gör sin tiänst i en oupplöslig förbindelse med
hela Guds folks prästadöme. Ortodoxin kan aldrig gå med på >pipeline-

teorin> om successionen från Kristus genom Petrus till påvarna eller på lä-
ran om en linje från Kristus genom de Elva till dagens biskopar. Enligt
ortodoxin har ett personligt apostoliskt ämbete gått över från de Tolv till
de 'lokala kyrkornas gemenskap. Ingen biskop är oberoende och isolerad i sitt
stift, utan alla dr fcirbundna med den universella kyrkan genom ledarna av

de autonoma östra och västra kyrkorna, som framstår som geografiska eller
nationella enheter. På så sätt är den monarkiska och jurisdiktionella tolk-
ningen av ämbetet utesluten, samtidigt som ämbetets prästediga kanktår
är hävdad. Ortodoxin är alltså mån om den karismatiska innebörden och
den pastorala funktionen av ämbetets enhet hos patriarker och ärkebiskopar,
vilka - om så behövs - sammanträder till den ,rekumeniska synodenu.

Ett väsentligt avstånd mellan ämbetsbärarna och folket kan ortodoxin där-
emot aldrig erkänna.

d) I den ovan tecknade positionen tas kyrkan som grund;akrurnent i ordets

västedändska mening, dvs. som den dimension, i vilken sakramenten kan
utdelas och ordet kan förkunnas. För ortodoxa kan Guds ord aldrig bli en
princip öuer kyrkan - inte därför aft ortodoxa kristna ställer sin tradition
högre än Bibeln, utan därför att förkunnelse och sakramentsutdelning enligt
deras tro alltid kräver kyrkan som sin förutsättning. Vad ortodoxin därmed
har att såga angäende >trons källor> - Skrift och tradition - framstår
som ett nytt viktigt bidrag till ekumeniken. I västern uppkom åtskiljandet
mellan Skrift och tradition, då frågorna om läroämbetet och om kyrkan
som sanningens grund revs ifrån varandra. I östern skildes Skrift och tradition
aldrig åt. Kyrkan levde helt enkelt i dem. Ja, det kan - i österländsk syn -inte hända något i kyrkans fortsatta liv utom ramen för Skriften. Men ramens

vidd uppenbarar sig i kyrkans fortgående liv och i hennes växande med-
vetande, något som emanerar ur de lokala gemenskapernas teocentriska in-
riktning. Inget slags individualism kan här uppstå, inget slags strid om led-
ningens monarkiska eller kollegiala kanktår.

e) Kyrkan Ar - enligt allt detta - väsentligen till för ar låta den
Helige Ande helga hela uärld.en Kristi universella frälsningsvilja är därmed
långt ifrån fjättrad utan centrerad kring ett ständigt pingstskeende. Allt slags
naturlig teologi och generaliserad kristologi är utesluten. Vissedigen är Kris-
tus, som Guds Ord, och den Helige Ande, som skapande kraft, verksamma
även i hela skapelsen utanför kyrkan, men - vilket är viktigt a* lågga
märke till - efter att Kristi verk har fullbordats är det uwalda folket och
hednafolken ett genom och i kyrkans synliga gemenskap. Kyrkan är således

inte till för sin egen skull utan såsom förmedlare av Guds nåd. Hon står
som del för helheten. Med gränsdragningen mellan kyrka och värld, heligt
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och profant, evigt och jordiskt måste man alltså vara mycket försiktig. Kyr-
kan är inte något annat än den transformerade vädden. Den kristna män-
niskan, inplanterad i Kristi mystiska kropp, äger det sanna medborgarskapet
i världen. Hon lever i världen, men hennes ansvar, ehuru gällande vädden,
är inte av denna vädden.

f) Slutligen fär Gud; rike ocb kyrkan inte rad.ikah skiljas är. Ortodoxin
avböjer både en identifikation av dessa och en separation. Guds rike kan
å ena sidan identifieras endast med Kristi återkomst och är å andra sidan
redan närvarande i ord, sakrament och ämbete, sådana de tillsammans verkar
i kyrkan.

Ortodoxins möjliga bidrag till ekumeniken är därmed i viktiga punkter
framställda.

Nikos A. Nissi.oti.s

(Del III skall följa i nästa nummer)

SANTA MÄRIÄ DI GROTTAFERRATA

- KONTÄKTPUNKT TILL
ORIENTEN

anta Malja di Grottaferrata, som traditi*onen vill f.öilägga till grunden

efter Gceros villa Tusculum strax sydöst om Rom, var på medeltiden

Wara ew litet oratorium, konsakrerat i en gammal romersk gravkammare med
gallerförsedda gl:oggar, därav det ursprungliga nzunnet Crypta Fetara.

På sommarefl roo4 kom några basilianmunkar dit frän Calabrien. Sara-

cen€rna invaderade Syditalien, härj:ade och plundrade och männislaorna
flydde. Bland munkarna i klostren tog många vågen ät öster, till Grekland
som de hade mest kontakt med, men andra begav sig väster ut. Detta var
före schismens 'tid. I den lilla skara som kom till Groftaferrata var abboten
N'i,lo - 

serrare S. Nilo - 
frät Rossano i Calabrien. För honom hade det

varit natudigast att söka sig till Grekland, men som han där hade stort
rykte om sig att vara en helig man hade han hoppats lä leva mera obemärkt
i väster. Närmast kom han från Campanien efter tjugo år i klostret Valleluce,
upplåtet åt honom av benediktinerna i Montecassino, men även där hade

det blivit honom alltför besvärande med helighetsglorian. Han var nu gam-

mal och klen och till Grottaferrata kom han nästan blott for att dö; han
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dog i september szunma år, just när munkarna av spillror från de romerska
villorna i trakten nörltorftigt iordningst?illt deras nya kloste,r. Nilo orkade
inte ens bege sig till Rom dit han enträget inbjöds för att där grunda sitt
nya kloster. Några år senare valdes enhälligt till abbot S. Nilos andlige
son Bartolomeo - sedermera helgonförklatad - 'trots den ,späda åldern av
tjugotre år och under hans långa abbotstid upplevde det nya klostret en lugn
period av uppbyggnad och lade redan nu grunden till sitt rykte som lärt cent-

rum, ett rykte som stått sig än& in i vära dagan.

På S. Bartolomeos tid var de grekiska munka'rna välsedda i Rom och
klostret hade stort inflytande. Det var under S. Bartolomeos påverkan som
påven Benediktus IX aMikerade för att sluta sina dagat i Grottafenata.
Klostret fortsatte att blomstra ännu ett århundrade, det blev rikt genom
donationer, men förvaltningen av dessa hade inte alltid så gynnsamma följ-
der; genom att munkarna blev feodalherrar med allt vad det innebar togs
deras tid alltför mycket i anspråk för sådant som inte alls ingick i deras

kallelse. Vasallskapet drog med sig politiska förvecklingar, en misshaglig
abbot förvisades och Fredrik Barbarossa besatte klostrets domäner. Oroliga
tider stundade. För en tid måste munkarna ge sig av och fick tillflykt hos be-
nediktinerna i Subiaco, där de byggde Sacro Speco. I stort sett har dock klost-
ret en nästan obruten tusenårig historia, om också med otrevliga episoder som
när tillfälLigt ,segrande kondottiärer tog kvarrer i Grottaferrata. Ett annat
trist mellanspel inträffade vid den stora västedändska schismen då abboten
satsade på motpåven Clemens VII; han insåg dock snarr sitt misstag och er-
kande Bonifacius IX som återgav klostret dess privilegier. Under dessa oro-
liga tider kan till abbotarnas heder sägas att de aldrig direkt engagerade sig
i krigshändelserna i egenskap av feodalherrar, vilket däremot var fallet med
mänga benediktinska abbotar.

Pä r4oo-talet underställdes klostret en s. k. cornrrend.a, vilket innebar att
det blev vasall under en kardinal. Detta administrativa afrangemang till-
kom ursprungligen för att skydda klostret, men blev småningom pä milnga
sätt en bcirda. Den frjrste kardinalen, Bessarione, var själv grek och hade all
förståelse för Grottaferratas speciella karaktär. Tyvårr kan inte detsamma

sägas om alla hans fjorton efterträdare, som var helt romerska. Kardinalen
åtnjöt intäkterna från klostrets egendomar och anslog endast en viss summa
till dettas underhåll, inte särskilt rundligt tilltagen och munkarna levde
under knapphetens kalla stjärna. För klostrets andliga uweckling och in-
tellektuell,a verksamhet var det dock givetvis en fördel att munkarna inte
i onödan behövde befatta sig med det timliga. Efter en tid av nedgång och
osäkerhet då ingen abbot fanns, utan klostret styrdes av en prior, samlade

Gregorius XlIl 1579 alla basiliankloster i Italien och Spanien i en enda

kongregation, organiserad i provi'nser och med en generalabbot i Rom; år
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16o8 fick själva Grottafenata abbot igen. När commendainstitutionen slut-
ligen upphävdes r8e4 efter napoleonkrigen blev denne helt självständig,
direkt underordnad Heliga Stolen, men utan band till basilianerna i Syd-
italien.

Nu återupptogs med iver den lärda verksamheten med tyngdpunkt på det
specifikt orientaliska och man ville återgå till en renare rit, fri frän alla
hybridformer som insmugit sig under seklernas lopp så att den var nästan
till oigenkännlighet förvanskad. När Grottaferrata efter Italiens enhet för-
klarades för nationalmonument lyckades också den nye abboten av Leo XIII
uwerka tillåtelse att ätery^ till ren grekisk rit. Samtidigt gjordes vissa änd-
ringar i själva kyrkorummet, så t. ex. fick man ikonostas och det rirualenliga
kvadratiska altaret i centrum.

Kyrkorummets renovering var verkligen av behovet påkallad. Den gamla
fina kyrkan med sina unika mosaiker och fresker hade i hög grad mist sin
bysantinska prägel, när kardinal Alessandro Farnese på r;oo-talet låt bygga
om den, brutalt förstörde de medeltida freskerna och införde stilvidriga
ånglar, en myckenhet marmor och stort bronstabernakel. Än värre blev det
på rToo-talet då kyrkan ombyggdes i svulstig barock och väggfresker och
kolonner täcktes med tjocka lager av stuck; dödsstöten kom under första
hälften av r8oo-talet då narthex gick förlorat i och med aft en ny fasad

i odefinierbar stil och sämsta smak byggdes till. Trots allt kan man ännu
i all denna heterogena röra finna mosaiker och fresker av enastående skön-
het, som fär stä som ett försonande drag vid sidan av senare tiders vandalism.

I samband med förnyelsen hade upprättats en skola (från r9r8 påv-
ligt seminarium underställt kongregationen för den orientaliska kyrkan)
där eleverna rekryterades dels från de albanska kolonierna söder ut, dels
från själva Albanien. Här får prästkandidaterna göra sitt första teologiår
innan de skickas vidare till Collegio Greco. Den intellektuella och konst-
närliga verksamheten blev allt livligare. Efter det påwungna avbruttet under
första världskriget 

- 
även för att många munkar inkallades till militärtjänsr

- 
återtogs den gamla rytmen med bön och studier (historia, liturgi, ikono-

grafi osv.). I samband med regleringen av de båda stiften Lungro och Piana
degli Ålbanesi i Syditalien blev Grottaferrata, som dittills stått under bis-
kopens av Frascati jurisdiktion, ry37 abbatia nullius eller exarkat, direkt
lydande under kongregationen för den orientaliska kyrkan. Grottaferra,ta bör-
jade alltmer betraktas som centmm för apostolat för den kristna Orienten.

Klostret har ett utomordentligt fint bibliotek med Italiens största samling
av melurgiska handskrifter, numera utökad med fotografiska reproduktioner
av bysantinska musikhandskrifter. En annan viktig verksamhet svarar >Offi-
cina librorum>> för, laboratoriet där man ägnar sig åt att reparen gamla
böcker och manuskript. För närvarande har munkarna fullt upp av arbete

6z



Var Baud,elaire h,rifien?

i den vägen då de fått sig anförtrott uppdraget aft restaurera en stor mängd
av vid översvämningarna i Florens 1966 skadade böcker och handskrifter.

>Håll fast vid den tradition jag har lämnat åt ern, sa S. Bartolomeo till
sina munkar, i det han försäkrade dem om den Heliga Jungfruns beskydd.

Och förvisso har de i dtygt niohundra år hållit fast vid sin tradition vid
portarna till Rom för att som Pius XI sa vara >en gyllene ring som förenar
Orientens fjdrtan söner med den gemensamme faderns husr.

Eua Alexand.erson

VÄR BAUDELÄIRE KRISTEN?

(l* någon 1857,når Les Fleurs d.u Mal kom ut, hade fuägat om Baude-
\-/laire var kristen, hade fågan på sin höjd väckt undran. Diktsamlingen
skulle snart, liksom ett annat mästerverk från samma år, Flauberts MaÅ.ame

Bouary, åtalas för osedlighet. Dikterna gav sina läsare det som Victor Hugo
kallade en >ny ,rysning>, men ingav knappast några fromma tankar.

Bedömningen av både kvalitet och innehåll har emellertid svängt åtskil-
ligt sedan utgivningsåret. När T. S. Eliot rgjo ga"v ut Baudelaires dagböcker
på engelska skrev han i sitt förord: >I think that the latrer view-that Baude-

laire is essentially Christian-is nearer the truth than the former .. . Satanism

itself, so far as not merely an affection, was an attempt to get into Christian-
ity by the back doorr. Och Eliot var inte den förste att läsa de makabra dik-
terna som en omvänd teologi, eller som han själv säger, en >oskyldig teologi>,
som börjar med det enda faktiska och pätagliga: synden och människans för-
nedring. Han hade sina föregångare som han refererade till.

Men en som Eliot uppenbarligen inte kande till var Johannes Jlrgensen,
som i flera omgångar kommit tillbaka till problemet med Baudelaires reli-
gion, dock utan att försöka lösa det. r89r skriver han i en essä om Baude-
laire; >Der f6es jo i os alle den samme Kamp, som Baudelaire gav Udtryk
i sin Poesi 

- 
Kampen mellan de to Sjaele, hvonf. den ene 'klamrer sig til

Stlvets Lyst' medens den anden 'figer h|jere Egne'>. Det är alldeles uppen-
bart att Baudelaire tillhör J/rgensens inte bara symbolistiska utan också
kristna valfrändskaper, och den danske konvertiten led verkligen av att se den
>kristne> poeten stå kvar i ett hedniskt liv. >Snart fodod han Ile Saint louis
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for en helt anden @ - 
for hint Kythere, vis Gru han dv siden i et uhygge-

lig Dikt har skildret .. . snart mpdte han der sin frygtelige Skaebne: Jeanne
Duval>, skriver han t. ex. i ett resebrev från Ludvig den heliges ö.1

Ett lasternas menageri

Nu for tiden hör det inte till vanligheterna med sådana suckar över even-

tuellt förlorade själar och knappast heller med T. S. El'ioa resonerande tros-
visshet, men tanken på Baudelaires kristendom är ingalunda utdid då t. o. m.
en så omsorgsfullt objektiv litteraturhistoriker som Ingvar Holm skriver att
Baudelaire >rör sig sä nära katolsk teologi som man kan komma utan att
vara kristen'r.2 Så har alltså Ingvar Holm löst problemet med liv och dikt.
Livet avgör om han var kristen, dikten rör bara,teologin. Dema ganska oorto-
doxa grepp på saken gör det emeliertid ganska klart att det inte lönar sig att
i Baudelaires uppfostran, uppväxt och livsföring söka efter krafter som kunnat
påverka honom i kristen riktning. Han hade som Eliot säger en >theological
innocence>.

Men eftersom flera har grubblat över Baudelaires eventuella kristendom,
finns det uppenbarligen något i hans tre bitker Les Fleurs d.u Mal, Petits
poåmes qn prose och lournaux intimes (de wå sista posthuma) som har kunnat
väcka detta grubbel. Och vill marl f.atta Djävulen, synden, förtappelsen, egois-
men, främlingsskapet, ledan m. m. som väsendliga drag i en kristen vädds-
och människouppfattning behöver man inte gä Längt.I inledningsdikten till
Les Fleurs du Mal kan vi läsa:

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objects r6pugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,

Sans horreur, ä travers des t6nöbres qui puent.s

Tankarna gär igen,oupphödigen, och riktar sig liksom i denna dikt till "Hyck-
lande läsare, 

- 
min like, - 

min broderlu Och en stor del av diktsamlingen
blir till en de sju dödssyndernas häxdans. Detta intryck blir än starkare om
man vet att embryot till Les Fleurs d.u Mal publicerades r85r under titeln
Les Lintbes, Limbo, och att dikterna där grupperade sig kring den välkända
Les Li.tanies d.e Satan, och där den uppochnedvända teologien verkligen kom-
mer fram i sin klaraste dager med responsoriet:

O Satan, prends piti6 de ma longue misåre.a
t Fra det ukendte Frankrig, r93o.
2 Bonniers allm. lit. hist. VI.
3 Det är djävulens ryck i trådarna som gör

Var stund att vi rör oss bland smuts med behag;
Mot helvetet ner tar vi steg varje dag,
över stinkande djup, oss ej fasan berör.
(N. Bringelts övers.)I O Satan, förläng ej min långa misär!
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Var Baa.d.elaire kristen?

Och hela det korta kapitlet Röoolte är något av en psalmbok för Djävulen
och mot Gud. Baudelaire har själv talat om sin diktsamling som ))une m6na-
gerie de vices>>. Den tanken är tydligast fitst i Les Litanies d,e Satan, där Satan

framstår som de fordrimdas gud, som ger tröst och hopp om drden, visar var
den snåle guden gömt jordens rikedomar, lär de sv?ga att blanda krut etc.

Men även i de övriga dikterna vore det lätt att sortera lasterna på kristna synd.

kategorier. Vällust i Sed, non sathta, vrede i Le tonnea* d,e la haine, girighet i
Det falska myntet (prosadikterna), högmod i Chåti.rnent de l'orgueil, osv.
men den mest genomgripande förbannelsen ligger i det patologiska tillstånd
av acedia som i ett flertal dikter går under namnet spleen - eller på franska

ennui:

Il en (:des vices) est un plus laid, plus måchant, plus immonde!

Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la tetre un döbris.5

I dikt efter dikt skildras den förlamning och leda som växer ur denna spleen.

Den fullkomliga hjälplösheten inför egen och andras ondska, som är den mest

ohyggliga effekten av ledan, skildras i bikten L'exanten de minuk, som har en

motsvarighet i prosadikterna, Klockan ett på nzorgonen.

Nous avons blasph6m6 J6sus
des Dieux le plus incontestable!
Comme un parasite ä la table
Digne vassale des d6mons

De quelque monstrueux Cr6sus,
Nous avons, pour plaire ä le brute,
Insult6 ce que nous aimons,
Et flatt6 ce qui nous rebute;6

Kärleken, konsten, skönbeten

Ondskan, ledan, synden och döden är ständigt återkommande temata i både

Les Fleurs d.a Mal och i prosadikterna, men dessa negativa begrepp har sin
motpol inte i sina respektive motsatser utan i kärleken, konsten och skön-
heten.

Que tu viennes du ciel ou de I'enfer, qu'importe,
O Beaut6.7

(Hymne å la Beaatö)

5 Finns en ännu mer ful, grym och avskyvärd / Fastän vatken stor i gester eller ord /
gjorde hon sä girna en spillra av vår jord / och svalde i en gäspning hela vår vårld I
Det är Ledan.I Vi har hädat Jesus, den obstridligaste av gudar. Som parasit vid någon monstruös
Krösus' bord har vi 

- 
värdig demonernas undersåte 

- 
behagat fähunden genom att för-

olämpa dem vi älskar och smickra de frånstötliga.
7 Skönhet, du må komma från himlen elier från helvetet.

615 - 68283r Credo. 4q: e årg. Nr z, 1968
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Skönheten, konsten och njutningen kontrasterar mot det låga, förnedrande i
synd, last och leda. Att den sedan må komma från himmel eller helvete be-

kymrar honom inte. Konsten upplevs i sig självsom en religion" som frälser
människan genom att ge livet mening. >L'un est l'Art et I'autre I'Amour> heter

det i dikten La Rangon om livets framkomliga vägar. Men för ixrigt fär man
en stark aning om att det som skall ge livet mening framförallt skall avlägsna

människan från livet eller få henne att glömma det:

För att inte bli Tidens förpinade slavar, berusa er, berusa er utan
uppehåll! Med vin, med poesi eller dygd, alltefter behag!

(Ber*n er, Prosal.ikterna)

Världen uppfattas som

Une oasis d'horeur dans un d6sert d'ennuis

(le uoyage)

och de få dikter som har en ljus, lätt och hoppfull grundst'åmning skildrar
antingen föremål eller ögonblick av skönhet eller - oftast - en längtan
bort. Den kanske vackraste dikten i Les Fleus d,u Mal, Inaitation att aolltge,
med omkvädet:

Lä, tout n'est qu'ordre et beaut6
Luxe, calme et volupt69

skildrar inte en resa mot best'ärnt måI, bara en resa bort:

D'aller lå-bat vivre ensemble.'o

Med denna längtan, som får ett så vackert uttryck i denna relativt tidiga dikt,
höll inte i längden. I en av de sista prosadikterna kan ledan vid denna värld
inte förjagas med exotiska miljcier, Lissabon, Rotterdam, Batavia och Torneå
räcker inte:

Äntligen exploderar min sjäI, och i sin vishet ropar den till
mig: ,Var som helst! Var som helst! bara det blir bortom denna
värld!r

(Any where out of tbe utorld.)

Resan bort har alltså förlorat sin kraft att ge lindring från ,ledan, likaså hat
kärleken gjort det. Man behöver Van ldsa Un uoya.ge å Cytbere, som Jlrgen-
sen kallade >et uhyggelig Dil$)), f.ar att förstå vilka besvikelser sorn måste ha

orsakat denna förändring i kärleksuppfattning. Men de wå motpolerna synden-

" En oas av fruktan i en öken av leda.

" Där är allting rikedom, / vällust, lugn och läkedorn (Ekelöfs övers.).
'o Resa långt bort och leva rika (Ekelöf).
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V ar Baud.elaire kristen?

ledan och konsten-skönheten står orubbat mot varandra genom Baudelaires

hela produktion.

Kristet språk

Var finns nu det kristna i motsättningen skönhet - leda och synd - konst?

Den ekvationen går faktiskt inte ihop annat än genom den duatsm som tidi-
gare påpekats: en strdvan uppåt och en nedåt. >Hos varje människa finns det

ständigt wå drivkrafter, som verkar samtidigt, den ena mot Gud och den

andra mot Satan>, som det stär i Mon coeur tnis ttil na. Den dualismen är

visserligen påtaglig från Baudelaires första rad till den sista, men det skulle
inte finnas skäl att tala om en kristen dualism om inte dagbtxkerna så konse-

kvent drivit kravet på just bön ocb a.rbete som den viktigaste vehikeln för
strävan uppåt. Och det är just vid lZisningen av dagbixkerna som både Eliot
och Jprgensen och flera till börjat fundera över en eventuell kristen grundupp-
fattning hos Baudelaire. Men det finns skäl till - eller åtminstone något som

kan utgöra näring för den som i dagb<ickerna styrkts i sin aning - niimligen
de kristna allusionerna som är mycket markerade i Les Fleurs du Mal, nägot
mindre i prosadikterna.

Och det rör sig förvisso inte bara om Baudelaires satanism och omvända
teologi (>O mon cher Belzdbuth, je t'adore! >) utan verser och suofer som fak-
tiskt förutsätter en grundlig inlevelse i kristen föreställningwädd och konst.
I A une Mdone t. ex., en kärleksdikt med övliga inslag av morbiditet, kommer
plöaligt raderna:

Je metuai le Serpent qui me mord les encailles
Sous tes talons, afin que tu foules et railles,
Reine victorieuse et f6conde en rachats,

Ce monstre tout gonfl6 de haine et de ctachats.ll

Dessa rader i en dikt om en älskad kvinna, som poeten ser sorn en förlösande

madonna, blir praktiskt taget obegripliga om man inte har ett hurn om katolsk
mariateologi. Men framförallt har allusionen till >den nya Eva som tratnpar
på ormen> gett ökad koncentrati'on åt den sarnmansatta karleks- och förlös-
ningskänslan i dikten. I en annan, den på latin avfattade Franciscae meae lau-
d.es,.ldrer vi;

Quod erat spurcum, cremasti;

Quod ludius, exaequasti;

Quod debile, confirrnasti.

u Så lägger iag din Orm som på hjärtat vill frossa / under din häI, som kan håna och
krossa, / O fruktbara Drottning med seger på din lott, / detta monster uppblåst av hat och
av sPott.
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Språket, de treradiga stroferna, den syrnmetriska uppbyggnaden och delvis ord-

valet f.är oss att minnas 'hymnen Veni, Sancte Spiitas:

Lava quod est sordidum
Riga quod est aridum
Sana quod est saucium

Och i detta fall vet vi att det inte bara är vi läsare som får associationer.

Baudelaire har nämligen i en not försvarat sitt språkval genom an säga bI. a.

att >mysticismen är den andra polen hos den magnet, där Catullus och hans

likar bara har uppfattat sensualiteten> och att alltså latinet genom en lycklig
ansning av erotiska och kristna diktare nått en särdeles perfektion.

Kristna tanhar

Dessa wå dikter är naturligwis inte bara kuri'osa utao ett tecken på en före-

ställningsvärld, där de kristna symbolerna och det kristna språket har bety-

delse 
- 

samtidigt sorn det är en annan sida av satanismen. Men vill man gå

från tecken till ting kan man .låsa La Destraction, den dikt som inleder kapit-
let Fleurs d.u Mal i Les Fleurs du Mal:

Il (:1" D6mon) me conduit ainsi, loin du regard de Dieu.
Haletant et bris6 de fatigue, a'u milieu
Des plaines de l'Ennui, profondes et d6sertes.l2

Detta är alltså inledningen till Ondskans blommor, till slätter av leda, djupa
och ode: att bli ford bort från Guds blick. Vill man däremot se krafter i mot-
satt riktning, kan man i dagbockerna låsa att r>Bönen ät en av de stora kraft-
erna i den andliga dynamikenu. Där finns också den berömda Kalkyl till Gud;

förmån:

Det finns ingenting som inte har ett måI. Ålltså har min tillvaro
ett måI. Vilket? Det vet jag inte. Det är således inte jag som har
utstakat det. Det är allaå någon som vet mer ån iag. Alltså skall
jag be denne någon upplysa mig. Det dr det klokaste.

Därtill finns vissa ond om sakramenten och sådana tecken på personligt guds-

förhållandesom aforismen >Gud fu vär evigt förtrogne i den tragedi, där var

och en av oss är huvudpersonen>.

Listan på sådana kristna meriter skulle kunna göras betydligt längre, men

det är väsentligare att försöka ta reda på deras karaktär. I dagböckerna refere-

ras det ibland till loseph de Maistre, och det är otvivelaktigt från honom

- Så eskorterar han mig från Gud bara långre bort, / Trött och nedslagen, flämtande,
tillintetgiord, / På ändlösa Sorgernas ödsliga släaer.
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Var Baud.elaire kri.sten?

som många av de kristna tankarna kommer. Denne som vissedigen var en

bjässe i reaktionär politik, besatt emellertid en andlig dynamik av an'senlig

styrka - 
just vad som beh<;vdes för att slå hål på Baudelaires spleen. Ikin,

plikt, arbete, mystik och en teokratisk samhällssyn har kommit för att ta död
på den gamla kampen mellan spleen et id'öal.

Men en uweckling från skönhetsdyrkan och syndkänslan i Les Fleurs d'u

Mal dll en religiös pliktmoral i de Maistres anda kan tyckas rimma illa med

den bohemiske Baudelaire som i sina dikter trängt djupt in i syndens och le-

dans väsen, som i sina prosadikter vandrat genom storstaden och sett den i
alla dess mänskliga facetter och slutligen i sina dagböcker grundligt genom-

skådat både gamla och moderna fördomar.
>Det ligger magr i bönen. Bönen år en av de stora krafterna i den andliga

dynamiken. Den verkar som en elektrisk uppladdning> står det i Hugskott.
Några rader längre ner står: >>Liksom kapitalet förräntar sig ger också arbetet,

denna framåtriktade och samlande kraft, utdelning i f.örmäga och resultattt.

Naturligwis har Baudelaire inte blivit omvänd till en ora-et-laborafilosofi i
handfast mening; han fu sig lik, men han har sett mystiken, magin, skönheten

och kraften i bön och arbete. Ledan är nog egentli'gen densam,ma, men idealet

har ömsat skinn.

Var Baudelaire kristen?

Nå, var Baudelaire kristen? Vill man ha ett klargörande svar på den fuägan

räcker det inte med att påvisa hur nära hans synduppfattning ligget katolsk
teologi, eller excerpera kristna bilder och allusioner, eller påvisa en uweckling
f.rän spleen e, id.öal till bön och arbete, eller hänvisa till teokratiska drag i dag-

b&kerna. Detta är betydelsefullt och har tillmätts betydelse, men det svarar

egentligen inte på fågan. Ållt detta år utanverk i förhållande till de kristna
tankar som fullständig saknas i Baudelaires författarskap: nåden, offret, fräls-
ningen, godheten etc., dvs. hela den positiva sidan av kristendomen.

Vill man nu säga att Baudelaire var kristen, bör man för s'aikerhets skull
pruta till att han genomgick en utveckling mot kristendomen - detta är obe-

stridligt - och vara försiktig med att ange hur långt han hunnit och när han

eventuellt skulle ha kommit fram helt. Det är sant som T. S. Eliot säge'r au
han kommit >into Christianity'by the back doorr, men vägen har varit obanad

och lång, och till centmm har han inte kommit - än mindre till entrdporten.

Människans situation i vddden, synden och slutligen också det kristna be-

teendemönstret (sakrament, bön, moral) och Guds existens har han gradvis

Iätt allt mer grepp om, men själva kärnan, Guds frälsningsplan, lyser med

sin fullständiga f.ränvaro i dikterna och t. o. m. i dagbirckerna.

Lars Melin
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CHÄGALL OM LIVET

Ctrqoe (cirkus) - detta iir titeln på en nyutkommen serie litografier av

Marc Chagall, 38 till antalet, därav mer än hälften i färg (Ed. Tdriade Paris).

Den numera åttioårige konstnären visar sig sådan han är. I stäl'le f.or att läta
sig behärskas av föremålen eller stanna vid en abstrakt uttunning av dem,

har han i sin fantasi den outtömliga kallan till vad han utformar i färg.
Fcidd under förkommunistisk tid i den gamla ryska staden Vitebsk kom han

vrd. zz års ålder för första gången till Paris, där han influerades av dåtida
franskt konstskapande utan att på någo,t sått Iå.r.:a sig fråntas sin originalitet
Ar tgz3liimnade han definitivt ikonernas land för att bosätra sig i Frankrike,
samtidigt som han med sin hemlängtan alltid förblev sitt Vitebsk trogen. En

flyktig kännedom om hans sprudlande vitalitet, hans uppslagsrikedom i mo-
tiwalet och hans obundna formgivning rricker för atx låta en förstå, att han
med sina nya litografier har lämnat ett slags testarnente. För Chagall är
cirkusen i själva verket inte något vid sidan om livet, inte en ytlig under-
hållning för barn eller sysslolösa. I manegen finner han snarare en bild av
vädden. Ännu mer, tillvaron liknar för honorn den korsning av improvisation
och plan, av lek och artistisk rutin, som yåglar en cirkusföreställning. För
C.alderon, r6oo.talets spa,njor, var livet en teaterscen eller en dröm. Barock-
tidens dramatiker var benägna att frånkänna livet en del av dess hårda reali-
tet. För Chagall är livet en cirkus. Själva'leken ?ir för honom något att hålla
sig till såsom till den egentliga verkligheten. Han, som nu får se tillbaka på

8o somrar - så brukar man säga på ryska - nla; inte fallit offer för,någon
bi*erhet. }{an har sin sommarvarma livsglädje kvar. Ingen senilitet gör sig
märkbar. EnligE sin egen bekännelse drömmer han om 'att yara ett slags
jonglör. Han vill förtrolla åskådarna, föra dem bort i ett sagorike med dan-
sande hästar och vänliga lejon, med getter och fantasifullt vanställda män-
niskogestalter, in i en inre vädd som möjligen är mera verklig än den vi
skådar. Melankolin dr inte frånvarandg men behärskande är den inte heller.
Bakom allting står ftågan om livets mening. Något säkert svar ges inte,
vilket dock inte hindrar den gamle visionären att än så länge oförtrutet över-
lämna sig åt sin skaparkraft.

Lars Castos
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MÄRIA - MYT OCH MYSTERIUM

Jean Gaitton, profestor dd. Sorbonne i Paris, med,lem aa Aca-
d,ömie Frangaise, en aa kyrkans mest franzståend.e leAmän, har för
d'en rnarianska Aongressen i Lissabon uåren 1967 franzlagt en ex-
posö, torn oäckt mycket intresse. Han har öuedärnnat sitt t'öredrag
åt ett par presrorgan, daribland äten åt CREDO. Texten kan läsas

sorn prot på mod.ern leknzannateologi.

fl hna de idder, som kan väcka människans uppmärksamhet och fängsla

I-l henne, intar iddn om jungfru Maria en f,ramträdande plats. Föreställ-
ningen om Guds Moder tilltalar den syntetiserande och samtidigt omedelbara
och vitala kraft, som pä alla språk kallas hjäna. Det är hjånat, som söker
den heliga jungfrun och finner henne - för vilket vi har bevis i folkloris-
tiken, i poetiska och mystiska geniers inruitioner, liksom även i ikonerna och
i epifanierna.

Hjdrtat skulle emellertid råka i oklarhet, om det inte styrktes av nyktra
observationer. Det skulle falla offer för illusioner, om det inte lät sig kon-
trolleras av förståndets obonhorliga dialektik. Därför sysselsätter sig exege-

tiken, historien och hermeneutiken med den heliga jungfrun. Resultatet är,
att vär kontakt med jungfru Maria kännetecknas av en långtgående sam-

stämmighet mellan känslo-, föreställnings- och tankelivet och av en djup har-
moni mellan fromhet och teologi.

En fuäga är emellertid oundviklig. Kan vi räkna med, att iddn om jungfru
Maria svarar mot någonting utanför vårt eget inre? Har våra föreställningar
och våra begrepp någon motsvarighet i verkligheten? Är det fråga om legend
eller om sanning? Är Maria en mytisk gestalt eller är hon ett mysterium?

Frägan ställer sig, vilken utgångspunkt man än intar. Positivisten Auguste
Comte är lika besvärad av den som psykoanalytikern Jung. Ju mera Guds
uwalda utsättes för prövningar och ju mera de känner sig drivna till henne,
som Goethe kallade f.ör marer gloriosa, desto mera nödvändigt blir det an
ställa frågan, om Maria-vördnaden gäller en tröstfull uppfinning eller om
den är något mer.

I dag har problemet fått skarpt aktualitet. Konciliet har öppnat portar,
som tycktes vara stängda. Troende verenskapsmän har påbörjat dialogen
med världen. Problemet om förhållandet mellan myt och mysterium har så-

lunda blivit centralt
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I

Man borde inleda reflexionerna med en definition av myten. Det må här
råcka att säga, att myten är en mental bild, full av liv och verksam kraft
Före något ord, före någon tanke och före allt handlande fyller myten vår
själ och hjälper oss an få grepp om den gängna och den kommande tiden,
om kosmos och det som ligger bortom. Innan begrepp eller tekniska medel

kan sättas in, ger myten oss en omedelbar helhetssyn. Kort sagt, myten är

andens mest ursprungliga sätt att förstå vädden. rgoo-talet har gjort ett in-
ventarium av de myter, som trängt sig fram ur människans omedvetna. Några
hänger ihop med elementen: med vattnet, jorden, elden, några med dag och
natt. Tillvarnos gåtor spelar sin roll: födelsen, döden, kädeken, moder-

och brudmotivet, smärtan, slutligen även talen och även de väldiga abstrak-
tioner, genom tidningar och massmedia - brukar fascinera den
moderna människan.

Nu är det så, att iddn om jungfru Maria framkallar och såsom en hemlig-
hetsfull spegel förenar ett stort antal myter: kosmiska myter så väl som sol-,

mån- och stjärnmyter, varten-, käll- och ökenmyter. Den heliga jungfrun
framställs tillsammans med djur, bland vilka man finner duvan och fram-
för allt enhörningen. Hon är prydd med blommor, med rosen och liljan.
Hon väcker tanken pä alla metaforer, på den gammaltestamentliga liturgins
element såsom templet, förbundsarken, tabernaklet, molnet.

Den huvudsakliga kallan till myterna ligger i kvinnligheten. Det är genom

visionen om kvinnan, som människans förstånd får ett första och oklart ve-

tande om sin existens, om spontaniteten i sin tillkomst, om sin bestämmelse

och sina förvandlingar, om sexualitet och lidelse, om kädeken och dess fel
och fall, kort sagt om det dunkla sambandet mellan andligt och kroppsligt.
Kvinnan såsom moder och såsom jungfru tu i sjålva verket bland allt det,
som omger människan, samtidigt den närmaste och den minst åtkomliga
varelsen. Bakom modern liksom även bakom bruden och bakom själva barnet
anas något förseglat, hemlighetsfullt, obesmittat. Jungfrun i sin tur ter sig
som symbolen fci'r hållfasthet, för renhet, odelad enhet och paradisisk full-
komlighet. Vad skall man efter allt detta säga om en person, som framställs
såsom junfru och moder - fastän Maria-gestalten därmed ännu inte helt
har beskrivia. Arketypen för jungfru-modern förekommer ju i olika kult{or-
mer och har utbildats både i polyteistiska och i monoteistiska religioner som
på en gång ideal och gräns. Vägen till Maria kräver åtminstone wå vidare
steg. I själva verket är hon moder till en Messias och slutligen moder till
den Messias, i vilken Gud blivit människa. Hon är theotokos, Guds moder.

Man måste erkänna, vad teologer som Albert den store, B6rulle eller
Olier, vad mystiker som Angelus Silesius säger, när de - i enlighet med
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liturgin - 
jämför Maria med den skapade Visheten. Den heliga jungfrun

framstår som ett universum, som en egen vädd, ett mystiskt kosmos vilande
i sig självt. Iddn om henne binder ihop och förenar ett stort antal bilder,
figurer, symboler och myter, något som våra domlTrkors anonyma bygg-
mästare har känt eller möjligen Dante och Goethe, båda så olika varandra

och ändå skapare av dikwerk, som i all sin olikhet liknar varandra, i det att
jungfrun är den dolda drivkraften och hörnstenen. Uppenbarligen är jungfrun
en rik kalla fc;r myter. Hon framkallar bilder av skönhet, renar allt det som

främjar människan och förstör de myter, som är destruktiva eller inferna-
liska. Det som förenas i den heliga jungfrun, stegras i rikedom, renhet och

sanning. Fausts "evigl kvinnliga, udrar oss ditupp,.
Den heliga jungfrun är således som en brännpunkt. Arketyper och myter

korsar vanndra i henne och får samtidigt själva en högre dignitet. Må nu
tron på jungfru Mariavara berättigad eller ej, den blotta föreställningen om
henne är för varje människa med sinne for skönhet liktydig med poesin, med
den konst, som med renade myter skapar ett andra universum.

il
Men nu måste genast en annan aspekt understrykas, en mera väsentlig och

realistisk. Dess källa är inte det omedvetna, dess drivkraft inte den mänskliga
fabuleringsförmågan. Tvärtom är det nu fråga om ett välbelagt och strängt
vetande. Vi har att göra med ett historiskt faktum, som inte uppstått i männi-
skans inre och som redan från b<;rjan är verksamt i historien och förknippat
med dess forlopp och dramatik. Den heliga jungfrun är bunden vid inkarna-
tionen - vid att Gud inträdde i historien, ja, vid att Gud i Jesus av Nasaret
blev objekt för observation och vittnesbörd. Hon ingår därmed i det vi kallar
ett mysterium.

Hennes samband med inkarnationen uppenbarar hela sin betydelse, så

snart vi påminner oss om konsekvenserna. Det * i sjålva verket så, att allt
vad som hör til,l Kristus liksom återuppstår i den kvinna, av vilken han

föddes i tiden, han som av evighet är född av Fadern. Den heliga jungfrun
gat::ntetat inkarnationens historiska fakticitet Hon hindrar, att mandoms-
anammelsen enligt doketernas sätt uppfattas som en myt och att den männi-
skoblivne enligt Nestorius' syn tolkas som en ytlig sammanslagning av gu-

domligt och mänskligt utan verklig enhet. Doketismen och nestorianismen

är i själva verket förblivande faror, tankesäft, som alltid ar aktuella.
Om vi i S:t Paulus' spår beraktar hemligheten med Jesus från Nasaret

inom ramen för ett historiskt längssnitt, upptäcker vi, att den heliga jungfrun
belyser både Adams och Evas synd liksom även köttets slutgiltiga uppstån-

delse. Det är Marie obefläckade avlelse och hennes upptagning i himmelen,
som det då gäller att tänka på.
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Ser vi på samme Jesus av Nasaret med den helige Johannes ögon och
sätter vi in honom i evighetsperspektiv, så visar Jesu moder med sitt "alpha',
sin intervention i Kana, den mänskliga förbönens kraft, medan hon med sitt
)omega,, sin mystiska död på Golgata, lär oss att lida med den korsfäste
frälsaren. Tron om allt detta lever i kyrkan, fast inte utformad i dogmer.

Vänder jag slutligen min blick till Guds innersta hemlighet, till hans livs
fullhet och evighet, så visar sig de unika relationer, i vilka den heliga jung-
frun står till Fadern, Sonen och den Helige Ande. Vem skulle här - fram-
för allt efter Andra Vatikankonciliet - inte upptäcka, hur Maria blivit
kyrkans förebild?!

Jag uppehåller mig inte längre vid sådant, som är klart och oemtosägligt
för alla, för vilka Kristus betyder något. Hur ofta har man inte haft anled-
ning att sdga, aft Trefaldighetens eller inkarnationens glans skulle blända
oss, om det inte skulle finnas ec slags atmosfär eller en spegel, som -såsom månen - är mera anpassad for vårt andliga öga. Det var Michelet,
som sade: ,Solen är en eldmassa, som kretsar, utan att vi förmår se dess

ljus och förnimma dess strålar; det moln, som täcker solen, gör den synlig
för oss. Det uppenbarar dess sanna mäktighet och dess oändliga rikedom.
Molnet låter människorna ana rikedomen av solens närande kraft och av den
fruktbara värme, som låter allt levande växa."

III
Här gäller det nu att få klarhet om skillnaden mellan myt och mysterium.
Myterna är skapade av människan. Vad som döljer sig inom oss, projicie-

rar de utåt. De röjer den dunklaste delen av oss själva.
Mysterierna är skapade av Gud. Under symboliska former erbjuder de allt,

vad Gud vill uppenbara för oss.

Myterna eggar fantasin utan att nåra själan. Mysterierna tilltalar oss i det
djup, där vi är mest hungriga, och hjälper oss att växa och framskrida i san-

ningen. Gäller det mysterier, så kan vi aldrig tröttna att betrakta dem, me-
dan myter till sist uttråkar oss, åtminstone i de fall de inte är utformade
arr stora diktare. Endast män som Shakespeare, Dante, Goethe har förmått
ge myrcrna något av mysteriernas glans.

Myter sporrar oss till handling, ibland till våldsamma och aggressiva så-

dana. Krig och revolutioner har myter som sina drivkrafter. Mysterier skapar
lugn och fortröstan. Tänker jug pä en myt, så befinner jag mig hos männi-
skan, hos en varelse, vars skaparknf.t ar begränsad. Tänker jug pä ert myste-

rium, så bortförs jag långsamt, men oemotståndligt till andra mysterier.
Mysterierna for från klarhet till klarhet, ja, f.rän uppenbarelse till uppenba-
relse, ända till den frid, som den eviga Visheten skänker.
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IV

Låt oss återvända till den heliga jungfrun, till henne, som för oss inte
längre är en id6 utan en levande verklighet. I själva verket, för den som
vet besked, för den som befriar sig från ett rent mänskligt tänkande och inte
stannar vid bilder, för den som söker Gud, är jungru Maria långt ifrån en
myt. Tvärtom är hon medelpunkten av ett mysterium. Hennes bild uppstår
inte ur fabuleringsförmågan utan ur en djupare insikt och en upphöjd för-
ståelse. Detta vet vi i dag bättre än vära fåder. Mytologin, psykoanalysen,

den jämförande historievetenskapen och bibelexegetiken har lärt oss att
bämre kunna skilja det, som kommer fuän oss själva, och det, som kommer
till oss utifrån. Om Maria är vi underrättade genom ögonvitnen. På sitt sätt
står hon vid historiens början. Skulle någon vilja här skjuta protoevangeliet
(r Mos 3: 15) till myternas plan, så skulle vi gfuna vilia be honom om ett
bevis, som inte är grundat på ett förutfattat nej. Skulle någon vilja åtedöra
den katolska Maria-fromheten till förstorningens eller sublimationens lag,
så skulle vi svara med teologerna, med exegeterna och med hela kyrkan,
att Ephesusdogmen - Maria Guds Moder - har kommit till på grund av
sakens inneboende logik. Tankandet har foljt i sjalva skeendets spår. Det är
Dante, som sarnmanfattar hemligheten hos henne, som länder människo-
släktet till är,a, på sitt eget sätt, då han i Diaina Commed,ia. kallar henne för
Figlia d.i suo Figlio, dottern till sin son.

V

Vad som är nddvändigt och samtidigt svårast återstår, nämligen att med

tanke på den heliga jungfrun och i överensstämmelse med alla kända ana-

logier beskriva det subtila förhållandet mellan myt och mysterium.
Om vi inte lyckas att få grepp om detta förhållande, skall alla iakttagelser,

alla erfarenheter, alla forskningar och metoder, alla former av logik och
dialektik, med vilka västerlandets filosofi, psykologi och sociologi har under-
sökt myterna, bilderna och arketyperna, språken och livsstrukturerna, allt
detta - säger jag 

- skall, i stället för att frirdjupa vår kunskap om in-
karnationen, ännu en gång ge näring åt en djupt inrotad illusion. Vårt
tänkande är ju ständigt frestat att återföra högt till lågt, förväxla orsaken med
villkoren, tanken med dess symboler, varat med intet och, på religionens falg
tolka mysteriet som myt, göra tron till en projektion, till en livsform, i vilken
människan avlägsnar sig från sig själv.

Det är sanq atr åtskilliga är hotade av en motsatt frestelse, så att de är
benägna att inte tillmäta myterna något värde alls och att förbise deras

släktskap med mysterierna. De menar sig kunna rädda mysteriernas integri
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tet genom att förstöra myterna. Man binder då anden i så hög grad vid bok-
staven, ,att man råkar dörda anden genom att alltför kritiskt gra,nska boksta-
ven.

Yad jag här vill påminna om, det är, att en skapad varelse inte endast
har kvantitativa och kvalitativa bestämmelser, utan därutöver lever i nivåer,
i skikt och 

- 
för att tala med Pascal 

- 
i plan. Nu finns det en lag 

- 
både

Thomas av Aquino och Leibniz har uttalat den 
- 

enligt vilken de lägre
entiteterna förekommer i de högre, men på en mera förnämligt sätt. Tänk
exempelvis på materialiteten, förmågan att få kunskap om materiella ting,
i den i sig själv immateriella själen, tänk på ordet i tanken, på nåden i här-
ligheten. Tänk framför allt på myten i mysteriet! Det stora och sublima har
kraft att dra till sig och atr rena allt, som förekommer på ett mindre full-
komligt plan, och allt som sker i lägre sektorer. Det gudomliga har förmå-
ganatthöjaalk, som har att göra med kadek och dcid 

- 
med eros och rha-

och som i sig självt lider av natrens, drömmens, fabelns flerrydighet.
Hos våra diktare möter vi något liknande, när de förenar sådana föreställ-
ningar, som i sig själva är främmande för varandra, och när de ger en enkel
bild ett djup, som till en början inte kunde anas.

På samma sätt har ett mysterium, som uppenbarats under historiens lopp
och som inte har sina rötter i myter, kraften att samla, koordinera, luttra,
det som härrör från det omedvetna universum, som inifrån och nedifrån
tränger fram och som utformar sig i myter. I vära dagar har vårt medvetna
livs bakgrund blivit föremål för vetenskaplig forskning. PSykoanalysen, socio-
login, språkvetenskapen sysselsätter sig med tankarnas dolda föruts änningat
Är en transcendent Skapare upphovet av allting och garanten för väddens
enhet, så kan man med fog undra, om inte arketyperna, kategorierna och
strukturerna i det individuella och i det kollektiva omedvetna möjligen från
början är bestämda att bli renade genom atr upptas och omsmältas i mysteriet.

Tanken på myten i mysteriet borde i framtiden kunna befrä'mja mariolo-
gin. Maria kan betraktas som ett privilegierat föremål för undersökningen,
eftersom många myter och mänga mysterier möter varandra och koncentrerar
sig i henne. Det gäller att komplettera psykoanalysen genom att analysera
>pneuma> 

- 
a:tt bed,riva >pneumatoana:1ys> (om det nu är tillåtet att skapa

ett nytt ord). Man borde utforska medvetandets djupdimensioner och under-
söka, hur myter har upptagits och förenats i det marianska mysteriet, och
på så sätt på vetenskapens plan upprepa, vad Dante och Goethe har gjort
på poesins område. Här ber jag att få anförtro er en syn på den europeiska
diktningens och litteraturens aktuella tillstånd. Har nu diktningen i stor
utsträckning blivit akosmisk och formlös, så beror det på att nyckeln till
poesins helgedom har gått förlorad. Poesin vill inte längre mynna ut i be-
bådelse. Så står döden och kädeken så att säga nakna framför oss och skräm-

76



Ma.ria - myt ocb ntysteriun

mer oss, i stället för att mildras, harmoniseras och upphöjas i den heliga
jungfruns gestalt.

Låt mig ge en sammanfattning.

Jag har sagt, att den heliga jungfrun binder ihop de renaste myterna och
att hon för samman de mest upphöjda mysterierna. lag har gått ännu längre
och betonat, att den heliga jungfrun framstår som ett slags brännpunkt!
Tillvarons lägre zoner höjs i henne till ett mera fullkomligt tillstånd och
förs i viss mån till det väsentliga, samtidigt som de befrias från allt oegentligt.
Skulle det inte vara sä, att derina upphöjelse uppenbarar väddens, livets,

tankens och andens djupaste hemlighet? I Maria har myterna ingatt i ett
mysterium. I henne har en särartad ,upptagning" genomförts, en upptagning,
som långt ifrån tillintetgör utan i stället sublimerar det som upptagits. Den
helige Paulus talar om något liknande, när han säger: "Vi skulle vilja undgå

att avkl^da oss och i stället få overkHda oss, så att det som är dödligt bleve

uppslukat av livetu (z Kor 5: 4).
Om det är tillåtet, att j^g bryter mig in i exegetiken, skulle jag hänvisa till

en analog tanke hos evangelisten Johannes, hos honom som under korset

har f.ä* ta Mania >till sitt eget>. Han har uttalat sitt vittnesbrd på ett
dubbelt språk. I sitt historiska verk, evangeliet, begagnar han sig av det
jordiska språket, och i sin profetiska skrift, Uppenbarelseboken, använder han
det himmelska språket I den förra boken presenterar han fakta, i den andra
framlägger han myter: solen som klädnad, flykten till öknen, Jerusalem som

brud. Fastän myterna är mindre klara än evangeliet, tyder de ändå på högre

verkligheter än vad en historisk framställning kan uttrycka. De handlar
om överhistoriska realiteter. Så kan myter, fast de i sig själva tu lågre former
av verklighetskontakq ändå fora oss till en högre kunskap, vilket för övrigt
redan Platon hat anat.

Den heliga jungfrun är såsom en magnet eller sfuom en spegel. Skilda
former av kunskap blir till ett i henne. Hon intar ju den mest ursprungliga
platsen bland alla skapade varelser. De mest förandligade teologiska insik-
terna flyter sarnman i henne, såsom hos B6dle, den franska filosofins fader.
Mystiska erfarenheter samlar sig inför henne, som hos Marya Petit och
Michel de Saint-Augustin. Poetiska vaildaq som Dantes och Goethes, finner
i henne sin sammanfattning.

Kan jag gå ännu längre? Fär jag såga, att mariologin i vära dagar be-

finner sig vid sin början och att den ännu kräver mänga klargörande re-

flexioner och informationer och samtal, även sådana med våra ortodoxa och
våra reformatoriska brclCer. En internationell kongress som denna förbereder
det material, de dokument och de begrepp, som vid en senare tidpunkt kan
upptas genom ett mera inträngande och ordnande tänkande, som på det
augustinska viset drar nytta ay skilda tänkesätt.
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För att i detta högtidlig ögonblick tala förtroligt, så har hänsynstagandet
till den heliga jungfrun alltid kastat ett både indirekt och medvetet ljus över
alla mina studieområden, även de mest profana. Auguste Comte, som i ett
avseende var positivist, har gjort en liknande iakttagelse. I det han ansägvan
myten om jungfrun och modern fann han ny klarhet för sociologin, för mo-
ralfilosofin och för biologin. För mig har det marianska mysteriet belyst
och ,avmytiserat" en hel rad hemligheter. Det har fordjupat min uppfatt-
ning om föreningen mellan ande och kött, om enheten av kropp och sjäI.
Än mer, mariamysteriet har givit mig uppslag angående problemet om
evigheten och tiden, angående strukturerna i kunskapen och angående rela-
tionerna mellan symbol och tanke, mellan fabuleringsförmäga och berättar-
konst.

Såsom filosof är jag mindre inuesserad av att låra känna saker och ting
i sig själva än av att få grepp om relationerna dem emellan, t. ex. förhållan-
det mellan brudgum och brud, mellan moder och barn. Även här sprider det
marianska mysteriet sitt ljus. Den heliga jungfrun belyser alla relationer,
hon som blivit vad hon är just genom att dras in i fundamentala relationer.

lag har påpekat skillnaden mellan myt och mysterium. Myten saknar eft
definitivt djup. Mysteriet lockar oss att inte stanna. Det marianska mysteriet
i synnerhet syftar helt och hållet på Kristi mysterium, som i sin tur innebär
Guds eget. Därför leder meditationen över mariamysteriet ut över sig själv.
Den för till ett slags transfiguration, till en förvandling. Modern träder till-
baka for att leda oss till sin son, till Kristus, på vilken hon tror och vars
tjänarinna hon är. Här avslöjar sig relationen mellan myt och mysterium som

relationen mellan tillfälligt och evigt. Myterna försvinner såsom förgängliga
i ljuset av det mysterium, som de ldt ana. Mariamysteriet upptas i Kristi
mysterium.

Den heliga jungfrun är Alpha och Omega. I henne kan skönjas, hur
världen en gång såsom tanke vilade i Gud. I henne blir uppenbart, hur
Sonen en gång skall återföra vädden och historien till Fadern, så att - med
Paulus - 

uGud kommer att bli allt i allau. Möjligen får man gå ännu
längre och överta den ortodoxa teologens Boulgakoffs ord, att i henne Gud
redan är allt i alla.

Jeon. Guitton
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TVÅ DIKTER
Öaning Man måste öva sig att leva

utan musiken utifrån
ty i de dolda djupen
där de mörka demonerna bor
rinner imman på våra ögon
tonlöst inifrån.

Man måste öva sig i tystnad
tystnaden är en gud
man måste lära sig av änglar
med lingonrisgröna bud
tills vi mogna för en högre ton
får musiken inifrån.

Väntan Nu öppnar sig himlen klar och blå
det driver dagg genom takea bjälkar.
Vid horisonten reser sig isberg av moln
solbelysta med ridande änglar pä.

I denna kyliga, blanka vår
som gudar och de döda älskar
lägger jag granfis i solfjäderform
kring förstubroarnas vintersår.

Så kommer Han kanske, rak och stark,
med brinnande ögon och panna

vadande i nunneört och narcissblom
den heliga gästen ur jord och bark.

Vilket blodrött ljus kring Hans hand
den skrovliga och bruna
när Han böjer sig ner mot gårdens kaa
och ger en kärlek från Växtens land.

Skall Han komma så anspråkslös

och så enkel, den höga?

Jagvintar med doftande granris i hand -
Jag har väntat sen' hedenhös.

Ka.rin lVenngren
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Från museet till ateli6n

Angående liturgireformen gau kard'inal
Raal Silaa Henriquez, ärkebiskop i San-
tiago d.e Cbile (t'öd.d. r9o7), d.en z6 ok-
tober 1967 i Rom följand'e presskonfe-
ten!,

Jag skall här helt kortfattat tala om
liturgireformen, alldeles särskilt ur ett
par konkreta synpunkter. Jag gör det för
det första som deltagare i biskopssyno-
dens första session, där denna reform del-
vis har blivit behandlad, för det andra
som latin-amerikansk biskop eller, rät-
tare sagt, som eo av replesentanterna för
det chilenska episkopatet.

Yad iag sd.ger fär på så sätt en karaktär
av vittnesbörd, framvuxet ur en levande
erfarenhet, snarare än av låtomässiga och
tekniska reflexioner.

r. Biskopssynoden är i vår latinska
kyrka ett nytt pastoralt instrument. Dess

första session har utan wivel varit en
händelse med historiska framtidspetspek-
tiv, men det är en händelse som bara ut-
gör inledningen till en lång uweckling.
Kanske är det därför som vi har känt oss

en smula besvärade under denna session.

Men konciliet gav biskoparna en sådan
vana att synodalfäderna har talat mycket
öppet och med stort sinneslugn, i syn-
nerhet när det gällt att uttrycka de olika
biskopskonferensernas mening. I allmän-
het har denna mening varit gynnsamt in-
ställd til en allomfattande reform av li-
turgin.

z. Det faktum att representanter för
alla biskopskonferenser i hela vädden har
tagit till orda i synoden har haft den nyt-
tan med sig att en mångfald av olika
behov har blivit påvisade inom kyrkan.
Detta wiogar oss att alltmer förstå och
uttrycka liturgireformen inte i ett lik-
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formigt schema utan i ett schema som
tillåter mångfalden i enheten. Enheten i
pluraliteten kräver såväl av de enskilda
biskopskonferenserna som av folken med
deras kulturella a* en särskild ansvars-
känsla inför reformens förpliktelser.

3. När jag har lyssnat till vissa me-
ningar som framförts på synoden, tycker
jag att man, kanske på eft litet konstlat
sätt, kan ställa wå typer av liturgisk för-
samling emot varandra. En som, om jag

sä fär säga, är nöjd med att bevara en
gången tids konswerk. Den är snarast
passiv och har vuxit upp i tron och fått
sin undenisning genom en katekes som
inte har tagit någon hänsyn till liturgin;
den är hämmad därf<ir att den tror att li-
rurgin som mysterium kräver ett språk
och riter som måste vara oförståeliga för
att kunna vara bänre av det heliga. Den
andra typen ät inte nöjd med det för-
gängna, hur vacken det än kan vara, och
den är orolig inför framtiden. Den vill
därför hellre skapa nya konstverk, som
ständigt bättre kan uttrycka vår tro och
vån hjärtas fromhet; den tror att språket
och de liturgiska symbolerna inte är slö-
jor som är till för att dölja utao snarare
de pedagogiska medel som skall fön aLIa

troende fram till en levande kontempla-
tion av mysteriet, så att de kan finna sin
näring däri. lag tror att denna andra typ
helt riktigt uttrycker mentaliteten hos vår
tids människor. Om ni tillåter mig en litet
fantasifull jämförelse, skall jag tillägga
att övergången från den första till den
andra typen en smula är som att gå ut ur
ett vacken konstmuseum för att gå in
i en konstnärs ate1j6. Det är tal om en
fullständig förändring av ting och men-
talitet. I konstnärens ateljä tar man risker
nät man söket fulländningen, men där
finns mycket mindre av statisk fullkom-
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lighet. Vid en riktig reform är det inte
möjligt att till en början undvika detta
slag av svårigheter.

4. I Latinamerika, där människan
framför allt är inställd på framtiden, där
det krävs en strukturförändring på sam-
levnadens hela område, där den nya be-
teckningen för fred är "framsteg", är den
totala liturgiska reformen enligt min me-
ning en oawislig del av hela detta folks
trohet mot kristendomen. Man kan säga

att under de närmaste tio åren kommer
hela kontinentens framtid när det gäller
kristendomen och materialismen att av-
göras hos oss. Liturgin har ett av de

viktigaste orden att säga i denna histo-
riska uweckling. Men det måste vara en
liturgi som inte får dölja det kristna mys-

teriet, en liturgi som kan bli ett av kyr-
kans viktigaste medel att överlämna detta
mysterium. Därför behöver den i dag en
verklig förnyelse och måste alltid sättas

i takt med tiden.
5. En av hemlighetetna med liturgire-

formen är att påminna sig att i praktiken
står det hierarkiska prästadömet i tjänst
hos gudsfolkets allmänna prästadöme.
Det är nödvändigt att man respekterar
denna det allmänna prästadömets cen-
trala plats och att man handlar så att
liturgin kan vara uttrycket för den öm-
sesidiga dialogen mellan Gud och hans
folk. Och om man tänker på att detta
folk av präster till och med är medlare
mellan Gud och hela mänskligheten, får
liturgin dessutom aldrig glömma sin di-
mension att .fara ett tecken som är för-
ståeligt för människorna i vära dagat

6. Under den pastoralsynod, som i år
påbörjades i ärkestiftet Santiago de

Chile, diskuterade man ivrigt hur nöd-
vändigt det är att fatta och frdmja sam-

bandet mellan liturgin och livet. Det rör
sig inte om att försköna magiska riter
som är frigjorda från det konkreta livet,
utan att göra Herrens påsk närvarande
i alla generationer och att i den samman-
fatta människans dagiiga liv.

Man måste på ett konkret sätt förstå

5t - oazal

att {ör kristendomen hör liturgin och
historien sammao i en inre och ömsesidig
enhet och att, som konciliet har sagt, den
största farao i nuvarande stund är skils-
mässan hos de kristna mellan ron och
det dagliga livet. Vi måste ha en liturgi
som får människorna aft förstå att deras

dagliga arbete och liv blir helgade: fram-
stegen, politiken och affärslivet, veten-
skap och teknik, lidande och sjukdom
etc., en liturgi som får det kristna folket
att på ett riktigt sätt känna att alltings
höjdpunkt är en eukaristi, varigenom vi
själva på ett verkligt sätt är "Kristi
kropp" och varigenom Kristus lever i oss

för att ge en prästerlig och liturgisk di-
mension åt hela vårt dagliga liv och le-
verne. Och detta skulle inte endast vara
en abstrakt doktrin utari en levande san-
ning som uttryckes och uppfattas i litur-
gin.

7. Jag fu av den uppfattningen att den
liturgiska reform som hittills förverkli-
gats inte ännu är tillräcklig för att hos
folket skapa en autentisk religiös atmos-
fär och ett inlemmande av liturgin i det
d,agliga livet. Allt som gjorts är dock po-
sitivt och väl värt att uppskattas. Vårt
folk har mottagit detta med glädje som
ett förebud till förnyelsen.

Det som hittills har givit ett så gott
och tillfredsställande resultat år den
enorma förbättringen av "Ordets li-
turgi" och församlingssången. Man är
ännu i början. Men firandet av Guds
Ord och församlingssången blir för var
dag mer och mer till den verkliga nä-
ringen för uon, leder med större tydlig-
het fram till eukaristien och hjälper stän-
digt mera att komma över den icke inbil-
lade faran för ritualism och liturgisk
passivitet.

Skilsmässobam

Jeanne Delais har under titelo "Le
Dossier des enfants du divorce" utgivit
en bok om skilsmässobarnens problem,

8r
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som har väckt uppmärksamhet (Paris
t967, Gallimard). Med anledning därav
har den franska veckotidningen La oie
catboliqae illuströe gjort en intervju med
författarinnan, som här i konhet fram-
lågget nägta synpunkter.

Först ett citat ur boken: 'Det är sent.

Jag hat just ldst mina läxor. Jae gär och
lägger mig. Nu har jag kommit till
drömlandet. Jag drömmer och mamma
och pappa är med mig. Vi går vid en
flod. Där växer popplar. Pappa och
mamma håller varandra i handen och
kysser varandra. O, vad jag fu gladt Jag
tänker: Det har hänt någonting Jagblir
så förvånad sä jag vaknar. Nu vet jag. I
drömmen \at pappa och mamma tillsam-
mans en hel eftermiddag utan att gräla,
Då stiger jag upp och ber: Gode Gud gör
så att pappa och mamma inte hatar var-
andra längre, så att det blir lugnt här-
hemma och det blir glatt och roligt och
aLla il lyckliga och skrattar. Jag är som
en bortsprungen katt med sträv borst. Jag
skulle tycka om att bli smekt. Är det
sant att det finns familjer där dom tycker
om varano och alla bara tänker på att
vara snäLla mot varandra? Här är dom
elaka och hånskrattar åt varandra och
glor. Det finns inget som hjälper.'

Det är många vittnesbijrd av den sor-
ten som Jeanne Delais har fått från barn
som blivit skadade eller förstörda därför
att föräldrarna är skilda. Vittnesbörd som
ar lika upprörande som anklagande. En
skilsmässa mä vara oundviklig eller ej,
den må vara upprivande eller friktions-
fri 

- 
det är ändå ndstan alltid barnen

som blir offren. Jeanne Delais år l*a-
rinna och det är av sina elever hon hört
berättelser om deras lidande och olycka,
hon har själv varit vittne och inte ansett
sig ha rätt att behålla sina erfarenheter
för sig själv.

Boken har på något sätt trängt sig på
mig, säger hon. Jag är lärarirna vid ett
läroverk och mitt yrke har lärt mig att
iaktta barnen, låta dem f.ä tala själva,
lyssna till dem och tänka över vad de
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har sagt. Tydligen inbjuder jag till för-
troenden, de har kommit spontant till
mig och jag skulle aldrig drömma om att
trånga mig på dem. Saken är den att
barnen i vår tid domineras av oron. De
känner ett behov 

^v 
att fä lätta sitt hjäta,

alldeles särskilt om det finns svårigheter
i familjen. Vid sådana tillfällen känner
barnet fruktan för att bli övergivet och
ett barn har framför allt behov av hjälp
och skydd. Ett barn känner inte medli-
dande för de sinas lidanden, det har bara
medlidande med sig självt. Det är orsa-
ken till att barn dras till människor som
de tror kan hjälpa dem att komma ifrån
fruktan och ångest.

Sorglösheten är endaet en mask

Kan ni i en skolklass genast rnärka orn
ett barn kommer från en trasig hern-
,ntAo/

Jag ser mycket snart om ett barn plå-
gas av allvadiga svårigheter. Det är inte
alltid det visar något utåt, ofta döljer
det olyckliga barnet sitt lidande under
en mask av sorglöshet. Men när en myc-
ket duktig skolflicka plötsligt börjar få
dåliga beryg eller inte vill läsa, då in-
ställer sig genast frågan: Vad är det som
står på? Och det händer inte sällan att
jag under de närmast följande veckorna
får höra att fadern eller modern har läm-
nat hemmet.

Ett annat varningste&en är när ett
barn biirjar l|uga. Jag minns en liten
tolvåring som en dag kom och sa att hä-
danefter skulle hennes mnmma skriva i
anmärkningsboken därför att pappan var
sjuk och hade blivit intagen på sanato-
rium. Det var först någon tid senare som
jag f.ick reda på att fadern hade gett sig
av. Hon ville inte erkänna att fadern
övergett familjen, utan kom hellre med
sjukdomen som förevändning. Barn upp-
fattar skilsmdssan som ett lyte, något som
de skäms för.
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Men alla barn reagerur aäl' inte på

samn a tärt?

Nej inte alls. Reaktionssätt fions der
lika mänga som det finns barn. Under
lektionerna kan en rc getu genom att
sitta och slöa och gäspa, medan en annan
bara ser förwivlad ut och inte bryr sig
om någonting. En tredje blir aggtessiv
mot kamraterna, därför att ett olyckligt
barn går till angrepp av rädsla för att
självt bli angripet. Men det är ba:a en
yttre reaktion. Upptäckten att föräldrarna
inte längre är sams blir en chock för bar-
net och ännu svårare blir det när det fat-
tar att fadern eller modern står i begrepp
att lämna hemmet. Det känner sig be-
stulet och förrått. Allt störtar samman.
Barnet anser sig hotat och förtroendet
är rubbat. uKan man stjäla bort en far
eller en mor?" säger en av dem.

Barnet är offret, barnet ensamt

Man önskar verkligen att föräldrarna
kunde tänka mera på barnen än på sig
själva. Ätt de för ett ögonblick gjorde
klan för sig hur mycket de betyder för
sina barn och vilken ohygglig chock, för
att inte sdga tratma, det är för barnet
när det upptäcker att wå människor som
det beundrat och älskat över allt i vädden,
inte bara inte är fullkomliga, utan att de
sliter sönder varandra eller kanske till
och med hatar varanåra. Bördan blir all-
deles för tung för barnet som så med ens

finner sig förflyttat till en främmande
värld. Det trodde sig osårbart under för-
äldrarnas skydd och ledning och plöts-
ligt vacklar allt. Barnet förstår inte. Det
skulle vilja ropa på hjälp som den här
lilla flickan: 'O, mamma mamma, när
jag säg den där mannen som inte var
pappa omfamna dig, hur du kysste ho-
nom och såg på honom, då skulle jag ve-
lat skrika. Du märkte ingenting. Jag satt
bredvid dig i metron. För dig fanns
ingen anoan än han. Inte ens ditt barn,
mamma. Han är ju gammal, rnamma.
Han är gift. Jag såg att han hade ring på

6 - 68:83r Credo. 49:e årg. Nr z, 1968

fingret när han smekte din hand med
ringen. Han luktar illa som grrbbar gör,
Äet år jag säker på. Han är visst rik. Det
är sånt som du kallar för 'extrajobb'.'

Ja, fortsätter leanne Delais, barnet kan
inte förstä Barnet ser inte att det inom
varje människa finns storhet och svaghet
på en och samma gång. Inte förän se-
nare, långt senare, upptäcker man livets
sorger och världens tragik och hur svårt
det ibland kan vara a$ leva. Men når
man är tio tolv är fzttar man det inte.
Det enda barnet kan fana ar sin egen
olycka. Ingenting kan någonsin mera bli
som det var förut. Barnet beklagar sig,
det är barnet som är offret, barnet en-
samt. Och eftersom det inte kan förstå
har det ingenting eller mycket lite till
övers för föräldrarnas olycka-

Men anter ni änd.å inte art en tkilsmässa
ibhnd. kan odra att föred.ru framför tra-
siga bemf ör bålland.en?

Jo alldeles säkert. Jag tänker då sär-
skilt på sådana familjer där söndringen
är total (fadero eller modern är alkoho-
list, modern prostituerar sig eller föräld-
rarna hatar vatandn). Jag tänker också
på ett fall där fadern krävde att hans
äiskarinna skulle bo i hemmet. Under
sådana förhållanden är det självklaa
bättre att barnet får komma i en annan
miljö och slippa dåliga föredömen som
kan skada. Men också när det inte är
f.rägan om den sortens ytterlighetsfall
kan en skilsmässa bidra till att göra hem-
situationen bättre. Det gäller för det
mesta, när föräldrarna har ordnat det så
att de får en hållbar situation till stånd.
Framför allt gäller det, när en far som
lämnat hemmet fortsätter att visa intresse
för sina barn och betalar ett tillräckligt
underhåll för dem. Och jag vill gärna
framhålla 

^tt 
j^g känner till skilsmdsso-

familjer där barnen inte blivit offer utan
wärtom barn som andra barn. 'Det är
förstås lite uåkigt att vi inte har nån
pappa längre', säger en liten ättaärir.g,

'men vi har det i alla fall lugnare." En
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mor skrev till mig: "För min pojke blev
skilsmässan en lättnad. Förut var det gräl
jämt och ständigt. Hans far hade lätt för
att slå till, han slog hårt och pojken pi-
nades av att inte kunna försvara sig. Han
har aldrig försökt träffa sin far igen. Och
fadern har inte sökt upp honom. Och
därvid blev det..

Nästan alltid en emotionell chock

Reaktionerna var dock mycket olika
inom den f.amili las nyss talade om: 'Att
jag separerade blev en befrielse för mina
wå äldsta pojka4 men min äldsta flicka
blev märkt av de förfärliga uppräden
hon hade varit vittne till. Min yngsta
flicka däremot som inte hade sett så myc-
ket i den vägen sökte i början gärna upp
sin far, fast hon inte tog parti mot mig.
Men numera förstår hon..

Auer ni att d.et t'rån barnets synpankt
fu bättre med. separution än med. skils-
mässa?

För barnet kommer nog separation och
skilsmässa på ett ut. Fast i vissa fall har
ju en dörr lämnats pä glånt, det finns
hopp om a$ en vacker dag kommer all-
ting att ordna upp sig igen. Är det bara
separation hoppas barnet att fadern eller
modern kommer tillbaka. Men det hind-
rar ändå inte att det i så gott som de
flesta fall blir en emotionell chock.

Ocb om t'öräldrarna gilter orn sig?

Männen gifter nästan alltid om sig,
men bara to%o av de frånskilda kvin-
norna. Åntingen för att de är katoliker
eller för att de drar sig för att göra ett
nytt försök. I de flesta fall gär det inte
bra med omgifte därför att barnet på så

vis slits mellan wå hem. Det är ound-
vikligt med jämförelser meilan båda par-
terna och då känns olyckan ännu tyngre.
Barnet iakttar det nya paret, minns kri-
tiska anmärkningar och framför allt stäl-
ler det misslyckandet å ena sidan mot
ett lyckligt resultat å den andra, sånt hän-
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der ofta. Barnen har rätt att få komma
och hälsa på men besöken blir ofta plåg-
samma. För övrigt händer inte sällan att
modern motsätter sig att barnen hälsar
på fadern i hans nya hem. Det är också
påfallande att aänga fäder rätt snart
glömmer sina barn i första äktenskapet.
I början fu d,e angelä,gna om att ttäf.Ia
dem, om inte för annat så för att renwå
sig i världens ögon och försöka bevisa
att skulden inte ligger hos dem. Men allt-
eftersom ären gfu träffar de sina barn
mer och mer sällan. Kanske år jag hätd,
men en man älskar mest dem som han
har i sin omedelbara närhet. Det händer
ofta att hans kärlek och intresse vaknar
till nytt liv när barnen kommer i r8-
årsåldern, särskilt om det går bra för dem
i skolan. Men då vill barnen vanligwis
inte veta av denne far som har övergett
dem. Barnet glömmer nämligen inte. "Ja,
jag är bitter på honom. Det kommer jag

alltid att vara. Äldrig någonsin kommer
jag att förläta honom", säger en av dem.

Den verklige fadern ät den som älskar

En kvinna som iote gifter om sig och
som får ta hand om barnen blir därmed
familjens överhuvud. Men modern har
inte förutsättningarna för att vara bäde
mor och f.ar I ft&ga om flickorna kan
det ändå gä bn, men med pojkarna är
det mycket svårt. Sina svåraste problem
har de övergivna mödrarna med sina sö-
ner, därför att en pojke har behov av en
manlig auktoritet, vare sig han vill eller
ej. När fadern har lämnat hemmet är det
därför av yttersta vikt att barnen kan
vända sig tiil en man (lärare, fafi.a\ far-
bror osv.) som har intresse för dem och
som de kan ftäga till råds och ha som
föredöme. På det sättet kan modern få
större utlopp för sina specifika gävor, ge
ömhet och värme cch förståelse. lag an-
ser det vara utomordentligt viktigt att
modern får möjlighet att fylLa den roll
som tillkommer henne.
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Trcr ni inte att et, nltt äh,tenskap han
bl.i bckliet?

Om ett nytt äktenskap skall lyckas be-
ror som alltid helt på parterna själva.
En ung kvinna som var lycklig i sitt nya
äktenskap skrev till mig: "psn verklige
fadern är den som älskar, inte den som
är barnets upphov." Det är vackert och
riktigt. Tyvärr är dessa verkliga fäder och
mödrar sällsynta, de som kan älska. Att
kunna älska, det är en nåd som är ganska

få människor förbehållen. Jag har också
fått brev från barn som är lyckliga med
modern i hennes nya äktenskap. Så här
skriver en ung flicka till mig: "Jag har
min styvfar att tacka {ör allt, det är han
som har uppfostrat mig och han som räd-
dade min mor när min far övergav henne
för en annan kvinna; och det var han
som ville att j^g skulle få srudera, själv
var han enkel arbetare. Blir jag en dag
sjuksköterska, så är det tack vare honom.
Enda gången min far visade något in-
tresse för mig var r* jag fyllde fjorton
är. Jag var stor för min ålder och rätt
söt. Det smickrade honom att gå ut i säll-
skap med mig, prata med mig och berätta
för alla människor att jag var hans dot-
ter. Då bröt jag med honom och sa till
honom att när jag gifte mig så skulle
det bli min styvfar som förde mig till
altaret, för det är honom jag erkänner
som min far; och han och ingen annan
blir mina barns morfar och skulle
mämma dö före honom så blir det hos
mig han kommer att få bo till sin
död .. ."

För många ogenomtänkta skilsmässor

Har ni träffat rnänniskor sont ångrar att
d.e säild.es?

Påfallande olta är skilsmässorna inte
genomtänkta, det har jag sett av brev
som jag fått eller av vad jag hön i för-
troende av flöråld,rar. Hur många kvin-
nor har inte sagt eller skrivit till mig
att de aldrig, när de bestämde sig för

skilsmässa, kunnat föreställa sig hur det
skulle bli sedan. När de konfronteras
med ensamheten, när de ställs inför alla
svårigheter med ekonomi och barnens
uppfostran, när de blir tvungna att ätefta
ett arbete, då ångrar de att de inte tänkte
sig för wå gånger. Men framför allt är
det en sak som slår mig, nämligen hur
ovetande människor är. Under kritiska
perioder är det särskilt kvinnorna som
inte har en aning om hur de bör handla.
Och kritiska perioder intrdffar i alla dk-
tenskap.

Er bok h i själua oerket en skarp aarning
mot tkilsmässa,

Jag har inte lagt an på att plädera mot
skilsmässa. Som jag nyss sa, så finns
det fall då det är oundvikligt med skils-
mässa. Vad jag velat framhålla är de för-
fä,rIiga äterverkningarna på barnen. Men
är det inte innan man gifter sig man bör
tänka sig för? Om de vittnesbörd jag har
samlat kan bidra till att stämma unga
människor till eftertanke, då har min
bok fullt sitt syfte.

Allt har stulits ftån mig

"Yad jag älskade, det har jag fiörlotat.
Ladugården där korna stod intill var-
andra och sopade mig i ansiktet med
svansarna. Jag gick i gödselvattnet som
sa smack under gummistövlarna. Jag dls-
kade de röda hönsen och ankorna. De
båda dammarna, den ena grön och den
andra gul och dyig. Jag älskade körs-
bärslunden och ladan dfu jag, sprang in
när det var oväder. PL kvdllana lyssnade
jag till grodornas kväkande och paddor-
nas mjuka grrtglande. Och hasselbuskarna
med sina röda löv vid brunnen. Där bo-
ade hönsen i smyg och jag drack äggen.

Jag älskade ängen. Gräset nådde mig
ända upp till munnen och jag spottade
ut en grön saft. lag hade en röd sjalett
på huvudet för jag hade långt hår och
vinden blåste det i ansiktet på mig. Det
blåste alltid däruppe på högslätten. De
berättade om de hemska åren: när stor-
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men vräkte omkull det gamla päronträdet
i trädgården och ryckte upp hundra unga
äppelträd i märens trädgård. När åskan
slog ner i kyrktornet, det där året när
snön blockerade byn i en vecka ptecis
som i en saga. Och så på somrarna, när
det var petunior i fönstren, och dammet
där det var så skönt att gå barfota. Och
madrasserna som var fullda med orm-
bunkar som prasslade och doftade.

Människorna var så små, så små. Sä-

desfälten var oändliga under en himmel
utan gränser. Och den där iyckan kom
mig att skälva i hela min varelse.

Mina föräldrar, det var värmen från
spisen på vintrarna, den heta soppan tre
gånger om dagen. Aftonbönen. Och på
somrarna, hallon och tomater med salt
till. Grovt bröd som var grönt av mögel
i slutet av veckan; men gott i alla, fall,
smulorna var för sparvarna, särskilt när
vintern kom med snön,

I början trodde jag att jag skulle vänja
mig vid att inte längre se min far och
min by, att leva i stan med min mor och
hennes nya man. Men nu vet iag att så

biir det aldrig. Min mor ät lycklig här.
Min far frågar inte ens efter mig. Jag vet
inte ens vad som har hänt. Ållt har stulits
från mig.,

En vapenvägtare

En amerikansk sociolog, Gordon M.
Zabn, som gjon undersökningar rörande
katolska kyrkan och nationalsocialismen
i trakten kring S:t Radegund i den öster-

rikiska Innvierteln fick därvid tillfälligt-
vis veta att i detta avlägsna hörn hade

efter Anschluss något osedvanligt ägt
rum. Småbrukaren Franz Jägerrtätter,
som inte ens kunde stava rätt, vä,grade

att göra militärtjänst och ingen makt i
världen skulle ha varit i stånd att få ho-
nom på andra tankar. Han hade, som han
sade, förstått att Hitler var det Onda och
att katolska kyrkan och nationalsocialis-
men omöjligt kunde förenas med var-
andra. Varken hans närmaste eller hans
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släktingar, vänner, prdster eller advokater
kunde få honom att ändra mening. På så

sätt blev han en helt ensam man i sin
by och i sin hemtrakt. Men beslutet att
vägra vapentjänst i Hitlers arm6er och
aft helt ta på sig följderna därav gjorde
honom till hjälten i ett drama. Den 6
juli t943 ställdes han inför domstol och
den 9 augusti samma år blev han hals-
huggen i Berlin-Tegel.

Författaren undersöker med sociolo-
giska metoder i otaLiga intervjuer de en-
skilda detalierna i fallet och meddelar
nu resultatet i sin bok Er folgte seinent
Geutissen, Das ei.nsame Zeugnis des

Franz !ägerstätret, Styia, Graz, N7ien,
Köln, rq6z. Boken brister i vad man
fotdrar av en välkomponerad biografi,
eftersom den följer metoderna för en so-
ciologisk analys som sedan sammanfattar
materialet med största möjliga noggrann-
het. På det sättet får läsaren visserligen
inte något klart tecknat porträtt men kan
i stället vara säker på en saklig framställ-
ning.

Huvudproblemet är verkligen att för-
klara hur fenomenet Jägerstätter överhu-
vudtaget kunde komma till stånd. Hur
var det möjligt, att en obildad småbru-
kare kunde ställa sig mot en hel värld
i en så isolerad by som S:t Radegund 

-det finns inte ens ett postkontor där 
-där människornas uppfattningar redan i

och för sig är likriktade och dessutom
på den tiden var så ännu mer genom den
totalitära regimens tryck? Därtill kom-
mer att den katolska kyrkan, såsom han
fick uppleva den, inte uppträdde på ett
enhetligt sätt. Även om Pius XI klart och
tydligt hade tagit ställning mot national-
socialismen i sin encyklika Mit brennen-
d.er Sorge 1937, och även om kardinal
Faulhaber och biskop Gföhlner och
andra följde honorn 

- 
det var ju många

präster som satt i koncentrationsläger el-
ler blev avrättade 

- 
så hade likväl ö-

terrikes biskopar 1938 uppmanat befolk-
ningen att 1fis1q .j2, vid valet den uo
april. Det fanns inte bara politiska utan
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också moralteologiska direktiv som Jä-
gerstätter gjorde uppror mot. Helt visst
gjorde han det inte på så sätt att han
angrep sin kyrka, utan han stannade i sin
ensamhet utan varje slag av polemik.

"Låt oss inte därför kasta sten pä vära
biskopar och präster', skrev han, 'de är
ju också människor av kött och blod som
vi och kan bli svaga ... Därför kan man
lätt tänka sig in i det svåra beslut som
våra biskopar och priister stod inför ...
Låt oss inte göra det än svårare för dem
genom förebråelser än vad det redan är
utan detta. Låt oss hellre be för dem, så

att Gud underlättar för dem den stora
uppgift som de står inför' (r33). En
man som drar de sista konsekvenserna
av sitt motstånd när det gäller honom
själv, nämligen dödsdomen, anklagar inte
som långt senare Hochhut och andra som
inte behövde vara rädda för några följ-
der.

Jägerstätter vägrar att göra vapentjänst
och rycker inte in, eftersom han anser
Hitlers krig vara "diupt orätt. och ef-
tersom han som ktisten inte kan ta del
däri. För honom representerade Fiihrern
det Onda lika mycket som Cesar-tyran-
nen för de första kristna. Man föreslog
honom ivrigt att kompromissa genom
att göta sanitetstjänst. Men Jägerstätter
var inte någon principiell pacifist. För-
författaren 

^ntat, 
att han skulle ha anmält

sig till vapentjänst på österrikes sida, om
det inte hade kommit till Anschluss utan
som i Norge till motstånd mot Hitler.
Men Jägerstätter avböjde radikalt även
ett vapenlöst deltagande med den moti-
veringen att han genom en sådan över-
enskommelse inte ville belasta ett omo-
raliskt tillstånd också med en syod av
falskhet, nämligen genom den 'skenbara
tjänsteplikten. för att så undgå döds-
straffet (ro4). Det finns alltså inte ens

här någon möjlighet att komma undan.
Han vet det sedan länge och accepterar
att det bara finns ett pris för hans ställ-
ningstagande: hans huvud.

Det är märkvärdigt att i Jägerstätters

citerade brev återfinna den too som kän-
netecknar det sätt, varpå man uttry&er
offret i de första århundradeoas maftyr-
akter. Helgon som Justinus, Polykarpus,
Blandioa eiler Perpetua ger liknande ar-
gumeflt, när man bestormar dem med bii-
ner att likväl ge efter och medverka i
kejsarkultens formalitet. Jägerstätter sva-

rar på den erbjudna utvägeo att göra sa-
nitetstjänst: ,Vatken fängelse eller bojor
eller dödsdom är i stånd att rubba en
människas ro eller fria vilja. Gud ger
så my&et kraft som behövs för afi bera
allt lidande. Den är starkare ät alla vårl-
dens makter. Guds makt går inte att be-
segra" (rr4).

Också Jägerstätters sista timmar visar
denna hållning. När prästen bad att fä
läsa ur Nya testamentet för honom, ville
han inte. "I mitt inre är jag he]t förenad
med Gud", sade han med så strålande
ögon att prästen inte mer kunde glömma
det. Fader Jochmann, som följde honom
till schavotten, sade efter avrättningen:
.Jag kan bara lyckönska er till an ha
haft en sådan landsman, sorn har levat
som ett helgon och som har dött som ett
helgon. Jag är såket på att denna enkla
människa är det enda helgon som har
mött mig i mitt liv' (rz5). 

- 
Man

jämför Jägerstätter med Thomas More.

Robert Braun

Psykoanalys såsom universalmedel ?

Htu fölier (i KIT:s öaersättning) d.et

berd.abrca, tont bish,open ao Caernataca,
Mgr Sergio Möndez Arceo (föd.d. rgoT),
sh.reu nzed, anled.ning ao d.e rppseend.e-
oäckande tilldragelserna i d.et forna be-

ned.iktinAlottret Ntrestrd Sefr.ora d,e la
Resurrecci<in i Mexico. Efter att Rom
har tagit aostånd, t'rån d,e i munkgemen-
skapen under flera år genomt'örd'a psy-

koanalytiska försöken, har den föratua-
rand,e priorn, Grögoire Lernercier, k*.n-
g.jort klostrets omtand'ling till en 

- 
fi-

tom ban säger 
- 

>öppen institation>, Le-
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mercier, sont inte längre utöaar sitt präst-
ärnbete, ui.ll skapa en gemenskap sotn ar.t-

står från munklöftena ocb aälier en pslt-

Aoanafutiker till föreståndare. Han me-
nar: .För dt, adrd aårt nounkideal trogna
måsle ui aastå från munklöt'tena, I d.et

öppna klostret kan en rabbin, en stor-
mut'ti, en österländsk patriark, en kom-
munistisk fanktionh, en rorn.ersk hard,i-

nal ocb en ,t ofinondpostel bild.a en ge-

tuenrdrn grupp, Denna grupp d,iskuterar
icke i.d.öer utan analyterar lördomsfdtt
sina egna känslor..

Det bithopliga ställningstagand.et bar
långt mer än endast lokal betfi.else. Å
ena sid,an åd.agalägger breaet en katolsk
biskops uppfattning orn sitt berd.eäm-
bete acb ont si,n tiäntt, Å and'ra si.d.an

belyter d.et d.en hatolska kyrkans förny-
else i d.en i t'lera aaseend,en förairrad.e
ef t er k on ciliära s ituat i onen.

Mina Bröder och Systrar!

Tillåt mig att i dag tillsammans med
er inför Gud tänka efter. Emedan
nägra av våra bröder f.ramttätt inför of-
fentligheten, måste också vi hålla denna
beuaktelse inför hela världen. Vi skall
rikta hela vår uppmärksamhet på den
Helige Ande, som osynlig verkar i alla de

sociala och administrativa omvandling-
arna inom den synliga kyrkan och likaså
rör sig i varje enskild kristens hjärta.
I vårt biskopsdöme har Anden redan före
konciliet, men särskilt under och efter
detta, verkat på ea kännbart sätt. Denna
beredvilliga och läraktiga öppenhet för
hans ingivelser är säkerligen inte mitt
verk, men jag har gjort mitt bästa för
att fulLa min uppgift att läla, att sporra,
att uppmuntra. Vi har alla smäraamt fått
känna den nya tidens uppslitande spän-
ningar Själv måste jag förc er taga dem
på mig inför de förändringar, som den
Helige Ande f:amkallat i sin kyrka. Jag
måste urskilja dem, bedöma dem och
slutligen främja dem. På mig ankommer
det att för mitt folk i ljuset av Evan-
gelium tyda de verkligt betydelsefulla
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händelserna. På det sättet kan vi tillväxa
i tro och kädek.

Detta är en mycket smärtsam och svår
uppgift, ty den ställer på biskopen tre
krav: Han måste ha aktning för den en-
skildes frihet, så att han i varje män-
niskas ord söker hennes tankar och av-
sikter och den ande, som däri talar till
oss. Han får inte frukta överraskningar,
nyheter, okända andliga gåvor, ty "ds-
den blåser vart den vill". Biskopen är
också traditionens främsta vittne. Det lig-
ger honom om hjärtat att vi förblir
trogna mot trons och vishetens nedärvda
formuleringar, som bestämts av ett hel-
gat levnadssätt i det förflutna. Genom
denna radition ges gudomliga gåvor vi-
dare från generation till generation. Ge-
nom denna tradition förblir vi i kraft
av det apostoliska sambandet förenade
med biskopskollegiet, vars huvud påven
är. Och slutligen är och förblir jag en
mexikan, som vill tjäna Gud med sin
personliga egenaft, med sin alideles be-
stämda utbildning, med sina meningar
och åsikter, med en mogen mans levnads-
vanor, med sitt karakteristiska sätt att
handla och vara-

Hela Kristi kyrka är kallad att leva
sin tro i det mysterium, som känneteck-
nar denna tro och som ständigt skänker
den nytt liv och gör den rikare. Just för
att detta mysterium är en hemlighet,
måste det hålla den troende människan
i ett tillstånd av kamp och andlig spän-
ning, om hon troget vill följa den Helige
Åndes ingivelser sådana de uppenbaras
för henne i det mänskliga livets konkreta
omständigheter. Biskopen måste alldeles
klart inse de givna förMllandena, sär-
skilt i dag, då hela kyrkan synes skakad

av eo häftigt stormande Ande och bere-
der sig på att tillägna sig en värld vars
allmännaste erfarenhet är ständig föränd.
ring. Till följd av dessa förändringar ser
sig de kristna ständigt ställda inför olika
möjligheter, som man kort kan samman-
fatta så: antingen uppta utmaningen att
förnya de bestående strukturerna eller be-
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möda sig om att nyskapa formetna för
kyrkans närvaro i tiden. Med "förnyelse'
menar jag all strävan att förbättra vära
nedärvda strukturer, rena dem, förenkla
dem, ge dem nytt liv, antingen genom
att återföra dem till deras ursprungliga
mening eller genom att framställa dem
så att vår tid förstår dem. Med nyskapelse
menar jag allt det nya som springer fram
ur Andens verksamhet, allt sökande efter
något som tidigare aldrig praktiserats, nå-
got som man tidigare inte ens kunnat
föreställa sig, men som nu utgör ett svar
till den nya tiden och den nya livsstilen.
Just nu vore det förmätet och anspråks-
fullt av en biskop att genast vilja be-
döma, varifrån andarna kommer eller att
motsätta sig ett initiativ, som övergår
hans fattningsgåva eller icke stämmer
med hans egen måttstock, med hans sätt
att tänka eller hans regeringsplaner. Bis-
kopen måste veta, att kyrkan icke får sin
livskraft av en god förvaltning ett tek-
niskt planerande eller den kyrkliga hier-
arkins avgörande beslut. Allt sådant är
hjälpmedel för att ge kyrkan liv. De skall
säkta åt friheten ett livsrum, som är nöd-
vändigt för att Guds anrop i de troendes
hjättan skall få sitt klara och oförfals-
kade uttryck.

Om vi förutskickar allt detta, skall ni
lättare förstå, att jag som biskop, i en-
lighet med de grundsatser som jag just
nämnt, med en sann herdes omsorg all-
tid har understött de olika initiativ, som
i vårt stift förverkligats och funnit en
gynnsam jordmån. Några bland dem av-
såg att förnya det bestående, andra var
kanske uttryck för något djuplodande
nytt. Ett av dessa initiativ är benedik-
tinklostret uNuestra Sefiora de la Re-
surrecci6no, som har grundats med
mina föregångares gillande. Detta kloster
fick en stark utstrålning av kristet liv.
Där gjordes försök att på olika sätt för-
nya det benediktinska munkvdsendet. Li-
turgiska fester firades, vilka förutsade det
som vi idag kan glädja oss åt. Där
levdes ett föredömligt liv i fattigdom,

frid, arbete, välgörenhet 
- 

med ett ord
ett liv i kärlek. Även konstnärligt ska-
pande ingick däri. När jag fick veta, att
munkarna företog ett experiment med
psykoa;-.alys, understödde jag också detta,
såsom en herde bistår de sina. Jag vat
övertvgad om att det, i väntan på ett
kommande besked från kyrkan, kuode
vara en god och viktig erfarenhet för det
religiösa livet och för kyrkans närvaro
i denna vår värld. Åv allt hjåna har jag

deltagit i munkarnas och deras priors
växlande öden. Vi kunde inte hindra, att
vi mötte bristande förståelse. Missför-
stånd är oundvikliga; man måste uthärda
dem i trohet mot kyrkan. För några vec-
kor sedan gjorde den Heliga Stolen slut
på en lång process, som hade fötegåtts
av en apostolisk visitation. Utslaget gör
det omöjligt att fortsätta detta experi-
ment, dock utan att direkt förbjuda psy-
koanalysen. Vi måste böja oss för beslutet
och respektera det. Vi har ingen rätt att
strida om det. Som ni redan vet kom
för nägra dagar sedan, utan att jag kunde
hindra det, länka in det på andra banor
eller uppskjuta det, alla munkarna så när
som på tre till den slutsatsen, att tro-
heten mot deras personliga kallelse
krävde att de skulle avstå från sia kloster-
liv som benediktiner och inför vederbör-
lig myndighet be om dispens från sina
löften. Kanske har jag aldrig så tungt
som i dag känt bördan av och ansvaret
för mitt läroämbete. Konciliets biskopar
talade därom, när de tänkte på sitt eget
ämbete, och ännu mer, när de försökte
fatta kyrkans väsen och förstå hennes
medlemmar, de återlösta människorna.
Kyrkomötet har hittills bara antytt den
Helige Åndes mängfaldiga verkan inom
sin kyrka, som han enar och leder genom
sina nådegåvor. I dag vill jag påtaga mig
det fulla ansvaret att vata eder lärare i
tron och eder hjälpare i vår gemensamma
prövning av de andliga gåvorna. Mun-
karna i Santa Maria och deras beslut
borde icke framkalla en storm av ovilja.
I stället borde de vidga ert sinne och låta

89



Perspektia

er se en dynamisk kristendoms möjlig-
heter i vädden av i dag och öppna era
hjärtan för en bredare katolicitet och en
allomfattande vidsyn. Dessa män ät vära
bröder, och de behöver alltjämt vår för-
ståelse, vårt stöd och inte minst vår bön.
Vi måste upptäcka det sanna i deras be-
slut, uttrycket för en ande som vi icke
får utsläcka, även om tonen och tillväga-
gångssättet jämte valet av tidpunkt är
omwistliga, ja rcntav oriktiga.

En alldeles bestämd fara gör mig be-
kymmer, nämligen den att psykoanaly-
sen kunde inge ett överdrivet förtroende,
som skulle göra den till ett hdlsans uni-
uersalmed.el och en ersättning för religio-
nen. Därav skulle psykoanalysen själv ta
skada liksom dess brukbarhet i religiösa
sammanhang. Däremot oroar det mig
inte, att man söker och diskuterar nya
former för klosterlivet. Detta blir, medan
det anpassar sig till historiens gäng, allt-
mer sekulariserat. Följden blir, att man
lämnar klostren, ger upp vissa former av
gemensam bön, man grundar "sekular-
insdtut", ja, marr försöker grunda ge-
menskaper för kristna av olika traditio-
ner. Personligen känner jag smärtan av
att bryta med det förgätgna och styr-
mannens ångest när han utan sjökort be-
finner sig på öppna havet. Jag känner
mig fattig och tom men också luttrad,
eftersom man tar iitän mig det förflut-
nas rikedomar.

Mina Bröder och Systrar, inför dessa
händelser kunde jag som biskop vara
frestad att välja den kortare, lättare och
skenban också riktigare vägen, nämligen
att stelt och kort påminna om de kano-
niska bestämmelserna för att sedan reda
ut om ett kyrkostraff borde utdömas.

Möjligheten av en sådan våg gör mig be-
stört. Det är sant att bristen på tålmodig
kärlek gör varje nådegåva misstänkt, men
ännu mera misstänkt blir den som måste
bedöma nådegåvorna och gör det utan
ödmjukhet och tålamod. Om han brister
i kärlek, så väcker han misstroende,
omöjliggör varje samtal och frammanar
risken av en slutgiltig brytning. Mina
älskade Bröder och Systrar, i dessa dagar
är vi som aldrig förr ett skådespel för all
världen. Omvärlden har utan förbar-
mande dömt oss, liksom de en gång
dömde Herren. Men vi är i vära hjånan
förenade med våra vänner och fulla av
förtroende ber vi den barmhärtige Fa-
dern, att Guds mångfaldiga verkande
bland oss icke må råka i vanrykte. Ge-
mensamt hoppas vi, att Kristi ljus, vars
nådetecken vi är, må sträla fram klatate
ur detta trångmåI, för att förkunna det
glada budskapet för dem som ännu blott
anar det och för att helga dem som är
hans förtrogna. Stå vid er biskops sida!
Må vi ömsesidigt stärka varandra med
våra böner! Jag uppmanar de troende att
bedja följande förböner: För Santa Ma-
rias munkar, att Gud i denna stund up-
penbarar för dem sin vilja och stärker
dem till att v^ta honom trogna. För på-
ven och vår biskop, att de i gemenskap

och samförstånd må finna kädekens och
rätwisans vä9. Att kärleken mä växa, att
vårt samvete mä vata känsligare än de
skriftlärdas och faris6ernas.

Från det biskopliga huset i Cuerna-
vaca, dit jag hat dragit mig tillbaka i
stillhet och bön och till samråd med
några prästerliga medbröder, välsignar
jag eder i dag, lördagen den 17 juni
i Herrens fu ry67.

Sergio, biskop aa Cuernaaaca
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Östen Sjöstrand: I larrilntanne$ tecken, Stod<holm ry67.
Bonniers z6:5o.

I den allmänna omsmältningsprocedur som all modern svensk diktning befinner
sig i kan man hitta många säregna alster. Och det är nog inte för mycket sagt att
det krävs en hög grad av mognad av den författare som vill skapa angelägen och

tidsenlig dikt utan att av virvlarna slungas ut mot det extrema.

östen Sjöstrand har denna mognad 
- 

man frestas att säga det 
- 

från sin
första diktsamling. Någon kanske minns att Lechard Johannesson i 4o-talet ocb

id,öerna ville se diktsamlingen anio, 1949, som en stilla, nyanserad men tydlig
stämma, som distinkt uttryckte efterkrigstidens intellektuella stärnningar. På samma

sätt skulle man nu om I aatlunzannens tecAen kunna säga att där finns vära egna

tankar om människan och världen av idag. Men vi har ingalunda att göra med en

debatterande diktsamling av håkanssontyp. Tankarna, reflexionerna och känslorna
föds associationsvägen. De är inbyggda i diktens mekanism och fungerar i dikten.

Sjöstrands dikter är självändamål utan att isolera sig från något mänskligt eller
världsligt. Det känns oerhört angeläget att i vårt fastlåsta debattläge, där l'art pour
l'art står mot diktens politiska underkastelse, poängtera hur Sjöstrands dikter pul-
serar: suger upp id6er, visioner, ting, myter, historia och omsmälter detta till en

dikt utan biavsikter, men en dikt som engagerar både estetiskt och cerebralt, föder
id6er och associationer. Här finns mognaden attväga ge konsten allt.

Den första dikten i diktsarnlingen heter Visbeten. Och inte oväntat vill Sjöstrand
se visheten i

"människohavets mutationer, det inre hav som också det häver sig mot
månen, nägra grader varmare: hos oss 

- 
dina medskapare, Gud!"

Liknande tankar har Sjöstrand uttryckt tidigare, bl. a. i titeln på essäsamlingen

Vfuld.en skapas oarje dag, t96o. Det är på denna tankegrund 
- 

världens kon-
tinuerliga skapelseprocess och människans roll som medskapare 

- 
som det varit

möjli$ att forma diktsamlingens rika och lödiga kultursyntes, där antika myter,

ryska sagor, rymdfarkoster och laserteknik utgör delar av en sammanhängande helhet.
Allt detta är människans visdom och Guds verk 

- 
bäde Minerua och Hagia Sofia'.

Sådana sammanställningar är förvisso inte nya i Sjöstrands författarskap. I En ainter
i Nord'en kunde vi läsa om Kungsgatan och Vintergatan, orn argonauter och astro-

nauter, men i denna diktsamling har ryngdpunkten förskjutits framåt mot nuet och
framtiden. En recensent har t. o. m. talat om eo science fiction-lyrik. Och visst kan
man tala om sådan när dikaamlingens välawägda rytm markeras genom avsnitt med
titlar som Minneskaanta och fad,e-oats. Men det rör sig inte om en vanlig science-

fiction i de oändliga tekniska möjligheternas tid och inte heller på uwecklingens
ödesbrant. Tekniken intar bara med all rätt och fullkomligt naturligt samma fram-
skjutna plats i diktningen som den har i livet. I själva verket är vi fortfarande
kvar i sökandet, i det ofullkomliga, på iakt efter lösningen. Diktaren

,föredrar de som söker
framför de som vet.'
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och den mänskliga situationen antyds mer ån en gäng som en tillvaro i den mykenska
labyrinten, som ett sökande efter Ariadnes tråd.

Låt oss säga att denna spänning mellan det moderna och antika myter är en av
de vitaliserande dragen i Sjöstrands diktning. Men det intressanta, det allvarligt
meningsfulla och det poetiskt {ruktbara är sciencefictioninslagens funktion. Och
vi har sett den funktionen verka tidigare i Sjösrands lyrik, det är helhetssynen
på andligt och materiellt, på konst och verklighet, en ny vädd med märkiiga samspel:

- 
till Dikten,

den termonukleära energin,
den befriade Gemensamma Anden. Och jag visste
vad de stora talen
undanhåller, vad de mätande sinnena,
den jämförande tanken,
ej ensamma förmår.

Och metafysiken är i Sjöstrands dikter inte främmande för fysikens hjälp. Eo
dikt om den första sputniken slutar:

Som förut: en skapelse i utveckling!
När
skall vi 

- 
sfts1 väderleksprognosen

från 38 5oo mil 
-lyssna till samma kompletorium från månen?

Här som på så många andra ställen är det teknikens kommunikativa effekter
som betonas. I denna dikt rör det sig om ett kompletorium, i en annan, en agentdikt
Attlyssnat, överförs ett budskap om mänsklig solidaritet genom en sinnrik sändar-
anläggning. Men också energin och materien ställs i sällsamma relationer till verk-
lighets- och trosföreställningar

Vi mindes 
- 

| paussn utanför det sökta
kraftfältet 

- 
211 i detta kött

tog Krisrus sin boning.

eller

En ledande materia? En obruten vilja, tån uran till bly,
i hettan och syran?

Visst är det dessa terminologiska dikter som mest faller läsaren i ögonen, som
ger diktsamlingen dess karaktär och står klarast för minnet genom sin precisa be-
tydelse, genom sin språkliga egenaft och genom sitt metafysiska budskap, men Sjö-
strand har varit alltför klok och yrkesskicklig poet för att driva detta till man6r.
Visst kan man i en strof som denna

xJ,',ff :'-1"tt:'"1, ä|I:ffiT" 
i s j ären'

ana en srävan efter nytt välljud och förnyelse av poetiskt språk, men överlag ser
man helt andra och väsentligare motiv bakom ord- och symbolvalet. Och vi gör det
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därför att det stora flertalet dikter är mer konventionella i språk och stil utan att
därför förlora i styrka och angelägenhet. Här finns hela den arsenal av uttrycks-
precition och poetisk vision, av världsrnedvetenhet och historisk dimension, som
gjort att östen Sjösuand sedan länge framstått som en av vårt lands allra mest
berydelsefulla diktare.

När man efter avslutad ldsning återvänder till det inledande mottot av Edith
Södergran: "Dikter om kosmos kunna endast vara viskning21., förstår man något
man anat under hela läsningen. Är det inte något fel när så många halvsmälta,
agitatoriska litteraturalster höjer sina skränande röster till det ohörbara? Är det inte
riktigare att med en kristallklart modulerad viskning locka till tystnad och upp-
märksamhet? Tyvdrr måste vi nog alla lågga ifån oss Sjöstrands diktsamling utan
att veta om vi uppfattat allt, om vi hela tiden hört rätt, om inte också våra öron
har fade-outs. Men till våra minneskvanta sällar sig viskningen som skär in mellan
kä,mpar na i stridsögonblicket:

tjuren och tjurfäktaren, öga mot öga. Hornen sänkta,
Klingan lyftad ...

Men: mot denna bakgrund kan jag också säga, att endast den sublimerade kär-
leken upptäcker en möjlig värld:

framtiden!

Lars Melin

Jean Guitton: Dialogaes
a'uec Paul VI. Paris 1967.

Boken är unik. Vi får del i vad en
regerande påve och en filosof och uni-
versitetsman yftrat i sina mycket person-
liga samtal med varandra, och detta hän-
för sig dessutom till vår egen tid. Något
sådant har hittills aldrig hänt i kyrko-
historien. Dessa samtal, som fötts mellan
den nuvarande påven Paulus VI och den
franske filosofen Jean Guitton (CREDO
publicerar i detta nummer etr artikel av
honom, se s. 7r) påbörjades redan
r95o. Den dåvarande Mgr Montini ar-
betade vid den tiden i statssekretariatet
och Jean Guitton var eo ofta sedd gäst

i vatikanska kretsar. Men deras samtal
täcker också de senaste åren.

Kanske kommer Guitton i de nu av
honom publicerade dialogena till tals
mer än vad man ibland skulle önska.

Men man Ifu ändä och framför allt en
inblick i hans samtalspartners sätt att
tänka och att ta ställning till problemen.
Redan den omständigheten att Paulus VI
har tillåtit att dessa samtal utlämnas åt
offentligheten säger mycket om hans ka-
raktär. Det är tydligt att påven har ett
oemotståndligt behov att inte förbli en-
sarn om sina avgöranden och sitt hand-
lande. Han vill låta ald1a 

- 
i detta

fall bokens ldsare 
- 

ta del av vad som
försiggår inom honom själv.

Samtalen ligger på en hög intellek-
tuell nivå. Dialogen visar alla tecken till
att påven på ett ovanligt vaket och käns-
ligt sätt är medveten om att ha ett per-
sonligt ansvar, som han varken kan
komma ifrån eller dela med någon an-
nan. Man märker också ett nästan lidel-
sefullt bemödande att borra sig in i pro-
blemen såsom de ställs av situationen,
att genomtränga dem helt för att finr'a
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en lösning som svarar till hans ideal.
Även den självkritiska reflexionen tar

stor plats. Vad han har sagt och gjon
måste han tänka över. Vad han dittills
oprövat tagit upp måste han dra i wi-
velsmåI. Hans eget handlande måste stän-
digt konfronteras med de krav, erkända
eller bara anade, som ämbetet, tiden eller
offentligheten ställer.

Mitt upp i allt detta är påven inte
någon osäker människa. Det kan natur-
ligwis vara svårt för honom att fatta ett
beslut som för till handling, när han har
ett så högt uwecklat medvetande om pro-
blemen och utsätter sig för en så sko-
ningslös självanalys. Men denna svårig-
het kompenseras av den klarhet, varmed
han motiverar besluten, liksom av den
skepsis, varmed han prövar sina moti-
veringar. Dänill kommer att en av denne
påves viktigaste egenskaper är att aldrig
släppa taget, så att han i längden över-
vinner sin bräckliga hälsa, alla mot-
gängar och bakslag och alla påtryck-
ningar utifrån.

Boken innehåiler givewis inte några
politiska eller kyrkopolitiska sensationer.
Även om påven skulle ha talat om så-

dana ämnen 
- 

vissa sammandragningar
i texten gör det troligt 

- 
så har Guitton

varit diskret nog att för närvarande inte
publicera detta. Deras samtal rör sig
främst om religiösa, teologiska, histo-
riska, filosofiska och litterära ämnen. På-

vens tänkande kretsar framför allt kring
fågan, hur han skall kunna göra rätt-
visa åt sitt ämbete och dess krav. Det
djupa manliga allvar som behärskar dessa

analyser, som en människa med höga
krav utsätter sig själv och sina möjlig-
heter för, har något skakande i sig.

På ett annat plan i dessa samtal rör
sig analysen av vad man något fult har
kallat påvens "Hochhut-komplex". Pau-
lus VI nöjer sig inte med den redan till-
räckligt komplicerade frågan om vad
Pius XII borde ha gjort för att göra det
rätta och det möjliga. Som son till en
politiker och tidningsman är han också
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upptagen av ytterligare ett problem: hur
den allrnänna opinionen kunde uppfatta,
förstå och tyda Pius XII:s göranden och
låtanden.

Det är alldeles tydligt att Paulus VI
också är bekymrad och oroad för att han
skulle kunna försumma nägot av vikt och
betydelse i utövandet av sitt ämbete. Och
dit räknar han även funktionen ltt vara
ett moraliskt samvete för hela mänsklig-
heten, att inte i tid, inte rydligt, inte
högt, inte klan, inte uttrycksfullt nog
kunna ta ställning till något avgörande
problem i vår med så mycket sprängstoff
laddade tid. Denna fruktan kommer ho-
nom att full av oro se på världshändel-
serna, tvingar honom att skriva, att med-
dela sig så fort de tillspetsas på ett kris-
artat sätt.

Om en sak råder det inte något tvivel.
Paulus VI är 

- 
ä ena sidan 

- 
fast för-

knippad med den italienska katolicismen
genom sin härkomst och allt ifrån sina
ungdomsupplevelser. Hans tid som stu-
dentpräst i Milano har satt djupa spår hos
honom, ftamf.ör allt genom hans djupt
kända sympatier för intellektuella yrken
och människor. Han vördar i deo enkle
själasörjaren Bevilacqua från Brescia,

som han upphöjde till kardinal, sin präs-
terliga förebild, han uppskattar i Mgr
Colombo en skarpsinnig och tiiiika livs-
nära teolog. Men hans egentiiga kädek
är 

- 
ä andra sidan 

- 
trots alk dgnad,

det kritiska intellektet och dess represen-
tanter. Däri känner han sig djupt för-
bunden med den nadon, där ett passio-

nelat tänkande hör till livet, med frans-
männen.

Den ende som varken är italienare el-
ler fransman, men ändå ständigt tycks
vara näwarande i påvens tankar, är John
Henry Newman. Med honom känner han
sig förenad på ett nästan kamratligt sätt.
Dennes livsväg ger honom anledning till
en lika djupsinnig som mänsklig medi-
tation över dilemmat mellan konversion
och ekumenik.

Man skulle kunna sammanfatta sina
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intryck och säga, att sensibilitet, ansvars-
medvetande och realism kännetecknar
den nuvarande efterträdaren till Kristi
förste apostel.

LC:t

H jalmar Sund6n:. Männi'-
skan ocb religionen. Stockholm
r 96r. Diakonistyrelsen r r:-.

Denna försenade anmälan aktualiseras
av att f.ötfattaren nyligen blivit utnämnd
till professor i religionspsykologi vid
Uppsala universitet. Föreliggande skrift
är en kortare, populärt hållen samman-
fattning av tankar, som utförligare fram-
lagts i hans stora verk .Religionen och
rollerna..

Det är tre föredrag som ligger till
grund för 'Människan och religionen"
och som i sin rur karakteriserar Sun-

d6ns tänkesätt och hans speciella syn på

religionen. Den äldre, naturvetenskapligt
präglade uppfattningen om religionen, så

framhåller han i sitt första föredrag, har

velat reducera religionen till en psyko-

logisk illusion. Men detta har inte oågot

berättigande, eftersom religionen fram-
står som en relation mellan människan
i sin helhet och tillvaron i dess helhet.

Sålunda är religionen inte något onor-
malt utan eo dimension av människans
existens. Ått man i det förflutna ville
avlåråa religionen som något förkastligt,
så menar författaren, har sio grund i att
man inte tillräckligt beaktade, att reli-
gionen inte enban är ett system av ab-

strakta läror utan i första hand en del av

livet. Religionen kan således betraktas

som en nödvändig teferensram och sam-

tidigt ett rollsystem, utan vilka de flesta

människor inte kan klam sin situation.
I sitt andra föredrag om .Tron i psy-

kologisk och teologisk belysning" fort-
sätter författaren på samma tankelinje.
Han föreslår en definition av tron, med

vilken han vill tillfredsställa såväl teo-

logen som psykologen: "Tron är männi'

skans relation till Gud, dvs. till det upp-
levbara gestaltat medelst den kristna up-
penbarelsens referenssystem, vilket vä-
sentligen är Bibeln" G. :6). Enligt Sun-
d6ns uppfattning kan psykologin ta troo
under konuoll. I samband med detta häv-
dar han, att teologin i människan borde
se en odelbar enhet. En själ som en av
kroppen skild substans är enligt hans me-
ning för det moderna vetenskapliga tän-
kandet bara en belastning. "Siälen"
borde omförklaras även av teologin som

"hela människan i hennes relation till
Gud".

Kristendomen 
- 

så framhåller han i
sitt tredje föredrag, är som reterensram
och rollsystem den främsta bland världs-
religionerna, men behöver de icke-kristna
religionerna scm korektur och komple-
ment. Upplevelsen av Kristusrollen är
viktigare än Kristi lära, varvid "kosmos
som av människor upplevbar person är
identisk med Kristus" (s. 6:). Intressant
är beskrivningefl av det sätt, på vilket
det indiske Sri Äurobindo upplevde till-
varon: inte på ett personligt vis utan som
den oändliga personen. 

-Vi kan instämma i Sund6ns djärva
försök att lösa många gränsfrågor som
ligger på skiljelinjen mellan teologin och
religionspsykologin, och också medge, att
han lyckas kasta nytt ljus över en del
frågeställningar. Ändå kan från den
kristna teologins sida väsentliga invänd-
ningar riktas mot hans teser. Från pro-
testantiskt håll har detta skett genom

Josef Hartlers bok "Religiös roll och
Kristusliv" (Lund 1966). För egen del
kan vi inte godta någon relativisering av
kunskapen, som om den mänskliga kun-
skapsförmågan inte vore i stånd att
komma fram till kännedom om verklig-
heten såsom den är. Religionernas värde
kan från teologisk synpunkt inte anses

bestå i första hand i den praktiska hjälp
de ger, så att de inte skulle vara mer än
ett komplement till psykoterapin. Man
får inte heller glömma, att religionen på-
lägger oss bindande förpliktelser. Dess-
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utom räcker det inte att anse Gud som är utgivaren en aning för optimistisk, när
tillvarons helhet upplevd som person. De han menar att en ideologisk kamp inte
kristna tänkarna har i Åristoteles' spår längre förekommer inom vetenskapen.
under århundradenas lopp röjt upp lo- Men det är förtjänstfullt att på den kate-
giskt hållbara vägar, som leder till Gud. ketiska teologins område eftersträva ett
Att bortse från sanningsfrågan, detta möte mellan profant och kristet och att
skulle betyda att komma i närheten av därmed på ett bestämt plan motverka
Tolstojs "kristendom utan Kristus". Vad skilsmässan mellan förnuft och tro. För
själen beträffar måste distinktionen mel- skandinaviska läsare kan det vara särskilt
lan denna och hjärnan under alla om- intressant, att professor Jorgen Hviid,
ständigheter upprätthållas. Köpenhamn, berikat artikelsamlingen

Konfrontationen med Sund6ns bok med ett arbete om psyke och religion hos

kan trots allt för såväl troende som icke- handikappade barn. Hans metod är den

troende vara givande och fruktbärande. numefa så vanliga: att le1', individer 
-i det här fallet: barn 

- 
besvara vissa

Josef Bencsik sJ frågor och att ur deras svar dra psyko-
logiska och pedagogiska slutsatser.

Praktiker, framför allt psykologer och
kristendomslärate, kan få tankeställare,
när de läser boken. Man får härvidlag
inte glömma bort den referensram, som
bokens titel ger detaljundersökningarna.

Pär Lagerkvist: Mari-
amne. Stockholm 1967. Bonniers
23i5o.

"Han var en bild av människan, hon
som uppfyller jorden men vars släkte en
gång skall utplånas från den och såvitt
man kan förstå inte kommer att lämna
något minne efter sig." Dessa rader står
att läsa på första sidan av Pfu Lagerkaitts
senaste toman Mariarnne men de åter-
finns också på den sista. Och däremellan
läser vi historien om konung Herodes,
vars grymhet inte ens den rena kärleken
kunde bryta och om hans mackab6iska
hustru Mariamne, vars kädek tycktes vara
förgäves. En meningslös episod i den
mänsklighet som skall utplånas och inte
lämna något minne efter sig?

Nej knappast. De wå personerna iso-
leras snarare i jordens och mänsklighe-
tens ödsliga meningslöshet och framuä-
der desto klarare med egen berydelse.

Ånd16 Godin (utg.): Du
cri å la Parole. Les Cahiers de
psychologie religieuse IV. Lumen
Vitae, Bruxelles 1967

Bokens titel väcker förväntningar.
Kanhända är ea skrik det första, som
en självständig vatelse åstadkommer. I
varje fall framkallar barnets första skrik
efter förlossningen glädjen över att 'en
människa har fötts till världen". Skriket
är dock inte mer än en början. Som så-

dant är det inte ens specifikt mänskligt.
Det är det första steget på en lång väg,
där människan småningom upptäcker, att
hon lever i en vädd och att hon har för-
mågan att få grepp om vad hon möter
och att rcageta på det. Vad som skiljer
henne från djuret är, att hon kan be-
stämma, hur hon vill svara på det hon
upplever. Hon har 

- 
ordet!

Nu rör sig Ändr6 Godins bok inte På
id6ernas höga plan. Vissedigen tycks de

olika författatna vara eniga om att även

troslivet börjar med ett skrik, men de vill
inte framlägga djuplodande antropolo-
giska och teologiska forskningsresultat.
Deras målsättning är praktisk. De är
angelägna om att låta den kateketiska un-
dervisningen dra oytta av modern bio-
logi, psykologi och sociologi. Möjligen
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Och den srama koncentrationen och den
naket rena stileo understryker samma
sak 

- 
de wå människornas oändliga be-

tydelse. De mejsias fram med kuslig tyd-
lighet i den våldsamma anspänningen då
den rena kärleken skall övervinna den
råa grymheten och då grymheten åter-
vinner sin egen oatur. Kampen är hård
men förloras av båda.

Det är knappast möjligt att läsa Pär
Lagerkvist utan att försöka precisera en
religiös position. Och av denna dömda
mänsklighet skulle man kunna tro att
föfiattaren har återkommit till den he-
roiska men pessimistiska världsbild som
uttrycktes i t. ex. Vid, Lägereld. Men
människorna i denna roman söker sig i
alla fall utanför sina naturgivna gränser.

Herodes Läter bygga ett tempel. "Till sin
egen ära gjorde han det, för att hans
namn skulle gå till eftervärlden, för att
han skulle bli odödlig". Och detta tempel
som han byggx til en gud han föraktade
och till sin egen odödlighet är hans

enda kommunikation med en verklighet
utanför honom själv. Utåt var han grym,
inom honom var hans hemlands öken-
landskap. Hans kärlek var förfelad, men
templet gav honom en sorts evighet. Men
templet i all sin överdådiga prakt utgör
också en skillnad mellan de wå huvud-
personerna. Mariamne hör till dem som
inte behöver något tempel, därför att hon
inom sig hade sin gudstiänst som hoo
när som helst kunde lyssna till. "Hon var
som ett träd som vinden fyiler med sitt
hemliga sus".

Och visst är det denna inre gudstjänst,
detta hemliga sus, som ger personerna
deras lyftning, gör dem till sant tragiska
gestalter och 

- 
framför allt 

- 
gör in-

dividerna ständigt levande i det släkte
Dsom en gång skall utplånas och såvitt
man kan fötstå inte kommer att lämna
något minne efter sig".

LM

Herbert Ti ngs ter: Noti-
ser on ku ocb död. Stockholm
r967. Norstedts 23iro.

Det är egentligefl inte så litet märk-
värdigt att man kan läsa igenom Herbert
Tingstens nya bok, Notiser om liu ocb
död, utan att irriterat fÅga sig vad man
egentligen har med dessa personliga fuo-
deringar om ditt och datt att göra. Men
denna fråga kommer först när man skall
försöka formulera sina intryck efter
nägra timmars underhållande läsning.
Under själva läsningen kommer texten
emot läsaren mjukt, angenämt och an-
språkslöst som ett otvunget samtal. Man
tycker sig lyssna och lyssnar gärna. Den
här gången är det nämligen inte vidund-
ret från TV-debatterna, åsiktsterroristen
från DN eller memoarernas självupp-
tagne bekännare som för ordet utan
Tingsten som bildad och belevad kon-
versatör.

Ätt det sedan sägs åtskilliga väsent-
ligheter gör inte anrättningen mindre
smaklig. Och det gör inte heller den
opretentiöst demonstrerade beläsenhet
som visar sig i expos6er över id6er och
debatter. Miljöbytet till Sydfrankrike har
tydligen inte bara verkat lugnande och
dämpande på Tingstens hetsiga tem-
perament utan också aktualiserat denna
landsändas store son, Montaigne.

Denna jämförelse med essäkonstens

store mästare är självfallet menad som
ett beröm, men också som ett försvar för
de alltför många personliga fönroenden
som den gamle mannen består oss med.

LM

Rune Pär Ol of sson:. Gs.d
beuare oss lör fähprosten! Panl
Norstedts 1967. tr:5o.

Rune Pär Olofsson räknas i vida kret-
sar som en kufisk företeelse inom
Svenska kyrkan, och en stor del av töre-
liggande debattbok ågnas ät att bemöta
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angrepp från mer eller mindte oförstå-
ende meningsmotståndare. Detta är bo-
kens svaga sida. Det kan inte vara till
glädje för någon att ldsa om kulturskri-
benters ojusta tacklingar. Sådana får man
ju helt enkelt tåla om man drister sig
att ge luft åt det minsta awikande
åsikter.

Och i Gud. beaare ott för fältprosten!
vimlar det av åsikter 

- 
de flesta av-

vikande. Rune Pär Olofsson har en falk-
blick för felaktigheter och anakronismer
inom kristenheten, och han hinner krama
möglet av det mesta innan boken är slut
på sid r38. Naturligwis kan ingen män-
niska ldsa boken i sin helhet och hålla
med om allt. Svårigheten är snarare att
tygla sin vrede när radikalismen syns allt-
för omotiverad. Men det kan ju alltid
vata väft att tänka på att det finns högst
skiftande åsikter om var gränsen går mel-
lan gammal fin tradition och nattståndna
kvarlevor från oupplysta tider.

Det är heller inte sådana gränsdrag-
ningar som gör att man lägger från sig
Olofssons bok med blandade känslor 

-det är negativismen. Jag förstät utmärkt
väl varför författateo vill dra fram smut-
sen i dagsljuset och jag tycker att det
skulle vara fel att hålla god min i elakt
spel. Men varför så sällan sätta fingret
på de värden som ändå förmår hålla kvar
Olofsson i denna usla kyrka? Och varför
inte använda den utomordentliga teolo-
giska populariseringsförmåga som så ele-
gant benat upp teodic6problemet i ka-
pitlet År Gud. allsmäktig? litet oftare?

L. M.

Paul Overhage: Experi-
men Menschheit. Fnnkfurt a.M.
r967.

"Experimentet mänsklighet. pägär rc-
dan för fullt. Människan har gjort sig
själv till objekt för den experimentella
naturvetenskapen. Den moderna biologin
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utforskar inte bara möjligheterna att för-
bättra människornas livsvillkor, utan
också att förändra själva hennes natur,
att finna nya skikt i hennes personlig-
hetsstruktur genom konstfulla manipula-
tioner. Människan blir liksom dissekerad

ända in i sitt innersta, alla biologiska
möjligheter utprovas experimentellt. I en
radikalt ny epok av mänsklighetens histo-
ria handlar det inte längre om de om-
ständigheter som människan möter, utan
hur människan själv rationellt kan styra
sin egen uweckling med sikte pä f.nm-
tiden. Experiment och styrande tycks er-
bjuda möjligheten att avskaff.a den idag
kända människan och att i hennes ställe
placera ett annat väsen.

De spännande och vissedigen även

skrämmande perspektiv och problem,
som i och med detta avtecknar sig, är
i denna bok icke föremål för en fantas-
tisk framtidsroman, utan för en såväl
nykter som kritisk vetenskaplig inven-
tering och undersökning. Biologen och
antropologen Paul Overhage, som blivit
känd genom sina arbeten och böcker om
evolutionens och hominisationens pro-
blem, berättar med kritisk saklighet un-
der lösenordet'experimentet. mänsklig-
het" om experiment och resultat i natur-
vetenskaplig forskning såsom de fram-
ställts och publicerats i den nästan oöver-
skådliga internationella facklitteraturen.

Mycket av det, som så skildras, är vis-
serligen "ännu trevande försök, plane-
rade projekt eller en lek med utopiska
möjligheter". Likväl hävdar Overhage att
såväl de redan reellt gripbara resultaten
som de framtida möjligheterna skall tas
på allvar. Han inskränker sig visserligen
till att frcrnlägga och kritiskt granska
sakläget och till att markera gränserna.

Men redan detta blir samtidigt en upp-
maning att pröva och diskutera läget så

att man blir medveten om vad uweck-
lingen innebär ur teologisk, filosofisk,
etisk, sociologisk och juridisk synpunkt.
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