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gäller det att undvika en del av de misstag som lätt blir följden av alltför grova
förenklingar. Visserligen Ifu
för det

flilsla

barrikader

för fransmännen

gärna nägot
särsLilt över sig, nästan nå-

got numinöst, men studentoroligheterna
vid Sorbonne i maj ry68 var inte något
uteslutande franskt. Tvärtom tycks de på

ett liknande sätt som 1789 fus franska
revolution kunna stå som modellfall för
åakiUigt som hänt vädden över, utomeuropeiska universitet inte uteslutna. För
det andra var åär givewis många som
skrek men få som tänkte. Ändå lyste
tankarna långt ifrån med sio frånvaro.
Tre studenter slog sig en dag ner i ett
litet konditori i Quartier Latin. De var
så utmattade am de inte orkade någonting längre. Men skylten de hade bar
parollen action! De kan på intet sätt beuaktas som rypiska för den upproriska
studenwädden. För det redje är det sant,

att Cohn-Bendit avbiijt all teori för att
istället skapa realiteter. Men det förblir
lika sant, att bakom de oroväckande aktionerna stod även tämligen klara id6er
om man bortser från en del med oavklarad emotion. Och när det gåller att
få grepp om id6ernas innebörd, så vore
det för det fjärde blåögt att söka deras
upphov i det yare nödläge som skaror
av snrdenrer befinner sig

till. De kan

i eller är pä vag

nämligen knappast räkna

med att fä vdxa in i en samhällsfunktion
som svarar mor deras utbildning och de

kan inte heller i ekonomiskt avseende
vånta att få mark under fötterna- Visst
spelade ekonomiska farhå.gor under maj-

revolten sin roll, men kämparnas nästan
ro-6828fi Credo.49:e årg. Nr 4,
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oåtkomliga seghet tillåter inte

att

för-

klara händelserna från rent ekonomiska
att reducera studenterutgångspunkter
nas motiv till omsorg
om det lilla jaget
och personlig kalriär. I stället för att
bagatellisera vad som skat och vad som

fortfarande håller

på att ske, bör vi

öppna ögonen för den verkliga bakgrunden till händelsekedjan. Vi vill endast
framhäva den sida som en kristen iaktta-

gare har

all anledning att lägga mitke

till. Under r8oo-talet spelade kristendomen åtminstone i Europa ännu en väsentlig roll om än i viss mån dold. Den
dåtida liberalismen
delvis fonbeståoch toleende hos dagens pluralitets-

proklamerade friheten
ransideoioger
som något slags- högsta värde. Var och en
skulle bli salig på sin fason. Bara kristendomen fick dem att födora sitt lugn.
De kristna var ju lika engagerade för sin
sak som de liberala för sin egen. Såg de
i kristendomen en allvarlig konkurrent
så var de i alla tall bundna vid kristendomen på ett vissedigen negativt men dock
reellt sätt. Dagens studerande ungdom
representerad av Sorbonnes studenwädd
känner inte längre srunma bundenhet,
-lika litet som liberalismen tas som ett
allvarligt livsfukådningsalternativ. Dagens
unga avböjer i självt verket den liberala
världssynen. De vill vara fria, men inte
från nägonting, utan fria för att eng gera sig
Lria för att binda sig vid något som -det är mödan värt att leva för,
ja kanske dö för! Dagens unga genera-

tion är djupt antiborgerlig. Inagination
atr po*aoir, detta slagord stod målat på
murarna i Paris: fantasin till makten!
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Inkörda former av samhällsliv tycks alltför mycket fungera som ett skydd rnot
bristen på id6er och som stöd för maktställningen hos en liten klick. Det vetkade
som en bekräftelse på allt detta, när det
var polisbatongerna sorn spelade en central roll i kommunikationen mellan sam-

hällets representanter och

en

upprörd

ungdom.

Konsekvenserna

av allt detta är täm-

ligen klara. De ktistna måste bli medvetna om vad som är väsendigt. Eljest
kommer kristendomen att kastas i histo-

Så hade därmed ett av grundmotiven för
generalförsamlingen nämnts, ja, de humanitära intressena var inte bara päträng-

ande, de

var i själva verket

allestädes

närvarande i Uppsala och det starkaste
engagemaoget fanns hos ungdomsdele-

g tetna vilket man ju kunde vänta. Det
var till stor del frågor med humanitärt
innehåll deras debattinlägg och resolutioner handlade om. (Ungdomarnas agerande visade också att de nog inte studerat de dokumerr som redan förelåg med
särskilt intensivt intresse.) Vid avslut-

riens soptunna.Bara sådana som har mod
att läta, sig ställas mot väggen, hat nå-

ningsgudstjänsten i domkyrkan genomförde ungdomar en demonstration i god

gon utsikt att imponera på en besviken
och teoriuött ung generation. Endast sådana som är villiga att ändra sitt liv,
kan skapa ett nytt förtroende och vinna
anhängare bland en ungdom som söker
och som i sitt sökande ibland slår över

ordning och efter vederbörligt tillsrind
från ledningens sida. Till generalförsamlingen in pleno riktade ungdomsdelegaterna eft >statement, med krav på att

i

oklokheter. Studenternas utmaning kan

ännu inte slutbedömas. Ingen bör dock
blunda för dess realitet. Alla har anledning att känna marken gunga under fötterna.

kyrkorna skulle upphöra att stödja poli-

tisk status quo och gynna de rika folkens
ekonomiska dominans, och att de skulle

hjälpa proletariatet världen över. Inte
heller

i

sektionernas arbete saknades in-

lägg med humanitär inriktning även där
ämnesområdet inte gav någon omedelbar
anledning därtill. Nu måste man dock

till

delegaternas heder konstatera att den hu-

manitäta trenden inte tilläts

Kyrhornas oårld.sråd.s liärd.e gmeral.församling

i

Uppsala skilde sig från de föregående

genom den dubbla påverkan utifrån den
ställdes inför. Det är kanske det mest påträngande av alla intryck den lämnat efter
sig till en utomstående betraktare. Två
olika umakter> gavs tillfälle till ett avsevärt inflytande på atmosfären. Det var
den humanitära trenden och det var den
katolska kyrkan.
Redan första kvällen kunde man lägga
märke till vad som var i görningen, när
nämligen Dr Visser 't Hooft, förre generalsekreteraren, i sitt anförande uppenbarligen garderade sig mot att betrakta insatser på det rent sociala planet som den
enda framkomliga vägen för ekumenik.
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bli den allt

behärskande. Inom tongivande kretsar var
man inte benägen att oIfua all ekumenisk

målsättning för enbart omsorgen om
människor som lider lekamlig nöd. Man
ville uppenbadigen ägna sig även åt andra frägor än sådana som egentligen faller inom FN:s ram. Så fötblev alltså generalförsamlingen i Uppsala togen sin
uppgift. Ja, ännu met: faran höjde späns-

ten. I vissa sammanhang kunde nämligen
under uppsaladtgarna de humanitära strävandena uppfattas som ett hot: skulle

allt mynna ut i

mediidande och med-

mänsklig omsorg och sen ingenting mera?

I stället kom den humanitära trenden
att bli oron i urverket. Visserligen har
den en tendens arc bli absolut, men den
har någonting bakom sig: den speglar
situationen i vdrlden. Generalförsamlingen
bestod provet. Man visade sig öppen mot

sht
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världsläget. Någon kristen självbelåtenhet syntes inte till och inte heller någon
rabies theologotum. Man visade sig lika
medveten om den egna uppgiften.

i vokabulär. Man har olika bedömningsprinciper och olika system av stillanader

tu längt ifrån allting klart.
Dr Eugene Clarson
betonade i en intervju sista koo-

tigande överenskommelser, ja, samma termer tycks inom kyrkorna ha olika innehåll. Diskussionsdeltagatna stod tydligen
inte på alldeles samma grund och det fick
framför allt sektionsarbetet lida av. Inför

ferensdagen att man inte får sätta förväntniogarna alltför högt på möten av
denna storleksordning och att man inte
kan vänta sig ekumeniska sensationer.

en vädd som väntar och kanske snart
tröttnar bör kristenheten vaxa en. Det
rådde det inga delade meningar om i
Uppsala. Därför kunde delegater och

få nytt hopp,
ny inspiration. Man kan få uppleva kristenheten som en realitet mer än under

andra känna splittringen som en black
om foten. Ju större rådvillighet världen
råkar in i, desto mer krävande känns det
kristna ansvarel Ju tydligare det visar
sig att dagens kristna håller på att vakna
upp ur en osund inåwändhet desto större
blir då intensiteten i den smärtsamma
upplevelsen av den sjukdom den kristna
kroppen själv lider av. Man kan för övrigt
möta samma smärta över splittringen
bland sådana som under sina mogna år

Givewis

Generalsekreteraren,

Blake

Deltagarna kan stimuleras,

vaÅ,agliga förhållanden. I Uppsala var
det framför allt den teologiska grundläggningen för social hjälpverksamhet det
gällde att ta sikte på. Häri ligger uppgiften för den närmaste framtiden. Delta,garna var faktiskt angelägta om att
förankra hjälpverksamheten i kristna mo26 döpa den! Både den evangeliska
och-den ortodoxa fraktionen av kristenhe1iv

ten har nu att arbeta sig fram till en
syn på vädden som är härledd ur tron.
Här kan man nog få konstatera att det
inom katolskt tänkande redan har gjorts
åtskilligt. För evangelisk teologi rör det
sig framför allt om en tillämpning av reformationens grundsyn. För den ortodoxa
kyrkan gäller det i stället ett nutida ut-

blivit katoliker och den kan stundom
till och med ta sig både desperata och
omogna uttryck. Delegaterna

i

Uppsala

levande, troende människor
gjorde
sådana erfarenheter alldeles- pe::agligt,
dock självklart utan desperation. Det råder inget wivel om Längre, att en längtan efter att pä nägot sätt läka de sår
som uppstått håller på att växa sig stark

tryck för en redan förverkligad livssyn.
Uppgiften hade man emellertid i Uppsala
fått en klar uppfattning av. Så mycket
mera smärtsam blev en erfarenhet man

längtan
-har förts fram till en punkt där
inte.

inte kunde frigöra sig ifrån. Andarna

göras. Här kan man skönja en klar vinst..

var eniga men de språkliga uttrycken avvek från varandra. Där rådde en linguistisk mångfald som i och för sig inte lade
hinder i vägen för umgänget
simul-

tantolkar och delegaternas språkkunskaper
kompletterade för övrigt varandra. Men
man upplevde ändå de olika uttryckssätten som skiljaktiga. Kristenhetens splittring ä:r nu en gång f.öt aLla inte bara en

uppdelning av de kristna i grupper som
är avgränsande från varandra av organisatoriska, geografiska eller språkliga skäI.
Splittringen har fakriskt slagit ut i skill-

men inte bara det, en växande

någon återvändo borde kunna finnas,.
där en framtida insats kan och måste

Det är ju alltid så med sjukdomar att
det inte räcker med att bara konstatera
dem; man måste väl känna sjukdomens,
afi
var det onda 5i6e1
innan man
kan- sätta
man nu

i

in

- terapi. Har
en meningsfull

Uppsala upplevt hur språkförbistringen, skillnader i vokabulär, bedöm-

ningsprinciper

och terminologi kan.
till enhet, kan rnat

bromsa strävandena

dock glädja sig

i

åt att profan

vetenskap

detta fall
som för övrigt vid många.
- tillfällen
andra liknande
bidrar till att
- målet. Vi har
visa en framkomlig väg till
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nämligen fått låra oss att språket alltid
dr sammankopplat med en grupp, ja, en
grupp av människor är i själva verket just
en i språket levande förståelsegemeoskap.
Kommunikation över språkgränserna kan
etableras när enskilda representanter för
skilda grupper möts. Så uppstår och växer

en ny

förståelsegemenskap

fram,

också

den byggd på mänskliga relationer. Kyrkornas världsråd har på detta sätt fått
bekräftelse på kanske gjorda erfarenheter
oväntat nog från modern vetenskap. Genöve skall ju inte fungera som någon
överkyrka. Kyrkornas världsråd grundades i avsikt att var^ en plattform för
tankeutbyte
ett instrument för aa
upprätta små- förståelsegemenskaper. Har
Uppsala visat hur nödvändigt det är att
€tt gemensamt språk fär våxa f.tam, nägot
som professor Edmund Schlink frän
Heidelberg för övrigt uttryckligen påpekat, så visar detta att Kyrkornas världsråd slagit in på rätt väg. Dess id6 har fått
förayad sanktion. I detta sammanhang får
man inte glömma alla de informella kontakterna på tu eller tre man hand vid
ett lunchbord, eo sen promenad i regnet
eller i Fyrishallens korridorer. De var
inte endast mänskligt betydelsefulla utan
framför allt ur teologisk och ekumenisk
synpunkt
sft natudigt förverkligande
av vår Frälsares
ord om att dfu wå eller
tre är församlade i hans namn diir skall
han själv vara mitt ibland dem.
En humanitdr insats är nödvändig. Det
har vi väl förstått nu i visterlandet. Men

för att göra hjälpve*so-heten till
bli

det

vi finna en ny förståelsegemenskap. I den meningen blir i daden bijr

måste

gens läge ekumenik

inte bara ett krav utan

en nödvändighet.

Så långt den humanitära trenden

i

Även den katolska kyrkan gavs en viss
generalförsamlingen.

Och vad som härvidlag f.örtjåtar noteras
är att det inflytande hon fick gick i precis samma riktning som humanitarisoens.
En av generalförsamlingens höjdpunk-
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bjuden av Kyrkornas världsråd för aa
vid ett plenarsammanuäde tala om ämnet:
de riLa och de fattiga folken. Hon väckte
redan från början uppseende då hon sent
på kvällen inför den redan något sömniga försa-lingen lade undan sitt väl
förberedda manuskript

det kunde rnan

- i ett spontant
ju läsa hemma
och
tal spelade ut hela sin vitalitet och

kvinnliga charm över eff auditorium som

vaknat och gav brusande bifall

en
upplevelse av det omedelbart talade -ordets
födösande makt i >ordets kyrka". Flennes
framställning var realistisk till plågsam-

het men var inte utan en viss optimism,
hennes sakkunskap är inte bara erkänd,
den övertygade.

Barbara 'Ward var tillika med sex andra
framstående katoliker generalförsam-

lingens gäst. Officiellt

representerades

den katolska kyrkan av femton observatörer utnämnda av Vatikanen på Kyrkornas väddståds inbjudan. Även bland
ungdomsdelegaterna fanns katoliker. Rom

möttes hela tiden med unalad vänlighet
och med ett intresse som för bara tio år
nedslag av
sedan inte var tänkbart
- befriande få.
otidsenlig katolikskräck var

Huvudintrycket

av

geoeralförsamlingens

öppna inställning till Rom visade sig redan första dagen. Påven Paulus VI riktade ett hälsningsord till generalförsamlingen som kom vänliga känslor att
Ilamma upp. Ett påvebudskap till ett
väddsmöte av icke-katolska kristna ffu
s6
nog betraktas som epokgörands
tecken på stigande ekumenisk tempera-

tur och en naturlig uppföljning av kardinal Beas brev

Uppsala.

roll vid den fjärde

ter svarade lady Jackson för, mer känd
som Dr Btbara I[ard, den välkända
engelska sociologen, som är katolik fast
många inte tänker på det. Hon var in-

i

till

reformationsjubil6et

Lund ry67. Yi skall inte här göra stort

väsen av att en

liten krets delvis

unga

katoliker visade en beklagansvärd brist

på gruppdisciplin genom att inte bara
kräva utan även upprätta något slags
natwardsgemenskap, oågot som även hos

Sedan. sisl

icke-katolska iakttagare väckte förvåning.
Viktigare d.r dä att jesuitteologen Roberto

kunna räkna den romersk-katolska kyrkan bland sina medlemmar. Beredvillig-

Tucci från Rom, huvudredaktör f.ör I'a
italienska
motsvarighet), inbjudits att vid ett plenarsammanträde behandla ämnet: ekumenik,
Genåve och Rom. Med uttryckssätt inaugurerade av Johannes XXIII och Andra
Vatikankonciliet presenterade han den

het att gå in genom den sålunda öppnade
dörren saknas inte heller i Rom. Skall
den katolska kyrkan ansluta sig till Kyrkornas världsråd på ett sä att såga organiskt sätt är dock en viss uweckling i
Genåve åtminstone önskvärd. Jämsides
med de nationella och regionala gemen-

accentförskjutning som skett i den katolska kyrkans ekumeniska attityd under

skaper som för närvarande är företrädda
vid Kyrkornas vdrldsråd borde nog oclså

de senaste decennierna. Han nämnde den
yngsta språkregleringen; den innebär att
man inte längre säger att deo romerska

den gruppering av kristna som kännetecknas av gemensam bekännelse oavseft
språk och nationell tillhörighet få sin

Ciailtå Cattolica (CREDO:s

kyrkan

är Kristi kyrka utan att Kristi

kyrka s*btisterar ihenne (vad man nu kan
mena med detta). Han menade också att
de psykologiska hinder som skiljer de

kristna

åt är minst lika stora som

de

dogmatiska. Hans synpunkter fick ett
slags verifikation genom att presskonferenser och estradsamtal med katoliker
som deltagare mänga gänger drog en
påfallande talrik publik. Värdar för ar
rangemangen var både generalförsamlingens ledning och Club 68
den för
detta tillfälle bildade sammanslutningen
av srudentföreningarna i Uppsala, den
kyrkliga, den frikyrkliga och den katolska.

hölls dessutom på ett
för Uppsala 1968 upprättat, informellt
Presskonferenser

presscentrum för katolska journalister.

Även på det organisatoriska planet
ägde ett remarkabelt närmande rum mellan Rom och Genåve, i det aa nio ka-

tolska teologer invaldes

i

Faith and Or-

der-kommissionen, ett av kyrkornas världsdess själ har man
råds centrala orgar

sagt. Därmed har -den katolska kyrkan
inte blivit medlem i Genöve, det måste
man ha klart för sig. Faith and Orderkommisionen är nämligen silnmansatt av
för nänarande r35
enskilda personer
som -endast representerar sig
själva. Man talade annars mycket om
möjligheten av fullt medlemskap i Kyr-

till

antalet

kornas världsråd

vid

för den katolska kyrkan.

avslutningen uttryckte generalförsamlingen sin ivriga längtan efter att

Ja,

ju den dimension öppnas där den katolska kyrkan hör hemma och kan nås på ett narurligt sätt. En vindbrygga skulle då så att
sdga fållas ut som den katolska kyrkan
utan bekymmer skulle kunna beträda.
Hon är ju
till sin yttre gestalt
- sammanslutning av kristna
visserligen en
representation. Dätmed skulle

människor hemmahörande i vitt skilda nationella, kulturella, geografiska och historiska miljöer, men ändå förenade i och
cniga om en enda trosbekänlrelse. Med
andra ord borde de förståelsegemenskaper

som redan existetar bland icke-katolska

kristna inte bara dekaga i det ekumeniska
arbetet genom den representation de re-

dan har genom de lokalt och oationellt
avgtänsade kyrkorna. De kring samma
bekännelse samlade borde också var^ tepresenterade som förståelsegemenskaper
och uppträda som sådana i Genöve. På
så sätt skulle den enhet som redan finns
dem emellan accentuerzrs. De skulle vara
aktionsdugliga inte eodast indirekt som
nu, utan även omedelbart. Att ta förståelsegemenskap som en förnyande utgångs-

punkt för vidare ekumenisk uweckling
blev den inriktning av frågeställningarna
som den katolska kyrkans närvaro vid
generalförsamlingen i Uppsala på ett
liknande sätt bidrog med som den humanitära ttenden. När en omfattande försåelsegemenskap alla kristna emellan kommit till stånd har i praktiken återföreningen nåtts. Det som sdan återstår att
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uträtta kan inte gärna stöta på oövervinneliga svårigheter. Kanske är den ökade
good will den katolska kyrkao genom sina observatörer och gäster i Uppsala
skapade åt sig i ljuset av detta förståelig.
Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala kunde glädja sig åt
en utmärkt fungerande lttre organisation. En stor skara unga människor, svenskar och utlänningar, var i ständig aktion
med att hjälpa, vägleda, transportera och
ge råd. De blev också vederbörligen hyllade för sin insats och påminda om sitt
ansvar och sina möjligheter genom påpekandet att Dag Hammarskjöld full-

gjort

samma funktion som de vid det
ekumeniska mötet i Stockholm \92t
både hans och de kristnas första kontakt

med de stora internationella

frågorna.

såväl frågor som svar hade tagit hänsyn
till vissa viktiga och nödvändiga distioktioner. Man kan nämligen inte tala om

klosterlivet som en enhetlig

företeelse.

Det gjorde man nu heller inte

utan

skilde på de
"aktiva" och "kontemplativa> ordnarna. Detta är inte minst viktigt i ett språkbruk som det svenska, där

man nästan ofrånkomligt från ord som
'munkrr- och uklosterliv" associerar till
det sätt att organisera sig och leva som
är de traditionella kontemplativa ordnarnas. Men än mindre kan man, som
man oftast om än outtalat gör, ställa
uaktivtu och ,kontemplativt" liv i motsats
varandra. Man rör sig nämligen där
med begrepp hämtade från skilda livsområden. Det rkontemplativa" hör hemma pä det rinre, livets, fromhetslivets

till

De gjorde sin insats mot mycket ringa ersättning. Offervilja är en dygd. I Upp-

plan, det ,aktivau på det yttre

sala var den närvarande.

det något sekundärt, men därmed också
något betingat och inte nödvändigt att
man inrättar sig i tillvaron på det sätt
man menar vara det lämpligaste föt
^tt
kunna förverkliga vad man anser vara
sin kallelse. Därför undgick man i dessa
program heller inte att ge ett intryck av

Klosterlia

i

tåra

d'agar

lät titeln på en serie pä fyr:. program i
Sveriges Radio. Dels var ämnet något
oväntat, dels var serien mycket välredigerad, intelligent och levande presenterad.

Programmen utgick från en konfrontation med livet inom kloster av traditionell, kontemplativ karaktär. Den förde

över förnyelsesträvandena inom den ka-

till försöken art inom
reformationens samfund söka återuppta

planet,
apostolatets och diakonins plan. Sedan är

,världsflykt" i negativ betydelse just i
fråga om de kontemplativa klostren, även

om

solidariteten med medmänniskorna
kom fram.
Ämnet är ytterst aktuellt och det vore

tolska kyrkan fram

roligt om man även i radion kunde
komma tillbaka till det. Dels är vi på

ordenslivet.

väg mot ett införande av klosterlivet här
i Sverige, dels står ordenslivet inför den
tvingande nödvändigheten att förnya sig.
Problemet är då inte enbart att anpassa de
traditionella formerna till nya samhällsstrukturer, utan kanske än mer svårigheten att låta den nya människotyp som

Givewis är det inte lätt att i ett kort
samtal ge ett uttömmande och för rnoderna, mer eller mindre sekulariserade
människor förståeligt uttryck för ordenslivet. Detta gäller i synnerhet det ukontemplativa> klostedivet. På den punkten
skulle man fått en klarare uppfattning
om vad det rör sig om, därigenom att
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växer fram på ett för den adekvat sätt
få uttrycka sig inom ordenslivets ram.
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\ /foa".n anestesiologi, farmakologi och medicinsk teknik har uwecklat
IVlmedel, som gör det möjligt att för kor,tare eller längre tid ersätta sviktande delfunktioner inom den mänskliga organismen. Man kan tänka på det
intravenösa droppet vid oför,måga att inta eller tillgodogöra sig föda, som
tillförs den normala vägen, på respira'torn vid upphord eller hotad spontanandning, på hjärt-lungmaskinen vid vissa operationer i brösdrålan, pä dialysapparaten vid nedsatt eller upphävd njurfunktion. Exernplen kunde flerfaldigas. Samtidigt som apparaterna blir alltmer full,ändade, framstår dock
överlägsenheten hos de stn:kturer, som narufen utvecklat för rfrägavarande
ändamåI, fullt klar. En kroniskt njursjuk parient, som behandlas'med hämodialys, upplever, helt bortsett från en ofta pressande psykologisk situation,
i regel ett sämre allmänt välbefinnande än en individ med en nonmalt fungerande njure och får dessutom icke sällan lokala symtom från nervsystemet, trots att de laboratorievärden, som ger en registrering av nju.rfunktionen,
kan hållas pä en acceptabel nivå. Detta sorn en praktisk erfarenhet och
eft exempel, men var ligger svårigftreterna?

I

i

trångrnåI,

så snart den levande cellen inte kan ersättas med någonting annat.

Att celler

forsta hand skall wå ting framhållas. Dels råkar tekniken

inte kan ersättas med annat är en truism vad gäller fortplantningsorganen,
ofrånkomligt också ifråga orn f<;r individen mer livsviktiga processer som
såriäkning, infektionsftirsvar och blodets gastransporr. Så ,länge celler inte
kan tillverkas syntetiskt, existerar alltså här praktiska och principiella gr'rinser. För der andra: om det är svårt att konstruera ett adekvat substirut för en
bortfallen funktion, är det ojzimforligt rnycket svärare att integrera
^pparaten i den biologiska organismen, så att dess arbetsnivå på ett smidigt
vitt
anpassns efter omständigheternas skiftande krav. Den intravenösa näringstillförselns pr,oblernatik, för att ta ett enkelt exempel, trigger inte i tillgången
på l?irnpliga in'fusionslösningar utan i bedömningen av vilka kvantiteter av
vad som skall tillföras, och sådana avgöranden kan inte ske utan regetrbundet
åtelkommande laboratorieundersrikningar. Att de naturliga reglerings- ocFr
styrningsmekanismerna inte kan utnyttjas medfclr, aft man ofta fär nöja sig
rned en relativt grov ,rdoserinp (detta ord taget i en mycket vidsträckt mening) och dra fördel av andra, ostörda regleringsmekanismers f.&mäga a*
tolerera och utjämna awikelser.
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En följd av dessa förhållanden är ett växande intresse för att ersätta obotligt skadade organ med friska organ, tagr\a från andra individer. Transplantationskirurgin har undergått en betydande utvec-kling under senare år, och
nya framsteg kan väntas. I dag dr transplantationer arr hornhinna, hud, käilsegment, benvävnad och njurar väl etablerade. Det pågående uwecklingsarbetet knyter sig närmast til,l överföring av benmärg, lever, lungor, hjärta octr
extrerniteter. Problematiken på detta område är inte i ftirsta hand operationsteknisk utan imm,unologisk. Organismen har fönmåga att igenkånna en genetiskt annorlunda cellpopulation som främmande odr svara med avstötningsreaktioner. Transplantation mellan enäggswillingar är i detta avseende problemfri men givetvis ett sällsynt undantag, och normalt måste den immunologiska reaktionen undertryckas med medel, som samtidigt minskar motståndskraften mot infektioner ocfi därför innebär ökad risk för komplikatio
ner i efterförloppet till operationen.

Transplantationetna och dödsbegreppet
Uwecklingen inom transplantationskirurgin har på ett indirekt sätt framkal-

lat en diskussion av dödsbegreppet, n'zirnligen genom att vissa organ har så
kort övedevnadstid uta,n blodtillförsel, att de måste tillvaratas så snart hjärtat slutat slå, eller helst innan hjärwerksamheten har upphöft. Drklens inträde kanske inte under alla betingelser på traditione,U,t sätt bör lokaliseras
till tidpunkten för hjärwerftsamhetens upphörande, den kanske kir anses ha
inträffat redan tidigare, orn en svår och obotlig hjärnskada föreligger octr
vissa vitala f'unktioner måste upprätthållas med artificiella medel? En sådan
tolkning vore fördelaktig ur uansplan'tationssynpunkt, eftersom lagstiftningen medger, att organ får tas från en avliden, förutsatt att inte denne
själv eller anhöriga har eller kan förutsättas ha invändrningar mot ingreppet
och vissa andra hinder inte foreligger. Nu kan man invända, att 1958 års
lag om >tillvar.atagande av vävnader eller annat biologiskt ,ma'terial från wliden person> i,nte kan äga tillämpning med utnyttjande av ett dodsbegrepp,
mot detta kan sägas,
som lagstiftaren uppenbarligen aldrig haft i tankarna
att lag,textax innehåll torde vara uttryck för en acceptabel etlk i fråga om
rätten att fOrfoga över en ,rdcid> organism, oavseft om ,begreppet >död> i
vissa fall skulle kunna definieras pÅ, annat sätt än det hittills vedertagna.
En lagändring eller en ändring i praxis skulle alltså te sig realistisk.
Både transplantationskirurgins och den medicinskra teiknikens utveckling
har emellertid på eft mer direkt sätt med d<idsbegreppet att göra. I båda
fallen rör det sig om undergången av strukturer, sqrn är avsedda att fylla
vissa uppgifter, och ett ersättande av dem med andra, tekniska eller biologiska, som fyller samma funktioner på ett mer eller ur-indre tillfredsställande
ry6
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sätt. Undergången av ett vitalt organ innebär inte endast en 1åminnelse mn
vår ege'n dödlighet, den betyder också ett faktiskt första steg mot individens
torala ,undergång i samma mån som ersättandet rned ett arti,ficiellt eller biologiskt str,bstitut ter sig som introd,trktionen av ett främrnande elernent, som
en störning av den egna integriteten. Det är ä ena sidan helt klart, att den,
som får sitt hjärta utbytt rnot någon anna.ns, &i.rmed inte upphör att vata
den han fu, ä andra sidan har, när det i det föregående har talats om problem
och begränsningar för både teknik och transptrantationer, den frågan lämnats
obesvarad, om det inte trots allt i en framtid vore möjligt att ersdtta v a r j e
förslitet organ med en apparat eller ett biologi,skt subntitut. Orn så vore
fallet, förefaller det odiskutabelt, att den ursprungliga individen kom bort
någonstans i processen, och rnan frågar osökt om ind,ividens dö<l kan närrnare lokaliseras i denoa hypotetiska selrvens av organbyten.
funktion framstår i samrnadrhanget som centmlt.
Begreppsparet struk&r
ju
Problemet är
att ersätta de strukf,urer, som oaturen har givit oes, med

-

andra, som kan fylla sarnma funktion. En basal svårighet hd.r dr, att vi i
mänga fall endast mycket ofullständigt känner de olika organens funktion,
de ovan antydda svagheterna i den långvariga hämodialysbehandil'ingen måste
rimligwis tillskrivas en sådan lucka i vår lrännedom om njurarnas arbetssätt
Transplantatet avslöjar här en fördel framför det av tekniken uwecklade
hjälpmedlet, i det att de,t förra inte kräver att vi lkänner alla dess hemligheter i detalj uta,n funger,ar ändå. Den tekniska ersättaren kan natunl,igwis

inte bli fullgod rned mindre än att organets exa,kta funktion är bekant för
konstruktören. Ofullkomligheten hos vår kunskap sätter här praktiska gränser fcir möjligLreterna att arbeta med subadtut av icke-biologiskt q.rrsprung.

Hjärnans särställning

När det gäller utbytandet av sjuka delar av organismen mot tekniska produkter föreligger emellertid också svårigheter av mer principiell och allvarl,ig natur, nämligen med avseende på hjärnans funktion. Det mänskliga inrtellektet kan visas ha egenskaper, som inte låter sig reproduceras av någon aldrig så sofistikerat byggd cornputer. Att tänkandets räckvidd är större än datarnaskinens kan i själva verket visas med hjälp av resultat från den exakta
vetenskapen sjäIv.l Om det existerar liknande, principiella gränser for möjligheterna att ersätta andra or,gan än hjärnan med tekniska hjälpmedel är en
,fråga, som här lämnas öppen
besvarandet av den måste knytas till en djupare analys av ftirhållandet mellan biologi och död materia.
Skulle den mänslaliga hjärnan bytas ut mot något skulle det således vam
att detta vore en >omöjlig)) op€ration är väl evirrot ett transplantat
I Jfr

-

Sverre Sörensoo: Människa och maskin.

I:
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dent ftir de flesta, ,men vilket är skälet? Rent operutionstekniskt vore svårigheterna praktiskt taget oöverstrg\iga, det gäller j,r.r ,inte Wara att få cellerna
i hjärnan att leva vidare genom att säkra blodtilLl'försel'n, framförallt måste
komrnunikation etablerras med den övriga delen av nervsystemet. En cerueau
isolö, för att i övenförd mening anyända ett 'umryck från nzurofysiologin, en
hjdrna, som inte kan registrera nägot av vad som sker i omgivningen via
syn, hörsel, lukt, smak eller and,ra sinnen, som följaktl,igen måste ha förlorat
all förbindelse med tid och rurm, som inte heller kan medverka till konta'kt
utåt med tal, skrift eller åtbörder, vore emellertid en hjärna, som he,lt tr,ade
mist sin funktion inom organismen som helhet, även qm man inte kan utesluta, att detta preparat skulle kunna kny,tas till ett intellekt, som tänker i och
på sin totala ensamhet! Möjlighetema att upprätta nerrnförbindelse me,llan en
hjå'rna och kroppen i övrigt får rned kannedom om regenerationsprocessers
fr;rlopp i centrala nervsystemet bedömas som mycket dåliga. Här ligger allrcå
ett betydande praktiskt problem.
Men ponera, att medicinen orrl några hundra år funnit på ett sätt att
transplantera hjärnor med fullgott funktioneltrt resulsat
återstår dä nägra
{rågetecken? Låt oss här återknyta till diskussionen om struktur
kontra funktion. Hjärnan har uppgifter, när det gäller styrningen av blodtrycksnivån,
upprätthållandet av adelwat andning, ternperaturregleringen osv., en rad
lägre fu,nktioner, sqrn teoretiskt borde kunna cjivertas av motsvarande strukturer i en annan hjärna. Man känner ju for övrigrt rätt väl lokalisationen
av de speciella centra som är ansvariga fc;r dylika uppgifter. Betydligt intressantare och mer svårgnip ar är hjärnans roll som substrat för medvetandet
vad psykiska akter motsvar,as ay på det neurofysiologiska planet är än sä
-länge mycket oklart Dock skall en f rnktion utpekas, som är av central
och ofrånikomlig betydelse, dels för att skarpt def,iniera den egna uniciteten
i förhållande till allt annat existerande och upprätthålla ett anpassat beteende
i förhållande till ornvärlden, detta redan på djurens nivå, dels för att möjliggöra insikt om den egna kontinuiteeten wärs igenom ett ständigt växlande
skeende, ja överhuvudtaget bilda en av de vä'sentligaste förutsättningarna ftir
ett medvetet liv med allt vad det innebär, nämligen minnet. Det är i dag
odiskutabelq aft mrinnet har ett strrr:Iturellt birckemiskt underlag, även dm
detta i sina detaljer inte är sänkilt väl känt. Minnet är j'u inte bara e,tt avtryck av gator och landskap man sett, böcker rnan läst, rnn:sik man hö'rt,
det är ju ookså en registrering av de egna infallen, de egna bedörnningarna,
de egna besluten och handlingarna, rned andra ond en avspegling av den egna
personens histori,a och i deaa avseende indmt knutet till sidor av personligheten, för vilka det kanske är mindre enkelt att kom,rnra ett mor,fologiskt
undedag Eå spåren. Den normalt funge'rande rnänniskan kan inte undvara
sitt ,minne, och det är mycket svårt att förestrilla sig en situation utan något
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d.öd.?

rrinne eller åtrninstone en omedveten påvefkan av efi.atenheter i det förflutna. Vad som inom psykiatrin har kallats minnesfria tillstånd är sällan
minnesfria i den meningen att all prägel från det förflutna skulle ha u,traredan förrnågan till verbal kontakt, som brukar finnas kvar, vittnar
ju om-en tidrigare inlärning av ett språk. Acceptenar rnran att minnet, både
som element i medvetandet och som det förfl,utnas rner omedverna inverkan
ds12ts

på vårt tänkande och handlande, är oupplösligt förbundet med vår individualitet, vår historia och det 'fortsatta förverkligandet av vära möjligheter, samt
att minnet h,ar
om än i sämsta fall bara till en del
ett strukturellt
- sig forhållandet
underlag, måste-sl,utsatsen bli, hur man än i detalj tänker
mellan fysiskt odr psykirskt, att människan har förlorat förutsättningarna för
både det specifikt mänskliga i sin existens och det, som på det rnest gri,pibara
sättet avspegl,ar hennes individualitet, i det ögonblick den egna hjärnan har
gått under.
Därrned har också ett svar på den i rubriken ställda f.rägan givits: hjärnans
dAl ar i en v,iss mening också människans. Det arltdr, mot bakgrund av vad
sorn sades om den >isolerade hjärnan>, givetvis inte träga om aft ,rcerebral,isera'> rrnänniskan
hjärnans integration i organismen i övrig är ju något

- att inför den vid hastigt påseende tänkbara visionen av
gndasl
liv via ett obegränsat antal successiva crganbyten definiera en av

essentiellt

>evigt>

kommande medicinska framsteg icke forcerbar gräns.

Begreppet >hiärndöö>

Den framlagda tesen om hjärnans särställning har också direkta tillämp
ningar på den debatt om begreppet >hjärndörd>, som förts i vårt land på
serrare tid. Med >hjärndöd> menas härvid ett tillstånd, då hjärnan erhållit
totala och irreversibla skador, medan en del andr,a vitala funktioner upprätthål,ls med artificiella medel. Detta senare är i själva verket nödvändigt, eftersom den totalt upphävda hjärnfunktionen också inkluderar ett utsläckande
av spontanandn'ing, temperaflrrreglering ocle blodtrycJrskontroll. P,atienten
kan emellertid genom att anslutas till en tespirator och genom kontinuedig
tillförsel av blodtrycrkshöjande medel färs att bibehålla spon'tan hjärwerksamhet 'under åtminstone ett par dygn efter det att tillståndet har inträtt. Givetvis är hela denna dis'kussion meningsfull endast under föru'tsättning att ett
så är ernellertid under
dylikt hjärnfunktions ortfall kan diagnosticeras
vissa omständigheter fallet. Den slutsats, som kan d,ras av det tidigare sagda,
är helt enkelt, att den >hjärndöde> är >diid>, trots att in'te hjärwerksarrntheten har upphört. Det bör observeras, att den etiska betydelsen av denna precisering av begrepper död> inte ligger i att mran är oförhindrad att avbryta
den >livs>"uppehållande behandlingen: även om >rdtrdn definieras som
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>hjärtdcid> vore eo såd,an åtgänd helt i linje med den katolska etikens syn
på användningen av s.k. extraondinära medel i lägen, där prognosen får bedömas som hqpplös.2 Betydelsen ligger i stället i att man i en framtid får
tänka sig möjl'igheten att inte avbryta behandlingen u'tan låta den fortgå en
kortare tid för att kunna tillvanata något organ under gynnsamrnast möjliga
som ,förut n:i.mnts, är etr sådant förfarande inte 'tillåtet med
betingelser
den dö'dsdefinition, som gällande lagstiftning på området fön:,tyåtter. Behovet
av en lagändring bedOms emellertid inte sqm särskilt överhängande, eftersorn de transpl,antationer, som nu utförs, utan svårighet kan utnyttja
>hjärtdödo (och levande!) givare. Det är först när hjärttransplantationer
kom,rner upp på dagordningen, som dessa ting måste omprövas.3
Den praktiska betydelsen av hjärndddsbegreppet år finga och kounrner
sdrkert.att,förbli det, i den meningen atr endast ett relativt fåtal individer kan
beräknas bli föremål f<;r de jii.rnföretsevis avancerade anestesiologiska åtgärder, som det här fu fuäga om. Där inga ingripanden utif,rån i ,fundamentala
livsfunktioner har ske,tt, är det tidsrnässiga avståndet från hjärverksamhetens
upphörande till total hjärndöd liteq kanske 15 ,rninuter. Ställningstagandet
till hjärndcidsdefinitionen bör snarare ses som ett korollarium tirll något mer
centralt, nämligen en utsaga om gränserna för ,rnedicinens och teknikens förmäga att genom byte av slitna delar förldnga rnii"nskligt liv. Så länge inte
slitageprocessen kan elimineras
och ingenting alar f.ör att något sådant
- inte endast praktiska
vore tänkbas
i1 dessa gränser
utan också pr,incipiella: de angår'morgondagerr-s'människor
och medicinska vetenskap i lika hög
grad som dagens.
Saerre Sörenson

_^r En.framställning av den katolska synen på eutanasi återfinns i Clarence Blomquist:
Livet, döden och läkareo. Zindermans, Uddevalla 1964.
8
lfr Börje- Langton: I*qaJa,aspekter på transplantation och synpunkter på dödsbegreppet. I: Läkartidningen 6+ Gg6l), z37r-2182,
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ANGLIKANERNÄ OCH
KYRKORNAS VÄRLDSRÅD
En anglikansh, teolog, Canon Daai'd M, Paton, franlägger bär,

ud, han kalkr tör .peronliga iakttagelset.
ekameniUen.

angåerde Genåue-

Afiikelr är sAiaen före "UPPvla t968r.

Anglikanerna och den ekumeniska rörelsen
ad som utmärker det anglikanska bidraget

till

den ekumeniska rörelsen

i allmänhet är att det har varit så berydande i förhållande till den
anglikanska kyrkofamiljeru relativt ringa storlek, jänafört inte bara med den
romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan uta'n också med den lutherska
och den reforrnefta. Man behöver Mra nämna de ,insatser som gjorts av frL
arnerikanslra episkopaler, biskop Chades Brant odr rrnr Robert Gandiner, vid
Faith and Order-rörelsens tillkomst; av biskop V. S. Asariah av Indien, då

det gällde uwectklingen av de yngre kyrkorna i International M,issionary
'Work-rörelsen efter StockholmsCouncil; av biskop George Bell i Life and
mötet odr för aa utanför Tysklands gränser öka förståelsen för en bekännelsekyrka; samt av biskop \7il,l,iam Temple såsom en av de ledande gestalter kring vilken dessa ,tre rörelser, ursprungligen separrata, började smälta

till

Kyrkornas världsråd.
Det skulle vara ett lönande studium att i dessa rnäns 'l,iv understrka sambandet rrnellan deras övriga verk octr deras syn på den ekumeniska rorelsen.
En sådan analys (jag n?imner här endast de,män sorn inte längre finns ibland
oss, och av dern endast de mest framstående) skulle också uppenbara något
av den dynamik som döljer sig inom anglikanismen och i någon mån försarrman

klara arten av dess bidrag

Jag vill här inskränka

till

ekumeniken.

mig att nämna tre drag som är speciellt utmär-

kande för anglikanismen.

För det första har de anglikanska kydcorna, åtminstone under det senaste
gjort den erfarentreten att de inom sig rymmer något av den
spänning som råder mellan katolskt odr protestantiskt Det rfinns anglikanska
årh,undradet,

antingen helt >högkyrkligo, helt >lågkyrrkor som är helt renfärgade>
- Men de är i minoritet. Majoriteten rymkyrkl,igau eller helt >bredkyrkliga>.
mer ,inam sruruna kyrka teologiska fuikter, gudstjänstformer ootr fromheatyper som i övriga'kyrkor'förekornmer åtskilda.
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Man kan hävda att anglikanska katoliker inte är riktiga katolitr<er, atr
anglikanska evangelikala inte är riktiga evangeliska kristna. lag tu inte säker
på hur rnan skall kunna avgpra vad en riktig katolik eller evangelisk knisten är utan att argunent€ra i cirkel. Hur som helst kvarstår faktum, att der
finns anglikaner sorn ,känner sig rner hemmastadda bland romerska katoliker
eller ortodoxa än bland många anglikaner; det finns anglikanska evangelikala som känner sig mer hem,rnastadda med andra evangeliska knistna ?in
med ,många av sina anglikanska brtider; men båda dessa slag av angl,ikaner
har enats om att leva tillsammans i en enda kyrka.
Vi anglikaner kan också kritiseras av det skälet att de olika anglikanska
åsikterna inte är tillräokligt integrerade med varandra
aft den interna
anglikaruka ekumeniska rörelsen inte är fullt ekurmenisk,- eftersom den låter
sig nöja med samexistens mh inte är tillräckligt intresserad av att genomdöra
en sa{nirnansrnältning på ett djupare plan. lag tror atr en sådan anmärkning
kan ha fog för sig. Enligt min uppfattning håller det dock pä att växa
fram en allt s'törre otålighet gentemot de kortsynta och ofta ömsesidigt fienr
liga suillningstagandena i det fc;rftrutna. En önskan om en helgjuten anglitkanism, som både innefattar och är något förmer än det fötgängna, szlrnt en
insikt om att vi anglikaner bata komrner att förstå vanndra i den mån vi
också förstår andra (katoliker, ortdoxa och protestanter) börjar att göra
sig gällande. Den interna anglikanska ekuimeniken är endast en del av den
totala e,kumeniska rörelsen, utan vilken den anglikanslka skulle tv,ina bort
och dö.

För det andra, så har Churcrtr of England inte sedan r6oo-talet åtnjutit
man nu vill kalla det så
av en monopolställning som uteslutit alla aLlvarliga,medtävlare. De flesta- andra anglikanska kyrkor har alkifrån början varit ställda inför en pluralitär situation. Även vi inom den engelska statskyrkan har rnåst lära oss att leva tillsamrnans rned andra kyrrkor.
Under de senaste femtio åren har de brittiska kyrkorna
>stora, medelstora och små,>' statskyrkor odr frikyrkor
lgunn6l uweckla
ett alltmer
- att detta ,inte har varit vanligt
frutktbärande samarbete. lag har ett intryck av
bland övriga europeiska kyrkor. I alla händelser är jag viss om aft vår egen
erfarenhet av mellankyrkliga relationer i Storbr,itannien, och särskilt i England, avsevärt har påverkat det bidrag vi har kunnar liimna till den ekume-

förmånen

niska rörelsen.

För det tredje har de evangelikala, eller bred,kyrkliga, sorn ikänt en natur,frändskap med andra pnotestanter, aldrig haft monopol på den angl,ikanska ekr,r'meniska aktiviteten, åtminstone inte efter r9ro. Det har aldrig
saknats ledande kyrkomän rned katolska synapatier. Jag,rnedger att de ibl,and
har varit få, och i de mer rent >ilrögkyrkligo anglikanska kre.tsarna ,kan den
ekumeniska aktiviteten ha varit wekande och osäker. Men anglikanismen

lig

r6z
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som helhet (sådan den återspeglas i en rad Larnbettr-konferenser) har hävdat, både att vi är engagerade i den ekurmeniska rörelsen och att vi var,ken
kan eller vill se den som en pan'pfftestantisk rörelse. Den bönerörelse som
associeras rned namnet Paul Couturier (den ende icke-anglikan som någons,in
ndmnts v,id namn i en Larnbedh-konferens' resolution) har nu oupplösligt
förenats med den praktiska strcirnning som hädeder sig ,från rnötet i Edinbourgh r9ro. >Pan-protestantism> är nu något lika ogrundat som >glidningen rnot Rorn>.

De anglikanska kyrkorna och Kyrkornas väddståd

Alla autonoma anglikanska kyrkor är medlemskyrkor i Kyrkornas världsråd.1 I de flesta länder är den anglikanska kyrkan aktiv rnedlem av flationella ekumeniska råd. I länder där lokala ekumeniska råd har livit en vanlig
företeelse (som i Storbritannien och USA) har anglikanska kyrkor i regel deltagit

i

deras grundande och fortsatta verksamhet.
tu alk gott och väI. Detta deltagande kan emeller,tid vara mindre

Så långt

tillfredsställande i realiteten än vad det kan föref.alla. Vissa anglikaner agnar kanske bara bråkdelen av sin tid och energi åt Kytkornas världsråd och
de nationella och lokala ekumeniska råden. De betror dern kanske enbart
med sådana funktioner som uppenbarligen inte kan udor,as av kyrkor i isolering, eller som är marginella och knappast kan kallas väsentliga. Som delegater till möten sänder de kanske personer som inte kan sägas representera
sin kyrkas centrala liv eller som inte kan påverka dess ii'nter,na beslut. De
kanske till och med låter sig representeras vid de ekumeniska rnötena av
personer som verkar ditskickade enkorn för att se till att ingenting händer.
(Sådant förekomrner säkerligen även inom andra kyrkor, men detta är en sak
som det inte tillkommer rnig att ytffa mig om.) Slutligen rrnåste ,rnan också erkänna att det finns ukatolskau anglikaner som alltj?im't fruktar en >)pan-protestantism> inom Kyrkornas världsråd, och ,revangelikala> anglikaner sorn
delar andra evangeliska kristnas farhågor att Kyrkornas väddsråd representerar en obiblisk dragning mot Rom.2
Men generellt sett rkan man inte betrnivla de anglikanska kyrlkorna,s upp-

slutning kring Kyrkornas väddsråd; därtill ar värt ekumeniska engagemang alltfor djupgående, både inom Kyrkornas världsråd och på det
nationella och lokala planet. Det är just detta halvsekelgamla engagemang
som har varit grogrunden för de strävanden mot ett verkligt organiskt tkyrk1 Se exempelvis
Kelham.

'

No Piont Perton (rtg. av Everys.) som handlar om H. H. Kelly

Se dock rappoften

Iån

ry61 års National Evangelical Anglican Congress i

av

Keele.
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ligt samgående rned metodister, presbyterianer, kongregationalister och andra,
som har tilltagit så rnärkbart under de båda senaste årtiondena.3

Av allt detta framgår att det inte finns någon specifJk octr enad angli.
kansk ,'partilinje>, vare sig då det gäller Kyrkornas världsråd eller de pmblem man där står infor. De problemen ar vära i lika hög grad som andra
människors. I,ils<m andra har också vi olika åsikter om dem. Dessutom ger
och framför allt dess generalförsamlingar
sällan
Kyrkornas väddsråd
något utrymme åt konfessionella
d6,marcher, där en konfessionell partilinje
l?i"rnpligen kan komrna ,till uttryck. Detta beror naturligwis pä att så många
av de problem som numera skiljer de kristna åt skär igenom de äldre konfessionella skiljelinjerna. Jag skall senare återvända till detta. Det finns inte,
och kan heller inte finnas, någon officiell anglikansk konrfessionell syn på
de dilem,rnan som Kynkornas världsråd står inftir. När den enskilde anglikanen möter dessa problem gör han det både som ,medlem av Kyrkornas
världsråd och som angl&an.

Frågor

i

samband med Uppsalamötet

Av de mänga frågor som finns har jag valt ut fem. Om detta urval
aktigt, kan själva rnisstaget vara avslöjande.
De ortodoxa llyrkorna

i

tu fel-

Kltrkornas tarldsråd

Mötet i New Delhi 196r utgjorde en vändpunkt, efter vilken alla de större
ortodoxa kyrkorna, även Sövjetunionens, fick fullt medlemskap i Kyrkornas
världsråd. På Faith and Order-konferensen i Montreal ry63 tog de ortodoxa
fcir ,första gången s. a. s. del i striden från början; de övergav sia traditie
nella sätt att ge uttryak åt sina åsik'ter i for,rnella uttalanden. De tillät de
andra deltagarna att sarrnmanställa huvuddelen av rapporten och tillfogade
en eller flera anmärkningar efter texten, med angivande av de stycken där
den var oförenlig med den ortdoxa uppfattningen.
Kyrkornas väddsråd är
och med tanke på dess historia är ingenting
alltför västedändskt för att de ortodoxa reseryationslöst
annaGöifigt
- sitt bidrag. lag har rent av det intrycket att de romerska
skall lgunna läm,na
katolikerna, som inte är medlemmar i Genöve-organisationen, rör sig lättare
och mer obesvärat i dess miljö.

Hur länge det dröjer innan Kynkornas världsråd i detta avseende kan motsvara de ortodoxas förhoppningar återstår att se. Förändringar då det gäller

t Den nuvarande situationen i var och en av de anglikanska kyrkorna skildras i ttedie
upplagan av Cbristiaa Unity aad tbe Anglican Conntaion som ingår i Lambeth-konferensens Prq>aratory Information (förlaget SPCK rg68), där man även finner dagsaktuell
statistik och en redogörelse {ör dea pågående revisionen av liorgin.
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attityd ocfir metodik och (kanske viktigast av allt) andlig livshållning, rkommef att krävas av Kyrkornas väddsråd. Kanske komrner det också att krävas
därmed jåmförliga förändringar av de ortodoxa sjrilva: det är till exempel
en allvarlig nackdel att så relativt fä av de ortodoxas ledande män visar
någon större entusiasm inför uppgiften att betrakta den moderna vädden ur
teologisk synvinkel eller att, med hänsyn till världen, ta sin teologi under
omprövning; odr att också relativt få bland dem som lyckaa bemästra den
svåra konsten att föra klubban vid internationella, interkonfessionella och
flerspråkliga möten.

Afrika, Asien, Latinamerika

och Stillahaasonrådet

New Delhi var en vändpunkt också därför att det vat första gången som en
generalförsamling sammanträdde i Asien. Där kunde man konstatera att de
kyrkor som en gång hade var,it >missionsfält> och längre fram >yngre 'kyrkorrr, nu hade nått myndig ålder. Deras fulltoniga sråmrna hördes ernellertid inte på världsscenena förrän under världskonferensen om kyrka och sarnhälle i Genöve t966, dfu deltagare från Västeuropa, Nordamerika och Ausualien fann sig, ofta för första gången, ställda i ett ogynnsamt läge och på
defensiven. Det kan emellertid inte förnekas att Kyrkornas väddsråd
en organisation där alla kyrkor, kyrkorna
ännu inte år vaÅ det måste bli
i "tredje världen> från sodra halvklotet likaväl som från det norra, kan käpna
samhörighet. Problemet kompliceras av förhållandet att Kyrkornas väddsråds
verksamhet i överväldigande grad finansieras av Vris länderna (frarnför allt
USÄ). Att detta inte är något annat än en återspegling av den bristande
ekonomiska balansen i världen ligger i öppen dag; men därmed kan inte

alkvala sagt i denna

sak.

Vad år l{yrkornas aärlÅrråd?

Vilken är kyrkornas inställning då de ansluter sig till Kyrkornas världsråd?
Hur påverkar defta, teoretiskt odr prakt'iskt, deras syn på sig själva och deras relationer till andra kyrkor, framför allt till kyrkorna i det egna landet,
med vilka de ofta delar en stundom bitter historia? Det grundläggande teoretiska dokumentet är alhjånt Centralkomrnittdns utlåtande i Toronto r95o
>The Churdr, the Churches and the TTorld Council of Churches>' Alla för'
sök att trånga in i frägan om Kyrkornas världsråds ekklesiologiska betydelse
sedan dess (ocih framf<ir allc i Montreal ry62), har srandat på den teologiska invändning som med kraft hävdas av de ortodoxa och av vissa pe'ratt endast kyrkor kan ha en ekklesiologisk
soner inom andra traditioner

-

'
rr

Den förebådades dock av East Äsia Christian Conference (grundad rg:z).
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betydelse, samt på den därrned sammanhängande rädslan för en >överkyrka>.

Andra, bland dem författaren, yrkar ernellertid på att de nya relationerna
kyrkorna emellan måste bli föremål f& nya teolog,iska reflexioner. Eljest
skulle teologin på en viktig punkt försumrna sin uppgift att genomtränga
den levande errfarenhet som troslivet medfor.
Vad sakens praktiska sida angår
h,ur

skall ,kyrkorna och Kyrkornas
att kyrkorna var f.ör sig endast
bör göra sådant som szlrnvetet för$uder dem att göra gemensamt? Måste
dema leda till att fler funktioner, och därrned också större makt, överflyttas
från de individuella kyrkorna till deras gemensanuna organ? (Detta är givetvis en nyckelfräga, bade för nationella och lokala ekumeniska råd, och
som sådan är den föremål ftir livlig debatt i Storbritannien och USA). Tillsrurunans stiiller dessa teoretiska odr praktiska frågor integriteten i alla kyrkors ekumeniska engagernang inför ett avgörande prov. Svaret på dem måste
bli utslagsgivande för de förändringar i Kyrkornas världsråds karaktär och
strukmr som med all säkerhet måste komrna till stånd efter mötet i Upp-

världsråd förhålla sig till Lundautmlandet,

sala.

Re la tionerna

ti ll den

ro m ersk-kato

lska kjtrkan

Den största förändringen av Väddskyrkorådets karaktär skulle givewis åstadfulla medlemskap. Detta skulle vara
en så traumatisk upplevelse bade för den katolska kyrkan och för Kyrkornas väddsråd ocfir dess nuvarande medlemskyrtkor att man i allrnänhet inte
räknar med det som en omedelbart förestående möjlighet. Det finns emellertid redan så mycken gemensam aktivitet både inom samarbetsgruppen och
pä andra håll att frägar. om romerskt-,katolskt medlemskap i Väddskyrkoråkom,rnas genom den katolska kyrkans

det nu står öppen för offentlig diskussion på ett sdtt som ingen skulle ha
kunnat förutse ens så sent som för fem år sedan. Eftersom våra relationer
tu i sä hög grad (Colombia, Holland) varierandg är det av vikt att denna
diskussion inte bara blir teoretisk utan oc,kså gär in på de många detaljer,
som måste beröras i predikningar och som kyrkan har att ta ansvar för.
Jag misstänker att eft praktiskt närrnande, som så of.ta i vära dagar, kommer
aa bli mer fruktbärande än ett rent tmlogiskt sådant. Enligt vad brittiska erfarenheter visar tycks samfund kunna röra sig med större säkerhet i toppskiktet om deras handlande har sin grund i ett nätverk av ansvarsmedveten
icke-officiell aktivitet och stor lokal erfarenhet. (Det finns en värdefull översikt av det hastigt ökande romersk-katolska deltagandet i lokala ekurneniska
räd,w doktor Ruth Slade iOne in Cbrist,januari ry68.)
Även om man på anglikanskt håll, oftare än inom mänga andra kyrkor,
finner människor rned en viss inre förståelse för katolicismen, finner man
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där också sådana som är ytterst misstänksamrna mot den. Det särskilda omnämnande som anglikanismen fick i dekretet om ekumeniken måste ställas
mot det faktum att wå evangelikala anglikaner (vissedigen förgäves) xikte
hindra det förslag om att inbjuda officiella katolska observatörer, som framställts till det brittiska ekumeniska rådet. Det är nu flera år sedan detta hände
och kanske skulle det inte kunna inträffa i dag. Emellertid är det en påminnelse om att det vissedigen finns anglikaner som känner sig stå nära
Rom, men också andra som delar misstankarna hos de evangelikala kristna

i andra kyrkor, som icke vill ett ekumeniskt

samarbete.

Den rad,ikala protestantismens uerkliga eller föregiuna d'ominans

riktigt

till

den femte frägan som är svår att diskutera på ett uppoch opartiskt sätt. Men jag tr'or det skulle vara riktigt att sdga att

Detta leder fram

både ,revangelikaler> (inom och utanför den ekumeniska rörelsen) och
,,katolikeru (framförallt ortodoxa och anglikaner) med viss oro tycker sig
märka att en speciell teolog'i ular kommit att bli den förhärskande inom
Kyrkornas världsråd. Arten av denna teologi framgär kanske bäst av följande namn: Barth, Kraemer, von Peurssen, Hockendijk, Bonhoeffer, Harvey
Cox. På vissa håll finner man en tendens att beffakta detta drag i samtidens
kristna tänkande som >ekr.rmenisk ortodoxirr, en beskyllning som knappast
är motiverad och har väckt mycket ont blod.
Fyra komrnentarer (r) Om de radikala protestanterna verkligen har ett
alltf<jr stort iflflytande beror detta åtminstone till en del pä att de har uträttat mer arbete än andra och presterat mer av sådan teologisk reflexion som
otäliga unga kristna uppfattar som rneningsfull. (z) Omvänt kan följden bli
att samtalet fortgar under förutsättningar som gör det svårt för andra att
delta. (Hur besvarar en god äkta man fuägan: >När slutade du upp med
att slå din iru?n) () lastror att anglikanerna är oeniga i denna sak, men att
de själva inte gör en så stor insats på området som de skulle kunna (utom då
det gäller jämförande religionsforskning, där namnen A. K. Cragg, J. V.
Taylor och M. Jarret-Kerr kan nämnas). (+) Den ökande romersk-katolska aktiviteten i omedelbar anknytning till Kyrkornas världsråd kom,rner att bidra
till jiirrnviktens återställande, men vad som framför allt krävs är en pånyttfödelse av Österns orto'doxa teologi.

Slutanmärkningar
ett språng
Ekumeniken ar,har någon sagt, >ett språng ut i det okända>
som pi ett levande sätt illustreras av den förvandling inom katolska kyrkan,
vars brännpunkt var det Andra Vatikankonciliet. Ordet förvandling är ingen
rt*-682833
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iiverdrift, ty yare sig de nya id6erna har välkomnats och omsatts i praktiken eller inte, så stöter man överallt på något nytt Detta kan lätt konstateras ävon av en utanför stående iakttagare. Jag hoppas ingen tar illa upp
om jag säger, att jag bland dessa anser den öppna Bibeln, liturgin på folkstörre vikt än det
språket odr de nationella biskop'skonferenserna vara
^v
förbättrade förhållandet till anglikaner och protestanter.
Den naturliga ftiljden av allt detta är att de hävdvunna konfessionella
problemen nu är av mindre intresse, och rent av kan betra'ktas som tråkiga.
Vår kristna traditionsbundenhet håller på att efterträdas av ett gemensamt
intresse för de f.rägor som Gud ställer till sin kyrka, genom den uweckling
på olirka plan som försiggår ,i. hela världen. Detta i sin tur är eft av tr,uvudskälen till att det uoligen inte kommer att finnas någon anglikansk, luthersk, presbyteriansk eller metodistisk partilinje i Uppsala. Det bidrag som
av anglikaner eller andra lämnas till Kyrrkornas världsråds generalförsamling
i Uppsala kommer aa bli surnman av de värdefulla bidrag som lårnnats
av enskilda personer ur olika kyrkor och konfessioner.
Om slutligen vära kristna bröder söker få veta de anglikanska förslagen
till lösningar pä nägra (inte alla) av vära eku,menis,ka svårigfireter, kommer
de att finna provisoriska sådana i de anglikanska bis,koparnas rapport från
Lambethkonferensen som utkommer i sep,tember eller oktober detta år.
För första gången kan Larnbe'th glådja sig åt att ha observatörer från
andra kyrkor som deltagare i konferensens arbete, och även tjugofem konsulter (av vilka ingen har biskops grad och en del är lekmän). Båda dessa
framsteg utgör en del av vad vi är skyldiga Vaticanu,m IL Omkring femtio av de wåhundrafemtio deltagarna i Lambeth-konferensen kom,rner dessutom att ha deltagit i mötet i Uppsala, och eiuurLeniska frågor blir av central betydelse. De anglikanska svaren pä frägona i Lambeth blir proui.soriska, En Lambeth-konferens är inte som etr Vatikan-koncilium. Dess reso'
lutioner har tyngd och auktoritet, men de är inte bindande för någon, såvida
inte, och först sedan, de autonoma anglikanska kyrkorna godkänt dem för
egen del.

För legalisten och paragrafryttaren (om det alltjämt finns någon sådan)
kan detta ufpfattas sorn ett bevis på Lambeth-konferensens ringa betydelse.
I andras ögon har kanske den icke strängt förpliktande karaktären i det inter-anglikanska biskopsmötets resolutioner sina avgjorda fördelar. Men den
Iågan är alltför omfattande f.& att diskuteras här.
Daaid.
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CLAUDEL OCH COLUMBUS
öppNAR DE EVIGA oönnÄRNA.
Föraararen: En man, totn täres ao kärleken, oem tkalle

ig till d.omt öaet boaom?

sätta

Åklagaren: Vilken ktulek?
Colarnbas: Käileken till G*ds lord.! Trängtan elter Gadl lord.!
Tångtan elter att Iå besitta G*ds lord!

Pa*l

Claad.el: Le liure d.e Chdttopbe Colornb, d.el

I,

6.

oken om Kristofer Columbus hör till Claudels senare teaterproduktion.
Den skrevs den z4 juli- 7 augusti rgzT och uppfordes på Bedins opera
t93o. Pä ett sätt utgjorde den en fortsättning på diktarens största skådespel
>Le Soulier de Satin>, ,rSidenskonrr. Den senares Don Rodrigue, som är en
diktad gestalt, och den historiske Colurnbus är själsfränder. Den ene är en
erövrare, den andre en upptäckarc. Båda har en samlande sppgift, en kallelse
till att samla jorden till ett. Till skillnad från >Sidenskon> är ,rCol,umbus>
ingen tragedi utan blott en >skådespel". Claudel, som,när han skrev den var
59 är, hade då kommit över de tragiska perioder av sitt liv, som återspeglas
i hans tidigare pjäserr ända från T6te d'Or> (1889) över >Partage de Midi>"
>När dagen vänder>> (rgo:) till >Siderukon> (r9rry924). Dramat är slut.
Dramat, i vilket land och landsflykt, tro odr kallelse, förwivlan och kärlek,
synd och nåd, jordbundenhet och gudslängtar var de alltmer uwecklade temata. Sam,ma temata återfinns i >Colu,mbus)> men så att säga på avstånd
i en summarisk översikt över det som har varit Claudels liv och kamp som
rnänniska och som geni. >Col,umbus> är enligt Je"an Ämrouche >liksom den
sista mytiska identifikationen av Paul Claudel> och rrkanske den av Claudels
figurer som fullständigast representerar honomrr. Columbus uttrycker diktarens tanikar och livsåskådn'ing på ett >rnåhända schematiskt men särskilt tydligt, läsligt och gripande sätt>. En annan Clzudelkännare, Jacques Madaule,
skriver likaledes om denna pjäs aa ,den i en viss mening sam,rnanfattar Paul
Claudels personliga livsbana, denna 4o fu långa seglats runt jorden, vars mål*
sättning yar att genom ordets makt förena den med Kristus själv så som
Kristofer Columbus gjorde, när han seglade med sina karaveller>r.
När komrner en svensk skrifatällare på den lyckl,iga idin att översätta

Q
J-l

r Man firar i år hundraårsjubileet av Paul Claudels födelse den 6 augusti

1868,

6s

Micbel

d,e Paihlerets

>Le livre de Christophe Colornb"? Den är kort ocFr relativ,t lätt. Den skulle
läsare vara den basta inledningen till Claudels
poetiska värld och verrk
eftersom företaget rned att i svensk driiJ<t publicera >Sidenskonrr, om än- i den för scenen avkortade versionen, verkar när-

för en icke franskkunnig
mast hopplöst.

Skådespelet visar först den gamle Columbus fattig, övergiven av alla. Snart
skall han dö, i ett fattigt härbärge i Valladolid. Kören ingriper: ,rKom med
oss och se. Se tillbaka på ditt eget liv, din egen historia.> Och Columbus
beskådar nu tillsammans
sorn i rollfordelningen kallas Columbus z
-med oss den pjäs, där han som Col'u,mbus r- har huvudrollen. V'i ser
honom i Genua, där han läser Marco Polos reseskildringar mh känner sig
manad att lämna sitt land. Han måste till vristern: t Österns drottning
mfute overlåta spiran åt en arulan>. Vi ser honom pä AzoMedelhavet
rerna, där han av en döende sjöman får bekräftelse på att det finns en jord
på andra sidan oceanen. I Lissabon lyckas han förmå sina fordringsägare an
låna honom än mer pengar. Sedan är han i Spanien. Drottning Isabella i sin
kin till Gud förstår att aposteln Sankt Jakob, Spaniens skyddshelgon och personifiering, skall >ga på havet, på denna väldiga rnafra, som solen dlar
upp>. Hon gynnff Columbus' planer. Han kan nu utn$ta tre skepp och
ld'.gga ut från Cadix. f en storartad scen håller Colu,m;bus ensaim stånd mot
den revolterande besättningen, som mitc på oceanen vågtar att 'fortsätta re;dss mänskliga människan är
säger sjömännens språkrör
san, ty
-såatt fi det här hemska viset -segla wärsigenom ett Inteo'. (Är
inte dkapt
det inte sam,ma rädsla som Lars A,hlin uttryaker, när han i >Natt i marknadstältet> skriver att människan förskräckt vill >*rålla kaos, världens octr Guds
framtid borta ifrån sig>?) Slutscenen i den första delen är lovsången Te
Deum, som blandas med ett blumrnande som svällande komrner från den nyupptäckta jorden, skogarna odr havet, deras skräck, ångest och hopp.
Den andra delen tar upp några kanda episoder ur Colun:rbus' liv efter Amerikas rlpptäckl Inget triunaftåg vid hem,komsten, utan vedermödor och aniklagelser. Colurrnbus sitter i arrest, fjättrad vid stoffnasten, ooh stormen rasar
både ute på havet och inne i hans samvete. Han tvivlar på sig själv. Viltr<et
pris har inte fått betalas för Amerikas upptäckt? En del av honom
den
del >som inte kan ge någon skugga mot väggen>, den andliga delen - wivlar dock inte. Han har fullgjort sin uppgift, han har upptäckt universu,m.
Emellertid rnumlar den gamle Columbus, Colurnbus 2, som i skyrnundan från
förscenen beskådar sig själv på scenen: Inte ens den stora oceanen är vid nog

förmig-...
Columbus är äntligen tillbaka i Spanien. Ensam. Han vet att drottning Isabella väntar honom. Hon har alltid trott på honom, hon har förstått och gett
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sitt stöd åt hans f.öretag. Hon är hans enda hopp, hans glZidje. Men Isabella
har dött. Hon har Ldrnnat ett budskap: >Säg honom art det som han har upptäckt intet är i j?irnförelse rned det som Herren, som har uwalt honom, har
i beredskap åt honom.> Jorden bortom haver, som han hade skanl<t henne,
var en lrunglig väg mot en ny jord. Hon har gått den vägen först. Han
mfute folja efter henne.
Nu blandas alla perspektiven ihop. Colurm,bus håller på att dö i härbiirget
i Valladolid. Vi är tillbaka i pj'Zlsens förs a scen. Den historiske Columrbus
C. r
och den Colu:nabus som under föreställningen varit fukådare till
-sitt eget -liv C. z förenas i en enda roll. Isabella möter
ljuset,
virr
- ljus -i v'ilket allting får sin mening. Amerika, den nyaettvärloch ofrirgängligt
den har blivit syrnbol, porten till den eviga världen. Sankt Jakob visar vägen
över havet, hirande Herkules' stoder på sina skuldror. Världen öppnar sig.
Poftarna höjer sig. >Höjen, I portar, edra htrvuden, höjen dem, I eviga dörrar> (Ps. 24:7).

Paul Claudel var hela sitt liv driven av långtan efter att se nya världar
samtidigt som han upplevde smärtan i att liimna sitt land. Fången i det gamla
oc,h det invanda, eller utlärnnad åt det nya, det osäkra och fr. a. det ok?inda,
det var ett perpetrBellt dile,mrrna, ett dilemrna i vilket varje människa lever
och dör. En fullträff yat att Ivar Harrie
valde att översätta Claudels
->Vers d'Exil>', >Vers i landsflykt> (B t Mry37
rgiT s. ZZ8 ss.). Förutom formens skönihet i denna lyrik
som skrevs 1895, då författaren var z7 är
ga'mmal
ger den en nyckel- till förståelsen av Claudels livsverk. Där möter
sa,mrna dilemrna som trettiotvå år senare i Columbus:

Vi måste resa, Paul! Längre, än förr vi flytt!
För sista gången bröt jag famntags ljuva hinder.
Gråtande har en son kysst vördnadsvärda kinder.
Nu är jag ensam. Detta himmelstreck är nytt.
Ej längre ocean, det rum som återstår!
Den väg jae fiölja skall, står ej på någon kartaJag kommer ej mer hem, är ej mer fri att starta.
I morgon dr ej av den tid, ts6 vas i går.

Flykten mot världens ände, mot de land, som man med rädsla längtar till,
är samtidigt symbolen för människans vandring till Gud, den fordolde Gud
som man både är forskraokt infor ocfrr käd€ksfullt söker. Känd är strofen:
Jag flydde fäfäng.Yatt jag flydde, fanns Din lag.
Sträck vapen, lydde den. Gör dina portar vida
för gästen! Hjdtta,lär att skälvande förbida
Någon inom mig, som är mer jag själv än jag!
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jaget

till trots. När besättningens språkrör

stöter på Colurnbus' on:,bbliga
vllja att fortsätta resan, vill Columbus att han :ackr Gud för att färden är
utan återvändo. Då b'rister han ut i beskyllningar mot Colurnbus och klandrar hans >gryrnma och förskräckliga händeo. Colurmb,us svarar: ,rHur mycket
hemskare, om du kände den man som härskar irver mig! lag bara lydet
Ack! om jag aldrig hade lärt känna denne orätwise ocftr obarmhärtige herre!
>Någon inom mig, som är mer jag själv än jag.> >Quelqu'un qui est
en rnoi plus moi-måme que moi.> Denne >någon>, Gud, är på samrna gång
människan själv, dvs. den andra, den nya människan, den som har fått kallelsen att förverkliga sitt jag enligt Guds vilja, allt motstånd från det första
... Vem är han? Han heter Kristofer C-olurnrbus. Jag stäm,rner honom in- pä C. z).>
för Gud (C. r pekar
Columbus' ofrånkomliga kallelse dr att vara en samlare, en som upptäcker
världens nya delar och gör alla jordar till ett. >lag år C,olumbus, den duva
som är en Kristusbärare (Ctrristophoros).
Är det du som vill segla västerut

och tror att du kommer fram till Indien?
Det är jag som blivit sänd
till att samla jorden." Claudel såg däri en-bild av ,mänsklighetens mödosarnma verk under de sista årtlundradena, ja, under det sista halvseklet. Han
kunde är t95z för Jean Ämrouche för'klara att vdrlden ännu så sent som
före sekelskifte't utgjordes av >en rad små klart skilda avdelningar, var och
en med egna uaditioner, egna seder, rent av egen religion, eget sätt att se
saker och ting, egen sryrelse.> Han såg en syrnbol för denna siruation i det
>f{6i1sn på mig, I havsliinder, och akJesaja kallar öama (havsländerna)
- (Jes. 49:r). Men nu efter de två världsten härpå, I folk som bon i fjärran"
I*ig"r, >har alla gränser stör,tat sanunan, ofta till stort rnen för de männislcor som levde i deras tecken. Men man må medge att e.tt storartat enhetsarbete har blivit utftirt i vrirlden .. . De stora katastrofer, som vi med srrrärta
är vittnen till, samverkar till detta mänsklighetens enande vetk, som just
är grundmotivet till Jesajas stora bok> (Paul Claudel, Mdmoires improvisds,
s. n6-lZl). Colunabus sade j'u också till sig själv: >Jag har lovat att lösa
världen ur mörkret, jag har inte lovat att lösa den från lidandet"
en
replik, i vilken Colunbus tydligast representerar Kristus, Herrens lidande
tjdnare, som kallat alla att ta sitt kors på sig och följa efter Honom.
Men Claudel ser detta med profeten (Jes. 4z:ttr6) som en födslovånda,
dolores sicut parturientis. Odr hans budskap är ett optimismens budskap.
Vätlden är inte ond. Skapelsen är lagd under förgängligheten, men den är
vägen till oförgängligheten. När människan har fått upp ögonen för skapelsens osynliga dimensioner, nÄr hon inte begränsar sin betrafl<telse till det >vetenskapligo bestämbara, då är hon mogen för förståelsen av världen. Hon
kan eriwra världen, ta jorden i besittning under'korsets tecken. Vad C.olumt72
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bus gjorde rned sina skepp ftx Spaniens drottnings räkning, det gör skalden
med sina ord. Han vill besitta jorden, hela skapelsen, inte för att njuta av
den utan för att den skall bli en öppen port mot nya horisonter. Han älskar
skapelsen, han tar emot den från Skaparens hand. I pjäsen säger Isabellas
budbärare till C,olu,m,bus: >Denna leksak, jorden, denna lilla boll, mfute du
inte få den, eftersom du så mycket älskade den? Ja, den glob, som du vill
svepa i odr helt omringa med din andes vingar.> Och Colurnbus svara:i
>Ja, Gud har gett mig den, och jag håller den, och jag kommer ej att släppa
den. Ac,k! Aldr'ig kan jag rro att denna runda jord på vilken korset har blivit upprest, detta jordklot, sorn jag har lagt under korset, är ett ting utan
betydenhet.>

Den människa som älskar jorden på det sättet får aldrig slå sig till ro.
såsom vi
Hon har inte ingått förbund med denna världen sfuom den är
utan med världen
såsom
ser den med kroppsliga, >vetenSkapligau ögon
återsken av Skaparen. Ty >denna världen sfuom den är, det är svårt att få
oss an tro att den är fullständig och tilltäcklig" (Cla,udel, Ode för 6ooårsdagen av Dantes död). Inte desto mindre är det >la passion de I'univers,
universums lidelse" som från barndomsåren driver diktaren, )reser upp
Dante, Col'unabus, Clauoch samlar honomr, (ib.), För en sådan diktare
- finns som ej talar om
är alla ting tecken och bilder. Inte ett enda
del

-

Gud f<;r ett uppmärksamt hjärta.
Världen iir till för Guds ära. Och

för människan är världen en uppgift,
>Världen
ty den är aldrig fardig.
öppnar sig. Portarna står på vid gavel.
Vår kunskaps urgamla pelare har blivit bortryckta." Det är människans Atlasuppgift (Claudel låter Sankt Jakob överta Atlasuppgiften) att alltid flytta
gränsecna hngre fram, alltid längre fram, ända till Honom, hos vilken ingen
gräns finns.

skapat i wå delar:
Claudel sig rgzT
På
detta
sätt
uttryckte
tingen>.
de synliga och de osynliga
i ett föredrag om >religion och poesi>. Han hade i sin ungdom kän en stark
dragning till klosterlivet hos benedi,ktinerna, ja, t o. rL vistats hos dem i
Ligugi. Även om han inte förverkligade denna kallelse, blev hela hans verk
en fonm av liturgi. Diktarens kall är att så sjunga de synliga tingens lov
att de leder till de osynliga. Hela världen är som en mäktig katedral, där
alla konstskatter har blivit sarnlade till Guds ära.
Kan man inte i detta samrnanhang liisa vad abbot Suger, som år rr43
låt bygga om abboskyrkan i Saint-Denis, själv har berättat om kyrkbygget,
och vad han i den b?ista kluniacienserstil har att säga om dess symbolik?
Ingen rikedom har sparats, ty glansen av denna rikedom är återglansen av

>I första trosartikeln ffu vi lära oss, att universum är

en högre ,härlighet mh genom den förra kallas människan åter

till

den
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har till exempel ett gyllene krucifix försetts rned dyrbara ädelstenar: >Dä jag har Guds bonings hädighet kär, återkallar ädelstenarnas
mångskiftande skonhet mig bort från de yttre omsorgerna. Ett ädelt betraktande överför de heliga krafternas mangfald från de kroppsliga tingen till
de okroppsliga och konrmer mig att stanna. Då före,faller det som säge jag
mig själv liksom stå vid en jordklotets främmande strand, som varken helt
ligger i jordens träsk eller helt kan uppehålla sig i himrrnelens renhet. Odr
jag förrnår genom Guds gåva gå den ,ranagogiska>> vägen, dvs. att från detta
senare. Så

till det som är därovan.>l
Samma tankegång återfinnes i den inskription med vilken Suger försåg
kyrkans gyllene port. Versen, skriven med guldrborkstäver, lyder så:
som är här nere föras över

Portarum quisquis attollere quaeris honorem,

Äurum nec sumptus, operis mirare laborem.
Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret,
Clarificet mentes ut eant per lumina vera
Ad verum lumen, ubi Christus janua vera.
Quale sit intus in his determinat aurea pofta.
Mens hebes ad verum per materialia surgit,
Et demersa prius hac visa luce resurgit.2

>Vem d'u än är som söker att höja portarna i dra, beundra varken guldet
eller kostnaderna utan verkets ar,bete. Ädelt lyser verket. Men detta verk, som
lyser ädelt, må det upplysa sinnena, så a'tt de genom sanna ljus går till det
sanna ljus, dit Kristus är den sanna dörren. Den gyllene porten avgör av
vilken sort ljuset inuti sinnet är. Ett avtrubbat sinne reser sig genom de materiella tingen uppåt mot det sanna; det, som förr var dränkq står upp igen,
när det ser detta

ljus.>>

Den >anagogiska vägen>
från det kroppsliga till det okroppsliga
- Platon och platonikerna, Aristoteles på sitt
har inte abboten Suger upptäckt.
sätt, liksom den judiske filosofen Philon kände den. Den kristna traditionen
med sin borjan hos Paulus (Rom r:zo; jfr Apg t7:26 f.) var bevandrad
i den, inte bara i Österlandet tack vare Origenes och många andra, utan också
i Västerlandet genom framför allt Aug,ustinus. Suger och Claudel är i gott
sällskap. På 8oo års avstånd är den prri.ktige abboten.kynlcbyggarcn och diplomaten-skalden sarnma andas barn. Båda bygger katedraler till Guds ära, den
ene med mar,mor, guld och ädelstenar, den andre med ord, som har samma
funktion: fätga in odr fatta sarnman människans sinnesintrydk och tankeverksamhet och föra dem tillhaka till deras ursprung.
1 Sugerius: Liber de

rebu in

ad,minittratione vta gettit, cap.

logia Latina 186, n33-r234).
' Ibid. cap XXVII (Migoe: P. L. t86, rzzg).
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Claudel, liksom Col,umbus, har lidelsefullt och smärtsa,mt famnat hela s'kapelsen (Inrgemar Leckius), och sedan har han höjt den mot skyn i hymner,
som alltid sökt sin inspiration i Bibeln.
Aaollite portas, principes, vestras,
et elevamini, portae aeternales,
et introibit Rex gloriae
Höjen, I portar, edra huvuden,
höien dem, I eviga dörar,
för att ärans konung mä draga dårin.
(Ps

zq Lzzlzt)
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MIN TJÄNSTERESA
Till sin nltts på saenska *rkomna bok "Slutet på en ,iä%tercsa>
(Bonniers, Stockholrn t968, zo6 s., Ar, z9:5o) shritter Heinricb Böll
s,jälrt följand.e åonmentat.

D " som,mar - min hustru minns vilken (,men hon är inte hernma just nu)
l)skulle vi resa bort och hade bjudit några vänner på avskedskalas. Jag
fidk då höra åtskilliga histor,ier. Av dem fastnade särskilt en i mitt minne.
En vän till mig berättade aft han en gång hade besökt en släkting, när han
givewis mot sin tystnadsplikt
begjorde sin värnplikt. Soldaten hade
- om att köra ut med en av tiänsterdttat att han några gånger fått order
bilarna, bara för att fä vdgrnätaren till en för inspektionen l?i,rnplig str'äc'ka.
Den unge mannen hade uppenbarligen varit iIIa berörd av dessa order.
Tre månader senare, på hösten, började jag skriva en ny rolnan, men kom
snart till en punkt dar min inspiration slocknade (utan att jag ännu lyckats
kom'rna över det). Plötsligt fick jag lust att skriva en liten sarh och kom
ihåg soldatens berättelse. Jag skrev en kort historia sn honom på så där
en femton sidor. Men det blev en tämlirgen mager och ansprå,kslös sak och
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egentligen ingenting att tala om. Det var ungefär som orn jag porträtterat

en vacker kvinna som en röntgenbild. Så gjorde jag en andra version på
fyrtio sidor. Men den blev en misslyckad novell. Den tredje versionen om
sjuttio sidor blev en misslyckad roman som hade den enda förtjänsten, att
ingen av personerna i de första och andra ,utforrnningarna blivit kvar. För
egen del hade jag kommit till ett stadiurm, dar jag inte längre kom ifrån
motivet. Det var faktiskt inte soldaten och de dubiösa order han fått som nu
fängslade mitt intresse, det var tvärtom uppgiften att finna den rätta fonmen
att be,rätta om honom. Sa'mtidigt funderade ;ag mycket över den kompletta
artighet som samhället i dag möter konst med. Den tycktes mig till sist
inte li,kna något annat än ett slags gumrnicell. Samtidigt läste jag om happenings, om pop och annat. Folk tar visst på allvar vilken sorts konst som
helst. Inför ett samhälle som i lika hög grad saknar inre sarnrnanhållning
som det är svårt att få grepp om det utifrån kom jag på id6n att konst,
således även happening, kanske bjuder på någon möjlighet, eventuellt den
sista, att spränga gurmmicellen genom en tidsinställd bomb eller göra dårhusdirektören funktionsoduglig med ett förgiftat piller. Jag bestärnde mig för
en kornbination mellan f&giftat piller och tidsinställd bomb.
>Bombpillret>> måste vara litet, lätthanterligt, sväljbart
och så började
- akvarellskiss.
jag plan\dgga det lilla ver'ket, som vanligt med en abstrakt
Man får då nämligen <iverblick cjver saken med ett enda ögonkast. Jag förstod att jag vr tmngen att bjuda många trevliga människor på piller mh
atc. jag mfute beställa en pillerask med minst en meters radie. Jag bbrfade
allaå för fjärde gången, förberedde paftyt i lugn och ro. I själva verket blev
en något så när hygglig torso till. Det var bara det att pillret syntes alltför
tydligt ännu.
Under tiden hade det blivit janaari. Jag hade givit upp arbetet på romanen, ja, helt enkelt glömt den. Och medan jag bOrjade för femte gången,
vdxte mitt självförtroende. lag lät först prosan helt enkelt gä vart den ville.
Det blev allt fler fOrfarllgt trevliga människor som råkade i allt flera trevliga
situationer. Vad som höll på att komma till blev alldeles ftir långt. Jag
mfute alltså stryka octr dra ihop. Det kostade mig så där en tio mjuka blyertspennor. Men se, den sjätte versionen föreföll lyckad. Min f,ru korn kort därpå
hem från en resa. Hon kunde ta hand om kommatering och stavning oc&l
dessutom kasta ut ännu ett par förfädigt trevliga, men överflörliga personer.
Klok som hon är upptäckrc hon genast >bombpillret>, men godkände även
gömstället.
Det enda forskningsarbete jag åtog mig y^r att jag slog upp rättegångsbalken i ett uppslagsverk. Jag fann där också mycket riktigt allt jag behövde
bra illustrerat med trevli,ga teokningar. Sen behövde jag ännu något mera
som varje målare genast skall förstå: en ram
en smal och trevlig rarn
^v
-

q6
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dött material, nämligen av verklig,tret. lag tog bilen odr begav mig lirksom
ut på tjänsteresa. Ja, det blev till och med wå gånger som jag åkte för att
hitta wå små städer med häradsrätt, inte långt från Köln (där jag bor).
Jag tittade på skolor, konditorier, huvudgator, broar, vattendrag. Dessutom
tittade ju9 pä ett par gamla patricierh,us men undvek med berått mod tingshusen. Så kombinerade jag, f& att inte säga legerade rarmen av detta döda
material verklighet.
Det hade blivit maj. När min f.örlaggare bjöd på middag, tackade jug ja.
Efter middagen lämnade jag honom manuskriptet. Kölnendomen kastade sin
tålmodiga skugga över händelsen.

Heinrich Boll

MÄN OCH KVINNÄ
Ett är att sjunga den älskades lov. En annan sak att beprisa
blodets förborgade, skuldbelastade flodgud.

Den yngling du uwalt, flicka" förmär han väl själv
tolka den dunkla makt som i ensamheten)
innan du lindrat hans ndd, ia, of.ta som fanns du ej till,
stiger ur outgrundliga djup och lyfter sitt huvud?
Inte för din skull, flicka, nej, inte for din skull
krökes hans läppar nu i förväntansfullt uttryck.
Visst har hans hjärta du skrämt men långt värre än skrämseln
var den urtidsskräck som frigjordes vid din beröring.
Varsamt, o varsamt

Fyll hans dag med kärleksfull garning, led honom
fram till trädgårdens närhet, giv honom nätternas
mowikt.
Håll honom kvar "
R

ainer Mmia Ritke
(ur ttedie Duino-Elegin,
i svensk tolkning av
ÅmoldLiungdal)
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ETT MYSTERIUM
II

En omätlig längtan
Finns det något son kan aara

alltför nig?

Varför kan vi aldrig vänja oss vid vår tillvaro sådan den är? Varför går vi livet
igenom med en fråga som för längte än något av de svar vi finner? Varför ställer

vi

vära förhoppningar så högt att alla svar verkar otillräckliga?

Vi

upphör aldtig att längta efter fullkomlig 6ygghet, varaktig kärlek, en lycka
utan moln. Denna läogtan har aldrig stillats, men ändå bär vi den ständigt med oss,
vad

vi

än gör, och varje dag får sin prägel av den.

liv' Varje minut av varje
dag bygger på någon otillfredsställd längtan. Till exempel, iag håller på med tvätteolag tänker 'När klo*an blir halv elva ska jag ta nig en kopp kaffe och ta en liten
paus'. Det blir halv elva. Jag sitter och slappnar av, en stunds totalt lugn' }Iar iag
inga fler önskningar? Jag tånker genast: rSå trevligt det vore om den och den tittade in". Eller: "Usch, nu måste jag fonsätta med wäcen, men orn en stund hänger
Detta gäller också de vardagligaste detaljerna av vårt

allt ute för att torka'. Och när wätten är hängd tänker jag: "Det vote skönt

om

solen tittade fram så skulle alltsammans torka fortare". Eller också tånker jag: .Jag

är så orolig för att lille Göran är dålig". Det är alltid något
längtan blir aldrig stillad.

^nnat

iag vill. Min

Men är jag verkligen aldrig någonsin riktigt nöjd? Det kan kännas så ibland när
jag har fått något som jag ldngtat efter mycket intensivt och till sist får tillfälle att

njuta av det. Jag kan

t. ex.

lida av en brännande törst under en lång het

dag.

Munnen känns allt torrare. Vatten är min enda, allt överskuggande längtan. Vatten
är "mitt allt". Till sist är jag framme vid brunnen och dricker girigt. Just då känner

jag nig helt nöjd, fullkomligt lrcklig. Men plötsligt blir jag medveten om andra
fel och brister. Jag har en blåsa på ena foten. Ett nytt behov inställer sig. Ingen-

ting kan helt tillfredsställa mig.
Kan någon människa möjligen betyda allt för mig? Man och hustru kan vara alk
för varandta så att de inte begär något annat än den dyrbara kädek de äger och
lever av. Är kanske detta det slutgiltiga målet för våra önskningar?
Men händer det inte ibland aa vi känner något av det som kvinnan i en av Claudels pjäser ger uttryck ät "Jag är Iöftet som aldrig kan uppfyllas och just i det
ligger min charm'? På ömse håll kan man komma att uppleva besvikelser som känns
förlamande, ja rcrtav nedbrytande.
Men märkligare än det tragiska i en otillfredsställd längran är glädien i en ömsesidig upplevelse, som trots, eller just tack vare sin fullhet, öppnar vägen mot vidare
perspektiv. Detta inträffar framför allt då vi fylls av en stof glädje. Vi tycker oss
förvissningen om att det som hänt inte har skett
urskilja vissa överroner i den
av en slump. Måste inte något- så underban vara i gott förvar hos någonting fullkomligt tryggt, gott och evigt? Två unga människor ställer sig frägan: "Hur kom
vi att lära känna varann? Vem hat vi att tacka f.ör att den första oförglömliga förälskelsen ledde till kädek? Vi trodde att vi själva gav Yarann vår kärlek. Men ibland
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känns det som om vi hade blivit givna ät yanndra och att det inte skedde av en
slump, att det helt enkelt måste bli så. Varför? Och vem gjorde att det blev så?"
I sådana stunder känns det som om någonting inom oss svarade "ja" när vi frägat
om livet har en mening. 'J4 det är meningen att din längtan skall stillas. Du är
trygg och i säkerhet; det du stöder dig på är större och kostbarare än något hÅr pä
jorden." Det är tanken att det finns något gränslöst för våra hjårtan bortom de
gränser vi känner. Denna tanke har människo! genom tiderna uttryckt på tusen olika
sätt. Skalderna har skrivit om närheten mellan wå älskande, men också om det oöverDatt se varandra och ändå inte vara varatdra"
vinneliga avståndet mellan dem
(M. Vasalis). En man skrev en gång
om sin döda hustru: "En sak har i alla f.all
äktenskapet hjälpt mig att inse. Jagkan inte längre tro att religionen är en produkt av
vårt undermedvetna önsketänkande och ingenting annat än sublimerad sexualitet.
lJnder våra år tillsammans upplevde hon och jag kärleken som en fest, på alla upptänkliga sätt, högtidligt och glatt, romantiskt och realistiskt, ibland dramatiskt som
en storm, ibland bekvämt som ett par tofflor. Vårt liv tillfredsställde oss helt
både
intellektuellt och känslomässigt. Om Gud inte varit något annat än en ersättning
för kärleken skulle vi ha förlorat allt inresse för honom. Varför skulle vi ha brytt
oss om sulrogatet när vi redan ägde den äkta vatan? Men så var det ju inte. Vi
visste båda att

vi

behövde något mer än .varartdta,, någonting helt annorlunda. Man

skulle lika väl kunna påstå att älskande inte har något behov ay att ata, ldsa eller
andas" (N. \(. Clerk).
Både i lycka och i smärta kan vi ha en förnimmelse av något som ligger bortom
vår ändlighets gränser. Vi borde inte låta ytliga påståenden som inte ens snuddar vid
den väsentliga frägan bortf<irklara denna djupa och enkla förtröstan. Vi har inte lov
att. säga att vi måste nöja oss med detta vårt sköna, gripande, mänskliga och förgångliga liv, ty det skulle helt enkelt inte vata s nt. I allt vi gör drivs vi av en
längtan som låter oss ana att vi är burna av något oändligt trygg!, gott och skönt.

Samvetets längtan

Vi

har redan talat om vår längtan efter lycka- Men vi låtgtar också efter att v^ta
Vi vet att priset för lyckan inte f.är vara hur högt som helst. I så fall vore
det inte längre tal om lycka. Vi vill gärna levr rätt. Om en man är förälskad i en
kvinna och denna kärlek innebär lidande för hennes man och barn, får den inte
komma till uttryck. Om människor verkligen försöker vara lyckliga rn.,.. 46 'godheten' framför 'lyckan'. Vi äger ett samvete.
Älla människor, både troende och icke troende känner samvetets röst. Många har
försökt förklara den genom att reducera den till mer 'begripliga' realiteter. Man har
t. ex. talat om naturliga hämningar. Självbevarelsedriften (dödsfruktan) håller människorna inom de gränser där det är möjligt att leva- På sitt sätt gäller detta också
samvetet, som man ibland velat bortförklara sfuom ett uttryck för människans inneboende självkänsla, rädsla för allmänna opinionen, nedärvda seder, uppfostran och
miljö. Alla dessa faktorer spelar helt säkert en viss roll i sammanhanget. De förklarar de sätt på vilka samvetet tillämpas, varför olika folk och människor har så skilda
uppfattningar om var gränsen går. När allt kommer omkring finns det stora variationer i den mänskliga bedömningen av vad samvetet kan tilläta eller förbjuda. Men
alla är vi ense om att skillnaden mellan gott och ont ligger på ett djupare plan än
skillnaden mellan nyttigt och onyttigt, behagligt och plåesamt.
goda.
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Odaå när ingen ser det onda jag gör, eller när ingen tar direkt skada av det,
anklagas, varnas, oroas jag av mitt sarnvete, men framför allt uppmuntrar det mig och
visar vägen till det goda. Andra kan hjälpa mig att upptä&a exakt vad som är rätt
att göra och vad som inte är det. Men jag står ensam då det gäller mitt ansvar,
min skamkänsIa, miaa samvetsförebråelser, min önskan att lata god, eller med andra
ord: vissheten om art jag borde göra det s)11a
eller borde ha gjort det. Samvetsnän för att kunna hjälpa mig.
kval upplever jag ensam. Ingen står mig tillräckligr
Jag hör en annan röst. Är det min självkänsla som talar? Nej, det är inte mig själv
jag upplever som domare. Det är något större än så. Kan orsaken dä vara att jag
omedvetet känner allas blickar på mig? Nej, jag tycker mig stå där ensam med
min skuld.
Samvetets dom ledsagas av djupa känslor som ibland tar formen av fruktan och
oro
fruktan för att födora det sanna målet i tillvaron. Meo framför allt är samglädjen över att leva i harmoni med sin verkliga
vetet- en källa till djup glädje
mål
fullkomligheten.
bestämmelse, med sin tillvaros slutliga
- Vår längtan efter det goda låter oss
Har då mitt liv ett mål och en mening?
an vår bestämmelse och det vi är skapade för är den fullkomliga godheten, hur

^tt begränsning och svaghet än mävara.
stor vår

Oändlighetslängtan
Förnuftets insikt

Det goda vi möter kan inte helt tillfredsställa oss, men är en antydan om att det
måste finnas något fullkomligt gott. Vår svaghet kräver en allmakt, vår mänsklighet

en gudomlighet. Mitt ändliga väsen kontrasterar mot den oändlighet som mina
tankar och önskningar uppenbarar för mig. Om världen och vårt liv skall äga en
menig, vara något mer än ett bländverk, måste vi erkänna den oändliges närvaro.
Därför kunde också Paulus säga: "Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshädighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk, (Rom r:zo).

En

helhetssltn

Men aposteln visar att förnuftet talar ur livets fullhet. Med särskilt eftettryck framhåller han att synden utgör ett hinder för förnuftet. Men han menar inte att det alltid är den personliga synden som hindrar en människa hän att med förståndet acceptera detta något som ingriper så kraftfullt och påtagligt i hennes liv. Miljö, uppfostran och psykisk läggning gör det ofta så gott som omöjligt för henne att acceptera den tvingande makten i allt som pekar mot det oändliga. Erfarenheten visar
att människor i allmänhet först måste ha lärt känna Gud genom tron innan de kan
acceprera det rationella beviset. Den troende fär ddrf& inte förhäva sig över att han
vet vad som ger människans liv dess mening. Den vetskapen har han inte fått tack
vare sin intelligens eller sina taLanger. Han hat fått ta emot den som gåva.
Lärda män kan uwidga denna hjärtats normala insikt till ett vetenskapligt bevis,
men inte enligt samma regler som gäller för naturvetenskapen, eftersom det här inte
rör sig om ett naturvetenskapligt rön. Inte heller historien kan läggas fram i exaktvetenskapliga termer, eftersom den överblickar hela livet. Än mindre kan tillvarons
djupaste frågor innefaaas i en gäng f& alla fastställda formler. Därtill är de alltför
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stor4 allför intimt sammanhängande med människans hela viisen. Trots detta måste
ett systematiskt tänkande på detta djupa plan kallas vetenskapligt: vi kan med hjälp
av förnuftets ljus påvisa att vi, så snan vi uttalar oss om livet, alltid talar om det
oändliga som den högsta sanningen, verkligheter, godheten och glädjen.

En utmaning till förnuftet

hte

endast åndliga utan också förtappade

Mot alla våra fridfulla reflexioner framstår eländet i världen som en våldsam utmaning, hur tydligt (eller oklart) vårt liv och vår tanke än låter oss an ett oändligt
ursprung och hur grundligt och effektivt filosofin än kan påvisa en återklang av oändligheten som den yttersta bakgrunden till allt vårt tänkaode och allt vårt tal. Hur
låter sig alla sjukdomar, missräkningar och grymheter här i världen förenas med ett
ursprung av oändlig godhet? Vi är inte bara ändliga
en egenskap som i själva verket förutsätter närvaron av ett oändligt väsen
vi -är o&så förtappade, misslyckade.
Hela vår tillvaro är befläckad av skuld och död. Vad beror detta på? Hur skall det kunna förklaras? Det fulländade väsen som vår
tanke har uppenbarat för oss har inga svar att ge på det orimliga, på lidandet och
döden. Hur skall vi kunna föreställa oss ett oändligt vasen som bevanr allt det goda
och vackra som finns, meo samtidigt också allt som är förhatligt och motbjudande?
oNatten bortfräter benen i min ktopp,
och kvalen som gnaga mig veta ej av viia.

Genom övermäktig kratt har mitt kroppshölje blivit vanställt,
Såsom en livklädnad hänger det omkring mig.
I orenlighet har jag blivit nedstjälpt,
och själv år jag nu likt stoft och aska.
Jag ropar till dig, men du svarar mig icke;

jag srär här, men du bespejar mig allenast.
Du förvandlas för mig till en grym fiende,
med din starka hand ansätter du mig.
Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän,
och i bruset låter du mig försmälta av ångest.

Ja, jag Iörctär att du vill föra mig till döden,
till den boning dit allt levande fötsamlas.
Men skulle man vid sitt fall ej få sträcka ut handen,
ej ropa efter hjälp när ofärd har kommit?
Gtät jag ej själv över den som hade hårda dagar,
och ömkade sig min själ ej över den fattige?
Se, jag väntade mig lycka, men olycka kom;
jag hoppades på ljus, men mörker kom.

Därför sjuder mitt innersta och får ingen ro,
eländesdagar hava ju mött mig.
Med mörknad hud går jag, fastå:n ej bränd av solen;

mitt i församlingen står jag upp och skriar.

En broder har jag blivit till schakalerna,
och en frände är jag vorden till strutsarna.
Min hud har svartnat och lossnat från mia kött,
benen i min kropp äro förbrända av hefta.'

Oob

lo: rz-Eo)
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Och döden är slutet på detta.
"Men såsom själva berget faller och förvittrar
och såsom klippan flyttas ifrån sin plats,
såsom stenar nötas sönder genom vattnet
och såsom mullen sköljes bort av dess flöden,
så gör du ock människans hopp om intet.
Du slår henne ned för alltid, och hon far hädan;
du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort.,

(Job 14: r8-zo)

Möte ned det absolata?
Verkar det inte orimligt? En omätlig längtan som alltid stöter emot en mur av död
och skuld?
jag är för oförnuftig för att kunna räknas såsom människa,
har icke mänskligt förstånd;
vishet har iag icke lätt lira,
sä att jag äger kunskap om den Helige.

"Ja,
jag

Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned?
Vem har samlat vinden i sina händer?
Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
Vem har fastställt jordens alla gränser?
du vet ju det?,
Vad heter han, och vad heter hans son
(Ordspr 3o: z-4)

Ni gör allting så lätt för er, säger sökaren, som förgäves anstränger sig att förstå,
till den fromme. För er är det inga svårigheter att gå direkt från skapelsen till ett
högsta väsende. Låt oss anta att världen inte skulle kunna finnas utan er oändlig
och fullkomlig första orsak. Men hur bär

ni er åt för att förklara allt lidande

och

elände?

Låt då den Oändlige själv tala. Låt då en gång den Äbsolute förena sig med oss,
mot Job, mot oss. Må han en gång visa oss meningen
förklara sig, försvara sig
liv,
med detta storslagna och smärtsamma

>Det vi hava

hört>>

Gads ord
Ordet har gått ut

i världen, att den Oändlige har uppenbarat sig i

Jesus av Nasaret.

'Det som var frän begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett,
det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala
vi. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna
för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss, Ja, det vi
hava sett och hört, det förkuona vi ock för eder, på det att också I mån hava
gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son,
Jesus Kristus. Och vi skriva nu detta, för att vär glädje skall bliva fullkomlig.
Och detta är det budskap som vi hava hört från honom och som vi förkunna för
eder, att Gud är ljus och att intet mörker finnes
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är svaret, underbararc äa någon människa kunde ha drömt om. Guds

har själv stigit ned

i

vårt elände. Gud själv lider med oss i den största av

alLa

Son

kär-

leksgärningar. Så älskade Gud världen.
Detta ger oss inget svar på vära fltägor om de yttersta tingen. Tillvatons gäta ät

inte löst. Men tron på Kristus visar oss i vilken riktning sanningen står att finna.
Gud förhåller sig inte passivt, nästan grymt likgiltig till det onda. Det onda är inte
på ett av
av honom. Han kämpar mot det och känner dess tyngd. Då han dör
de grymmaste sätt som den mänskliga uppfinningsförmågan förmått utspekulera
ger han sig tillkänna som vår Frälsare. Vi ser en påle med en wärbjälke, och i den
man som hänger utsträckt på den visar sig Gud själv för oss. Korset, utsträckt åt

likt en människa med utsträckta armaq åt den vägvisare som pekar mot Guds
outgrundliga mysterium. I dunklet pekar det mot mysteriets hjärtpunkt. Genom korGud,
set har Gud öppnat sitt hjärta för att uppenbara sitt djupaste mysterium

atla håll

-

solidarisk med slaktoffren.

Längre fram

i

boken skall

vi

återkomma

till

det ondas existens och vår alltför

stora benägenhet att fastna i egna tankegängar dä det gäller att skapa oss en bild av
den gudomliga allmakten. My&et ofta tror vi oss veta exakt vad Gud 'kunde ha'
gjort eller förhindrat. På så sätt förvandlar vi honom till en mäktig härskare som
liknöjt lämnar oss kvar i vån elände. Men Guds allmakt är djupare, på ett djupare
säc annodunda och obeskrivlig, än vi kan fatta. Vi måste bli mer intensivt medvetna
om att det endast är i Jesus som vi verkligen kan möta och lära känna honom. Var
gäng vi ställer en fåga om Gud måste vi söka svaret i ftägan om hur Jesus är.
Hans liv visar oss nu hur Gud i sin sanna allmakt kämpar mot synd och lidande
på ett sätt som är annodunda, hemlighetsfullarq intensivare, mer engagent och uiumferande ät vlra begrepp om allmakt kunde ha givit oss en föreställning om. Han
skall till sist segra över vår skuld och dödlighet. Varför det skulle ske just på detta

sätt vet

vi

inte. Vad

vi vet är att detta mysterium är ett ljusets och godhetens
i viss mån förmågan att se med Guds ögon.

mysterium. Tron på Jesus Kristus ger oss

>>Du har tkaPat oss

till

dig>>

Man får ibland höra invändningen att tron år nägot som vi har hittat på för att
lätta tillvarons bekymmer, att den är ett sökande efter trygghet undan livets svårigheter, att den endast 61 sn 'projicering" av våra önskningar på en bild utanför oss
själva.

Vad skall vi svara på detta? Även om människor söker efter trygghet och även om
ångesten spelar en roll i detta sökande i en skenbart meningslös tillvaro, är detta i
sig självt inget skäl för att det inte skulle finnas en Gud som kan ge oss värn och
skydd. Och ännu mindre bevisar det att oron skulle vara det enda och djupaste motivet för deras sökande. Kanske beror det på rädsla att ett barn letar efter sin mor i

en folksamling. Modern är oumbärlig för barnet. Men är rädsla det enda skälet till
att det letar efter henne? Kan det inte också bero på att det älskar henne? Likadant
tycks förhållandet vata när det gäller människans Gudslängtan' ty den finns kvar
också sedan hon mött glädjen.
Ännu en sak ät värd att notera då det gäller "proiiceringar". Vi har under senate
år lärt mycket om hur människans Gudsföreställning påverkas av psykologiska faktorer, bildning och miljö. Men ingenting av detta har fört oss närmare svaret på
dvs. get vära
Irägan orn Gud finns eller inte. Även om vi verkligen 'pojicerar'
utanför
vårt
eget
återstår alltoberoende
existens
tankar och önskningar en
iag

-
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jitmt ftägatt huruvida människan inte är något 'mer' än sig själv. (Vår tro

säger

att hon är det. Den kristna synen har alltid erkänt mänsklighetens mer än mänskliga inriktning. 'Du Herre har skapat oss till dig, och vårt hjdrta år oroligt, till dess

oss

i dig" [5;1 Augustinus: Bekännekerf).
Våra projiceringar säger oss något om vårt sökande efter det oändlig4 det är sant.
De kan hjälpa oss att inse hur ofta vi på falska vägar endast låtsas söka Gud. Skriften talar ofta om sådana vägar, t. ex. Jeremia 7 och Joh t6:r3. Mer eller mindre av
egen förskyllan tillskriver vi ofta Gud det som i viss utsttäckning är vära egna oklara
fantasibilder. Och när vi sedan upptäcker i vilken grad vära felaktiga föreställningar
har påverkat den bild vi gör oss av Gud, hur ofta vi har sett honom där han inte
finns, kan vi lätt få en känsla av att vi står där tomhänta. Den gudom vi trodde
oss se har försvunnit fuän vär horisont och inför det tomrum som är kvar frägar vi
ångestfullt: finns du, Herre?
Men då vi mister våra illusioner, .vära falska gudar, har vi ändå någonting kvar.
Vad som återstår är den sanning som övedever det prov de mänskliga relationeroa
utsätter den för, den sanning som inte är en flykt från verkligheten, utan en väg till
människans fullaste uweckling. Denna sanning igenkänner vi i Jesus av Nasaret.
Jesus, Människosonen, är i ordets helaste och fullaste bemätkelse människa och som
sådan är han den våg pä vilken den levande Guden kommer till oss. 'Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad
Gud är" (Joh r:r8).
Så har vi än en gång följt den väg som i korta drag skildrats på föregående sidor,
den som leder oss från det tjårran okända till Jesu Kristi uppenbarelse, fram till
honom som är med oss nu. Detta är vad Jesus menade då han sade: "Guds rike
är nåla; gören bättring och ron evangelium' (Mark r:rj). Då vi ropar till Gud i
vårt mörker ståt Jesus, vår broder, iblaod oss och' säger: 'Kommen 6.5 ssn" (Joh
r:39). Den bok ni nu ldser har som enda syfte att v^r^ ett svar på denna inbiudan.
Guds härlighet uppenbarades i människosläktets historia och därför kommer också
det vilar

denna bok aa följa ordningen

i

den historia som utgör ramen för våra egna liv.

Stå på din post vid alla tillfällen, när det passar människor och när det inte
passar dem, tillrättavisa dem, tala bestraffande till dem! Gör detta med out-

tröttligt tålamod

... Ty det skall komma en tid, ö

människorna inte skall

fördra den sunda läran.l stället skall de samla åt sig en mängd lärare, för
att de ständigt skall få höra något nytt. De skall slå dövörat till för sanningen
och vända sig till myterna. Men du bör behålla sans och besinning under
alla förhällanden, hålla ut i lidandet, utföra en evangelists gärning.
Paulus

till

sin lärjunge Timoteus

(z Tim 4, enligt David
Hedegåtds övetsättning)
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Trossatser overifierbara?

Anders Jeffne r. Filotofirk religionsd.ebatt Verbum,
Stockholm t961,8r s., Kr. 6:-.
Med sin nya lilla bok vill Anders Jeffner

fylla *ä uppgifter. Han vill informera
om modern religionsfilosofi, och han viil
lämna ett bidrag till den debatt han ger
inblick i. Hans informationer är
utmärkta. Viktiga representanter för och
typiska former av nutida religionsfilcsofi
presenteras i sådana sammandrag, som

endast en väl insatt fackman kan ge.
Även när det gälleq att ta ställning, vå:cker Änders Jeffner genast läsarens förtroende. För att komma ifrån ett i religions-

filoso{in lika inkört som

vilseledande

analytisk filosofi,
marxism
existentialism, nythomism,
uppställer han två kriterier för prövning
och värdering av religionsfilosofiska teogrupperingsschema

ribildningar. Han kräver meta-reorerisk
tned.aerenbe, och d'ogrnatisk obund.enhet.
Därmed har han skapat sig eri bas som
ligger djupare än allt ståndpunktstagande
och som just därför är i hög grad till-

Ett kriterium är fyllt som
inte uttryckligen nämns, men som ligger
fredsställande.

i siälva saken. Ånders Jeffner binder sig
i själva verket med sitt eget tänkande vid
det han proklamerar som måttstock för
ett godtagbart tänkande. Vad han kräver,
visar han själv: meta-teoretisk medvetenhet och dogmatiskt oberoende. Han fyl-

för hela boken, så framhåller han med
i hans språk:
tanke på trosutsagor

- 2ft dsg är ytterst
iftän att sanna utsagor

religiösa påståenden

svårt att komma
om verkligheten måste kunna återföras
antingen till påståenden om enskilda em-

piriska fakta eller

till

vetenskapliga hy-

poteser och lagar (s. l8). Vad han vill
säga är, att det knappasr gär att finna nå-

gon verifikation för trossatser i ordets
vedertagna mening, att alltså "empirisk
teism" har svårt att hävda sig. Därför ser
han sig ställd inför uppgiften att skapa

en ny grund för tron. Han framLagger
i sin boks sista del ett fö$ök till

-en ny tolkning av

"religiösa påståenden'.

Vad man har anledning att fästa sig
vid, är inte i första rurnmet Anders Jeffners tolkningsförsök. Vad det framför
allt gäller att uppmärksamma är den förutsättning han utgår' ifrån: ohållbarheteri av Dempirisk teism", mera ptecist och
samtidi$ en aning 'stiliserat": den förbindelse han ser mellan omöjligheten av

för trossatser och
nödvändigheten av en ny tolkning av sådana satser. Ju mindre Änders Jeffner
står ensam om sin åsikt, ju mera han representerar en hel grupp av religionsfilosofer, desto viktigare är det att granska
den tes som förenar gruppen och att
empirisk verifikation

ställa en kritisk fråga-

Anders Jeffner känner sig i en viss
förlägenhet i fräga om verifikation av
ttossatsef.

När han sedan skall tillämpa sina krimot de förterier, arbetar han dock
hoppningar han väcker - msd lanks-

Gentemot hans pessimism gäller det
dock att hålla ögonen öppna för att trosbekännare å ena sidan inte brukar göra
anspråk på empirisk verifikation av sin
tro, att de alltså i så måtto svarar mot

fram en punkt, som tycks vara

Ånders Jeffners inventarisering, att de
dock å andra sidan awiker från hans syn,
i det att de med de satser de uttrycker

ler den norm sotn han uppställer.

sig genom
operationer som inte utmärker
sarnma logiska konsistens. För att här ta
12-682833 Credo.
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sin tro i vill referera till verkligheter och
att de därmed anser sina trossatset vara
sanna. Medan Ånders Jeffner ser

gad.

sig nöd-

att betrakta sanningskravet och

av-

saknaden av empirisk verifikation såsom

oförenliga ting, känner troende

ät-

satser som vi räknar med såsom sanna
sakförhållanden som vi tar för givna,
-endast på grund av att någon annan har
lämnat oss upplysning om dem. Naturligwis måste vi i sådana f.all ha garan-

tier föt vittnets trovätdighet. Vi

måste

inte-någon
minstone mänga av dem
ihop.
att
hålla
dem
båda
Givna
svårighet
fakta står därmed i motsättning till vad
religionsfilosofen tar för givet. Vad den
filosofiska förklaringen avböjer, detta ger
fenomenbeskrivningen vid handen. Filo-

vår bäste vän försäkra oss, att han kunnat konstruera en cirkel som samtidigt

sofin får inte täckning från

är en kvadrat,

fenomeno-

logins sida.

Vad är skälet för sprickan mellan beskrivning och förklaring? Dec tycks ligga

i

likhetstecknet mellan vetifikation sorn
och enapirhk verifikation. Man behöver inte ens veta, vad verifikation är,

fil.an

f.ör att ställa sig weksam inför

denna

identifikation mellan verifikation och det
som dock ser ut att vara endast ett speciellt sätt att verifiera. Ser man närmare
efter, så uppstår ännu större tvivel om
berättigandet av sagdalikhetstecken.
Misstänksamheten får god näring, när
man tänker på att ett oinskränkt krav på

empirisk verifikation i sin tur inte kan
stödja sig på någon empiri. Den sats,
som statuerar kravet, kan själv inte empiriskt verifieras. Det finns faktiskt inte
någon iakttagelse som wingar iakttagaren

att godkänna endast empiriskt verifierbara satser.

Vad mer är: människan nöjer sig inte

alls med enbart empiriskt

verifierbara

helt enkelt inte ifrån
att tillerkänna sanningskaraktär åt en hel
del satser som sträcker sig till föremål
satser. FIon kommer

bonom empirin. Förutom dsn yttre erfarenheten (den som låter sig mätas och
alltså matematiskt formaliseras och som
ibland uteslutande kallas för empiri) förekommer inre erfarenheter (som framför allt psykologen är intresserad av).
Utom dessa förekommer intuition: insikt

i

sammanhang som endast tänkandet kan

ge en uppfaftning om (och verifikation
av). Det finns slutligen ett stort antal
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ha erfarenhet av eller intuition om - att det som
Skulle en
vittnet säger inte är omöjligt.
dessutom omedelbart inse

framstående vetenskapsman

så skulle

vi

eller

också

vara säkra på

att han antingen skämtade eller var från
vettet. En och samma figtr kan inte samtidigt vara cirkel och kvadrat. Omöjligheten fungerar alltså som ett slags gräns-

kontroll vid mottagandet av alla meddelanden.

Men kan vi å ena sidan inte med bestämdhet augöra att något är omöjligt,
och har vi å andra sidan goda garantier
för att den som meddelar oss någonting

är tillförlitlig, så kan vi överta vad
meddelar oss, såsom om

vi

han

själva hade

mött de sakförhållanden han talar om.
I princip betyder det som här sagts,
att empirisk verifikation krävs för empiriska fakta, men det betyder också, att sådant som inte förekommer inom ramen
för empirin ej utan vidare kan förklaras
vata obefintligt. Tvärtom måste principiellt satser tillåtas
och får alltså inte
uteslutas från möjligheten
av att kunna
verifieras
som utsägs om överempiriska ting-och förhållanden. Människan,
sådan hon är, tycks i varie fall fölia
denna princip.

Vad alltså Ånders Jeffners bok ger aniedning att f.räga är följande. Vilka wingande skäl finns det för att likställa empirisk verifikation med verifikation över-

huvudtaget? Vad är motivet till att inskränka verifikationskravet till kravet på
empirisk verifikation? Man skulle kunna
sätta in d,enna fräga i id6historiska per-

spektiv. Men här må det räcka med att
utfoma den med utgångspunkt f.rär.
tron. Är man angelägen om att fä rcda
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på

trosutsagors hållfasthet, dvs. söker
man verifikation för trossatser, varför

skall man då kasta yxan i sjön, när det
blir klart att trossatser inte låter sig stöd-

jas på empiri? Varför skall man resignera och söka en annan tolkning av tfossatserria än den som trosfenomenet självt
ger vid handen?
Den kunnighet och det allvar som

pÄglar Änders Jeffners bok gör de här
fnmlagda reflexionerna mycket artgelägna- Ju mindre han är en man som i
stället för att bilda sig ett eget omdöme
tanklöst upprepar vad andra har sagt,
desto mera är den här formulerade frågan påkallad,.

V/. K.

med dess kombination av logisk skärpa,

djupgående analyser, innerlighet och
omedelbarhet. Den iögonfallande insikten i afrikanska problemställningar och
mentalitet synes vidare indiker4 att de
experter som medverkat vid textens utformning, tillhör den kategori av nya
förtroendemän, av vilka flera är noto-

riska afrikakännare, som påven tämligen
nyligen placerat på nyckelposter i kurian.
I en presskonferens i Vatikanen lämnade biskop Pignedoli (sekreterare i kongregationen för evangeliets utbredande,
f. d. De Propaganda Fide) vissa uppgifter angående de motiv som inspirerat tillkomsten av Afrikabudskapet vid denna

tidpunkt,

i

första hand den förändrade

politiska situationen på kontinenten med

36 nya oavhängiga
som aktualiserats

Paulus VI:s Afrikabudskap
Med. utgångpunAt fuån ocb såsom i aiss mån tilläm.pning å re-

gional basis au encyälikan "Populorum Progressio., "Orn fol-

åem

utaecklimg. (publicerad.

i

CREDO årg. 48, t967, nr 3) oyf entliggjorde Vatikanen d.en z9
okt. t967 ett påuligt badsAap till

Afökas lolk, "At'ricae

Terra-

rum.. Den här

föl.jand.e artikeln
tecknar d,oäumenters innehåll ocb
syften.

Enligt uppgift från god källa skulle
Äfrikabudskapets

färdig

i

text redan

förelegat

februari 1967 men offentliggörandet uppskjutits till en senare l2implig
tidpunkt. Afrikanska representanter å biskopssynoden (oktober ry61) i Rom lär
energiskt ha påpekat ett snart publicerande. Budskapet till Åfrikas folk bär ej
den formella prägeln av de traditionella
officiella påvliga aktstyckena (bullor, en-

cyklikor, brev etc) utan utgör närmast
vad som i en kommentar i "L'Osserva-

tore Romano> betecknas som >un raisonnement et une exhortation pratiques et
doctrinauxu. Liksom i Populorum Progressio dominerar Paulus' personliga stil

stater och de problem

vid

övergången från
slavsamhället till en högre och mera invecklad socialpolitisk struktur.
Vidare framhålles de allvarliga internationella spörsmål (flyktingar, gränsfråBof, racism, kolonialism, u-landshjälp
m. fl.) som krävde ställningstagande samt
afrikanska länders alltmera framträdande
roll i internationella organisationer och
samarbete. De religiösa motiven säges.
böra bedömas framförallt mot bakgrunden av de olika religionerna på kontinenten och dessas positioner av vilka de ledande är kristendomen, islam och animismen.

Av Afrikas 3oo miljoner invånare är
omkring roTo katoliker. För närvarande
finns katolska stift (resp. prefekturer och
i de fläta afrikanska länder

vikariat)

samt 16 diplomatiska

representationer

(nuntiaturer) och 6 apostoliska delegationer.

Afrikabudskapet inledes med framhållande av det outplånliga intryck som re-

san till Afika 196z lämnat hos dåvarande kardinal Montini och som medverkat till att Paulus VI som kyrkans
överhuvud mer än någonsin betraktade
omsorgen om Åfrika som en betydelsefull del av sitt pastorala uppdrag.
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Påven betecknar

sitt budskap som

fullföljande av riktlinjerna

i

ett

Pius XII:s

afrikaencyklika,Fidei Domum,

1957,

i

första hand avsåg att hjälpa och
stärka de under svåra förhållanden arbetande katolska missionerna i Afrika.

som

En varm hyllning ägnas den kristna
traditionen och det kristna livet särskilt
under de fyra första århundradena (helgon, martyrer, heliga jungfrur, kyrkofäder, eremiter och påvar).
Efter att ha berygat sin djupa respekt

för de kristna kyrkorna i Afrika som
ännu ej är förenade i full gemenskap

med Rom (grekiska, koptiska och etiopiska) uttrycker påven sin högaktning för
islams rosbekännare med förhoppning

om

fruktbärande dialoger med

dessa.

Åpcstroferingen av samarbetet med muhammedanerna är ett av mlnga symptom
på en efter Ändra Vatikankonciliet alltmera framträdande tendens hos katolska
kyrkan att intensifiera relationerna med islam i första hand genom ökad kooperation på det sociala planet, försvar av fun-

damentala mänskliga rättigheter, men
även på det rent religiösa området såsom
via teologiska kontakter.
I ett avsnitt i den auktoriserade eng-

elska översättningen betitlad'Ancient
heritage and present situation> betygar
Paulus VI sin tillfredsställelse över att
den senaste uwecklingen av vetenskapliga

studier angående Afrika främst inom et'
nologin visat, att åtskilliga sedvänjor och
riter, vilka tidigare betraktades som enban primitiva och rudimentära, utgjorde
integrerande element i sociala system'
som förtjänade att närmare belysas och
behandlas med respekt.

I anslutning hänill uppehåller sig påven vid några generella id6er, typiska för
garria afuikanska religiösa kulturer. I
första hand nämns en andlig föreställning om livet som ei blon utgjorde en
primitiv animism utan en djupate och
universellare uppfattning av tillvaron,
enligt vilken alla levande varelser och
den synliga naftren själv vore indmt lie-
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rade med den osynliga andevädden.
Guds närvaro penetrerade Afrikas liv
såsom ett högsta väsen, vilket tillbads såsom Fader och betraktades som alla tings
upphov och skapare. Vidare framhålles
respekten för den mänskliga värdigheten
såsom karakteristisk för afrikansk mentalitet trots vissa allvarliga awikelser härifrån i praxis och ceremonialriter; en del-

vis moraliskt och religiöst betingad uppfattning av familjen, förstärkt genom en
känsla av samhörighet med förfäderna;
familjefaderns funktioner och auktoritet
som understundom antog en viss sakral
karaktär samt slutligen en utbredd föreställning om allas rätt och tillika plikt
att deltaga i offentliga angelägenheters
utövande efter en progressiv serie av

'initiationer'. Det är av intresse att

er-

inra om att påven här indirekt anknyter
till en på r93o-talet inledd rörelse bland
afrikanska intellektuella, som på sen:rste
åt fått ett starkt uppsving och som på
franska benämnes "n6gritude", representerande en syotes av afrikanska kulturvärden. En av ledarna härför är Senegals
president Leopold Sengkor.

Katolska kyrkan hyste enligt Paulus
den största respekt för de genuina
afrikanska moraliska och religiösa traditionerna ej blott på grund av dessas in-

VI

nebörd utan därför att kyrkan däri
skönjde en av Försynen utkorad grundval
för evangeliet och uppbyggande av ett
oytt samhälle på kristlig bas.
Påvens varma tribut till de afrikanska
religiösa och kulturella traditionerna är
uppseendeväckande

och väl i

främsta

rummet att bedöma som uttryck för kyrkans i Vatikankonciliets anda förnyade
och fördjupade förståelse för och uppfattning av värdena i andra kulturmiljöer

än den

västerländska. Samtidigt torde

man väl vara befogad att utläsa en appell till de västliga länderna att erkänna

den principiella likställdheten

mellan

olika civilisationer och därmed även uppgiva det sekelgamla anspråket på att betrakta Europa eller kanske snarare den
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'vita' vädden som världens centrum och ter. Det är tydligt underförstått, att Sydafrika idmte Rhodesia och även Portugal
förebild.
I ett kapitel under titeln 'råd och för- här närmast åsyftas. Insatser av vissa
hoppningar, (counsels and hopes) från andra kontinenter (Europa) tidigare
behandlas med takt och förståelse, men invandrade folkelement, vilka i Afrika
öppenhjärtigt och realistiskt vissa poli- grundat ett andra fädernesland och som
tiskt känsliga problem. Efter konstate- även gagnat de inhemska folken, erkänrande att de nyblivna afrikanska staterna nes oförbehållsamt. Men dessa senare kräsärskilt sedan en fortgånumera inträtt i ett stadium av konsoli- ver numera
- expansion lea till stardering och organisering, vilket i regel ende ekonomisk
försiggått utan betydande störningar, beklagar den Helige Fadern, att inre stabilitet ej kunnat uppnås i ett flenal stater
samt att våldet här och var alltjämt triumferade. Utan att nämna några namn
väl kända för alla som följt Åfrikas

kare inbördes beroende mellan de olika
rasgrupperna
en större andel i det

politiska livet, -en rätwisare fördelning av
nationalinkomsten samt erkännande av
mänskliga rättigheter på olika områden,
som förvägrats dem genom godty&ligt
-historia under senaste år: Sudan, Nigeria, upprätthållande av ekonomiska, sociala
Burundi, Kongo, Guma, upprättande av och psykologiska barriärer. Rasproblepåtalar Pau- men är komplicerade och svådösbara och
ett tiotal militärdelstatet
- bekymmer, särskilt kristna mediterar över budet om
lus VI med "smärta och
våldsdåd som i vissa fzll. uranat till veri- kädeken till nästan och är förpliktade att
tabla folkmord samt förföljelser, grym- bidraga till att skapa en atmosfär av förheter och takasserier av olika slag mot ståelse och dialog istället för det klimat
präster, nunnor och and,ra i kyr- av misstro och ömsesidig fruktan som
kans tjänst arbetande människor. Trots numera förhärskar i rasfrågan. Påvens
dessa negativa förhållanden var påven sakliga och balanserade kritik av rassituadock förhoppningsfull angående de afri- tionen jämte hans insisterande på en diakanska folkens framtid under vissa an- log mellan olika rasgrupper torde sannogivna förutsättningar. Vederbörande likt i längden bära mera frukt än de
måste sålunda avstå från våld och makt- onyanserade fördömanden av den vita rasmissbruk och folket i sin helhet succes- politiken i förening med bojkott och
sivt engageras för aktivt deltagande i sanktionstal som förekommit i åtskilliga
uppbyggnad av en ny social ordning vari även västliga länder, inte minst i Sverige,
trångsynt stamlojalitet som tidigare ka- och som hittills huvudsakligen bidragit
rakteriserat afrikansk mentalitet, kan till förstärkande av den härskande apartövervinnas och en ny medborgaranda heidregimen, ivarielalliSydafrika.
Beträffande det för Äfrika livsviktiga
framväxa. Samtidigt fordrar läget att de
afrikanska staterna bevarar freden i sina problemet om "utveckling och bistånd
utifrån" hänvisas till Populorum Prointrirdes förhållanden.
Bland de hinder som försvårade de af- gressio som i detalj behandlar detta
rikanska staternas fulla uweckling nämns spörsmål. Påven understryker emellertid

och behandlas relativt utfödigt raspro- wå vdsentliga punkter för Afrikas vid'
blemet. Påven erinrar om den i Äfrika kommande, i första hand kampen mot
existerande rasdiskrimineringen som av analfabetismen och utbyggandet av skol-

Vatikankoociliet, Populorum Progressio väsendet under hänsynstagande

till

kon-

och episkopala budskap uttryckligen för- kreta afrikanska betingelser med särskild
dömts som stridande mot den mänskliga tonvikt på utbildande av tekniker och unvärdigheten, grundläggande mänskliga dervisningen på landsbygden. Vidare
rättigheter, Kristi anda och Guds avsik- framhålles nödvändigheten av uweck-
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lande av jordbruket på rationell basis vilket alltjämt i huvudsak bedrives med föråldrade, primitiva och ineffektiva metoder. Självständigheten har visserligen ej

i

grunden modifierat utvecklingstendenserna, men i åtskilliga fall lett till ökade
komplikationer med de tika understödjande länderna, främst och helt visst ej
utan grund genom ett stegrat misstroende
och farhågor för att den tekniska, ekonomiska och finansiella hjälpen begagnades
såsom ett medel för fortsatt dominans
i, and,ra former och syften. Det är ej

personliga insatser. De styrande i Äfrika
förständigas att respektera kyrkans friheter samt städse inlåta sig på förhand-

lingar och dialog i stället för att tillgripa våld. De intellektuella manas att
sätta sig i spetsen för förnyelsen av den
afrikanska kulturen samt särskilt på det
religiösa området bidraga till att de liturgiska reformerna genomföres och religionsundervisningen anpassas efter afri-

kansk mentalitet.

Den afrikanska kvinnan måste bli

verkan å universell basis. Påven framhåller här med emfas nödvändigheten av
respekten av de afrikanska hjälpmottagande ländernas värdighet. Dessa måste i
sista hand själva svara för sitt framåtskridande och sin uweckling men också konkret och effektivt nyttja och till sitt fulla

mera medveten om sin egen värdighet,
sin moderskapsmission, rätten att aktivt
deltaga i det offentliga livet samt över
huvud taget ej längre låta sig behandlas
som ett instrument. Till sist riktas en
vädjan till i utlandet studerande att bevara sin anknytning tiil hemlandet och
efter studietidens avslutning återvända
till hemlandet och där ägna sina krafter
var och en på sitt håll och efter förmåga
i dess tjänst, en varning som är välbehövlig med hänsyn till att så mänga af.rikanska studerande i Europa och Amerika etc "deserterat" och vänt hemlandet

värde förverkliga det mottagra biståndet

ryggen.

minst för att övervinna denna atmosfär
av bristande förtroende som Paulus VI
tidigare lanserat sitt förslag om inrättande av en världsfond för kanalisering
av u-hjälpen såsom ett uttryck och tilllika instrument för internationell sam-

ej förslösa resp. för maktpolitiska, prestige eller andra negativa
(underförstått

syften missbruka hiälpen).
Efter enahanda mönster som

i

Populosist vissa
bestämda sociala

rum Progressio riktar påven

till

maningar och råd till
kategorier och grupper främst inom den
afrikanska kontinenten själv, av vilka
några väsentliga punkter här nedan i
korthet återges.

Biskopar, prdster och ordensmedlem-

mar uppmaoas att levandegöra mötet
mellan kristendom och gamla afrikanska
taditioner samt fullfölja de tidigare missionärernas osjälviska och heroiska insatser på andliga och även materiella områ-

den. Friktionsfritt och karitatiw

samar-

bete mellan utsända missionärer och det
vidgade antalet inhemska präster under-

stryks och de 'etablerade' kyrkorna

å

andra kontinenter anmodas att generöst
understödja de afrikanska kyrkorna genom
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Det påvliga budskapet till Afrika är
ett dokument med vida perspektiv, som i
första hand riktar sig till Afrikas folk
men härutöver bär en mera universell
prägel och syftning. I vissa kommenta-

rer har understrukits att det utgör

ett

led i en rad historiska initiativ från katolska kyrkans sida som främjare och
förfäktare av beroende länders rätt och
egenart gentemot maktpolitiska inttessen.
På samma sätt som katolska teologer och
pionjärer under de stora geografiska upptäckternas tidevarv försvarade de nya folkens rättigheter och sedvänjor (jfr även

jesuiterna

i

Paragtay och

de

berömda

missionärerna i Fjfuran ötern) och sedermera påven Benedikt XV under första

för kolonialfolkens frigörelse, har katolska kyrkan av

världskriget pläderade
idag

ej wekat att

oförbehållsamt upp-

träda som uwecklingsländernas talesman
och proklamera de afrikanska kulturtra-
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ditionernas autentiska värde och globala
likställdhet med äldre civilisationer.

Inom utbredda afrikanska särskilt intellektuella ktetsar synes budskapet
välkomnats

med djup

ha

tillfredsställelse.

Den katolska kyrkans ställning och moraliska auktoritet har ytterligare befästs
i Äfrika, ehuru eventuella förhoppningar

om snabba, betydande katolska landvinningar ä, missionens område torde få bedömas med återhållsamhet.

På sina håll har anmärkts att A{rikabudskapet liksom även Populorum Pro-

alltför optimistiskt avfattade
med förbiseende av åakilliga negativa
gressio vore

drag

i

den afrikanska bilden, såsom

en

vidsträckt kortuption, arbetsovillighet,
brist på ansvarskänsla samt diupgående
och svåruuotliga företeelser, t. ex. polygami och vidskepelse.

Härvid må emellertid uppmärksammas

att budskapet ingalunda väjer för saklig
kritik samt att de positiva uwecklingsprognoserflas förverkligande uttryckligen
görs avhängiga av uppfyllande av vissa
grundläggande villkor (se ovan sid. r89).
Den fundamentala optimismen i budska-

pet bottnar väl

i

kyrkans ursprung, natur och uppdrag att upprätta Kristi rike
på jorden. En övervägande negativ analys av den afrikanska situationen
även
- vara
om en sådan i och för sig kunde
välbefogad
!es1ss11 från det psykologiska spörsmålet
om reaktionen hos de
för kritik överkänsliga afrikanerna, hade

förmodligen knappast stått i full överensstämmelse med andan och syftet med
budskapet att ge uttryck åt kyrkans förtroende för och kärlek till Afrikas folk.
Man får hoppas, att "Africae Terrasg11r, sortr säkerligen är avsett att för en
relativt lång period tjäna som en ,Magna
Charta" såväl för katolska kyrkan i förhållande till Afrika som för afrikanerna

själva, måtte effektivt bidtaga till den
hittills så försummade svarta kontinentens andliga och materiella välfärd
och framåtskridande.

Hago Tarnrn

Birgittinklosttet Mafienbaum
Hertiginoan Maria av Kleve, dotter till
hertig Johan "utan fruktan" av Burgund,
Lät r4z8 bygga ett kapell för en stenstaty av Guds Moder, som man funnit
i trakten av Xanten och till vilken folk
börjat vallfärda i stora skaror. Hertiginnan hyste själv stor vördnad för denna

Mariabild, och sedan hon som änkesäte
fått ett slott inte långt från kapellet, beslöt hon r4j7 att grunda ett birgittindubbelkloster vid kapellet. Sedan kyrklig

tillåtelse erhållits, lades

grundstenen

146o.Bygget påskyndades så att de första
ordenssystrarna och patres redat 146r
kunde flytta in i det nya birgittinklostret,

som fick namnet Marienbaw, Arbor

Mariae. Hertiginnan gjorde stora donationer till klostret och ålade också sina
efterkommande att sörja väl för det.
Klostergrundarinnans liv skildras i ett
nyutkommet, väldokumenterat och välillustrerat arbete av Heinz ril7ill, Maria aon

Burgund', Herzogin

uon K\eae

(Boss-

Druck und Verlag, Kleve). Från sitt rika
hemland Burgund förde hertiginnan med
Heinz
\(ill publicerar ett bevarat, ytterst detal-

sig en mycket dyrbar hemgift.

jerat inventarium över hemgiften, som
visar att den bestod av en mängd olikartade föremål: smycken, kläder, silverkåil av många slag hästag vagnar, sadlar
och täcken, ja t. o. m. Kleinodien und. Ornat fiir d.ie Kapelle. Heinz \(ill anser, art
det inte är alldeles uteslutet, att en del
av den dyrbara hemgiften ingick i her-

tiginnans gåvor till birgittinklostret Marienbaum; bl.a. ldr hon ha låtit av sin
bruddräkt tillverka en korkåpa, en mdsshake och en dalmatika.

Hertigdömet Kleve kom 1614 under
Hohenzollrarna. Der Grosse Ka$iirst lät

ha visat birgittinerna

i

Marienbaum en

viss välvilja, men under hans efterföljare
tvingades klosret att erlägga betungande

bidrag till de väldiga militärutgifterna.
Under sjuåriga kriget härjades området
svårt av franska, österrikiska och kurköl-
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niska trupper. Efter krigets slut r763
blev det nödvändigt att läta lantmätare
genom ny uppmätning fastställa bitgit-

tinklostret Marienbaums

omfattande

i en väl
underbyggd, illustrerad studie av Rolf
Kirmse, Marienbaam oor zoo Jahren
(Heimatkalender rg68 Landkreis Moers,
jordegendomar. Detta skildras

Vedag Michael Schiffer,

Rheinberg).

Klostret upphävdes en mansålder senare:
de sista birgittinsystrarna och birgittinpatres lämnade Marienbaum r8ou. Alla
byggnader försvann, utom klosterkyrkan:
den fick bli och är än i dag församlings-

kyrka. Alltjämt ingär i ett av koren det
kapell, som hertiginnan Maria av Kleve

lät uppföta 1438, och alltjämt finns i

känna. Unga målare och skulptörer har
fångat in något av den moderna människans övergivenhet. De har förmått anikulera något som
mer eller mindre
- alla. Något som i
tydligt
lever i oss

- ligger under medvetandets
allmänhet
röskel, har gjorts gripbart. Långt ifrån
att förlora sig i abstrakta lekar är de
"otäcka. med all sin surrealism fullt realistiska. Långt ifrån att endast kretsa
kring sig sji.Jva, är de oroade av reella
De står mitt uppe i dagens
verklighet. Uppenbarligen vet de änru
inte någon väg ut ur ångesten. De tycks
själva till en viss grad ha förlorat marhändelser.

ken under fötterna- Vad som på sitt eget

kyrkan den gamla vackra statyn av Guds

sätt är skakande är samtidigt förrädiskt:
frånvaron av all glädje. Åtskilliga av de-

Moder.

ras konstnärliga bekännelser väcker häp-

Det kan här tilld,ggas, att den nu-

varande
kyrkoherden

i

Marienbaum,

Pfanet G. Alsters, med stort intresse håller de birgittinska raditionerna i sin församling levande.

nad, nägra låter en skaka på huvudet,
andra åter är enban motbjudande. Inga
är dock likgiltiga, det stämmer. Men inför de själskonvulsioner som här tagit
form, upplever åskådaren inte någon befrielse. Fastän han känner igen mycket av

Torgny Lind.gren

sig själv erfar han inte någon lättnad

i

sina mänskliga bekymmer.

De tekniska "underverk" som försatte
rSoo-talet och ännu början av tgoo-ta-

De otäcka

let i ett rus av

En grupp unga konstnärer, som utställde målningar och skulpturer, först
Lund, sen även

i

i

Stockholm (i Liljevalchs

konsthall), kallar sig själva för otäcka.
en viss grad har de rätt, men otäckheten är inte ails det enda de visar. Vis-

Till

serligen får man syn på ett kaos av
id6bitar, upplevelsefragment och drömmotiv, och visserligen är här mjukt och
grymt, tamt och vilt blandat ihop, men
man kan inte komma ifrån att fängslas.

Där sägs någonting. De utställda verken
ger en framställning av människan, sådan hon år i dag. Både utifrån och inifuän är hon hotad. Ålltför mycket tränger
sig på henne. Världen har visat sig vara
allt annat än en idyll. Det är detta som
de fantastiska bildkompositionerna pä
ett chockerande sätt låter åskådaren
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framstegssalighet, har

här fallit sönder. Efter att ha blivit så
väldiga, att en vanlig dödlig varken kan
fatta hur de fungerar eller förmår överskåda vilka samhällsstrukturer som står
bakom, framkallar de måhända en större
skräck än gamla tiders demoner gjorde.
Ja, människan själv har avslöjat sig som
något fruktansvän. Vetenskapen har län
henne en hel del om psykiska processer
och om deras organiska underlag. Biokemiska och fysiologiska detaljer har blivit föremål för en hänsynslös forskningsiver. ökad kunskap har så att säga förstorat fenomenen och gjort dem så pätrång-

ande,

att de inte längre kan

förbli

bundna av sina naturliga måI. Detaljerna
har emanciperat sig. De har löst sig ur
sina sammanhang och berövats sin me-

ning. De tjänstgör inte längre, de

även-
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tyrar

i

stället den vitala glädje de ur-

in i. I en tid då
niutningen renodlats, då p-pillret hat
skapats såsom det hittills mest förfinade
medlet att befria sexualiteten från dess
samband med fonplantningen, hotas
sprungligen var byggda

njutningen själv från ett annat håll. Den
har låtit hittills dolda anletsdrag komma

fram och ädagalagr sitt släktskap med
våldet. Kunskapen har på ett nytt sätt
blivit livets vedersakate. Reflexionen har
förstört naiviteten. Medan äldre generationer tycks ha vilat i självbebag, är dagens släkte upprört över sig siälvt. Människan vet så mycket, att hon inte längre
orkar med
vara omedelbar. Inte ens

^tt
upprorslusten är helt säker på sig själv
längre. Människan har lärt sig att utlösa naturkrafter för att sätta io dem för
sina ändamåI. Men nu kan hon inte
hålla dem i schack. Hon kan slå upp käl-

lor i sitt inre, men inte hejda det vilda
vatten som bryter fram. Hon kan kalla
fram andar, men förmår inte tygla dem.
Hon ser sig utlämnad åt något, som är
större än hon.
Det har påståtts,

att

dagens människa
överbevivärre.

är sig själv nog. De 'otäcka'
sar oss om något bättre eller

- mäktar
Människan är sönderriven. Hon
inte hålla ihop sig själv. Hon har kastats
i ångestens avgrund. Nu famlar hon efter
någon tråd att hålla sig i. Hon har förlorat balansen. Hon letar efter hjälp.

Ållt detta kan inte endast ldsas i de utställda konswerken, det har pä ett medvetet sätt lagts in i dem. De 'otäcka,
har förmått uttala det. Så mycket liv har
de alltså kvar. Hur skrämda åe än är,
har deras skaparkraft dock inte släckts.

De har inte råkat i f.ötwivlan. Vad.

de säger, är vissedigen mera symptomatiskt än profetiskt, men dt, de fottfarande
förmår uttala sig, inger hopp. Deras verk
lämnar frågorna obesvarade, men deras
konstskapande

vilja förblir något att

hålla sig till.
Stannat man inte vid de utställda verken utan observerar man även publiken,

så lär man sig ännu något hoppingivande. Just inför de mest avskräclande
mälningatna står förälskade par och

skrattar. Bredvid borgare som förblir
oförståendg bredvid konnässörer som
förbiser verkens halt för att i stället fdsta
sig vid konstnädiga finesser, och bredvid

sådana besökare som

av deras yt-

- kunna srå
skulle
- finns alltså en vital
de ,otäcka" nära,
ungdom, som inte låter sig skatas.
Chockverkan har slagit över i sin motsats. Livet hävdar sig mot förskräckligheten med ett skratt.
I all den otäckhet man fär syn på röis
alltså kraftreserver. Ingen kan förutspå,
hur krafterna kommer att utveckla sig.
tre att döma

Men de är reella.

Lart

C*sros
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Per-Olof Sjögren:
holm r966, ro3

s.,

Jesusbönen. Diakonistyrelsen, Stock-

kr. ro:5o.

En av de mest givande böcker den ortodoxa fromhetslitteraturen har att bjuda, är
f.& nägra år sedan även på svenska utgivna boken
Otkroaennyje rattkazy srrannikd d.ucbounortu nojemu otra
En ryk pilgrims be-

den av en anonym författare

och Kultur, 196z/.I inledningen till den svenska
översättningen anatt
den
till
märker Tito Colliander,
lockar
många studier och kommentarer. En sådan
tolkning ger oss Sjögren i den föreliggande boken om Jesusbönen, i vilken han söker omplantera den östliga traditionens andliga rikedomar och göra dem fruktbärande för ett fördjupat böneliv.
Liksom i den katolska mässan Herren anropas med Kyrie elefuon, har man i det
kristna österlandet redan i Chrysostomosliturgin det ofta återkommande Herre, förbarma d.ig öuer oss, Chrysostomos säger, att erl kristen ständigt måste ropa till
Hemen: "Herre, Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig!" Denna korta bön
kallades för Jesusbön och praktiserades flitigt av Athosmunkarna, började senare användas i Ryssland och blev där ett stimulerande ferment i den ortodoxa religiosifirtehq /Natur

teten.

För att analysera Jesusbönen i ett vidare perspektiv hänvisar författaren till Johannes Klimakos, som var föreståndare för S:ta Katarinaklostret på Sinai betg. Denne
underströk vikten av de yttre förutsättningar, som gör bönen ostörd och koncentrerad. När man på detta sätt ber Jesusbönen, gär man in i sitt hjärtas kammare och
gör det till ett Guds tempel. Själen blir till himmelens avbild, där den uppståndne
och förhädigade Kristus härskar över hela skapelsen, men framför allt nu i den bedjande människans tanke- och känslovärld. Genom Jesusbönen blir vårt innersta likt
de orientaliska helgedomarna, där Kristus framträder målad i sin egenskap av konung,
sittande på Faderns högra sid4 regerande över himmel och jord. Iögonfallande är
denna föreställnings likhet med Pius XI:s tanke, då han är r9z5 proklamerade
Kristus konungens fest.
I boken accentueras genomgående de synpunkter, sortr den evangelisk-lutherska
traditionen har utarbetat och i sådant sammanhang brukar lägga vikt vid. Författaren betonar, att Jesusbönen inte uteslutar den liturgiska bönen, ej heller Guds ord

och sakrament. Härvid alluderar han till Gregorius Palamas, en av ortodoxins främste
ledare på Athos under r3oo-talet. Denne teolog gjorde på sin tid gällande, att den
privata bönen alltid bör kompletteras av kyrkans ord och sakmment. Kyrkans liturgi
och dess skatter, ordet och sakramenten, förenar på ett högre plan människans ande
med Herren. De tänder i hjärcat en intensiv kärlek till Gud och förmedlar en analog men ändå verklig kännedom om Guds Son. Sjögren infogar här den syn man på
evangeliskt håll har om ordet, dopet och natwarden, och framhåller överensstämmelsen med Basilios den stores råd: "Det är gott och i hög grad nyttigt, att ha natwardsgäng vatje dag och bli delaktig av Kristi lekamen och blod, ty Kristus säger själv:
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, (s. 8a).
Vad som säges om Jesusbönen såsom ett medel att förverkliga Kristi och Pauli
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uppmaning att "alltid bedja", kommer mycket nära den katolska bönetraditionen.
Den lade i sin tur vikt vid den inre tystnaden och hävdade framför allt det man i den
grekiska andaktslitteraturen kallar föt prosochö, en uppmärksam öppenhet för Gud
och hans inre röst i själen. Jesusbönen hjälper oss att upplyfta väta sinnen till Gud:
kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det
"Så
veta vi icke, men Åndea själv manar gott för oss med outsägliga suckat" (Rom 8:26).
De katolska mystikeroa, Johannes av Korset och Teresa av Avtla, ät mycket angelägna om att poängtera vikten av en inställning, i vilken människan permanent är
beredd till att motta inspirationer från Gud. En sådan lyhördhet i bönelivet blev
ytterligare främjad genom det av Ignatius av Loyola rekommenderade examen particulare (samvetsrannsakan), som på olika häl hade inte enbart en negativ kanktår
utan vidareuwecklades i en positiv riktning. I samband med detta upprepade man
flitigt så kallade "bönesuckar., som höll tänkandet i kontakt med Gud och intensifierade kärleken i hjårcat. Jesuitteologen lVilliam Doyle byggde ut ett sådant system, som spelade en avsevärd roll i hans andliga liv.
När man läser Sjögrens bok blir man övertygad om att de tre kristna bönetraditionerna i själva verket konvergerar till ett enda gemensarnt kristocenmiskt andakts-

liv. Man konstaterar gång på gäng, att samma element förekommet också oberoende
av varandr:.. Detta ser man rydligt vid exempelvis en jämförelse mellan den katolsk-

i sin undersökning om Jesusbönen givit oss en fötebild i denna riktning. Således är hans skrift en förtjänstfull
insats i ekumeniskt avseende. Den visar oss en möjlighet som kan användas för att
sammanföra kristna av olika kyrkor till en levande gemenskap på bönens väg.
spanska och den ortodox-ryska religiositeten. Sjögren har

J. B.

Arne Palmqvist: Herdatill Härnösands Stit't. Yerbum, Stockholm 1968, 8z s.,
kr. r r: -.
brea

Hur kommer en historiker att se ut, när
han blir biskop? Sä iÅgar man sig nyfi-

keo inför föreiiggande herdabrev. Innan
Årne Palmqvist lyftes till biskopsstolen,
vat han ju docent i kyrkohistoria. I stället för att skrioa mäste han nu göra histotia. Herdabrevet visar, att Arne Palmqvist är en praktiker. }{an ät intresserad
av kyrkopolitiska frågor. Han eftedyser
metoder och åtgärder ägnade att blåsa
nytt liv i en tro som har förlorat sin tidi.gare intensitet. Han har ett avgjort förtroende för arrangemang, planering, företagsamhet. Mellan raderna läser man
ett visst lugn. Med allvar, dock utan oro,
tycks den nyblivne biskopen se framåt.
Nyckeln till sin syn ger han själv. Med
Kristi kyrkas omväxlingsrika väg genom

tiderna i minnet sammanfattar han sin
kyrkohistoriska lärdom med att bekänna,
att "efter varje ebb har kommit en flod"
(s. 8). Det därmed uttalade perspektivet
tar han som en av principerna för sin
förestående biskopliga verksamhet.
Om principen skulle man kunna diskutera. Men det kan inte råda något tvivel orn att Härnösands Stift har fått en
ivrig och noggrant arbetande man till sin
herde.

IY, K.

Bibelkommentar, InLeånill.g og

noter fra Jerusalembibelen,

utg.

af Ansgarsdftelsen Klbenhavn.
I: Det gamle Testamente, 69j s,
II: Det Nye Testamente, 4o4 s.
P. Haase & Slns Eorlag, K6benhavn r 968, D. Kr. 9o:
-.

Ar ry55 presenterade Dominikanernas
Bibelinstitut i Jerusalem (L'Ecole Bibli-
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que de Jdrusalem) en ny fransk översättning av Bibeln, försedd med utförlig
kommentar. Utgåvan var ett utslag av det

i

kyrkan växande intresset för bibelläsning. Den svarade mot den moderna bibelvetenskapens krav och var angelägen

om att uppträda i en språkdräkt, som
tilltalar dagens människor. Nu har kommentaren lösts från bibeltexten och utgivits på danska. De wå banden är boktekniskt mönstergilla. Men, så undrar
man, har inte därigenom priset blivit så
högt, att det blir ett hinder för sprid-

ningen? Varför har utgivarna inte hållit sig en smula närmare po&et-bookstilen? Viktigarc är att det är ett vågspel
att överhuvudtaget utge kommentaren
utan text. Har den tillräckligt med egen
livskraft? Det råder inget wivel om att
en imponerande lärdom har bakats in i
den, så att den i flera avseenden framstår som givande lektyr. Som uppslags-

verk vid bibelläsningen kan kommentaren alltså utan förbehåll rekommenderas.
Ändå blir man vid lektyren på nytt medatt bibelförklaringarna ännu
har lång väg att gä f& att fulla alla förväntningar
för att göra det av Gud
inspirerade -ordet inspirerande för nutida

veten om

läsare. Vfu tids jåktade människor
borde ju fä hjäLp att i Bibeln känna igen
sig själva med alla de bekymmer och
glädjeämnen de möter. Här krävs mer än
lärdom. Bibelexegeterna måste mer än
hittills söka kontakt med dagens människor och tänkesätt, även och just med
sådana som aldrig tänker på att läsa Bibeln. Det är visserligen lättare att upp-

s:äiia önskemäl ån att fulla dem, men
själva saken ställer krav.
,nr

Norbert Lohf i nkl' Bibelaaslegang irn lVand.el, Ein Exeget ortet seine 'Wissenschaft.
Knecht, Frankfurt 1967, z4o

s.,

DM 16:8o.
Norbert Lohfink, professor vid Bibelini Rom, inviger den intresserade lä-

stitutet

ry6

saren i Gamla testamentets exegetiska
problematik och gör honom förtrogeo
med den nutida bibelvetenskapens metoder och resultat. De senaste årens forsk-

ningar har lett till insikter som i viss
mån kan chockera alltför konservativa

andar: Syndafallet och arvsynden utan paradis, Abraham som dyrkar Skapareguden
men åtminstone till en början även andra
gudar, budordens text som utvecklar sig
under århundradenas lopp och kanske
inte har något att göra med berget Sinai.
Förståelsen av allt detta fordrar en nyori-

entering och ger en djupare inblick i

Bibelns egentliga mening. I föreliggande
bok lär man sig skilja mellan det som är
oväsentligt och det som till oss förmedlar den gudomliga uppenbarelsens verkliga innekird. Man förstår, hur id6erna

gfu lång väg och först så

småningom

utformas under den Helige Andes ledning. Vissa ämnen, såsom livets färtånglighet hos Predikaren, diskuteras i olika
bibliska böcker seklerna igenom. Sin definitiva behandling och rätta plats får de
så sent som i Nya testamentet. Bakom
detta dynamiska födopp står gudomlig
vägledning och inspiration.

Det är inte lätt att rätt umgås

med

Bibeln. Bibelkunskap och andra teologiska discipliner, framför allt dogmatiken, måste samarbeta med varandra. Vid
flertydiga och svårförstådda ställen ger
kyrkans läroämbete det sista utslaget.
Men all forskning, gammal eller modern,
bidrar till att bekräfta den kristna tron.

lorcf Benctik SI
Rosem ary Haughton Cardinal Heena n: Dialog*e
The State of tbe Cburcb To-

-d.ay. Geofftey

Chapman, London
1967, r9z s., zrs.

"An outspoken radical laywoman', en
framgångsrik författarinna och mor till
gn
nio barn är Rosemary Haughtoo

- tenälskvärd gammal biskop med en viss

Utterdrnr
dens

till

auktoritär fader för sina engel-

ska katoliker är Cardinal Heenan. Men
som så ofta annars passar den bekväma,
alltför enkla schablonen ,progressiv
reaktionär" inte heller här. De är nämligen inte representanter för olika riktningar, utan wå människor
en biskop
och en "vanlig" lekman - som talar

-,
utan känsloladdade
be- spetsfundiga teologiska
skyllningar och
med vatandra

argument.

är

Och det blir därför en epännande resa
när vi följer Gunnel Vallquist på hennes

upptäcktsfärd till några europeiska länder för att se vad som egentligen pågår:
ekumenik, världstillvänd kristendom, frigörelse från politiska band, diskussions-

beredskap gentemot gamla fiender

(marxism, ateism) osv. Företeelsena åt ju

rätt lika överallt meo mot skiftande kultureii bakgrund uwecklas de olika. Och
det är författarinnans säkra reporterblick

ge-

och formuleringsfyndighet som förmår
teckna det individuella i denna mång-

nomgår, och många andra av de problem
som har oroat katolikerna alltsedan konciliet. Båda är burna av djup kärlek till
och ansvar för den levande kyrkan. Mot

skiftande kyrkliga progressivitet.
Det märks tydligt hur boken växt fram
naturligt ur upplevelser, mören och samtal i respektive länder. Den allmänna

extremister och teologiska halvbildade
som har fått stor publicitet, betonar båda
att vi bör försöka se problematiken i dess

grova drag, och därefter kommer intryc-

Ämnet'

kyrkans ldge, f.ramförallt

den obestridliga auktoritetskris hon

kyrkopolitiska situationen presenteras i

Därför laser man gätna diskussionen
mellan 'Rosemaryr 661 'Father John',
och efteråt kan man på nya uppskatta

ken, personerna och situationerna, alltså
de levande och talande detaljerna. Och
detta är den andra anledningen att hälsa
denna bok med glädje: den är konAret.
Den handlar om nya former för kristet

det uttjatade ordet dialog.

liv

helhet.

Kkas Dietz SJ

Gunnel Vallquist,

Kyr-

kor i a!?broz. Verbum, Stockholm r968, r7j s., kr. r3:5o.
Gunnel Vallquist är rägot så sällsynt
som en kyrklig journalist. Det är säkerligen många som har nästan all sin kun-

skap om Vatikankonciliet från hennes
temperamentsfulla artiklar i SvD, och
många har med stor spänning följt hennes aftiklar i Vår Lösen om kyrkor i uppbrott. Det är denna anikelserie som nu
publiceras till glädje för den som händelsevis inte läst artiklarna och för de
många som kan ha glädje av att ha dem
samlade.

Det är nämligen en

i

hög grad värde-

full bok. För det första vet vi förskräckligt litet om den otåliga jäsningsprocess
som under senare år gjort sig tydligt
märkbar i allt fler kyrkor och länder.

och kristet handlande och nästan ald-

rig om ny teologi och ny filosofi. Därför
är den också fylld av samma friskhet och
djärvhet som de unga kyrkostrukturer
för det
som den skildrar och kan
inlägg
tredje
utgöra ett inspirerande
i svensk- kyrklig debaa. Inspirerande just
därför att den kommer med exempel i
stället för argument.
Men några svaga sidor har väl denna
bok? Ja, nägra. Men författarinnan har
artigt bett oss överse med att framställningen inte är fullständig inte skrupulöst objektiv osv. Litet onödigt kan man

tycka, särskilt som hon faktiskt är mer
obiektiv än hon själv tror. Hennes radikalism är inte 'firmly planted in the air'
utao noga awdgå med avseende på risker, överdrifter m. m. Och den som vill
ha sakliga och realistiska argument för
en awaktande hållning i dessa frågor kan
lika gärna söka dem hos Gunnel Vallquist som hos någon av hennes motståndare.

L. M.
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Lirreratur
La si.tuation oecutnönique d.ans
mond.e, utgiven av Centre Internationale d'Information et de

le

Documentation sur I'Eglise con-

ciliaire (IDO-C). Editions

du

Centurion, Patis 1967, 254 s.
Fr. 18.
Rörelsen mot den kristna enheten, ett

av vår tids mest framträdande drag, är
dock långxifrån enhetlig och homogen
världen över. De lokala situationerna ät
mycket olikartade, och ekumeniken varierar i hög grad frän ett land till ett annat,
från en kontinent till en annan. Olikheterna är historiskt, teologiskt och kyrkopolitiskt betingade, och problemen skiftar geografiskt och sociologiskt. En rik-

tig kännedom om "hur det ligger till"
i de olika länderna är nödvändig för
varje människa, som i dag sysslar med
ekumenik. Författarna till denna bok
alla f.ackmän
har velat tillgodose detta
behov.
Kapitlen behandlar: Frankrike (F.
Biot), Spanien (J. Desumbila), Italien
(4. Bellini), Nederländerna (L. A. von
Geusau), Tyskland (4. Åhlbrecht), England (R. Slade), Skandinavien (H. Martensen), Äfrika (J. Hamer), Främre Orienten (J. Corbon), Indien (M. A. Thomas), USA (Th. Stransky, Th. O'Meara),
Latinamerika (J. Mejia ocn j. M. Bonino).
Jean Dureau OP

Ivar H. Poöll:
prästerna.

Arbetar-

Ett socialetiskt

experiment. Verbum, Stockholm 1968,

rörande inre och yttre mission". På sid.
58 behandlas kardinal Ottavianis ålder
(fu 1954 var han 64 fu gartmal inte 77)På sid. ror granskar förf. Jesu små bröder (de tvingades aldrig att inställa sin
verksamhet) och på samma sida blir abb6

Michonneaus paroisse missionnaire ett
"missionerarrde pastorat'. Jag förbigär,
att förf. ger intryck av att vilja behandla
arbetarpräsnörelsen $ grundval av förstahandskällor och seriös vetenskaplig litteratur. Vid närmare granskning finner
man dock snart, att han för det mesta
endast öser ur ett urval ryska översättningar. Jag fö$igår även att författaren
i bokens underrubrik framställer arbetarptäströrelsen som Dett socialetiskt experimerit). Därmed gör han sig nämligen
skyldig till en perspektivförskjutning

som helt visst är främmande

för

arbe-

tarprästerna själva.

Viktigare fu nägot arnat. Förf. är aogelägen om att

i

anknytning

till

den his-

toriska framställningen om arbetarprdströreisen i kap. 3 stålla f.rägan om dess
pastoralteologiska relevans, och detta
principiellt och (i en exkurs) inom den
evangelisk-lutherska traditionen. Egendomligt nog har förf. här praktiskt taget

helt förbisett, att arbetarpräströrelsen un-

der förändrade sociala, ideologiska

och

kyrkliga förutsättningar samt under det
nya namnet >pr&res au travailu, har
trätt in i sitt aiilIra skede. Det tycks
också ha förbigått förf. att de nu har
givit prov på en vdsentligt fördjupad

uppfattning om sitt engagemang och att
en belysning av just detta andra skede
hade kunnat ge kanske överraskande upp-

slag t. o. m.

för

skandinaviska förhållan-

förbigär inte så få smärre sakfel.

den och inom evangelisk-luthersk tradition. Men allt detta har förf. uppenbarligen inte blivit medveten om. Därför
verkar hans framställning så "förkonciliär", ensidig och snäv, att man undrar
hur Verbum-födaget idag har kunnat

På sid. ro9 påstår förf. att Paulus VI
har "utnämnt" (!) en biskopssynod med
uppgiften 'att speciellt handha ftägorna

publicera en sådan bok.
Under 5o-talet började en långsam utveckling inom den franska arbetawärl-

r44

s.,

kr. r8:

-.

Efter ingående studium av denna skrift

kan recensionen inte handla om

annat

än svikna förhoppningar.

lag

r98

Utteratar

Dagobert D. Runes:7åe

den. Levnadsstandarden höjdes. Intresset
för en blygsam komfort avlöste den tidigare kampen för det dagliga brödet. Kriget tog slut med eo försenad fred med
Algeriet. Klasskampen med sina ideolo-

av sin
skärpa. Arbetarvärlden visade sig nu min
giska slagord förlorade mycket

mindre fientlig än tidigare och snarare
indifferent. Dock fanns det kvar en kulturell alienation som de franska atbetarna
ännu idag lider under mera äo under sin
fattigdom.
I denna förändrade situation har också

på ett väsentligt sätt förskjutits. De intar inte
längre ledande positioner i fackförearbetarprästernas engagemang

ningar. De bli inte heller såsom sina företrädare "pråtrec au travail' på eget
initiativ som heroiska äventyrare, utan i
samråd och i samarbete med en lekmannaglupp som redan finns på arbetsplatserna. Vissa kontakter har kanske redan
knutits mellan präster och icke troende
arbetare därigenom att prästen bor i en
hyresbostad mitt i arbetatkvarteren. Se-

dan kommer det ögonblick då

prästens

närvaro pä själva arbetsplatsen synes vara
önskvärd. Ba:*. dfu kan han verkligen

möta människor som har förlorat all
kontakt med tron och kyrkan. Och där

börjar prästen sitt arbete. Han lever
framförallt sarnrna liv som alla andn.
Han delar sa--a svårigheter och faror.
Och därigenom blir han ett tecken på

i

den förskingrade
världen. Så fortsätter och förverkligar
han något av Herrens inkarnation i vår
tid och vädd genom att vata helt närvarande i dessa rn'änniskors existens.
Däri ligger det nya stegets ödmjuka och
samtidigt viktiga betydelse. Det väsentliga är medvetandet om att vetekornet för
att kunna bära frukt måste dö i denna
tunga och fruktlösa mark som dagens inGuds ord och kyrkan

dustrivädd är.

Varför har förf. inte skr'ivit en rad om
allt detta?

H.Sr.

'lV'ar

against tbe Jeu. PhilosophicalLibrary, New York t968. r9z

sid.

Vid sidan av den ekumeniska rörelsen
är närmandet mellan kristna och iudar
nägot av det mest hoppfulla i vår tid. I
denna nyutkomna bok presenterar en
amerikansk skriftställare en lexikonartad
översikt över iudeförföljelserna samt de
gängse fördomarna mot judarna. Materialet chockerar och kladägger de tragiska
konsekvenserna av att man på kyrkligr
håll talat om judarna på ett lättsinnigt
sätt. Författaren förlorade sin mor under
de nazistiska förföljelserna. Kanske är
detta orsaken till att han gär för långt
i sin tes, i vilken han gör kristendomen
som religion ansvarig för all aotisemitism.

En annan judisk författare, Pinchas E.
Lapide, hänvisade nyligen (The last three
Popes and the Jews, London ry67) till
det positiva i det nya förhållandet mellan
kristna och iudar och urderscök, att Pius
XII räddade inemot 86o ooo judar undan den säkra döden. Hos Runes saknar
man denna förmäga till nyanserad framställning, och bristen på saklig information är gäng pä gäng päfallande. Kravet
att de kristna måtte modifiera vissa texter
i Nya testamentet som talar om judarna,
beror på exegetiska missförstånd. Redan
profeterna före Jesu tid kritiserade det
judiska folket, utan att man däri kan se
nägot drag av antisemidsm.

I.B.

Daniel-Rops: Btöae bistoire du Cbrist-Jösus. I serien Je
sais-Je crois nr 68. Ed. Fayard,

Paris 1964, r43 s. Fr. si7i.
Finns även översatt

till

engelska

och tyska.

1944 \tgav den franske författaren
Daniel-Rops (död rg6z) under titeln .Ilsils en ion ,en ps ett >Jesu liv" som snzut

r99

litreratar
pä flera språk blev en bestseller av första
rang. Det tillförlitliga underlaget, bokens

och delar spontant deras första reaktio-

höga litterära klass och författarens andliga inlevelse var orsaken till denna framgång. Sedan dess framfördes ofta en önskan att Daniel-Rops skulle utge en förkortad upplaga, ett enklare och mera lättIdst 'Jesu liv" som skulle leda in i evan-

självfallet

geliernas värld. Att gallra bort det ena
eller det andra i en över 6oo-sidig bok,

som har sitt eget tempo, låter sig dock
inte göras, och Daniel-Rops beslöt sig
för att skriva en helt ny bok, den som
vi här anmäier. Författarens främsta syfte
är helt enkelt att belysa den evangeliska
texten och låta den tala av sig själv. Med
glädje återfinner man alla de egenskaper
som exegetiskt, litterärt och andligt hade

tillförsäkrat "J6sus en son temps'

dess

berättigade f.nmgäng.
Jean Darcaa OP

Jean-Claude Barreau:
foi d'un paien. Ed. du Seuil,

La

Paris

t967,9j

s.,

Fr. 7:50.

Mellan de människor som vuxit upp
en miljö med 'kristna" traditioner och
,kristet' tänkesätt och dem som blivit
uppfostrade utan någon anknytning till
kristendomen existerar en verklig järnridå
som de kristna mLnga gänger
- fått upp ögonen för. Jean-Claude
inte har
Barreau härstammar från eo ateistisk
miljö. Hans farfar, en personlighet av
hög moralisk resning, var aktiv antiklerikal. Vid 9 års ålder döptes dock JeanClaude i all hast. Det var under den
ryska ockupationen i Frankrike, och man
kom ihåg att pojkens morfar var jude.
Då börjar för Jean-Claude en lång vandring mot Gud, Kristus och kyrkan, och
denna leder honom fram till en mogen
kristendom och till prästkallet. Född och
uppväxt som "hedning" vill Jean-Claude
Barreau förbli en "barbar, i kyrkan, av
lojalitet mot alla icke-roende som söker.
Han förstår deras behov, talar deras språk

i

2o0

ner. Skildringen av hans andliga

vig har

ett budskap till dem, men
även till de >gammalkristna>, som

här lär sig att bätre förstå sina bröder

"utanför", ja, att med Jean-Claude Barreaus friska ögon bättre förstå sin egen
tto,
Jean Dureau OP

Älan Richardson: Relii natidsdebatten Översatt
från engelskan av Philippa \(i-

gionen

king. Verbum, Stockholm
r14

s.,

1968,

kr.

Boken håller

9:-.
sig till

den av Kant ut-

lösta religionstolkningen, alltså

till

ett

tänkande som fallit offer för det misstaget, att säker kunskap endast kan nås
inom ramen för empirin.
De sex föreldsningar, som här är samlade, ger god information om vad som
i dag rör sig på den religionsfilosofiska
fronten. De lämnar dock det smärtsamma
intrycket, att en avsevärd del av västerlandets troende kristna
som författaren står som talesman- för
fortfarande lever i den skräck som- en enda
specialvetenskap har injagat i dem. Vad
naturvetenskapen

inte alis längre vill

vara (och vad den alltid har varit endast

för en del av sina representanter) blir
den alltjämt för sådana som inte är naturvetare. Den blir en hustytann som
man låter bestämma allting. Den omintetgör en fredlig samvaro för vetenskaperna och ett fruktbälande samspel de
olika metoderna emellan. När skall roende människor märk4 att de i sin tro
fått syn på åtskilligt som för naturvetenskapliga metoder är och förblir lika
ouppnåeligt som det är klart givet? När
kommer åtminstone de kristna att sluta
skämmas

för sin tro och bli likberäti nutidsde-

tigade och erkända deltagare
batten?

tv. K.
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