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I

d.ebatten orn P-Piller

måste wå aspekter klart hållas isär: den
individuella och den g)obala. Påvens avståndstagande

är först och sist ett

av-

görande på individens plan, en bedömning av en handlings etiska värdg av
preventivmedel som något som det är
under mänsklig värdighet aft använda, om

huvudsyftet är att förhindra konception.
Det är intressant att notera aft den mer
seriösa kritiken mot encyklikan inte så
mycket ifr.'ågasätter valören i det etiska
ställningstagandet som sådant utan fram-

för allt inriktar sig på konsekvenserna på
det befolkningspolitiska planet. "En cy-

nisk utmaning

till

världsopinionenr, har
det skrivits. Borde inte åtskilligt vara till-

i den extrema nödsituation som råder
och sorn med största säkerhet endast kom-

låtet

m€r att förvarru?
Det måste betonas, att tillgången på
preventivmedel endast är en faktor bland
många som påverkar befolkningsuwecklingen. I Sverige kunde en minskning av
nativiteten registreras långt innan dagens
antikoncE)tionsmetder hade nåa en mer
allmän spridning. I u-landsarbetet finns
talrika exempel på p-medelsprojekt som
strandat på bristande motivation från befolkningens sida. Om den sociala strukturen är sådan, att individens trygghet
för ålderdom och i händelse av sjukdom

är proportionell mot antalet

arbetsföra

och det är regel snaraf,e än un- i mänga av tredje världens ländantag
der
är tanken på en drastisk reduktion
av fijdelsetalen
illusorisk och propaganda
för små familjer på förhand dömd att
falla pä hälleberget Å andra sidan kan
man if.rägasåtta, om inte en förändring
av den sociala struktuten, som satte en
sådan nativitetsbefrämjande mekanism ur
barn

4-6924? Credo. 5o:e årg. Nr z, tg69

spel, i och för sig skulle verka hämmande
på befolkningstillväxten
ett stott barn-

antal innebär

ju i

varie

fall under en

övergångsperiod en betydande belastning
för föräidrarna, ekonomiskt och i andra
avseenden. Vilken roll en låg bildningsnivå, ddr man endast oklart eller inte alls
ser sambandet mellan sexuell aktivitet och
barnafrjdande, spelar för att underhålla en

hög nativitet, kan man

ju läa

föreställa

sig. I varje fall måste en syn på befolkningsfrågan, som negligerar de sociala
faktorernas och de därmed sammanhängande motivationselementens betydelse be-

traktas som en grov förenkling. I den
svenska debatten kan man lätt få ett
intryck av att distribution av tillräckligt
stora kvantiteter spiraler plus effektiv
propaganda är det simsalabim som skulle
lösa dagens krisläge.

Har man berövat p-medlen rollen av
det absoluta remediet och ser dem som

ett instrument bland mänga att komma

till

rätta med dagens situation, för övrigt
ett medel som inte kan isoleras från de

övriga, framstår genast påvens nej som nå-

got betydligt mindre dramatiskt. Det är
visserligen sant, att den som
ftätr
^vstär
antikonceptionsmedel i kampen
mot beallt annat lika
kommer att arbeta mindre
effektivt, om

folkningsexplosionen

resultatet mäts i fallande narivitetssiffror.
Det måste dock ifragasättas, om ett sådant

effektivitetskriterium är det slutgiltiga
sättet att värdera resultatet
när allt
- för ankommer omkring är ju objektet
strängningarna inte en population av bananflugor, vad som görs måste först och
sist inriktas på den enskilde nödlidande i
människohavet. Man är då tillbaka vid det
individualetiska perspektivet

och

åter
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ställd inför omöjligheten att lösa globala problem utan att ta hänsyn

sala principer

till

ba-

för mänskligt

handlande
mot medmänniskor. Det måste också medges, att det är en oerhört mycket mer

resurs- och insatskrävande uppgift att
åstadkomma förnuftiga sociala strukturomvandlingar än att distribuera preventivmedel, man frestas ibland tro aft den
emfas med vilken Sverige brukar fram-

häva sin

roll

som p-medelspion

jår

pät

väddsarenan har

ett visst samband med
den omständigheten. Borde man inte
hellre i svårigheterna se ett incitament

till

ansträngningar och uppoffringar?

Mer ån rättc,ha
Den r januari, en fredens dag
det har
påven förklarat i början av- december
1968.

Är

det egentligen något märkvär-

digt med det? Det är ju så mycket han
förklarar och säger och skriver. Få ldser
det. Färre bryr sig om det. Denne påve
och andra påxar har talat om fred. Men
är de inte nog så stridban sjålva? Många
i vår tid talar om fred, statsmän, politiker, ja, även generaler. Ungdomen, både
till höger och vänster talar om fred.
Han är inte ensam om det talet. Det hör
ju liksom till att man skall tala om fred
vid jultiden, om man är påve. Det biirjade med änglasången: uÄra vare Gud i
höjden och frid på jorden,, och i detta
bör han väl instämma. Eller är han ute
efter samma goodwill, som vi ofta tror
oss ana att de mest militanta statsmännen
innsls6
spekulerar i, när de vädrar sin
närda fredsvilja?
inne åtminstone

Påven

- för ett trossamfund.
är ledare
är inga numera

Hans politiska makt

om man tänker efter, förstår man det.
-Och ändå är det fred i konkret bemäri111s
kelse han talar om i sia budskap
enbart hjärtats frid inför Barnet -i krubban. Han säger: >Freden är innerst förbunden med det ideella erkännandet och

det verksamma återställandet av männi5o

skorätten. Denna fundamentala tätt
överensstämmer med en lika fundamental

plikt: freden.n

Påven, en andlig ledare,
visar således uprofanau intressen. Fred är
ordning inom de olika samhällena, det

eftersuävansvärda förhållandet staterna
emellan. Det är fred med den innebörden
han talar om, men samtidigt är det kris-

ten tro han ger utryck åt

i sitt budskap

den tro som utgör det sammanhål-

-lande

bandet mellan medlemmarna i påvens samfund, den katolska kyrkan. Om
fredsvilja är nägot utmärkande för denna
ro, om det är just i tron som plikten till
fred får sin definitiva bekräftelse, då har
den alltså något aktivt i sig. Tron är då
knappast enbart en ljuvlig, om också allvarlig känsla inför Gudabarnet och det
torde vara svårt att reducera den till ett
intressant objekt för livsåskådningsforskning. Den är uppenbarligen vida mer än
ett lämpligt område för psykologiska och
sociologiska studier. Ättitydundersökningar kan således knappast ge en sannfärdig bild av tron.

Om man tar kristen tro på allvar

och det är det påven gör
måste den-ta
- den uoende
sig ett aktivt uttryck, säga
något, ingripa i hans liv, visa vad som är
hans plikt. Men den kan inte vara en tro
ut i det blå. Den är inte något som man

pysslar med bara så länge man annars
mät bta, och den är inte något fantasteri.

Tron bär i sig ett försanthållande. Den
har verklighetsreferens. Den är inriktad
på ett barn som fötts åt oss, på en Son
som skall ha herraväldet; och han skall
bära namnet Fridsfurste fredens

konung. Det är honom profeten Jesaja
talar om (kap. S).Det är händelser, fakta,
tron är inriktad på. Det år nägot verkligt
som står i medelpunkten för trons uppmärksamhet. Den är en övertygelse om
en realitet. Visst kan psykologiska studier
av trons uttryck vara värdefulla. Men
psykologin kan inte från sin synpunkt

gripa ens om det mänskliga fenomenet
tro, oro den vägrar att ta hänsyn till att
con är en inriktning på verkligheten. At-
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tityder hos de troende är här inte av

stort intresse.

så

Att tro är inte bara att

välja en viss ståndpunkt åt sig eller att
hålla sig med en livsåskådning. Och det
torde knappast vara goodwill påven är
ute efter
snarare en annorlunda >annorlunda -jolu
och inte heller är det

- julkrubbor och partenoftlga om PR för
genes. Påven drar endast den krävande
konsekvensen av händelsetna kring den
första verkliga julkrubban. Den konsekvensen är ett rop om fred. Och den verkliga julkrubban stod i den ominösa
Främre Orienten.

Vad är då verkligt? Skulle julberättelserna vara legendariska, då kunde de
knappast erbjuda eft undedag för en
övertygelse som pälågger den kristna
människan ,en fundamental plikt: freden" och då kan påven inte heller på
allvar utsända ett rop om konkret fred
till alla människor av god vilja, politiker,
socialarbetare, kulturarbetare, lärare inte
undantagna, som han nu gör. Är det däremot sant att >Ordet vart kött och tog sin

boning ibland

orr" och

därmed lyfte

skuldens mörker från oss, då har freden

bland människor och mellan människognrpper fått en laätisk grundval av enastående slag. Vem kan ha en mer funda-

mental vilja till fred än den som fått en
skuld efterskänkt?
Vad är då rden fundamentala plikten>
för den enskilda människan? Hon som
inte är statsman, politiker, kulturarbetare
kan ändå ha en tro
en tro som har
något aktivt i sig. En- del väljer att protestera mot ktig, vägrar värnplikt, brän-

ner

inkallelseorder

eller

demonstrerar

mot vissa stater eller för fredlig ordning mer eller mindre våldsamt. Det kan
för sådant och de våldsamma uttrycken är inte alltid de demonstrerandes fel eller avsikt Det politiska
spelet i vår värld tycks vara konstruerat
på ett sätt som kan ge pressure groups ett
avsevärt spelrum. Men räcker det? Ändra
satsar på fredsforskning. Det är en gammal id6 som fån nyft liv och är lowärd i

finnas motiv

varje form. Den ökar våra kunskaper. Ja,
fredsforskningen skulle ju
som all vetenskap
lu1fia leda utöver
sig själv
och då i- aIIa fall åstadkomma ett bidrag
till freden. Den skulle nämligen kunna
ge riktlinjer för eller rent av driva fram
ett handlande som inte gär att komma
ifrån, som är ovillkorligt när det gäller

att nå fram 'till och bevara fredstillstån-

det. Vill man ha lugn och ordning individer och grupper av individer emellan,
kan man inte uppnå det med bara rätt-

visa
millimeterrätwisa. Det kan låta
- och är det väl också på sätt och
konstigt
vis. Men skall rätwisa förbli rättvisa så
krävs mer än rättvisa! Där man endast
vill prestera det rätwisan fordrar och kräver allt det man i rätwisans namn kan
göra anspråk på, där lär det inte bli fred.
Hos Matteus återges liknelsen om den
obarmhärtige tjänaren

en liknelse som

- Tjänaren fick,
handlar om himmelriket.
när han bad sin herre om det, hela sin
enorma skuld efterskänkt endast för att
strax därefter å sin sida under hot om
rättsliga åtgärder utkräva av en kamrat
det denne var skyldig honom. Liknelsen

gör oss upprörda men nog har den
obarmhärtige tjänaren rätwisan på sin
sida. Och n.är hu vi kunnat iaktta en annan grundinställning i vår tids fredsförhandlingar? Bara där det åtminstone
finns några som är tålmodiga tillräckligt
för att låta udda 'rara jämnt, kan man
uppnå och bevara freden. Det låter
oroande. Men det är typiskt

för

oss män-

niskor. Har vi någonsin gjort andra erfarenheter? Skulle den likalönsprincip
som tillämpas i liknelsen om arbetarna i
vingården kunna användas som utgångsprincip i en avtalsrörelse? Den liknelsen

handlar också om himmelriket. Om vi
få någon förändring till stånd i

skall

vdrlden krävs verkligen djupgående förändringar i människans handlingssätt
en ompfogrammering. En förutsätt-ning är att åtminstone en eller annan gär
med på a;tt yara hatets återvändsgränd.
till en börian.
Bara en och annan

-
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Häri ligger något av den kristna religionens dolda vishet.

Är

kärleksbudet den
kristna förkunnelsens kärna så kan vi inte
tolka det rätt om vi låter det betyda att
den sanna kärleken skulle innebäta att vi

skall handla som om något orätt, något
som är fel, skuld och orätwisa inte fanns.

Tvrätom fordrar kädeksbudet
^tt
vi lär oss att någon gång avstå från det
inte
är
rätt.
Det
lär
oss
att
vi
som
vår
f.är läta oss förbittras utan reageta balan-

serat även när man behandlar oss illa.
Det tillhör nu en gång världens villkor
att dess debet och kredit inte går i hop.
Kärleken är den kraft som är till för att
täcka människornas ständiga kassabrist
inte Guds kädek i det här fallet utan
- I den meningen är den növdändig
vår.
för freden och det möjligen mest verksamma uttrycket för en tro som har något aktivt i sig. Den kallas också efterföljelse av den som blev lydig intill döden. Påvens ord öppnar hisnande perspektiv.

FörAlaringen om de mäukliga

fittigbeterna
antogs av FN den ro december 1948.
Dags- och tidskriftspressen har vederbörligen firat zo-årsdagen. Denna viktiga
händelse kan inte ses isolerad från de sammanhang den framgått ur. Man vill gärna
anlågga politiska, sociologiska och nutidshistoriska resonemang men räcker de för
att bedöma vad som skett? Det skulle utöver allt ar'r;;atv^ra mödan värt att pröva,
vilka krafter som var verksamma, när FN

till atr >envar är berättigad
till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaringu. De rättigheter
människan som sådan åger fu inte beroende av om, någon statsmakt är gabekände sig

rant. Bakom, ligger ä ena sidan ett huma-

nitärt frihetstänkande, som i augusti 1789
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efter långa debatter resulterade i det
klassiska uttrycket: >Människorna, föds
och förblir fria och med lika rättigheter.
De sociala olikheterna kan ej grunda sig
pä annat än allmännyttan". Tidsfårgen
är omisskännelig och denna första europeiska förklaring om de mänskliga rättigheterna ställdes under beskydd av det
nyuppfunna >Högsta Väsendetu. Mera res-

pektingivande balanserad förefaller då
ry76 fus amerikanska oavhängighetsförklaring tillkommen i ett allvarligare sammanhang. Ingen av de båda förklaringar-

na slog emellertid igenom vare sig i

Frankrike eller i Förenta Staterna och har
väl knappast ens i vår tid förverkligats.
Garantierna för människans rättigheter dr

i

båda fallen av nationell karaktär.
När det gäller FN:s deklaration handlar det om noffner som uttryckligen proklamerats som enbart moraliskt bindande.
Men nu uppstår ftägan, om deklarationen
inte å andra sidan innebär det medgivandet att juridiken har sin begränsning.
Tanken om rättigheter som föregår all
positiv lagstiftning pas,sar i själva verket
illa till den envisa rättspositivism som
blomsrat upp efter den franska revolutionen

precis sorq toleransen.

Åv allt att

- har wå varandra motsarta motivdöma
komplex flutit samman. Än en gäng har
livet låtit ideologin komma på skam.
En annan motsats är av praktisk aft. De

mänskliga rättigheterna är alltid hotade.
Visserligen är de i dag godkända av kulturstaterna och vissedigen har Europarådet år r95o och r95z förmätt upprätta
en domstol för de mänskliga rättigheterna, men i en hård verklighet förblir
de ömtåliga och svaga. I tankarna däremot spelar de en vital roll, inte minst
genom och efter att de proklamerats av
FN. Drömmen om en rätwis ordning, där
människovärdet aldrig kränks, har i sjålva
verket blivit så mycket som en oro i
världsskeendets invecklade urverk.

NÄTHAN SÖOgnBLOM
Meil Kyrkornat oäildsråds fiärde generalförsanling i Uppvla
1968 har intrettet för Nalhan Söderblorn sonz en au de i dagens
mening första eAumenerna aktaaliserats. Den bittoriska ataeckling uars oirtnen ai är, har böriat Aana lias öaer den berömd'e
kykomannens oerk. Den bär följand.e framaällningen belyser
både betydelsm i Uppsala-tukebitkopent idöer ocb, mellan raderna, deras begränsning,

NTn. Nathan Söderblom är r9r4 utsågs tiil Sveriges ärkebiskop, var valet
I \ långtifrån självklart. De båda biskoparna Hjalmar Danell och J. A. Eklund fick majoriteten av domkapitlens röster, och det var bata tack vare stödet från professorerna vid universiteten i Uppsala och Lund, som professorn i
Leipzig Nathan Söderblom kom med bland de tre kandidater regeringen hade
att vålja mellan. Den ledande kyrkopolitikern, biskop Gottfrid Billing i
Lund, uppvaktade Gustav V för att ge sitt stöd åt biskop Eklund och kunde
belåtet konstatera att kungen delade hans åsikt. Att Söderblom över huvud
taget blev utsedd, hängde sarnman med att Sverige på våren r9r4 f.ätt en
konservativ regering med K. G. \festman som ecklesiastikminister. \Testman
var vän till de stora Uppsalaprofessorerna Harald Hjärne och Henrik Schiick,
som varmt stödde Söderblom. En livlig förespråkare hade han också i utrikesministern och finansmannen K. A. S7allenberg, som tillsammans med Söderblom byggt kyrkan i Saltsl'öbaden.
Valet var överraskande, men Söderblom förstod snaft att vinna majoriteten
av prästerskapet för sig. Vid sin död r93r intog han en unik position i
Sverige och den svenska kyrkan. Mest känd var han för sina insatser i de
samkristna strävandena. Han blev en pionjär för ekumeniken och en europeisk personlighet. Det är främst ur denna synvinkel biskop Bengt Sundkler
Nathan Söd.erblom. His Life
betraktar honom i sin nyutkomna biografi
and. \Y/ork (Gleerups, Lund, 438 sid., pris inb. 39:
-).
Det är en utomordentligt fängslande och väldokumenterad
levnadsskildring biskop Sundkler åstadkommit. Den bygger på ett mycket rikt material
av primära kallor
däribland 40 ooo brev och r5o anteckningsböcker, som
ärkebiskopinnan Ånna Söderblom ordnat och överlämnat till Uppsala universitetsbibliotek. Breven från Söderblom till hans hustru och barnen är ännu
slutna, men Sundkler har fått ta del av dem i utdrag. Det är den första samlade levnadsteckning som skrivits om ärkebiskopen. En ännu större biografi
av Sundkler år attvånta på svenska språket.
53

All

Åberg

Söderblom var en av de strirsta religiösa personligheter vårt land ägt,
och för at rått förstå hans banbrytande insats som kyrkoledare och ekumenisk gestalt är det nödvändigt att i korthet teckna den historiska bakgrunden. Under Gustav II Adolfs tid hade den svenska kyrkan en storhestid under ledning av ett antal märkliga biskopar. Stat och kyrka bildade en enhet;
kungen kunde med rätta tala om >rfäderneslandets majestät och Guds kyrka
som därutinnan vilar>. Under hela r6oo-talet var kyrkan vital, kämpande
och missionerande, men därefter följde en lång period av ortodoxi och förstelning. rSoo-talet
har någon sagt
betydde den nationella provinsialismens höjdpunkt i korrekt kyrklighet och ortodox teologi. Förbindelserna var
få mellan kyrkan och vädden utanför Sveriges gränser.
Under tiden förändrades samhället. De stora kyrkbyarna sprängdes sönder, och mänga gfudar flyttades ut från gemenskapen i den slutna byn.
l*nvägar drogs genom landet, och nya >kulturlösa> samhällen väx,te upp i
deras spår. Många ungdomar sökte sig till de nya industrierna eller emigrerade till Amerika. Den gamla gemenskapen löstes upp, och det kollektiva
gudstjänstlivet upphörde att existera. Kyrkan hade svårr att finna sig till
räta i denna förändrade vädd, där den inte längre kunde leva på några
traditioner. Samtidigt fick det borgediga Sverige som aldrig tidigare kontakt
med världen utanför, ekonomiskt, tekniskt och kulturellt. Mäktiga och ex-

tatiska väckelserörelser från England och Tyskland trängde
egna församlingar, som kyrkan inte kunde fånga upp.

in och

skapade

På olika håll i Europa växte det fram krisma världsorganisationer med
ekumeniskt syfte. Under rSoo-talet bcirjade de flesta kyrkor deltaga i missionsarbetet. Efterhand som missionen uwecklades till en världsmission, bildades det internationella organisationer, som sökte åstadkomma ett rationellt
samarbete på missionsfälten. Initiativet kom främst från Förenta Sraterna.
Här startade man ät 1886 en akademisk frivilligrörelse, The Student Christian Movement, med lösenordet >The Evangelaation of the l7odd in this
Generation>>. Den svenska kyrkan höll krampaktigt fast vid sin isolering
och reagerade mycket trevande inför de nyatankarna ute i vädden.
,Det var på detta område som den nye ärkebiskopen skulle göra sin stora
insats. Han gjorde slut på provinsialismen och visade kyrkan en väg bort
från det förflutnas minnen ut i världen. Nathan &iderblom var en son av
väckelsen. Hans far och hans f.afi.ar var väckelsemän i pietistisk anda, för
vilka religionen betydde allt. Under studietiden i Uppsala slöt sig Söderblom
till den svenska avdelningen av >The Student Christian Movement> och
greps av intresse för det internationella missionsarbetet
det utgjorde på
något sätt en förbindelse med hans föräldrahem i Hälsingland.
Från missionen ledde vägen till ekumeniken. Avgörande for hans liv blev det besök
han vid z4 ärs ålder fick göra i Amerika fu t89o. Han blev djupt gripen
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av den kristna enhetstanke han mötte bland de amerikanska studenterna.
Han kände att han i allt väsentligt var ett i tron med dem som företrädde
de olika kyrkorna, och i sin dagbok skrev han: >>Herre, ge mig ödmjukhet
och vishet att tjana den stora angelägenhet om d.in kyrkas fr'ia enbet>>,

Under de följande åren utbildade han sig för sin ekumeniska ledarroll.
Som pastor vid Svenska kyrkan i Paris och som professor i religionshistoria
i Leipzig blev han grundligt insatr i franska och tyska tänkesätt, och genom
flera besök i England skapade han goda kontakter med den engelska folkkyrkan över huvud t^get. Han talade ledigt engelska, franska och tyska och
hade förmåga att övertyga människor genom sin varma personlighet och på
ett språk som var på en gång folkligt, kvickt och djupsinnigt. När han är
r9r4 utnämndes till ärkebiskop, var han redan utbildad for sin ekumeniska
insats.

Samma år utbröt det första världskriget. Ingenting kunde göra Söderblom mera indignerad än det katastrofala svek, som ett krig mellan kristna
nationer måste innebära, sdger en av hans lärjungar. Söderblom tog flera
viktiga fredsinitiativ under kriget. Han nådde inte några resultat men kom
själv fram till en övertygelse att det fanns en kristen gemenskap som var
inte bara neutral utan också övernationell. Målet måste vara att oberoende
av kyrkliga institutioner förena den splittrade kristenheten till gemenskap
och broderskap, skrev han.

Det var med detta mål för ögonen som &iderblom inbjöd kyrkorna till
ett ekumeniskt möte i Stockholm är 1925. Sundkler ägnar stort utrymme åt
själva förhistorien och ger flera exempel på Söderbloms iver och överflödande optimism när det gällde att samla kristna statsmän från hela vädden
till detca möte. Delegater från 37 nationer och 3 r kyrkor infann sig. Särskilt uppseende väckte det att också representanter f<;r de ortodoxa kyrkorna
deltog, bland dem patriarkerna av Alexandria och Jerusalem. Minnena av
kriget präglade ännu mänga delegater. Sundkler redogör öppenhjärtigt för de
svåra inre brytningarna mellan och inom de olika nationerna och Söderbloms ingripanden för att medla. Frågorna och föredragen var många och
delegaterna tröttnade på det späckade programmet och höll sig undan. Bland
de få trogna lyssnarna nämner Söderblom särskilt kronprinsen, vår nuvarande
kung Gustav VI Adolf, som var mötets beskyddare.
Mottot för Stockholmsmötet var >>liv och arbeteu. Söderblom hade vuxit
upp i fattigsverige och var bittert medveten om kyrkans tidigare sociala
försummelser. Han kände stark samhörighet med de samtida liberala och
socialdemokratiska politikerna och ansåg att fromheten måste ta sig uttryck
i medmänsklig handling. Med sin ekumeniska inställning ville han inrikta
kristen tro och handling på de brännande världsproblemen. Evangeliet
måste omsättas i medmänsklighet, i socialt och internationellt engagemang.

5t

Alf

Åberg

Stockholmsmötet löste inte några problem men pekar framåt mot de nya
internationella kyrkomöten som hållia efter andra världskriget. Det betydde
också en milstolpe för den svenska kyrkan som från denna tid blev medveten om sitt internationella ursprung och ansvar.
Den katolska kyrkan var inbjuden till Uppsalamötet men sände inte några
representanter dit. Anledningen härtill var enligt Söderbloms egna anteckningar Roms >exklusiva sekteristiska isolering> vid denna tid, men kanske
kan man också söka förklaringen till uteblivandet i den målmedvetna protestantiska aktivitet, som Söderblom uwecklade i norra Europa och som Sundkler berättar om i ett av bokens intressantaste kapitel.
Söderbloms plan var att skapa en evangelisk katolicism som em alternativ
till den >rromerskan katolicismen. Den skulle samtidigt vara ett andligt alternativ till den formbundna påvliga institutionen, ett försvar för >den sanna
evangeliska trons frihet>>. Hans idealkung var Gustav II Ådolf, och i hans
anda ville Söderblom skapa ett protestantiskt Östersjövälde, ett >>mare Lutheranum>. En sådan politik verkar i vfua dagar helt inaktuell, men under mellankrigsåren var ldget vid Gtersjön ett helt annat än nu. Ryssland var tillbakadrivet till det innersta av Finska viken, och Estland, Lettiand och Litauen
hade blivit fria länder vid sidan av Finland och Polen. Här fanns ett fält
för luthersk aktion. Söderblom gjorde också sitt yftersta f& an tillvarata
den gamla goodwill för Sverige som fanns i Gtersjöländerna och använda
den i sin lutherska strategi. Han invigde biskopar i dessa länder och appellerade till Gustav II Adolfs verk i sina tal. För Söderblom representerade de
baltiska kyrkorna både det förgångna och framtiden, säger Sundkler, de tillät
honom att uttrycka och uweckla sitt program för en evangelisk katolicism.
Tack vare honom glömdes de inte bort utan blev ett viktigt brohuvud i
en kyrklig organisation, vars centrum var Uppsala.
För en historiker är det intressant att konstatera hur nära förbunden
Söderbloms kyrkliga aktivitet var med den rent politiska verksamhet som
den svenska regeringen samtidigt uwecklade i Östersjöbäckenet. I augusti
ryzr törklarade den estniske utrikesministerfl, att Sverige var självskrivet
som ledande makt i Östersjöområdet, och även i Lettland fanns samma stämningar. Man kan säga att Söderblom tillmötesgick dessa förhoppningar på det
kyrkliga området, och att han här fullföljde en gammal storsvensk politik
i österled. För Söderblom var detta helt naturligt. Statskyrkoid6n var en vik-

tig del

i

hans ideologi. Stat och kyrka var nära förbundna, och kyrkan
skulle vara engagerad och verka inspirerande för staten. Det var ingen tillfallghet att kyrkans sociala program
sådant han utformade det
sam-

- han
manfoll med regeringens, och den avrustningsoch fredspolitik som
engagerade kyrkan i under sina sista år överensstämde också med den politik, som regeringen drev i Nationernas Förbund.
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Söderblom sökte också slå ett slag för sin evangeliska kyrkopolitik på kon-

Tyskland hyllade han Luther i emfatiska ordalag och framhöll
I(ittenberg" som ett alternativ till >metoden Rom>>, när det gällde
att åstadkomma enhet i kyrkans tro. Han sökte samarbete med lutheranska
minoriteter i Östeuropa för aa stärka deras ställning i katolska miljöer, och
när han tog kontakt med de grekisk-onodoxa kyrkorna var det för att
sammanföra evangelisk och ortodox kristendom gentemot >>Roms kyrkliga
imperialism>. Men för Söderblom innebar detta evangeliska aktionsprogram
inte någon exklusiv luthersk isolering och trossplittring utan var ban ett led,
tinenten.

I

,rmetoden

en plattform i den fortsatta kampen för kyrkans enhet.

Det är svårt att få ett fast grepp om Söderbloms gestalt. Han var så mycket på en gång
världsberömd religionshistoriker och praktisk kyrkoman,
folktalare och politiker,
storsvensk och ekumen, lirurg och konstnär, traditionalist och framtidsman, sprudlande av id6er, alltid aktiv, positiv och produktiv. Det fanns ändå en enhetlighet och konsekvens i hans gärning, hävdar
Sundkler. Sin överr&a begåvning behärskade han genom sin känsla av etiskt
ansvar och ett liv i bön. Han ville föra samman kyrkorna till en gemensam
social uppgift för en vädd i nöd. Det var sitt livs djupaste erfarenhet han
satte in i denna kyrkornas kamp för fred, broderskap och enhet
Söderblom var innerst inne en mystiker. Om >>den levande Guden> vittnade han i sin religionshistoriska forskning, och i den sista av sina många
böcker gav han sin definition av helgonet som den som uppenbarar 'Guds
makt. Helgon är de som visar klart och rydligt i liv och dåd och i sin egen
varelse att Gud lever.
Det finns alltid en risk att också den kristna ekumeniken skall bli institutionell och omvandlas till fast etablerade och långsamt malande ämbetsverk högt ovan väddens vimmel. Det är skäl att minnas Nathan Söderbloms
definition av ekumeniken som dynamik, aktivitet och engagemang. På någor
ställe i Bengt Sundklers rika biografi talar Söderblom om kroppen som
måste ha en själ för an inte bli en d<;d mekanism. Själen måste vara Guds
karlek och rättfärdighet och inte själviskhetens onda. ,rFred'ens ocb enhetens aerk måste bör1a

i uårt eget

hjärta.>

Alf Åberg
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)MAJREVOLUTIONEND
I FRANKRIKE

m man följer händelserna i Frankrike

i

maj-juni ry68 trän

utlandets

horisont kan de föref.alla överraskande. Blev förresten inte fransmännen
själva överraskade av att det som från början endast var en studentrevolt,
pä nägra dagar fick en sådan omfattning? En väl installerad regim som
fransmännen för inte alltför längesedan på nytt hade förklarat sig solidariska
med såg sig invecklad i en förtroendekris utan motstycke. Det politiska lives
traditionella uttrycksmedel (parlament, paftier, fackföreningar) hade övergivits och man manifesterade sig ute pä gatan. Därefter kom efter krisfyllda
dagar, upplopp, demonstrationståg och en strejk med tio miljoner arbetare
inblandade den inte mindre överraskande enorma gaullistiska valframgången
i juni-juli. Vad har då egentligen hänt i Frankrike?
Frankrike är inte det enda landet i Europa
eller i vädden, ty ingen
- upplevt en studentrevolt.
kontinent har skonats
som under 1968 har
Revolter av den här typen tar ingen som helst hänsyn till de ideologiska gränser man drar mellan olika nationer: de har brutit ut i Kiesingers Tyskland

i

Gomulkas Polen, de har traff.at marskalk Titos regim och general
Francos. Inte ens Sophia-universitetet i Tokio blev helt förskonat. Det ser
ut som om vi skulle bevittna ett universellt fenomen. Representeras då ungdomen av sin mest medvetna grupp, de universitetsstuderande? Är denna
grupp kallad att
ni i framtidens revolutioner avlösa den traditionellt marxis-

och

tiska analysens proletariat som historiens >drivkraft>?

Likväl tycks denna rörelse bland studenterna tills vidare vara oförmögen
att själv finna det politiska uttrycket för sina önskemål: srudenrvärlden är
även om man tar med också de unga

i

fabrikerna och läroverken

en-

-dast en randgrupp, lät vara den som är mest känslig för förändringarna- i vär
tid och i ett samhälle som alltjämt domineras av de vuxna. I det avseendet
är händelserna i Frankrike av speciellt intresse. Det är i Frankrike som
denna studentrörelse har vunnit mest genklang inom det egna landet. Det är
också i Frankrike som den har fätt sin mest flagranta dementi genom den

blandning av sympati och fruktan som de unga väcker i ett samhälle som
framför allt har omsorg om sitt välstånd och sitt lugn.
Men för att försöka förstå vad som hänt kan det vara av vikt att göra en
hastig tillbakablick på vad Frankrike blivit efter tio år av gaullistiskt styre.
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En tidigare okand politisk stabilitet i förening med ett visst ekonomiskt uppsving och en oavhängig och för Frankrike ärorik utrikespolitik, som genomsnittsfransmannen inte alltid helt förstått, det var före majhändelserna i de
flestas ögon den positiva behållningen av gaullismen. Men vad man inte var
så medveten om var skuggorna i bilden, och detta är mycket svårare att fänga
i ord. Likväl är det dessa negativa sidor hos tio års gaullism som gav mairevolten en sådan omfattning. En viss social och politisk konformism har undedättats av maktmissbruk hos den sryrande majoriteten och dess väljare, en
gjort gaullismåhända mot sin ledares önskan
social eftersläpning har
förenkling
av
det politiska
en
konservativ
rörelse.
En
överdriven
till
men
gaullism
kommunism.
livet har reducerats till det outhärdiiga alternativet
Slutligen, och kanske framför allt, har em slags teknokratiskt och centraliserat styrelsesätt, utbildats som ständigt och oväntat meddelar sina administrativa beslug som man ibland fattar uppifrån, i de parisiska ministerierna, utan
att rädf.räga politikerna. Det är mot dessa luckor hos regimen, mot denna typ
av determinerat samhälle som vissa av majrevoltens krav riktade sig. Vi
sdger >>vissa>, ty det var inte bara detta som låg bakom kraven. En mer omfattande protest från ungdomens sida mot själva konsumtionssamhället, som

ju inte behöver vara knutet till en viss regim, är kanske viktigare.
En mera generell protest, strävanden mot oklara mål låter sig med svårigkanske de första tecknen på en ny
het uttryckas med gängse språkbruk
kulturs födelse, nya sociala relationer- mellan människor som river ned de
sociologiska, ideologiska och nationella skiljemura alla dessa förklaringar
har föreslagits. Det ligger något av sanning i var och en av dem, men ingen
uttrycker på ett adekvat sätt den längtan efter kommunikati.on och d.elaktigJ:et som har kommit att behärska en del av det franska samhället under
dessa wå månader av meningsutbyten och intensiva diskussioner mellan studenter och professorer, studenter och arbetare, fransmän och utlänningar,
ungdomar och vuxna. Det är sådana diskussioner som man har kunnat iaktta
i universitetens lärosalar, f.rumföt fabrikernas poftar, i läroverkens klassrum, ja till och med på gatotna och Od6onteatern, som ockuperades av studenterna och helt överraskande blev ett öppet forum f.& alla som ville
komma dit. De normala medlen för social kommunikation visade sig ur
stånd att utöva sina funktioner. De är alltför kontrollerade av staten och

alltför stelnade i byråkrati.
Majrevolten i Frankrike gällde alltså inte enbart general de Gaulles regim,
utan den var framför allt och djupast sett eft uttryck för en känsla av obehag.
En del av folket reagerade mot ett samhälle som tvingaf på individen sina
gränsdragningar, sin hierarki och sina värderingar och som sålunda ytterligare isolerar honom. I många avseenden, särskilt hos de unga, men med
mycket större wekan hos arbetarna, uttryckte majrevolten på ett symboliskt
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sätt en önskan att omedelbaft, har och nu
vid behov också negativt
manifestera en kollektiv dröm. Detta skedde i den >karneval> f.ör alla som
-man hade gjort om Sorbonne till, eller i de dramatiska demonstrationer som
vid nattens inbrott urartade till upplopp.
Denna kulturella och sociala syn på händelserna förklarar delvis varför
de politiska partiernas försök att politiskt utnyttja rörelsen misslyckades. Tio
års gaullistisk propagaida ovanpä den uaditionella franska vänsterns oförmäga till enhet har skapat en viss misstro mot de partier som man ärvt
från den fjärde republiken. Men denna misstro gäller inte bara partierna utan
också fackföreningarna, och då särskilt hos ungdomen. Just dessa politiska
och sociala strukturer förkastas av de radikalaste bland majrevoltens >>arga>
unga män sådana som Daniel C-ohn-Bendit. Han kan betraktas som rörelsens
drivkraft men har hela tiden vägrat att läta sig förvandlas till >ledare>> och
skapa nya >strukturer> som skulle komma aktionen att stelna och förlamas.
Angreppen från studentrörelsens yttedighetsman har framför allt koncentrerat sig på det franska kommunistpartiet och på CGT (franska LO) som i
deras ögon ar alkf& hårt bundet vid partiets försiktiga och föga fantasirika
poiitiska linje och som anklagas för att fötäda arbetarnas och studenternas
verkliga intressen. I själva verket har inställningen sålunda inte varit utan
en viss wekluvenhet hos det kommunistiska partiet
för att inte säga alla
vänsterpartier och kanske också en stor del av den- franska arbetarklassen,
som tvekat att kasta sig in i äventyret. Det franska kommunistpartiet har
inte kunnat
eller inte velat
förstå det djupa allvaret i en rörelse som
kritiserar det- och betraktar det -såsom vilken annan urmodig institution som
helst. Under trogen medverkan av sina fackföreningar har kommunisterna
mer än någon annafl politisk eller facklig organisation bidragit till att hålla
arbetarnas kamp inom gränserna för en verksamhet som huvudsakligen inneburit krav och den gaullistiska propagandan har inte försummat att komma
med anklagelser för komplott mor landeL Denna inställning törklarar varför
ett antal unga studenter och arbetare, när de skulle översätta sina aspirationer till ett politiskt språk, vände sig mot de smågrupper av olika lojalitet
(maoister, trotskister, marxister, anarkister) som varit aktiva inom och utom
fackföreningarna (Union nationale des dtudiants de France, CGT) eller mot
de krafter som ville en förnyelse av det politiska och sociala livet (PSU,
CFDT). Detta försök till en omgruppering av en revolutionär vänsrer som
icke är ansluten till det kommunistiska partiet kom till urtryck på det stora
mötet på Charldty-stadion den z7 maj, där Mendes-France helt diskret var
närvarande. Men såsom valen en månad senare skulle visa, hade denna rörelse icke tillräckligt politiskt undedag i Frankrike, och det som syntes möjligt i Paris var omöjligt på landsbygden.
Torsdagen den 3o maj vände sig general de Gaulle till folket: efter en
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period av weksamhet är statsmakten besluten att handla i enlighet med sim
ansvar och återställa ordningen, i nödfall med våld; allmänna val utlovades.
För somliga blev detta en besvikelse: val >på det gamla sättet>> med de gamla
partierna skulle inte kunna uttrycka deras strävanden och ä andra sidan har
rörelsen själv tagit ut sig i sterila diskussioner och i blodiga upplopp' För
andra var detta en tröst, för anhängarna av ordning, för dem som skrämts
av den omfattning som händelserna tagit och av bristen på auktoritet
också för föräldrarna, som själva varit föremål för protest Valen i juni-juli
skulle komma att visa att Frankrike som helhet inte hade vågat dra de yttersta konsekvenserna arr protesterna mot det etablerade samhället.
Har fransmännen sagt nej till äventyret? Är de när allt kommer omkring nöjda med det samhälle i vilket de lever? Var majrevolten ingenting

annatäi en tillfällig episod i en belåten nations historia? Studenternas slogan
som outtrötcligt och taktfast upprepades längs demonstrationstågens våg:
>Det är bara en början, fortsätt kampen> skulle kunna få oss att tro motsatsen. Men ett ännu mer signifikativt vittneskird ges i det franska episAopatets d,eklaration av den zr juni, som visar hur den franska kyrkan som själv
intar en attiryd, präglad av
kritiserats
och det mer inifrån än utifrån
diskret närvaro,
dels genom vissa biskopars deklarationer, dels och framför
allt genom aft ett antal kristna engagerat sig i rörelsen. Denna deklaration
betonar vikten av >denna djupgående rörelse av betydande omfattning. Den
kallar oss att bygga ett flytt samhälle där de mänskliga relationerna skall
upprättas på en helt annorlunda sätt. Det gäller att pä ett rätnrisare sätt
fördela alla rikedomar: materiella och i än högre grad kulturella rikedomar
och förpliktelser. Vi har nått en punkt där det icke ges någon återvändo.
Hädanefter kommer maktutövningen aft kräva dialog och möjlighet för alla
att ta större ansvar>. Biskoparna talar vidare om en utjämning av löneklyftorna och solidaritet med >tredje vädden>. Slutligen säger de: >Vad vår
tids människor och särskilt de unga begär är inte bara att ha något att leva
av utan något att leva förn.
Vad har alltså hänt i Frankrike? Förvisso inte vad man brukar kalla revolution, det vill säga en förändring av den politiska regimen. Men man kan
j:ämföra det med den industriella revolutionen, den ofantliga omdaningsprocess
i samhället som karakteriserade en del av rSoo-talet efter införandet av nya
produktionsmedel. I den betydelsen kan man kanske kalla maihändelserna
för en revolution. När man från början gav dem den beteckningen var det
som om man anade aft de för alltid hade angett riktningen för en ny omdaning av samhället genom vilket människan skulle bli mera helt människa
och mera helt fri i äkta gemenskap med sina likar och i effektivt deltagande
i det gemensamma arbetet.
Ifr.aki d.e Aguine Sl
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MELLAN JÄ OCH NEJ
No-spel framstår sed'an t 3oo-tale, sonz en omtyckt f otrn f ör
'japansk teater. Mytiska motiu fuamställs i ttiliserad' atfornzning i
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pansk litteratarhistoria aid. Sophia Unitersity

i

Tokio.

l\T*sp.l.t uTaniko> lärde Brecht känna omkring r9z7 vid en kritisk vändI \ punkt i sin karriär, då han frigjorde sig ur sitt bohemliv, som präglats
av nihilism, och modde sig

i

marxismen finna en frälsningslära och en vär-

deskala, som erbjöd honom en omfattande rationell lösning på världsgåtorna.

översatte Elisabeth Hauptmann åt honom Arthur Iflaleys
engelska bearbetning till ordagrann anspråkslös tyska. Det exotiska ämnet
hade för Brecht en'säregen tjusning. Hans uppgörelse med det kastar ljus över
väsentliga sidor av hans tänkande. De tre ol&a versionerna av >ja-sågaren>
och >nej-sägaren)), som går tillbaka på >rTaniko>, utgör konvertitens offergäva
till hans nya frälsningslila. ,tAtgården>r, som också intimt sammanhänger
med denna, betyder däremot att den redan är övervunnen, 'ty den nyss antagna ideologins inneboende motsägelser och omänsklighet förs obarmhärtigt

Vid

denna

tid

till sina yttersta konsekvenser.
Att just ett No-spel intar en nyckelställning

i

marxisten Brechts verk är
inte utan en stilla ironi. No-dramat är till sitt väsen ett mysteriespel, som
framgått ur den kultiska dansen (kagura), i vilken det japanska folkets reli.
giösa livskänsla tar sig djupare uttryck än i offer, bön eller reningsriter.
Dansen inför gudarna är den shintoistiska tempelfestens huvudelement. Ur
dansens framställning av de stora händelserna i gudarnas och landets historia
och ur den jordbrukande befolkningens årsriter uwecklade sig dramat, som
än idag oftast når sin höjdpunkt i en vördnadsbjudande dans. I många dramer syftas medvetet till en guds mäktiga framtrådande, vilket just är fallet
med rrTanikor>.

Brechts uppgörelse med >Taniko> är en räcka skapande missförstånd. En
händelse som är meningsfull blott i sitt sammanhang med myt och arkaisk rit
förs över i marxistisk upplysnings antiseptiskt renade atmosfär. Där skall den
tjäna den skolastiske läromästaren Brecht som liknelse för hans rationella
men myten i dramat motsätter sig varje förnufsmässig upplösning.
läror
>Taniko>
för oss till den främmande vädd där bergmunkarna (yamabushi)
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en egendomlig form av lekmannaorden, som hör hemma i den japanska buddismen och i vilken mänga skilda element flyter samman till
en högst märklig skapelse. Genom magiska och asketiska metoder skall
munkarna förvärva ockulta krafter, så att de kan driva ut djävlar, besvärja
onda andar, profetera och bota sjuka. En av de viktigaste religiösa övningarna var >'mine-iri>, den stora bestigningen av vissa heliga berg. En sådan
kunde vara ända till femtio dagar och var genom sina fastor, abstinenser och
andra övningat av kroppskrafterna och viljan ytterst krävande. Den som en
gång hade givit sig iväg fick under inga omständigheter vända om på halva
vägen. Blev han sjuk eller svag, så ansågs detta tyda på en dold skuld, och
gruppen kunde rädda sig från demonernas förintande hämnd endast genom
att pä honom tillämpa en gammal sed: de kastade den skyldige ned i avgrunden och täckte hans kropp med stenar och jordklumpar. >Taniko>> betyder >gä ned i dalen>
ett milt uttryck för detta grymma bruk.
I detta nödläge försätter just No-dramat >Taniko> en grupp yamabushi,
som befinner sig på färd till det heliga berget Katsuragi. Det fruktansvärda
i deras beslut skärpes ytterligare därigenom att den insjuknade deltagaren är
en oskyldig pojke, en änkas ende son. Han har följt med sin lärare för
att uppe på berget bedja för sin mor, som är svårt sjuk. Förgäves försöker
lårarcn urskulda hans sjukdom som en tillfällig svaghet. De övriga deltagarna ser i den verkan av en skuld han ådragit sig i en tidigare existens
och håller på att den höga seden skall iakttas. Sedan pojken kastats ned i
dalen förvärras piigrimernas dilemma: ld'raren förwivlar vid tanken på den
sjuka moderns sorgliga öde. Hans o6&mäga att helt acceprera avslöjar, att
trots all askes hos honom finns en svaghet som är värre än en kroppslig
sjukdom. Därför uppmanar han sina följeslagare att också på honom tillämpa
lever

i

den höga seden.
I sin svåra nöd drar sig pilgrimerna

till minnes, att de ju genom årslånga
har
förvärvat
färdigheter.
övningar
övernatudiga
De bönfaller enträget att
gossen må uppväckas från de doda. Och verklig
den himmelska musikens ängel visar sig, flyger ned i avgrunden, drar fram den dode ur hans
av stenar och grenar och för honom oskadd tillbaka.
Detta drama tillhör en särskild grupp av No-spel, som står vårt klassiska drama nära. Själen försätts i ett tillstånd av svåraste nöd. Allt fornuftigt tdnkande, alla mänskliga planer och all mänsklig vilja visar sig absolu,t otillräckliga. I detta tillstånd brister själen. Men denna oerhörda dramatiska spänning ftrljes icke av den tragiske hjältens undergång. Han år
varken kung lear eller Oidipus; dramats hela struktur skall i stället ge förutsättningar för den räddande gudens uppenbarelse. Detta berättigar i grunden hela dramat. Då allt människans handlande visar sig fullständigt gagnlöst, visar sig också teorin att hon kan frälsa sig själv som en illusion. EngEav
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dast trons förtröstan på Amidha eller något annat överjordiskt vzisen kan
bringa räddning.
s ga. Ur buddistisk tradition
Om bergdb,Cens höga sed är ännu något
^tt
kan den icke härledas, ry grundtanken i denna lära dr att vart och ett liv
är heligt. Snarare kan det röra sig om ett minne av arkaiska människooffer,
något slags försoningsoffer.

En annan möjlighet är att den kan föras tillbaka på en urgammal invigningsrit. De unga männen ledas av en lärare upp i bergen, där de någon
tid för et mycket strängt liv. Härvid låter man dem undergå en rit kallad
>ishikozumi> (stenhögarna). Till grund för denna ligger tanken att en guds
själ tar sin boning i stenen, som därigenom blir gudens kropp. För att förena
alltså en mystisk död.
sig med guden begravs den unge under en stenhög
guden
stenen
genomtränger
döda
kropp,
vaknar han till
som
i
hans
När
bor
nytt liv, men icke mer som yngling utan som mogen man. En sådan tro på
återfödelse är mycket äldre än den buddistiska själavandringsläran. Mot
denna bakgrund får textens ord en djup innebörd: >De störtar ned gossen
i den branta klyftan nedanför. Sedan kastar de ned stenar och jordklumpar
och täcker över honom.>> Det är exakt den ovan beskrivna riten. I åttonde
scenen omtalar sedan regianvisningarna, att ängeln drar bort sten, sand och
grenar från gossen för att göra hans återfödelse möjlig.
,rTanikor, är alltsä varken legend eller saga, det är ett äkta mysteriespel
och nära befryndat med kulten. Det är till för den mäktiga scen, där ängeln
framuäder.
Just denna väsentliga aspekt utelämnas av Arthur I7'aley i hans berömda
(r9zr). T7aley var en man med vidöversättning
"The No-Plays of Japan>
sträckta intressen, men religion hörde inte till dem. I >Taniko> avfdrdar han
scenen med ängeln i en fotnot och låter stycket sluta med pojkens hemska
död, troligen i den övertygelsen att i vår västliga tradition är hjältens tragiska
fall med dess klagan och skräck så djupt förankrat att en happy end, därtill
åstadkommen genom ett under, endast kunde störa styckets dramatiska verkan. Han förtiger också buddismens syn på gossens försoningsddd som ftiljden av en skuld i en tidigare existens. Han accepterar en grym död utan
någon fcirklaring som gör den meningsfull och närmar dramat till modern
absurd teater.

I denna form kom verket i Brechts händer. Sekulariseringsptocessen som
I7aley hade börjat, förs nu till sitt logiska slut. Det är inte längre tal om
yamabushi och tempelskola, om pilgrimsfärd och heliga berg, om bön och
offer, om skuld och försoning.
En lärare företar med sina elevet en vetenskaplig utflykt i bergen. Gossen
vill följa med honom, emedan han har hört att skickliga läkare bor på andra
sidan bergen, av vilka han hoppas på hjälp för sin sjuka mor. När han
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under vägen sjuknar, fordrar de andra pojkarna att man skall iaktta bergdödens höga sed och kasta honom ned i dalen. Åtgärden motiveras varken
rationellt eller religiöst annat än med hänvisningen att man högre upp på
bergec måste fram utmed en svår bergskam, som fordrar alla krafter. Handlingens intresse samlas kring fragan om samtycket, som i originalet inte
ens nämns. Enligt Brecht hör det till den höga seden att den sjuke tillfrågas och samtycker till offerhandlingen, som under alla omständigheter
fullbordas. I den första versionen säger offret ja och lider sitt öde.
Det första uppförandet r93o moftogs högst olika. Det heroiska samtycket
till en hög sed, som fordrade det yttersta offret utan att rationellt motiveras,
motsvarande bloe alltftir väl en tendens hos tiden, som prisade en tro utan
kyrka, en teologi utan gud, en helighet utan nåd. Ovillkorligt samtycke till
>höga seder> skulle i Tyskland snart bli sed på ett sätt som alls icke passade Brecht.

Mera glädjande var reaktionen hos eleverna i Kad Marxskolan, med vilka
Brecht diskuterade pjäsen. En ansåg det vara dumheter att på detta sätt solidariskt underordna sig, en annan föreslog

att man skulle övervinna

den

svåra bergskammen med hjälp av en lina eller helt enkelt vända om hem
igen. I allmänhet fann de inget tillräckligt motiv för gossens död utan
ansåg den rent av som eft mord. En fjortonårig elev uppfattade tydligen dramats mytologiska undedag och ville att stycket skulle sättas in i kampen
mot vidskepelsen. Uppenbarligen kan dessa unga människor inte foga in
den höga seden i något som helst sarnmanhang.

Brecht var alltid redo att lfua av sina kritiker. Han skrev genast wå nya
versioner. Genom att ändra premisserna argumenrcrar han fram till wå nya
slutsatser.

I

den andra versionen av >ja-sågaren> föreras bergsbestigningen för det
Hela staden är hemsökt av pest. Räddande mediciner
finns bara hos låkarna på andra sidan bergen. Skulle man vända om med
den sjuke pojken, så bleve detta stadens undergång. När han samtycker till
aft störtas ned i dalen, så är detta ett offer f<ir det helas väI. Ett sådant slut
på srycket momvarar helt och hållet det europeiska hjältedramats traditioner
och tillåter åskådarna att beundrande identifiera sig med hjälten
något
- att i
som den stränge tyske skolläraren Brecht nekar sina åskådare genom
salongen låta klistra upp maningen >Glo inte så romantiskt.>
I >nej-sägaren> återgår han därför till det ursprungliga läget: endast modern är sjuk. Men nu förkastar pojken den höga seden. >Den som säger A
måste inte säga B. Han kan också inse att Ä var fel' Jag behöver snarare
en hög sed, som vi genast måste införa, niimligen den att tänka efter på
nytt i varje nytt läge.) Färdkamraterna tillhör ännu den gamla borgerligheten
och måste fostras till revolutionära tiinkesätr, som kan anpassa sig till varje
gemensamma bästa.
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ny situation. Pojkens förslag är förnuftigt, om det också inte är hjältemodigt.
Låraren är beredd att inhösta skam och hån, när han kommer hem med oförrättat ärende, ty hänsynen därtill får inte avhäIIa honom fuän att ersäfta en
gammal sed med en riktig tanke. Myten har slutgiltigt övervunnits av upplysningen.

Men ännu var Brechts rastlösa ande icke tillfredsställd med de vunna slutsatserna. I >Ätgärden >> tar han upp problemet på nytt samma år. Åtgärden
består i mordet på en kommunistagent. Stycket utreder noga, varför detta
mord obetingat måste utföras. Den mördade var en människa som i äkta
revolutionärt patos förbittrat kämpade mot orätt och förtryck utan att kunna
underkasta sig partiets taktiska överväganden. Han blir nei-sågare, men dramats dialektik bringar honom till insikt om att hans av ren medmänsklighet
inspirerade handlingar var oriktiga, ja ansvarslösa, och sålunda når han
fram till en ny förståelse för partiets åtgärder. Till dessa hör mordet på
honom själv, därför att revolutionen, det mål som ovillkorligen måste nås,
icke får äventyras genom hans ändamålslösa handlingsrätt.
Också här skymtar välbekanta strukturer bakom den kommunistiska moraliteten. En människa täkat genom karaktär och omständigheter, genom samverkan mellan frihet och nödvändighet i en olöslig konflikt mellan motsatta
värden. Hjälten måste ådraga sig en tragisk skuld hur han än avgör sig.
Utan att vara medveten därom hade konvertiten Brecht i sin nya frälsningslära genast dragit fram de yttersta motsättningarna och skapat ideologins
äkta tragedi. Som kommunistisk moralitet hade >Åtgärdentr bort visa den
absoluta möjligheten att handla rätt, och i stället blev den en pliktkollisionens tragedi som visade omöjligheten därav (R. Grimm). I ljuset av den
kommunistiska politikens senare uweckling bevam stycket ännu i dag en
kuslig aktualitet. Det var dtuf.ör Brecht inte lät uppföra det. Förvaltatna av
hans kvarlåtenskap har hittills heller inte

tillåtit något uppförande.
Thomas Immoos SMB

66

MÄNNISKAN OCH EKONOMIN

konomins ständiga ökning är inte något nödvändigt. Den beror inte på
en tendens som ligger i ekonomin som sådan. Ekonomins historia visar
oss hundratals fall, där varken omfånget av det som produceras och distribueras tenderar att nämnvärt öka, eller det stationära läget i den ekonomiska

situationen framkallar undran eller oro hos dem som styr ekonomin. Det
verkar snarare som om den kollektiva oförändedigheten i produktions- och
konsumtionsvanorna ofta både är och anses vara en given sak.
Från och med r8oo-talet börjar först England och senare det övriga Europa och Förenta Staterna att tillverka marknadsvaror och ge kundtjänst av
så stort omfång och i så annorlunda former i jämförelse med gångna tider,

att det inte längre kan betraktas som självklart att ekonomin är statisk.
Önskan att efterlikna och överträffa den ekonomiska tillväxten i de >utvecklade> länderna uppstår av sig själv i de länder vars produktion fortsätter >som vanligt>. Men hur skall detta gå till? Vilken drivkraft kan åstadkomma det kvalitativa språnget från en statisk ekonomi till en väsentligen
dynamisk sådan? Vill man besvara den frågan, så måste man först ta reda
pä vaÅ den ekonomiska processen överhuvudtaget består.
D en e kono mis k a uta

ec

klin gen

Varje samhälles strävan är att tillverka marknadsvaror och lämna kundtjänst. När sedan samhället (eller nationen) uppnåtr en viss grad av mättnad,
vill man ha ett utbyte för produkterna. Med ekonomisk uweckling menar
vi nu helt enkelt det sätt, fa lrilk"t ett samhälle organiserar piodok,iorr.rt
och utbytet av denna för att tillfredsställa mänskliga behov. Avkastningen
produktionsvarorn4
av den verksamheten
inlsgs5erar inte direkt ekonomen som sådan (om än varje ekonom alltid borde van nägot. utöver ekonom). Produktionen och utbytet av t. ex. varan >utbildning> vid ett universitec faller omedelbart under ekonomens kompetens. Samma utbildnings innebtird och inre värde intresserar honom däremot inte i hans egenskap av ekonom.

Den ekonomiska processen, uppfattad som organisationen av produktion
och distribution är synbarligen en frukt av mänsklig verksamhet. Den är inte
något främmande för människan utan något som hon frambringar. Emellertid förutsätter den ekonomiska processen en rad faktorer iftäga om produk5* -6gz8t? Credo 5o:e årg. Nr. z, 1969
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tion och distribution, vilka ekonomen, framför allt försåvitt han använder
mätande metoder, kallar utgångsvillkor. Vissa fakta föregår nämligen produktionsprocessen och begränsar dess möjligheter, samtidigt som de inverkar
på själva uwecklingen. Naturtillgängar, mänskliga tillgångar såsom antal,
hälsa och teknisk förmäga hos befolkningen, sociala faktorer (t. ex. konsumentens smak), politiska faktorer (politiska institutioners stabilitet), liksom
kulturella och religiösa strömningar (värdesättande av fysiskt arbete, nyttovinst, värderingar härrörande från trossammanhang), aIIt detta har ett stoft
inflytande på organisationen av produktion och distribution. Det ingår i den
ekonomiska processen som dess villkor.

Teorierna för den ekonomiska uwecklingen, dvs. för övergången från en
traditionell, statisk ekonomi till en sådan med nya och mera effektiva produktionsformer, kan indelas i wå typer. Somliga återför övergången på en
förändring av utgångsvillkoren, andra åberopar en inre förändring av den
ekonomiska processen såsom orsak till en sådan övergång. De förra kallas
>exogena)) teorier, de senare nendogenarr.

Bland de exogena uwecklingsteorierna finns det några som anser uwecklingen beroende av faktorer som i praktiken är oförändediga. När Max

I7eber (Å64-19zo) tillskriver calvinismens etik stor betydelse för den ekonomiska uwecklingen och när Ellsworth Huntington (1876-1947) betraktar
förutsatt att det
de klimatiska faktorerna såsom avgörande, så är detta
även för troliksom
moraliskt nedsättande för icke-calvinistiska
är sant
piska länder. Naturligwis har både religiösa och klimatiska faktorer en viss
har beså undrar man
inverkan på den ekonomiska processen, men
tingelser som inte ligger inom själva det ekonomiska skeendet verkligen den
stora betydelse som \Zeber och Huntington tilldelar dem?
Detta förefaller från borjan knappast troligt. Den ekonomiska processen
är visserligen beroende av yttre villkor, men har dessutom sina egna inneboende lagar. Denna process är inte heller från borjan fastslagen, kan alltså
inte vara föremål för "prediction>, såsom exempelvis fysikaliska födopp.
Den är tvärtom en produkt av mänsklig verksamhet. Fabriker där man tillverkar varor uppstår inte spontant. Det är wärtom människor som bygger
och leder dem. Därför måste just den mänskliga verksamheten ligga till
grund för studiet av ekonomin i allmänhet liksom även av den ekonomiska
uwecklingen. Betydelsen av utgångsvillkoren för en ekonomisk uweckling
kan inte bedömas förrän den mänskliga faktorn i ekonomin har belysts.
Den mänskliga aerksambeten i d'en ekonomiska processen

Produktion och fördelning av varor och service verkställs i enheter som
>>företag>. Karakteristiskt för ett företag är det sätt, på vilket resurser och utifrån givna produktionsfaktorer används och samordnas. En

vi kallar
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republiken, skulle möta en viss >reservoar> kvalificerad arbetskraft som er-

bjuder sina tjänster, dessutom traktens jordbrukare som önskar sälja sina
produkter, industriföretag eller importfirmor som offererar maskiner, ingenjörsfirmor som önskar sålja nya patent eller licenser för maskiner som de
uppfunnit, för att här endast nämna några exempel.
Hur omständigheterna än ligger till, så måste direktionen för det nya företaget trdf.ta ett avgörande om vad man skall planlägga, hur många produktionsfaktorer som skall brukas och framför allt hur de skall kombineras.
Det är tänkbart att direktionen fattar bestämda beslut utan att nämnvärt
överväga de olika möjligheterna. Men som slutresultat f.ramtritder ett produktionscentrum, där produktionsmedlen används på ett bestämt sätt och
detta tack aarc ett rnänskligt augörande. Produktionsfaktorerna organiserar
sig aldrig själva. Det handlar alltid om människoverk.
I en statisk ekonomi tillämpas produktionsfaktorerna alltid på enahanda
sätt, i traditionell form. Ändringarna i fabrikationen eller på marknaden är
mycket små och man lägger överhuvudtaget inte större vikt vid ändringar.
Däremot är det suindiga förnyandet av produktionskombinationerna väsentligt för en ekonomi under uweckling. Vår konservfabriks direktion t. ex. börjar att intressera sig fOr de senast uppfunna maskinerna eller för den modernaste kylskåpstekniken, skriver kontrakt med ingenjörer som undersöker
saken, analyserar möjligheterna av att införa nya produkter, studerar marknaden och sätter i gång en annonskampanj för att erövra den
för att
ännu en gång stanna vid några antydningar.
Det är viktigt att >förnyelsefebern>, kan göra sig gällande atan någon änd.ring av de givna yttre produktionsvillkoren. Dessutom 'torde det inte vara

möjligt att de yttre betingelserna överhuvudtaget kan ändras, åtminstone
inte i snabb takt. Den tekniska nivån hos ingenjörer eller arbetare från
trakten överraskar inte med plötsliga förskjutningar, naartillgängana f.örblir desamma. Yad som kan ändras är kombinationen av produktionsfaktorerna, dvs. tillvägagångssättet av f.öretagatna. De ansvariga männen prövar nya kombinationer av de redan förefintliga produktionsfaktorerna. Därmed erbjuder sig owunget den slutledningen, att det ekonomiska uwecklings-

problemet inte ligger i något annat än i en förbättring av företagsledarnas
kvalitet, allså inte så mycket i en förändring av utgångsvillkoren. Så får
den d,ynamisåa uwecklingsfaktorn sin accent.

Nu återstår det att ftäga efter upprinnelsen till den mänskliga verksamhet som bestämmer ett företags art Är ett ekonomiskt företag en ursprunglig produkt av en individ
eft individuellt geni kanske, som t ex. i konsten
eller är det som människan
uträttar i sin tur endast en funktion av de
-vaÅabler som vi här har sammanfarat såsom utg.ångsvillkor?
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Förctagarens ställning

Det förefaller vara lätt att bevisa, att där det framträder en företagare
som är en personlighet denne ensam är i stånd att åndra villkoren, åtminsrone i det långa loppet. Om en företagare kontrakterar olika tekniker för
forskning eller betalar deras studier och utbildning till ett specialiserat atbetslag, så förändras därmed ett av villkoren i den ekonomiska processen:
den teknologiska nivån och personernas tekniska fardighet har ju höits. Den
ekonomiska processens beroende av yttre villkor födorar sålunda en del av
sin betydelse. Liksom villkoren inverkar pä företagarens initiativ och verksamhet, så inverkar också denne senare på villkoren. Överdrivet exogena
uwecklingsteorier förlorar alltså åtskilligt av sin deterministiska dragningskraft. I stället för att tala om entydigt identifierbara sammanhang mellan
orsak och verkan måste vi konstatera ett ömsesidigt beroendeförhållande.
Mellan >exogena> och >endogena> villkor råder interdependens.
Det finns ytterligare en tad omständigheter härrörande från vad företagareverksamheten i sig själv är, som talar för ett långt gående oberoende av
företagareinitiativet, utan att dock en individ någonsin kan stå helt utanför
ett levande samhälle.

Med Joseph Alois Schumpeter (r883-r95o) kan vi definiera företagaren
som den drivande kraften för nya och effektivare kombinationer av de redan
förefintliga produktionsvillkoren. ,Nya kombinationer), detta är den komaste
sammanfattningen av en ekonomisk teori som tar hänsyn till sammanhangen
sådana som de visar sig

i själva

saken.

Vi kan gå ett steg längre. Har man
verksamheten

någon erfarenhet av den mänskliga

i olika former, så känner man till trycket av tröghetslagen:

det

>stansom man lärt sig att göra på ett visst sätt förvandlas till en vana
så att verkdardiseras> för att använda ett oegentligt men uttrycksfullt ord
samheten blir reglerad och sörre awikelser har svårt att slå igenom. Den
som ger sig in på nya ännu obeträdda stigar, vet inte var hans resa slutar:
han löper risker, som man sällan kan förutse. Den som awiker från ett
socialt mönster
i vårt fall ett inkört sätt att producera eller fördela varor
han kommer att möta fiendskap frän alla som följer traditionella tillvägagångssätt
och blir utpekad som fridstörare, motarbetad och fruktad.
Den mest övertygande tolkningen av de empiriska sociala fenomen, som
vi här är inriktade på, består i att anse de traditionsbundna producenterna
som representanter för de normer och bruk som är erkända i samhället (norm
and behaviour patterns). De traditionsbundna producenterna håller sig till ut-

gångsvillkoren eller
vad som ät detsamma
till gällande normer och
bruk. En förnyare däremot
ställer sig med sitt- antikonformistiska program
i opposition mot de traditionella normerna för produktion och distribution.
7o
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Villkoren har för honom en mycket mindre betydelse än för de traditionsbundna producenterna. Det är sant, att en viss grad av social-kulturell desintegration bildar den djupare förutsättningen för all företagareverksamhet,
men denria kräver under vilka förhållanden som helst att företageren förfogar över en viss självständighet gentemot den ekonomiska processens utgångsvillkor.

Innan vi drar väta slutsatser, är det lämpligc att precisera vad som menas
eller inte menas med en företagare. I eAonornisk mening är endast den en
företagare som omedelbart står i produktionsprocessen och eventuellt vidtar
nya kombinationer av produktionsfaktorerna. Följaktligen kan ej t. ex. en
miljonär som är ägare till fabriker, som han inte driver, anses som företagare.
Inte heller menas med företagare en chef eller förvaltare av större eller
mindre produktionsenheter, vilken inte påverkar processen och ej heller riskerar ändringar av metoder eller syften med produktionen.
Företagarskap är inte ett privilegium för pivata motsats till direktörer
för offentliga företag, wärtom finns även i statliga opolitiska företag verkliga
företagare. Ur ekonomisk synpunkt kan företagare v^ra små eller stora ägare,

i

förvaltare av små inbegripna en-mans-företag eller stora enheter av privat
eller offentlig produktion, förutsatt att de på ett traditionellt eller originellt
sätt samordnar produktionsfaktorerna.

Sociologiskt sett är företagaren motsatsen till >patronen>
den traditionelle ägaren som försvarar produktionsmetder och intressen- från flydda tider. Mellan den ekonomiska aristokratin och de moderna företagarna finns
en latent spänning, trots att de har gemensamma ekonomiska intressen. Med
ett uttryck från kemin kan man sdga, att en företagare i dagens mening inte
lätt kan >>förenas> med någon socialgrupp. En företagare är oftast en individualist Rotlös i samhället drives han genom sin ekonomiska icke-konformism lätt till extrema inställningar utan att ta hänsyn till andras intressen.
Ekonomiska slursarser

Den första slutsats vi kan dra av det föregående är optimistisk. Nyckeln
den ekonomiska uwecklingen måste sökas hos företagaren, oavsett de villkor han måste ta för givna. Även i samhällen, där utgångsvillkoren är ytterst
hämmande åtminstone enligt en del teorier (t. ex. allmän låg bildning, extremt klimat, knappa naturtillgångar, ogynnsam trosmentalitet såsom i buddismen) finns ett enormt svängrum för företagarens initiativ. Starwillkoren
kan ha större eller mindre betydelse för uwecklingsgraden av en ekonomi,
men de kan lika litet helt lamslå all uweckling som de av sig själva kan
framkalla den. Den nyckelroll som företagaren spelar bör medföra en annan
viktig ekonomisk slutsats: många uwecklingsplaner och mänga betydande
utländska hjälpaktioner för uwecklingsländerna misslyckas, eftersom man

till
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koncentrerar alla ansträngningar pä att enbart öka produktionens fysiska
kapacitet eller lämna kredit till företag med traditionsbundna förvaltare
i stället för att vända sig till företagare med förmågan att ta initiativ. Ökningen av produktionskapaciteten höjer i början levnadsstandarden på grund
av den välkända effekten av nettoinvesteringar. Men eftersom företagsnämnman ser inga vägande skal for en sådan ändring
dens beslut inte ändras
kommer man att producera och sälja samma saker och på samma sätt.
- Ytligt sett har man på så vis uppnått en förbättring. Levnadsstandarden
höjs alltefter storleken av hjälp och krediter. Men uppsvinget är endast sken-

bart. Man har inte löst det ekonomiska uwecklingsproblemet. Den ekonomiska öknin gen år konstlad. För att kunna upprätthålla den, måste man oavbrutet fortsätta med utländsk hjälp.
Sociala slutsatser

De sociala fciljder som vår tes innebär är mycket allvarliga. Företagaren
är inte bara delvis lösryckt från det traditionella samhället, åtminstone under
den tid som är nödvändig för att hans initiativ skall få fäste i breda folklager eller accepteras som norm i det nya samhället; hans verksamhet påskyndar upplösningen av det traditionella samhället och
något ännu värre
- samhälle. Vi skall
den kan spela en negativ roll vid bildandet av em nyn
-i korthet förklara den sociologiska >mekanismenn.
Företagsledaren, som är i konflikt med det traditionella ekonomiska samhället och därför i allmänhet hänvisas till bristfalliga finansiella tillgångar,
genomgår en undedig, nästan schizofren uweckling i sin uppfattning av den
mänskliga individen. För att lösgöra sig från trögheten och oppositionen från
representanterna för en traditionsbunden ekonomi måste han eftenryckligt
hävda sin personlighet. För att övervinna bristen på penningtillgångar måste
han påwinga sina nya medarbetare tekniskt >rationellau former som hotar
förinta deras personlighet. Årbetarna i ett nytt företag kan inte påräkna
större eller mindre faderligt stöd såsom de gjort från de gamla traditionella
>>herrama>: de utgör >produktionsfaktorer> som behandlas >rationellt". Ur
denna situation uppstår ett flytt samhälle, där arbetarna i de nya företagen,
medvetna om situationen, å ena sidan försöker att f.äL tyglana i sina händer,
men där de å andra sidan lätt känner sig oförmögna atr kunna fatta beslut.
Det är ett historiskt faktum att det nya samhället, drivet av företagsverksamheten i Europa, lider av de här ovan antydda spänningarna och att dessa
kvarstår längre efter att arbetatna uppnått en hög ekonomisk standard jämförd med andra socialgrupper.
Finns det någon möjlighet att undvika företagarnas ofrivilliga bidrag till
spänningarna i det nya samhället? Måste den påbörjade ekonomiska utveck.
lingen på vår jord genomgä sä hä.ftiga och explosionsartade etapper? Knap72
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past! Om man ser tillbaka och betänker att om töretagarna hade haft blicken
öppen för den sociala upplösning och den hårda klasskamp som föIjt pä
deras verksamhet, kan det tänkas att historien skulle ha kunnat säga något
den ekonomiska uwecklingen.
mera om dem än att de varit skaparna
^v
De skulle ha kunnat bli uppbyggare av eft nytt organiskt samhälle. De skulle
ha kunnat inse att det nya rationella företaget inte endast är deras verk
utan även andras som på jämställd fot borde vara medarbetare och icke
skyddslingar. Företagets art skulle ha varit annorlunda.
Josö Luis Alemån SJ

KVINNOSYNEN
UNDER MEDELTIDEN
Författa.rinnan till föreligganl'e artikel är docent i nord.isk bistoria uid Åbo aäademi. Hon atgao år 1966 en bok om den beliga

Birgittas litterära källor ocb sysslar alltjämr med Birgittaforskning.

vinnans ställning under vilken tidsperiod som helst kan behandlas ur

många synvinklar. Detta gäller oclcså medeltiden. Det är inre svåm,
om man så önskar, att finna prov på könsroller och mansvälde. Låt mig ge
ett exempel: en av Birgittas manliga bekanta sade en gång till henne: >Det
vore nyttigare för dig att sitta och spinna som andra kvinnor än att disputera om den heliga Skrift!" Han lyckades inte för den skull hindra hennes offentliga framträdande och hennes inflytande.
Men, säger någon, Birgitta var ett undantag. Hur var det i allmänhet att
vara kvinna på medeltiden?

Medeltiden är ett vidsträckt begrepp, både
huvudsak begränsa mig

till

i tid och rum. Jag vill här i

Nordens medeltid, men jag kan ändå inte ge mer

an nägra glimtar av kvinnans ställning, dels teoretiskt, i litteraturen och i
livssynen, dels juridiskt och praktiskt.
I denna första artikel vitl jag söka visa vilken syn på kvinnan som fram-

träder i den medeltida litteraturen. lagbegränsar mig till den litteratur som
fanns på fornsvenska eller andra nordiska språk. Den består till stor del av
kompilationer eller översättningar av latinska verk, som i sin tur i de flesta
fall bygger på antika eller fornkristna traditioner.
Att kvinnan är eft svagare karil an mannen är i denna litteratur ett axiom
som inte alls diskuteras. Men det är tydligt att man oftast tänker på det
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faktum att kvinnan rent fysiskt har ringare kroppskrafter. Skapelsen av människan, av mannen och kvinnan, samt syndafallet, där kvinnan spelade en
mindre smickrande roll, är ständigt återkommande temata i den medeltida
litteraturen. Men man tar där mycket för givet, som vi kanske ifrågasätter,
och därför blir problemställningen ofta en helt annan än vår.
Mycket populära under medeltiden var olika slag av >exempelsamlingar>,
vi skulle kanske kalla dem anekdoter. Det fanns t.ex. samlingar av små berättelser eller anekdoter om de fornkristna munkarna och eremiterna, ökenfåderna, som levde i Egypten och andra länder på 3oo- och 4oo-talet och
senare. Ett urval ur dessa skrifter, som kallades Fädernas liv, fanns på fornsvenska och lästes flitigt ännu pä r4oo-talet. Jaghar försökt plocka ut några
glimtar om kvinnan ur denna bok.
Huvudintrycket av denna läsning år, att för den man som ville ägna sig
åt Gud var kvinnan framför allt en frestelse, en fiara. Mänga av munkarna
ville inte så mycket som se på en kvinna. En av dem undvek att röra vid
sin egen mor. >>Kvinnans lekamen är som en eld>, sade han till henne, >och
genom att röra vid dig kan jag komma att tänka pä andra kvinnor.u
I den norska medeltida Konungaspegeln återberättas en irisk legend: >I
sjön Loghe på Irland fanns en liten ö med en helig eremit, en liten kyrka
och kyrkogård, där ingenting av honkön kunde komma in, det vare så fågel
eller människa!
För att äteryä
>>

till de österländska ökenfäderna: det är tydligt att de var
män med mycket starka drifter, och deras sätt att reagen var inte alldd så
illa menat som det kan förefalla. Fädernas liv berättar om en kvinna som
kom ända från Rom för att söka upp eremiten Arsenius. Han visade bryskt
bort henne: >När du hörde talas om mina gårninga4 borde du ha srannat
kvar i din stad och där sökt efterfölja dem. I stället for du en så lång väg
över det stora havet, bara f.ör att inför andra kvinnor kunna berömma dig
av att ha sett mig och för att visa andra vägen hit. Vet du inte att du är
kvinna och inte borde resa omkring?> Hon sade: >Jag kom hit for att be dig
bedja ftir mig.> Vartill Arsenius genmälde: >Jag ber Gud utplåna minnet
av dig ur mitt hjdrta.>
Kvinnan tog så illa vid sig att hon blev sjuk. En biskop fick höra talas
om saken och kom för att trösta henne: >>Du bör komma ihåg att du är en
kvinna, och kvinnorna har ofta blivit gudsmännen till fall. flirför bad han
att minnet av ditt ansikte skall utplånas ur hans hjärta, men inte desto
mindre ber han för din själ!>
Ibland får händelserna en vändning, som man kunde kalla en ödets ironi.
En munk, berättas det, var så rädd för kvinnor, att när han mötte en på
vägen, sprang han som för det grymmaste lejon eller den största drake! Han
blev senare så sjuk, att han varken kunde röra sig eller tala. Och här kom74
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mer könsrollerna in. Eftersom män inte kunde vårda honom med sådan omsorg och mildhet som han behövde, står det, fötdes han till ett kvinnokloster, och där fick han stanna och vårdas under de återstående fyra ären av sitt

liv!
För att inte vara ordtwis måste jag här understryka att inte bara kvinnan
kunde utgöra en fata för mannen, utafl också mannen för kvinnan. Samhällsförhållandena under medeltiden var otta sådana att den fysiskt svaga
behövde skydd. Beda talar pä 7oo-talet om ett idealtillstånd som hade rått
i England under en viss konungs regering, när >>en kvinna med ett spädbarn
tryggt kunde ha vandrat f.rän den ena kusten till den andra>r. Men det var
ett undantag. Ofta rådde otrygghet, krig och fejder, våldgästning och rov
var vanliga, landsvägsrövare och pirater harjade. Det var en orsak till att
kvinnan i allmänhet var hänvisad till att stanna inomhus.
Men för att ätetgä till litteraturen: eftersom kvinnan var den svagare, ansågs det som en särskild skam att besegras av en kvinna. I legenden om Katarina av Alexandria i Fornsvenska legendariet förebrår de sammankallade
visa mästarna konungen f.ör att han kallat dem till disputation med eft >möbarnr. Och när djävulen nertrampas av den heliga Margareta, säger han:
>Mindre skam vore det för mig att trampas under 'karmans' fötter, det ökar
min vrede att bli 'skamhållen' av ett möbarn.>>
Det finns ett mycket intressant arbete på fornsvenska, som kan ge oss en
inblick i de medeltida teologernas syn på förhållandet mellan man och
kvinna. Verket kallas vanligen Fem Moseböcker på fornsvenska och hörde
till de böcker som den heliga Birgitta ägde och läste. Det är mycket mera än
bara en bibelöversättning. Bl. a. innehåller det flera långa resonerande partier, som i huvudsak bygger på medeltidens störste skolastiker, Thomas ab
Aquino. Liksom Thomas' Summa theologiae är också dessa partier indelade
i olika frägor, med argument och motargument. Flera av frågorna gäller
problem i samband med skapelsen och syndafallet.
Enfåga lyder: >Var det på sin plats att Gud skapade kvinnan?', I ett av
de motargumenr som författaren vederlägger citeras Aristoles, som påstår
att kvinnan är en ofullgången man, en >>ämnad> man. En man önskar sig
egentligen en son, men på grund av brister i de natudiga krafternas samspel
blir det en dotter. Kan då Gud ha skapat något så bristfälligt och ofullgånget? Svaret blir: Gud råder över alla element och krafter, ingenting kan
därför hindra hans planer. Alltså har han velat och skapat kvinnan som
kvinna.
En annan motfråga: >Kvinnan är av naturen skapad att tiäfla mannen, eftersom hon har ringare krafter och förmågor. Men all träldom är en följd
av synden. Borde hon då inte ha skapats först efter syndafallet?>
Svaret lyder i enlighet med Thomas: >>Det finns wå slag av tjänande. Det
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ena är träldomen, där den som är herre bara tänker på sin egen nytta och
inte på dens som tjdnat Det andra slagets tjänande åt når en styr och bjuder till allas gemensamma gagn.> Här ger sedan den fornsvenske författaren
som exempel en stad eller ett land eller ett hushåll som tar sig en härskare
eller hövitsman till allas bästa. Ett sådant tjänande, säger han, är >ett fagert
frälse>, och det var till det slagets tjänande som kvinnan skapades före syndafallet. (Här är vi inne på en problemställning, som man nästan helt glömmer
i den nutida könsrollsdebatten: Ur kristen synpunkt är tjänandet till och
med förmer än härskandet!)
Pä fågan varför Gud skapade kvinnan, när han visste atr hon skulle
synda, ger den fornsvenske författaren ett svar, sorn inte har någon direkt
motsvarighet hos Thomas: >Den som vill hindra all skada hindrar också
mycket som är nyttigt. En man som för aft inte skada sitt korn låter bli att
kasta det i mullen får ingen skörd". >Så lät Gud oc Ewam warda> (trots
synden) >thertil at jomfrun matte födas som aldrig syndade.r, Här skymtar
jungfru
vi ett annat av kvinnans stora trumfkort ur kristen synpunkt sett

-

Maria!

Det intressanta svaret pä fågan: Varför skulle Eva skapas just ur mannens
sida? återfinns hos Thomas, och via honom bygger det på hela den medeltida
kristna traditionen och i sista hand på Augustinus. >Det var allra lämpligast
att hon skapades ur hans sida>, står det, >rmed tanke på det natudiga kamratskap som de skulle ha med varandra. Om hon hade varit skapad ur hans
huvud, kunde hon ha gjort anspråk på att vara hans 'fru' (härskarinna).
Ifall hon skapats ur hans fot, kunde han ha sett ner på henne och hon
kunde vdnta att bli trampad under hans fötter. Det var helt på sin plats att
hon skapades ur hans sida, för att vata hans förtroliga kamrat (>faelax
hion>).>

Det fanns också en djupare teologisk förklaring: Eva som skapades ur
mannens sida betecknade kyrkan, som på korset föddes ur Kristi genomstungna sida.

vi

märker, tänker den fornsvenske författaren på tal om kvinnan
närmast på den gifta kvinnan. Äktenskapet behandlas också i andra sammanhang. Som svar pä frägan varför kvinnan överhuvud skulle skapas av
mannen står det bl. a.:
för sin natudiga samvaro,
"Andra djur har tider
däremellan skiljs de åt och har inte ett gemensamt hem. Men mannen och
kvinnan bör aldrig skiljas, utan skall bo tillsammans i alla sina livsdagar.>>
Den fornsvenska texten är i fortsättningen mycket fri i förhållande till Thomas' Summa, när den säger: >De skall ha ett gemensamt hem. Därför tillkommer det dem att ha mycken kadek inbördes, så att vardera hat hugnad
av den andta. Det var på sin plats att kvinnan skapades av mannen, för att
Som

han skulle älska henne som sin egen

t6

lem.>>
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Här betonas faktiskt en sida hos äktenskapet som vissa nutida strömningar
inom teologin lägger stor vikt vid. På ett annat ställe ger den fornsvenske
författaren uttryck för en mera konventionell syn. Han anger där tre skäl för
att Gud instiftat äktenskapet: för att beteckna det andliga kärleksbandet
mellan Gud och kyrkan, I& att >öka Guds tjänstefolk> (>wå hjon bör inte
komma samman annat än i avsikt att föda barn och fostra dem till Guds
tjänst>), som en Guds nåd och lisa för att förebygga människans synd!
En ideologisk faktor av avgörande betydelse för förändringen av synen
på kvinnan geflom kristendomen ar låran att olikheten mellan man och
kvinna gäller endast kroppen, inte s.iälen. Det fanns vissa filosofiska system som förnekade att kvinnan överhuvud hade någon själ! Fem Moseböckers författare följer på denna punkt Thomas ab Aquino, men han understryker saken ännu ktaf.tigarc: >Det finns ingen natudig skillnad mellan
man och kvinna, annat än i fuäga om kroppen. Den enes själ är alldeles
lik den andres, ja så jämlika år de wå hjonens själar till hela sin natur
som wå bröder eller wå systrar.>)
I samband med kristendomens införande hade for kvinnorna också öppnats alternativet att avstå från äktenskapet och i klostret viga sitt liv helt
åt Gud. Kyrkan hade från de första århundradena uppmunrrat detta slags
särskilda kallelser. En stor del av de kvinnliga martyrer som omtalas i t. ex.
Fornsvenska legendariet blev martyrer just för att försvara sin jungfrudom.
Mycket av den litteratur som finns bevarad från Nordens medeltid skrevs
eller översattes för klostersystrar. Det är därför inte undedigt att den sjunger
jungfrulighetens lov, ibland så ensidigt, att vi sentida ldsare får det upp i
halsen. Men den sjunger också kvinnans lov överhuvud och bevisar att det
också i manssamhället trots alk ö.r den starkare viljan och den klokare hjärnan som tar överhand (om man nu överhuvud skall föreställa sig fOrhållandet mellan man och kvinna som ett krigstillstånd! ). Kvinnans list övergår mannens förstånd! I Jungfruspegeln, en bok om klosterlivet, finns flera
sidor fulla med berättelser om kvinnor, som på ett eller annat sätt har besegrat männen: bibliska kvinnor som Ester och Judit, hedniska kvinnor som
amazonetna och skyternas drottning, kristna kvinnor som drottning Helena.
I den fornsvenska Konungaspegeln uppmanas konungen se till att hans
drottning älskar de välborna fruarna, ty, står det, >om kvinnorna blir f<irsmådda, kan de ställa till mycken förtret".
Detta är bara nägra glimtar av vad den medeltida litteraturen säger om
kvinnan. f en senare artikel vill jag söka visa hur det var i praktiken, både
i fuäga om kvinnans juridiska ställning och hennes reella inflytande och möjligheter. .
Birgit Klockars
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PERSPEKTIV
The Catholic Truth Society
Ett hundraårsjubileum av ett för vår
tid kanske rätt förvånansvärt slag firade
Tbe Catholi.c Trutb Society, C.T.S., i
\Testminster Cathedral den 16 oktober
1968 med koncelebrerad Mässa

i

när-

varo av hierarkin fån England och
\fales. Firandet förefaller traditionellt
men hundraåringen
still going suong
fu s6 mid<för att inte säga stronger
ligt sällskap som kommit-till på lekman-

nainitiativ och burits upp av lekmannaaktivitet på ett sätt som ofta anses förbeoch det
hållet vår tid. Vi är ju vana
som
med rätta _- att beuakta rSoo-talet
bourgeosiens

triumf samt gradvisa li-

beralisering och demokratisering parad
med såväl nationalism som socialism av
internationalistisk typ. Lekmannaaktiviteten tog sig då gärna uttryck av politisk
art. Antingen uppsögs den av de katolska
partier som bildades eller fick sitt utlopp
i antiklerikalism. C.T.S. är av annat slag.

I

Englands traditionsrika padamen-

tarism och

för sin tid

välordnade pafti-

väsen fanns inte plats för specifikt katolsk aktivitet. Dessutom var katolikerna
starkt skiktade både ekonomiskt och socialt och således även politiskt. De olika
katolska befolkningsgrupperna hade inte
böriat blanda sig med varandra. Katolikerna utgjorde endast cirka 5 o/o av be-

folkningen. Låget var på många sätt
kärvt. Inte minst hade de många prästkonversionerna i John Henry Newmans

efterföljd skärpt de gamla

motsätt-

ningarna mellan katolskt och anglikanskt.
Pius IX återupprättade år r85o hierarkin i England och \7ales och utnämnde
till ärkebiskop av rVestminster Nicholas

\Ziseman. Han hade för övrigt länge
haft goda kontakter med den höekyrkliga rörelsen i Oxford, som ju var starkt
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katoliserande och som Newman tillhört.
Samma år erhöll han kardinalshatten. Och

därtill kommer att hans efterträdare år
1865 både som drkebiskop och kardinal
blev en före detta anglikansk präst Henry

Edward Manning. Måste inte allt detta
uppfattas som en utmaning? Det är kanske förståeligt att fiendskap, angrepp från
lågkyrkligt, frikyrkligt, ja, åven från högkyrkligt håll riktades mot allt katolskt.
Gamla ogärningar drogs fram i dagen.
Positionerna var låsta.

The Catholic Truth Society grundades
en värld som var umycket olik vårr. Så
beskriver den nuvarande ordföranden

i

canon C. Collingwood helt stillsamt läget, när han skisserar sällskapets historia
inför jubileet. Man kan fastställa det ur-

sprungliga grundandet till r868. Dr
Herbert Vaughan är initiativtagaren' en
märklig gestalt, rypisk för sin tid. Han
tillhörde en av de gamla katolska släkterna, som fått utstå och lida mycket under förföljelserna. Han var äldst bland
trefton syskon. Sex av bröderna blev präster. Av dessa blev tre biskopar, ia, wä av
dem

till

och med ärkebiskopar. Fem syst-

rar blev ordenssystrar. Tillsammans med
en präst och en lady, Lady Herbert of
Lea, grundade Dr Vaughan ett sällskap
för an ge ut och sprida katolsk litteratur.
Han var då rektor för St Joseph's College, Mill Hill, som han själv hade grundat. Det arbetade för yttre mission' Man
vet mycket litet om sällskapets första år
utöver en månatlig tidskrift och några
småskrifter. Verksamheten tycks ha avstannat när Dr Vaughan blev biskop av
Salford är t872. Han skulle senare bli
Mannings efterträdare både som ärkebiskop av I7estminster och kardinal.
Återuppvaknandet skedde 1884 och
därmed kommer också den märkliga lekmannainsatsen.

Det var framför

allt
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för den. Han
pä ett nästan chockanat sätt
i beröring med den mest vulgära

James Britten som stod

Man startade med bönböcker och berär-

råkade

telser

komma

och giftiga formen av antikatolsk litteratur som på den tiden spreds i billiga
häften, stundom även av kvasi-pornografisk karaktär importerad från fransk antiklerikalism men maskerad som kontroversiell.

Det är kanske inte förvånande att sällskapet kom att ägna sig åt att ge ut apologetiska skrifter. När det åter etablerades
fick det också sia namn The Catholic
Truth Society, som till sin innebörd torde
antyda dels ett värnande av sanningen
om den katolska kyrkan, men dels också
ett förverkligande av det sant katolska.

Initiativtagaren till återupplivandet, Britten, var alltså lekman, lät vara att såväl

det första sammanträdet som

sällskapet

kom att ledas av biskop Vaughan och att
dessutom många präster var medlemmar

av kommitt6erna. Briten var till yrket
botanist och tjänsteman vid British Mu-

seum, utgivare av två naturhistoriska tid-

skrifter samt hade redan skrivit ett halvt
dussin böcker. Han var uppenbadigen
en sådan där lycklig människa som hade
en mängd av överloppsenergi att rikta in

på olika kulturella

områden, folklore,

modern litteratur, musik vid sidan av arbetet. Nu fick han som sekreterare i The
Catholic Truth Society rika möjligheter
till aktivitet i en ny riktning.

När man skulle utarbeta riktlinietna
för arbetet samlades en kommitt6 i Brittens hus, som för övrigt under ett aotal
år kom att tjåna som sällskapets högkvarter.

I fyn punkter

samlade man

sin målsättning. Men man uppställde inte
som första punkt någon militant förkla-

ring om att bekämpa antikatolska
denser

i tiden.

ten-

Kanske ligget hemligheten

bakom sällskapets obestridliga f.ramgängar i att de som första punkt på arbetsprogrammet aotog att sprida små
bönböcker bland katolikerna och att de
även redan från början förverkligade
det sant katolska.
denna intentielr

-

ur

helgonens

liv för barn. Från

den

tiden härör även den stora bönbokssucc6n The Simple Prayer Book. Den hade
1967 tryckts i tio millioner exemplar,
Som andra punkt på programmet uppställde man att hjäLpa outbildade fattiga
katoliker till större kunskap i religiösa

frågor. Man gav således ur katekeser,
evangelierna och apostlagärningarna.

Först som tredje punkt tog man upp att
sprida kunskap om katolsk tro och trosutövning bland protestanter. "Vad är Bibeln?u, "Vad säger Bibeln?", "Gör påven anspråk på att vara Gud?u, >Ellen

Golding, nunnan som flydde, är titlar
på apologetiska, kontroversiella skrifter,
där man försökte bemöta några av de
vanföreställningar om den katolska kyrkan som mest florerade på den tiden
och som för all del floretar ännu i dag
bemöta sådana skrifter alltså, som
-chockerat Britten en gång på Paternoster Road nära St Pauls Cathednl, när
han fick impulsen till sin livsgärning.
Ja, ban skrev själv en bok i denna genre:

>Varför jag lämnade den anglikanska
kyrkan". Inom några år hade man emellertid kommit upp till inte mindre än

tio huvudområden, som man behandlade
i sina småskrifter, för övrigt i stort sett
samma områden som man fortfatande
har, nämligen andaktsböcker, dogmatik,
biografier, sociala frågor, religion och naturvetenskap, encyklikor, historia, apologetik, bibelkunskap. Hela tiden beaktade
man nogsamt den fjärde punkten i progr,rmmet
kanske den andra hemlig- f.mngängana att sprida
heten bakom

god och billig katolsk litteratur.

Således

kostade småskrifterna r penny upp till
sexton sidor, 2 pence upp till 24, 3 upp

till 3z och så vidare. Den linjen har
man verkligen hållit. Tittar man i den
senaste boklistan från The Catholic Truth
Society skall man finna

att de

flesta

skrifterna inte kostar mer än 6 pence,
nägon gäng 9 och endast några nummer per sida

i katalogen kostar r

shilling
79
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eller mer. Det finns faktiskt häften för 4
pence (ungefdr z5 öre). Man finner
också

att den apologetiska, kontoversi-

ella litteraturen numera upptar sju num-

mer, medan man kan erbjuda

över

hundra andaktsböcker och liknande. Ti-

digare tryckte man Bibelns

enskilda

böcker separat i små häften. Genom en
frikostig donation kunde man tgj6 ge v
en fullständig Bibel för endast 6 shillings. Den såldes i över 65o ooo exemplar. En ny, katolsk vetsion ersatte denna
utgåva efter tio är, Tbe C.T,S. Paperback
Bible, om r 296 sidot till 8 shillings och
man tror att det är väddens
6 pence

billigaste- Bibel. Den seoaste boklistan
upptar 16 sidor småskrifter men endast
tio nummer under rubriken >böckeru,
varav dä Bibeln är en. Ja, den fjärde
punkten i programmet har man sanner-

ligen förverkligat.
En orsak till den stora framgång säll-

skapet haft med sina småskrifter anses
vara en uppfinning från år 1887, som
tillskrivs Fr Rothwell i Manchester: de i
vår tid välkända boklådorna vid kyrkportarna, där man kan ta en bok och betala
med en slant i en liten springa.
James Britten verkade inom The Catholic Truth Sociery i nära fyrtio år till

sin död r9z4 vid 78 års ålder. Motgängar, besvikelser, ja, även stridigheter
inom sällskapet hade han haft att kämpa
med. Han var själv inte så litet stridbar,
en måhända nödvändig egenskap för en

i hans ställning. Men i Cannon Callingwoods jubileumsskiss är det wå personer som fått sina pofträtt införda, kardinal Vaughan och James Britten, man
kan förmoda med all rätt. Ja, man har
också tagit med ett f.otograf.i av Brittens
hus och placerat det bredvid en bild av
man

dagens ståtliga högkvarter.

Lekmannatraditionen

har sedan fon-

satts. Britten efterräddes som generalsek-

reterare av John P. Boland vars hustru
även var verksam inom sällskapet. På
hans lott kom således att lotsa sällskapet
genom tjugo- och ffettiotalens kriser,

8o

både kulturella och ekonomiska och att
överleva kriget med pappers-

få det att

ransonering,

militär dominans,

stupade,

bombangrepp och stor förödelse

i

tryc-

keriet. Men man följde med sin tid och
gav ut The Simple Prayer Book'på tyska
och polska. Bolands tid betecknas ändå
som en ny, harmonisk en. Han fick också
den stora tillfredsställelsen att ta det nya
högkvaneret 38-4o Eccleston Square i
besittning är r93o, kanske i lagom tid
före depressionen. Man gjorde också förändringar inom produktionen och började under mellankrigstiden typiskt nog
att ge ut småskrifter riktade till en ickekristen opinion samt en serie religionshistoriska skrifter. Småskrifter om äktenskap och familjeliv, födelsekonroll, skils-

av ingängna dkfick nu plats bland de taditio-

mässa, ogiltigförklaring

tenskap
nella.

Efter drygt tjugo års tjänst efterträddes
Boland av den nuvarande generalsekreteraren T. H. Rittner, ungefär samti-

digt som den

nuvarande ordföranden
Canon Collingwood tillträdde. Narudigtvis står inte generalsekreteraren ensam i
ledningen för The Catholic Truth SoI ett äldre, traditionsrikt sällskap är
givewis kardinalen och ärkebiskopen av
ciety.

\Testminster president, vicepresidenter är
ärkebiskoparna och biskoparna i England
och 'Wales och ordförande är en prast,
rent av en kanik. Men har något av Brittens anda stannat kvar torde det vara generalsekreteraren som håller i tyglarna.
Sällskapet uwecklades och spred sig
snart över landet och har nu fem dotter-

i England och I(ales. Sällskap
av samma typ finns även i Skottland,

sällskap

Idand, Kanada och Förenta Staterna, bili Australien, In-

dade på nittiotalet samt

dien och Hongkong, alla med

samma

namn, utom i USA där sällskapet bär det
stolta namnet Tbe International Catbolic
Society
vad man nu kan mena
hos dessa är denmed det. Inriktningen
samma och framgången är obesridlig.
Även vår tid avspeglar sig i sällskapets

Tratlt
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produktion, Man har naturligwis ett 30tal encykiikor frät Leo XIII:s Rerum novarum. Konciliedokumenten hittar man,
men också småskrifter som kommenterar
dem: Vad säger konciliet om kyrkan, lekmännen, om kyrkans enhet, om kulturella
värden, om biskopsämbetet, om den heliga Jungfrun. Sociala frågor utgör en be-

tydande avdelning. Man finner där småskrifter om bomben, föräldrar och barn,
psykoanalys, skolfrågor, fredsfrågan, åldrandet, ungdomsfrågor, överbefolkning,
dödsstraff. Men det är egentligen ingen-

ting märkvärdigt och tiUfälli$

med
detta. Man har tvärtom medvetet strävat
att hålla sig på
efter att spegla tiden
ett typiskt sätt ä jour.- Brittens skötebarn
var ett periodiskt häfte som behandlade
aktuell litteratur Catbolic Book Notes

korta, träffande notiser där hans speoch stil kom till sin rätt.
Han biirjade redan 1897. Där var han
före sin tid. På tgzo-talet slog man ihop
häftet med den nygrundade tidskriften

-ciella förmåga

Catholic Trutb. Det är
naturligt att påven uppmärksammat sällskapet. 1964 tilldelade han det hederstitlen: >f.öidggarc åt den heliga stoegentligen ganska

161>

-

ett uppdrag mer än en

ärebe-

men framför allt entusiasm hos några få
och särskilt hos några lekmän. Och resultatet: sällskapet ger ut mer än tte millioner skrifter varje är. Kan något sådant
ske någon aonanstans än

i

England?

Bengt Tharell

Reformen fram till
\Vormskonkordatet

För att belysa reformrörelsen

inom

kyrkan under rooo- och rroo-talen i
andliga, liturdess många aspekter
giska, kulturella, konstnärliga,
ekonomiska
har det katolska universitetet i
Milano- organiserat internationella sudieveckor. Tidigare sammankomster har äg-

nats åt >Prästerskapets gemenskap på
rooo- och rroo-talenu (rg5g), >Eremitismeo i västern på rooo- och rroo-talen> (1962) och >Lekmännen i societas
christiana under rooo- och rroo-talenn
(rg6). Ar ry6t ägnades den fjärde internationella studieveckan

åt

"Munkvä-

sendet och den kyrkliga reformen

(ro4s-

ttzz)r.
Också denna gång hölls kongressen

tygelse.

Det som slår en när man tittar litet
närmare på detta märkliga sällskap, är
hur enkelt och självfallet allt kommit till,
hur psykologiskt riktigt man gåc till
våga. De fattiga behöver billiga och goda
och även de bättre
katolska böcker
lottade köper jt -gärra billiga böcker när
det il fräga om andliga ämnen. Alltså
träffas en biskop, en lady, några präster
och en lekman och bildar just det sä11skap som behövs. Man säljer enkla småskrifter för vanliga människor vid kyrkdörren utan dyrbara lokaler och expediter. Man kan säken rynka på näsan åt
detta i vår tritiska tid. Men man kan
också bli medlem för z r pund på livstid,
för zr shillings (special) eller för ro

i

la

Mendola i den italienska provinsen
Trento där det katolska universitetet i
Milano föfi.ogar över ett ståtligt centrilm

uppe i bergen. Störe delen av byggnaderna fungerade på sin tid som sommffresidens åt den kejserliga familjen av österike-Ungern. Nu erbjuder dessa Mendelpass, belägna r3oo m över havet, med
sina goda och rymliga hotell en utmärkt
miljö för kongresser, studiedagar och reträtter. Mellan den z3 och den 29 augusti

r5o historiker för att
tillsammans fördjupa sig i den invecklade kyrkliga och väddsliga historien under rooo- och rroo-talen.
samlades här över

Munkoäsend.et

hat haft stor

berydelse

shillings (ordinary) per är. Fromhet,

för de kyrkliga

stridbarhet, energi, envishet och klohet

rooo- och rroo-talen. Cluny har fon-

-

reformrörelserna under

8r

Perspektia
farande en betömd klang för den något
initierade. Yägar man hysa en stilla för-

och det med skä1. Men lika mycket tid
ägnades därefter åt kanusianernas och

hoppning om att ett förnyat och fördiupat studium av denna epok skall väcka
inresse för den? Men när man under en
studievecka får reformrörelsens olika as-

cisterciensernas uppkomst, eftersom dessa

pekter belysta märker man hur invecklad
medeltidens historia *, här som i många
andra sammanhang.

Trots att

studieveckans huvudtema

uMunkväsendet och den kyrkliga reformen, inte tycks sakna rydlighet, lyckades
kongressens organisatörer inte helt skapa
en sammanhållande linje genom referat
och diskussioner. Föredragshållarna belyste var och en med sakkunskap sina äm-

nen, men de olika sidorna av temat låg
ändå så långt ifrån vatandta, att man endast med möda kunde finna ett sammanhang. Man kan inte förstå klosterväsendets inflytande på reformen innan man
vet något om klostrens plats inom den
dåtida samhällsstrukturen. Men inte ens

av den relativt korta perioden ro49rtzz kan man göra sig en entydig bild.
Under loppet av denna tid genomgår
klosterväsendet nämligen en uweckling;

klostrens hållning gentemot samhället
förändras. Man kan med fog tala om en
kris. Under denna tid skapas också nya
klostergrupper som man måste skilja
mellan och man måste även ta hänsyn
till territoriella skillnader. Rent allmänt
gäller nämligen att oavsett olikheterna i
tid och klosteruadition har klostren i
England inte samma ställning som i
Italien. Klostren i Polen
och Böhmen spelar åter en annan roll.
Ändå har alla pä något sätt påverkat reformrörelsen på rooo- och r roo-talen.
Tyskland eller

i

Och härvid måste man hålla

i

minnet,

att inte endast klostren hade inflytande
på reformrörelserna. Klostervdsendet i sin
tur påverkades av denna nya uppblomstring inom kyrkan.

Monle Cassino. Redan på

kongressens

första dag behandlades de viktiga benediktinklostren Monte Cassino och Cluny

8z

iu på sitt sätt är ett viktigt uttryck för
krisen i det kyrkliga livet under denna
tid. Man kan natudigtvis alltid tala om
kriser som egentligen är normala förete-

i all historisk utveckling, men
rooo- och rroo-talen kännetecknas av

elser

ett mödosamt sökande efter nya inbördes
relationer i en kyrka och i ett samhälle
som är under stark förändring. Förskjutningar uppträdde i relationerna mellan
påvedöme, biskopar, kloster och världsliga furstar. Krisen i klostren med gemensamt liv kom till uttryck i stiftandet

av

kanusianorden och cisterciensorden.

Med kanusianorden sökte S:t Bruno en
ny frihet och en lösgörelse från världen,
ett

i

brodedig enighet efterföljande av en

för vär skull helt fattig Kristus. För

Ro-

bert av Molesme spelar förbundsenheten
med landsbygden en större roll. På svårarbetade platser, fjårran från stads- och
handelsliv, ågnade sig hans anhdngarc ät
att uppodla och bruka jorden för att söka
Gud genom ödmjukhet och uthållighet i
arbete. Till att börja med var de beroende
av biskoparna, och deras stiftelser utgjorde ett stöd för stiften. Biskoparna utövade emellertid också kontroll, och då
dessutom landshemarna fattade intresse

för de nya klosterstiftelserna, kom de
automatiskt att bli invecklade i maktkampen mellan världsliga och andliga dig-

nitärer. För benediktinernas vidkommande var detta redan tidigare fallet. I
detta sammanhang är det berömda abbot-

stiftet Monte Cassinos historia inuessant.
Både Monte Cassino i Italien och Cluny
i Franktike är abbotstift som har spelat
en mycket berydelsefull roll i kyrkans liv.
vi bör ändå inte göra dessa kloster
till en myt, som Dom Reginald Gr6goire
med rätta anmärkte. Det faktum att dessa
kloster har studerats mer och allaå är
mer kända, bör inte leda till ac deras betydelse överskattas. Före rooo- eller
mycket nära samband mellan Monte Cas-

Men
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sino och påvestolen. Pävarna stödde sig
på abbotarna och flera abbotar har blivit
påvar. Monte Cassino kan berömma sig
av mycket intelligenta abbotar som lyckades hävda sina egna intressen i strävan-

dena efter jämviktspolitik mellan påvarna
och det fanns många under
denna -tid
och de tyska och bysantianska kejsarna.
När påven kom till
Monte Cassino, var det alltid i en mycket
bestämd avsikt: han

ville understödja

de

religiösa reformrörelserna. Men samtidigt

var man

i

Monte Cassino ofta mera in-

tresserad av egna småaktiga, territoriala
fördelar.
I reformrörelsen är det inget orginellt
med .Monte Cassino. Där strävar man
framför allt efter att bidraga till att konsolidera det påvliga inflytandet över Syd-

italien. Härmed hänger samman, att
många munkat fuän Monte Cassino blev
biskopar, varvid vi åter påminner oss att

man sällan

blir biskop i sitt eget hem-

lanå, ja, att män av annan nationalitet,
exemplelvis tyskar, ofta får besätta lediga platser. Det faktum att Monte Cassino stödde den påvliga politiken och
därvid kände sig starkt nog att till och
med trotsa kejsaren, både den bysantinske
och den ryske, vill emellenid inte säga, att
Monte Cassino gav påven fria händer
också i klostrets angelägenheter. Påven
måste låta abboten ha sin frihet, och man
tillåter varken någon världslig eller kyrklig investitur. Detta ser man tydligt av en

anmärkning hos en krönikeskrivare år

ro55, då nämligen påven hade blandat
sig i ett abbowal. Då påven på rrootalet börjar orientera sig alltmer mot den
stora världspolitiken, blir Monte Cassinos

inflytande mindre, och klosuet övergår
mer och mer till att ägna sig åt enban
lokala politiska angelägenheter. Det finns
visserligen ännu ett dokument, där abboten av Monte Cassino kallar sig abbas
abbatum och alltså ställer sig över abboten av Cluny, men detta är förmodligen ett apokryfiskt dokument från senare
tid.

Cluny. Faktiskt knöts bandet mellan
Cluny och påvestolen allt fastare, och
därmed blev också Clunys roll inom reformrörelsen i kyrkan och påvedömet
viktigare. Namn som Hildebrand, munk
i Cluny och senare påve, Gregorius VII
(ro73-ro85), ger belägg för detta. Åberopande sig på professor Gerd Tellen-

bachs studier gav professor Joachim

\(ollasch en intressant framställning av
påven Stefan IX:s (ro57-ro58) roll.
Denne påve regerade endast en kort tid
men det var ändå antagligen han som gav
den avgörande impulsen till munkvdsendets inflytande på påvedömet och därmed
till hela den reformrörelse som ledde till
AonAord.atet

i

lV'orms rrz.e. Studiet av

den cluniacensiska nekrologin leder till

den slutsatsen, att det har funnirs ett
mycket nära samband mellan Cluny och
reformen av påvedömet. Traditionen berättar att Stefan IX var munk och abbot
i Monte Cassino. Nu förekommer han
emellertid också i den cluniacensiska ne-

krologin och där som munk. Dessutom

är det bekant, att han dog i abboten
Hugo av Clunys armar, fastän också medbröder från Monte Cassino var närya-

rande. Påven Stefan var alltså munk från
Monte Cassino men avlade på nytt löften
i abbot Hugo av Clunys händer. Och allt
tyder på att han därigenom påverkade
också det föl;'ande påvevalet, då nämligen

hans efterföljare biskop Gerardo från
Florens, som blev påve under namnet Nicolaus II (roj8-ro6r), också var munk
från Cluny. Och en av Nicolaus' första
handlingar

till

var att utnämna Hugo

av

påvligt sändebud. Efter att påvedömet mellan ro57 och ro64 stått under kejsarens påverkan, har vi således redan före Gregorius VII en tid, då påvedömet stod under särskilt inflytande från
Cluny

Cluny.
Ke jsaren,

klottrcn ocb

finanserna.
kloster-

Vid sidan av relationerna mellan

väsen och påvedöme är det intressant att
ta upp den tredje faktorn till betraktande,
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nämligen klostrens förhållande

till

kejsa-

inflytande på det kyrkliga livet minskade,

ren. Via en intressant statistisk studie
kom professor Ovidio Capitani till det
resultatet att klostrens beroende av kejsaren är större i kirjan av tidsperioden,

kon striden inom kyrkan att stå mellan

fnmtör allt onrkring år rooo, Henrik
den heliges tid. Så småningom ser vi de
påvliga dokumenten beträffande klostren
övemaga, vilket också bör innebära störe

kloster ägde eller betjänade Lyrkor, vilket samtidigt betydde en inkomstkälla.
Biskoparna önskade en strängare kontroll
över dessa klosters inkomster, och det
höjdes till och med röster för att utesluta munkarna helt och trrillet från själa-

oavhängighet gentemot kejsaren.

vården och på det sättet också undanhålla

I sitt föredrag om munkväsendet i

de

ordenspräster och sekularpräster. Många

dem alla inkomster. Påryarna å sin sida

slaviska länderna påvisade professor Jerzi
Kloczoski också klostrens politiska betydelse. Efter 968 uppträder de första bene-

försvarade munkarnas rätt till inkomster
av betjänandet av kyrkor och andra andliga tjänster. Hela striden lugnade sig till
slut mer eller mindre, och vid studiet av
den måste man se inte bara på de teologiska utan också på de ekonomiska aspekterna av problemet. Religiösa rörelser står

aldig fria inför

ekonomiska,

manslutningar, som lever efter gemensam
regel, och av cistersienser. Man blir delaktig av krisen även inom benediktinorden. Där benediktinklostren kunde innebära ett stöd för kejsaren som mowikt
mot biskoparna, främjades de nya stiftel-

sociala och politiska rörelser

tiden. De

serna

makthavarna, som
sökte stödjepunkter för att kunna hävda

Kotties om ,Scriptoriao och i det till
fonsatta studier inspirerande föredraget

sig.

av Dom Jean Leclerq.

diktinerna i Polen, och vi ser att deras
kloster ofta byggdes tätt intill biskopens
residens. I så gott som varje biskopsdöme
träf.far man på ett kloster. Efterhand tillkommer också bildandet av kaniksam-

av de lokala

En annan intressant aspekt som fram-

för allt

framfördes av professor Gilles
Constable var problemet med klosrens
finanser under reformtiden. Man träffar
på de mest divergerande synpunkter och
inför många stridsfrågor är man ovillkorligen böjd att tänka på det gamla talesättet: historien upprepar sig. I b,tirjao
tog man inte anstöt av klostrens rikedo-

mar, och inte heller simoni betraktades
som någon större orätt. Reformens män
safte som första mål att minska lekmän-

i kyrkliga angelägenheter.
Man ansåg att klostren måste förfoga
nens makt

över tillräckliga medel, för att inte omsorgen om det materiella skulle förslappa
klosterbrödernas andliga nit. Men så småningom bröt övertygelsen igenom, att
rikedom inte kan förenas med ett hänfört religiöst liv, och i den mån som reformrörelsen krävde det och lekmännens
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nämligen

i

är wänom beroende av dem.

Naturligwis kom också andra frågor
upp på kongressen, exempelvis i professor Gilles Meerssemans föredrag om den
monastiska teologin

i

professor Raymund

Fastän inte alla deltagare var helt
nöjda av skäl som ovan antytts, så reste
dock ingen hem utan att vara berikad, rikare på kunskaper, rikare också på vänner, ty andan under denna fjärde internationella studievecka var enastående.
Ad.rian Borst SCJ

Ålderdomshem

-

inte bara väntrum
När man är ung eller ännu befinner
sig

i

medelåldern, förefaller ålderdoms-

hemmet vara någontiog högst förtåf.fligt: ingenting kan ju vara natudigare än
att i livets aftonstund sälla sig till sina
gelikar, ta emot andras vård och omsorge4lägga ifrån sig bördan .rv en egen bostad med dess dagliga mödor och besvär.
Ju fler moderna och bekväma hem som
byggs, dess mer överygad

blir man att

Perspektiu
>när tiden är inneu ska man ta steget så
självklart, som om det bara rörde sig om
en vanlig flyttning. När jag fyller sextio,
säger 4o-fuingen, skall jag i varje fall an-

mäla mig. Och när jag bIh sextiofem
flyrtar jag dit. Ju förr desto bättre
man anp,rssar sig lättare, får lättare kontakt och kao än en gång bygga sig en oy
existens.

Men när man kommer närmare sextio,

låter det vanligen annorlunda: Ja visst,

naturligwis,

ett

ålderdomshem

är

det

enda rätta. Men varför så snart? Varför

skulle man redan nu så fullkomligt
stänga sig ute från livet? Ännu är man
spänstig; man är till god hjälp för barn
och barnbarn. Eller oclså frågar man:
Hur skall de klara sig utan mig på kontoret? Ännu har de ju arbete åt mig. Visserligen: att dessutom sköta hushållet, det

har blivit lite tröttsamt. Men därför får

man ju inte ge tappt; man kan ju här och
åfu läta udda vara jämnt. Och slutligen:
och man har ännu
bland ens vänner
-har hittills ingen sökt
ganska många
fast mlnga har
sig till ett ålderdomshem,
planer på att göra det. Varför skulle man
vara den förste? Ånmäla sig vid sextiofem och tas in vid sjuttio, det verkar förnuftigt, såvida man inte dessförinnan blir
sämre till hälsan. Men det får man ju se.
Den bräckliga hälsan låter vanligen

inte länge vänta pL sig. En eller annan
liten krämpa göt sig märkbar, och man
vet mycket väl att de inte långre gär att
bota. Men är detta skäl nog att flytta till
ålderdomshem? Tvärtom. Nu måste

ett

man stå på sig och inte ge efter. Dessutom lär man sig snart att leva med sitt
onda. Men man går långsammare uppför trappan, bär hem mindre i kassen;
man lagar dietmat och äter över huvud
taget mindre; när det är dåligt väder går
man inte ut, man ligger längre om morgnarna, hushållar med ktafterna så gott det
går och har i allt detta den sköna känslan
att alltjämt "rå sig sjäIv,.

Men gör man verkligen det? Är det
inte så, att det myckna man inte kan för6

-

6gzlsz Credo 5o:e
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tätar sig till ett slags mur bakom vilken
man sitter ganska hjälplös? Blir inte livet
mer och mer en fötsakelse?
Ju mer man närmar sig de sjuttio, dess
mer måste man inskränka sig, och dess
svårare blir småsakerna i det dagliga Li-

vet. Ändå skjuter man ifrån sig tanken
på ett ålderdomshem: inte ännu, kanske
om tre-fyra år. Ännu har man tid på sig,

innan man behöver avgöra den saken.
Och vem vet, kanske får man sluta sina

ögon utan att behöva komma till något
hur kunde
hem. För ett sånt där hem
man i yngre dagar van så- fönjust över
det? Nu vill man inte dit. Nu vet man,
att där väntar en ingen rofylld levnadsafton; där väntar bara döden. Och de som
redan är där på hemmet och påstår att de
trivs, de bedrar sig själva eller håller god
min i elakt spel.

Har mao kommit till sjuttiofem

och

alltjämt sitter kvar i sitt eget hem, då
kommer till mowiljan mot ålderdomshemmet också barnsligt trots: nu har jag
klarat mig så länge, nu stannar jag här

till

slutet.

Är nu detta riktigt? Stämmer det att
de som i rättan tid sökte sig in på ett
hem, bara uhåller god min i elakt spel"?
Vi ska se hur där ser ut; vi skall besöka fru M.

"Äldrig i livet får ni mig till ett

ålder-

det hade fru M också all- vad annat kan man göra
tid sagt. Men
när man är sjuklig och över sjunio? Till
sist hade hon i alla fall låtit det ske att
man skaffade henne plats på ett ,fint,
hem i utkanten av en småstad. "Du ska
få se, mamma,r tröstade barnen, "det är
inte så illa som du tror. Du har så många
fördomar".
Hon hade inte sagt emot. Vad skulle
domshem,

det tjäna till. Inte kan de unga förstå
hur det känns att plötsligt bli satt på
undantag. Ty så är det ju. Man sitter
bakom murar, på en anstalt. Det finns
regler man måste följa, klockslag att
iaktta. Klo&an nio stäogs porten. Besöks-

tid så och

så, kyrkogång på söndagen.
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Och någonstans där ute rullar livet vidare, det liv man inte längre har någon
del i, aldrig mer.

det hela kommit

inte illa längre; slutiigen säger hon det
och har själv roligt åt detta
som

-om det rent av gav en viss prestige.-

över

En annan förändring: hon kommer ut

henne som en lavin. Hon måste flytta ur
den 5-rumsvåning där hon bott i trettio
år. Hon måste skänka bort och slumpa
bort sina möbler så när som på en liten
rest. Hon måste skiljas från tavlor hon
hade ryckt om men ingen längre ville ha
och från ett par hundra böcker. Ännu en

oftare än under de sista åren hemma.

Sedan hade

gäng var barnen hos henne och tröstade: ,Du skall få se, mamma .. . det blir

skönt för dig med lugn och ro . .. du
får till och med sängen bäddad. Och när
ditt blodtryck oroar dig, så finns det en

i huset.u
Det är ni som vill ha lugn och ro,

låkare

hade hon mången gång tänkt med bitter-

Ni vill äntligen slippa

bekymren för
min skull, slippa springa opp och se eftet
het.

hur jag mår.
Nu är det wå år sedan det hände. Är
det verkligen redan två år? Början var
mindre svår än hon hade fruktat. Hon
hade haft mycket att göta med att komma

i

ordning och med att skriva

till

sina

vänner som ännu levde "däruter. Sedan
gällde det att göla artighetsvisiter hos
granrrarna på samma våningsplan, att utforska den närmaste omgivningen på andra sidan parken, att leta reda på butiker
där man kunde köpa sina små förnödenheter och närmaste tidningskiosk och
närmaste bio, dit man för övrigt kunde
gä för nedsatt pris om man bodde på
hemmet.

Bit för bit hade hon lärt sig den lilla
Hon hade sina vissa butiker där
hon kunde köpa fördelaktigt, hon hade
staden.

sin damfrisering sin sömmerska sin tandläkare. Hon blev ytterst förekommande
behandlad, eftetsom hon var stamkund
och kom regelbundet även under den
säsongen. >Det är trevligt när de
"döda>

vet vem man är och vad man

Hon behöver inte ens med våld ta sig
samman till det. Hon är mindre trött än
förr, och hon behöver inte längre telefonera runt för att skaffa sig sällskap. Ty
så fort något händer i den lilla staden,
samlas de mera livaktiga på hemmet och
hyr en taxi gemensamt. Efter hemkoms-

ten sitter de en stund tillsammans
pratar

i

och

hallen, det gemytliga hörnet med

länstolarna. Plötsligt står fru M inför
problem och företeelser som hon inte
sysslat med pä äratal. >Men snälla fru M,
vet Ni inte det?, undrar deo ene eller
den andre, och fru M skäms och skyndar
sig att fylla luckan. Numera är hon mycket mer intresserad av tidningen. Hon
läser den grundligt och försöker bilda sig
en åsikt.

över huvud taget måste hon anstränga
sig en smula. Ty precis som ute i livet
finns här en social skiktning efter härkomst, bildningsgrad och intressen. Och
vill man få fast fot i en av de mera tankeväckande kretsarna, så måste man själv
visa sig någodunda vital. Hon läser iv-

rigt de böcker som cirkulerar; hon friskar
opp sin bridge och sin skat. Till slut

till den engelska afton som
en av medbröderna ordnat.
vågar hon sig

Somliga på hemmet gör långa utflykter och rundresor med föreståndaren. Ändra nöjer sig med parken; de rörelsehindrade stannar på terrassen. Tvekande deltar hon i en utflykt: skall hon klara det?
Ffemma, när hon var ensarn, gick hon
aldrig mer än en timme, och till och med
detta var ofta för mycket för henne. Men
nu när hon har sällskap kan hon gå i

wå timmar utan att just känna av det.
Hemma i sitt hyreshus var hon den

heter;

äldsta, en sjuklig gammal kvinna som

man känner sig hemma." Så småningom
skäms hon inte mera att uppge sin adress: ålderdomshemmet. Ordet klingar

man hjälpte när hon pustande strävade
uppför trappan med sin fyllda kasse. Här
hör hon till de yngre, de spänstiga. Här
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är det hon som kan gripa in och hjälpa
och som slutligen gör detta till sin uppgift. Efter måltiderna ser hon till att hen-

ställer disken och där det gemensamma
kylskåpet står, som man måste ha för'

nes bordsgranne

såvida man inte
turligwis Åka illa ut
- roll och stillatiföredrar den klokares
gande ger efter och för övrigt så vitt
möjli$ går ur vägen för den andre. Å
hur ofta händer det inte
andra sidan
att grann^tna- hjälpsamt bär ut eller in

får sina kryckor och
till hissen. Hon gör in-

hjälper honom
köp åt en granne på samma våning som
har svårt att gä, ät en annan sköter hon
blommorna. En vacker dag erbjuder hon
sig att hjälpa systrarna på hemmets sjuk-

avdelning. Hon kör ut rullstolarna på
gården, läser tidningen för de sängliggande, skriver brev åt dem. >Blir det inte
för mycket för Er?u frågar föreståndaren. rÄn så länge går det" svarar hon
inss utan stolthet.

- En bekant skriver och frägar om det
inte är svårt. Själv kan hon inte beflytta till ett ålderstämma sig för
^tt
domshem och ständigt leva bland sjuk-

lingar. Och så lär det jrt vara ett evigt
käbbel på de där hemmen. Tankfull lägger fru M brevet åt sidan. Sjuklingar

ja, natudigtvis. Somliga gär pä kryckor
märkta
av
eller med käpp; andra är

svåra inre lidanden, hjärtsjukdomar mest.
Men de är i minoritet. Ty sådana som

till sjukavdelningen. Flertalet är friska och åldras
normalt
flsais51e11e ser det så ut. För- man dagligen också unga anresten ser
sikten: biträdena, de flesta systrarna, de
besökande. Föreståndaren och hans fru
är likaså unga människor. Och slutligen

kräver ständig vård förs över

uwecklar man

en viss

gammalmans-

egoism: man ser inte sådant som skulle
kunna rubba ens själsliga jämvikt.

Och "käbblet,? Det hade hon varit
mycket rädd för. Men så illa som hon
hade föreställt sig är det inte alls. Som
överallt annars finns det också här folk
som pratar, är indiskreta, intrigerar och
kverulerar. Det förekommer trätor, högröstade ordbyten, klagomål hos föreståndaren. Men man har ju sin egen lilla bostad och en dörr som går att stänga. Man
behöver inte ha beröring med folk om
man inte vill
utom kanske i hissen

eller

i

svåra.

matsalen.- Slitningarna

Det är bara

i

blir inte

så

kaffeköket, där man

drag med grannen. Och då kan man na-

åt henne frukten, kakorna, godsakerna eller vad det nu kan vara. Det enda hon
verkligen tyckte var svårt var att. vänja
sig vid vissa bordsgrannars egenheter och
brist på uppfostran. Ingen annan utväg
fanns än att väpna sig med humor och
tålamod och titta åt ett annat håll. Och
när det en gång blev för mycket för
henne, så förstod föreståndaren och flyt-

till ett annat bord.
Det första dödsfallet träffade

tade henne

henne

hårt. Hon fick syn på båren i hissen, just
som hon skulle stiga in. Plötsligt såg hon
sig återigen satt på undantag i ett stort

hemskt vänrum. Var det inte just för
detta, för att dö, som de alla vat församlade här? Var inte allt de hade för sig
under mellantiden ett ohyggligt självbedrägeri, en löjlig fars? Åttio människor
som med konstlad munterhet väntade på

...
Den dagen kunde hon för

båren

gången inte stå

ut inom sina fy:a

första
vaggar.

Hon flydde in till sina grannar och vänner, ett irkta par i rummet bredvid
men de kunde alls inte förstå varför hon
var så upprörd. Måste man inte efter en
viss ålder alltid och överallt leva med
tanken på döden? Och är det inte mycket
svårare att dö, om man måste dö ensam?
Efter ett långt samtal återvänder hon
lugnad till sitt rum. Ja, de där wå hade
rätt; som alltid här i livet kom det an på
hur man såg på saken. Hennes öga och
hennes känsla vande sig vid att då och då
möta döden och uppleva att deo ene eller
andre bland kamraterna på hemmet >gick
bonu.
,Nu har vi plats för dig, om du vill",
skrev en dag hennes son i England. "Om
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du inte härdar ut på hemmet eller inte
där, så hämtar jae die. Det skulle glädja

velat att vi skulle fatta kyrkan som en
institution byggd på var och en av sina

"Inte härdar ut?" skrev hon spontant
till svar. >Jag har rotat mig här, kära

medlemmar. En undersökning av strukturerna för kyrkans närvaro i det internationella livet måste alltså ta hänsyn till

pojke.o

båda dessa synpunkter.

oss alla.>

Hed,d,a Vestenberger

KyrAans representation

Kyrkan i det internationella livet
Författaren

klrkan

i

t

ill

denna redogörelse /epreiettterar

Bureau fnturnational de Traaail,

Genåae.

Fakta

Ålla kristna är

vara närvarande

ense

om att kyrkan bör

i

världen, men ingen
tycks ha närmare undersökt hur och varför, innan konciliet förberedde och antog
konstitutionen Gaudium et spes.
Dess sista kapitel ägnas olika aspekter på kyrkans internationella handlande.
Vi vill här visa de många medel av skilda
slag som kyrkan härvid begagnar och försöka

tolka dem teologiskt.

Här möter vi den första

svårigheten:

vad skall man förstå under ordet "kyrkanr? Först leder det tanken till den administrativa och hierarkiska organisation
som utgår från Vatikanen: stiften, de diplomatiska representationerna. Det stora
flertalet människor i vår tid skulle säken

vid denna definition och förbigå
andra institutioner vilka är lika viktiga,
som de romerska kongregationerna och
stanna

framför allt de olika sekretariaten
skapats sedan Johannes

Detta är en alltför trång syn på kyrkans närvaro

i

vädden. Efter det

senaste

kriget har något nytt fnmträtt: påvedömet har fått internationella dimensioner
och påvens person har fån världsvid betydelse. Vad han gör dr inte likgiltigt.
Ekot av hans handlande är en ny form
för kyrkans närvaro.
I generationer har de kristna vant sig
vid att sätta likhetstecken mellan kyrkan
och hennes hierarki. Konciliet har tagit

till
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heders begreppet uGuds

folk,

och

de olika lan-

tiva enheter är stiftet. Hela jorden är indelad

i stift eller missionsområden. Ea

stift omfattar ett bestämt område vars befolkning anförtros åt biskopens omsorger.
Han skall ansvara för sitt folk inför Gud
och skall vara sin hjord så tillgiven som
en rnan sin hustru. Den ring han bär är
sym,bolen för denna tillgivenhet. Man
skalt då kunna tycka att stiften inte har
något samband med det internationella
livet. Ett sådant omdöme vore oriktigt.
De kristna i ett stift tillhör den allmänneliga kyrkan. Utbytet mellan medelpunkt och omkrets bidrar

till

att skapa

ett gemensamt sinnelag hos de olika nationerna. Om konciliea biskopar krävde
att der romerska kurian skulle göras internationell, så var det därför att de ansåg, att den bör återge bilden av olika
sätt att tänka, verka och känna inför problemen. Man kan också säga, att de i
denna reform såg ett medel att i de lokala kyrkorna främja en starkare känsla
för hela kyrkans problem, en frigörelse
fuåLn tränga synsätt och en öppenhet för
väddsfrågorna.

De som har ansvaret för kyrkan

som

XXIIL

i

d'erna, Den äldsta av kyrkans administra-

i

stort

måste hållas underrättade om läget i
olika delar av världen, och de måste
kunna överlägga härom med kyrkans representanter. För att tillgodose dessa be-

hov skapade pävarna tidigt ett eget

sys-

tem för kyrkans representation hos regeringarna (nuntiaturer) eller hos länderna

i
I

deras helhet (apostoliska delegationer).
sekler har denna replesentation tillförsäkrat den Heliga Stolen en närvaro i det
internationella livet, som huvudsakligen
tagit formen av direkta förbindelser mellan
självständiga nationer. Men efter det se-
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naste kriget har ett stort antal internationella organ skapats som direkt påverkar

historiens gång. Kyrkan har då funnit
nya strukturer för sin näwaro.

Kyrkans d.eltagand.e i internationella
sarntnanbang. Tidigare hade kyrkan icke
kunnat och icke ttott sig kunna delta

i

det dåtida NF:s verksamhet. Men efter
kriget insåg man att nya förhållanden
gjorde det möjligt för henne att modi-

fiera sin ståndpunkt. Det första organ
som fick en ständig observatör var

UNESCO. (Den förste i denna befattning
var den blivande påven Johannes XXIII,
som då var nuntie i Paris.) Ingenting
kunde vara naturligare: undervisningsfrågor har så stor betydelse för kyrkan, att

hon inte kunde underläta att intressera
sig för en organisation vars uppgifter var
uppfosran, vetenskap och kultur. Sedan
har kyrkliga representationer vid de
internationella organen skapats i Rom
(FÅO), \(ien (IÄEÄ), New York (FN)
Genåve (FN, \trHO, ILO, IUT m. m.)
dess

och Bryssel (Europarådet).

Vanligen uppträder den Heliga Stolen
som observatör. Stundom är den medlem
av organisationen (såsom i Internatio-

nella Ätomenergiorganet i S7ien och
FN:s Flyktingkommision), och slutligen
är det med en representant för Vatikanstaten som den deltar i Internationella
Teleunionen.

Tack vare denna förbindelse mellan
den Heliga Stolen och FN med dess organ har kyrkan inbjudits att som medlem
delta i konferenser och andra sammankomster {r mera. speciell karaktär, t. ex.
kring sådana ämnen som de mänskliga
rättigheterna, kampen mot diskriminationen, industrialiseringen, den internatio-

nella handeln, det fredliga bruket av
atomkraften
allt fÅgor dår hon så
ofta som möjligt
vill ge uttryck åt sin
omsorg om människan.

Genom sina permanenta observatörer

blir den Heliga Stolen närvarande på det
diplomatiska planet. Det finns ännu en

form för närvaro som gjort det möjligt

för kyrkan att handla i

internationella
sammanhang och öva inflytande på all-

männa opinionen. Genom särskilda statuter har FN tillåtit vissa icke-statliga

att delta i dess sammandokument, yttra sig.
Bland dessa finns det sådana som vill föorganisationer

träden, dela

ut

reträda den katolska tanken och som den

Heliga Stolen erkänner, nämligen de internationella katolska organisarionerna.
Yarje är träffas deras ledande medlemmar för att utbyta erfarenheter och diskutera problem av gemensamt intresse. De

kan handla med större kompetens

och

effektiviret tack vare att det i de större
städerna finns centra med uppgift att
hålla dem ä jour med vad som sker, informera dem om de olika organisationernas verksamhet och förse dem med analy-

ser av viktiga dokument som
ras.

diskute-

1

Nya rornerska struärurer, Äv de sekre-

tariat som skapades i Rom i förbindelse
med konciliet har ett enda, den Påxliga
Kommissionen Justitia et Pax, trätt i förbindelse med de officiella institutionerna
på det internationella planet. Dess huvudsakliga uppgifter täcker exakt FN:s.
Under sin hittills korta existens har den
väckt förhoppningar orn att katolikerna
genom dess inspirerande verksamhet skall
lyckas kraftigt stödja den internationella
aktiviteten.

Sekretariaten

för främjande av

de

kristnas enhet, för de icke kristna och för
de icke troende är i egentlig mening inte
strukturer för kyrkans närvaro i de internationella organen. Men genom dem är
kyrkan närvarande i väddens srävan ef-

lc€ntre d'information auptös des Nations
Unies ä Genöve (r rue Varembd). Centte de
cootdination auprös de |UNESCO (98 rue de
I'Universit6, 75 Patis 7), Offce catholique
d'information sur les ptoblömes eutopöens
(6 rue Vencker, 68 Strasboutg; 6o avenue
Tervueren, Bryssel 4; ry tue Matcheron, gz
Vanves, Frankdke). Of6ce fot UN afiahs (321
East 4zth street, New Yotk roorT).
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ter enhet. De har bidragit

till att ändra

världsopinionens bild av kyrkan genom
att visa hennes öppenhet för andra tankeströmningar och hennes iver att närma
sig alla andliga krafter. De har givit äkthetens prägel åt påvarnas ord.

Påuarnas inflytand'e. Något

av

det

märkiigaste som har skett de senaste femtio åren är vad man skulle kunna kalla
skapandet av påvens intetnationella personlighet. Fram till andra väddskriget

var han rätt och slätt den romersk-katolska kyrkans överhuvud, men under
Pius XII började en aonan syn på påven
växa fram inom den allmänna opinionen.
Bästa beviset är den ständiga sttömmen
av besökare som eflsamma eller i grupp
söker påven för att omedelbart uppleva
hans närvaro i världen. Denna nya hållning har yttedigare stärkts under Johannes XXIII och Paul VI och fick överrygande uttryck vid den senares resa till
FN. Man kan säga att resans mål var att
närma till varandta två olika sätt att se
på världens enhet, synen på dess aodliga
och syneo på dess politiska och organisatoriska enhet.

av de mest karakteristiska sidorna

i

den

moderna världens uweckling.

I århundraden har den enskilda människan tagit ytterst liten del i samhällets
liv. Furstarna bestämde sinsemellan om
krig och fred, om rätt och orätt. Det demokratiska samhällets tillblivelse sporrar
varie medborg re
bilda sig en persoo^ttvad som bör göras i
lig uppfattning om
varje särskilt fall och ger honom medel
att uttrycka den och därigenom påverka
händelsernas glng. Säkedigen står vi

blott i början av ett nytt skede,

men

det kan redan skönjas i de kristnas hållning till det internationella livet.

När konciliet framhäver tanken

att

kyrkan är Guds folk, är avsikten icke att
if.rägasåtta kyrkans karaktår av organiskt
och hierarkiskt samfund. Dess syfte är att
bringa varje enskild troende till insikt
om hans personliga ansvar för det hela
och få honom att överge sin alltför passiva hållning till kyrkans ledning. Det
innebär att kroppens rörelser inte längre
skall styras blott {rån huvudet utan vara
resultatet av ett ordnat samspel mellan
alla lemmarna. Denna nya hållning blir

inte utan följder på det internationella

Denna uppgift för världen har de senaste påvarna fyllt inte bara vid sällsynta,

planet.

särskilt viktiga tillfällen. Genom

sina

måste varje katolik och varje kristen bli

stora sociala encyklikor, riktade till alla
människor av god vilja, har de spelat en
rcll också för den allmänna opinionen.
Liksom Pacem in teris drog in kyrkan i
världens uweckling genom att fÅmja en
bättre internationell förståelse och bidra
till att utjämna spänningarna mellan de
motsatta blocken, kan man hoppas att
Populorum Progressio genom att bringa
de kristna till insikt om deras ansvar för
uwecklingsländerna skall öppna nya vä-

medveten om den helhet som han är en

gar mot en väddsomfattande solidaritet.
Sålunda framstår påvedömet

i

nuet

som eo av de moraliska auktoriteter vilka
inför världen levandegör ett mänskligt
ideal som ställer fordringar och en väd-

jan

till var och eo att ta ställning till
vi här inför en

detta ideal. Kanske står

9o

För att kunna vara sin kallelse trogen

del av och det öde han har

gemensamt

med andra. Han fär inte begränsa sitt intresse till omsorgen om sin egen närmaste
sociala enhet utan måste vidga det till att
gälla väddens materiella och andliga behov.

Bland de kristna måste somliga framträda på den internationella scenen med
sin strävan för världen. Hos några tar
denna strävan formen av ett liv i tjänst
hos andra folk. Det betyder inte att insatsen för missionen kan undvaras eller
att prdsternas och ordnarnas arbete i mis-

sionsländerna skulle ha

blivit

urmodigt,

men att vid sidan av dessa traditionella
arbetsfotmer nya kommer till. Populorum progressio nämner i detta samman-
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hang dem som ägnar fleta är av sitt liv

ät att tjåna uwecklingsfolken. Ändra

är

kallade att mera direkt deita i det internationeila livet. De är medlemmar i olika
delegationer, de stöder rörelser på det
övernationella planet, de arbetar för FN:s

sekretariat, som världen knappast kan
reda sig utan på sin väg mot enhet.
På många sätt kan kyrkans hierarki
och de enskilda kristna delta i världens
liv. Men i vilken anda gör de detta? Om
påven Paulus VI i sitt anförande hos FN

med avsikt undvek alh tal om

någon

kyrklig dominans, vad menade han egentligen med sina crd om nya former för
tjänst hos mänskligheten?
Reflektioner

Kytkans historia visar att hon alitid
förstått att lämpa sig efter det internationella livets skiftande former. Leo X:s
möte med Attila vid Roms portat, det
heliga romerska riket, Kyrkostatens smiallt detta brukar
diga politiska spel

man åberopa sig på-för att anklaga kyrkan för maktsträvan. Helt säkert blir i
framtiden de nuvarande formerna för
hennes handlande på det internationella
planet och i de övernationella institutionerna föremål för en liknande kritik. Det
förekommer att ledarna för kyrkans ,po-

litik" faller för maktens frestelse eller för
att vinna en billig seger. Hur

lusten

beklagliga awikelserna ar mL vara, sä fär

de inte hindra vår förståelse för den innersta avsikten

i kyrkans planer. Vi måste

kunna vara dessa planer trogna, i den
mån deras förverkligande beror på oss.
Här måste vi återigen hänvisa till Paulus VI:s tai hos FN. Hans resa var någonting så ovanligt att han själv måste förklara dess innebörd. Vi har inte kommit
för att härska, sade han, vi är här för att
tjana, Iör att ställa till världens förfogande vår erfarenhet av människan och

den insikt

i

tidens problem som denna
erfarenhet ger oss. Mellan dessa båda in-

i New York, den
i Rom, finns ingen tävlan om mak-

stitutioner, den ena
andra

ten. I stället kompletterar de varandra i
en gemensam strävan att ttygga mänsklighetens fred och framsteg. Detta måi
kan inte nås med enbart tekniska och
politiska medel, ty det grundar sig på den
rättskänsla som lever i människornas
hjättan. Det är här aspirationerna möts,
ty medan världens politiska organ strävar
att med lämpliga medel lösa de mellanfolkliga problemen, så bidrar kyrkan och

de andliga krafter som hon samarbetar
till att bereda människornas sinnen
så att de kan vå\ja de rätta ätgilåerna i
olika situationer och visa den kraft och
med

det mod som krävs för att handla.
Det är rydligt att en sådan grundsyn
förklarar varför fotmerna för kyrkans
närvaro i det internationella livet uwecklats så som de gjort. Kyrkan lever, och

allt mänskligt liv behöver institutioner
och strukturer för att kunna upprätthållas. Det fu ådrf& den Heliga Stolen under de senaste tjugo åren har skapat ett

nät av permanenta representationer i de
viktiga centra där folkens utsända möts.
Kyrkans näwaro bör härvidlag inte
vara blott geografisk. För att nå sitt mål
bör den också vara andlig. Naturligtvis är
diskussionen inom de internationella organen i hög grad teknisk. Men där {örekommer åsiktsbrytningar som inte bara
gäller folkens materiella inuessen. Vad
som spelas ut är i sista hand de styran-

des id6er om människans framtid och
folkens gemenskap. De beslut som där
fattas skall fönälja för kommande sldktens historiker hur vår generation såg på
människosläktets samhörighet, dess mate-

riella uweckling och andliga ftamsteg.
Och alla har ansvar för det internationella samarbetet,

ty

regeringarnas håll-

ning återspeglar medborgarnas

sinnelag.

Äv det sagda kan dras flera konsekvensef.

Ingen har rän att skjuta ifrån sig

problem. Den mening han bilväddens
dar sig om deras rätta lösning bidrar till
bana mänsklighetens framtida väg.
^tt l\ifsn ingen kan göra anspråk på att
-

9r
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ensam sitta inne med sanningen. Var och

en bör tålmodigt söka den tillsammans
med alla andra. Det är naturligt att de
som har szrmma grundåskådning vill träffas och bilda grupper, inte för att härska
eller påwinga andra sina synpunkter utan
för att tillsammans med dem söka lösningar på problemen.

De kommer att få se sina åsikter
- mot andras. Dialogen ger var och
brytas
en tillfälle att förstå vikten av vissa värden som han kanske underskattat, Den
torde i det aktuella läget vara den enda
vägen för de kristna att rättfärdiga sin

tro och

trogen mot Guds ord, desto mer är hon
kallad till dialog och samverkan med
andra konfessionerr. Att
"få möta påven
på halva vägen> har därför länge varit
hans önskan. Den uppfylldes r963 i
Jerusalem. 1965 upphävdes de drygt niohundraåriga bannlysningarna mellan Rom

och Konstantinopel. 1967 besökte påven
patriarken i Phanar för att senare välkomna honom i Vatikanen.
Patriarkaten Ålexandria, Antiokia, Jerusalem och Moskva
det sistnämnda
instiftat så sent som 1589
står i rang

efter Konstantinopel, som -av konciliet

i

dess samband med den sociala
verkligheten.

förklarats äga rsamma
rättigheter som Rom>. I dag intar Kons-

Tanken att det internationella livet är

tantinopel en hedersplats
är primus
- autokefala
inter pares
bland de fjorton
- ortodoxa kyrkorna och är
(självständiga)
högsta appellationsinstans. Det tillkommer

en av den moderna tidens väsentliga sidor accepteras mer och mer. Alla vänjer
sig vid den. Vi måste förstå att om den
nya situationen tvingar oss att vidga vår
syn och revidera åtskilliga tankevanor, så
ger den oss också möjlighet till en rik
personlig uwe&ling, om vi nämligen tar
risken att satsa vår personlighets innersta
tillgångar och sätta dem på prov i ett försök att motsvara de fordringar som ställs
av det nya skedet i mänsklighetens liv.
lose?b loblin SJ

Ortodox minnesdag
För zo år sedan, den z7 jawaÅ t949,
introniserades Åristokles Spyrou som
Åthenagoras, >ärkebiskop

av

tinopel, det nya Rom, och

Konstanekumenisk

patriark>. Personligen är han anspråkslös.
Han har en andlig resning som gjort att
han engagetat sig för ekumenik. Sedao
r9e5 (Stockholm) har den Ortodoxa kyrkan deltagit i den ekumeniska rörelsen.
Athenagoras fortsätter helhjärtat uen kärlekens diaglogn, övertygad om att )inger
kyrka har rätt att leva isolerad och utan

kontakt med andra kristna bröder", ty
uju mer en kyrka är medveten om att
äga sanningen och ensam ha förblivit
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Kalcedon

45r

att förklara eri kyrka
autokefal, inkalla konferenser och synoder
och representera den Ortodoxa kyrkan
utåt. Under Konstantinopels omedelbara
Konstantinopel

jurisdiktion står de grekiska kyrkorna i
Turkiet, ärkestiften på Kreta, i Amerika,
Australien och Nya Zeeland, stiften på

Tolvöarna och i det icke-ryska Europa
samt munkrepubliken Athos, sammanlagt
tre millioner människor. Athenagoras har
inte förskonats från påryckningat frän
tutkiskt håll. 1955 medförde Cypernkon-

flikten svåra spänningar. Metropoliterna
Emilianos och Jakovos landsförvisades.
Patriarkatets enda tryckpress beslagtogs.
Den teologiska fakulteten Halki på en ö i
Marmarasjön spärrades för utländska studenter. Ingen har dock en tanke på att
flytta patriarkatet från en plats som grundats ay aposteln Andreas! Kyrkornas
väddsråd stöder ständigr Konstantinopel.
Alla mödor igenom bevarar den nu

8z-ärige Athenagoras sin vitalitet, sitt
lugn och sitt kristna hopp.
Tatiana Atba,nasiadis

LITTERÄTUR

Åxel Hägersttömi

Jerat

En karaktärsanafus. Utgåva

till

-roo-årsminnet av Axel Hdgerströms födelse 6 sept 1869 av
Martin Fries. Natur och kultur,
Stockholm 1968, r4z s., kr r6: 5o.

Det här är en utgåva av en setie före-

ldsningar som Uppsalafilosofen Axel
Hägersröm höll år r9o7 om Jesus som
etisk petsonlighet. Boken skulle med för-

del kunna anmälas och diskuteras av en
filosof som placerade in den i filosofins,
erkannerligen Uppsalafilosofins, historia;
han kunde dröja vid Hägetströms rent
inomvärldsliga bedömning av Jesus. Och
likaväl kunde en psykolog gripa pennan
och analysera Hägerströms psykologiska
>inlevelsemetodu. Men hur ser en bibel-

forskare som undertecknad pä denna
bok? Ett kort svar kan samlas i två
punkter. Först: Hägerström skrev (givet-

vis) mot bakgrund av och inspirerad av
den bibelkritik som med viss optimism
sökte och menade sig finna en bestämd

i de tre första evangelierna, framför allt i Markusevangeliet
ännu hade inte Ålbert Schweitzers apohistorisk Jesus

kalyptiskt-profetiska Jesus stört idyllen,
ännu hade inte formhistorikerna lärt ut
att evengeliernas Jesus bara var församlingens predikade Kristus, utan vdsentlig

anknytning till någon historisk Jesus.
Den andra: När Hägerström frågade ef-

ter

substansen bakom den Jesus han
framställt, fann han att själva möjlighe-

ten att göra en konsffuktion som hans
talade för att det verkligen låg en enhetlig person därbakom. Detta påminner
om enstaka nyare ansatser att komma

förbi den kritiska syn som förhärskar
bland exegeter och som

i

evangelierna

blott finner splittrade stycken av församlingsteologi.
En läsare utanför filosofernas skrå kan
kanske stundom finna den logiska konståkningen litet trist. lag tror också att han

av boken lär mera om Hägerström, människan och filosofen, än om Jesus. Och
det var väl också meningen.
Lart Hafim.an

Åndra Vatikankonciliets

pas-

toralkonstitution KyrAan i aärlden aa idag. Katolsk dokumentation nr. 7. KIT, Uppsala 1968,
r 57 s.,

kr. t6:

jul

-.

1968 kom pastoralkonStrax före
stitutionen om kyrkan i dagens värld ut
på svenska
kanske inte den viktigaste
- fall den mest typiska text
men i varje
Andra Vatikankonciliet producerat. Gaudium et spes
så benämnt efter den latinska originalversionens
inledande ord
lqs6 till helt och hållet under konci-

-liets lopp.

Medan alla ard,n dokument
var förberedda före konciliet och därför

i mindre eller högre gtad bär traditionens
prägel, var id6n om att uttryckligen fastställa kyrkans ställning till världen en
frukt av själva konciliet. Deo katolska

kyrkan uppnådde därmed ett nytt

sta-

dium i sitt medvetande om sig själv. I en
värld som intensivare än förr i tiden ställer sig på egna ben hävdar kyrkan sitt
anspråk att vata kyrkan för världen. Hon

vill varken i

sjäivgodhet förbigå ett
mångfacetterat nödläge eller avstå från
sitt egenvärde och låta sig >inkasseras>
av en renodlad >världslighet>.
Det nya bandet i serien Katolsk Dokumentation skiljer sig fördelaktigr från sina
föregångare. I stället för att varu stencile93
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i stäilet för att komma
4-format föreligger det i en lätthanterlig bok. Inte minst genom sitt tilltarat är det tryckt,

iA

lande

ytte lockar den lilla

till

broschyren

som botemedel

läsning.

John L. McKenzie

The

Ån Interpretation of the New Testament. The Bruce Publishing
Potuer and

the

lY/isd.om.

Company, Milwakee

t965,3oo

s.,

Dollar 4:95.

sity, Ind. USA. Han är den ende katolske exeget som någonsin har valts till
president för American Biblical Ässociation. Hans nya bok bevisar, hur suveränt
han behärskar sitt ämnesområde. Utan att
skrämma läsaren med krävande specialvetenskapliga detaljer, ja, utan att ens begagna sig av fotnoter, når han fram till
det han vill: han ger varje nytestamenrlig skrift dess profil och hjälper läsaren
att få inblick i den nytestamentliga förkunnelsens innebörd och måI. Brännbara
imnsn
Jesu underverk, Guds rikes
realitet, -Kristi uppståndelse
kringgås
inte alls. Språket är klart, framställningen
spirituell. Överallt märks, i hur hög grad
författaren är gripen av Kristi

person.

Han är både kunnig och engagerad.
Det enda man beklagar är författarens
sparsamhet med bibliografiska uppgifter.
Om man är from, fät man då inte också

lärd?

Eric Grönlund:

syn på äktemäap och

Bibelns
sexualirer.

Verbum, Stcckholm t967, 47

s.,

sjäiasörjare, som talar i
föreliggande häfte. Medan författaren vi-
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Bakom framställningens enligt Grön-

lunds eget medgivande

unyansfattiga

korthet> står hans mod att göra ett vägvisande inlägg

i

sexualdebatten.

IY/, K,

Ingo Herman n: Möte med.
i studiet av

Bibeln. En övning

Bibeln. Sveriges Kristliga
dentrörelse, Stockholm
r36 s., kr. 14:-.

Stu-

1966,

Det är inte lått att umgås med Bibeln.

Det är en konst som fordrar

övning.

Sådana >övningar> presenterar Flermann.

Han ger läsaren tillfälle atr träna sig i

exegetiskt tänkande. Problemställningatna i samband med Bultmanns avmytologisering förklaras. Heinrich
Schliers och många andras, såväl katolska

som protestantiska exegetefs hypoteser
berörs. Även då ldsaren inte vill instämma

i författarens

åsikter, är den klara

vad som kar. vata teologisk konstruktion
och på vilka vägar vi når fram ill den
historiska verkligheten. Författaren undersffyker med rätta, att den korrekta

insikten

Det är en

sar en klar blick

tycker, att han tvärtom vill skissera Bibelns budskap om äktenskap och sexualitet. Skuldkänslor är för honom svarsfenomen. De tyder på objektivt ådragen
skuld och ar ådfiör i hög grad menings-

och instruktiva framställningen av stort
värde. Så småningom uwecklas sinnet för
vad som är ett symboliskt uttryckssätt,

Kbas Dietz sI

t-- - ..-.
Ar.
)

bekymmer en

fyllda.

Författaren till denna bok är professor
bibelkunskap vid Notre Dame Univer-

vara en aning

för alla

människa kan råka ut för. Vad som särskilt förtjänar framhävas är att Grönlund
inte vill tala om vad han för egen del

V/, K.

i

han på grund av sin fasta bibliska förankring och sin mänskliga erfarenhet
långt ifrån hågad att betrakta en upplösning av vedertagna moraliska normer

för livets realiteter, är

i

Bibelns inre mening är den
för att dra dogma-

första förutsättningen
tiska slutsatser.

J,

B.
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Ängel Gonzalez'.

Abra-

bam, Father of Belieuers. Burns
Oates Ltd, London 1968, z5 s.

&

Huvudsyftet med denna bok är enligt
författaren att skapa en kontakt mellan
Bibelns berättelse om patriarken Abraham och en nutida läsare. Medlet för att
nå detta mäl är att helt enkelt återberätta
historien om Abrahams liv. Jag tror man
utan vidare kan säga att Angel Gonzalez

lyckas aktualisera gestalten Abraham.
Detta är inte en lärd utläggning byggd

på vetenskaplig exegetik, religionshistoria eller något liknande. Man tycker att
vilken lekman som helst borde ha samma
förutsättningar att vid egen ldsning nå

omtanke.

Urs von

Balthasar, ledande

schweizisk teolog, redogör i denna skrift
för de funCamentala principer som vid

sidan av alla förändringar kännetecknar
en sann kristen människa. Han framhåller, att en enbart ytlig progressivitet inte
kan leda till kristen fullmognad. En myndig kristen är inte den som övertar tidens
tänkande, utan den som gör allvar av sin
omvändelse till Kristus och låter sig

i sitt innersta till en Kristi avbild.
Inte heller den förnyade, >progres-

mogna

siva" kyrkan får relativisera Kristi absoluta sanning. Hon måste vara beredd att
följa sin Mästare i självförnekelse, i lydnad och f:.amför allt

i

korsets allvar, som

inkluderar villighet att avlågga vittnes-

detta resultat
om han/hon gav sig tid
- ligger enligt mitt föratt tänka. Häri
- storhet: han får
menande
författarens

börd möjligen i martyriets mänskligt sett
desperata situation. Dialogen de kristna

oss

skendialog, om den förs i kompromissens
tecken och inte utnyttjar evangeliets oin-

- att
att se

Äbrahams tanke- och
handlingsvärld angär oss som troende
människor. Varje kapitel

i

boken baseras

på en episod i Abrahams liv och

kan
stäilas i relation till vårt eget. Förfartaren
kallar detta för
"existentiell läsningu och
man måste fåga sig om inte denna me-

grupperna emellan

skränkta bredd.

Allt

förblir enbart

detta kräver möda

och allvar, men just dithän har Guds
folk i kyrkan fått en möjlighet att mogna
efter konciliet.

I.

tod är riktig för var och en som vill nå
fram till realiteterna bakom >all helig
bråte>.

Ledstjärnan för Abraham i de mest
skiftande situationer var tro och lydnad
på ett sätt som gör att han kan stå som
modell för vatje kristen människa. Därför kallas han också för ude troendes faderu. Här har denna bok något att såga
var och en liksom när det gållet att lå:m
oss läsa Bibeln på nytr
på ett direktare sätt.

-

Birgitta lVinback

Hans Urs von Balthasar IVbo is a Cbristian2 Burns
Oates, London ry68, rz6 sid.,
rz s 6 d.

Att vara progressiv har blivit modernt
och synes för många vara efterstävansvän, ja, självklart, men även det kräver

en

B.

Esther Betz och Karl
Bringmann, Das Konzi). Berichte und Kommentare der
Rheinischen Post. Rheinisch-Ber-

gische Druckerei- und Verlagsgesellschaft m. b. H., Diisseldorf
1966, r3o s., DM 6:-.

Det andra Vatikankonciliet har
länge slutat att vara nyhetsstoff

sedan

för vära

först nu börjar konturerna av dess arbete och arbetsresultat
massmedia, men

klarna. Det kan kanske därför vara intressart att ta del av hur dess beslut kom till
och vad som hände ruot deras tillkomst.
Om konciliet som var uett världsdrama i

fyra akter" handlar denna

ning av

sammanställ-

nyhetsstoff och kommentarer

publicerade i Rheinische Post. Här finns
rapporter från såväl katolskt som evange-

liskt håll. Boken är att

rekommendera
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som en konciliets ,Vad hände när?". En
översikt över de 16 dokument konciliet
publicerade med publiceringsdatum samt
en översikt över de ekumeniska koncilierna från är 325 fram till 1965 kom-

giska förnyelsen och den moderna förkuonelsen. Boken har kommit till ur
föreläsningar och intriktar sig på intresserade lekmän som redan

Tonen är sober och f.ti f.ån sensationsmakeri. Något att vara tacksam för!

Francis X. \(ei ser

Bitgitta lY/inbach

in Leben und' lY'erk, Herderm 268, Freiburg 1967,

Biicherei

DM

2.8o.

Den kände franske experten på kyrkofåderna, franciskanen Hamman, ger här
ett porträtt av nitton grekiska och latinska kyrkofäder. Från Ignatius av Antiokia

(död rro?) till Cyrillus av Alexandria
(död qAD placeras de var och en i sin

En

geografisk kana och en
kronologisk översikt används som hjälpmedel därtill. I de enskilda uppsatserna

tidsepok.

tecknar förf. först en kyrkofaders person-

liga historia och hans karaktär, den

le-

vande människan bakom skriften, med
dennes både goda och alltför rnänskliga
sidor. Han skildrar detta så fängslande,
att man känner sig inbjuden att läsa
deona faders skrifter. Därefter följer en
beskrivning av de viktigare verkens tillkomst och innehåll.
Trots kyrkofädernas psykologiska skillnader och trots de olikartade problem
som de möter erfar läsaren hela tiden en

djupare enhet. Kontinuiteten i kyrkans
uweckling från Nya testamentet till kon-

ciliet av Chalcedon (CSr)

framställs

klart. Alla fäder porträtteras som själa-

sörjare i sarnma, ännu odelade, kristenhet.
Och deras beroende sinsemellan betonas
när det gäller deras bibelförklaringar och
andra skrifter.
De livfulla uppsatserna ger en förnimmelse av kyrkofädernas rikedom i tanken
och deras aktualitet för såväl en bättre
förståelse av Skriften som för den litur-

s6

The

boly land^ A pilgrims description
in word and picure. The lirurgical press, Collegeville Minnesota
t965, t84 s.

Adalbert Hamman: Die
Kirchenaäter. Kleine Einlilhrung
s.,

om

Henrih Roeloink ofm

pletterar bilden.

r76

vet något

kyrkans första sekler.

Det heliga landet är i dag delat mellan
fem stater, Egypten, Libanon, Syrien, Jordanien och Israel. Det är i dessa fem sta-

ter

författaren

gjort sin

pilgrimsfärd.

Han utger sig i ett litet förord för att
vilja ge lättldst geografisk och historisk
information och samtidigt en beskriv-

ning av situationen på de heliga platserna

i

dag. Detta mål har han nått. Bo-

ken ger precis vad titel och förord utlovar.

Bildmaterialet är rikligt och i stort sett
bra. De lårgfoton som förekommer är
dock färgmdssigt dåliga, vilket man väl
knappast kan skylla författaren för.
Samma ursäkt gåller eventuellt det
faktum, att bildurvalet gör att bild och

text ibland inte är helt samstämda.

I

det avslöjar sig denne pilgrim som

oren

historiskt skolad resenär, som med lätt

hand leder läsaren genom årtusenden
och nästan i förbigående pekar på förbindelselänkar med det förflutna, som på
en gång ger en svindlande känsla av samhörighet och en vision av oändligt
avstånd. Så nämner han exempelvis, på

tal om de
Sphinxen

ha sett

välkända pyramiderna och

vid Gizeh, att Abraham måste

dessa väldiga minnesmärken då
till Egypten, och de var redan

han kom

då närmare tusen år gamla. Författaren
har förmågan att på ett naturligt och

in historiska hänberättelsen om resan i nutidens
värld. Han gör de historiska utblickarna
engagerande sätt fläta

delser

i

utan att glömma dagens verklighet, som
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Bernard Basset: Ve

levandegörs på ett med bokens syfte väl
överensstämmande populärt sätt.
Guni.la de Bejczy

Jean G. H. Hoffmann:

Eglises d.u silence. La Table
Ronde, Paris r967,249 s.,
Fr. r4,5o.

Det är ytterst svån att få veta något
tillförlitligt och exakt om situationen i
länderna bakom järnridån. Så mycket
mera värdefull är föreliggande bok. Med
utgångspunkt i ett material som här-

starnmar

länderna

från de kommunistiskt
fär man en inblick i

styrda
läget.

i att
in alla me-

Framställningen kan sammanfattas
öststaternas ansvatiga sätter

del för att avskaffa religionen och avliva
kyrkorna.
Vad som ger den kommunistiska kampen mot allt kristet dess eftertryck är det
bakomliggande motivet. Kommunismen
är längt ifrån endast ett socialt system.
Den är själv en religion
ett religions- strider mot
sufrogat. Det är därför den
kristendomen och det är därför man inte

kan vara både kommunist och

kristen.

Därför finns det i de kommunistiska länderna inte heller några förutsättningar
för dialog. Ja, redan det dagliga samar-

Ag-

nostics. On the tighrope to eternity. Burns & Oates, London
ry68, r48 sid., r8s.
Författaten är historiker, men han roar
sig med att vid sidan om sitt fack skriva
böcker för männisor som pinas av livsåskådningfrågor och själsliga bekymmer.
De humoristiska råd han gav i sin bok
lYe Neurotics (London 196z) har rönc
allmän uppmärksamhet och uppskattning. I lY'e Agno$ics berättar han om
Henry Dawes, en fiktiv person, som förlorat sin tro under de postkonciliåra förändringarnas tid. Förgäves söker han hjälp
hos sin konservativa, reaktionära, för-

konciliära hustru.

I stället finner

han

genom icke-katolska förfzttare nya vägar
till sin katolska tro, som därigenom får
en fastare grund.
Allt detta beråttar f.örfattaren i munrer
ton. Han skämtar och underhåller. Boken

kan anbefallas inte enbart åt ängsliga
själar som lider av nymodigheter, utan
överhuvudtaget ät alla som söker en mening i livet och vill besvara den utmaning som vår berättare ofta kommer
med: >Varför vill du inte ta livet av
dig?,
I.

B.

betet mellan kommunister och människor
med en annan livssyn visar sig vara nog

så svårt. Kommunisternas "uBträckta
hand> avslöjar sig oftast nog som propaganda och taktik.

Finns det trots allt sprickor

i

systemet,

så möter man dem hos den unga univer-

sitetsgenerationen.

Här finns

åtskilliga

som önskar en allvarlig reform. Många

visar sig faktiskt vara intresserade

av

Teilhard de Chardin. De visar sig oroade
av de existentiella f.rägor som människan
alltid på nytt ser sig ställd inför: Vad är
människans ursprung, hennes kallelse,
hennes mål? Vad har marxismen och
har kristendomen att komma med inför
sådana problem?
Naruram expurgas
furc4 tamen usque -recurret! ,t. Lc,

Holsten Fagerbe rgi Otn
att /ö. Verbum Dialog,
Stockhom 1967, t39 s., kr. 9:-.

rätten

Docent Holsten Fagerberg behandlade
rcdan 1966 ptoblemet eutanasi (tillsammans med Ulf Dahne i boken >Om abort
och eutanasiu, Gleerup, Lund). Nu ägnar
han sig åter utförligt åt detta ämne. Ge-

nom sina grundliga studier visar han oss
problemet med utgångspunkt från historien och olika livsåskådningar, så att vi
får viktiga kunskaper, som hjälper oss att
bedöma sakens många sidor.

Eöt nägra år sedan tog som bekant
Ingemar Hedenius upp ämnet med en
97
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positiv inställning. Det gällde huruvida

det gäller

en läkare av humanitära skäl skall ha rätt
att genom ett ingrepp förkorta lidandet
hos en människa, som av allt att döma

Berlinprofessorn Helmut Gollwitzer
ger i inledningen till sin bok om Vietnam, Israel och det kristna samvetet en
klar motivering till varför de kristna inte
kan ställa sig vid sidan om dagens stora
politiska problem. Han visar också att

inte står att radda tiil livet. Om man bedömer problemet enbart utifrån människans möjligheter kan ett sådant försiag
verka berättigat. Men det kristna samve-

tet, som ser saken i större sammanhang, kan inte vara tillfredsställt med en

sådan lösning. Dessutom praktiserade hitlertiden eutanasi inte enbart när det
gällde judar utan också på gamla män-

niskor som inte ens i regimens ögon var
"överflödiga" och man gjorde det på ett
så grymt sätt art den skräck vi känner vid
tanken på den tiden fortfarande utgör

en varning. Holsten Fagerbergs bok

är

mera en orientering än ett klan ställningstagande, men ändå finns det inget
wivel om på vilken sida han står. Som
redan titeln antyder, utgår han ifrån

>rätten at dö på ett sätr dr förenligt med
det kristna människovärdetu. Som teolog
och filosof mobiliserar han sin forskartaLang nd:r det gäller det täta dunkel, som
omsluter mänoiskans liv och död, tar
andras resultat till hjälp och förbinder
dem med sina egna med en förmäga att
kombinera som är utmärkande för honom. Det rikhaltiga material som författaren ger oss genom att noggrant gå in
på detaljer och nyanser är genom sin gedigenhet av storr värde för den som förutsättningslöst

vill

behandla frägan.

Robert Braan

Helmut

Gollwitzer,

Vietnam, Israel och d,et kristna

tarnaerer, Verbum,
1968, rr7 s., kr. 9:5o.

Stockholm

Politiken har blivit allt viktigare för
allt fler. I vårt land finns det väl knappast längre någon som på allvar hävdar
att politiken är ett smutsigt hanwerk för
tägta fä initierade. Även kyrkor och samfund har allt klarare insett sitt ansvar när
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"politiska frägot".

kyrkorna alltid genom tiderna spelat en
politisk roll
lät vara ibland miodre

- wå stora dagsfrågor han
smickrande. De
koncentrerar sig på är alltså Vietnam cch
Israel. I båda fallen har han sin egen inställning fullt klar och sticker inte heller
under stol med den: amerikanarna måste
ut ur Vietnam och fred måste

åstadkom-

mas mellan Israel och arabvädden. Men

för den skull den
vi är vana vid. Han ger t. ex.

boken innehåller inte
propaganda

en klar översikt över skeendet i Vietnam
och hans redovisning av fakta tycks
så
- oblängt jag kan överblicka den
vara
jektiv. Inte ens jämförelsen -mellan vad
som sker i dagens Vietnam och vad som

skedde i Hitlertyskland gör intryck av
ensidighet. En synpunkt som ryvärr alltför sällan får rum i denna och liknande
debatter är frägan om hur kriget påverkar människan
personen, Kanske är
detta en av de viktigaste
momenten i hela
boken.

Det som ovan

sagts

om

redovis-

ningen av Vietnam kan med lika stor rätt
sägas om andra delen av boken, som

handlar om Israel-arabvärlden. Äa
proisraelisk inte nödvändigwis är det-

samma som antiarabisk förtjänar
pä^ttmed
pekas. Gollwitzer vill diskutera både
araber och israeler. F{an tar sin utgångs-

i

bibelordet: ,Den som rör vid
rör vid hans ögonsten." En för
många ny infallsvinkel, men inte desto
mindre fruktbärande. Detta visar förfat-

punkt

eder, han

tafen.

Boken avslutas med ett appendix innehållande >Uttalanden av kristna råd rö-

rande Vietoamkriget och konflikten
Mellersta östern r967".

Birgitta lYinbäck

i
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Paul Foulqui6:

Existen-

tialfunten. Verbum, Stockholm
t968, rzo s., kr. r5: 75.
Både översättarinnan och förlaget förtjanar vär tacksamhet för att ha berikat
den svenska filosofiska litteraturen med
denna redovisning. Existentialismen är lu
en filosofi sorn är lika typisk för vår
tid som den är föga känd norr om Bälten. Den vittnar på ett nytt sätt om tankens kraft att tränga fram till hittills endast anade djup. Lämnar en fransk författare sitt eget lands filosofer ett visst
företräde framföt andra, så är det inte
någonting
förväna sig över. Men man
undrar över^ttvarför Martin Heidegger behandlas så kort, trots författarens medgi-

vande att även Jean Paul Sartre främst
har inspirerats av honom. Med det Foulqui6 säger om Heidegger kan en oinitierad läsare knappast göra sig någon föteställning ens om rimligheten i Heideggers tänkande.

Man fär hoppas, att en eller annan av
bokens läsare skall stimuleras att söka
kontakt med själva källskrifterna. Boken
ger nämligen förutom information även
vägledning för fortsatta studier. Om existentialismen gäller, vad Heidegger sade
om filosofin: man kan egentligen förstå
vad den är först när man i sitt eget inre
kommit fram till det skikt, i vilket man
utan att ha kunnat säga det eller ens

-klart ha vetat det
Iåt
- för
existentialist. Till stöd
fattning

mä,

syndelser mot religiösa bud?

Boken genomgår den moderna psykoterapeutiska litteraturen, men lyckas inte
komma fram till någon tillfredsställande
lösning på dessa problem. Från kristet

håll kan vi

v/. K.

Charlotte Biihler: Väri lslkoteraQin Verbum,
Stockholm 1968, 248 s., kr.

deringar

-'

När en patient vänder sig
f.L psykoterapeutisk

till

läkaren

behandling ut-

anmä,rka

att terapeuten aldrig

är kompetent, inte ens för

hälsans skull,

att underminera sina klienters religiösa
normer. Men samarbetet med en präst
kan vara till hjälp. Han kan tas i anspråk
för att klara upp konfliktsituationer som
uppstår på grund av missförstådda moraliska normer. Katolska kyrkan erbjuder
genom bikten och själasörjarens andliga

ledning en ovärderlig hjälp. Boken ser
inte denna möjlighet, fastän den kommer
med mycket värdefullt material.

I.
Josef Thomö: Der

B.

miln-

dige Cbrist. Katholische Kirche
auf dern rJfege der Reifung.
Knecht, Frankfun 1968, t56 s.,
DM ro:8o.

tjära, vad en del betydande

de hämtar fram dem ur sig själva.

samman-

brottr. Vilken värdering skall nu läkaren
ge företräde och vad skall han göra, när
det gäller att befria någon från skuldkänslor som uppstått till följd av för-

början var

att de nämligen
inte lever sig in i sina roller utan att

för att

ibland om uvärderingarnas

denna upp-

skådespelare bekänner:

29i

sättes hans världsåskådning lätt för en
viss påverkan. Författarinnan ställer frågan: Hur skall då terapeuten förhålla sig
till den hjälpsökandes värderingar och
och religiösa normer. I modetn tid ändras
ofta människornas övertygelser, man talar

Författaren riktar

i

sin bok skarp kri-

tik mot den förkonciliära kyrkan och är
en omarbetning av en tidigare upplaga,
år 1955 uppfördes på index. För-

som

fattarens goda avsikter kan inte bewivlas
även om kritiken ibland skjuter över målet. Exempelvis tecknas kyrkans historia i
alltför svarta f.ä.tger. I allmänhet är bris-

ten på proportioner påfallande. Framställningen visar hur individualism kan
leda

till

ödesdiger subjektivism. Ailtför

stora krav ställs på den enskildes samvete
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roll räder i bakgrunden.
Författarens nitälskan för att bekämpa
så att hierarkins

,konfessionalismen' kan leda

till

felak-

tiga slutsatser.

Den form av kristen humanism som
författaren föfiäktar synes inte tillräckligt räkna med arvsyndens följder och de
svagheter som medför, att människan i
alla tider haft behov av nåden och av
hierarkins vägledning. Den sistnämndas
roll borde inte ses som en omyndighetsförklaring, utan som en tjänst, som Kristus fogade in i sin kyrkas struktur. Ttots
starka tendenser som lätt kan misstolkas
bjuder boken på många goda tankeväckande synpunkter.

I.

B.

Ånd og liv
Paulaskredsens

lorlag i

Köpenhamo

till

orientering och meddelande av
kunskaper i andliga dmnen. I serier. Ånd

og liu kan vi

rekommendera följande

häften:

Skriften om profeten Jesaja (Esaias.
Ånd og liv, Nr. 32. Pauluskredsens for-

lag, Klbenhavn t966,4o s., dkr z:75.)
är sammanställd på grundval av J. Steinmanns antecktingar. Han var prdst vid
Notre Dame i Paris och intresserade sig
i hög grad för det Heliga landet, dit han
ledde många pilgrimsfärder. Levande erfarenhet berikar presentationen som sammanfattar allt vdsentlig om profeten Jesaja. Rikedomen på citat gör skriften
användbar särskilt i advents- och fastetiden, då de anförda profetiska texterna
har sin speciella anknytning till liturgin.
Mycket originellt skriver Vera Henriksen om lekmannen i kyrkan (Legrnan-

den i Kirkea. Nr. fi. t967, 4o s.,
dkr. z:z:). Hon nöjer sig inte med att
kommentera konciliets texter, utan fram-

lågger rya problemställningar.
männen fordras

roo

i

bli

inspirerande även

Av

lekdag, hävdar hon, ett

för

lekmännens

livsföring. Äktenskapet är en skola av
osjälvisk givande kärlek, där självförnekelse, bön och meditation på samma
sätt som i ordensfolkets liv kan höja livsnivån.

Framlidne pastor Schindlers brev och
uttalanden (Peter Schin dler: Brette

til en konaertit. Nr. 34. t967, 4o s.,
dkr. z:75) tecknar bilden av en varmhjänad själasörjares personlighet. De avslöjar den vision av kyrkans förnyelse,

som han på ett nästan profetiskt sätt hade
redan före konciliet.
Häftena 3j-37 sammanf.attar artiklar

av olika fötfattare.

ger regelbundet ut småskrifter, som tjä-

nar

kristet totalen gagemang. De måste vara
medvetna om sina nya möjligheter, men
också om sitt ökade ansvar. Intressanta är
de paralleller hon drar mellan familjeoch klosterliv. Ordenslöftenas anda kan

I

häftet om Guds ord

(Gafu ord,. Nr. 35. 1967, 43 s., dkr.
z:7 5) f.rcmttäder Bibeln i sina olika aspekter, varvid P. Jean Paillard understry-

ker, att bibelldsningen av oss kräver

en

mera personlig engagerad, säregen intr:itiv teknik, som möjliggör att de heliga
texterna blir mera levande för oss. Kristen pacifism är ämnet för det efterföljande häftet (Salige er de sagtntodige. Nr.

26. ry67,4o s., dkr. z:75). Alla

ldsare

kan kanske inte instämma i den allmänna
politiska radikalismen, men de id6er som
framförs kan ändå bidra till att udorma
en äkta kristen livssyn. Vidare behandlas
förberedelserna till Uppsala möte 1968

i ett häfte (Se, ieg glr ahing
Nt. 32. 1968,4o s., dkr. z: 75).
I

nyt.

till Pauluskredsens småvill vi också nämna den lilla
skriften An aara katolik (Jean Paillatd,: Att uara katolik, Katolska småanslutning

skrifter

skrifter nr. ro. Petrus de Dacia, Stockholm 1967, z4 s., kr. z:5o). Icke-katoliker, i synnerhet unga människor, står
ofta mycket undrande inför katolicismen.
På elementära frägor kan de här få korta
svar.

I.

B.

TilII redaktionen inkomna böcker
H.
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DM

64:
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9:
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Kr.

r4:
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