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Sedan sist
inte inser att den möjligheten finns står i ett motsatsförhållande till varandra som är mycket all-

Skriande motsättningar
dr den närvarande stundens signatur. Mer än hälf-

ten av mänskligheten lever

i ett icke

människo-

vailtgare än de nyss nämnda motsättningarna.
Credo börjar en ny årgång mitt i motsänningar-

värdigt materiellt elände. I-ländernas kommunika-

nas tidevarv.

tionsmedier underminerar hänsynslöst folkens
sunda vitalitet. Den allt f.rätarc sexualiseringen följer nära den uppåtgående kurvan för våldsbrott
och samtidigt kan en ökad livströtthet inregisreras. Offerviljan dör ut tillsammans med viljan att

Vad som fnmför mycket arnat i vfu situation är
en viktig uppgift är att mowerka den ktis som
ord.et har råkat in i. Det gäller därvid att över-

stöpa om sr-hällets strukturer, ja, förmågan att
ens se deras otillräcklighet. Det påsås att wå dagars
krig i Vietnam kostar lika mycket som ett års livsmedelsförsörjning för hela världen och att u-ländernas militärutgifter är dubbelt så höga som deras tillgångar i form av u-laodshjälp. Är det sant?

om den
Expertisen kan kanske besvara f.rägan
vågar. Säkert är att saAen har ett "underjordiskt,
samband med det som inte bara totalitära regimer

gör sig skyldiga till när de söker förkväva allt
ktistet och räcker sina unga medborgare mänskliga
ideologiers stenar i stäilet för att livnära dem med
en beprövad livwishets kaloririka kost.
Futurologer löser med den lätthet som är utmärkande för unga ,vetenskapetu alla problem under förutsättning att det dr problem utan innersida.
Då tiger de. Visserligen är det viktigt att ågna sig
åt vetenskapens väg i framtiden och vetandets spridning genom vuxenutbildning, datorernas möjliga
förbättringar och ökad fritid, befolkningsexplosionen och renhållningen i atmosfären. Vilken nytta
har vi emellertid av allt sådant om vi samtidigt tappar känslan för livets mening? Människan har kanske möjlighet att vinna hela världen. Men det tycks
vara risk för att hon då uförlorar sin själu. Även
här ser vi alltså en oroväckande motsättning. En

för yttre fnmgängar är sammankopplad med en krympande förståelse för vad
obehärskad entusiasm

hiärat längtar efter.
I förbigående kan här påpekas att onda andar
finns som endast kan drivas ut med hjälp av bot-

göring och bön. Det talet väcker förstås anstöt
men det kan översättas till vfut språk: människan,

både som individ och i gemenskap med sina systrar
och bröder, är hänvisad till övermänskliga lcaftkällor. Människans faktiska beroende av hjälp från en
andlig verklighet och en självgod blåögdhet som
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vinna en motsättning som ligger inom människan
själv. Det har blivit en klyfta mellan ett allt djärvare driftsliv och människans medfödda behov av att
verbalisera sig. Nutidsmänniskan frestas att identifiera sig med regionen under naveln. Men samtidigt

låtgtar hon efter gemenskap

sflgs ett samför-

- kan nås genom
stånd som, såsom mänskligt, endast
ord. Driften får inte nedvärderas. Den ingår i en
sund människas liv och kan inte undvaras. Men
ett lössläppt driftsliv bryter ner människans förmäga att uttrycka sig och att uppfatta andras ord.

vill tjäna ordet och därmed tjäna männii hennes sant humana. Ordet har en dubbel funktion. Först dr det till för att gripa om realiCredo

skan själv

allt människans egen realitet, hennes
sätt att se och att re geta. Under västerlandets ungdomstid menade den grekiske filosofen Parmenides
alla greker förtjust i ordet!
att ordet
skulle täcka verklighetens hela bredd. -Han drömde
om att >varat> och utänkandet> vaf )detsanma>.
teten, framför

Under en lång mognadsprocess har vi nykrat till.
Vi vet att mänskliga ord aldrig kan återge hela

vi vet också att människan har
givits förmågan att tala. Att täga någonting

verkligheten. Men

vilket är något helt annat än att pratal
hör till
det svåraste en människa kan företa sig och det
största hon kan lyckas med. I samma mån hon
förmår säga någonting skapar hon gemenskap med
medmänniskor. Ordet har också en kommunikativ
funktion och den är dess and.ra. Ordet har nämligen förmågan att bygga upp den specifikt mänskliga formen av gemenskap. Det är mediet för ömsesidig förståelse mellan individ och individ och
därmed budbäraren för förtroendet Shakespeare
hade säkerligen det klart för -sig
ordkonstnären
när han i ett av gyckelsamtalen mellan Hamlet och

Polonius låter Hamlet utbrista sorn svar på vad
han läser i sin bok: 'Words, words, words
men

mellan Hamlet och Polonius fanns ingen kommuni-
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kation, inget föruoende. Diirför ligger det så stor

Visserligen kan ungdomarna bereda dem sorg och

bitterhet och smärta i Hamlets utrop.
Credo fortsäner sitt arbete. Som hittills vill tidskriften även framdeles säga någonting och däri-

genom odla den förståelsegemenskap som sluter
samman läsarna och redaktionen i ömsesidigt för-

bekymmer, nen de upphör aldrig att inuessera
sig för dem. De gör genom sitt engagemang och
i en sund. realism mer än vad de är förpliktade till.
Endast på så sätt kan konflikter helt och hållet lösas. I samma stund som vi skulle kunna förmå

uoende.

oss aft bemöta kolleger och arbetskamrater och be-

Vå,ra fredsfotskate
borde ägna uppmärksamhet åt förhållandet mellan
privat och offentligt. Kan de regler som gäller
inom privatlivet utan vidare överföras till det off.enrJiga livet och det folkrättsliga planet? Eller
förhåller det sig så att reglerna ändras med tillämpningsområdet? Och om så är fallet, hur ändras de?
Ftägan dr inte lätt aft besvara.
Det är inte nödvändigt att genast komma dragande med bergspredikan. Den kräver kanske litet
väl mycket av oss. Vi skall be för våra ovänner.
Vi skalt vända den vänstra kinden till när någon
slår oss på den högra. Och om någon vill beröva
oss överrocken, skall vi lämna honom även kavajen.
Ja, vi skall till och med ta oss till vara för falska

profeter! Åtskilliga som älskar att i tid och otid
referera till bergspredikan skulle nog bli ganska
häpna om de en enda gång läste den i sin helhet.
Den är ingalunda bara en explikation av en bekväm toleransideologi. Nytestamentlig moral, sammandragen i bergspredikan, kräver avgjort mer än
en vänlighet som är till intet förpliktande.
Problemen kring freden är dock tillräckligt svåra
redan när man rör sig i vanliga sammanhang reglerade av förnuftet. Om någon inom vänkretsen
eller på arbetet beter sig osocialt reagerar omgivningen på olika sätt. Men alla omdömesgilla vet
att harmonin inte kan återställas genom ett envist
krav på att rät"visa skall skipas. Otålighet kan vara
förståelig och i enskilda fall kan ett vredesutbrott
verka befriande, men det krävs mer. Det behövs
något i stil med vad föräldrar gör inom en familj.
När barnen krånglar kan stränghet stundom vara
på sin plats. Men föräldrarna kommer endast att
bli framgångsrika om de iir fästa vid sina barn.
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uakta yäta medmänniskor med ett slags föräldraögon, skulle vi få möjligheter att behandla störningar framgångsrikt. Vdrlden är så. Bakom förnuftets krav står alltid ett reellt läge
såsom bakom varje förnuftigt krav.
Det är just i ett sådant sammanhang den fråga
uppkommer som fredsforskningen inte borde dra

sig för att försöka besvara. Det förhållande som inte
är helt omöjligt att upptäcka individer emellan,
gäller det även gemenskaper? Kan stater för att
upprätthålla ordning följa regler liknande dem som
gäller för individer? !a, kan överhuvudtaget normer inom det privata livet tillämpas även i politiken? Rätwisa är grundval för freden, därom råder

inga delade meningar. Men förhåller det sig inom
folkräaen precis på samma sätt som inom arbetsoch privatlivet? Är rätwisa inte heller här nog?
Och om det nu är så, har då regeringarna rätt

att

päLdggz medborgarna motsvarande förpliktelser
sxsmpglyis genom lagstiftning framwinga per-sonliga offer? Den pÅvata välgörenheten går ju
fordarande och har sedan länge gått utöver vad
ovillkorligen kan krävas. H& är det i normala fall
ingen risk för opposition. Men statsmakten har

även andra uppgifter att fylla än de offentliga
hjälporganisationerna. Regeringarna har också till
uppgift att skydda medborgarna mot övergrepp
inom samhället och mot angrepp utifrån. De dr
garanter för att offentlig ordning upprätthålles.
Har regeringar då alltså rätt att i vissa intrikata
mellanstatliga situationer i en sund, rcalitno avstä

frän att skydda folket? Får de gå så långt? Svårighärrör från
hslsn
denna som en del andra
relaaa det- här år fräga om två olika relationer,
tionen stater emellan och relationen mellan regeringar och medborgare. Går det att samordna de
båda telationerna?

Om nu bergspredikan tillämpas på statslivet blir
problematiken ännu mera invecklad och svårlöst.
Bergspredikan Lräver överloppsgärningar, åtmio-
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stone på det privata planet Frågan är alltså för det
första om och i vilken utsträckning överloppsgärningar kan vara påkallade inom folkrätten. Och för
ifall
det andra är frägao om överloppsgärningar
- ett
kan påwingas
de bedöms vara påkallade

Iolk från regeringens sida. Eftersom

kristendomen

gör anspråk på att vara något mer än blott en privatsak kan frågan inte förbigås. På vilket sätt kan
kristna krav göras gällande på ett överindividuellt
plan, det mellanstatliga inberäknat?

Enligt påven Paulus VI:s önskan har vi i år
för fjiirde gänget firat den r januari som en fredet finns knappast
dens dag. Fred bör räda

- folken och deras annågon längtan som så förenar

svariga ledare och som de är så eniga om. Men
den balans som innebär fred är beroende av mänga
och svårbemästrade villkor. Forskningen har ingen
anledning an slå sig till ro.

erfarenheter. I ätta äa har han suttit i wångsarbetsläger. Han protesterade mot statlig censur av litterära verk och blev därför förolämpad på olika
sätt. År 1969 uteslöts han ur den ryska författarföreningen. Hans böcker är förbjudna i hans hemland med undantag av en enda, En dag i Ivan
Denisovitjs liv. När den emellertid blivit en oväntad försäljningssucc6 och dessutom inspirerat till
en del liknande lägerberättelser fanns den plötsligt
inte att läna pä biblioteken; den var alltid "på
bindningu. Den totalitära ,socialismenp är bister
och grym. Ändå är den inte 16sal
vilket är en

- inkonsekvenannan sida hos den. Det förekommer
ser inom den
äkta eller taktiska? En dag i Ivan
Denisovitjs liv- kunde uyckas sedan Chrusjtjov, som
då ännu hade makten, funnit den läsvärd. Men det
var Chrusjtjov som wingade Pasternak att tacka nej
till

Nobelpriset och dethörtillpoängenaaChtusjsenare förklarat att han inte skulle ha ställt
sig awisande om han då känt till romanen Doktor

tjov

Zjivago.

Alexander Solsienitsyn
?ir den fj?irde ryske författare som tilldelats Nobelpriset i litteratur. Hans företrädare är Ivan Bunin,
1933, Boris Pasternak, t958, av regimen wingad

att avböja priset sedan han preliminårt tackat ja,
och Michail Sjolochov, 1965. Solsjenitsyns livsöde

i detalj och i stort belyser som mycket annat
-förhållandena i Sovjetunionen.
Hans framgäng
visar hur svårt det -är
att bli Nobelpristagare
även i en totalitar stat -att undertrycka andiig aktivitet.
Regimen är effektiv, ja, hfud. Solsjenitsyn bor i
en avlägsen liten provinsstad. Han är nämligen
föremål för misstänksamhet från samhällets sida.
När han tilldelades priset, förklarade han att han

var beredd att komma till Stockholm för att ta
emot utmärkelsen. Senare lämnade han besked att
han inte kunde komma. Motiven för återbudet är
svåra att genomskåda. Men det är inte endast detaljerna kring utmärkelsen som visar läget. Den
nye Nobelprist^Baren har fortfarande ärr efter bittra

Litteraturen hör till de livsytuingar som inte är
så läaa att styra. Litteraturen härstammar från det
skikt hos människan ddr politiken inte kan dominera. Det är detta Solsjenitsyns väg exemplifierarDen nye Nobelpristagarens betydelse framträder
både i hans författarskap och i hans sätt att vara
människa. Som författare fortsätter Solsjenitsyn den
stora ryska litterära traditionen. Till sin yttre form

i modern rysk
menlösa krönikor. Men de |ångslat genom en underfundighet
som enklare skribenter inte
når upp till. Så kan bara en människa skriva som
liknar hans verk åtskilligt annat
litteratur

höjer sig över mängden. I själva verket är Solsjenitsyn ytterligare ett vittne som visar den ryska siälens djup. Inför motgångarnavisar han en i andra
sammanhang okänd förmåga att lida och ändå ha
livsviljan i behåll. Trots att han får känna på regimens järnhandskar vägrar han att emigrera. Han
älskar >lilla modern Rysslandu. Han har en närmast nonkonformistisk attityd till regimen men
han bekänner sig till socialismens id6. Han är mera
inåwänd än utåtriktad.

LARS CUSTOS

Tre gånger
nutidsmänniskan

Till,bliaelse
Människans situation i vår värld avspeglades på olika sätt i tre konstutställningar
lämpliga utgångspunkter för några reflexioner i vintermörkret.
i somras
För första gången sedan 19o6 visade Bibliothöque Nationale i Paris största delen av >les Clouet du Cabinet des Estampes>, en kollektion av porttätt av konungar,
drottningar och hovfolk i Frankrike på r5oo-talet. Det är Clouet d. ä. (död r54o),
hans son Clouet d.y. (o. ryr5-ry72) och deras medhjalpare och lärjungar som har
skapat de 569 bladen. (Ett av bladen finns reproducerat före sid. r.) Flera hundra
utsökta teckningar i krita från den moderna porträttkonstens gryningstid visar
epokens betydelse för västerlandets inre historia. Ända till r4oo-talet framställdes
konungar, skalder och helgon i konsten framför allt som typer. Individuella drag
ser man bara i undantagsfall något av. Portrdtt i vår mening förekom ännu inte.
Emellertid var redan någonting pä väg. I synnerhet var det kristendomen som hade
medfört djupgående förändringar hos människan. I konsten lagger man märke till
hur i och med kristendomens öl{ande betydelse ansiktsuttrycken börjar präglas av
ett leende som förut varit okänt I och med högmedeltiden, gotiken, skedde ytterligare en uppluckring. Konstnärerna lyckades nu fånga något av den rörelse som
långt före de mobila konstformernas uppallt levande beständigt befinner sig i

komst. Gotiken innebär således ett -sista stadium före den genombrytning som
skedde på r5oo-talet. Då blev människan individ. Det dramatiska skeendet fick
snaft ett synligt utcryck. Porträttkonsten uppkom. Parisutställningen visade en rad
uu ds ddigare mdsterverken. Expertis inom såväl politisk historia som inom konstoch kulturhistorien har hittat åtskilligt av intresse i porträttsamlingen: dräkter
och frisyrer och make up. Viktigare förefaller det dock yara att vanliga dödliga
vtan alla specialkunskaper kan upptäcka något av sig själva i ansikten från r5ootalet. Släktskapen med Clouet-kretsens gestalter är pätaglig för en sentida betraktare. De avporträtterade visar något av vårt eget jagmedvetande. Här måste den
nya tiden ha borjat.

Det är faktiskt inte i första nrmmet världsbilden som har förändtats sedan
medeltiden. Det är inte ens tekniken som givit nutiden dess särprägel. Det är vi
själva som har blivit annorlunda. Den moderna langtan efter att gå upp i och om

möjligt försjunka i sociala sammanhang dr bara den mindre sympatiska yttersidan
av vad som utmärker dagens mänsklighet i västerlandet. Avgörande är i stället att
var och en av oss på ett särartat sätt vill vara sig själv. Ännu i gemenskapen med
andra vill nutidsmänniskan forbli sig själv. Våra gemenskaper har i själva verket
eft annodunda utseende än de medeltida eller antika. När vi söker oss till varandra
är det inte i första hand en bindande helhet vi söker, inte heller en bärande norm.
Det är medmänniskor vi söker, någon att f.ä säga du till, någon som känner oss
och tar oss som den individ vi är, någon som älskar oss personligen, i nödfall
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Tre gån ger nutid.smännis kan

åtminstone någon att ha sexualgemenskap med. Utifrån betraktad tycks vår tid
vara demokratifrälst. Parisutställningen påminde emellertid besökaren om någonting annat. Den historiska bakgrund den levandegiorde visar sig vid närmare efteri Sören Kierkegaards mening
som
tanke som ett skikt i oss själva, ert stadium
fortfarande dr nårvannde och som vi varken har lov till eller längtan efter att
tappa bort. Besökarna i Bibliothöque Nationale såg sig på ett egendomligt sätt
ansikte mot ansikte med sig själva. r5oo-talsporträtten är på sitt sätt en spegel
för människorna i dag.

Kris
Något liknande kan sägas om den utställning som Petit Palais i Genöve hade ordnat med anledning av Förenta nationernas z5-årsjubileum: L'Art au service de la
Paix, konsten i fredens tjänst. Generalsekreterare U Thant inleder katalogen med
att prisa detta mycket meningsfulla bidrag till jubileet. FN har ju till uppgift att
verka för fred, rätwisa och framsteg. Sex schweiziska museer och ett tiotal privatpersoner hade ställt sina rikedomar till förfogande. Arrangörerna leddes av tanken
att konst och politik har nägot med varandra att göra. När Förenta nationerna med
politiska medel vill säkra freden i världen, kråvs som ofrånkomligt villkor för
framgång att människorna till en viss grad är harmoniska i sig själva och eniga
sinsemellan. Äll politik har sina rötter i den privata sfären. Även konsten
här
inledningsvis i allmän betydelse
tjänat själens harmoni. Den växer också fram
ur en viss inre jämvikt. Det f.är- alksä anses vara en god idd att högtidlighålla
Förenta nationernas jubileum med en konstutställning.
När nu besökarna betraktade de utställda konstverken, blev de en aning eftertänksamma, just beträffande syftet med den tillfalliga sammanställningen. Man
fick se modern konst från impressionismen och neo-impressionismen fram till
de senaste årtiondenas alster, huvudsakligen tavlor, enstaka skulpturer. Påfallande
var härvidlag skillnaden mellan de äldre och de nyare verken. Ända till rSoo-talet,
ja,längt in i vårt århundrade hade människan uppenbarligen ännu en uppfattning
om sin plats i vädden. Hon kunde vara pressad, pinad av f.rägor, men livsglädjen
bestod. Hon kunde vissedigen inte

i

samma grad som rToo-talets människa känna
i en natur som var än hotande än hänförande, men hennes förtroende till tillvaron var i stort sett orubbat. Det är under de senaste årtiondena av
vårt sekel som något annat uppkommer. Genöve-utställningen
på sitt sätt
typisk för en hel del modern konst
vittnade därom. Den individualisering
som
r5oo-talet förde till står kvar. Men- den tycks ha nått en kritisk pun-kt, för att
inte säga: råkat in i en kris. Människan har förlorat kontakten både med naruren
och medmänniskorna. Konsten framställer gestalter utan bärande bakgrund
i or-

sig inbäddad

-
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dets både tekniska och mänskliga bemärkelse. Gestalterna vilar inte i sig själva,
de är instängda i sig själva. Ja, det förekommer stiliserade ansikten, som det inte
gfu att finna i sinnevärlden utan som är konstruerade. En livsglädje som var normal
ännu för en eller två generationer sedan tycks ha blivit störd. Nutidsmänniskan
är uppenbarligen inte siiker på sig själv. Ibland famlar hon efter någonting, ibland
tycks hon ha förlorat allt hopp. Känner hon sig utstängd från det hon drömmer om,
instängd i tomhet, övergiven? Hon visar i alla fall
f<;r aft nu återvända till utställningens yttre anlednitrg
i hur hög grad freden -är hotad.
Dagens konst visar upp en själslig situation som tycks ge förklaringen till mycket
av den oro, den misstro och den våldsmentalitet som tidningarna dagligen meddelar
oss. Den ger en aning om storleksordningen hos de uppgifter som Förenta nationerna är till för att lösa. En pessimistisk betraktare skulle säkert vara benägen att
såga att de mänskliga förutsättningarna för att skapa världsfred har gåtr förlorade
eller åtminstone att de har uttunnats i oroväckande grad. Med utgangspunkt från
samma övertygelse om privatsfärens betydelse för förhållandena nationerna emel.
lan skulle en mera optimistisk bedömare kunnra såga att modern konst är ägnad
att f.ramkalla en vändning inåt. Det modern konst avslöjar skulle eventuellt kunna
udösa läkande krafter under förutsättning att upptäckten av en brist innebär ett
första steg till at övervinna den. Politiska insatser skulle då verkligen få stöd
från ett djupområde som ligger utaflför politikens egen räckvidd. Säkert är att
de som besökte Genöve-utställningen och var medvetna om syftet med utställningen
sådana alltså som inte håller sig med en världsfrånvänd l'art pour
I'art-ståndpunfrrr!
gick darifrån med ökade insikter. På sitt sätt tycks utställ- fyllt sin uppgift: att tjdna världens fred.
ningen i alla fall ha

Frestelse

Den uedje u,tställning som hade tankeställare att ge inför nutiden var Biennalen
i Venedig, den 35:e av Venedigs internationella konstutställningar genom åren.
Fjolårets biennal väckte en del kritik i världspressen. Här förbigår vi dock åtskilligt av det pinsamma, som medförde aft exempelvis Sverige vägrade att delta
och att USA drog sB ot. Det kan räcka med att påpeka att utställningen knappast
kan betecknas som ett konstnädigt evenemang. Kort sagt, det rörde sig om en
översvämning av konstruktivism. Utställarna talade om experiment. Och experiment förekom verkligen: i färg och i matematiska figurer, både wå- och tredimensionella. Där fanns olika sorters montager, i trä och i järn och i plast. Den
franska paviljongen hade utformats till ett enda >dynamiskt> rum. Ett team av
huvudsakligen arkitekter hade helt frångåm det räwinkliga rummet. Golv och tak
och väggar var snettställda i olika vinklar. Till och med trappan lutade på ett for

6

T r e g ång e r nut id,smännis k an

trappor ovanligt sätt. Det krävdes faktiskt gymnastiska färdigheter för a,tt gå i den.
Ledningen framställde allt detta som konstnärliga experiment I själva verket kan
det inte betecknas som något annat än konstiga utslag av leklusta. Månniskor som
åstadkommer sådana alster kan betraktas som konstnärer endast i reducerad bemärkelse. En äkta konstnärs speciella gåva består ju i att han har förmågan transformera erfarenheter, iakttagelser och intuitioner, ofta under förtärande mcida, på
ett sådant sätt att de kan anta synlig form och då njutas av alla. På fjolårets
biennal fanns däremot endast ett fåtal verk som framkallade den befrielse som utgfu f.rän stor konst. Hela paviljonger, t. ex. den tyska, fylldes med vad man på
sin höjd kan kalla goda dekorativa prestationer. Besökarna tröttades av de många
intrycken och av at i de myckna konstruktionerna finna så litet sagt. Konstutövare som åstadkommer sådant kan inte undgå misstankar om att ha så gott
om pengar att de slipper arbeta. Förutom de goda materiella villkoren krävs givetvis som social förutsättning att de är omgivna av etc tillräckligt antal hängivna
fans. Man undrar vad en sådan >konst>> har för samband med livet, det liv som
på olika plan ställer oss inför uppgifter som är så mycket mer krävande som vi
ännu saknar fasta mönster att gä efter. Även om det kan ligga något förtjänstfullt i att försöka spränga vedertagna värderingar, så var det mycket av det utställda
som framkallade den förvånade frägan om den bakomliggande revolutionära driften verkligen var livskraftig nog att nä fram till något som kan vara modan värt
att spränga. Människor som står mitt uppe i livets vardag hade knappast något
stöd att hämta hos det de fick se i Venedig. Lider konstnärerna av verklighetsfrånvändhet, har de dragit sig tillbaka i elfenbenstornet, frivilligt avstått ftän att
säga något som kan intressera allmänheten

l'asl pour l'art?

Trots allt innehöll årets biennal något som lcan räknas anangörerna till en viss
heder
om de nu eftersträvat just den sortens heder. En nation hade nämligen
inte givit efter för experimentlusten. I den sovjetryska paviljongen förekom inga
konstruktivistiska lekar
det enda undantaget. Det är sant att mycket också där
såg ut att v^rL styrt. Bakom
tiotalet leninstatyer i ingångshallen och bakom åtskilligt annat kunde mat ana, ja, kanna en >konstruktionsvill'a>> av mera allvailig
och alltså flailigarc art. Men faktiskt fick man hos ryssarna andas ut en smula,
eftersom man mötte äkta konst. Tydligen är det inte längre makthavarna som
omedelbart bestdmmer över den sovjetiska konsten. Den vedertagna kommunistiska
livstolkningen drar antagligen överallt upp gränser och sätter sin stämpel på allting.
Men tavlorna var färgglada. Någon >metafysisk> bakgrund kunde man givewis
inte vänta sig, men man kunde inte blunda för den vitalitet människoframställningarna utstrålade. Gestalterna tyclctes trivas och kunna njuta av tillvaron. De
verkade stolta över teknikens framsteg utan att därför ha blivit slavar under tekniken- Hur man än bedömer kommunismen och hur man ån tar ställning till

Mina skandinaviska är
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Efter en knappt decenniums verksamhet som lektor i franska vid
universiteten i Reykjavik, Lund och Uppsala återvände Rdgis
Boyer i höstas till sitt hemland för att tillträda en professur vid
Sorbonne i Paris. Här redogör han för sina incyck av Skandinavien.

För nio år

sed.an

varnades jag av mina vänner i Reykjavik: >Tro bara inte att ni kommer att veta
något om oss förrän tidigast om tre år!> och med ett leende tillade en av dem:
>Om ni överhuvudtaget vill göra anspråk pä att låra känna oss!
>>

Nio år! Under nio år har jag frivilligt så mycket som möjligt avstått från franska
seder och bruk, för$kt smälta in i det nya hemlandets vardagsliv och glömma alla
förutfatade meningar (i Frankrike är fördomarna om Skandinavien mänga, grova
och till synes outrotliga) för att kunna göra mina iakttagelser med oförvillad blick.

ryssarnas politik kan man inte undgå att lägga märke till att rysk konst ingalunda saknar kraft. Har den förmågan bevarats i folkets djupa led trots kommunismen? Eller har den sovjetiska socialismen betåmjat den? I varje fall kan man
inte f<;rbiga den. Inget elfenbenstorn kommer att skydda oss, när den en vacker

till expansion.
En talande sammanfattning av vad som med eller mot arrangörernas avsikt
framträdde på biennalen mötte man i den tjeckoslovakiska paviljongen. Jiri Kolår

dag exponerar sina tendenser

har faktiskt på ett slående sätt lyckats fänga in nägot av vår tid. Han bidrog med
en tavla som föreställde >>den sammanstörtande katedralen>>. Hans teknik kan beskrivas som åtminstone ett fingerat montage. En färgteckning av en gotisk katedral hade skurits isär och därefter klistrats ihop igen på så sätt att det blev en
kyrka som just höll på att falla samman. Framför kyrkan fanns eft par mänskliga varelser. En del hade också >>råkat>> bli ituskurna, men andra var helt orörda
och dessutom helt oberörda av den pågående katastrofen i deras närhet. De var
varken besvärade av historien eller bekymrade över vad som höll på att bryta samman. Därmed har Jiri Kolår verkligen sagt något. Gotiken är ju en av de typiska konstnärliga utformningarna av vad västerländskt liv innebär. Kolår vitnar
om att gotiken nu tillhör en förgången tid.

Tre utställningar: indikatorer för vad som försiggår i dag. De visade hur nutidsmiinniskorna blivit till, var de står och vart de
åtminstone en del av dem
- i en kris och är frestad -ar
är pä vä9. Människan har upptäckt sig själv, råkat
retirera in i elfenbenstornet.
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Som språkman och litteraturforskare har jag med samma entusiasm studerat de
isländska sagorna som nutidens historia och poesi; som tålmodig resenär har jag
län känna hela halvön tillsammans med hustru och fem barn, av vllka fyra är
fodda i Skandinavien; och nu skall jag ägna mig åt att sprida kunskap om den
kultur som jag känner mig vara så helt genomsyrad av...
Men vad är det egentligen jag skall sprida kunskap om? Är det om Ibsens
Damen från havet, vars ögon växlar fary alkefter havsvattnets skiftningar? Om
Nial från Bergth6rshvåll, som ville bygga sitt land med lag, väl vetande att
det annars ohjälpligt skulle falla sönder (>>med lögum skal land byggiu, en med
6lögum eyöa>)? Om det tragiska men frälsande alternativ som Sören Kierkegaard
lågger fram? Om Frödings ångest (Och herren, som sitter så stolt i sin borg, / han
fär väl bära, han ock, sin sorg / ... / Ocfr människan vandra på jorden om /
Och ingen vet, varifrån hon kom, I ach, ingen vet, vart leden bar, / Och ingen
vet, vad livet är)? Eller Edith Södergrans (Vad allting som är dött är underbart /
och outsägligt, I Ett dritt blad och en dörd människa I Och månens skiva)? Eller
om den tappra lilla ön långt ute i oceanen som bygger upp ett ultramodernt industrikomplex åt sig, för att så snart invigningstalen tystnat få se den, på mindre
men vad skall man säga om
än tio dagar, obevekligen begravas i Heklas aska
- kör sin eviga trista runda
de berusade ungdomar som under de ljusa kvällarna
kring den öppna platsen framför Hotell Borg? Om Köpenhamns >>sexbutiker>>?
Eller den otroliga vänligheten hos de människor man möter på den gamla stadens
gator? Om den lidelsefulla patriotismen hos de långa blonda flickorna som med
pietet och allvar förevisar skulpturerna i Sogns stavkyrkor? Eller fjällstugornas
fredliga jättar som med sina djupa blå ögon drömmande blickar ut över ödemarken? Om de exempel som finns på lysande stadsbyggnadskonst i Stockholms
ytterområd€n? Eller den LSD-berusade yngling som på måfå skjuter omkring sig
med en kulspruta ute på gatan under ropet: >>Leve revolutionen!>>?
>>Idö med.

kaalitö>

Vad är då skandinavisk kultur? I början frestas man aft svara: Det är en materiell eller teknisk kultur, även om man vet att båda dessa ord har en obehaglig
klang i cartesianskt skolade öron. Jag har aldrig kunnat vdnja mig vid seden att
reducera alla problem, av vad slag de vara mä, till konkreta, statistiska eller fysiologiska f.al<ta. Jag wingades lägga upp min undervisning i fransk tanke, konst och
litteratur som en serie iddhistoriska föreleisningar (bristen på exakta begrepp och
den generande oförmågan att handskas med ideer hos den överväldigande majoriteten hos mina elever gjorde detta nöCvändigt), och jagled ständigt av denna mani
att reducera allt till nägra f.ä pätagliga fakta, tidsangivelser, biografiska särdrag etc.
Jag lyckades heller aldrig ftrrlika mig med det positivistiska synsätt som förvandlar

Rögis Boyer

Claudel till ett outsinligt ftiråd av sällsynta ord, Mauriac till renodlad gaullist
och arg motståndare till Sarre, surrealisterna till ett slags sexualdårar ständigt på
jakt efter ett tillfälle aft avreagera sig. lag har också gjort narr av den krasst
nyttobetonade inställning som efterlyser den idealiska handboken, nämligen den
ofelbara tekniska hjälpreda som gör en i stånd att skriva den bästa uppsatsen,
att perfekt behärska grunderna för franska språket enligt de senzrste statistiska
rönen, att felfritt återge den bokstavliga
men endast den
betydelsen av en
text, det utomordentliga kompendium som gör en bildad på tjugo lektioner, den
ofelbara översättningsmaskinen, apparaten med vars hjälp man rättar snabbt och
korrekt, det vill säga, genom att utesluta det vzisentliga, datamaskinen för väl
godkänd, med garanterad varudeklatation och bytesrätt. Som om livet skulle kunna
rymmas i en felfri syllogism, eller som om det överhuvudtaget kunde finnas någon
felfri syllogism. För wåhundra år sedan utsattes vi med encyklopedisterna för
samma frestelse i Frankrike. Återfall förekommer då och då, men hittills har det
alltid lyckats oss att finna ett motgift i tid.
Det finns ingen bitterhet i det jag nyss har sagt. Jag är väl medveten om att
varje medalj måste ha sin frånsida. Och jag är heller inte så otacksam eller cynisk
att jag utan åtskillnad vill kritisera det jag varje dag fått komma i åtnjutande av:
det i mina ögon så gott som fulländade sociala systemet, som mycket ofta lyckas
förbli mänskligt, trots den tekniska apparaten: folkbokforingsnumret som är viktigare än sjuJcdomen, och den ofrånkomliga mantalsskrivningen; de ständiga och
allt framgångsrikare ansträngning^rna att undedätta den dagliga tillvaron, att göra

i

hemmet, på arbetsplatsen och under fritiden; hänsynstagandet
överallt och på alla nivåer till de särskilda >problem> som individen kan ställas
inför i samhället, och de tålmodiga ibland gripande försöken att lösa dem utan
hänsynslöshet och onödig brådska; det idoga strävandet efter kvalitd in i minsta
detalj. En reklamslogan: >>Idd med kvalit6>, som jag frapperades av kort efter min
ankomst till Sverige får stå som symbol för denna beundransvärda längtan efter
fulländning.
människan lycklig

Rent mänskligt var jag mycket tilltalad av svenskarnas diskretion och brist på
irriterande nyfikenhet och av att de så sällan visade någon misstänksamhet mot
udänningen som lever mitt ibland dem med sina barn, sorn har sina egna vanor
och ibland höjer rösten till förhastade omdömen. Jag upptäckte snart att denna förbehållsamhet inte var detsamma som likgiltighet (diskreta men påtagliga bevis på
omtanke kunde vid händelser som ett barns födelse, ett sjukdomsfall eller en avresa avslöja aft man ägde flera vdnner än man annars kunnat ana), i stället vittnade den om resp€kt för medmänniskorna, en ndstan ?ingslig aktsamhet om varje
miinniskas värdighet och egenart. Jag tu lycklig att ha kunnat skaffa mig verkliga
vänner i Skandinavien, klara och djupa som vatmet i fjordarna, ståindigt till hands,
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men aldrig påträngande, finkänsliga men ändå fasta som klippan. Bland mina
grannar, bekanta och kolleger fanns många sådana tystlåtna, ofta allvarsamma personer, som envist höll fast vid sina dyrbara traditioner och, som Barrås skulle säga,
var tryggt rotade i sitt lands histoiia, sin hembygd och sin familj och genom sin
tystnad höll stånd mot den materialistiska eller demagogiska tendensen i omgivningen. En sådan förtegenhet behöver inte vara liktydig med passivitet. På samma
sätt som de bönder de härstammar ftän, sätter dessa människor en ära i att uthärda
tidets slag och nycker, även om den metafysiska innebörden i en sådan inställning har gått förlorad. Kanske har de alltför livliga, pratsamma, lättretliga och ofta
vresiga fransmännen en hel del att Idra av den skandinaviska återhållsamheten,
besinningen och vänligheten.

Också rent yrkesmässigt lfude jag mycket under min långa vistelse i de nordiska länderna: den tålmodiga forskningen, sökandet efter den obetydliga detalj
som kanske en gång skall visa srg betydelsefull, strävan efter att verifiera, motviljan mot att hävda något utan bevis, allt detta som eliminerar högtflygande
förväntningar som till sist övergår i besvikelse, skalar bort ytligheten och mångordigheten och kulminerar i en lowärd vederhäftighet. Efter att först ha retat mig

på statistikspäckade uppsatser och avhandlingar, dessa systematiska uppräkningar
av f.akta, gick det så småningom upp för mig att atbeten av denna typ kan ha
vissa fördelar framför de mera lätdlytande och briljanta. Numera anser jag rent av
att varje akademiker åtminstone under någon period av sitt liv borde ägna sig ät
vanligt anspråkslöst forskningsarbete utan tanke på egen berömmelse. Visserligen
skulle detta innebära risk för en viss torka: den lyriska inspirationen, lidelsen,
hänförelsen, tron låter sig knappast fogas in i ett kortsystem. Yad iag kanske
trots allt ändå har lärt mig htu ät att geni i siåtlva verket inte är något annat
än tålamod och att, som Håvamäl skulle säga: Litet hav kräver små stränder.
Jag inser mycket val att det kan ligga något failigt och tendentiöst i Thorilds
stolta ord som Uppsala universitet har tagit till sitt valspråk: Att tänka fritt är
stort, att tänka rätt är större. Men man kan välja att stanna inför en enda aspekt,
den dröm om exakthet, om intellektuell skärpa, som varken är mer eller mindre
värd än andra drömmar.
Det återstår mig ännu att tala om skandinavernas modiga, ofta ganska imponerande ställningstaganden på exempelvis det politiska området Det måste betraktas som hedervärt att ge avkall på sin bekväma neutralitet och låta sig komprometteras i sina vänners, kunders, ja till och med leverantörers ögon, enbaft av
det skälet atr man vill stödja en sak som anses rätrvis. Alldeles uppenbart finns
det mycket att låra av det moderata sätt på vilket man här utövar regeringsmakten
och driver en politik som är allmänt respekterad i sina grundsatser, och framför allt
av en viss typ av medborgerlig fostran och (så långt det nu är möjligt) opaaisk
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information. Även om de oförtrutna strävandena attbygga upp en sann kollektivanda
som trots att den ständigt hotar att övergå i konformism möjligen också
är dikterad arr en garnmal atavism
ofta irriterar en individualistisk fransman,
- i hålGing och uppträdande som påglar
bidrar de i hög grad till den värdighet
dessa folk. Det är inte uteslutet att det i botten på den skandinaviska kulturen
finns ett utomordentligt starkt medvetande om att tillhöra ett samhälle med tydlig
profil, både vad tid och rum beträffar, litet till omfång, men stoft genom sin energi
och uthållighet, som man kan känna sig lycklig och stolt över art tillhöra.

Dröm om lycka

Lycklig och stolt . .. När allt kommer omkring har jag en känsla av att det är
här vi finner de båda polerna, de båda oförenliga motsatserna i de skandinaviska
ländernas kultur. Hur gör man för att yara lycklig? Att vara lycklig och sdtta en
stolthet i att vilja vara det. Att hämta sin stolthet ur att till varje pris vara lycklig.
Ja, förvisso finns det i det skandinaviska undermedvetna en storslagen dröm orn
lycka både för egen och alla andras del. Men ett renodlat tekniskt eller materiellt
lyckobegrepp har man dock rätt att vända sig emot. För att tala med Saint-Exupdry:
kan man verkligen finna lyckan i >kylskåp, bankkonton och korsord>? Materiella
värden som man snart tröttnar på därför att de förstörs eller försvinner och dessutom låter sig bytas ut mot varandra, en överbetoning av de ekonomiska värdena
som hotar att kvåva hela tillvaron i prasslande sedlar och lödiga mynt och dorninera alla samtal, så att inte ens hjärtats slag längre låter sig höras, en kollektivt, hygieniskt och enligt expertisens senaste rön förvaltad konfektionskultur; ett
helt folk fastnaglat vid tv-fåtöljen, med w-koppen, w-smörgåsen och tv-kannan bekvämt inom räckhåll, eller matat med samma artikel ur saflrma tidning; som mef
fruktar den pågående influensaepidemin än den ständigt och överallt hotande ledan, som metodiskt och in i minsta detalj planerar nästa Mallorcaresa, hur många
barn man skall tillåta sig ha och deras ungefärliga fördelsedatum som inte får infalla under en helg eller på semestern, för att inte tala om hur skatterna, hela denna
dystra litania av A-skatt, B-skatt, preliminär skatt och restskatt skall kunna betalas.
Jag tu väl medveten om att lyckan inte låter sig definieras med några få ord
och att det heller inte finns något recept på lycka. Ålltjämt förfölis jag av tanken
på den studentska som, sedan jag just hävdat att lyckan inte fanns vare sig i komfort, rikedom eller i kulten av de abstrakta gudomligheter som kallas maskiner,
vetenskap, sex osv., ångestfullt och indignent fuägade mig: >Men var finns den
då?> Även om det gfu att bestämma ett folks kultur med hjalp av den bild det
gör sig om paradiset, har nio år i Skandinavien ändå inte kunnat överryga mig
om att det står att finna här på jorden. Efter att ha rest mycket och tillbragt
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mer än tredjedelen av mitt liv utanför mitt hemland tror jag mig kunna konstatera att de skandinaviska folken inte är lyckligare än de slaviska, latinska eller
arabiska. Om jag inte vore rädd att hamna i rena subjektivismen skulle jag rent
av kunna säga: tvärtom. Den skandinaviska kulturen, som är en teknisk, materialistisk, kollektivistisk och pragmatisk kultur, tycks alltid förr eller senare stöta på
ett inre motstånd som kommer den att hett åstunda vad den så got som redan
äger och vars otilhäcklighet den inte kan eller vill inse. Säkert är detta orsaken
till den skygghet, tvekan och osiikerhet skandinaven visar då han nödgas tala om
annat ån konkreta ting, men också de överdrifter, den envishet och den brist på
nyanser som gör det till en så svår och grannlaga sak att föra etc verkligt samral

om man nu övefhuvudtaget kommer så långt.
Medelhavsbon, vars ideal ar balans och harmoni, upptäcker snaft att det hos
skandinaven så gott som alltid fattas det element av måttfullher som gör det möjligt for en människa att lugnt acceptera sig själv, sin nästa och världen i allmänhet.
Han tenderar därför att tly: in i sig själv, med avskärmning och grubbleri som
resultat; till andra, i en intensiv strävan mot kollektivet, mot likriktning, mot det
som av politikerna på modet kallas jämlikhet; eller också till det ämne man just
håller på att forska i, och som man analyserar med envishet, som om det till sist
gällde att eliminera det mysterium som är en förargelseklippa för var och en som
inte en gäng för alla accepterar det såsom själva saltet i tillvaron
något väsentligt och oundgängligt
D en s kand,inaais ka kuhurens st orbet

Men en sak får jag inte glömma bort och det är nordbons speciella forhållande till
naturen. Efter att så många år ha umgåtts med den nordiska paganismens heliga
texter vore det omöjligt att förneka den intensiva samhörighet med de stora naturkrafterna som nordbon känner, hans starka gemenskap med himlen, snön, träden,
fäglana och vattnet. Jag blir ständigt alltmer övertygad om att detta är kallan
till skandinavens styrka och att här också ligger de djupaste rötterna till hans kultur: den lilla stugan vid stranden av den ensliga sjön, den ömt älskade och omhuldade båten, som med största aktsamhet dras upp på land i oktober, skrapas,
pursas och fernissas efter konstens alla regler vid påsktiden, för att med en fars
eller en älskares ömma omsorger sjösättas i juni, de långa skidturerna och de lätta
harmoniska rörelserna hos den löpare som ligger framför i spåret, den solheta
klippan där man sträcker ut sig naken och överlämnar sig ät alla kosmiska strömningar, de långa promenaderna höst och vår då man hittar den sista champinjonen, den första blåsippan, berusad av isiga vindar och det obarmhärtiga ljuset. I
det känner jug
kommer att gä
mia hjärta bar jag minnesbilder som snart

-

-
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saknad; obeskrivligt sköna solnedgängar över Bessastaöir, där
Sturluson
levde
för mer än sexhundra år sedan, sagoskogarna på Själland,
Snorri
juni
Iäglarna på Gotland i
som rusiga av sol sjunger för fullt redan vid tretiden
om morgnarna, det metallskimrande gröna havet utanför Trondheim, de glatt skuttande renarna i trakten av Jokkmokk som filosofiskt lomade bon då de fann sig
iakttagna, den idylliska saunan i Punkaharju, inkilad på sin plats mellan himmel
och vaften, och de där människona pä hemväg den förvårsdag då solen lyser för
första gången, som plötsligt sätter ifrån sig allt de har i händerna och står där
orödiga med ansiktena vända mot solen i en attityd av hyllning och tillbedjan som
jag inte upplevt någon motsvarighet till utom i Sahara, db jag satt muselmanerna
f.önåtta sin andakt inför den uppgående solen. Många gänger har jag sagt mig att
detta är den skandinaviska kulturens verkliga storhet och att kanske just därför
ingen annan kultur är mera sårbar, mera hotad än denna av den fortgående urbaniseringsprocessen, av landskapets avhumanisering, av förgudningen av det förkonstlade och oäkta, av stank och buller.
>Nu när ni ändå reser härifrån kan ni väl tala om för oss på vad sätt ni tycker
vi är löjliga>>, bad mig en gång en kvinnlig vän. Det tu detta som är den andra
polen. Nordbons räddning ligger dels i att han kan söka sin tillflykt i naturen, dels
i att han är mån om sin egen värdighet. Hur gärna hade jag inte velat svara min
väninna: >Men ni är ju nästan aldrig löjliga, det är just det som är det tråkiga!>>
En viss stelhet, kyla och odllgänglighet dödar lätt nordbons entusiasm, spontanitet och tillit. Naturligwis har man all anlednin g att \rara stolt över en historia
som inte år nägot annat än en långsam uweckling av de egna möjligheterna och
har givit resultat som vida övergår vad långt större och mäktigare folk har åstadkommit. Jag vet mycket väl att den gamle vikingens hela energi lever kvar hos
hans sentida efterkommande, liksom även den hederskänsla som utgjorde den
gamle sjörövarens hela etik återfinns hos hans avkomma, om också i andra former. På ett sätt hat jag alltid beundrat denna kanske ibland omedvetna vilja att
inte >tappa stilen>. Det är inte svårt för en skandinav att yata sig själv, och detta
vittnar om en stark personlighet. Jag har sällan känt mig frestad att förakta dessa
människor som är så måna om att värna om sin egenan, och när jag nägon gäng
har fallit för frestelsen, så gällde föraktet alltid dem som på alla vis försökte härma
det som var utländskt Detta är inte sagt som en uppmuntran till chauvinism
för övrigt är få länder lika självklart öppna som dessa.
Men, som sagt, medaljen har också sin frånsida. Det är inte bara svårt att uppvi
täcka vad som döljer sig bakom så mycken blygsamhet och tillbakadragenhet
är också alla medvetna om vad denna ömtåliga värdighet kostar: spriten, narkotikan, den överdrivna och ofta exhibitionistiska sexualiteten är ett högt pris för
den oundgänglig frigörelsen. Ensamheten tycks mig här mer ohjälplig och hjärtöver
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Mot den bakgrunden kan man förstå den i och för
sig överraskande popularitet som Mauriac åtnjuter här, denna törf.attare som så
grundligt har mediterat över Pascal och Racine och som med så stor och uppslitande konstnärlighet har skildrat den mänskliga kärlekens intighet och den obesl'itande än någon annanstans.

skrivliga maktlösheten hos människan utan Gud.

Griinser?

till sist kan inte vare sig naturen, tekniken, den sociala välfärden, troheten mot
traditionerna, förnekandet av romantiken eller den >frigjorda> sexualiteten ersätta
ett andligt liv av någorlunda tillfredsställande kvalit6. Det är nog denna brist
Ty

på andlighet som tyvärr alltid har hindrat mig från att agna den skandinaviska
kulturen min helhjärtade beundran. Vilka är då nordbons grundläggande värderingar, eller vilket är det han söker? Oupphörligt har jag under dessa nio är f.rägat
mig: vilket ändamål tjänar egentligen lyckan, naturen, traditionerna? Ungefär
som Bernanos svarade Sartre: >Vad skall man göra med friheten?".Jag kan tämligen väl föreställa mig att reaktionen mot århun&aden av sträng moral och fariseism, mot nära tusen är av f.attigdom också har makt att fungera som en befriande
och renande stormflod. Men vad händer sedan? Ofta tyckte jag mig ha något att
säga som aldrig >>trängde igenom>>, ofta, under mina föreläsningar, kände jag det
som om jag enbar hade talat

till mig själv . . .

Jag år väl medveten om allt jag lärc mig av mina isländska, svenska, norska
och danska vänner. Men jag är inte säker på att jag för dem lyckats klargöra det
väsentliga i min egen kultur, det som inte låter sig fångas in, vare sig av kurser
eller konferenser. Ofta hade jag ett intryck av att det var något som på ett skrämmande sätt saknades i denna kulrur, en hunger som
om den plötsligt skulle
- till det medvetna planet
ge sig till känna
ändå inte skulle lyckas nå fram
eller inte väga göra-sä.

Och det ät skaÅa, ty det är inte svårt atc föreställa sig vad den skandinaviska
realismen och gedigenheten skulle kunna ge om den öppnade sig mot en oändlig
Kärlek.
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Sexualneuros och

existentiell tomhet
Artikelförfattarcn är känd för att ha berikat psykoterapin med
nya metodiska grepp, logoterapin. Han är professor vid T(iens
universitet och innehavare av Sigmund Freuds lärostol samt ledare för Logotherapy Institute i San Diego i Kalifornien.

Psykoanalys

i kris

Två fenomen förefaller vara utmärkande för tiden: sexinflationen och vad man
skulle kunna kalla den existentiella frustreringen. Det behcivs inte någon extraordinär iakttagelseförmäga för att se att vår miljö lider av översexualisering. Och
fuän ld,karhäll rapporteras att eft växande antal neuroser tycks uppkomma av att
patienterna inte ser någon mening i tillvaron. Psykoterapeuter och psykiater har
ställts inför uppgifter som kräver en uwidgning av metoderna. En viss rådvillhet
har föranlett dem att ompröva grundvalarna, faktiskt har man i äldre tid förbisett
en för människan väsentlig synpunkt. Diagnoserna har varit för snäva för att kunna
täcka alla fall av möjlig mental rubbning, Det var den ,noologiska> kallan för
neuroser som mentalsjukvården tidigare knappast i tillräcklig grad har tagit hänsyn
till.
Kärlek

När det gäller sexuallivet är det viktigt att inse att det som är typiskt för mänsklig sexualitet är att den alltid är mer än ren sex. Hos människan ingår sexualiteten
i förhållandet mellan wå personliga varelser. Därmed ingår i den en komponent
som saknas hos djuren på samma sätt som djuren inte är personer. Därför kan störningar i själva sexuallivet eller störningar som härrör från sexuallivet inte helt
åtminstone inte alla
så länge vi håller oss på det psykologiska planet
förstås
- rör oss endast inom ramen for fysiologin. Den
- mindre grad nfu vi
och i ännu
egentliga och uteslutande mänskliga dimensionen ligger djupare. Till deta måste
psykiatrin ta hänsyn. Psykoanalysen måste fördjupas till existentialanalys f.ör att
kunna bli en barkraf.tig grundval för en människoenlig terapi. Psykoterapi måste

till

att omfatta >logoterapi>.
Man ffu härvidlag ingalunda lilställa noologiskt och rationellt, ännu mindre får
man förväxla noologiskt och intellektuellt. Vad vi här betecknar med termen noclogiskt omfattar det emotionella, ja, det sträcker sig ned till det skikt där människan är sig själv, där hon vet sig vara och vill vara ett jag, där hon ._ för att
existerar. Det egendomliga fu att människans sätt
nu använda en modern term
att hon är tillsammans med andra. I och med
att vara till alltid samtidigt innebär
att hon e:<isterar, koexisterar hon. En relation till medmänniskorna, ja, något slags
kärlek, ingår alltid i hennes liv.
utökas
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Kädek
om vi tar ordet i dess allvarliga och fulla bemärkelse
är den
- öppnar människans ögon för den individuella särarten hos-en person
relation som
hon möter. I kärleken upptäcker vi att en medmänniska år en engångsförercslse
något som inte går att upprepa. Den människa som är föremål för vår karlek återspeglar för oss världen i dess helhet på ett unikt sätt. Kärlek förekommer alltså
alltid i samband med ea ,interpersonellt möte. Därför har den en tendens till
att oemotståndligt vara exklusiv och definitiv
vilket i konkreta sammanhang

- till monogami.
innebär att människan trots undantag har en tendens
Kärlek är inte endast en specifikt mänsklig livsform, den är också en ursprungl,ig. Den är ingalunda ett bifenomen. Den ät f;amf.& allt inte vad psykoanalytiska
eller psykodynamiska teorier har velat pästä att den är, en sublimering av sexualiteten. Enligt Ludwig Binswanger går Sigmund Freud så långt att han betraktar
även filosofin som ingenting annat än en av de mest anständiga formerna f.ör

sublimering av en bortträngd sexualitet Kädeken kan i själva verket inte vara
sublimerad sex redan darfor att den själv framstår som villkor och grundval för
den process som vi kallar för sublimering. Ingen människa skulle kunna lyckas
att ge sin sexualitet en mänsklig utformning, att så att säga besjäla den, om hon
inte från början vore koexisterande och därmed en varelse som älskar. Hon skulle
inte kunna integrera sin sexualitet i sin existens som person, om hon inte redan
vaknat som person. Och det gör hon just i kärleken.
Uwecklingen och mognaden hos sexualiteten utgår från en rexualimpuls ssffr
i Freuds terminologi varken är inriktad på något bestämt mål eller på något
särskilt objekt. Sexuald.riften i ordets trängre bemärkelse uöildas senare, och den
är då redan inriktad på ett måI, nämligen på sexualumgänge. Men till en början

ät driften inte inriktad mot ett särskilt objekt, den har ingen partner att kretsa
kring. Inte förrän en älskad person kommer i synfältet inträder den tredje fasen
i den sexuella uwecklings- och mognadsprocessen, käileken. Därför är förmågan
att visa kädek och att därvid uppleva en främmande persons unika egenart betingelsen f.ör att sexualiteten skall kunna smälta in i en personlig helhet. Med
andra ord: endast det >jag> som är inriktat på ett >du> förmår integrera vad som
försiggår på ett plan som är lägre ån det personliga.
Psykiska störningdr

Nu förekommer på vägen till sexuell mognad typiska störningar. Uwecklingen kan
exempelvis $anna upp vid den inriktningslösa impulsens stadium. Så är fallet vid
masturbation. Såsom >självtillfredsställelse> är den inte alls patogen, den framkallar inga sjukdomar. Men den är förrädisk. Den uppkommer ofta ur djup modlöshet. Den som masturberar har alltså inte sin drift inriktad mot någon partner
och har inte, eller får inte nog självförtroende för att räkna med att någon gång

2

-

702838 CEeilo

17

Viktor E. Franhl

få någon aa älska eller bli älskad av. För den som masturberar blir kärleken bara
en illusion.

Lika litet som masturbation är sexuell avhållsamhet patogen. Tvärtom, när en
ung människa inleder sexuella förbindelser vid en tid då hon ännu inte i sin utveckling har förmåga till kärlek i ordets fulla mening, löper hon risk att bli störd
i sin uweckling och att räka ut för sjukdomar. Den integrationsprocess som pågår
i henne hindras ju då att nå sin fullbordan. Detta är för övrigt den enda motindi
kation mot tidig sexualdebut som kan ställas från medicinskt håll. Uppfostran i
sin tur måste alltid inriktas pä au väcka ansvarsmedvetande. Och det är vars och
ens personli ga angelägenhet att bestämma när sexuella relationer skall etableras
eller om han/hon skall avstå från dem. Ingen har rätt att. ta ifuän en människa
detta avgörande, allra minst läkarna. En läkare har som enda plikt att väcka eller
återställa patientens ansvarsmedvetande.

Störningar under den andra uwecklingsfasen har andra orsaker. Under den fasen
men ännu inte kädek
är det inte längre fuäga om en impuls utan om sexualdrift
- är inte nu som vid
i ordets egentliga bemärkelse. Orsaken till ett uppstannande
masturbation etr slags resignation utan i stället besvikelse. En ung människa har
awisats av en kädekspartner, som hon inriktat sin längtan och sin drift på. Besvikelsen måste nu dövas på något sätt. Den besvikne kan då söka stötsta möjliga kvantitet av sexuell njutning som ersättning för det ouppnådda målet och låta
den överta en kompenserande funktion. Sexualiteten övergår då till att bli ett
njutningsmedel. Sexualiteten fungerar enligt lustprincipen som inte är något annat
än en uwidgning av den av Freud proklamerade realitetsprincipen. Men Freud
beaktade inte följderna. Erfarenheten visar att ju mera en människa strävar efter
enbart lust desto mera avsmak får hon uppleva.

Ett konkret fall kan här åskådliggöra vad som avses. Fru S. kommer till en psykiater
för att få hjälp för sin frigiditet. När hon var barn missbrukades hon seruellt av sin
egen far. Läkaren låtsas då inte om att det skulle kunna finnas något sådant som ett
psykosexuellt trauma, utan frågar patienten om hon anser aft hon tagit skada genom incesthandlingen. Hon bejakar denna förmodan och det visar sig bero på att hon står under
inflytande av en typisk veckotidningsprodukc som handlade om psykoanalys. ,Det måste
ha skadat mig>, var patientens övertygelse. På grund av den väntande ångesten spände hon
sig ständigt inför intim samvaro med partnetn. Hennes uppmärksamhet blev alltså delad
mellan partnern och henne själv. Orgasmen uteblev därigenom. Samtidigt som man ger
akt på sexualakten blir man oförmögen att hänge sig. Orgasmen och lusten liknar sömnen. Sömnen är
enligt Dubois
en duva som flyger bort när man vill fånga den.
- för patienten. ->Kdrlekslyckan är som sömnen, om man krampaktigr
Vi förklarade det
ioriktar sin uppmärksamhet mot den kommer den inte. Tänk inte på lust, inte heller på
er själv och allt kommer av sig självt!" Sedan de överdrivna förväntningarna och den
lrampaktiga inriktningen på den egra personen terapeutiskt eliminerats blev patienten fri
från sin frigiditec

r8

S exaaJneuros

oc b

existentipll tornhet

Det är lätt att inse att visa praktiska metoder i stil med bruksanvisningar som
det >fulländade äktenskapeo> kan öka den neurotiska tendensen till ett dominerande betraktande av det egna beteendet. Vad som är efterstrdvansvärt ät raka
motsatsen, nämligen en avslappning av inriktningen på de egna upplevelserna.
Noogena störningar

Nu förekommer inte endast psykogena utan också noogena neuroser, det vill säga
störningar som härrör från människans eget förnuft. Det är just det som äldre
psykoterapi inte tillräckligt beaktat. Människan har så att såga ett andligt öga och
vad det ser kan hon i längden inte blunda för utan att räka i neurotiska tillstånd. Noogena neuroser uppkommer vid försök att pä ett eller annat sätt sätta
förnuftet ur spel.
Ett konkret fall kan

till kliniken för att bli
att ha sexualumgänge med hustrun till en vän, men inte
klarat det. Kvinnan var fäst vid honom, han däremot var ganska likgiltig för henne. En
belysa vad som menas. En ung man kom

behandlad. Han hade försökt

svårförklarlig potensstörning saboterade sexualakten som planerats som hämnd mot vännen.
Det visade sig att störningen kom från hans bortuängda förnuft, närmare bestämt från hans
kvävda moraliska normmedvetande! Patientens manliga känsla
för att uttryck2 ds1 5i
- moralisera eller värderan
var mera moralisk än han själv. Läkare skall visserligen inte
mefl var det inte i det här fallet den riktigaste behandlingen an vågra att ge patienten den
behandling han sökte? Hans bortträngda anständighet måste ju få sitt naturliga utlopp, förnuftets lrav måste fullföljas. Den noogena kärnan av hans tillfälliga impotens hindrade
det han ville göra- Så blev då återställandet av moralen den givna terapeutiska åtgärden,
logoterapin den sakenliga metoden.

Noogena neuroser kan uppstå
som i vårt exempel
ur en moralisk kon- olöst andligt problem- eller
flikt, de kan också uppstå ur etr
ha sitt ursprung
i en existentiell kris ay annat slag. Det betyder att det inte är strdvan efter
makt, eller begär efter lust, som är frustrerande utan behovet av en mening i
tillvaron. Förnuftet är nu en gång så funtat at det endast blir tillfreds inför något

meningsfullt. Därför förekommer inte endast sexuell, utan dven existentiell frustrering. Det kan hända att patienten försöker trånga undan känslan av mänskligt
misslyckande genom att söka sexuell kompensation. Den existentiella tomheten
leder då precis till det den i dag leder till hos mänga av vära samtida, en inflation
av sexualiteten. Det sexuella begäret dras så att säga in i ett själsligt vakuum.
Därmed har vi återvänt till dagens stora massneuros. I själva verket har sexualiteten mer och mer visat tendenser till att bli blott och bart driftsliv: >>Sex utan
anseende till personen.> Kärleken har tynat bort. En del detaljer måste tydas i den
riktningen, exempelvis sådana absurditeter inom modet som mini-bikinin Naken>kulturentt innebär ju egentligen en nedvärdering av människans ansikte. Det är
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just genom en människas ansikte som kärleken finner vägen till hennes person.
Ansiktet speglar ju vad människan egentligen är. Sex uran personlig kärlek för
däremot oundvikligen

till

avpersonalisering.

Tils kritis ka kons e ku ens er
Översei<ualiseringen framträder

i

trenden

till promiskuitet, till ett ostyrt sexual-

umgänge och till pornografi. Hyckleriet hos sådana som står upp och pläderar för
frihet men som i själva verket endast är ute efter kommersiell vinst får inte vilseleda någon.

Orsaken till den existentiella tomhet som gapar hos många, ligger dels i instinktslöshet dels i förlusten av tradition. I motsats till djuren har människan inte
en instinkt som leder henne. Och nutidsmänniskorna har i stor utsträckning förlorat
kontakten med traditioner. Därför vet de ofta inte riktigt vad de är till för. De
frestas att antingen sträva efter det som alla andra gör eller också att göra det som
andra eftersträvar. I första fallet är Cet konformismen de har fallit offer för, i
det andra f.allet totalitarismen.
Om en människa inte längre finner någon mening i tillvaron blir hon siuk.
Hon får neuroser som då är noogena. Testundersokningar nyligen visar att ungefär
zolo av alla neuroser ät noogena. Feltolkningar av tillvaron är bakgrunden till
dem. Feltolkningarna i sin tur uppstår ur oförmågan att uppfatta den reella situationen. Charlotte Biihler har redan framhållit att vi inte kan >uppfinna>> någon
mening för vårt liv, vi mäste finna den. Terapeutens uppgift kan då endast bli
atthjälpamänniskorna aft komma underfund med meningen.
P-pillret är problematiskt. Men en sak har det visat oss, nämligen att kärlek,

sex och fortplanming inte är automatiskt fcirknippade med vatandra. Det är
förnuftet som står för samordningen. Det vore fel om en Iäkare i sin funktion
som läkare skulle falla moraliska omdömen. Men minst lika fel handlar massmedierna, när de beskylter alla som söker en human sexualitet för moralism.
Sådana som upplever sin tillvaro som meningslös drivs till att åtminstone få en
känsla av mening och börjar darf<;r konsumera droger. I detta sammanhang kan
ett försök som amerikanska vetenskapsmän genomfört med råttor vara upplysande.
Med hjälp av elektroder i hjärnan kunde försökshanarna uppleva sexuell orgasm
bara genom att trampa på en tangena Djuren blev avgjort lysma. Utan avbrott
hoppade de på tangenterna. Riktiga honor lockade inte längre. På ett liknande sätt
vill den människa som flyr till droger skaffa sig upplevelser på inompsykisk väg.
Samtidig kommet hon att försumma sina uppgiftet i livet och bana väg för ännu
större tomhet. Hon är inte längre tilltalad av de krav som livet ställer på henne.
Psykoterapeuten ser här i en djupare meni'ng sin begränsning. I dagens läge är
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psykoterapin, även om den fordjupar sig till logoterapeutiska åtgärder, i sror utsträckning hänvisad till att lita till uppfostran. Endast uppfostran den nu
inte inskränker sig till att endast förmedla kunskap
kan väcka kraften aft upptäcka den mening som för varje människa är dold i -den situation hon befinner sig
i. >>Hjärtat>> måste vakna. Det är det enda som kan göra människan immun mot
konformism och totalitarism. Trots motsträvighet utåt längtar unga människor
innerst inne efter att få en sund uppfostran.
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urReformationen
spåring eller islossning?

Toå teologkongrerser
ägde rum i september r97o. Medan den sjunde internationella thomistkongressen
i Rom behandlade >människan och hennes plats i universum>>, var omkring zoo
i Bryssel sysselsatta med
sammankallade av tidskriften Concilium
teologer
>kyrkans närvaro i morgondagens samhälle>. Trots skillnaderna i ämnesval och
målsättning visade de båda kongresser,na ett gemensamt drag: de ägnade sig framför allt ät fuägor rörande trons innehåll. Benägenheten att stanna vid, aad' vi tror
var tydlig både i Rom och i Bryssel. Båda kongresserna ger alltså anledning att
påpeka ett annat och minst lika viktigt problemområde, nämligen ftägan om hur
man kommer till tron: vilka är trons betingelser och i vilket förhållande står den
troende människan till de satser hon i sin tro bekänner sig till?
En ny typ da troslrtsdgot

Kristenhetens splittring är ett stort internt handicap för kristendomens dragningskraft. Nu tycks den från reformationen härrörande delningen av kristenheten i
skilda samfund inte kunna övervinnas, så länge man endast tänker på trons innehåll. Det var nämligen just genorn reformationen som det blev klart att ett sådant
rent materialteologiskt (innehållsligt) betraktelsesätt var otiilräckligt. Hur man
än bedömer de reformatoriska trossystemens innebörd, så är reformationen i det avseendet en milstolpe, att uägern till trorz fördes in i synfaltet och visade sin relevans. Det var alltså inte längre uteslutande vissa punkter i trons innehåll kring
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vilka tänkandet och diskussionerna kretsade. Snarare uppnåddes ett principiellt nytt
stadium i trosmedvetandet. Troende människor på båda sidorna om den uppstående
skiljelinjen kom underfund med att det inte räcker att vara medveten om aad'
man tror, att det alltså inte är nog att i ett kristet liv försöka förverkliga det
som är uttryckt i trosartiklarna. Man måste dessutom beakta fuänga bu man när
frant, till tron, närmare bestärnt vad som är grunderna för trons innehåll. Vad
för
man senare kallat för teologisk kunskapslära visade sig i reformationstiden
en ofrånkomlig del av tron själv.
de kristnas breda lager för första gången
Att ha klargjort detta år historiskt sett reformationens förtjänst.
Luthers egen väg ädagalägger med all tydlighet vad det här rör sig om. Reformationens ursprung låg ju i att han kom fram till en särskild uppfattning om rättfärdiggörelsen. Reformatorn hävdade att vi får del i Kristi verks fruktet genonL
tron allena, sola fide, och inte alls genom egna gärningat. Det är här inte av vikt
om Luthers sätt att se på människans räddning från skulden och dess följder
verkligen awek från den av kyrkan dittills traderade
central för allt kristet
- sig ha upptäckt något nytt, och även hans samtida betron. Luther själv menade
tralaade hans syn på rättfärdiggörelsen som något dittills okänt Den officiella
kyrkan vände sig snart mot wittenberg>rofessorn. En pressfejd, i dåtida stil, började.
Offentliga disputationer utspelades. Vad som härvidlag var av avgörande betydelse
fastän det på något
var nägot som man dittills knappast varit medveten om
sätt >låg i luften> och var moget att uttryckligen tas upp till behandling. Frägan
vat varpä man ville stödja sig när man tog ställning till Luthers nej till gärningarna. Under leipzigdisputationen (år r5r9) blev Luther själv tillfrågad, hur
han nått fram till sin uppfattning och på vilket sätt han ville motivera der5 alltså
på vilken väg han gått för att komma fram till sitt sola fide. Vissa avgöranden av
läroämbetet tycktes stå mot Luthers >nya> tolkning av rättfärdiggörelsen. Påvar och
koncilier hade lärt att gårningar inte får saknas i ett kristet liv. Reformatorn ansåg
dock att påvar eller koncilier inte var så viktiga att han kande sig störd i sin
uppfattning. Han proklamerade att han endast ville hämta sin tros innehåll ur
den Heliga Skrift. Han uttalade sin sola Scriptura-princrp och fastslog därmed utryckligen den väg som enligt hans förmenande för till tron.
Hans reaktion innebar mer än vad disputationsdeltagarna och dess omedelbara
vittnen då förmådde ana. Luther hävdade ju inte endast något som syntes awika
från en hävdvunnen tros innehåll. Han formulerade dessutom en n! ,!p aa tros,Jtsztgor. Han stannade inte vid trons innehåll i en mera enkel mening av ordet
Han gick bakom för att framställa den princip, ur vilken han ville låta tron växa
fram. Ea slags islossning skedde. Vad som i reformationen blev relevant för tron
var det man i dag kallar metodfrågan. övergången skedde från tions objektplan
till ett metaplan, till vad teologerna kallar formalprincipen.
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Vad. sont. ger d.et d.ärmed. ilpptäckta sakområd.et dess aikt år d.ess omed.elbma
f0r den toend.e människans liuskänsla och existentiel,la imtäll,ning. An
åberopa sig uteslutande på Bibeln betyder ju att förbiga kyrkan, ja, att frånkänna
henne funktionen som en autentisk lårate. I och med att Luther proklamerade sola
Scriptura-principen ädagalade han, att han inte gav ämbetskyrkan någon plats i
sitt samvete. En emancipationsprocess framträdde, som fortfarande är av högsta
aktualitet. Om man
i motsats till Luther vill nå fram till de enskilda trossatserna via kyrkan, så liknar man viss mån ett barn. Barnet håller sig till
modern, övertar av henne sina synpunkter och sina värderingar. Kontakten med
verkligheten är hos ett barn som håller pä att vakna till livet helt igenom förmedlad. Det band som knyter barnet
modern är betydelsefullare än des egna
betyd.else

-

i

-

till

erfarenheter och ställningstaganden. På ett liknande sätt som barnet ser upp till
modern så litar Guds folk på sina ämbetsbdrare. Kyrkans läroämbete ingår i själva
den kristna personligheten och ger den dess konkreta prägel
eller, ifall kyrkan
- med att r5oo-talets
inte tas som ledarinna, gör inte så. Här gär et skiljelinje. I och
kristenhet nådde ner f.rän att uteslutande fästa sig vid materialteologiska sarnmanhang till att iaktta principfrågan, kom en dittills outtalad del av trosmedvetandet
att artikuleras. Reformationen själv framkallade framsteget. Ty reformatorerna
besvarade fågao på sitt sätt och tvingade därmed teologerna att uttryckligen gripa
sig an principftägan.Ingen realistisk ekumenik kan alltså befria sig fuän att tränga
in i både metdens och den därtill knutna existentiella hållningens djup.

Rangordningens rdng

För den del av kristenheten för vilken kyrkan fungerar som moder i ovan förklarade mening står alltså den i dag inte sällan och även under brysselkonferensen
omnämnda rangordningen av trossatserna inte i förgrunden- Tron gäller ju inte
omedelbart de enskilda satserna. Dess primära >objekt> är fastmer kyrkan. Männi
skor som tror på det viset litar på kyrkan och är övertygade om åtskilligt, därför
att kyrkan framställer det till att tros och försåvitt hon står och vill stå för det.
Frågan om rangordningen förlorar därmed långt ifrån sin betydelse- Den är
viktig för reflexionen över trosinnehållet, för en djupare förståelse av sarrrmanhangen mellan de olika trosartiklarna och för den ömsesidiga belysning de kan ge
varandra. Missförstånd kan undvikas, när man till exempel fu pä det klara med att
transsubstantiationen i eukaristin är ett tjänande mysterium: det garanterar offerhandlingens och offermåltidens realitet Man kan alltså inte isolera transsubstantiationen, när man avböjer eller erkänner den. Den måste betraktas i sitt meningssammanhang. Att veta något om rangordningen i tron kan hjälpa en utomstående
att finna vägen till tron och i det avseendet understödja återföreningen av de i
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tron splitrade kristna grupperna. Man mfute ju förstå vad en trossats vill säga för
att kunna säga ja eller nej till den. Men för att komma till den tro som Kristus
enligt den >>gamla>> kyrkans förkunnelse kräver gäller det först och främst att nä
fram till kyrkan som till trons förmedlare. Rangordningen mellan trosartiklarna är
en hjälp aft förstå mons innehåll
förstå i den meningen att man ver vad trosantklarna vill säga. Men att tro -i den meningen att mar' bekänner den kristna
uppenbarelsens innehåll, detta är inte längre bara ett försanthållande av vissa satser,
det är fastmer en akt av föditande
föditande på Frälsaren och på den kyrka
som
>>moder
som han har instiftat
och lärarinna>> (mater et magistra) för att hon
skall representera honom. Kyrkan blir då i antydd mening vägen till tron. Därför
svarar också dopkandidaten på den i rirualen fastslagna frägan >>Vad begär du av
kyrkan?> lika kort som träffande: >>Tron!>>
Det finns ingen anledning att här gä in på distinktionen >>auktoritetstro eller
övertygelse>, eftersom den är en skendistinktion. När någon har övertygat sig om
att en instans med fog kan göra anspråk på auktoritet, så har därmed auktoriteten
fått inträde i själva hans övertygelse! När någon har förts fram till övertygelsen
att det är i den romerska kyrkan som Kristi kyrka lever, blir förtroendet för hennes
ämbetsfunktioner en integrerande del av hans övertygelse.

När reformationefl var en milstolpe, var den det inte minst darför atc trons
finstruktur genom den kom i medelpunkten för uppmärksamheten. Tron visade sig
inte längre endast vara en överrygelse om sådana fakta och sakförhållanden som
kunde uppräknas ett efter ett Kristenheten började am bli medveten om atr troselementen, förutom den ovan nämnda rangordningen, har ännu ett annat slags
ordningsfc;ljd. Rangordningen samordnar trossatser enligt en saklig princip. Var
och en
ffsends eller icke-uoende
kan f.atta den. Vad vi här kallar för ordningsfcilid blir däremor inte akruellt -förrän någon engagemr sig för trossarserna.
Själva engagemanget bär då inom sig sitr motiv. Ja, de enskilda trossatserna ter
sig för den troende människan undantagslöst och helt oberoende av sitt detaljerade

innehåll som en explikation av motivet. Är det kyrkan vi fäster oss vid i övertygelsen om att hon är den fundamentala instansen för tron eller är det ett nej
dll den lärande kyrkan som utgör vårt första steg i tron2 Der sätr på vilket
alternativftägan besvaras ger alla trossatser, oberoende av deras rangordning sinsemellan, deras konlreta mening för den troende människan.
Härvidlag är det så att motivet för bekännelsen till tron inte får sitt utslag i
själva ttossatserna. Ordalydelsen förråder inte någonting. Däri framträder som klarast att satser om vägen till tron framstår som en ny ryp av trosutsagor. Vad som
sägs om vägen, vilket är sarnma sak som motivet, kan med sin >logiska> funktion
inte utan vidare jämställas med trosartiklar sådana de är samlade i våra symbola.
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Vad nu reformationen beträffar, så spelar den awikelse från senmedeltida tro som
Luther kämpade för och som katolska teologer sedan r5oo-talet vänt sig emot, i dag
inte längre samma roll som tidigare. Materialteologiskt kan knappast längre talas
om några splittringsfrämjande skillnader mellan katoliker och reformatoriska
kristna, när det gäller tron och gärningarna och deras ömsesidiga förhållande. Det
finns inte någon kristen människa som inte går med pä att gfuntngat
enligt
visa
trons
allvar.
Men
brev
måste
hur
än
sidorna
mycket
de
båda
anJakobs
- detta kontroversiell punkt har närmat sig varandra, sä år de dock
gående en före
fortfarande långt ifrån varandra, när det gäller vägen. Kyrkan som förmedlarc av
tron vill reformatoriska kristna alltjämt inte veta av. Ja, det finns idag även katoliker som har blivit osäkra angående kyrkans funktion för deras trosövertygelse. De
har blivit tveksamma, om de verkligen skall låta ämbetskyrkan spela en så närgången roll för deras liv och existens.
Hur det än förhåller sig därmed så har i reformationen någonting blivit verksamt som inte kan kringgås, när det gäller splittringens övervinnande och kristenhetens återförening. Eftersom f.rägan om kyrkan på det nyss beskrivna sättet
är ställd, kan återföreningen endast komma till stånd på villkoret att alla kristna
besvarar den på sarnma sätt. Antingen är den trosstruktur som från kyrkans sida
försvaras den av kyrkans stiftare avsedda strulturen, eller också är den inte det. Det
är den frägan som teologerna ._ om de vill röra sig på realitetens mark
måste
silka ett svar på. Det är det problemet som måste lösas.
En målmedveten ekumenik kan visserligen stana vid periferin och börja med att
dryfta enskilda trossatser, men den får inte tappa kärnfrågan ur sikte. Och kärnan
är fuägan om kyrkan. Det är ju inte endast sä att varje trossats får sin fulla mening
i sitt sammanhang med andra satser, det år ftamf.& allt så att varje trossats får
sin speciella färg som trossats på grund av det fundamentala avgörande som tron
avgörandet ft;r kyrkan som >>moder och lärarinna> eller mo, henne och
vilar ph
hennes förmedlande funktion. Ingen reformatorisk kristen kan exempelvis komma
till en katolik och säga "jag har din tro angående eukaristin, ty ia1 är övertygad
om att Kristus är närvarande i sakramentet på grund av en förvandling>. Så länge
han avböjer aft ta emot sin tro från kyrkan och att bekänna sig därtill darför
att lryrkan lär så, betyder den eventuella samstämmigheten i trosbekännelsens utformning ännu inte en full överensstämmelse i tron. Svårigheten härrör fuän att
trossatsen i själva sin ordalydelse inte förråder vad den bekännande människan
verkligen lågger in i den. Så mycket viktigare är den uttryckliga påminnelsen
om betydelsen av vägen

till

tron.
Det är här på intet sätt meningen att rikta förebråelser mot någon. Det gäller
uteslutande att klarlägga sakforhållanden. Tron betyder mer än vad trossatserna
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kan utsäga. Som levande attityd innebär den kristna trosöverrygelsen förutom ett
ja till vissa satsers sanning även ett instämmande i eller ett avböjande av det läroämbete som förkunnar dem.
Just i det avseendet har reformationen medfört en precisering. Någonting som

dittills till en viss grad forblivit outsagt har då blivit medvetet, vilket betyder att
ingen troende kristen i dag kan gå tillbaka bakom det uwecklingsstadium av
trosmedvetandet som rådde före reformationen. Den ekklesiologiska frågan såsom
en käga om vägen till tron och den ekklesiologiska övertygelsen som övertygelsen
eller,
om att tron får sin konkreta prägel genom att den tas emot från kyrkan
är ofrånkomlig när det
reformatoriskt, att den hämtas >>omedelbart> ur Skriften
- annat sätt få sitt svar.
gäller ekumeniken. Den måste behandlas och på ett eller

Trons o erkligb etsref erens

Den tråd vi är inne på, kan vi spinna litet vidare pä. Pä ett liknande sätt som vi
från trons innehåll har så att säga stigit över till vägen, kan vi gå ett steg längre
ner i övertygelsens schakt. Tron som en form av instämmande i något och tron
som elr personlig akt står i wå olika relationer. A ena sidan är tron en övertygelse
om någonting. Den har sitt objekt och går sin bestämda väg till själva objektet.
Den har sin relation till de sakförhållanden och de fakta den i trossatserna yttrar
ng o-. För det andra år samtycket självt såsom en människas levande övertygelse
förankrat i ett medvetande. Förutom sin objektreferens hai tron helt natudigt
sitt subjektsunderlag. Vad man från början kunde förmoda, dit har nu historien
faktiskt fört. På ett liknande sätt som reformationen levandegjorde frågan om vägen till tron och därmed lät strukturen i själva objektrelationen av tron komma i
medelpunkten för uppmärksamheten, har en nyare teologi
upplevelseteologin,
- försökt att pä sä
känsloteologin eller liknande former av teologiskt tänkande
sätt skilja trons objektreferens och dess subjektsförankring att-objektrelationen uttunnades eller helt enkelt förklarades vara obefintlig. Motiven härför var för övrigt lika goda som motiven bakom reformationen. Steget var icke desto mindre farligt, vilket en kort reflexion kan visa.
I och med att man nonchalerar objektrelationen av tron negligerar man själva
objekwärlden. Tron själv ändrar därmed karaktären. Den hänför sig då inte längre
till givna fakta och förhållanden. Trossatserna är inte längre utsagor och omdömen
om en faktisk verklighet De är i stället endast projektioner av människans inre
attityd, nedslag av en mänsklig inriktning som bara är betydelsefulla i den mån
rcm de säger något om hur det ser ut inorn människan. Trosartiklarna kan då
inte längre ställas bredvid sådana satser som siikert vill vara mer än uttryck för
vad människan är i sitt irue, nämligen sådana språkliga former i vilka vi vill
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yttra oss om våra erfarenheter och utbyta våra insikter
de vetenskapliga inne- andra satser vilket
slutna. Trossatser behöver då inte längre jämställas med
kan vara fOrdelaktigt när de kommer i konflikt med >>vetenskapliga> forskningsresultat som de ibland anses göra. Samtidigt beryder dock detta att objekwärlden
inte längre wingar någon att hålla fast vid dem. Tron har pä så sätt reducerats
till en inre värld som kan vara rik och givande, men som visar sig inte vara en
realitet när det blir allvar av. Människan ar pä grund av sin medfödda laggning
alltför avgjort inställd på realiteter för att i längden kunna nöja sig med inre
känslo- och upplevelserörelser som till en viss grad liknar hennes drömmar. På
ett liknande sätt som dessa är de svävande och osäkra.
Man behöver inte alls inlåta sig i teologi- och filosofihistoriska detaljer, inte
tänka på de filosofer och teologer som från och med rToo-talet har velat försvara
den nyss beskrivna trostolkningen. Saken står oss alla mycket närmare än gängna
tiders idder och förslag. Den syn som rToo-talets teologer för första gången i
Europas iddhistoria pä allvar framställde och ville hävda är levande omkring oss.
Ja, den har tendensen att bemäktiga sig vårt eget inre. En trostolkning som återför tron och fromheten på enskilda personers speciella läggning är ju i vissa kretsar
vedertagen. Den tas som självklar. Den tillgrips som en enkel och sociologiskt väl
täckt flykt från den objekwädd som trossatserna eventuellt skulle kunna referera
till. Den är en faktisk bortförklaring av allr som skulle kunna ge tron någon allmänmänsklig betydelse och en f.& alla bindande karaktär.
Det senaste utslaget av denna trostolkning är proklamationen om att Gud är död.
Den är ur en synpunkt endast konsekvent. Om det är så att trossatser endast är
relevanta med sin subjektsförankring, om de alltså inte är förmer än protuberanser
av så kallade >religiöso människors lynne, så är inte endast de objekt som trossatser talar om borwiftade. Ett liknande öde ttåf.f.ar då honom som är garanten för
verkligheten av en värld utanför oss och grundvalen för de moraliska normer som
måste vara transmentala för att kunna trygga människans egen värdighet.
Ordet om att >Gud är död> kan dock rymma något mycket allvarligare än vad
man vid första påseende är benägen att tänka pä. Längt if.rän att vara en >>tjänstuppsägelse> rcfererar det ofta nog inte till något objektivt utan säger enbart något
om den människa som just uttalar det. Om man vill förstå det fitt, f.är man faktiskt endast ta hänsyn till dess subjektsförankring. Talet om Guds död kan nämligen vittna om att själva talandets subjektsförankring är rubbad. Ordet om Guds
dOd ar en klagan. Det är ett nödrop av sådana som långt ifrån vill säga något ont
om Gud, men har förlorat både lusten och förmågan att bry sig så mycket om
ord. De har tröttnat på vad man kan lyssna på och läsa. Faktiskt är ju våra ord
överansträngda, de år slitna. Tal och tryckalster översvämmer oss. Försåvitt Gud

ligger

zB

i

förlängningen av det som orden ursprungligen

ville referera

till

för-

Relormationen

-

urspårning eller islossning?

svinner han i samma grad ur blickfältet som orden blivit urvattnade. Därför behöver inte den inre kallan ha sinat. Tvärtom, protesten mot ett tal om en Gud
som i stor utsträckning har blivit prat dt inte någonting annat än ett uttryck för
en upprätthållen vilja att hävda den dimension i vilken den oerklige Guden måste
kunna påträffas. Talet om Guds död betyder alksä i sådana fall inte vad de skulle
säga om man ville tillskriva det objektreferens. Det är därmed inte nödvändigwis
ett tecken på människans inre upplösning. Det kan snarare förråda en bevarad
livsvilja.
hermeneutiken
När vetenskapen om tolkningen av ord
i dag är omtyckt,
- över ordens krafr
så är grunden härför inte minst att den -lovar att kasta ljus
eller kraftlöshet. Den kan ge klarhet om att ordets subjektsförankring håller på att
uppluckras.
Dagens teologer

kan inte komma undan. De måste ge sig i kast med wä fågor: fågan om vägen
till tron och frågan om trossatsers egentliga avsikt, om deras logiska starus. Både
en teologi som vill förbli det reella livet nåra och en tro som vill hävda sig själv
är i själva verket ställda inför frågekomplex som är mera existentiella och darfor
dven mera fundamentala dn alla materialteologiska bekymmer.

Text
Om kyrkan
Den som pånyttfötts i dopet, han borde vara medveten om att han är ett omyndigt
barn och enträget längta efter moderns brösr. Då kommer han nämligen att
växa snabbt. Modern är kyrkan. Och hennes båda bröst är de heliga skrifterna,
Gamla och Nya testamentet- Htu Ifu han dia" Mjölken år alla de mysterier som
under tidernas lopp förverkligats för vår eviga frälsnings skull. Vederkvickt och
styrkt kommer han sålunda att nä fram till att äta den föda som är >i begynnelsen
var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud".
A*gastiuts
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Perspektia
Maoism och sovietmatxism
Mottättningarna

i vmbället

Folkrepubliken Kinas avsatte president

Liu

Shao-

chi uwecklade ry46 för den amerikanska journalisten Anna-Louisa Suong tanken, att Mao Tsetung
har skapat en
"kinesisk eller asiatisk form av marxismu. p61 europeiska iakttagare verkar Liu Shaochis ord sannolika. De tycks bekräftas genom den
allt hätskare polemiken mellan de båda socialistiska
stormakterna Sovjetunionen och Kina, en polemik
som rör ideologiska, politiska, ekonomiska och territoriella spörsmåI. Här avgrätsar vi oss till att behandla en mellan Kina och Sovjetunionen kontroversiell delfråga. Den är av framförallt ideologisk
karaktär, har emellertid mycket stor betydelse för
id6n om det socialistiska samhällets utseende och
struktur. Frägan gäller motsättningarnas existens
och innebörd inom det socialistiska samhället och
dessas framtida uweckling. Det är just här som
Mao Tsetungs tänkande visar sin speciella karak-

tår.

I officiella sovjetiska källor räknas Kina till
,folkdemokratietna>. En folkdemokrati berdktas
som en nödvändig övergångsform till socialism.

Till

skillnad från den socialistiska Sovjetunionen

förekommer i folkdemokratierna kvarlevor av äldre
samhällsformer, framförallt borgerliga egendomsoch produktionsförhållanden och f lerpartisystem.
Rent verbalt accepterar Mao detta schema, men

i

teori och praktik har han slagit in på en annan

,tdg. Han kallar själv de ovag nämnda presocialistiska kvarlevorna >motsättningar inom folketu,
men de får en ny och uwidgad betydelse. Och
samtidigt betecknar han den kinesiska folkrepubliken efter r9r7 lj9 som inte mindre framskridet
socialistisk än Sovjetunionen. Skillnaden i uppfattningarna gtundar sig framförallt på olika åsikter
om >motsättningarnan och deras roll inom socialismen.

Läran om motsättningarnal är kärnan i den
marxistiska dialektiken: >Motsättningarna driver
uwecklingen framåtu. Engels' behandlingssätt av
denna rgrundkategori" '.',ar länge riktningsvisande
för sovjetideologerna. Lenin formulerade i anslutning till honom ,Betingelsen för kunskapen om
alla processer i världen i deras självrörelse, i deras
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spontana utveckling, i deras levande tillvaro, är
kunskapen om dem som motsatsernas enhet. Utveckling är motsatsetnas kamp.r Stalin skriver:
,Kampen mellan motsatser utgör det inre innehållet i uwecklingsprocessen, det inre innehållet i
kvantitativa förändringars förvandling till kvalitativa.> Mao citerar både Lenins och Stalins ord. Vi
skall försöka att visa, att Mao därutöver även följer
denna lära om motsatsernas centrala betydelse mycket mer konsekvent än de sovjetiska ledarna-

r9j8 utkom en sovjetisk

>studiehandbok>

>Marxismen-Leninismens grunderu som ersättning

för

Stalins dittills normgivande skrift om rDen
dialektiska och historiska materialismen" (1937).
,Studiehandbokenu uwecklar liknande tankar som
de tidigare källorna. Enligt dessa och andta marxistiska texter finns det rvå stora grupper av motsättningar: antagonistiska
som utesluter var- kamp, och icke-antaandra och därför framkallar
gonistiska
som driver mot en fredlig lösning.
De antagonistiska
motsättningarna leder till revo-

lution, de icke-antagonistiska utjämnas genom evolution, t. ex. genom >kritik och självkritiku. Motsatserna mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden, mellan kapitalism och socialism förorsakar klasskamp; de är antagonistiska. Icke-antagonistiska motsatser däremot råder i ett samhälle
som redan nått en viss enhet; de förekommer mellan olika skikt i ett och samma samhälle, även
i en socialistisk sådant. Enligt såväl av Stalin som

av "studiehandbokenu uttalad uppfattning kan

an-

tagonistiska motsättningar inte längre spåras inom
Sovjetunionen, eftersom klassmotsättningar2 ddr
sägs höra en gången

tid till.

Mao Tsetung ont ntotsärrningen

Mao Tsetung delar inte helt den sovjetiska syr,en. 1937 skrev han en uppsats med titeln ,Om
motsättningar'. Texteo publicerades inte förrän
1952, och då antagligen i överarbetat skick. Ut-

' Vi

skall här bortse från vissa oklarheter vid

an-

vändandet av begreppen 'motsättning', 'motsats', 'motsägelse'osv.

beskriver 'klasser' som 'stola grupper av
människor, vilka skiljer sig åt ... genom sitt för-

'Lenin

hållande

till

produktionsmedlen'.
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gående ifrån Lenin formulerar Mao, att motsatserna

är samhällsuwecklingens drivktaft, ja, ,utan motsättningar skulle ingenting existerar. Eftersom de
uobjektiva motsägelserna återspeglas i subjektivt
tänkander, finns de även inom partiet, där de med
nödvändighet utkämpar sin ideologiska kamp, så
länge partiet är vid liv. Om än Mao understryker
skillnaden mellan den kinesiska och den sovjetiska
revolutionen, betonar han samtidigt vissa likheter
mellan Kina och det redan socialistiska sovjetiska
samhället: enligt Mao finns i Sovjetunionen liknande motsättningar som i Kina, resp. i de socialistiska delarna av Kina, t ex. motsärtningar mellan arbetare och bönder, mellan bönder och kulaker. Att sådana motsättningar finns betecknar han
t. o. m. som något nödvändigt. Oaktat att Mao här
står på en leninistisk grund och aft hans analys citeras i sovjetiska avhandlingar, innebär hans på-

av förekomsten av klassmotsättningar
inom Sovjetunionen vid detta stadium, att han lämnar Stalins linje. Maos uppsats måste därför i Stalins ögon i viss mån ha tett sig synnerligen obehaglig. Enligt Stalins uppfattning var ju klassmotsättningarna för Sovjetunionens vidkommande elipekande

minerade ry26 f

zl.

Naturligwis utgår Mao närmast ifrån motsätt-

ningar mellan arbetarklass och bondeklass och sådana inom partiet i det dåtida Kina, som ju befann sig i krig med Japan samtidigx som det rådde
inbördeskrig mellan Röda arm6n och nationalisterna. Men han ser den konkreta verkligheten mot
en ideologisk bakgrund: motsatserna och motsatsernas olika sidor är under vissa betingelser identiska,
under andra står de i kamp mot varandra- I den
historiska situationen innebär detta, att fronterna
ständigt växlar, att övetenskommelser mellan de

olika nationella grupperna förvandlas till bittra
strider, för att återigen leda till tillfälliga sammanslutningar. Dessa förhållanden återspeglas

även

inom de redan socialistiska områdena och grup-

är endast relativ, säger Mao,
kampen däremot är absolut och ändlös, ehuru de
antagonistiska motsättningarna i det socialistiska
samhället kommer att förvandlas till icke-antago-

perna. 'Identiteten'

3

Den sovjetiska konstitutionen av året 1916 definierar folket som 'de arbetande krafter'.

nistiska, och ehuru vissa av dessa kommer att försvinna helt under det kommunistiska tillståndet.
Redan på detta tidiga stadium tycks Maos "le-

ninismu ha ingåa en syntes med de slutsatser han
måste dra ur en realistisk bedömning av Kinas läge
som preindusuiellt och semikolonialt samhälle och
ur det kinesiska kommunistiska partiets nödvändigwis ambivalenta förhållande till det mer eller
mindre uborgerligt-progressiva folkpartietu Kuo
Min Tang under dess reaktionäre ledare Chiang
Kai-shek.

I j,tni 1949, när segern över Chiang Kai-shek
nästan var fullbordad, skrev Mao sin uppsats om
uFolkets demokratiska diktaturr.
"Folket" definisom
även efter kommunisternas seger
eras
bestående
av flera klasser: ,i nuvarande -skede i
Kina består folket av arbetarklassen, bönderna,
småbourgeoisin i städerna och den nationella bourgeoisin>.3 Bourgeoisin
en klass som inte borde
spelar en wefinnas i ett socialistiskt- samhälle
- icke-antagonistydig dvs. både antagonistisk och

tisk roll, och den behåller vissa möjligheter till

fortsatt existens och verksamhet.
Den kinesiska revolutionen, som håller på att
ske, genomförs i allians med de ,borgerliga krafterna>. Vi vill skapa ett nytt Kina, ett stort och
välmående folk med en tik kultur, säger Mao i
september 1949; men målet kan inte uppnås utan
samarbete med de borgerliga ,demokratiska, kretsarna i landet. Den icke-antagonistiska motsätt-

ningen mellan bourgeoisin och ulägre" klasser
kommer att driva denna uweckling genom ,fredligt tävlande" fnmät. "Papperstigrarna' däremot,
dvs. "reaktiondra och imperialister", är antagonister och måste besegras.

1956 utkom en skrift av Mao >Om de historiska erfarenheter av proletariatets diktaturr. Texten demonstrerar uwecklingen som har skett efter
de tidigare nämnda publikationerna. Den är skriven efter den zo:e partikongressen i Moskva och
innebär samtidigt en summering av Stalin-eran.
Mao konstaterar kategoriskt: det vore naivt att
anta att motsättningar inte skulle existera längre
i ett socialistiskt samhälle. Det socialistiska samhäl-

let uwecklar sig genom motsättningarna mellan
produktivlcafter och produktionsförhållanden, ja,
ddr finns även motsättningar mellan idealism och
3r
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materialism, mellan individ och kollektiv, mellan
centralism och demokrati, parti och partimedlem.
Motsättningarna leder fortfarande till kamp inom
folket
om än kampen antar andra former än i
klassamhället.
Inte nog med detta: även det kom-

munistiska samhället kommer

att ptäglas av

sä-

dana motsättningar mellan individer och grupper,
mellan idealism och materialism.
Tydligare än tidigare visar sig alltså i ry56 fus
text skillnaden i tänke- och talesättet mellan Kina
och Sovjetunionen. De flesta sovjetiska ideologerna
bestrider inte, att det finns icke-antagonistiska motsättningar även inom socialismen. Men desa motsättningar har enligt samma ideologer inte samma
karaktår som de har enligt Mao, och man drar
ej heller lika längtgäende konsekvenser ur dem.

Utprägldd ski.llnal,

Mao ansåg, att de existerande motsättningarna
måste lösas utgående ifrån och genom >massorna>
och intog även därmed er egen position. Stalin
hade med tydlig adress till Kina åtskilliga gånger
deklarerat, att mocättningar inom det socialistiska
samhället löses ovanifrån, genom partiet och staten, inte )genom folketu. Denna uppfattning tycks
inte ha ändrats avsevärt efter honom.
r957 visade sig den ideologiska konfliktens

vidd mellan Kina och Sovjetunionen ännu tydligare. Ett led i den kinesiska uppgörelsen med
'revisionismen' och Chrusjtjov (och med Gomulka,

Togliatti m. fl.) är Maos tal av den z7 februari
1957 >Om det rätta sättet att lösa motsättningar
inom folketu. Talet ionehåller bl. a. en analys av

Stalins "misstag>, sorn Mao i viss mån ansåg vara
oundvikliga, eftersom de ingick i mönstret av de
motsättningar, som uppstår vid uppbyggandet av
socialismen. Chrusjtjov däremot påstod, att Stalins
misstag inte hade någonting alls att göra med socialismen som sådan och ej heller skulle kunna

Talet understryker den fortsatta existensen

av

"motsättningar mellan oss och fienden och
motsättningar inom folketr. De föra är antagonisdessa

tiska, de senare är icke-antagonistiska, men kan
under vissa omständigheter anta antagonistiska

drag. En hel katalog av motsättningar inom folket
räknas upp, så t. ex. motsättningar mellan arbetarklassen, bondeklassen, de intellektuella och den nationella boutgeoisin, motsättningar både inom klasserna och mellan olika grupperingar av dessa. Motsättningar kan dessutom uppstå mellan statens, kollektivets och individernas intressen, mellan rege-

ringen och rnassorna, mellan demokrati och centralism, mellan ledare och ledda. Alla dessa mot-

sättningar existerar i det kinesiska socialistiska samhället, vars grundläggande intressegemenskap emellertid anses ligga djupare. Avsnitten är av stor
betydelse ur ideologisk synpunkt.4
Äv särskild vikt är satsen ,I vårt land är motsättningen mellan arbetatklassen och den nationella
bourgeoisin en motsättning inon folket. Den klasskamp(!) som pågfu mellan de wå är på det hela
taget en klasskamp inom folkets egna led." Motsatsen 'klasskamp' hade definierats av Lenin som
antagonistisk. Här har den blivit en icke-antagonistisk motsats.

Avsnitt 7 i detta tal av Mao handlar om kampanjen >Låta roo blommor blommau, ,Låta roo
åsiktsriktningar tävla> samt ulångvarig samlevnad
och ömsesidig tillsyn". Kampanjens mål sägs vara,
att ge folket möjligheten att skilja mellan det sanna
och goda å ena sidan och det felaktiga och dåliga
ä andra sidan. Genom ,diskussion, kritik och argumentering> enligt vissa kriterier, t ex. ,enhet
och centralismu som ,välluktande blommor>, skall
usmittsamma sjukdomaru bekämpas och marxismen växa. Mao erkänner, att marxisterna befinner
sig än så länge i minoritet i Kina. >Sanningen
uwecklas genom debatt mellan olika åsikterr, ef-

tersom "uwecklingen sker genom

motsatsernas

Även om den fria debatten endast skulle

upprepas.

kampr.

Bortsett från denna konkreta anledning innebät
talet en av Maos klaraste och sen dess normgivande
formuleringar av de sociala relationerna i samhället med dess dialektiska karaktär av antagonistiska
och icke-antagonistiska motsättningar; Mao uppuäder som en ny marxistisk rklassikerr.

n Betecknande för de kinesiska förhållandena (lfr senare kulturrevolutionen) är att 'de intellektuella' framställs som ,klass', varemot de i en mer uadidonell
marxistisk limeratur betraktas som rgrupp,, dvs. inte
definieras genom sitt förhållande till produktionsmed-
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användas som en lämplig metod att övertyga motståndarna, så är man vid denna tidpunkt tydligen
i Kina inte lika rädd för denna metods uppenbara risker som i Sovjetunionen.

Kritiken blev emellertid överraskande häftig,
även mot parti och regering. Motsänningarna i
det kinesiska sa-hället visade sig vara en påtaglig realitet. Man måste därför räkna, säger Mao,
med "långvarig samlevnadt under det kommunistiska partiets kontroll. Fastän alltså Mao betecknar
Kina som ea socialistiskt samhälle, så skulle borgerLga ideologier Iä leva kvar en länge tid. Skillnaden mellan den kinesiska och den sovjetiska uppfattningen ligger i öppen dag.

samhället, att det finns stora inkomstskillnader och
stora olikheter i arbetsvillkoren. Det socialistiska
samhället med dess motsättningar och alltjämt pågående klasskamp mellan bourgeoisi och proletariat
på politikens, ekonomins, ideologins och kulturens
område sträcker sig över en långr skede och korn-

mer att finnas under en lång tid framåt, enligt
Mao själv i flera århundraden.?
Kommentaren angtiper den sovjetiska rrevisionistiskar ståndpunkten under rubriken )antagonistiska klasser och klasskamp existerar i Sovjetunio-

nenr. Det sägs, att redan Stalin awek ufrån den
marxistisk-leninistiska dialektiken i sin uppfattning om klasskampens lagar i det socialistiska sam-

hället, och ignorerade förekomsten av antagonistiska klasser

Reool*ioneu peritanenr

En ytterligare för denna skillnad avslöjande formulering är talesättet orn den >permanenta (oavbrutna) revolutionen), som påminner om Trotskiis
i Sovjetunionen som häretisk och ännu 1937 även
av Mao awisade tanke. Detta begrepp >rehabiliteradest så småningom i Kina; innebörden hos Mao
åir aa det kommer alltid att finnas en obegränsad
följd av revolutioner inom samhället, även i det
framtida kommunistiska samhället

Efter talet

6

r9t7 finns det flera dokument

^v dessa tankegängar, men de åir
som vidareutvecklar
inte avfattade av Mao själv, utan beskrivs som utarbetade ,under kamrat Mao Tsetungs personliga
ledningr, en formel som tycks beteckna en texts
överensstämmelse med partilinjen,o

I en av dessa

texter, en rkommentaru av äret t964 ug6 Cfuusjtjovs falska kommunismr, upprepas, att klasser och
klasskamp existerar i det kinesiska socialistiska

! Här används

begreppet i första hand mot 'byråkratism och institutionalism,. Trotskij däremot syftar
på'världsrevolutionens' oavbrutna utvidgning.
o Några av dessa texter ingår i en 1965 i Peking utkommen samling av dokument 'The Polemic on the
Geoeral Line of the Ioternatiooal Communist Movenent', innehållande kioesiska brev, kommentarer och

i

Sovjetunionen. Under Chrusjtjov påi Sovjet ha förstärkts; ttya antagonistiska klasser sägs ha växt fram. Cfuusjtjovs
påstående, aa Sovjetunionen sedan 1959 har rinrätt i det omfattande kommunistiska uppbyggets
period, för att nä kommunismen om zo år, avböjs
därför med eftertryck: det är otänkbart, an ett samstås klasskampen

fu pråglat av klasska-p,
skulle vara kommunistiskt eller ens ha överskridit röskeln från socialism till kommunism, nätmare
bestämt till >det kommunistiska uppbyggets pehälle som fortfarande

riodu. Den kinesiska källan fastslår

kategoriskt:

rPå sin nuvarande ekonomiska uwecklingsnivå befinner sig alla socialistiska stater långt, låagt borta
från kommunismens högre stadium.u !a, man gär
ännu ett steg längre: Sovjetunionen representerar
i kinesiska ögon ren variant av bourgeoisisocialismen,. Kina dåiremot gör anspråk på att leda den

i världen. Orsaken bakom
denna syn är alltså inte endast den här icke behandlade sovjetiska linjen av en ,fredlig samlevnad med
de kapitalistiska staterna>, utan i lika hög grad
den refererade konuoversen om motsättningarna
inom det socialistiska samhället.
Under kulturrevolutionen spelar motsättningskommunistiska rörelsen

sovj. svar.

en mycket viktig roll, eftersom kulturrevolutionen just anses som oklas-

val.

rade politiska ledarskiktet i den mån det visar alltför byråkatiska tendenser. Den betecknas som

Bo Gustafsson skriver i inledningen till sia urval
av 'Mao Tsetuog, Politiska skrifter, (Stockholm 1967),
att 'det kommunistiska samhällets aqkomst måste snarare förläggas till år z5oo än år r98o.,
De flesta
av de här ätergirna Mao-citaten år tagtt-ur detta ur?

zI -

?ozlz8

fenomenet givewis

kampr, fastän begreppet här inte i alla avseenden
svarar mot uaditionella föreställningar. Kulturrevolutionen riktar sig framförallt mot det etable-
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kamp mellan de rröda, och ,experterna>. Mao
själv framhävde ry66 i cenualkommittån >betydelsen

Den däri liggande livssynen har i dag sitt stöd
hos starka politiska regimer. Dess maoistiska form
är den farligaste. Samhällslivet sägs försiggå i en
permanent rörelse. Den eviga revolutionen förkla-

i

tas vara den enda vfudiga och eftersträvansvärda
versionen av mänsklig samlevnad. Medan den moskovitiska formen av kommunistisk doktrin ännu

neserna är tydligen inte

villiga att

acceptera den

Sovjetunionen rådande elit-parti-ideologin, vilken
redan Trotskii kritiserade hos Lenin.
Hur mycket Mao Tsetungs dynamiska och >vo'
luntaristiska> personlighet själv är engagetad i kul-

turrevolutionen,

är

osäkett.

Hur

mycket av den

bakomliggande ideologin, läran om motsänningarna, är hans egen, om den är ,typiskt kinesisko eller rentav marxistisk, är omstritt. De stora
såväl vertikala, t. ex. regionala olikheterna som de
traditionella horisontella, dvs. sociala skikten i det
kinesiska samhället måste utöva ett avgörande inflytande vid udormandet av själva ideologin.
Ideologierna i Moskva och i Peking visar påtagliga skillnader. De båda såndpunkterna är defi'
nierade som klatast i Maos tal, ryt7 och genom
,studiehandbokenu

r9i8. Vill

man förstå en kom-

munistisk ideologi helt, måste man sätta in den i
de politiska sammanhang i vilka den proklameras.
Ideologi och politik stfu i intim växelverkan med
varandra. Politik är ideologistyrd, men samtidiSt
styr den sin ideologi.

Klaat Milgeld

Hotad humanism
Vid. Förb*ndets

lh

kristen bamanisnt ocb förban'

för b*te, tatnllälltlia

gemensamma konlerent

rj-t6

au-

r. Den i västerlandet uaderade humanistiska
i dag hotad från wå håll.

kul-

å LiangsAile Folkbögtkola under tiden
gatti tgTo giord.es föl1and.e inlägg'
nrren är

Urifrån hotar ett levnadssätt som vill vata renod'
engagemang, en entusiasm som inte är beredd
att läta sig ställas mot väggen, inte villig att ut.
sätta sig för kritisk granskning, ja, inte benägen
aa utgå från insikt och objektkontakt' Livet skall
i sig själw ha sin mening. Det skall bara pågå

lat
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Engagemanget anses beryda allt.

av teorin om motsättningar, klasser och

klasskamp i det socialistiska samhälletu, motsättningar som skall lösas på ett fredligt sätt just genom denna ,stora proletära kulturrevolutionu.s Ki-

d.ets

och inte på något sätt vara ett utslag av vetande.

räknar med ett inomhistoriskt harmoniskt sluttillstånd mot vilket samhället ät på väg och i vilket
det kommer att stanna, vill den pekingska udormningen absolutifiera själva rörelsen. Vilken kuslig
motsats framträder inte, när vi kristna ber för våra
avlidnas eviga vila och när Mao proklamerar den
permanenta oron. Längre kan ingen avlägsna sig
från kristna principer. Peking Zir en levande attack
på humanismen (vilket dock inte utesluter att även
här les extråmes se touchent).

Det finns ett annat hot som ser ut att vara
ännu farligare. Det kommer nämligen inifrån. Sedan omkring zoo är g& vi i västerlandet i växande
grad den erfarenheten att vi har svårt att förstå
varandra. Så mångskiftande är de proklamerade,
propagerade eller helt enkelt faktiska livsåskådningarna. Vi lever i en förbistring som är värte
än den babyloniska. Det är inte i språket som vi
har förlorat varandra. Det finns ju i dag fler människor än under andra epoker som kan tala främmande idiom, som alltså på det linguistiska planet
finner vägen till medmänniskorna. Men när vi har
råkat ifrån varandra, har det skett i det skikt som
ligger bakom den språkliga utformningen av t^nkarna och erfarenheterna. Det är de outtalade
förutsättningarna för våra samtal som inte längre
stfu i överensstämmelse med varandra. De overbaliserade bakgrunderna för utbytet täcket varan&a
inte längre. Det är inte utan skäl som dagens filosofer brottas med problemen kring a priori. De
vill få reda på hotets ursprung. Någonting stämmer
inte längre i våra mellanmänskliga relationer. Den

"

Schweizaren

Giovanni Blumer, som siälv bodde i

Kina under denna period, har skrivit en mycket insatt beskrivning av kulturrevolutionen under r9651967: Giovanni Blumer, Den kinesiska kulturrevolutionea 196517, Stockholm ry69 $tän tyska, Frankfutt

re68).
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omfattande västerländska
har

fallit

förståelsegemenskapen
sönder. Humanismen är hotad.

z. Den är verkligen det. En påminnelse om vari
vår humanism egentligen består, skall tydligt visa
det

Grekerna har lagt grunden till den europeiska
människosynen. Och den grekiska kulturen kan
med en lätt förenkling
återföras till wå grunddrag.

-

För d,et lörsta var det >nous> som stod i medelpunkten för uppmärksamheten och fann en betonad uppskattning. Nous
förnuft, Geist, insikt,
- den grekiska termen
eller hur man nu vill återge
är den fötmäga med vilken människan får
grepp
om sin situation. Att ta hänsyn till saker och
ting sådana de är, att känna till vad som sker,
detta möjliggörs genom nous, och detta var för
grekerna grundvalen och utgångspunkten för allt
mänskligt görande och låtande, betingelsen för allt
annat som människan kunde tänka sig att lyckas
med, ända till de mest extatiska livsformerna. Logiken var enligt Aristoteles ,organonn, det instrument med vilket människan kunde arbeta sig fram
till säker kunskap, till den verklighetskontakt som
man har som bas för att kunna ustå påu, alltså
till ,epist6meu ("vetenskap>, som dock inte uteslutande får tolkas enligt dagens id6 om exakt vetenskap). Enligt Platon har människan i livet före
detta fått skåda id6erna, så att all jordisk kunskap
blir en anåmnesis, en återerinring om det som en
gång skådats. Enligt samme Platon är det filosoferna som bör härska i samhället, de människor
alltså som har kunnat förvärva den djupaste och
största kunskapen. Nous i medelpunkten, det var
det första grunddraget av grekernas världssyn.
Och för d.e, and.ra pågick livet hos grekerna i
mellanmänskliga möten. Det var i dialogen individerna fann sig själva. När Platon sktev sina filosofiska verk som dialoger var det inte en litterär

tillfällighet, det var inte heller endast en frukt

av

hans konstnärliga gestaltningsförmåga. Platons dialoger var inte endast nedtecknade eller imaginära
samtal, de var samtidigt en levande bekännelse till

att människan blir sig själv genom ,dialogizesthaiu, genom att samtala med andra. Aristoteles,
Platons främste elev, har utuyckligen uttalat sig

3

-

702838 Credo

om dialogens princip då han kallade människan
för ett >z6on politik6nu, en gemenskapsvarelse. Härvidlag söktes den mellanmänskliga kontakten visserligen som ett möte mellan olika personer, men vad som avsågs var att med varandra kon-

frontera de olika ul6goi", de olika sakliga synpunkter för vilka de mötande personerna stod. Syftet med den i Grekland odlade dialogen var att den
skulle föra till en utsöndring av sådant som visade
sig inte passa till objekten och att i en högre syntes sammanfatta de element som var förenliga med
varandra.

Nous och dialog, därmed är den grekiska humanismens kärna beskriven. Kr/fiend,omen medförde en stegring. Det vore en lockande uppgift

att dra linjerna fram frär. den grekiska till den
kristna humansimen. Det kan här endast i all korthet antydas, att enligt den johanneiska förkunnelsen logos
ordet som ett framträdande av nous
- gudomligt, ja, logos lr Gud, ,the6s
ar nägot

-en ho l6gosr, och att samme Johannes i

samma

hög grad den europeiska humanismen är

hotad.

första kapitel av sitt Evangelium bekänner sig till
att >l6gos sarx eg6netou, aft ordet blivit kött och
därmed har antagit den materialitet som är villkoret för all specifikt mänsklig gemenskap.
Inför här f.rarnlagda fakta är det uppenbart i hur

förs helt naturligt till frågan: aal. skall ai
Yi är väl ense om dtt vi inför faran måste
göra någonting. Humanismen är något väster-

3.

Vi

göra?

ländskt. Men samtidigt tycks västerlandet med sin

humanism ha nått utöver sig självt, åstadkommit
något som har betydelse för alla människor, som
alltså inte kan tillåtas gä fötlorat. Fast den är europeisk, är den humanism i vilken vi lever något
övereuropeiskt. Viljan att göra någonting har alltså
en bärkraftig grundval.
Och uad, vi kan göra, om detta ger saken själv
en fingervisning.

När å ena sidan humant liv fungerar i dialog
och när ä andra sidan förutsättningarna för en
långt gående förståelse oss europ6er emellan håller
på att tyna bort, så kan räddningen endast komma
från en återupprättad dialog. Vad som i större

bar gätt förlorat kan endast återvinsmå kretsar, eventuellt i samtal på tu man

sammanhang

nas

i
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hand. Låt oss alltså söka oss till varandra i den
konkreta mänskliga omvätld i vilken var och en
av oss lever. Låt oss vara tålmodiga nog att eftersträva en fördiupad förståelse med de människor
vi omedelbart umgås med. Härvidlag är en sak avgörande. Redan i våra små sammanhang får vi inte
slå oss till ro med att ha roligt tillsammans. Det
gäller att inleda dialoger i ordets ursprungliga me-

ning. Olika saksynpunkter måste konfronteras och
harmonieras. Stegen kommer till en början att bli
korta. Men ingen annan väg kan föra oss närmare
målet.

Vilbelrn Köster

Pä väg

än annat denna känsla. An ha känsla för mysteriet
är inte detsamma som aft förneka hur nödvändigt
och storslaget det dr att människan bemödar sig
om att l*a kånna tingens och andens universum,
utan det betyder att man accepteraf att bemöda sig

även nät man ställs inför sådana problem

ett

föremål man äger och har rätt till! Som om uon
vore en sak, alldeles som en plånbok man kan
tappa bort och få tillbaka på inlämningen för hittegods! Tron är snarare ett helhetssätt att vara: endera är man troende eller också upphör man att
tro. Men detta sätt att vara är inte något statiskt,
inte något en gång föt alla givet Om så vore skulle
tron verkligen vara ett föremåI. Men den är en
uvandring,r. Vad vill det säga? Det betyder att man

aldrig definitivt kan tillägna sig uon. Detta sker
inte fömän den en gång, enligt Paulus, övergår i

i

evigheten. Man måste

alltid erövra den, det vill säga man måste alltid be
om den och ta emot den som en gåva Gud ger
för intet. Man måste därtill alltid fördjupa den.
Den kommer alltid att vara ett dunkelt sken och ett
lysande dunkel, en återspegling, som samme Paulus

tills vi ser Gud ansikte mot ansikte. Men
att uon är en vandring beryder också att vi steg
för steg upptäcker den och att Gud ger oss den på
säger,

samma sätt. Vissa människor, som säger att de inte

uor, är därför på väg mot tron. Åndra, som påstår
att de tror, står i själva verket stilla, om de inte
rentav är på tillbakagång.

Här skulle jag nu ttilja meditera över några av
fötsta steg på trons väg. De är nödvändiga

som

man inte kan finna någon lösning på, fundamentala problem som förblir ogenomträngliga.
Vad ät vaxat, detta att något finns? Hur kommer
det sig att varat övetgår i existens? Även om utvecklingen kan beskriva de successiva faserna i det
existerande varat utifrån ett urelement, hur har
detta urelement kommit att vara? Hur skall man
kunna göra reda för den organiserande kraft rcm

har lett uwecklingen? Vilken är den

Att tro? Att förlora tron? Som om tron vore

den saliga åskådningen

riet I vår tid av revolutionerande tekniska framsteg
och erövring av vår vdrld saknar vi kanske mer

egendom-

liga verklighet som vi kallar ande, och som vid
ett visst ögonblick i uwecklingen visar sig i existensen? Vilken är denna andens makt, kunskapen
som förmår gå ut över sig själv och samtidigt

inom sig göra universum till sitt, som på något sätt
kan förena sig med och gå upp i andra? Vad är
kdrleken som driver den inkarnerade anden att förena sig med sin like till en enda varelse? Hur
kommer det sig att anden, som i sig är universell,

erfar att den är begränsad

till

materiens villkor

och nödsakad att begagna sig av kroppen sortr rnedium? En lång rad frågor som vi inte kan besvara
bättre än grekerna på 6oo-talet före Kristus. Och
vi förståt heller inte hur vi skulle kunna ge svar
på dem. I vår triumferande civilisation, som gripits av yrsel inför allt sitt skapande, undviker vi
att ställa dem, och vi låtsas att de är falska
problem. Men om vi går till botten med denna
attifyd, skall vi i verkligheten se att de är olösliga problem, som vi slår bort därför att vi inte
vill erkänna att det finns sådana.
För övrigt finns det en hållning av s. k. tro som
går ut från samma naiva rationalism som den som
förkastar mysteriet, en tro för vilken zlkrr.g dr
klart, geometriskt, bevisat, utan mysteriurn, utan
problem. En tro utan förvåning, kan den ännu kal-

dessa

las tro?

som en första drivfjäder för att vi skall kunna gå
vidare på denna väg.
Detta gäller först och främst känslan för myste-

I varje fall är denna förvåning inför varats mysterium en psykologisk förutsättning för tron, inte
ett första steg på uons väg. Första steget på den
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vågen

ät en fräga om människans och mänsklig-

hetens mysterium, en fråga som bottnar

i

ångesten,
hälsosam

inte i en patologisk ångest, utan i en
smärta. Helt visst verkar frågan banal, men

den

upphör aK vara banal, då den är upplevd, upplevd
i smärta som utgår från skandalen inför människans situation och hemligheten med hennes skick-

else. Varför förundras vi över vårt medvetandes
liv, som är reflekterande, i stånd att älska och som
slår sig blodigt mot lidandets mysterium, mot tidens mysterium som förbrukar detta medvetande,
mot dödens mysterium som förnekar det, mot en-

i den mest fullkomliga kärleken?
Varför denna vanmakt som hindrar mig att förverkliga mig själv i skönheten, i godheten, i harmonin, i glädjen? Varför detta människans raseri
att förstöra sig själv i brott, i ondska, i ständiga
krig som blir värre och värre? Vi har en obewingen erfarenhet av vatats och livets
lig känsla
- tingen inte borde vara sådana som
lcav
att
de är,- att lidandet, tiden, ondskan, fulheten, kriget, det moraliska onda är skandaler inte bara för
förnuftet utan även för livet självt.
Vi kan inte göra annat än lida av detta. Detta
lidande är redan det en nåd. Tron föds ur denna
smärta. Dätpä har vi ett beundransvärt exempel i
Israels andliga historia. Under hela den tid man
samheten även

Denna smärtsamma väntan är redan eo bön till
det ljus som man ännu inte kan sätta något namn
på.

Som ett första steg på tons väg måste denna
hållning följas upp på den långa vandringen i upptäckandet av Guds mysterium och Guds planer
med människan. Trons ljus kommer alltid att vara
mysterium och mörker, ett inre sönderslitande som
hindrar oss från att intätta oss i en tro som man
äger som en sak, en smärta som under hela vårt

jordeliv utgör vårt sätt att delta i fördjupandet
och rotandet av den Guds oförskyllda gåva som

uons ljus är. Jungfru Maria förstod inte

vad

Kristus sade som barn, men hon >gömde allt deaa
i sitt hjärtan, ett hjärta som redan var genomen utmärkt bild för vår
borrat av ett svärd
- som en gåva och född i
ödmjuka tro, mottageo
oss genom den smärta som är det djupaste i oss.
t Robert Rouqaette SI

Evian-les-Bains
En frarnoåend,e saensA kyrkonzan had.e arsptungligen loaat en artiäel Iör Cred.o om sin syn på
Eaian, Eftersorn d,en utloaade artikeln inte anlän,

väntade på Kristus, var Israels samvete sönderslitet av en skandal. Å ena sidao hade Gud uppenbarat sig som den saliggörande, han hade utlovat
lyckan åt dem som uppfyllde hans kärleks lag. Å
andra sidan visade den dagliga erfarenheten, att
detta saliggörande inte blev förverkligat, att de
tättffudiga of.ta vat olyckliga, att de onda blev upp-

till red.aktionen ba.r en med.lenz aa sekreteriatet för
d.e Aristnas återföreni.ng uälailligt lämnat föl,jand.e

fyllda med den jordiska glädjen. Därur växte den

generalsammanuäde med det dubbla syftet att fast-

ångest som kommer

och som hårdnar

i

till

uttryck

i

så många psalmer
Predikaren och Jobs bok. Is-

i

raels hållning är Jobs, nät han sätter handen för
munnen inför människans ödesmysterium. Det är
en väntan i smärta. Vad Simone \fleil med ett grekiskt ord kallar för hypomone det vill säga en
förväntan, en uppoffran i tystnad, en dunkel förtröstan på livet och kärleken uots det som visar
sig i sinnevärlden. Denna korsfästa och samtidigt
förtröstansfulla förväntan i mörker var nödvändig
för att Kristi ljus skulle kunna uppenbara sig i
historien.

red.ogörelse,

Lutherska världsförbundets femte generalförsamling ägde rum i Evian-les-Bains i Frankrike den

14-24 j:;Ji ry7o (jft Credo 5r, r97o, r5r).
Vart 7:e år håller Lutherska världsförbundet ett

ställa förbundets aktionsptogtam och att välja exekutivkommitt6, förbundets ledande organ. För närvatande omfattar sammanslutningen näta 5j miljoner lutheraner. Utöver dessa räknar man med att
det finns ytterligare zo miljoner lutheraner som
inte är anslutna.
I Evian hade zro röstberättigade ledamöter mött

upp, alla utsedda av vederbörande kyrkor. Asien
och Åfrika hade sänt z7 delegater var, Europa
r12, Nordameika 33, Latinamerika rr. Dessutom
hade mötet samlat 3z officiella besökare, r r j experter, 16 observatörer, jo stabsmedlemmar och
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rz6 journalister. För första gången var ungdomsdelegater med till ett antal av 4o. Deras närvaro
väckte en viss uppmärksamhet och fick inflytande
på konferensens förlopp.
Den katolska kyrkan vat representerad genom
fyra observatörer, professorerna Heinrich Fries ftån
lliinchen och 'Walter Kasper från Miinster

samt

pastorerna John Hotchkin från USA:s ekumeniska
kommission och Dr August Hasler från enhetssekre-

i

Rom. Dessutom hade representanter för
i Konstantinopel och Moskva kommit
dit liksom även från det rumänska patriarkatet, den

tariatet

pauiarkaten

Anglikanska gemenskapen, de reformerta kyrkornas

världsallians, Kyrkornas världsråd och Tysklands
förenade evangeliska kyrkor.

Lösenordet

ut i

för

generalförsamlingen

var

rsända

världen>. Ämnet behandlades från tre syn-

punkter: sända

ut för

evangelisation, det ekumei dagens sam-

Det som omedelbart tilldrog sig åhörarnas uppskatming i kardinalens tal var hans värdering av
Luthers person och Luttrers verk samt den bild
han tecknade av en framtida närmarc gemenskap.
Kardinalen underströk att dialogen mellan katoliker och lutheraner om prästämbetet och eukaristin
har fört till goda resultat och han fortsatte: ,Varje
uweckling som förbättrar samförståndet ter sig som
ett väsentligt bidrag till vad vi är angeLägra om,
nämligen att närma oss det ögonblick då vi gemensamt kan iira Herrens natward som skapar enhet.u

Generalförsamlingens verkställande kommitt6 i
Evian har kommenterat kardinalens tal på följande
sätt: >Lutherska världsförbundets femte generalförsamling hälsar med tacksamhet kardinal N7illebrands' och de katolska observatörernas närvaro. I

kardinal N7illebrands' person ser generalförsam-

niska uppdraget, ansvarig närvaro

lingen ett tecken på det växande

hälle.

mellan den katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna och en uppmuntran till att ytterligare driva
den broderlighet framåt som är efterlängtad i våra
kyrkor. På så vis kommer kyrkorna att fullfölja
sin gemensamma uppgift och aktivitet i världen. Samtidigt ser vi i kardinalens närvaro mer än
en symbolisk ekumenisk gest. Vi är djupt tacksamma över att kardinalen i sitt anförande inför
generalförsamlingen har tillägnat sig sessionens lö-

Presidenten för enhetssekretariatet i Rom, kardinal Jan 'Willebrands, var inbjuden att hålla ett
anförande

inför generalförsamlingen. Hans inbjuför vilka framsteg som gjorts i

dan är belysande

relationerna mellan katoliker och lutheraner efter
Lutherska världsförbundets generalförsamling i

Helsinki

i

augusti r963.

Efter Helsinki uttryckte Lutherska världsförbundets exekutivkommitt6 i Reykiavik en önskan om
aft ta upp en dialog med den katolska kyrkan.
Ar ry65 konstituerade sig en officiell arbetsgrupp

med Roms och Lutherska världsförbundets godkännande. Arbetsgruppen hade sina första sammanttäden 1965 och ry66 i Suasbourg. På grund av de
kontakter som då åstadkoms kunde studiekommissionen 'Evangelium och kyrka, bildas. Sedan kommissionen Iån ry67 haft fyra sessioner räknar

man med att våren

ry7r fä en

detaljerad slut-

Kardinal \flillebrands behandlade i sitt anförande i Evian generalförsamlingens lösenord med

i
i

den katolska tron.

flan

belyste kyr-

världen och när det gäller männi-

skorna på grundval av den doktrin som Åndra
Vatikankonciliet har formulerat och anförde som
stöd det Sankt Paulus skriver om människans försoning med Gud och hennes befrielse i Kristus.
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presterat

ett ovärderligt bidrag

,Med särskild uppmärksamhet har vi tagit del
av kardinalens ställningstagande angående l\{artin
Luthers person och hans teologi. Vi är medvetna
om den stora betydelse det har att en framstående
representant för den romersk-katolska kyrkan vid
detta tillfälle pläderat för en mera balanserad värdering av reformatorn och av reformationen. I och
med att kardinalen har tagit den moderna katolska

Luther- och reformationsforskningens resultat

rapport.

utgångspunkt
kans uppgift

har
till vårt arbete.>

senord. Han

samförståndet

på

tagit ett avgörande steg mot en djupare och långt bredare kunskap om våra kyrkor.
Detta är vår övertygelse. Samtidigt är vi medvetna
om att kärlekens och sanningens krav bör känneteckna samförståndet och att det följaktligen är nödvändigt att öppet erkänna de skiljaktigheter som
fortfarande består i värderingen av reformationen
olika
och spänningarna i kyrkans praktiska liv
alLvar har han

-
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i

olika världsdelar. När vi söker att få klarhet om
skiljaktigheterna, upphäver det inte utan skapar
förutsättningarna för samförstånd; i stället för att
hindra samstämmigheten främjas den. Samma sanningens och kärlekens krav medför att vi såsom
lutherska kristna och lutherska samfund erkänner
att reformatorernas omdöme om den romersk-katolska kyrkan och hennes teologi inte var helt fritt

i
Vi beklagar i

från polemiska förvrängningar som delvis

våra

dagar fortlannde är levande.
sanning de kränkningar och det obehag som polemiken har vållat våra katolska bröder.u
,Med tacksamhet påminner vi oss hans Helighet påven Paulus VI:s förklaring under Andra Va-

tikankonciliet, då han framförde sin bön om förlåtelse och sin förhoppning att vi skulle glömma
alla kränkningar som den romersk-katolska kyrkan
har gjort sig skyldig till. Även vi ber tillsammans
med alla kristna om förlåtelse enligt vad Herren
har lärt oss i sin egen bön, och inriktar hela vår
kraft på
tala ett klart, värdigt och kärleksbe-

^tti

stämt språk

allavära samtal.,'

Generalförsamlingens verkställande
kommitt6
har senare fattat beslut om att framlågga följande
rekommendationer och fätt alla delegaternas in-

stämmande däri. uVi rekommenderar att dialogen
mellan Lutherska världsförbundet och den romerskkatolska kyrkan fortsättes i lämplig form, även efter det att de för närvarande arbetande och de redan planerade studiekommissionerna har avslutat
sitt arbete.u
Utöver telationerna mellan lutheranerna och den
katolska kyrkan var förbindelsen med de refotmerta
kyrkorna föremål för särskild uppmärksamhet. Den
verkställande kommitt6n åberopar sig på de samtal som under många fu har förts kyrkorna emellan och uppmanar Lutherska världsförbundets medlemskyrkor att ta konkreta steg för att komma till

klarhet i följande punkter: r) överensstämmelsen
mellan lutheraner och reformerta i tolkningen av
Evangeliet, z) den ur den teologiska utvecklingen
resulterande betydelselösheten hos tidigare uttalade
doktrinella förkastelsedomar, a) full altar- och predikogemenskap mellan lutheraner och reformerta.
Sådana förslag, liksom även de planer som finns
på en dialog med metodister och baptister samt
de redan existerande kontakterna med anglikanerna

och de ortodoxa kyrkorna, visar tydligt Lutherska

världsförbundets växande engagemang i ekumeniken. Utöver allt detta stod någonting annat i blickpunkten för generalförsamlingen i Evian: de mest
påträngande sociala och politiska problemen i världen av i dag. En hel rad resolutioner har antagits
i sammanhanget där man gör allvarliga försök att

ta ställning till problemen. Framför allt var det
förslaget om att Nobels fredspris skulle utdelas till

ärkebiskop Helder Camata och fördömandet av all
rasdiskriminering och ringaktningen för de mänskliga rättigheterna. Den sistnämnda resolutionen antogs med speciell syftning på Brasilien.
Efter elva dagars överläggningar avslutades generalförsamlingen med val av ny exekutivkommitt6
och ny president. Till president utsågs Dr Mikko
Einar Juva, professor i kyrkohistoria vid universi-

i Helsirki.
Avslutningsvis kan sägas, att generalförsamlingen i Evian får betraktas som en viktig etapp
tetet

på vägen

till

att förbättra relationerna mellan katotill de be-

liker och lutheraner. Den måste räknas

tydelsefulla ekumeniska evenemangen i vår tid.
Gianfrancetco Arrigbi

Ekumenisk sammanslagning på väddsnivå
Kort efter Lutherska världsförbundets generalförsamling i Evian (jfr artikeln härovan) höll Reformerta världsalliansen sin zo:e generalförsamling
i Nairobi, Kenias huvudstad (zo-3o augusti r97o).
Det var redan betydelsefullt att de reformerta
kristna stod fast vid det beslut de fattade under
den föregående generalförsamlingen

i

Frankfurt år

ry64, ndmligen att nästa sammanträde skulle äga
rum i ett land som tillhör den tredje världen. Men
av mycket stötre betydelse är det som skedde under själva generalförsamlingen: Reformerta världsalliansen förenade sig med en annan kristen världsorganisation, det Internationella kongregationalistrådet. Under omkring tio år har saken förberetts.
Nu i Nairobi kunde det genomföras. Sedan augusti
r97o finns det ett kristet världsförbund mindre,
ett påtagligt, ekumeniskt resultat. På församlingsplanet har det skett f.lera gänger under de senaste
åren (jfr Credo 5r, r97o, roz). För första gången
har det nu hänt på världsplanet.
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Den Reformerta världsalliansen,

i

de anglosax-

iska länderna kallad den ptesbyterianska alliansen,

kom till år t87t och är alltså äldst bland
protestantiska världsammanslutningar. Efter sammanslagningen med kongregationalisterna
som
grundade sitt internationella råd än 1949är
den oya alliansen nu också den till antalet -största
gruppen inom världsprotestantismen. De rr4 medlemskyrkorna i Reformerta världsalliansen (med
sammanlagt omkring 5o millioner kristna) har nu
förenats med de 2r joo kongregationalistiska lokala menigheterna (med omkring 6 millioner med-

riksdagar, inom religiösa samfund och politiska
partier, vid lärosäten och på tidningsredaktioner
runt om i Europa har USÄ åberopats, lovprisats
eller slagits sönder och samman. Frägan om tolkningen av det rätta tillståndet i republiken har
ständigt rests på nytt, om USÅ:s institutioner utgöt gängbara förebilder för Europa, om USÅ:s utveckling förebådar Europas. Förutsägelser om
USÅ:s snara sammanbrott har duggat lika tätt som
profetior om dess oundvikliga storhet
Man kan ftäga sig vad som orsakat denna upp-

kan i dagens läge tyckas givet.
terrorbalansens och nykolonialismens tid spelar
USA en självklart aktiv roll som ekonomisk och
politisk världsmakt. USA är väl inordnat i klasskampen. För hundrafemtio år sedan var det icke
så. Då var USA fortfarande ett nytt, endast delvis civiliserat land, som nyligen men med häpnadsståndelse. Svaret

I

lemmar).

Den organisatoriska sammanslagningen

upphä-

ysl

irls skillnaderna
ilrninstone än så länge
- reformerta och kongregationalister.
De remellan
formerta kyrkorna, mänga av calvinskt ursprung,
har en synodalförfattning som stadgar att synodens
beslut är bindande för de anslutna lokala församlingarna. De kongregationalistiska synoderna har
däremot endast rådgivande funktion; de lokala
,kong;regationernau, församlingarna,

är

väckande snabbhet inlett sin industriella expansion.
Både ekonomiskt och politiskt var det ett experi-

mentfält. Staten hade uppstått genom en revolu-

ningar finns kvar, men splittringen har minskats.

tion, och det historiska arv, som den hade att släpa
pä, var inslränkt till ett minimurn. Dess institutioner kunde tyckas härleda sig inte från historiskt framvuxna korporationer utan från naturliga
rättigheter. Ett förvånat Europa såg politiska partier i en till synes fredlig strid om makten. För
de stater, som genomled witerna efter r8r5, N7ienkongressen och den heliga alliansen var detta en
förbluffande syn. Det var lätt att uppfatta USA
som en exponent för den nya tiden och Europa

En exemplarisk ekumenisk prestation.

som något gammalt och nedslitet.

autonoma.
I trosfrågor känner sig reformerta kristna bundna
till gemensamma bekännelseformler, kongregationalisterna erkänner däremot endast tron på Kristus som enaride element. Sinsemellan har alltså

medlemmarna och de lokala grupperna en mindre
fast förbindelse än i reformerta sammanhang. Trots

allt detta hade de tongivande männen i Nairobi
mod nog att ta steget ut till sammanslagning. Spän-

Bengt Tborell

Att tycka om Amerika
Nils Runeby: Den nya arirld.en ocb

d.en garnla.

Ämerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige
r8zo-r86o. Studia historica upsaliensia XXX.
Svenska Bokförlaget 1969, 5or s., kx 49: -.
Amerikas Förenta Stater har under sin snart tvåhundraåriga tillvaro som självständig nation haft
en sällsynt iöraäga att uppröra sinnena. Alltifrån begynnelsen har en ström av besökare sköljt

Till allt detta kom, att allt större skaror av europ6er sökte sig till USA inte bara som resande iakttagare utan som emigranter. Tyskland och Frankrike, England, Irland och Norge fick tidigt släppa
till betydande kontingenter. Detta reste en rad nya
problem. Skulle man i Europa helt enkelt låta utvandringen ha sin gång? Dep kanske var en historisk nödvändighet, ett verk av försynen? Kanske
borde man hjälpa världsanden genom att ordna organiserad uwandring? Man frågade sig också yrvaket, vilka det var som uwandrade. Var det folk,

över den amerikanska kontinenten, iakttagande, no-

som det i grund och botten var skönt att bli av
med, eller var det välbärgade och etiskt högtstående människor, sorn av olika orsaker tvingades

terande och kritiserande.

bort?
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Det kanske kunde hävdas, att uwandringen var
ett tecken på, att något var ruttet i hemlandets

politiska och ekonomiska system, och

att

man

borde lära av Amerika. Men detta var synnerligen
omstritt. Söker man verka för att införa t. ex. politiska partier och allmänna val, kommer man att

rinplanta galna tänkesätt och grundsatser och
framför allt att döda kristendomens liv och utsläcka dess andau, förklarade Peter Fjellstedt r85o.
Skulle man överhuvud tillåta, att samhällsbanden
så uppluckrades, att folk ostraffat fick lämna fosterlandet? Var icke uwandring att likställa med

revolt? Samtidigt stod det paradoxalt nog klart,
att de samhälleliga banden i frihandelns och näringsfrihetens tidevarv redan var uppluckrade, och
att uwecklingen inte kunde vridas tillbaka. Och
hur var egentligen USÄ beskaffat? Där härskade
en hänsynslös materialistisk anda, där hade endast
rikedomen en betydelse, där fanns en klasstruktur,
genom vilken kapitalisten förtryckte den medellöse. Var detta bättre än Eutopas gamla stater?
lag har försökt, att i min bok för Sveriges vid'
kommande fånga något av denna debatt och att
gruppera den. Boken handlar icke om opinioner
utan om argument. Materiaiet är hämtat från den
förhållandevis begränsade gruppen av skrivkunniga
personer och bestfu främst av resebestrivningar,
dagböcker, brev, diplomatrapporter (de svenska di'
plomaterna tyckte intensivt illa om USA), tidningar, broschyrer och officiella aktstycken. Det
har förvånat mig att under denna tidiga period i
den svenska emigrationens historia finna ett så rikhaltigt och ett så varierat material. Det kan inskjutas, att utvandringen före 186o är uots Vilhelm Moberg förhållandevis litet känd. Den har
huvudsakligen intresserat kyrkohistoriker och först

genom Nils W'illiam Olssons redovisning i >Swedish passenger arrivals in New York r8zo-r85or,
(tg6l) har vi fått grepp om dess ungefärliga omfattning. Man får också minnas, att emigrationen
före 186o hämmades av förbudslagstifming. De
lokala myndigheterna gjorde vad de kunde för an
varna för emigxation, men de centrala instanserna
avskaffade gradvis förbuden och sökte endast spotadiskt och i begränsad omfattning ingripa. Det dr
den paradox, som redan påtalaa.
Det har också överraskat mig, att man

för

denna

period nödgas räkna med förekomsten av utpräglade kommersiella intressen. Redare och fartygskaptener sökte värva emigranter, och i stället för
järn började man frakta människor. Det innebär,
att man redan nu måste hysa en grundläggande
skepsis mot åtskilligt broschyr- och tidningsmaterial. Det kan vara tillkommet som led i en värvningsaktion. Det gyllene USA var före 186o ea
försäljningsargument. En fantasifull variant erbjuder de spekulatörer som ville leda uwandrarna till
ett projekterat svenskt kolonialvälde.
Åa USA är ett livligt diskuterat land långt innan emigrationen bötjar, är i och för sig välkänt.
Det påvisade redan Hatald Elovson i sin bok
i wensk litteraturu (rgZo) för perioden

"Åmerika

r75o-r8zo. Vad som är märkligare är argumentens komplexitet och sega livskraft. Det gäller även
synen på emigrationen. Vad som framfördes före
186o, tycks vara gängbatt så länge uwandringen
var ett problem, och så länge USA är det Intressantare än de stående schablonerna är likväl de

trots allt fortlöpande förändringarna. Det är lätt
och nödvändigt att sätta dessa i relation till den
inrikespolitiska uwecklingen både i USÄ och i
Sverige. Ofta har man i forskningen satt likhets-

tecken mellan Amerikabeundran och liberalism och

Amerikafientlighet och konservatism. Utan wekan
är mönstret tillämpligt, men man måste minnas,
att Amerikabeundrarna ofta beundrat olika saker
och inte alls behöver vara liberala, och att liberalismen är underkastad tidsmässiga förändringar.
Åndrew Jacksons Amerika sågs med fasa av dem
som beundrade George '!?'ashington. Fredrika Bre'

mers vision av USÄ liknade inte alls storföretagarcnLars Johan Hiertas. Baptisten Anders T7iberg
framhärdade i sin uppskaaning av de religiösa förhållandena i USÅ, även sedan episkopalen Gustav
Unonius och lutheranen Lars Paul Esbjörn desillusionerade brutit staven över systemet Representanter för alla kyrkliga läger, inbördes ytterligt oeniga,
konservativa och reformvänner, kunde enas, att utvan&ing stred mot en kristen människas plikt
T. o. m. bland sekteristerna, d?ir matr träffar de klaraste exemplen på utvandringspropaganda, och där
nägta företzgsamma bröder organiserade emigrantuafik på egen köI, kan man finna betänksamoa
röster. Det åir också möjlig att se, hur USA under
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intryck av de europeiska revolutionerna r83o och
1848 kunde komma att betraktas som en stat, dår
lag och ordning och ett rätt mått av frihet rådde,
icke anfäktad av det röda spöket. Åmerikavännerna

kunde råka i situationen att angripas både från
höger och vänster. Niir friheten prisas, ffu man
här som alltid
fåga vilken frihet? och fri-

-het för vem?
Det är också intressant att fölia

förhållandet

mellan synen på USA och på uwandringen. De
följer varandra ofta (en positiv bedömning av USA

svenska fångvårdssystemet vilket har rykte om sig
att Yara ett av världens bästa.
Mina vänner på kontinenten sade mig: oOm du
vill se en modern industristat i Västeuropa med
dess välfärd och dess problem så skall du åka till

Sverige.u

De

berättade

för mig om

snabba industriella uweckling,

Sveriges

om

dess välorganiserade sociala system som täcker praktiskt taget
alla sidor av en svensks liv. Kort sagt, den tecknade bilden av Sverige som ett belåtet samhälle

som ger ekonomiskt och socialt välstånd ät alla.
Det giorde mig nyfiken. Jag kommer ju från ea
u-land. Jag kom med stor öppenhet, beredd att

medför en positiv bedömning av uwandringen dit),
men inte med nödvändighet. En politisk uppskattning av USA kunde
6f1a under vånda
för- t. ex.
från uwandring,
enas med eft avståndstagande
av sociala skäI. Debatten kring uwandringen får
också ses i ljuset av diskussionerna kting arbetarvandringar, jordreformer och fattigvårdslagstiftning. Då förenar sig arbetsgivarsynpunkter och

framsteg, problemen i välfärdens kölvatten, den
frigjorda sexualmoralen och frihetskulten, den

kommunalpolitikernas kamp för en billig fattigvård med övriga argument till en ideologisk hårdknut, som fä var i stånd att motsägelsefritt reda ut,

tivt urval svenska

men som onekligen är ganska lärorik.

Äv allt att döma kommer USA under slutet av
r8oo-talet att utvecklas till att bli ett mer deciderat ideal för Europas konservativa. Det politiska
spektrat förskjua åt vänster, och konservativa ideologer tar över gamla liberala positioner. Uweck-

lingen är i varje fall fullbordad kring sekelskiftet, då Theodore Roosevelt och mannen, som av
egen kraft skapar sin lycka, sätts som ideal mot
samtidens politiska och ekonomiska reformkrav.
Denna utveckling äger rum under massuwandringens epok. Förhållandet är märkligt och outforskat. Det överlåtes härmed med varm hand åt hugade efterkommande.

Nih Raneby

lära kärna och uppskatta orsakerna

kriminolog först och främst intresserad av att genom direkt kontakt låra känna det progressiva
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nationens

pragmatiska och materialistiska synen på livet.

Jag kom till Stockholm den 3o mars r97o. Besöket varade i tio dagar. Under den korta tiden
hade jag turen att kunna besöka ett representa-

suaffinstitutioner och möta en
rad olika människor, även några interner. Jas iick

tillfälle att samtala om ett stort antal ämnen utöver de frågor som direkt angår mitt område. Jag

hade förmånen att besöka några familjer som bjöd
mig hem till sig och behandlade mig med stor
gästfrihet.

SaensL hriminaluård.

Trots att jag anmdlde mig sent arrangerade herr
Sten Lilliehöök vid Kriminalvårdsstyrelsen samt
Svenska Institutet med kort frist ett utomordent-

ligt program. Jag fick besöka några representativa
fångvårdsanstalter i hela landet: det nyaste och

mycket moderna fängelset i österåker, det äldsta
på Långholmen, IJngdomsanstalten och Studiegår-

i Uppsala, den välkända psykologiska behandlingsanstalten i Roxtuna och en öppen anstalt för
unga lagöverträdare i Skenäs. lag fick tillfälle att
tala med både de ansvariga i anstalterna och några
intetner. Dessutom ttåffiade jag och samtalade med
skyddskonsulenterna i Stockholm och fick följa
dem under deras arbete. Jag kunde studera arbetet
med att ta hand om manliga frigivna fångar, sätta
mig in i det finansiella stöd och den medico-psykologiska hjälp de fick. Vidare fick jag låra känna
den

En indier upplever Sverige
Att uppleva ett nytt land och att tråfta nya människor är fängslande men oftast även en utmaning;
det gäller särskilt när landet ifråga heter Sverige
och besökaren är indier. Naturligtvis var jag som

till
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personal med mångfuig erfarenhet inom Lriminalvården. Därigenom kunde jag få en klar uppfattning om det nuvarande läget när det gäller eftervård.

Det som tilltalade mig mest var den öppenhet
med vilken folk diskuterade sina problem. Ingen
föregav att de skulle sakna problem. De försökte
alltid svara på mina frågor utan wekan, fastän de
kanske ofta blev ganska förbryllande. Jag har inte
land j^g
mött en sådan öppenhet i något
^nna;t
besökt. Mycket imponerad blev jag av svenskarnas
försök att vårda internerna och av de attityder mot
lagbrytate i allmänhet jag mötte. Den nya strafflag som trädde i kraft den r januari ry61 ger möiligheter till individuell utformning av straff med
hänsyn till den åtalades personliga läggning och
omständigheter.

Några av de stora förtjänsterna hos den svenska
fångvården

städer

för

är de nya byggnaderna, fängelseverkproduktion och utbildning, nedskär-

ningen av anstalternas

rzo interner och r5o

51611e!
Österåker har
med peranställda, försöken

sonlig behandling, som innebär att man försöker
fördnåra individer genom andra individer, offentlighetens framgångsrika och aktiva deltagande i
fångvårdsuwecklingen som även omfattar tiden efter intagningen och rehabiliteringen. Vad som slog
mig var dock att det var svårt att upptäcka någon geoomtänkt och bärande filosofi bakom systemet.

Äilmänheten är dessvärre splitrad när det gäller fångvårdens uppgifter och brottslingarnas behandling: en ung radikal grupp ktäver större frihet i behandlingen som skulle anpassas bättre till
lagöverträdarna. Folkea majoritet anklagar däremot regeringen för att den har gått för långt i
sin liberaliseringspolitik. Jag förmodar att det är
just vad man kan vänta sig i en demokrati.
Flera nya byggnader behövs. Men när man har

sett österåkers fångvårdsanstalt, undrar man om
en sådan modern byggnad med sitt underjordiska
kommunikationssystem, sin oklanderligt rena omgivning, sina kontrollatlåggningar med w-kametor
verkligen skulle kunna bidra till en framgångsrik
behandling av internerna. Administrativ effektivitet och säkerhetsåtgärdernas dominans tenderar till
att mera se förbrytaren än människan hos internen.

Man måste beklaga en kronisk brist på psyki-

i svensk fångvård. Miljöbelängden säkerligen inte ersätta effektiv sakkunnig hjälp. Till och med en psykiauisk
institution som Roxtuna för 65 interner har endast
en psykiater som samtidigt är föreståndare. Och
bristen på tillräckliga uwärderingar av de olika experiment som gjorts inom kriminalvården gör
också negativt inuyck.
Ett av de mest givande besöken under uppehålungdomslet i Uppsala yff pA Studiegården
- anstalter,
fängelsets ,collegen. Interner från olika
uwalda efter intellektuell begåvning, sänds hit.
Några av dem går i skola i staden; andra undervisas på själva studiegården av lärare utifrån. Det
är ban synd att det endast finns zz platser, när
antalet interner uppgår till ungefär 5 ooo.
Trots allt måste man verkligen beundra det mod
och den ihärdighet svenskarna visar genom att experimentera inom fångvården. Naturligwis går det
läaare när det bara gäller ett relativt litet antal
av alla interner. Ändå ges här ett värdefullt bidrag
ater och psykologer
handling kan

till

i

hela världens kriminalvårds- och fångvårdssy-

stem.

Frågan aarför

Jag kom som jag redan nämnt under mina besök i
kontakt med mycket olika människor, och vfua diskussioner om behandlingen av de kriminella och
deras rehabilitering ledde nästan alltid till andra

fundamentala livsproblem, till exempel den enskilda människans värde, livets mening, statens och
religionens roll i vårt liv. En präst i Svenska Kyr-

kan i Uppsala sade mig att ordet udöd, är tabu
i det svenska samhället. >Man vill leva och man
vill leva brau, sade han. ,Man ..ågrar att tätka
längre.,

Helt upptagna av detta liv

ja, så är det. En

- inbjudit mig till
grupp unga akademiker som hade
en diskussion belräftade det. De var intresserade
fä veta någonting om mig själv, om min
^v ^tt
Så berättade jag kort om min katolska
studiegång.
syn på livet, om mitt arbete internationellt, nationellt och lokalt. Sedan bombarderade de mig i wå
timmar med frågor om religion, om kristendomens
relevans eller irrelevans i dag, om påvens auktori-
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tet i den katolska kyrkan, om prästernas celibat,
om födelsekonroll, om kriget i Vietnam osv. Diskussionen var öppen och vänlig. Till slut blev det
min tur att ställa nägta frägot: Vad är enligt er
uppfaaning livets mål och mening? Vad menar ni
egentligen med framsteg? Yart år välfärdssamhället på väg? Vad betyder kärlek och offer? }{ar jag
rätt att utnyttja andra individer
inklusive kvinnor
för min egen tillfredsställelse?
Frågorna
skapade förvirring bland mina samtalsparmer. De började diskutera ivrigt sinsemellan;
antagligen hade de aldrig dessförinnan ställt sig
dessa frågor. En del svarade mig att frägorna var
meningslösa.

>Vi

svenska

gäller livets problem.

är pragmatiska när

Vi bryr oss inte

det

om de yt-

Yi fuägat inte varför."
Kanske är det myndigheternas alltför starka ingripande i livsfrågor och samhällets överflöd, som
har minskat deras sinne för verkligheten. Det förefaller ibland som om Kungl. Maj:t tänker i deras
ställe. En småskollärare uttryckte det så: >Vi har
alltför mycket av statligt förmyndarskap. Från vaggan till graven blir vi hänvisade från den ena institutionen till den andra. En gång berättade man
för mig om en person vars fader hade dött och
som nekade att begxava honom: Jag betalar skatt
till staten. Den får klara av saken.,
Man hör ofta ordet 'alienation' när man talar
med svenskarna. ,Vi svenskar är kalla och reserverade till [aturen>, sade någon av dem. "Nu har
vi blivit ännu mera reserverade och främmande intersta tingen.

för

Vi har blivit alldör

själviska och
individualistiska. Se bara pä vära åldringar, hur vi
Men en reaktion tycks ha kommit igång, som
denna självkritik tyder på. Egendomligt nog ser
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varandra.

försummar dem. Det är bevis nog för mina ord.r
marxisterna i detta värdefria samhälle ert hot mor
rde
deras eget system. Den yngre generationen
moderna hedningarna, som en av mina medelåI.
ders vänner kallade den
har börjat ställa den
irriterande frägan'vafiör?'.- I stället f.ör att anklaga
hela vårlden för imperialism, orättvisa och broft,
har de börjat att se närmare på sina egna hemmaproblem. De har börjat ge den organiserade religionen en ny chans. I Uppsala besökte jag, t-tä
gudstjänster en söndag. Kyrkorna var fullsatta och
jag blev angenämt överraskad av att se många unga
män och kvinnor där. Intresset för religionen tycks

öka hos dem. Kanske har de hittat en ny kraft
mänsklighet och en känsla av äkta uppfyllelse

till

i religionen.
Sista dagen av mitt korta besök gick jag till Moderna Museet i Stockholm. Den charmanta unga
dam som guidade mig, förde mig fram till en
bronsstaty som föreställde en nan, välklädd, lugnt

men fastbunden vid den.
sittande på en stol
- sade hon
>Detta är Sveriger,
"vi är framstegets
Iängar."
Det råder oro bland svenskarna. Enligt min uppfattning är det en hälsosam oro. Man har börjat
utmana den svenska socialismens antaganden och
filosofi. De börjar leva för varandra på ett personligt sätt som är så avgörande, om mar vill bli

verkligt mänsklig, verkligt stor och lycklig. Det
var mina tankar, når jag stod vid den betydande
svensken Dag Hammarskjölds grav. Och med
denna optimism lämnade jag Sverige, och jag långtar mycket efter att snart få återvända till detta
underbara land och dess älskvärda människor.

Micbael Jey.rai

Litteratar
Jacques Flamand:

pape. Ed' du Cerf, Paris

Sain, Pierre interroge le

r97o, t79 s., Fr. rz:8o.

H a n s K ii n g: Unfeblbm2 Eine Änfrage. Benziger Verlag, Köln Einsiedelt r97o, zo4 s., DM
r

3:8o

roo-fusdagen av primats- och infallibilitetsdefinitionen, den 18 juli r97o, har inte spelat någon
större roll på bokmarknaden. Men wå publikationer kan nämnas. Det är den mindre kände kanadensaren Jacques Flamand och den både genom sin
journalistiska ådra och sina djärva angrepp på hierarkin kände Hans Kiing som har tagit till orda.
Båda utgår frän att Andra Vatikankonciliet har
avstått från att göra tillägg till Första Vatikankon-

lika indirekt som tydligt att
de var av den uppfattningen att g;rekerna här hade
lyckats i en kunskapsfrzrmstöt som är av allmänmänsklig betydelse och som därför med rätta bör
inverka även på den kristna förkunnelsen
som ju
också vänder sig till alla.
Hans Kiing begår ett metodiskt fel. Han bygger
visade konciliefäderna

sin kritik

i

stor utsträckning på encyklikan Hu-

manae vitae (om födelsekonuoll)

på ett doku- infallibilitet i
ment för vilket påven inte tog sin
anspråk! De principproblem som Kiing
och
- exäven Flamand
berör borde dock framkalla

- inuesserade allmänhetens upppertisens och den
märksamhet.

V/. K.

ciliets uttalande om Petri efterföljare endast för
att bekläfta det. Dessutorn strävar båda efter att
relativisera konciliets avgörande med utgångspunkt
frän infallibilitetsförklaringens förhistoria. Bäda
betonar mera kyrkans än påvens ofelbarhet och

rör sig

därmed

i

kölvattnet

till den funktioät pL modet Ja,

nalism som för närvarande
Hans Kiing försöker reducera själva ofelbarheten
till indefektibilitet. Han snuddar därmed vid ett
problem som är lika gammalt som kyrkan och som
det alltid är mödan vätt att genomtänka. Infallibilitetsbegreppet är ju en 'amalgameringu av bibliskt och grekiskt. Ktistus leder sin kyrka enligt
Bibelns vittnesbörd, bistår henne och bevarar henne

f.rän att

bli

skadad

gör henne ,indefectibilisu'

- artikulera att människan är
Grekerna har förmått
på
inriktad
det som är sant. Det var alltså under
inflytande av ett tänkande som man länat fuär. grekerna som kyrkans indefektibilitet preciserades till
gä vilse har till^vav
^tt att kunna awika
omöjligheten
från sanningen. ,4.r d.enna ptecisering beråttigad'?
det är den stora fågar'. Om grekernas tänkande

infallibilitet. Omöjligheten

spetsat sig

till

-var så typiskt

grekiskt att det inte kunde göra

anspråk på att betyda något även för icke-greker,
är den nyss nämnda preciseringen oberättigad och
Kiing har rätt att ihägasätta den. r8oo-talets konliksom äveo andra officiella utcilium ddremot
- (exemlrlvis Johannes XXIII:s
talanden av kyrkan
konstitution Veterum sapientia, zz f.ebr. ry62)
hade en arnan syn pL fÅgan Genom att definiera
just infallibiliteten och inte endast indefektibiliteten

Henri de Lubac: Corpus my$icam. Khche
and. Eucbaristie im Mittelalter. Eine historische
Studie. Ubertr. von Hans IJrs von Balthasar. Johannes Verlag, Einsiedeln ry6g, 369 s., DM/Fr.

38:Den franske jesuiten Henri de Lubac är till namnet känd av de flesta teologiskt intresserade hos
oss. Han är känd som en grundlärd forskare i
fornkyrkans och medeltidens teologi, men också
som självständig teol,ogisk tänkare och som försvarare
Teilhard de Chardin. Den till namnet kände
^v
och omtalade rycker nu närmare många av oss genom översättningar till tyska av de Lubacs viktigaste verk, som Hans Urs von BalÖasar på ett strålande sätt har begynt.
Det känns svårt att i vanlig mening recensera de
Lubac. Här vill man i stället bara försöka att ta
emot så mycket som möjligt, inte endast av den
nristan ofattbart stora lärdomen utan framför allt
av dea tidlösa kunskapen över och bortom alla
detaljer. Ty häri ligger de Lubacs storhet som teologisk författare, att han kan inordna detaljen i det
stora sammanhanget, att lärdomen hos honom endast är en större saks tjånarinna.
Vad som har sagts gäller inte minst just om föreliggande bok, som behandlar relationen mellan
kyrka och eukaristi i medeltidens teologi. Ett problem som man skulle kunna tro vara endast ett
historiskt detaljproblem visar sig vara en cenual
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Utteralur

angelägenhet med den störsra aktualitet. I dagens
förvirrade debatt om kyrkans kallelse och eukaristins dimensiooer har de Lubac väsentliga, klargörande inläEr att komma med.
AU Härdelin

Odo Casel: Das

cbristliche Opt'errnysteriam.

Zar Morpbologie and, Tbeologie d.es eucharistitcben Hochgebetes, Hrsg. von Viktor 'Warnach.
Verlag Styria, Gnz, t968, LY, 719 s., DM 65: -.
Få teologer i vfut århundnde har betytt så mycket
som Odo CaseL, när det gäller att fördjupa vfu syn
på eukaristin. Med stor energi och lärdom dgnade
han sig åt att i alla sina många verk framställa
det kultiska mysteriets väsen. Hans död under
påsknatten 1948, sedan han just sjungit Lumen
Christi och när han stod i begrepp art uppstämma
den stota hymnen Exsultet, var, som utgivaren skriver, >en händelse av helt enastående värdighet och

innebörd, (sid. ix).
Med Casels död avbröts arbetet på ett stort, sammanfattande arbete om mässan. Den nyligen avlidne Pater \(/arnach, Maria Laach, har tillsammans
med olika medhjälpare redigerat Casels manuskript
och efter hans plan kompletterat det med fragment,
mestadels hämtade ur otryckta brev och andliga
betraktelser håll.na för de sysrar, vars själasörjare
Casel under mänga år var. Även om resultatet därför med nödvändighet har blivit en bok med vissa
ojämnheter i stil och form, har vi ändå här fått
en Casels Summa av utomordentligt intesse. Den
är tillgängl;g inte bata för specialisten utan även
åtminstone till stora delar
för en bredare

-publik.
I en udörlig

-

och nyanserad inledning behandlar
utgivaren Casels betydelse och hans teologiska och
andbga profil. Casel har uppkallat många till gensägelse och frägan år om hans berättigade åirende
inte skulle få ännu större framgång, om det historiska perspektivet vidgades. För den som något
studerat den liturgiska och sakramentala förnyelsens förhistoria ter det sig klart, att den ram, i
vilken Casel här och vanligen ställs in, inte är

tillräckligt stor.

All Härd.elin
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Josef Andreas Jungmann:
Beten

in

Christlicbes

lVandel *nd. Be$and. Ars Sacra, Miinchen

1969, r99 s., DM r4:8o.

Det är lätt att inregistrera, att vi idag har

en

teologins kris, en liturgins kris och en ordenslivets
kris. De har alla en sida, som syos ovanför den
yta, dfu det är möjligt att göra tydliga observationcr. Vad som sker under den ytan år däremot svåråtkomligare. Men om det är sant, att ndet är hjärtat som gör teologenu, så är det inte mindre sant,
att liturgi och ordensliv förlorar sina inre förutsätt-

ningar, när >hjärtat" inte längre slår sin jämna
rytm. Mahända är det därför inte obefogat att ställa
ftägan, om inte våra synliga kriser också avspeglar
en bönens kris.

Prof. Jungmann har i den här anmälda boken
inte direkt ställt eller besvarat den frågan. Men
indirekt får den sin belysning, när han skildrar
hur bönen har fungerat

i den kristna

kyrkan genom
eller
kanske just på grund av den
ger boken- en god
bild av bönens centrala problematik:
förhållandet
mellan den ytue och den inre bönen, mellan bön

tiderna. Trots sin stora detalirikedom

liv i världen och mellan enskild och
liturgisk bön. Boken ger sålunda inte endast värdefull historisk kunskap utan upplivar också de inre
och aktivt

sinnena.

ln

Gustaf I(ing ren:. Lurher t'rigiuen. Gleerups,
Lund r97o, r04 s., kr 17:5o. Dens. Socialetik
i, Stockholnt. Dokument fuär. r95o-talets

svenska

kyrkoliv utgivna med kommentar. Bokförlaget Pro
Veritate, Uppsala r97o, 47 s., kr ca 7: -.

Det lilla häftet om ,socialetik i Stockholm" kan
här inte kommenteras eftersom det behandlar interna förhållanden i Svenska Kyrkans Centralråd.
Boken om Luther innehåller sex tidigare publiger
cerade bidrag och föredrag. I sex
"variationer>
professor'S?ingren inblick i sin tankevärld. Teologiskt mest betydelsefullt är vad han i andra sammanhang redan framfört, att nämligen skapelsen
bevant sin självständiga mening även inom ramen
för inkarnationen eller
utuyckt i l{?'ingrens kyr-att ,Skaparen verkar även
kokritiska ordalag

-

Litteratur

utan att kyrkan dr på platsenu (sid. 75). Gustaf
Wingren vill frigöra Luther ur den konformism

i vilken >Melanchton,

bekännelseskrifterna och
allehanda kyrkolagar" bundit reformatorn. Luther
skall tala till alla kristna, ja, omedelbart till alla.
Enligt lundaprofessorn är det just nu som Luthers

tid har kommit (sid. ai): det världsliga regementet har frigjort sig från allt andligt förmyndarskap
så att vägen är öppen för den andlighet Luther
har kämpat för.
Man kan visserligen wivla på om det är i den
meningen tiden är inne för Luther, men i samma
mån som det är angeläget att reformatorn friges,
är det beklagansvärt att Gustaf rVingren själv inte
har befriat sig från bojorna av en traderad språkreglering. Mer än ,den lagligt skyddade, statskyrkliga lutherdomen> är det ju lyhördheten för ett
nedärvt fromt språk som i språkanalysens tidevarv
,vittrar stilla ner> (sid. :)!
Det kan noteras att Luthers bedömning av klos-

terlivet som en "onaturlig uppfinningn (sid. rz,
jft 34,86) inte längre stfu sig inför vare sig religions- eller historievetenskapens forskningsresul-

terwegs> var en inventering und.er det pågående
konciliet. "lVir sind gefragt" ett svaf på och ett
ställningstagande till konciliet et'ter dess avslutning.
Det må även anmärkas, att originalupplagan hade
en något bredare bas: ,Eine euangeli.tcbe Bestandesaufnahme zum Konzilu, >Antworten euangelischer
Konzilsbeobachter>. Var det kanske därför som
man i den svenska upplagan inte tagit med Oscar
Cullmanns wå väsentliga artiklar om Bibeln och
Vatikanum II och om konciliet och frågan om det
centrala i det kristna budskapet och dess föränderliga element? Samtidigt undrar vi trots all uppskattning av flera uppsatser i boken, om författarna
idag med en viss distans till konciliet inte hade

kunnat fördjupa och komplettera sina ställningstaganden
till nytta för framställningen! Inte
- man sig varför fem år efter konciminst frågar
liets avslutning inte ett enda bidrag har tagits med

om de (officiella)

tat
IY. K.

Anba Vatihankonciliet i luthers6 befuming
Redigerad av Sven Ingebrand. Verbum r97o,- Lutherska Världsförbundets skriftserie

nt 4, 341; s.
till Vatikanum

Det teologiska ställningstagandet
II från lutherskt håll har i Sverige (bortsett från

några undantag) onekligen fördröjts. IJtan att vara
orätwis kan man väl påstå, att svensk luthersk teologi i stort varit ganska oförberedd på en sådan
konfrontation. Därvid får man kanske även komma
ihåg, att samtidens katolska teologi, åtminstone arbetet och diskussionerna inorn den systematiska teologin och etiken, varit ganska föga känd ända tills
för nägra år sedan t. o. m. på de teologiska institutionerna i landet. Med tanke på detta kan vi bara
glädja oss åt en publikation som försöker avhjälpa
denna brist.

Boken återger

num II, före, under och efter konciliet (bl. a. Vilmos Vajta, Kristen E. Skydsgaard, Johannes Aagaard, Edmund Schlink). Tyvärr har vissa nyanser
i det perspektiv i vilket artiklarna varit skrivna
kommit bort i den svenska upplagan. ,Dialog un-

i

svensk översättning de väsentligaste uppsatserna ur ue (i själva verket wå) böcker, vilka har skrivits av Lutherska världsförbundets officiella och. andra observatörer vid Vatika-

tillämpningsdokumenten

till

konciliets dokument och om konciliets impulser
till den efterkonciliära teologiska och kyrkliga utvecklingen. Såsom den nu föreligger ger boken,
uots sin positiva intention, intryck av att inte \ara
helt up to date. Slutligea saknar vi alla bibliografiska uppgifter om konciliedokumentens officiella publikation, översättningar osv. samt annan
upplysande koncilielitteratur. Detta skulle inte bara
ha varit en hänvisning till att gripa sig an och studera själva koncilietexterna utan också vidgat horisonten. Ändå är vi tacksamma för denna publikation och hoppas att den hjälper till att ett lutherskkatolsk samtal på teologisk nivå och på bredare bas
kommer igång.
I{..S.

Olof Linton:

Breaet

till

bebröerna. (Tolkning

av Nya testamentet X:r). Verbum r97o, rg2

I

s,

serien Tolkning av Nya testamentet har nu under

nägra ät kommentarerna duggat riktigt tätt: efter
Nygrens och Odebergs böcker om Rom. resp. Kor.
(tSqd dröjde det till i958 då Brings kommentar
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Iitrerat*r

till Gal. kom. 1964 kom Lintons bok om ,Pauli
mindre brev, och översättningen av Moes norska
apokalypskommentar, 1967 Gårtners Markus-komi år Lintons hebr6erbrevsuddggfing
(och dessutom Reicke-Gärtner till de katolska breven). Det ligger ganska nära till hands att se något typiskt för serien i detta: Tvä av de första kommentarerna är författade av systematiska teologer,
medan
och därav är en hel volym ägnad Gal.
- brev".
t. ex. Ef. är inklämt bland
mindre
"Pauli
(Att sedan ändå professor Linton tycks pressa in
förunderligt mycket om Ef. på det lilla urymmet
är en annan sak!) Jag föreställer mig att riktlinjerna för serien har inneburit att somliga skrifter
skall få en grundligare behandling än andra. Och
månne inte detta är en stor del av förklaringen till
att professor Lintons hebr6erbrevskommentar är
mentar och

vad den är? Den ger nämligen läsaren god hjälp
att fiölja och förstå tankegången i brevet, ställer
endast uodantagsvis detaljfrågor och utelämnar till

allra största delen diskussioner av belysande parallellmaterial (från t. ex. Filon av Älexandria och
och med ett visst
Qumran). När detta är sagt

- sista punkterna
beklagande när det gäller de wå
bör också rätwisligen påpekas att förf. fått med

mycket substans i sin översiktliga kommentar. Han
är klar och öppen i utredningarna, rider inga käpphästar och är försiktig och återhållsam i weksamma

fall.

Den som studerar Hebr6erbrevet med den här
kommentaren bredvid ffu själv komma underfund
promed fascinationen i detta sällsamma brev
fessor Linton skriver honom den inte på- näsan,
och i saklighetens intresse är det nog lika gott.
Men den som söker för att finna har här fått en
bra karta att gå efter.
Iers Hdrrntan

nes Lindb
Gleerups, Lund 1969,

Johan

lo m: Tio kapitel om Bibeln.
r8z s.

Vid nu uppnådda 88 års ålder kan den före pro-

i Gamla testamentets exegetik i Lund, Johannes Lindblom, se tillbaka på sextio års forskararbete med Bibeln. Den bok som här anmäles är
väl inte direkt ea resultat av sådan forskning, utan
fessoro
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snarare ett försök

att mot bakgrund av forskarens

erfarenhet och insikter föra en intresserad lekman
närmare Bibeln. Till den ändan behandlas översikt-

ligt kanon-, text- och författarfrågor, vidare ges
glimtar om Bibeln som litteratur och som kulturdokument, och slutligen diskuteras frågor som dem
om bibeltolkning (exegetik), om Bibelns religiösa
budskap och om Bibeln i förkunnelsen.

Titeln nämner "Bibeln", och både Gamla och
Nya testamentet behandlas också. Likväl är det naturligt att läsaren märker förf:s kärlek till sitt gammaltestamentliga fack, enkannerligen när profetlitteraturen kommer på tal. (Detta är ju också det
område han särskilt intresserat sig för i sin forskning.)
Boken visar en förf. som gör intryck av att var^
och. Han talar
angelägen om en syntes, om både
- för traditionerom litterärkriak ocb om förståelse
nas egenart i Pentateuken, om hellenistisk bak-

till NT ocb om den judiska miljöns betydelse, om Jesus som den auktoritative gudsuppenbararen, men också om sina wivel på jungfrufödelsen. Någon läsare kanske skulle åsätta förf. den suddiga beteckningen liberal och då t. ex. tänka på
talet om mytologiskt och legendärt stoff. Men den
grund

som inte hissar pestflagg

för blotta orden finner

nog detta tal måtdyllt. Och den som

bekänner

sig som radikal måste finna förf:s id6er stockkonservativa, när han t. ex. formulerar sig så här:
icke något av enastående vikt skett den första
"hade
påskdagens morgon, hade Jesu lärjungar icke haft
något att förkunna, hade aldrig den kristna kyrkan
blivit tilln (s. r4r). Likaså när han läser en sats
som denna: uGuds kärlek uppenbarad i Jesus Kristus är innehållet i Nya testamentets religiösa buden sats som en annan läsare förskap, (s. r38)
- något urvattnad. Men, som sagt,
stås skulle finna
Lindblom är ingen flygelman, vare sig som forskate
eller som popularisator.
Lars Hartrnan

Gustav Aul6n: Kristen gud'$ro i

föränd'-

ringens ttärld'. Diakonistyrelsens bokförlag, Stockholm 1967 (SPI:s kyrkopedagogiska serie nr r),
r9o s., hft. kt z4:-, inb. kr 3o:-.

I'hteratur

Sedan r9z3 har Aul6ns allmänna troslära >Den
allmänneliga kristna uonD utkommit i sex upplagor och från upplaga till upplaga genomgått kraftiga omarbetningar. Förändringarna vittnar om en
djupgående uweckling i författarens grundläggande åsikter. Nu har den mer än 9o-fuige teologen utgivit eft nyft verk om samma ämne men
under en annan titel. Detta ffu man väl tolka såsom
ett medvetet brott med den gamla utgångspunkten, sorn successivt har övergivits. Nytt vin behöver

alldör realistiskt, någonting som enligt förfatarens egna teorier inte Iär göras, Samma problem

nya läglar. Uppenbarligen var det den våixande
kristendomskritiken och den ekumeniska dialogen,

Här tycks författaren
nu liksom tidigare
inte
person såsom-en fri
fått grepp om människans
varelse. Människan uppträder hos Aul6n för det

i bokens orienterande första sidor, som wingade Aul6n att överge den ursprungligen mycket individualistiskt inriktade synen på
Bibeln, tron, nåden m. m. Nu är det den historisksociala dimensionen som träder alltmer i förgrunden. Guds handlande i världen uppfattas nu tydligare såsom en den gudomliga kärlekens (agapes)
kamp mot det ondas demoniska och destruktiva
vilka båda nämns

makt. Det judiska folkets historiska väg, Jesu
Kristi gärning och kyrkans växlande öden tolkas
nu såsom Gudsrikets kamp, där Gud i olika
historiska situationer går sin vdg fram genom
denna värld mot allt som försöker hindra honom.
Bibeln är inte längre en bok om människornas
andliga upplevelser, utan där har enligt Aul6n Gud
nedlagt ett vittnesbörd om sitt handlande, ett vittnesbörd som har auktoritativ kraft för alla som
möter det. Tron beskrivs i sina wå sidor såsom
tillit och försanthållande, såsom engagemang och
kunskap, och det påpekas att mao inte ffu isolera
dem från varandra.

Man kan nog inte undgå att lägga märke till
en viss ensidighet i Gustav Äul6ns nya bok. Om
man nämligen ser Gudshistoria enbart såsom en
kärlekens kamp med ondskans makter, så uppstår
frägan, vatifrän det onda kommer. Det går inte att
lösa problemet genom aft påstå dess olösbarhet, i
synnerhet inte när man sedan ändå försöker ge nå-

gon lösning. Ibland tycks Aul6n nämligen mena
att det onda är liksom en mot-gud, lika evig, lika
allsmäktig och kraftfull som kärlekens Gud. Och
denne >antigud" försöker nu i en ständig suid
är, om man här inte tolkar Bibelns ,symbolspråk>
hindra Guds handlande i världen. Visserligen finns
det sådana motiv i den Heliga Skrift, men frågan

blir ännu pätagligare, niir det rör sig om Guds
uppenbarelse och människans uo. Det kan inte bestridas att tron är en gåva ur Guds hand, men
måste den därför tolkas såsom en Guds segergärning över människans ondska och egoism, där
människans person näsran försvinner ur bilden och
blir någon sorts krigsskådeplats för striden mellan

wå

övermänskliga och utomvärldsliga principer?

mesta på något sätt avpersonaliserad och enbart såsom mötesplats för utommänskliga krafter. Att människan själv, kanske även andra skapade varelser,
just på grund av sin frihet skulle kunna upprräda
såsom ett levande nej till Guds nåd och att de där-

med kan bli det ondas utgångspunkt, det rycks
Åul6n inte tillräckligt lågga m*ke till. Är det
av Luthers lära om den uälbundnaviljan, som han
beroende? Möjligen skulle dialogen med andra
kristna grupper, men även hänsynstagandet till

är

vissa sidor i Bibeln kunna ge en riktigare bild.
Gustaf Aul6ns nya verk framstår trots allt detta
som ett utmärkt försök att med enkla ord förklara
huvuddragen

i den kristna

tron.
Rainer Carls

Jame

s

PIunket

holm r97o, 484

Mr

s.,

t, Trolös stad. Bonniers, Stockkr ca 4r:- (inkl. moms) inb.

Plunkett beskriver med journalistisk blick de

sociala missförhållanden som rådde i indusuistäderna i fackföreningsrörelsens begynnelse. Strejker,
kravaller, fattigdom, smuts, svält, hfudhet från
överordnade och arbetsgivare, en polismakt som
inte drar sig för några metoder
allt finns med,
ett myller av människor, ingen egentlig
huvudperson
snabba episoder. Journalistiskt är det
- har också journalistisk anknytning som
Plunkea
producent i den irländska televisionen. Men stanken känns inte i näsborrarna, slagen av batonger
och de hesa skriken hörs inte. Orätwisorna får
inte läsaren att knyta näven i fickan. "En av de
stora sociala rornanerna>, säger förlagsreklamen.
Nej, knappast Möjligen ett resignerat, en smula
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trött, w-mässigt reportage. Ett försök att visa hur
och
avskyvärt livet och vissa människor kunde
- bildkzn vara. Det märkliga är ju att en aktuell,
mässig, dokumentär skildring i w så sällan griden känslige
per åskådaren. Sensation, chocker
- inte. Man mår
eng getat
bör kanske inte se på

på att bilderna förbara illa. Beror det möjligen

av etr app?xat och inte av en människa
sn diksars? Ätt de bara skildrar men inte tol-kar, inte ger ett försök till lösning? Dokumentärt
medlas

men inga gestalter. En brokig skara anonyma nrsar
förbi. Samma inuyck Iär man av Plunketts roman.
Har hans yrke inverkat menligt på uppläggningen?
Men en roman gär ju också att stänga av.
Boken ingår emellertid i en ny giv från förlaget'
Den är ämnad som dragplåster i Bonniers bokklubb. Eftersom den handlar om Irland och Dublin får den ett drag av aktualitet. Men den utspelas inte i Belfast! Den skulle för övrigt kunna
passa in i vilken miljö som helst. Varför inte

tens. Grinden kallas så av romariens huvudperson,
Erik f. d. skådespelare. Hans liv utspelas på båda
sidor om grinden. Kanske är han mentalt sjuk, kanske

inte. ..

I

rapcodiska glimtar, liksorn på en scen (det senare understryks av att varje kapitel inleds med
scenanvisningar), Iät vi uppleva Eriks kamp med
sig själv och omvärlden. Huvudfrågan är om denna

världen är den enda och i så fall meningslös elier...
Med andra ord >den religiösa frägan".
Tywärr lider romanen av den lösa kompositionen.

Den är svfu att få grepp om och de viktiga frå'
gorna blir inte mer än ansatser. Inte ens den känsla
av desperation, som man förmodar författaren avser att ge, blir verklig för läsaren. Det är tråkigt

att tvingas

för övrigt

Ian Carlquist

Skilia'ren. Verbum, Stockholm
1969, t38 s., kt zz: -.
som fått ge namn åt denna roman
- som skiljer sjukhusvärlden från yterär en grind,
världen eller overklighetens värld från verkligheSkiljaren

5o

utövat stort inflytande på Carlquists
få skönlitterära författare som

stil?) har mycket

behandlar dessa problem.

Birgitta lY/inbäck

Sundsvall?

På en punkt är boken intressant för en katolsk
läsare. Man ffu tråf.Ia en ,fader O'Connop som
är till otrolighet stupid när det gäller att förstå
människorna i sin församling. Däri ligger inte det
intressanta, utan däri att en av bokens personer,
en protestant, pL sid. 44 träffar denne präst nere i
hamnen när han just ,1151 igenom sin mässau och
hälsar honom med ett glatt tillrop varvid fader
O'Connor slår ihop ,sin mässbokr. Hans liturlika bigiska framfart är genomgående bisarr
vilsarr som hans åsikter och allmänna inställning
ket gör att båda för den oinitierade verkar trovärdiga. En katolik ser genast att det endast rör sig
om en om katolska bruk djupt okunnig översättare helt hänvisad åt skollexika. Det finns dock
numera så många katoiiker här i landet att ett
föilag av Bonniers kapacitet för en billig penning
lätt kr:nde fä sädana klumpigheter tillrättade.
B.T.

konstatera detta, eftersom ämnet är
vi förutom Pär Lagerkvist (som väl

brännande och

s B r ä n n s t r ö rn : Kyrkoturist i Syd'ind'ien.
Verburn, Stockholrn t969. rtz s., kr ro:-.

OIau

Orn Indien har det skrivits åtskilliga hyllkilometrar böcker ur alla tänkbara synpunkter. Man undrar
därför vad en >turist' kan ha att tillägga- Men
eventuella farhägor kommer snabbt på skam. Detta

främst av wå skäl: dels gör författaren inte anspråk på att \ara ann t än just ,turist>, dels ger
han levande ögonblicksbilder, som gör att läsaren
kommer detta enorma land med dess hart när oöverskådliga problern näta pä ett ovaoligt sätt.

En invändning skulle möjligen vara att benämningen "kyrkoturist" inte får full täckning. Vis-

serligen har Brännsuöm siktet inställt på religionsproblernet, men lika rnycket på s. k. profana upplevelser (vilket inte i och för sig är nägon nackdel).
Deo som väntar sig oågon speciell redogörelse för
missionen och dithörande problem skall emeller-

tid ,inte ställa anspråken för högt.
Bortsett från detta är boken lättläst och trevlig.
Som introduktion till vidare studium är den utmärke

Birghta lV'inbäck
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