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Sedan sist
Påven visade mod

i sitt Motu

proprio ,Ingfavescentem aetaden
ett 'på eget bevåg, utfärdat brev
november
r97o tillät sig att ingripa i kardina-

då han
ternD

zr

liv och tjänstgöring. När en kardinal fyller
75 är, Iär han lämna in sin avskedsansökan. Och
när han fyller 8o fu, måste han avgå. Han kan då
inte längre vara ordförande i en påvlig ministiir
lernas

en så kallad kongretatioo

-ställd institution.

eller

i

påvevalet. Han kan dessutom inte längre väljas till
påve. Enligt dokumentet har Paulus YI Ådplä,gat

med kardinalerna själva om vad han tänkte fastslå.
Ändå var reaktionerna livliga. Barometern i Vatikanen stod uppenbarligen högt. Kardinalerna Tisserant (86) och Oaaviani (8o) kritiserade den nya bestämmelsen i en intervju med pressen.
Bestämmelsen har sin bakgrund.

För det första är på det profana planet sedan
länge en åldersgräns uppsatt även för tongivande
män. Den ligger i allmänhet avsevärt lägre än vid
8o år. Ånpassningen av den kyrkliga förvaltningen
efter vår tids vanor kan inte slå ut i en demokratiseriog av kyrkan, detta måste hållas i minnet. Det
vore mot kyrkans grundkaraktär och skulle inte
vara förenligt med kyrkans stiftares avsikter. Guds
stad kan inte bli en ofrälsningsdemokratiu. Men
fastän kyrkans hierarkiska författning inte kan avskaffas, är det naturligt att enskilda ämbetsbärare
i en ålder då kroppskrafterna brukar avta befrias
inte så att allt inflytande tas
från sitt ansvar

ifråo dem, men -så att de blir befriade från för-

i ordets tekniska mening. Ingen kommer
att hindra en låt oss säga 9o-ärig kardinal att med
sitt råd och med sin på lång erfarenhet stödda insikt påverka kyrkans liv. Ju mindre han förfogar
över yttre maktmedel att driva igenom sin syn,
desto mer kan hans skäl visa sin övertygande kraft.
För det andra utgår Paulus VI:s Motu proprio
från Vaticanum II. Konciliet har faktiskt enats om
pliktelser

att åtminstone biskoparna skall avgå när det fyllt

7> är och har därmed gått in för en ny linje.
i andra sammanhang har Paulus VI även här
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att dra sig tillbaka till privatlivet. Sådana rykten
om Paulus VI har förekommit. De har dock dementerats. Framtiden kommer

att besvara kägan.

någon lik-

- förlorar han den
Framför allt
rätt som enligt rådande ordning uteslutande tillkommer kardinalerna, nämligen att vara med om

Såsom

visat sig vara atgelägen att genomföra konciliets
direktiv och tillägna sig dess id6er.
En f,räga anmäler sig osökt. Kommer påven själv
att lämna sia ämbete vid en viss ålder? Hans ställning utesluter inte en sådan möjlighet. Det finns
inte några trosskäl mot att en påve abdikerar för

De stilla i landet
är inte alltid så stilla.

I Holland har de nyss visat
an de förfogar över röstresurser som inte får nonchaleras.

Hollands kyrkliga liv har under senare fu uppvisat en rad händelser som väckt inresse världen
över. Somliga blev skakade av dem, andra såg i
dem gryningen till en ny epok. För det mesta har
skeendet bedöma som typiskt för läget i dagens
katolska kyrka. Nu har emellertid någonting inträffat som bör beuaktas som rypiskt i en annan
mening, inte endast typiskt för katolskt liv utan
därutöver för mänskliga förhållanden i allmänhet.
De stilla i landet har ingripit i händelsernas gång.
De har visat att de inte utan vidare accepterar dem
som brukar styra den allmänna opinionen, De tongivande i kyrkans ledning blev lika överraskade
som de högljudda. Guds folk var tydligen inte så
hade inbillat sig och åt'progressivtn som många
skilliga fruktat. Förnyelsens vind mojnade. Ett faktum som glömts bort men som länge varit känt
för teologerna fick nu ny aktualitet på ett plan
som är tillgängligt för sociologin. Man fick i Holland på nytt upptäcka att tron är nägot intimt och
att den ddrför inte är ägnad att ställas ut för beskådande, ju mer äkta uon är desto mindre. Men i
allvailiga situationer brukar tron visa sin kraft, ju
mer äkta den är desto livligare.

Den förunderliga historien började med att påven Paulus VI i december r97o utnämnde kaplan
Ädriaan Simonis, född r93r, till ny biskop i Rotterdam. Påvens val föll därvid på en man som inte
hade någon majoritet bakom sig av vissa rådgisådana som tillkommit genom
vande instanser

Andra Vatikankonciliets
beslut. Inte heller betrak-
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tade flettalet av biskoparna i Holland honom som
den lämpligaste. Hur korrekt utnämningen än var
ur juridisk synpunkt, tycktes den dock inte ha svarat mot demokratiska principer. En våg av reaktioner vällde ut över landet och motståndaroa till utnämningen startade en presskampanj, så våldsam
annars inte särskilt
att nyhesmagasinet Elsevier
- den som ett slags
påvevänligt
klasificerade
drevjakt. Just- i det läget inträffade emellertid något
oväntat. Folket reste sig. Oppositionen mot utnämningen framkallade en flod av sympatiaktioner för
Ådriaan Simonis.
Enskilda katoliker trädde fram. De var inte organiserade och hade inte någon omedelbar kontakt
sinsemellan. Utan någon ledargestalt, helt på egen
hand gjorde de sin aktion. De telegraferade och
skrev brev till biskoparna, till tidningarna, slut-

till Msgr Simonis själv. Äntalet brev och
telegram uppges till omkring 20 ooo. Utan planligen

Äffären Simonis har nu visat att kyrkan inte
heller huvudsakligen består av sådana som nått
framskjutna ställningar. Kyrkan består också av sitt
folk och hon lever inte minst i de rnånga som inte
hörs och syns, sådana som inte dominerar och
som man inte vet så mycket om. När det gäller
kyrkans bestånd kan kytkohistorien uppvisa exem-

pel på hur

deras tro plötsligt blivit en faktor av
avgörande betydelse. Så har till och med varit fal-

let på förvaltningsplanet I fallet Simonis har kyrkohistorien berikats med ytterligare ett exempel.
Sådana omständigheter som förelegat här gör att
vissa sidor hos kyrkan tycks vara svåråtkomliga för
sociologin även om kyrkan givewis i och för sig

till föremål för sociologiska studier.
Holland har givit vätlden en lektion i praktisk

kan göras

ekklesiologi. När det
i landet ta till orda.

blir allvar kan även de stilla

läggning uppstod alltså en spontan folkrörelse utan

jämlike. De stilla i landet trädde upp till försvar
för Simonis och Vatikanen och fann varandra. En

Siälvmordskliniket?

grupp tomatodlare i lil?.estland gick så långt att de
hyrde ett reklamplan som svävade högl över

Det har föreslagits att ett slags nya sociala serviceorgan till hjälp åt självmordsvilliga skall inrättas.

Amsterdam med texten >Tack åt påven Paulus för
biskop Simonis, efter sig.
Kyrkfolket hade med oväntad plötslighet lyckats
med sin framstöt. De hamnade således oförmodat
i historiens rampljus och kan betrakta slaget som

Åtgärder från samhällets sida anses alltså vara

vunnet Utnämningen har redan blivit definitiv.
i Rotterdam. Har kanske

Msgr Simonis är biskop

vissa demokratiska principer fått utrymme? De delade meningarna kommer nog att bestå, men läget

blev blixtbelyst. Ännu en gång har det visat sig
vad kyrkan egentligen är. Mer precist uttryckt:

i

alla stycken jämställas med andra
former av mänsklig gemenskap. Det återstfu att se
om och hur den demokratiska principen kan byggas
in i kyrkans författning. En högst aktuell fråga.
Men det går inte att besvara den genom att helt
enkelt följa redan givna sociologiska mönster.
kyrkan kan inte

Kyrkan är inte detsamma som hierarkin

även
består

om den ofta framställs så på vist håll. Den
inte heller uteslutande av ämbetsbärarna även om
de ofta har trott och uor det. I detta hänseende

har Andta Vatikankonciliet uttryckt sig
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klart.

påkallade och utan nätmare prövning betraktas de
som möjliga. Just häri ligger ett förbiseende som
tycks ha undgått dem som väckt förslaget och försvarar det. Niir de riktar in sin omtänksamhet mot
människor i oöd
ett behjärtansvärt företag i och

för sig

yisal- de

i

själva verket upp en för-

- brist på människokunskap och förståvånansvärd
else för de nödställdas situation. Om samhället

skall gripa in, är det nödvändigt att först tänka
sig in i det förhållande som råder mellan samhället och självmördaren. Det förhållandet är nämligen inte alls så oproblematiskt som man tycks
utgå ifrån. Det är här snarare {,fitga om en tillspetsad form av förhållandet mellan individ och
samhälle som klart visar att samhällets makt faktiskt har sina gränser.

Människan vet att hon måste dö. Det hör till
Hon kan allaå inte komma ifrån
att på ett eller annat sätt räkna med döden i allt
hon planlägger, i alla förhoppningar och i allt hon
drömmer om
även när hon försöker blunda för
hennes egenart.

-
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i den förestående undergången.
Eftersom hon vet om vad som väntar henne kan
hon alltså gå till en sådan ytterlighet att hon dödar
sig själv. I den meningen är varje mänsklig individ
det skrämmande

en potentiell självmördare. Det låter

kanhända
chockerande, men siälvmord förekommer faktiskt
inte hos djuren. Det är något uteslutande mänskligt. Djuren kan riskera livet för att rädda arten.
Så långt räcker instinkten. Men de söker inte döden
för dödens skull. Just detta är det människan
>kan>.

Det är emellertid inte bara förhållandet till samhället som är problematiskt. Även de rent personliga och psykiska problemen hos den som ämnar
begå självmord är komplicerade. Från psykiatriskt
håll har man ofta betonat, när man gått igenom
stort material om försök till suicid, att den som
söker ta sitt liv oftast i någon mening är psykiskt
sjuk och då naturligwis som regel befinner sig i en
depression
exogen eller endogen. Rimligwis
skulle man -därför inte kunna inrätta självmordskliniker utan att ha läkare där, som skulle kunna
så att säga sortera ut de psykiskt sjuka självmordskandidater, som inte själva kan anses i stånd till
att ta ansvar för sina handlingar. De utsorterade
skulle då komma att utgöra merparten. Resultatet
av läkarnas bedömning skulle kunna bli att kanske
fem eller högst tio procent av >patienterna) på
självmordsklinikerna skulle,godkännaso. Människor som gör halvhjärtade slälvmordsförsök mest
för att demonstrativt päkalla omgivningens hjälp
i en förwivlad situation, skulle kanske vända sig
till en klinik, men den som har allvarltga avsikter
att beröva sig livet skulle knappast gå med på att
låta en psykiater pröva hans omdömesförmäga inför risken aa bli >underkänd, med nittio eller
nittiofem procents sannolikhet.
Det är sant att det finns människor som på allvar är trötta på att leva. De är då oftast beredda
att undergå behandling och vård och är då inte
obenägna att tänka om. Tröttheten gäller nämligen
oftast inte själva livet. I stället är de i en desperat
situation där outhdrdliga omständigheter pinar
dem. Svikna förtroenden, olycklig kärlek, dåliga
affärer, obotlig sjukdom har i alla tider drivit människor till självmord. De ser helt enkelt inte någon

annan utväg. Även här finns komplikationer. När
de tar steget är det nämligen i många fall resultatet
av en psykisk kortslutning. Vänner och bekarta
skulle alltså med gott hopp om ftamgäng ha kunnat ingripa och hjälpa. Även sociala institutioner
kan ha en plats i sammanhanget och har för övrigt
i en del fall inrättats.
Avsikten med förslaget om att grunda kliniker
för självmordskandidater syftar dock till något annat. Försvararna utgår från den riktiga iakttagelsen
att det också förekommer fall av trötthet på livet
självt. Och poängen med självmordskliniker skulle
då ligga i att just sådana ,egentligen> själv-

mordsvilliga skall

få hjälp att >på ett

snyggt

sättn genomföra sina intentioner. Men just här ligger också den omständighet i det mänskliga psyket
som underminerar allt hopp om framgång. Den
som verkligen är besluten att ta sitt eget liv söker
nämligen inte hjälp. Äkta självmördare tiger envist
om sina avsikter och överraskar omgivningen
genom att lika målmedvetet som plötsligt förverkliga dem. Inte ens nära vänner eller anhöriga brukar invigas. Klinikerna skall vara anonyma, uppges
det, men deras anonymitet kommer knappast heller
att ha någon betydelse. Är det överhuvudtaget möjligt att säkerställa full anonymitet? Åntropologerna

har påpekat att döden är det mest individuella
människan har att genomgå. Sant är att ingen kan
göra en människa sällskap i döden. Just detta tycks
locka självmördare. Även om det skulle finnas en
chans att slippa dö ensam, skulle självmördaren
avböja den chansen.

Inför förslaget att inrätta

självmordskliniker

finns alltså ingen anledning att genast komma dragande med etiska synpunkter. Man behöver inte
omedelbart ge sig ut på livsåskådningsdebauens
sliriga mark. Det är onödigt att utlösa en störtflod
av argument i stil med dem som brukar framföras
i debatterna om eutanasin. Det räcker att ha ögonen öppna för vad döden och självmordet i sig
själva är, för att upptäcka de svfuöverkomliga hinder som omöjliggör att klinikerna skall kunna fungera. Samhället har redan svårt med de kriminella.
Lagstiftningen är i förlägenhet inför sexualförbrytare och narkomaner. Självmord intar trots allt en
särställning. På sitt sätt undandrar det sig sam-
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hällets ingripande, oavsett om man nu vill sätta
som
det på den dystra listan över onormala fall
det åtminstone i statistiskt avseende tillhör - eller
om man hellre vill avhålla sig från alla- vdrderingar.
I en historiett frän 1897 med titeln Duggregnet
nljerar Hjalmar Söderberg över detta tema. Sedan
det en lång tid varit dåligt väder på hela jorden
och solen icke visat sig, utbryter en våg av brottslighet. rDe glada blevo tungsinta. De tungsinta
blevo vansinniga och hängde sig i långa rader eller

samlades för att hålla konventiklar ... fängelserna
överbefolkades, dfuhusen räckte endast till för de
kloka ... Man stadgade dödsstraff på självmord;
ingenting hjälpte.>
Inss helt tränga
lyckligwis
Samhället kan
- sig med lagar
- eller maktmedel.
in i individen, vare
Inte heller med sin service. Hur tråkigt det än är,

i självmordet något av det ursprungliga hos
människan. Samhällets styrande män måste acceptera att varje människa djupast sett bär något oåtkomligt i sig. Det går inte att frigöra sig från
misstanken att samhällsteoretiker som vill kanalisera självmordet i själva verket går omkring och
bär på en dröm som är rent teoretisk och därför
endast psykologiskt intressant.

verkar

personsD och krigsfångar hjälp att återförenas med
sina anhöriga.
I början hade den enda sändaren bara ro kilowatts effekt Den tekniska utrustningen följer numera kontinuerligt uwecklingen. Stationen har två

korwågssändare

på ro kilowatt var och en på

rzo kilowatt. Tjrgof.yn

master med en höjd varierande mellan 34 och 54 meter har riktade antenner
för fjärrsändningar per korwåg och en 78 meter

hög mast har en 20 meter hög rundstrålningsaotenn. Älla mzrsterna stfu i den lilla byn Santa Maria
de Galeria- Vatikanradion sänder för närvarande på
32 spfirk, 16 är central- och östeuropeiska och 8
västeuropeiska, däribland även svenska, och 8 ickeeuropeiska, däribland kinesiska, japanska, malaiska
och tamil. Personalen uppgfu till över z6o personer, kvinnliga och manliga, präster och lekmän:
r8 chefer, r44 tjänstemän på programsektorn, 3o
på nyhets- och informationsavdelningetr och 74 tek-

niker. Programmen talas i allmänhet in av sådana
som inte bara talar det språk utsändningen sker på
utan som har det till modersmåI. Det gör att personalen är en nationellt mycket brokigt sammansatt och polyglott skara. Faktiskt ät 3j nationer
representerade.

Som sig bör samlades uradioterna,
terna namnet på personalen

Vatikanradions 4o-årsiubileum
inföll den rz februari detta år. Guglielmo Marconi,

i fysik är r9o9, hade på uppdrag
av påven Pius XI byggt stationen och det blev

Nobelpristagare

också han som öppnade den

ningen. Räckvidden var

vid den första

till en

utsändbörjan mera ett

löfte än en realitet men den nya sändaren uppmärksammades av världspressen. Med tiden har
plantan spirat. Under andra väldskriget kunde vati-

kanradion göra en betydelsefull insats. Redan
1939 ätefiann en polack sin familj genom radiostationens medverkan. Det gav i sin tur anledning
till att man startade en regelbunden informationstjänst. Under ett helt decennium fick odispersed

54
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det in-

- med jusamband

- påven. Paulus VI
bileet till en monagning hos
höll ett tal som verkade tämligen avspänt. Uppenbarligen hade påven en känsla av att han för en
gångs skull kunde låta tankarna löpa fritt. Han behövde varken komma med höga teologiska reflexio-

ner eller kinkiga praktiska ställningstaganden, väl
awägad mellan att dels säga något väsentligt och
att dels undvika att stöta någon. Kontentan av hans
tal var helt enkelt att Evangeliet genom Radio
Vaticana har fått ett nytt medium för att nå ut
till människorna. Många brev från världens alla
hörn skickas till Rom och till de lokala programledarna. De är levande bevis på att det som sänds
ut inte helt faller pä hälleberget.
Kommer Radio Vaticana så småningom att
kompletteras med w-station och kommunikationssatellit?

KARL RAGNAR

GrERon

Alexander Solsjenitsyn

Anförand.e uid. Nobelfesten r97o

r

vära pass står var och när vi är fcidda. Uppgifterna behövs för att bestämma
vår identitet. Enligt en just nu gängse teori gäller detsamma om ett förf.attar
skap. Ett litterärt verk hör hemma i sin tid, och dess upphovsman är en produkt
av sin sociala och politiska siruation. Det finns tungt vägande exempel på motsatsen, dem måste vi kasta över bord, annars faller teorin till marken. Till de fall,
där den verkligen har bärkraft, hör emellertid årets Nobelpristagare i litteratur.
Det kan vara skäl att betona det nu, eftersom man i alla väderstreck, inte minst
västerut, av olika skäl tycks ha en viss benägenhet att göra undantag för honom.
I Alexander Solsjenitsyns pass - jag tänker på det som ger honom passage
står tid och plats för hans födelse antecknade, och utan de
till eftervädden
uppgifterna kan -vi inte fasställa hans konstnärliga jag. Född året r9r8 i Kislovodsk tillhör han den första generationen av sovjetryska förf.attare, som från vaggan vuxit upp med den nya statsbildningen, och han är ett med den jord och den
tid, som såg honom födas. Han har själv vittnat att han inte kan tänka sig leva
någon annanstans än i sitt hemland. Hans böcker kan det; de lever redan
världen runt, i dag kanske mer än någonsin förr, i morgon kanske mer än i dag.
Men denna livskraft besitter de inte minst tack vare den känsla, som intill roten
förenar hans väsen med hans land och dess öden. Också i så måtto sluter Solsjenitsyn an till den ojZimförliga ryska traditionen. Mot samma bakgrund avtecknar
sig de gigantiska föregängare, som ur Rysslands lidanden hämtade både den bewingande styrka och den outsläckliga kädek, som genomströmmar deras verk. I
sina skildringar lämnar de inte mycket utrymme vare sig för planenlig idyll eller
för föreskriven framtidsinformation. Men man tar fullkomligt miste på målet för
deras sanningslidelse, om man inte i denna känner deras djupa, allt avgörande
samhörighet med det land, ur vars liv de tog sitt ämne och för vars liv deras

ord är av ncjden. Huvudpersonen i denna mäktiga epik är den oövervinneliga moder
Ryssland. Hon har uppträtt i skiftande gestalter och burit olika namn. Ett lyder
Matrjona, efter titeln på en av Solsjenitsyns noveller. I hennes f.ärade ansikte
känner man igen de trofasta, okuvliga dragen och grips på nytt av den hängivenhet som hon är mäktig att bjuda och så stolt förtjänar att [ä.
Kärleken är blind, heter det. Det är i så fall sund självbevarelse. Inte alltid
möter den skarpsynta karleken ea omedelbart gensvar. Det kan behövas
och
har ibland behövts
både tid och avstånd för att rätt uppfatta djupet och värmen
- ögonen med sig. Så blev inte fallet med Solsjenitsyn. När
i den känsla, som har
han för ätta är sen gav ut sin roman >En dag i Ivan Denisovitjs liv>, visste man
genast i hans eget land och snart nog jorden runt att en ny diktare av berydande
mått hade tagit till orda. >Solsjenitsyns berättelse för stundom Tolstojs konstnärliga kraft i tankarna. I vår litteratur har en szillsynt begåvad författare gjort
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sitt inträde>, shrev Pravda. Och bättre än denna tidning kan knappast någon klargöra den makt, som hans berättarkonst utövar. >>Hur kommer det sig att vi känner
hjärtat dra ihop sig av smärta när vi läser denna märkliga berättelse samtidigt
som vi känner ljus i sinnet? Det beror på dess djupa mänsklighet, på att människorna förblir människor också i förnedringens stund.>>

Ett ord som gäller speciella fcirhållanden når sällan långt. Ått det flyger runt
jorden betyder att det ttäf.f.ar oss alla och hjälper oss alla. Så är fallet med
Alexander Solsjeniayns budskap. Han talar till oss om det som vi mer än någonsin behöver höra, om den enskilda människans outplånliga värdighet Var helst
den värdigheten lränks, av vad skäl och med vad medel det än sker, är hans ord
en anklagelse men tillika ec ord till segerviss tröst: den ende som förnedras av
en sådan Lrankning är den som utför den. Vi kan faru kompassen runt och se
att det är sant.

Redan i den yttre gestalt Solsjenitsyn söker för sina verk återfinner man vad
han vill ha sagt. Formen har namnen den polyfona romanen eller den horisontella.
Man kan oclaå kalla den berättelsen utan huvudperson. Därmed är sagt att det inte
ä'r ftägan om en individualism som får stegra sig på omgivningens bekostnad.
Men inte heller får romanens figurgalleri bli ett kollekdv som förintar de individer som är dess enda beståndsdelar. Solsjenitsyn har själv förtydligat vad han
menar med denna polyfonism: varje person blir huvudperson varje gång handlingen angår honom. Det är mer än en kompositionsteknik, det är en trosbekännelse. I skildringens brännpunkt står det enda mänskliga i tillvaron, människan
själv, likabefittigad bland sina likar, ett öde bland millioner och millioner öden
i ett. Det är all humanism i ett nötskal, ty kärnan heter människokarlek. Det är
förkunnaren av en sådan humanism, som årets Nobelpris i litteratur har tillfallit.
Copyright @ Nobelstiftelsen r97o
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Kyrkomusiken vid
skiljevägen

Det finns människor som anser, att sådant som kyrkomusik är en lyxartikel, som
man utan allvarliga förluster kan undvara. I en tid, då religionens grundfaktum
står på spel för så många, är det, anser dessa människor, oförsvarligt och ansvarsloet att överhuvudtaget göra sig möda att reflektera över något så perifert som
kyrkomusikens >problem>. För andra åter står det klart, att musiken, som Andra
Vatikankonciliets Liturgikonstitution ($ rrz) säger, utgör en integrerande del av
gudstjänsten, och att liturgin fciljaktligen för sin fulla gestaltning kräver musikens
tjänster. De som hävdar kyrkomusikens nördvändighet kan tänkas göra det av rent
vad som nu kan menas därmed. Men den kan också motiveras
estetiska skäl
teologiskt och utifrån liturgin själv: musiken hör med till den teckenvärld, som är
den enda gestalt, i vilken mysteriet överhuvudtaget uppenbarar sig och blir gripbart för oss.
Den skiljeväg, vid vilken kyrkomusiken idag befinner sig, gäller emellertid inte
endast dess vara eller icke vara. Vi står också inför ett viktigt avgörande, som rör
dess uppgift, väsen och allmänna kanktår. Orsakerna till att detta senare problem
nu har blivit så akut är att soka både i musikens och i pastoralteologins och
liturgiuppfatcningens uweckling. Musikens och liturgins representanter framställer
idag krav på kyrkomusiken, som ter sig helt oförenliga, vilket redan detta är
oroande för dem, som tror på livsnödvändigheten av en kyrkans kontakt med
>>världen>>. Ett studium av nägra aktuella dokument från de båda sidorna gör det
skrämmande klart, att kyrkan, resp. kyrkomusikerna, nu står inför en grundlägggande avgörelse, som inte >>bara>> gäller estetik utan också liturgins yttersta mål
och mening.
En tonsätrdres aånd.a

Den schweiziske tonsättaren Rudolf Kelterborn har nyligen i tidskriften Musica
(t97o, sid,. 542-547) publicerat en artikel med rubriken >Geistliche und liturgische
Musik der Gegenwaro. Redan titeln pekar på en klyvning, som praktiskt taget
inte existerade före den >nya musikens> genombrott och som kan illustreras av
det faktum, att nästan alla av vårt århundrades stora tonsdttare skrivit >>sakral>>
musik men däremot endast i undantagsfall musik ftir liturgiskt bruk.l >Såväl i
den katolska som i den evangeliska gudstjänsten görs idag till största delen Gebrauchsmusik och mellan denna Gebrauchsmusik och den anspråksfulla, konstnärligt relevanta musik, som är xt hånf.öra till samtidens andliga musik, är ett oöver-

stigligt svalg befäst> (sid. :+z).
I de kyrkliga kretsarna är man på sina håll pinsamt medveten om denna klyfta
och det har, säger Kelterborn, inte saknats >välmenande försob> att intressera
komponister av rang att sl,civa liturgisk musik. Men då ställs också krav

t

Se vidare

min artikel Musik utanför kyrkportarna

-

och innanför,

i
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i en mycket naiv mening skall tydliggöra texren (rfortkrav, som har vittgående musikaliska konsekvenser. Vilka de
- kan man enligt Kelterborn studera i den reformerade gudskonsekvenseria år,
tjänsten, vars musik han anser idag till största delen vara konstnädigt betydelselös, även om den kan bjuda på >sobra kc;r- och orgelsatser av ansedda komponister>>. >>Att ta bort det mystiska elementet, att betona textens förståelighet, att avstå
från konstnärlig differentiering till förmån ftir begriplighet (Allgemeinverständlichkeit) betyder att det musikaliska språket förenklas och förtorkar> (sid. 542).
Problemet ligger nu, säger Kelterborn, inte hos komponisterna, som idag i allmänhet har en helt annan syn på texten, utan hos kyrkorna, som måste komma till
klarhet över den liturgiska musikens funktion och mening. De reformerade kyrkorna har för länge sedan gjort sitt val
med förödande musikaliska konsekvenexempelvis att musiken

-verständlichkeit)

-

ser.

Den katolska kyrkan måste nu fråga sig, om den ser på musikens funktion på samma
sätt som den reformerade kyrkan. Om man av teologiska skäl besvarar den frågan jakande,
måste man också dra de antydda konsekvenserna. Man måste ioskränka sig till en Gebrauchsmusik, som åtminstone under den närmaste framtiden knappast kommer att ha något gemensamt med samtidens kompositoriska tendenser och strömningar. Framför allt måste man då
avså från varje anspråk på att själv kunna verka impulsgivande. Man måste inse, atr
klyftan rnellan den liturgiska och den anspråksfulla andliga musiken snarare kommer an
fördjupas än överbryggas (sid. :+l).

Alternativet till en sådan kyrkans avskärmning vore en radikal öppning mot vår
tids anspråksfulla och komplexa musik, en öppning som visserligen skulle kräva
stora musikaliska, personella och ekonomiska satsningar från kyrkans sida
utan
- till
att fördenskull göra henne populär
men som åter skulle kunna göra kyrkan
en andlig impulsgivare i världen. Många
komponister har visat beredvillighet att
här göra sitt. Det tillkommer nu kyrkan att avgöra sig.
Kelterborn skisserar också i sin artikel med utgångspunkt från olika nyare kompositioner (av Stravinsky, Krenek, Penderecki etc.) andra uppfattningar av kyrkomusik än den som betonar den rent textförklarande funktionen. Den kris, som han
med ett sådant allvar talar om, har förvisso fler orsaker än dem han har anledning
att ta upp till behandling. Vad Kelterborn faktiskt har sagt [1
6s1 jag fär
göra den personliga deklarationen
den professionelle musikerns- bekräftelse av
-länge haft på känn.
vad jag själv
musikamatören

-

-

Uniuersa La.us

Naturligwis finns det också bland liturgiker och kyrkomusiker olika uppfattningar
om, hur vår tids liturgiska musik bör vara beskaffad. Det råder dock ingen wekan
om, att de kyrkomusikaliska ideer, som nu seglar i medvind, på snart sagt varje
punkt står i en absolut motsättning till Kelterborns. Vi finner dem i koncentrat
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en i många avseenden intressant artikel av Anders Ekenberg i tidskriften Saenskt
Gd.st.jikstlia.2 Vad som där sägs är inspirerat av den franske jesuiten Joseph
Gelineau och andra, som skapat ett gemensamt forum för sin verksamhet i organisationen Uniaersa Laus. Yi har alltså inte att göra med konfessionellt grundade
motsättningar utan
[ysn här
med motsättningar, som skär wärs igenom

i

-

kyrkorna.
Grundtanken hos den nämnda gruppen av kyrkomusiker är, att >liturgimusiken
är funktionsmusik>). I den mån detta betyder, att musiken skall tjäna liturgins
mysterium, torde knappast någon vilja bestrida riktigheten i den satsen. Men det

betyder något annat, nämligen ctt avståndstagande från all >konstnädigt högtstående musik, som inte är skriven utifrån den aktuella församlingens och den liturgiska funktionens krav> (sid. 6), med vilket i sin tur menas: som inte utan
större ansträngning kan sjungas och anammas även av musikaliskt okvalificerade
(sid. ro). Att musiken i liturgin är en tjänare åt mysteriet beryder alltså inte,
som man skulle kunna tto, att på den måste ställas de allra bögsta musikaliska
krav, utan att det är gudstjänstdeltagarnas faktiska nivå, som skall avgöra den
musikaliska kvaliteten. Det finns helt enkelt inga andra kriterier på >god> kyrkomusik än att den kan tjdna som den konkreta församlingens uttrycksmedel. Den
liturgiska musiken får därför inte vara en >>lyxmusik>>; den skall vara >folklig>:
rytmisk, tonartsbunden och utan svåra intervall (sid. 6, 8 f.).
Med denna idd om en folklig funktionsmusik awisas ideerna om I'art pour
l'art och >>konstens friheo (sid. 6). Att I'art poar l'art historiskt sett betyder en
konstuppfattning, som varken teonu knappast av nägra konstnärer hyllad
-logiskt eller filosofiskt håller måttet, är förmodligen
riktigt.s Men i den populära
litteraturen klistras etiketten alltfor lätt på varje mera komplicerad, fordrande,
anvantgardistisk musik. De komponister, som inte nöjer sig med de enkla medlen,
de anses dyrka konswerket, söka sin egen ära och esteternas bifall.a För den som
Itar anat något av den andliga storheten och den moraliska integriteten hos exempelvis wienskolans mästare, ter sig sådant tal som den grövsta förolämpning och
vad vårre år
som ett hån mot den andliga ansträngningen. Idag är det
-emellertid de enklaste
- kyrkomusikaliska vismakarna, som är liturgins cidmjukaste
tjänare.

En f elaktigt alt ernatia

tyvärr
inte längre
Skall då läget beskrivas så, att de musikaliska kraven
kan förenas med de liturgiska och att vi därför mäste aäl'ja mellan- konstens och

" And.ert Ekenbery, Musik för 7o-tales församling, i Src*skt gtdtr'jänal.it, 44145 g96917o),
siå.

3

t

3-zl.

losepb Geliaeaa, Die Musik im christlichen Gottesdienst, Regensburg 1965, sid. 55 f.
Gelinea*, a. a., sid,. 274 t.
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liturgins krav? Till detta kan sägas, att de som vill ställa höga konstnärliga krav
på kyrkomusiken inte gör detta enbart av nägra så kallade estetiska skäl, utan
därför att de anser, att liturgin själv också ställer de höga kraven. I en viss
mening torde idag alla berörda pafter van ense om, att den liturgiska musiken
måste låta sig bestämmas av liturgin. Att även Kelterborn anser det framgår med
all rydlighet av hans artikel. L'art pour I'art är en död åskådning. Kanske är det
därför vårt att pröva, om det idag inte är de >världsligo komponisterna, som
genom sin ovilja

till

konstnärliga kompromisser, djupast sett bättre hävdar lirurgins
verkliga intressen än vad dess professionella beskyddare gör. Tanken är måhända
inte uthärdlig för dem som anser, att liturgiker och kyrkomusiker är de som under
alla omständigheter bäst förstår vad liturgin kräver.
Vilken är då den springande punkten i debatten? Ligger den när allt kommer
omkring i estetiken, eller ligger den i liturgiuppfattningen eller i kyrkosynen?
Ett entydigt svar är inte läa att ge. Det är tänkbart, att dagens faktiska musikaliska pluralism har kommit att leda folket i Universa Laus till uppfattningen,
att det inte finns något annat kriterium på >god> kyrkomusik än dess funktionsduglighet. Hur mäts och avgörs då den? Vi läser hos Ekenberg följande: >>om den
liturgiska musiken skall vara 'tjänande', är dess uppgift inte att presentera ett
fulliidigt verk av en tonsättare
tutdn bellre former som bara tydliggör och för-

medlar mässans egentliga kommunikativa
tecken: ordet och brödet och

vinet>>

(sid. 6, kurs. här).

I den mån alltså musiken faktiskt fullgör sin funktion att förmedla och tydliggöra de >egentliga> tecknen, har vi att göru med >god>> kyrkomusik. Det framgår
av fortsättningen: >vi borde värdera, inte konswerket och dess skapare, utan
effekten> (sid. 6). Där har vi orsaken till, att Ekenberg kan sätta emot varandra
fullodiga och funktionsdugliga verk (>inte .. . utan hellre>). Att det är möjligt
aft, som sker i den anförda texten, tala om ett >>bara>, låter sig då också förklaras: det >räcker> om musiken är funktionsduglig; den behöver inte
dessvara ett konswerk.

-

Den viktiga frägan kvarstår emellertid: hur skall man då ueta, når en viss
kyrkomusik verkligen fullgör sina funktioner? Har vi tillräckliga kriterier pL att
den avsedda >effekten> är uppnådd, när musiken känns naturlig för de församlade,
så att de inte stöts bort utan kan sjunga med? Har då inte också relationen till
>>ordet och brödet och vinet>>, som Ekenberg talar om, sina bestämda musikaliska
konsekvenser? Genom det sätt på vilker
men inte nödvändigwis folkliga
-frägor av denna art hsvaras, avgörs enligt
- min uppfattning kyrkomusikens framtid.
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Ordet och orden

vi tidigare såg, ligger skulden till kyrkomusikens nuvarande andliga utarmning
enligt Kelterborn i en speciell syn på fc;rhållandet mellan text och ton: det är
kyrkomusikens uppgift att göra texten >>förståelig>. Kelterborn rör här endast vid
den yuersta konsekvensen av den rationalistiska intellektualiseringsprocess, som
fick sina första musikaliska konsekvenser redan under medeltiden. Liksom man
inte kunde tänka sig, att ceremonier utan beledsagande ord kunde >>sdga>> någonting och därför försedde alla ordlösa ceremonier med tolkande och tydande böner,5
Som

inte heller längre sjunga de oändliga, jublande tonslingorna på Alleluja; man borjar att skjuta in texter (troper, sekvenser).
När det nu alltså i de lryrkomusikaliska skrifterna heter, art kyrkomusiken skall
vara >>ordets gänare>, så avses vanligen inte det Guds människoblivna Logos,
som man kan höra, se, känna och ta på (I Joh. r:r), utan de många orden, som
talar om honom.6 Detta är inte heller ur musikalisk synpunkt en betydelselös
glidning: musiken tilltros inte någon förmåga att pä sitt sätt och med sina egna
musikaliska medel förmedla och uttrycka mysteriet. Logos har blivit lika med de
verbala orden, vilka antas kunna säga allt, som överhuvudtaget gät att säga. Musiken får
i den didaktiska, politiska tearern (Brecht-I(eill) till uppgift
- säger. på
an stryka under, Iärglägga och förrydliga det som orden själva redan
det sättet anses den >>tjäna ordeo. Kelterborn visar exempel på, att dagens tonsättare prövar helt andra musikaliska språkläror Gid. :+:). Redan för wienskolans
komponister (\Tebern etc.) var musiken ett autonomt, a-logiskt, eller kanske rättare
pre-logiskt, språk med möjlighet att uttrycka sådant, som ord inte kan sdga.I
så kunde man

Därmed var de, måhända uran att själva veta det, goda teologer.
Musik ocb rnystertam

Om det alltså finns anledning att ta relationen

till >>ordet>> under förnyat över-

vdgande, så gäller detta inte mindre beträffande relationen

till

>brö'det och vinet>>,

det eviga frälsningsmysteriets >egentliga kommunikativa tecken>>. Det är detta
mysterium, som mässan har att gestalta och att sätta i relation till gudstjänstdeltagarna och

innehåll

i

till

>vädden>. Den gemenskap, som så etableras, har

sir

egentliga

det mysterium, som forverkligas först, när det forbinder de kristna i

en existens-, dtjds- och livsgemenskap med Krisrus.

Den sakramentala nåden utför helt visst sitt verk på grund av gudomlig kraft
och inte på grund exempelvis av hur den yttre gestaltningen av riterna sker.
Men de yttre riterna är ä andra sidan enligt all sund teologi inte endast nådens
6^

A|-Härdelirr, Liturgi idag
tec.kea och stötesten, Uppsala r97o, sid. 54 ff.
" Gelinea*, a. a., sid. zl f.., as- f.
7
Ermt Krcneh, Zur Sprache gebracht, Miinchen 1958, sid. t1z-r37, zt9.
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instrument utan också tecken, som slår en brygga

i

till

den mänskliga anden. Ju

adekvatare de gestaltas, desto bättre är de stånd att förmedla sitt innehåll. Om
sålunda mässan skulle gestaltas som en slarvigt aväten frukost, skulle prästens ord,

att det här fu fråga om det outgrundliga frälsningsmysteriet, inte verka särskilt trovärdiga. Hans påstående skulle sakna stcjd i >tecknen>.
Tillämpat på kyrkomusiken skulle vi kunna säga: i den mån kyrkomusiken hör
just för att kunna
med till det sakramentala mysteriets gestalt, måste den

besitta mot mysteriet svarande, analoga egenskaper. En liturgisk musik, som är tillkommen enligt det minsta motståndets lag,
fungera som ett mysteriets tecken

en musik, som är flack, endimensionell och spänningslös, kan därför omöjligen vara
en analogi till mysteriet. Den god,a liturgiska musiken skall inte, i en mera sentimental mening, vara >uppbygglig>, utan den måste verka uppfordrande, ställa
anspråk.8

Varför skall den liturgiska musiken vara >lättförståelig>, när det inte är

lätt varken att bli eller att vara en kristen? Varför skall inte kyrkomusiken få
ställa krav, när tron ställer krav: på omvändelse, efterföljelse, kamp och förnyelse
av den invärtes människan?

>exklusivitet> brukar awisas med folkEn sådan
filmgnl eller verklig
ligbetens princip. Här bedrivs i sanning ett ofog med läran om gudsfolket, som det
finns anledning att se upp med. Tron säger nämligen inte, att de kristna är ett

-

-

fardigt gudsfolk, utan att de är på vandring mot riket, att de under vandringen
måste engagera sig i den ständigt fortgående, renande och nivåhöjande process,
som teologin kallar helgelse. Utgår man, som det krävs i Universa Laus, från församlingens faktiska nivå, kommer naturligvis inte musiken att verka nivåhöjande;
men
den kommer i stället att konservera den förefintliga musikaliska nivån
nivån.
musik,
som
förefintliga
anl.liga
Vi
får
en
reaktionär
därmed väl också den
är ett s<jvande opium for folket. Vad vi behöver fu en krhiske musik, som väcker,
förnyar och sätter den egna andliga torftigheten i fåga, en musik att växa i.
Först då får vi en musik som >>fungerar>> på det sätt liturgin själv vill fungera.
Naturligwis medger jag gtuna, att uppgiften att skapa kontakt med dem som
kommer
eller skulle vilja komma
till kyrkan är viktig. Men detta är i
pastoralt
problem. Sedan komponisterna gjort sitt biista för att
första hand ett
skapa en mot mysteriet analog musik, gäller det för själasörjarna att göra klart,
och
att den anspråksfulla musiken inte är till för sin egen utan för mysterie$
människornas
skuil. Den lättsmälta folkligheten kan komma att uppfattas
folket.
** ." förolämpning,
inte bara mot liturgin, utan också mot
e Kelterborn, a. a,, sid.
545.

n

-

Till id€n om en 'kritisk musik,, se Theod.or V, Adono, Impromptus, Frankfurt a.M. ry69.
sid. 68 f. I Ådornos sociohgfukt motiverade teori är det samhällskritiken, som står i förgrunden.
Yad, jag har försökt att skissera ät en teologisål motiverad teori om lryrkomusiken som ett
om så är befogat
förnyelse- och helgelsemedel i liturgins egen anda. Självfallet kan därur
följa oclaå en kritik utåt.
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Väddsalltets barn

EDUARD VERHULSDONK

"Jorden iir långt ifrån ett förlorat vrak drivande i en tom rymd.
Tvärtom, den sublunära vdrlden med sina levande varelser iir
hundrafalt knuten till och beroende av stjärnornas sfärer och
vdrldsalltets djupr, så skriver professor Hoimar v. Ditfurth i sin
oyutkommna bok Kind.er det Vehalls (Hoffmann & Campe,
Hamburg r97o, 3o4 sid., DM z4). Boken presenteras här av en
fysiker.

Kosmiska uillkor

Väddsalltets barn, det är inte människans eventuella kusiner ute

i

främmande

enligt Hoimar v. Ditfurth
det är
vi själva. Faktiskt hade
- uwecklas, om inte långtvi eller lägre-former av liv på jorden kunnat

stjärnsystem,

varken

gående kosmiska förutsättningar vore givna.

En liten del därav är sedan lång tid tillbaka kand. Kopernikus har lärt oss att
jorden som planet får ljus och värme från solen. Newton upptäckte ett och ett
halvt sekel senare att solen genom gravitationen håller kvar planeterna i deras
banor och att det är månen som på grund av samma gravitation framkallar ebb
och flod i haven. Detta är i stort sett allt vi kände till för ett par år se{an.
Jorden ansågs

till

dess

vara jämförelsevis självständig.

I dag vet vi mer.

Undersökningar under de senaste åren har avsevärt utvidgat våra kunskaper. Vi
är långt mera än vi tidigare vetat beroende av kosmiska villkor. Framför allt
betyder solen mer än vad vi känt till. Det har forskningen visat. Till att bcirja med
är avståndet mellan solen och jorden r5o miljoner km. En enkel geometrisk beriikning som utgår från jordens storlek säger oss att jorden inte upptar mer än
wå miljarddelar av solens strålning och att alla planeterna tillsammans endast upptar tio gånger så mycket. Eller tjugo miljarddelar. Går då hela resten av strålningen födorad i rymdens djup? Har vi här ytterligare ett exempel på det överdåd
naturen ibland kostar på sig? För bara ett par är sedan hade vi ingen anledning

att betvivla forhållandet. Men nu har vi blivit en aning försiktigare. I själva
verket har nya undersökningar visat att den strålning som sänds ut åt alla håll
från solen inte alls är utan betydelse för oss jordbor. Tvärtom, en del därav
skapar ofrånkomliga villkor för vår
vi vet ännu inte precis hur mycket

-

-biologiska existens.
Redan

vid r8oo-talets slut kände man till att det inte endast är elektromagne-

tisk strålning

-

bland annat ljus och

värmestrålning

utgår från solen.

Vissa iakttagelser kom astrofysikerna att därutöver anta en emission av partiklar.
Kometsvansarna var ju alltid vända från solen. Var det då solstrålningens tryck

som åstadkom denna vindflöielseffekt? så frågade man srg. Ett

annat

fenomen pekade åt ett annat håll. Strax efter starka soleruptioner uppträdde polarljos
norrsken. Någon korpuskulär strålning, ett slags >vind> av småpartiklar

-

6s

Edtoil.Verhli.lsdonk

måste alltså sändas ut från solen
det ansåg den norske fysikern Olaf Birkeland
redan 1896. Han kunde dessutom- visa att de hemligheafulla småpatiklarna, korpusklerna, måste vare elektriskt laddade. De uppträdde ju endast vid polerna.
De måste således stå under inverkan av jordmagnetismen. Birkelands teori om
>solvinden> blev dock inte allmänt antagen. Materialet från hans observationer
ansågs än så länge vara

otillräckligt.

Hönan och kycklingama

Ett nytt utgångsläge har Sovjetunionen och Förenta Staterna åstadkommit genom
satelliterna och rymdfärderna. Nya iakttagelser har registerats. Redan Explorer I,
den första amerikanska sateliten 1958, förde till upptäcktefl av van Allenbältena.
Senare satellitexperiment har visat, att man måste räkna med minst wå bälten.
Ett av dem har sitt maximum omkring 5 ooo km över jordytan, det andra år
bredare och kulminerar pä en höjd av omkring 20 ooo km. Det inre bältet består huvudsakligen av protoner, positivt laddade partiklar, det yttre företrädesvis
av elektroner, negativt laddade. Solvinden är upphov till bägge bältena. Den
>>blåser> ut i rymden med en hastighet som är mer än tusen gånger ljudets
(och solen födorar genom den en miljon ton av sin materia per sekund!)
Det förhåller sig med solvinden på samma sätt som med solens elektromagnetiska strålning: jorden upptar endast en bråkdel. Resten försvinner inte heller i
detta fall spårlöst ut i rymden. Viktiga skäl talar för att det >solära plasmat>>
detta är den vetenskapliga termen för solvindep
sllijsynar igenom hela

-planetsystemet

och upphör först utanför Plutos bana. Pä- grund av solvindens elektriska laddning uppstår i det interplandåra runmet virvlar som i sin tur avskärmar
planeterna från största delen av den kosmiska strålning som kommer utifrån rymden. Häri ligger solvindens avgörande betydelse. Det finns ju ingen strålning som
är hårdare än den kosmiska, vilket beror på att partiklarna hos den kosmiska
strålningen har en hastighet nära ljusets. Om den med hela sin kraft skulle träffa
planeterna skulle den omöjliggöra allt liv. Men just detta är det solvinden förhindrar.
Solen och planeterna liknar alltså i hög grad en höna med kycklingar. Solen
betyder ju mycket mer än bara belysning och värme för planeterna: den omsluter
dem med en sfär på ett sådant sätt att planetsystemet bildar en enhet, ett enda
stort klot. Analogin med hönan och kycklingarna åt inte för vacker för att vara
sann! Det är faktiskt en av r96o-talets mest fascinerande upptäckter att jämförelsen verkligen åskadliggör vår situation. IJtan solvinden och utan den därav beroende solära sfären skulle vi inte finnas till. Jorden skulle inte kunna hysa några
som helst levande varelser.

Ja,
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vi

skulle förmodligen inte heller kunna bo på vår planet

i

längden om

Värld,salhets bam

inte månen kretsade kring jorden. Det verkar i hög grad sannolikt om man studerar
betydelsen av jordens magnetfält Enligt den så kallade dynamoteorin uppstår
jordens magnetfält genom att jordkärnan är i rörelse fnmf.ör allt i den zon som
består av flytande järn. Det är månen som orsakar rörelsen i jordkärnan. Och
jordens magnetfält i sin tur bygger upp de båda balten som omger jorden och
skyddar oss för solvindens skadeverkningar.

för övrigt flera gånger i jordens historia växlat poler. Då
ha
funnits
intervaller i tiden utan magnetfält. Det tycks fosilfynden
måste det
lämna belägg för. Jäneiidlornas plötsliga utdöende kan med goda skal återföras
Magnetfältet har

på en sådan evolutionsperiod med ökad strålning.
Från solsystemets perspektiv ger professor v.

Ditfurth också utblickar över hur
sega och plastiska livsformerna är och antyder hur övedägsen en bisexuell
fortplantning måste anses vara. Hans bok förtjänar redan därför uppmärksamhet.
Vidsträckta sammanhang ligger öppna inför hans blick.
Galaktiska aidd,er

Våra levnadsvillkor tycks emellertid inte vara uppräknade på ett uttömmande sätt
så länge vi bara håller oss inom solsystmet. Av allt att döma är vi liksom förankrade i hela universum. Hoimar v. Ditfurth spekulerar därför dven över de kosmiska villkoren för mänskligt liv. Han fortsätter därför och drar ut konsekvenserna
ända till galaxetna. Vi kan endast existera, förmodar han, därför att vintergatan
har formen av en spiral. Undersökningar av spektrallinjerna hos strålning från
andra galaktiska system har lett till upptäckten av att det finns olika generationer
av stjärnor. I en första generation uppstår himlakroppar genom kärnsammansmält-

I den ursprungliga anhopningen av väte bildas tyngre och tyngre grundämnen
ända upp till nickel. En stjärna som uppstått på så sän exploderar, blir supernova
och sprider största delen av sin substans ut i rymden. Genom gravitationen förtätas
det kvarblivande materialet igen. Stjärnor av andra generationen uppstår och kärnning.

sammansmältningen f.ortgär för att nu frambringa tyngre grundämnen i det kemiska systemet ända till uran. Nu förhåller det sig så att ingen organism kan bestå
utan att det finns tyngre grundämnen. Eftersom det dessutom är >>vätearmarna>>
i de spiralformade galaxerna som uteslutande har förutsättningar för uppkomsten
av nya stjärnor, kan man räkna med att något levande inte förekommer i de
eliptiska galaxerna. Det är alltså spiralgalaxerna som fått >privilegiet> att >alsrra>>

liv.

>All materia omkring oss, inberäknat de ämnen som vi själva består av, varje
enskild atom har för ofantligt lång tid sedan blivit till i en glödande sol, som då
tillhörde en stjärngeneration som för länge sedan har försvunnit. En hel vinter-
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gata med minst hundra miljarder stjärnor har behövts
en av de partiklar vi dagligen har omkring oss>.

för att framställa var

och

Attrologerna

i

jubelrop när de upptäcker att en allvadig vetenskapsman försvarar människornas beroende av stiärnorna. Vid närmare
eftertanke kommer de dock att finna ac de knappast får något stdd för sin övertro
på stjärnor. Vad professor v. Ditfurth framlägger har ingenting med magi eller

Det är troligt att astrologerna utbrister

ockulta spekulationer att göra.
Visserligen är det så att åtskilligt i hans bok ännu ligger på spekulationernas
plan, men slutsatserna är bestickande och de tänkbara sammanhangen utvecklas
på ett sakkunnigt sätt. Säkra forskningsresultat bildar utgångspunkter. Hoimar v.
Ditfurth är natudigwis väl medveten om att hans utsagor har olika grader av
sannolikhet. Ldsaren blir emellertid alltid fängslad, även när författaren ger sig in

i

vågade perspektiv lika mycket som när framställningen håller sig på vetandets
trygga mark. Som vetenskapsman är v. Ditfurth fortfarande människa. Med pojkaktig nyfikenhet, förmåga till kritik och hög metodisk medvetenhet förenar han i sin
bok en aldrig sviktande fantasi.

TEXT
Om stteik

Vid ekonomiska och sociala konflikter måste man vinnlägga sig om att nå fram
till en fredlig lösning. Men även om man alltid först måste tillgripa en uppriktig dialog mellan parterna, kan likväl strejken, även i våra aktuella förhållanden, bli ett nödvändigt medel, ehuru i sista hand, till att f.örsvara arbetarnas
egna rättigheter och deras rätta avsikter och strävanden. Likaväl måste man så
fort som möjligt återupptaga förhandlingar och dialog för att nå fram till en
överenskommelse.

Ur Andra Vatikankonciliets konstitution
om kyrkan
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i världen av idag (nr 68)

Tre revolutioner

TAGE LINDBOM

I

i

art ett så känslo- ocå värdeladdat ord som revolution
skiftande uttolkningar. Ofta sammanblandas begreppet
revolution med wå andra militanta företeelser, upproret och revolten, det förra
en våldsam resning mot eft förtryck, den senare ett likaledes våldsamt försök
att göra slut på ett såsom olidligt uppfattat tillstånd. Emellertid behöver varken
upproret eller revolten äga revolutionens k?innemärken
[ygn om de kan förbereda och ingå såsom led i en revolutionär process. Ty revolutionen är en total
omvälvning, ett utplånande av ett bestående tillstånd och etablerandet av en ny
ordning. Revolution innebär förintelse av bestående värden, totala omvärderingar,
proklamerandet av nya trosformler, nya värdeskalor, nya system och strukturer.
Revolutionen är sålunda den totala inversionen: plus- och minustecknen byter
plats. Denna inversion kan försiggå på det sociala och ekonomiska planet, den kan
yara av filosofisk, politisk och kulturell karaktär. Oftast griper den in på alla
dessa områden. Symboliskt åskådliggörs revolutionens karaktär bäst genom elden.
För revolutionärerna sjdlva tu också elden det vanligaste bildmotivet. Elden skall
förbränna det gamla, genom elden förintas det bestående. Samtidigt renar elden:
ur slaggen uwinnes det rena guldet Denna dubbla uppgift löser alltså revolutionen
genom att yara ett sekulärt purgatorium, varigenom den inverterade paradistanken
skall förverkligas, >himmelriket på jorden>. Kristusordet >se jag skall göta allt
Det ligger

sakens natur,

blir föremål för de mest

nytt>> framträder därför

i revolutionen i sin restlösa,

sataniska inversion.

I modern tid kan vi tala orn tre revolutioner, revolutionef, som griper in icke
blott i de sociala och politiska systemens grundvalar utan även omvälver tanke-,
tros- och värdesystemen. Den stora franska revolutionen 1789 förkunnar i sin
mänskliga rättighetsförklaring den universella och allsm?iktiga Människans ankomst, den människa, som icke längre skall akta på Skaparens varningsord beträffande kunskapsträdets frukter. Denna människa skall på en gång vara individuellt
fri i sin jagmaruIestation och såsom medborgare höjd över alla särintressen
en
horribel motsdgelse, då ju ingen kan vara på en gång egennyaig och oegennynig.
1789 ärs revolution proklamerar den nya gudomen på jorden, Människan.
Liksom denna revolution har haft en lång fcirberedelsetid och endast är att be-

trakta som en militant höjdpunkt i en lång revolutionär process, är den ryska
bolsjevikrevolutionen r9r7 ett maktpolitiskt genombrott för en lära, som på en
avgörande punkt skiljer sig från ry89 ärs ideer så långt som öster är från väster.
Den människa, som i rättighetsförklaringen och i jakobinerklubbens tankevärld
framstår som en andlig maktinnehavare, höjd över och behärskande materievädden, är i den marxistiska ordningen integrerad i denna materievädd. Människoanden är ingenting annat än en avspegling av det, som försiggår i den materiella
substansen (>das Ideele ist das im Menschenkopf umgesetzte Materielle>). Tillvaron har nu endast en dimension, den materiella, och den utspelar sig endast
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det horisontella plan, som utgörs av den jord, på vilken människan lever. Ini sin egen existentiella sinnlighet finns människan till såsom ett alltigenom
socialt väsen i tid och rum: >>der vergesellschaftete Mensch>> är en varelse, som
ingenting annat utför än en materiell och av det materiella undedaget betingad
andlig produktionv och reproduktionsprocess.
>Man gör icke en revolution, en revolution växer fram>>, säger knin, den proletära revolutionens främste teoretiker och praktiker. Det ligger en djup sanning i
dessa ord, och liksom den marxistiska revolutionen behövt mer än ett halvt sekel
för att maktpolitiskt bryta igenom, har den efter genombrottet r9r7 ytterligare
fullföljt sina revolutionära strdvanden, fördjupat och utbyggt sina positioner under
ett drygt halvsekel. Denna revolutionära process dr längtifån avslutad. Men liksom fröet till denna sociala revolution finns redan i den franska revolutionen
på samma sätt växer i det moderna,
tydligast artikulerad i babouvismen
-högindustrialiserade, sekulariserade välfärdssamhället
fram en ny revolution, ännu
paradoxalt nog draperad i den rcjda marxistiska och den svana anarkistiska fanan.
Det är i triumfens ögonblick, som de första kristecknen brukar visa sig. Så
ock nu. Vi möter nu den första generation, som redan från vaggan fått njuta av
den moderna välfärdsstatens social trygghetsystem, som redan från sin första skoldag fätt lära sig, att den demokratiska, jiur:Jrka samlevnaden är den enda rdttfaÅiga samhällsformen och som på universitetsnivä ffu moftaga en undervisning, i
växande omfattning präglad av aritmetiskt strukturtänkande, filosofisk materialism
och etisk pragmatism. Samtidigt möter denna efterkrigsgeneration ett samhälle, som
icke är ett samhälle utan en anstaltsstat. Denna ungdom gör som det lilla barnet i
H. C. Andersens saga om kejsarens nya kläder, den pekar på alltsammans och
säger: detta stämmer ju icke med den officiella förkunnelsen. Överallt möter den
nya generationen maktstrukturer, överallt möter den en mur av centraliserad,,byräkratiserad makt. Varje forsOk att verbalisera det, som tänks och känns av de unga
i denna situation, studsar tillbaka som fjäderbollar mot en betongvägg. Det är en
vandring mellan pyramider, en vandring i ingen mans land.
Den nya generationen blir desperat. Vad har den a* göra? Skall den deltaga
i det fortsatta bygget på de faraoniska pyramiderna, göra detta makwälde än
väldigare, göra sig själva dn vanmäktigare? Är icke den naturliga urvägen atc i
stängd

stället gå

till

angrepp?

Ungdomsrevolterna har tagit sin btirjan. Det finns en liten medveten minoritet,
en vdl skolad, vaken, aktiv kärngrupp, en >>kader>> för att tala leninismens språk.
Det är denna kärntrupp, som under gynnsamma betingelser rycker med sig de mer
indifferenta och som ibland, i dramatiska situationer kan växa ut till verkliga
folkuppbåd, föra framgångsrika barrikadstrider med polisen och bringa nationer till
randen av inbördeskrig.
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Hur ser då denna >kader> ut? Osökt gär tankarna

till

1848. Den parisiska s. k.
februarirevolutionen utfördes under en >ideologisk överbyggnad> av det mest brokiga slag. Saint-simonister, fourierister, proudhonister, marxister blandade sig med
varandra och blandade sig med all den sociala radikalism, som frodades i religitxa
sekter och religiöst färgade rörelser, vars mest namnkunniga företrädare var Pierre
Leroux. 1848 års revolution var ett folkuppbåd, som bar heterodoxins prägel och
därmed stod i skarpaste kontrast med den berömda men revolutionärt föga heroiska
stormningen av Vinterpalatset i oktober r9r7, då en liten politiskt ortdox minoritetsgrupp, en väl skolad och väl sammanhållen kader ryckte till sig makten i
det sönderfallande ryska tsarriket.

Liksom 1848 år händelse är studentoroligheterna vädden runt upprorsrörelser,
som bär heterodoxins prägel. Den aktiva minoritet, som överallt fungerar som en
outtröttlig generalstab och som inrymmer element, vars gatustrategiska insikter
denna aktiva minoritet är samtidigt
bär den gemensamma utbildningens prägel
grupp.
heterodox
De
åsikter,
som
förkunnas, är icke sammanfogade
en idemzissigt
till ett slutet, ortodoxt system utan snarare att f.atta som vägledningar för handling. Det som förenar, är icke lärosystemet utan kätteriet I den officiösa dokumentsamling, som majrevoltörerna i Paris 1968 vtgav, L'insurrection itudiante zt3 mar 1968, heter det också: darfor blir kätteriet till slut det enda bestående i
historien (L'histoire finalement ne retient que les h6r6tiques). Majrevolutionen,
heter det vidare i denna dokumentsamling, är icke en avslutad revolution utan en
revolutionär rörelse, som först efter hand finner sina vägar och sina kampmedel.

I

myllret av de mest skiftande riktningar och tendenser, från de mest extrema

marxistiskt-centralistiska former till de mest anarkistiskt anticentralistiska skall
sålunda den revolutionära vågen fortsdtta att stiga. Det är icke fråga om en centralistisk likformighet av rysk modell, det är snarare en federalism i det mångfacetterade guerillakrigets form, mer i släkt med de latinska traditionerna. Huruvida denna heterodoxi kommer att till slut sammansmälta i mer ortodoxa, enhetliga
former, därpå kan endast framtiden ge svar.
Vad vill då revoltörerna positivt? I den mån de icke drömmer om en industriell
ordning, som i sin helautomatism bringar den mänskliga arbetsinsatsen till närheten av nollpunkten och därmed gör större delen av tillvaron till ett fritidsnöje,
är riktpunkten för de medvetna strävandena ett förverkligande av den fria, jämlika
samförvaltningen. Genom att bryta ned maktstrukturerna skall detta kunna förverkligas, som åtminstone den medvetna delen av ungdomsrevoltörerna drömmer
om: den integrala demokratin, vari personlig frihet och likställighet förenas med

ett integrerat medborgarskap på samlevnadens alla plan, politiskt, produktivt,
ministratiw, kulturellt.
Här träder oss ungdomsrevoltörerna som romantiker

till

mötes.

I

ad-

det högindust-
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rialiserade samhället skall, uor dssa sociala och politiska romandker, den >>etablerade>>, >borgediga>, >statiska>> människan ersättas av en >fri>>, >dynamisk> varelse, som i det ytue skall leva i en teknisk högcivilisation (vars rnateriella förmåner han tydligen icke är villig att uppgiva) och till det inre skall kunna leva i >den
permanenta revolutionens> dynamiska tillvaro. Dessa romantiker vägrar att se den
olösliga motsättningen mellan den centralistiska planekonomi, som är förbunden

vare sig denna är privatägd eller sociamed den högindustriella ordningen
och den normfria, dynamiska och samtidigt jämlika tillvaron som mänskliserad
- De vägrar att se den olosliga motsättningen mellan förpliktande medlig livsform.
borgarskap och ohämmad jagiskhet, mellan frihet och jämlikhet. De vägrar att se
skillnaden mellan samhället, denna etiskt bundna samlevnad mellan människor
pä alla nivåer, och staten, denna maktpolitiska struktur, blottad på etiskt innehåll men intimt förenad med den storindustriella verftsamheten.
åtminstone flertalet
Det intressanta med dessa ungdomsrevoltörer ät, att de
att krossa maskisitt
utopiserande:
konsekvens
ur
ut
en
icke har dragit
av dem
nivå,
då det skulle
nerna, att årervända till en produktionstekniskt förindustriell
vara möjligt arc även kunna förinta de storindustriellt och statligt administrativa
maktstrukturerna, att befria människorna ur den centralistiska statens järngrepp
och söka förvandla dem från statsheloter till fria medborgare i en associativ samhällsgemenskap. Även om detta skulle ha fört vära ungdomsrevoltörer ännu djupare in i en utopisk drömvärld, skulle det dock ha varit, som det brukar sägas,
>system i galenskapen>.
Det är en hyperromantisk generation, som träder oss till mötes. Vi får gä ä'nda
tillbaka till den tyska romantikens sjukiiga, feberheta pionjärtider, till Novalis'
och Ifackenroders hallucinatoriska föreställningar för att finna rnotsvarigheten
till spännvidd mellan upplevd verklighet och drömd verklighet Skillnaden är,
aft den tyska romantiken, innerst inne medveten om vad som var dröm och vad som

var verklighet, förlade den förra huvudsakligen

till litteraturen.

Våra ungdoms-

revoltörer talar om sina >visioner>) som om de vore en snar verklighet.
I den aktiva, ledande >kadern> av ungdomsrevoltörer möter vi det som är ett
genomgående drag i all romantik, iagexaltationen. Det år anga människor, som
är medvetna om sin begåvning och om sin kapacitet. De bär fram sina åsikter

på en väg av vitalitet, en vitalitet, som alltigenom bär individualitetens prägel.
Hur mycket det än talas om broderskap, solidaritet och gemenskap, bryter ständigt
den narcissistiskt präglade, romantiska jagiskheten fram. Vi möter en romantisk
typ, som, nzatatis mutand.is, är i släkt med både Kad Marx och Michael Bakunin.
Men hur är den grupp av ungdomsrevoltörer, som endast då och då låter sig ryckas
med som fotsoldater i ockupationskrigen på gator och i universitetskanslier? Vi
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står här inför en ungdomsrevoltör av helt annan typ och med helt annan rörelseinriktning.
Här möter vi en övervägande passiv, vegetativ typ, vars revolt och revoltbehov
icke har det positiva syftet att bära ftam något nytt Det är icke mot några upphöjda måI, som denna ungdom strävar, den är fjårran från all den >progressivitet>>,
som står att Iäsa på de plakat, som bärs fram. Denna ungdom är motsatsen, den
är regressiv. Dess revolter bär alltigenom negationens kännemärke. Den vill bli
befriad frän alla band för att kunna fritt regrediera ned i en ansvarslöshet, som
bland annat tager sig sexuellt promiskuitiva former. Det är den feminiserade,
vapenvägrande typen, den som icke blott hatar alla auktoriteter utan också hatar
att själv intaga den mogna ställning, som är i överensstämmelse med könshormonernas sammansättning. Tillfälligt engagerar den sig gärna i revolten, men endast
tillfiilligt. Vad den vill är en regression ned i etr vegetativt tillstånd av ansvarslöshet, vars mest adekvata form är den så kallade storfamiljen.
Det är sålunda icke en ny generation, som reser sig som en väl samlad armd
mot borgerlighetens och maktstrukturernas samhäIle. Det är en rad tillfälliga
aktivitetsmöten av två grupper, som i djupare mening är väsensskilda. Det är en
återupprepning av samma gamla mänskliga drama: ett litet fätal månniskor har
begåvningen, kraften och viljan att b^ra upp ansvarets tunga börda, under det den
stora massan tillfälligt låter sig ryckas med och i övrigt inskränker sina bidrag
till det mänskliga >framåtskridandet>> genom sitt passiva bifall. Den bekräftande
bild, som revolutionernas historia ger på denna punkt, är närmast komisk.
Det vore emellenid en förenkling att framställa ungdomsrevolten som enbart ett
möte mellan två helt olika typer, mellan den progressiva och den regressiva. Bilden är mer komplicerad än så. Även de progressiva, >kader>>-folket, uppvisar regressiva drag. Deras engagemang på det sociala planet måste nämligen skiljas från
deras föreställningar om privatlivets utformning. I det fölra fallet är de bärare
av en sträng socialetik, i det senare fallet möter vi hos dem en rakt motsatt hå11ning. Socialetiskt är de benhårda moralister, i sin individualetik är de snarast nihilister. Lika moralistiska som de är, när det gäller kampen mot kapitalism och
kolonialism, lika >toleranta> kan de ofta vara, rrär det gäller att hävda privatlivets
frihet, en frihet, som i mänga fall kan vara öppen för de mest ohöljda perversioner.
Här finner vi en vital mötespunkt för alla ungdomsrevoltörer, vare sig de tillh<;r
den progressiva eller den regressiva typen.
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Dikt

ögon
Rödsprängda ögon

Av

seende

Och sällan slutna ögon

Av dröm
Och sällan slutna ögon

Av

saga

Och sällan slutna ögon

Av attf.aljafäglarna
Och sällan slutna ögon

Av att tolja

gudarnas korta besök

Och sällan slutna ögon
Av att folja deras kvarlämnade ord
Och aldrig slutna ögon

ögon
Rödsprängda ögon

Någon gång vita

i likgiltighet
men outplånligt det rördsprängda
som har formen av ett hjärta
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VI

Phten Borgia.
Torgil Magnaton: Alexand.er Vl
- 343 s., ci.rkaNorsted.t €t Söner, Stockholm r97o,
pris b 74:-.

Torgil Magnuson har som spränglärd konsöistorisk docent lett otaliga seminarier och hållit lika
många föreläsningar för svenska studenter på det
vittberömda Istituto svedese vid Via Omero, Valle
Giulia, i Rom. Utom en magistral doktorsavhandfng har han skrivit en rad resebeskrivningar från
olika delar av ltalien, där han lägger särskiid vikt

vid dels det konsthistoriska, dels det kyrkliga
perspektivet
ibland också det kulinariska
-Ingen bilande svensk Italiaturist kan
- undvara dem.
(De kompletteras ypperligt av Carl Fries' klassiska
böcker om italiensk natur.)
Under senare år har den fromme och dygdige
Torgil Magnuson till mångas förvåning och någras
förskräckelse fördjupat sig i en roan, som på många

håll alltjämt

anses som ett odjur av högsta farlighet, påven Ålexander VI Borgia. Har det skett för
att komma i kontakt med blodigare och mer skrämmande verkligheter än musåernas marmor- och
färgvfuld,? Om sanningen skall fram, märker man

här och var i boken en väluppfosuad gentlemans
skräck för de fasansfulla saker som måste vara med.
I den mån kritisk sans så tillåter, försöker Magnuson en aning mildra det gtäsliga eller förklara det
det blir kvar
osannolikt Det må vara hänt

-

tillräckligt.

Boken framläeeies utan anspråk, men den grundar sig på särdeles omsorgsfulla studier. Det

är inte fräga orn nyforskning, naturligt nog, men
bara att ordentligt gå igenom, sovra och jämföra
alla de avhandlingar och uuedningar som redan
föreligger

i

tryck kräver en ofantlig tid, en otrolig

seghet och uthållighet.

Den karriärlystoe spanjorens bana som kardinal
och påve (en rätt kort tid: t49z-r5o3) erbjuder
ett sådant vimmel, en sådan oändlig serie av
omänskliga uppträden, brott, skamlösa intriger och
nidingsdåd, att äver. den som är föruogen med vår
samtids diktaturer blir lätt chockskadad. Den undersköna Lucrezia Borgia, påvens dotter, vilkens
prorätt av Pinturicchio man inte glömmer så län,
tycks dess bätue inte göra skäl för sin dåliga rykte.

Men hennes far och brodern Cesare kan ingen historiker rädda. Påvens alla erotiska snedsprång
som han dolde eller försvarade med ofattbara
-lögner och inuiger
kan få läsaren att ta sig

för pannan. Vad som- bidrar till hans förskräckelse
är, om man så vill, Magnusons metod. Vad han ger,
är en noga belagd, ofta mycket detaljrik skildring

av den pävliga livskrönikan

med konsthistori- vägen smussla in
kerns fackkunskap kan han hela
snabba bilder av kyrkor och kapell, målningar och
dräkter vid de stora upptågen. Han ger också en utmärkt bild av påvens livslånga kamp mot främmande trupper
t. ex. Karl VIII:s marsch genom

hela Italien

r49j

och mot italienska feodala
fraktioner. Det är instruktivt
och
oändligt be- ett ord om
klämmande. Men i boken finns inte
påvens inre liv, hans inre livskrönika, ja, den
berättar egentligen inte heller någonting på allvar
om tidens fromhetsliv och teologi. Naturligwis förvånar detta en aning i en bok av en så from och
kunnig katolik som förfataren. Men sedan man
något grubblat, böriar man ana, att det finns en
naturlig förklaring: Alexander Borgia ägde över
huvud inte någon religiös dimension. Han läste
sina mässor, han iakttog rutinens ktav, men i
huvudsak uppfattade han en påves uppgift som
politisk: han menade som så många andra påvar
i tidigare skeden, att Gudsriket på något sätt verkligen tjänades av dessa blodiga försök att dra
pengar till påvestolen, mobilisera ett överrikt skikt
av höga prelater och befdsta kyrkan med politiska
erövringar.
Vad man giirna skulle ha velat veta något om är,
hur pass representativa dessa prelater var. Naturligwis fanns opposition
författaren bara snuddar
- måste det i Italien och
vid Savonarola. Naturligwis
bland prästerna över hela landet också ha funnits
en verklig och autentisk fromhet, djupgående och
bindande upplevelser av det heliga och orubbliga,
offervilja och verkliga offer. Utan en föreställning
om denna
ofta kanske stumma eller nedtystade
om påven Alexander VI en rent
värld blir krönikan
av fasansfull läsning. Man rör sig inte i en människovärld. Vad man möter, är maktberusade, i
sina sinneskrav fängslade, andligt outvuxna stackars
människor, som på något oförklarligt säu inbillade
sig tjäna Guds kyrka. Hur inuessant skulle det inte
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ha varit, om vi fått någon glimt av vad som rörde
sig i desa herrars hjlirta och hi?irna, då de stod
inför Frälsaren! I vilken
eller låg på knä
- mfute de inte ha biktat
-underlig sinnesförfanning
och kommunicerat. Förmodligen tillåter materialet
inte sådana analyser.

I

sia förord citerar författ

klokt nog
Leo I:s ord: oPetri dignitas etiam in indigno herede non deficit", Peri värdighet saknas inte ens
hos en ovärdig arvtagate. Det är säkert riktigt.
Men hur är det psykologiskt och andligt möjligt,
att denna sats kan vara giltrg, när det rör sig om
en så utåtvänd, så hänsynslös, så brutal och självisk man som påven Borgia? Är det verkligen möjligt, att han inte någon enstaka gäng kände en
förlamande ångest vid tanken på hur haos liv gestaltat sig?
Och måste han inte också någon gång själv ha
frägat sig, hur det kunde vara möjligt, att något
av det stora uppdraget till och befogenheterna hos
Petrus trots allt gällde också honom?
Men det temat kanske historikern
av !sis1
- då
på material
inls bör be:ir:ia'. Återstår
- uppgift för en lärd, finkänslig och
diktaren! Vilken

andligt erfaren diktare att försöka teckna den inre
människan hos den tör alla frestelser kapitulerande
påven! Att visa oss hans ensamhet, hans ångest,
kamp
l21s
visserligen väl oftast gagnlösa

-

- onda jag.
med sitt

Suen Stolpe

den sovjetiska och den kinesiska åsikten om socialismens suuktur. I korthet skall nfura sovjetiska
yruanden skisseras och konfronteras med den kinesiska synen.l

Mao contra Stalin

Stalin ansåg att det inte kunde finnas någon harmoni mellan proletariat och boutgeoisi, att ingen
fredlig lösning av denna motsats var möjlig. Sålänge produktivkrafterna och produktionsförhållandena inte korresponderar, uppkommer kriser och
revolution. För Sovjetunionens vidkommande hade
enligt Stalin motsättningen mellan arbetare och
bönder försvunnit ry36 i samband med >socialismens upprättandeu, och t937 formulerar han:2
>Ett exempel på full överenstämmelse mellan produktionsförhållandena och produktivkrafternas karaktdr * den socialistiska folkhushållningen i
Sovjetunionen.u

Samma år r9j7, i uppsatsen >Om motsättningar', påpekar Mao Tsetung just bristen på

i Sovjetunionen, dvs han
konstaterar dZir klaskillnader (mellan arbetare och

denna övetenstämmelse

bönder bl. a.) och sociala motsättningar. Det är

möjligt, att Mao ry37 vid avfattandet av texten
inte var medveten om, att Stalin året innan hade
dödförklarat dessa motsättningar och dessutom deklarerat korrespondensen mellan basis och överstruktur i sovjetsamhället. Men när Mao utgav sin
text rgj2, kunde han inte längre vara omedveten
om sin awikelse från Stalins synsätt.3

Mao vidhåller inte endast sin uppfattning
Maoism och sovietmarxism
Orn motsättningarna i sambället (d.el' z)

I

den första delen av artikeln har jas försökt visa,
att Mao Tsetung i f.räga om motsättningarnas roll
inom det socialistiska samhället i likhet med sovjetideologerna utgick ifrån Lenin, men aa han ändå
har givit sin marxistiska ideologi en särartad prägel
och därvid råkade i ett motsatsförhållande till den
sovjetiska uppfattningen. Visserligen har det även i
Sovjet skett en ideologisk uweckling: distinktionen mellan antagonistiska och icke-antagonistiska motsättningat har åter kommit till användning,
men på ett annorlunda sätt än i Kina. I Moskva
är man mån om att undersuyka skillnaden mellan
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sovjetsamhället gäng

pä

av

gäng under Stalins livs-

1 Det är fortfarande

ej ftägan om en sarlmanfattande
framställning av den sovjetiska ideologin, inte heller
om en sådan av motsättoingfrågans uweckling; då
skulle även bl. a. G. Plechanov, Lenin, Deborin och
Bucharin kräva en utförlig behandling. Om dessa jfr
t.

ex. Gustav Ä. Tfetter, Der dialektische Materialis-

mus, \7ien,5 196o.

'

Josef Stalin, Den dialektiska och historiska materialismen, Stockholm ry46, även Göteborg r97o. Stalin
utelämnar i sin uppsats helt den s. k. 'alienationsproblematiken', som ju har blivit till en av den 'nya
marxismens' kärnfrågor; likaså ,glömmer, Stalin dialektiken mellan de materiella och de andliga fakto!e!na, sorn finns hos de tidigare marxistiska 'klassi
kerna'.

" Mao befann sig redan under senare hälften

av
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tid (Stalin dog ry53) och därefter, han hävdar
att en fredlig lösning av motsatsen prole1a1las
bourgeoisi är möjlig och önskvärd. Enligt
- finns det en ubrou mellan privat och allhonom
män egendom. Som en rent taktisk formulering
accepterade även Stalin liknande yttranden, men
dessutom,

inte som en principiell beskrivning av

socialismens
grundläggande skrift som

utvecklingsväg, i en
denna uOm motsättningar>.
I Sovjetunionen använder man efter 1937 inte
gärna ordet omotsäctningan vid beskrivningen av
det egna samhället; man talar i stället om nväsent-

liga skillnaderu (vilka är "inga äkta motsätt-

ningaru, så Stalin r95z) eller om >vissa motsatta
tendenserr. Bo Gustafsson framhäver i sin efter-

till

Stalins >Om den dialektiska och historiska materialismenr,4 att Stalin i sina senare
teoretiska skrifters närmade sig en >korrekt teoretisk ståndpunkt ifräga om motsatsernas enhet och
kamp under socialismenr, )men utan i gruaden
rubba hans grundläggande ståndpunkt". Stalin är
visserligen inte längre så
enligt Gustafsson

skrift

-

-

rgzo-taiet i ett ideologiskt motsatsförhållande till
Stalin i frågan om böndernas enligt Maos mening

centtala betydelse för revolutionen: Mao insåg nödvändigheten av att dra de för den socialistiska revolutionen nödvändiga konsekvensetna ur Kinas agrara stadium; Stalin däremot var angelägen orn samarbete med Kuomiutang med dess starka inslag av rika
jordägare; dessutom bottnade Stalins inställning även i

mer traditionella föreställningar om den

socialistiska

revolutionen som en revolution buren av industriproletariatet.

'
6

Göteborg r97o, s, 5r, 13.
'Marxismen och språkvetenskapens frågor, r95o och
problem i SSRU' 1952.
'Socialismens ekonomiska

e

Enligt Bo Gustafsson vär Stalin kort

om

föri rio

d.;d

existensen av motsätmingat av ftamförallt principiell ekonomisk natur i Sovjet, som lätt
kunde slå över i antagonismen; Chrusjtjovgruppens
medveten

maktövertagande skulle ha hindrat, att konsekvenserna
ur dessa insikter drogs för den sovjetiska politiska

För övrigt betecknar Mao i uppsatsen
,Om motsättningar,
kampen mellan Stalin och Bucharins linje som antagonism OSZII) (jfr ,Letztes I7ort

praktiken.

des Angeklagten Bucharin' 1968, i Deborin, 4., N.
Buchatin, Konffoversen iiber dialektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt 1969; jfr vidare
om Bucharin i ,Sovjetsystem und demokratische Gesellschaft,, Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd 3,
Freiburg r969, under 'Hist. Materialismus',)

säker på att det råder full överenstämmelse mellan
produktionskrafterna och produktionsförhållandena,
men han ser svårigheterna snarast som en fräga om
rsuccessiv anpassning> än som en rdialektiskr om-

välvning.6

I

princip upprätthölls samma stelbenthet

gan om motsättningarnas

i

frå-

roll inom

socialismen

r9j6

visserligen

ända fram till 1958, då en viss ryansförskiutning
inträffade. Det måste anses som en konsekvens av

denna inställning,

att

Pravda

publicerade den ovan i del r nämnda texten av
Mao >Om de historiska erfarenheter av proletariatets diktatur>, men uteslöt vissa delar, som behandlade förekomsten av motsättningar mellan individ
och kollektiv

i

det socialistiska samhället.

Skillnaden mellan Maos och den sovjetiska uppfattningen gäller egentligen mindre Sovjetunionen
som sådan, utan Sovjetunionen som representant
för socialismen, dvs f.rägan gäller synen på det
socialistiska samhällets struktur överhuvudtaget.
Lenin sade om socialismen, att den måste leda
till klassernas upphävande. Det verkar som om
Maos klassteori inte kan stödjas här, åtminstone
inte så länge kineserna (under år 1958) påstår att
det socialistiska Kina redan är pä 'tdg mot kommunismen efter socialismens framgångsrika konsolidering
ehuru olika klasser skulle komma att
existera-för en lång tid framåt. Änspråket på an

vara pä väg in i kommunismen togs visserligen
nästan helt tillbaka i Kina vid årets slut, men inte
anspråket pä att .vara ett socialistiskt samhälle. I

vilken mån folkkommunernas misslyckande eller
framsteg därvid spelar en roll, är en antan häga.
Kina hade genom sitt anspråk pä att vzra pä väg
mot eller redan i kommunismen och genom teorin
om den omedelbara övergången från socialism till
kommunism påstått sig ha kommit längre i utvecklingen än Sovjetunionen. Detta togs inte helt
tillbaka. Men om Lenin ansåg, att klasskampen har
en antagonistisk karaktär, och om det inte kan
finnas antagonistiska motsättningar inom socialismen, och om kinesernas påstående är rätt, att det
finns antagonistiska mosättningar kvar inom Sov-

jet och inom Kina, dvs att det finns borgerliga
produktionsförhållanden kvar i båda länderna, så
kan
enligt ovan nämnda leninistiska och tradi- sovjetiska synsä6
tionellt
inget av de båda

-
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sr-hällena var socialistiskt i egentlig bemrirkelse,
ännu mindre >på vägen in i kommunisroen).
Diskusian efter t958
"Studiehandboken Marxismen-Leninismens Grunderu (1958 på rysk4 ry6o pä svenska)? är skriven
redan undei den öppna sovjetisk-kinesiska konfliktens tecken. En av bokens grundläror är, att det
inte får finnas några klasser kvar inom socialismen

enligt Lenins klassdefinition, även om en

lång

övergångsperiod medges med olika egenarter i de
olika länderna och med vissa möjligheter av förekomst av klasser, fast inte )utsugarklasser" (bour-

geoisin). Som exempel på ett land i en sådan
övergångsperiod, där det finns kompromisser mellan socialism och privatkapitalism, nämns Kina!
Kina räknas bland de många 'folkdemokratierna',
som uppkom efter det andra världskriget, en stat
ae oprovisorisk övergångstypD. Denna beskrivning
står alltså kvar även i den svenska utgåvan av
196o. För Mao och det kinesiska kommunistiska
partiet eftendet stora språnget framåt, måste
denna beskrivning av Kinas socialism innebära en
förolämpning.s
I folkdemokratietna lever, enligt samma sovjetiska
källa, kapitalistiska och socialistiska produktionsformer och klasser tillsammans,
i Kina dessutom på en särskild bred basis. Sovjetunionen sägs däremot vara den första och enda
staten hittills, som har förverkligat socialismen och
därmed, enligt Chrusjtjov, befinner sig på väg mot
kommunismen.o
Kina karaktäriseras alltså som en socialistisk stat
av andra klassen, under användandet av Maos egen

beskrivning av det kinesiska samhället. Maos arga
reaktion är begripLig. Hela den sovjetiska bedömningen befinner sig fullkomligt i suid med hans
egen föreställning om Kinas roll inom vdrldskommunismen, som sedao kom att accentueras ännu
starkare under kulturrrevolutionen. Chrusjtjov underblåste denna känsla genom att poängtera, att det
betodde på socialismens relativa nyhet i Kina, att
det där fanns motsättningar som t ex. mellan 'ledare och ledda'. I Sovjetunionen däremot skulle

inte sådana motsättningar existera längre. Och faktiskt måste motsättningen 'ledare och ledda' anses
som det mest ovanliga motsatspzuet, eftersom 'ledarna', dvs partiet och partiledningen, annars på-
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stås artikulera rnassornas, proletariatets sanna vilja
och intressen.l Detta motsatspar skulle under den
kommande utvecklingen, inte minst under kulurre-

volutionen, få en ännu större betydelse.
Misstrogenhet mot den andres renlärighet bestämmer kontroversen. För Mao föll sig id6n om en
klassallians i Kina naturlig från början. Men hans
1949 definierade ,folkbegreppu kan inte inpressas
i det ungefär samtidigt uwecklade sovjetiska sche-

mat om >folkdemokratin>. Mao betonar motsättningarna inom folket mycket skarpare än det rycks
vara tillåtligt i Sovjetunionen; han uwidgar dessa

på områden, som i de sovjetiska källorna betraktas
som tabu. Och framförallt, han anser denna pluralism även vara utmärkande för socialismen. Så
är t.ex.'överstrukturens' motsatspanidealismmaterialism> inte acceptabelt inom socialism enligt
den samtida sovjetiska uppfattningen.z

Antagonistiska motsättningar finns enligt >Marxismen-Leninismens Grunder> inte längre inom socialismen, även om den uicke-klassbetonade 'ekono-

miska kampen'u kommer att fortsätta ,för en lång
tid framåt>. Framtida motsättningar är i huvudsak
"tillväxtens motsättningar och svfuigheter>, alltså
inte av samma principiella och genomgripande karaktär som hos Mao Tsetung, utan som en mer ur.
vattnad form av Lenins sats att >motsatsernas enhet
?

Vilken ersatte Stalins ,Den dialektiska och historiska
materialismen' och omvärderade en del av hans tanke-

gängar.
översattes tydligen aldrig till kinesiska; där
fanns det ingenting nyft att hämta för kinesiska ideo-

" Boken
loger.

e Sovjetunionen skulle 1959 befinna sig
'i11 der Periode des urnfassenden Aufbaus des Kommunismus,,
'Sovietsystem und demokratische Gesellschaft', Bd z,
r 968, under'Geschichtswissenschaft'.
' Jfr den i Sovjetunionen länge ledande, men r9j9
av Stalin avrättade partiideologen N. Bucharins ord
i 'Theorie des historischen Materialismus (DeborinBucharin z5z, 254): 'es ist höchst unsinnig, die Partei der Klasse gegeniiberstellen zu wollen, och ,es
ist unsinnig, die Panei den Fiihrern dieser Partei gegeniiberzustellen,.

Diskussionen om överstrukturens påvetkan av basen
rycks mig vara mycket förvirrad; men den kinesiska
uppfaaningen (i viss överenstämmelse med bl. a.
Engels) är tydligen, att på en viss bas inte nödvändigt-

'

vis och direkt följer en viss paralell uweckling

av

övetbyggnaden. I allmänhet tycks man även i Sovjet
företräda ståndpunkten, an överbyggnaden återverkar
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är relativ, kampen däremot absolut, såsom rörelsen, uwecklingen är absolut.ug

Emellertid erkänner rnan nu även

i

Sovjet, an

vissa skillnader och olikheter (vilka inte betecknas
som motsättningar) inte är helt avlägsnade, så t. ex.
finns det skillnader kvar mellan arbetare och bön-

der, mellan >hjdrnans och handens arbetarer, stad
och land, statlig, kolletiv och kooperativ egendom
skillnader som först med kommunismens full-bordan kommer att försvinna helt. De senare inskränkningarna innebär, att man på denna punkt
i viss mån har reviderat Stalin och går Mao tillmötes. Den i ötberlin utkomna läroboken >Marxistische Philosophie" (z:a uppl. ry67) gfu pä
samma linje, men är ännu mer sparsam i sina förutsägelser vad atgär det kommunistiska stadiet'
För Mao finns det inom socialismen inte endast
en fortfarande pågående ,ekonomisk kampu och
,visa skillnader,', utan rklasskamp>, rklasskamp
inom folkets egna ledr, vilket allså awisas av den

officiella sovjetiska linjen. Dessutom anser Mao
också, att

till

och med inom partiet, och kul-

- bjuder på tydliga exempel icketurrevolutionen
antagonistiska motsättningar inom det socialistiska
samhället kan omvandlas

till

antagonistiska.

>Dogmatism>?

Skillnaden mellan den sovjetiska och den kinesiska

i

varbasen, men utan att konkret påvisa detta
om överbyggnaden
dagsdebatten. En annan låga

på

il,

omfattar hela det sociala medvetande (Marx) eller
endast en del (Stalin m.

fl.)

därav.
3 Uwecklingen av en ,ny' vetenskap, den
'vetenskapliga kommunismen', vilken undersöker de ,statiska
grundfakta, av samhällets historiska existens, och ei
som den 'historiska materialismen' dess historiska
dynamik, kan anses som kännetecknande för denna
ideologiska uweckling Sovjetunionen (jfr ,Sovjeaystem und demokratische Gesellschaft', Bd 3, uader
'Historischer Materialismus'), Erägan är om denna
,nya' statiska vetenskap inte avspeglar, för att använda
en marxistisk term, en viss orörlighet den ekonomiska (och politiska ) basen.
a
Schramm, Stuart R., The Political Thought of

i

i

Jfr

Mao Tse-tung, Penguin 1969', s. 136

Liu

m.f.; den nu

Shao-chis tänkande tycks för
stor betydelse, men det är svårt att

avsatte presidenten

Mao ha haft en
fä fram säkra uppgifter om detta.
nämnas betydelsen av guerillakriget
ande: 'the Spitit of Yenan'.

Det skall även
för Maos tänk-

ståndpunkten i denna ideologiska fräga * tydlig.
Eftersom Kina enligt kineserna själva inte står
Sovjetunionen (som anser sig vara på väg in i
kommunismen) efter vad beträffar socialismens utvecklingsgrad, men samtidier (åter enligt kineserna
siälva) klasskamp och klassmotsättningar fortsätter
i Kina, så måste för det första som konsekvens
därav socialismen definieras som ett samhällstill-

stånd präglat av klassaider, för det andra måste
mot de sovjetiska kommunistern,rs egna påståenden
Sovjetunionens klasskaraktär (klasskamp inom samhället) betonas. Kineserna anser sig behöva dra
denna slutsats, i deras ögon styrkt av de faktiska
förhållandena

i Sovjet.

Där dr man inte sen att tillbakavisa
satser.

I

dessa slut-

den östtyska läroboken rMarxistische Phi-

losophieu beskrivs den kinesiska kommunismen
som ,Dogmatismusr; åsyftas därmed Maos lära om
motsättningarna, torde motsatsen ligga sanningen
närmare. Maos ideologi har en praktisk karaktär;
den är dynamisk-variabel. För Mao är marxismen
en anvisning till handling, inte en dogm. I vilken
mån de konkreta nationellt historiska och politisktpraktiska förhållandena i Kina spelar en avgörande
roll, i vilken grad Maos egen rdramariska natur>4
står bakom denna ideologi, och i vilken mån rent

marxistiskt-ideologiska tankegånger * bestämmande vid denna ideologis utformning, kar. jag
inte avgöra. Säkert är emellertid, att Maos föreställningar om socialismen, dess karaktär och framtida utseende, skiljer sig avsevärt från den sovjetiska synen.

Den sovjetiska konceptionen tycks vara mer stel-

bent och kanske även mer omedgörlig

angående

förhållandena i det egna landet än den maoistiska
vida mer dynamiska och i någon mån mer verklighetsndra inställningen. I Kina
detta visar kul-

turrevolutionen trots alla sina- negativa sidor
är man inte länge beredd att acceptera staten och
byråkratin som fjärran från folket uonande gudar.
Kulturrevolutionens kamp mot de'professionella',
dvs partibyråkratismen, låter oss bevittna hur svårt
det är att förändra denna i den kinesiska traditionen så djupt rotade mentaliteten. Mao själv har
visat att han är villig att revidera ideologin, när
de konkreta förhållandena kräver detta och när
teori och praxis glider isär. Kinas verklighet idag
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i Rom 1969 och r97r

anger linjerna för dess framtid, en framtid som rei det dagliga skeendet och vars
skepnad förändras med nutidens olika växlingar.

Biskopssynoderna

Nutiden liksom framtiden anses vata präglad att
dynamiska förändringar och en ständigt pågående

en rcd.ogörelse för d.en törsta exbaord'inära biskopssynod.en i Ron i oktober t969. På gr*d ao

dan nu ingriper

dialog. Den gamla kinesiska drömmen om ,den

stora harmoniens
skapens

värld"

rike" och ,den stora gemen-

anses

inte förverkligad genom

ordning, där byråkrater sörjer

för

en

den enskildes

lycka och där staten löser alla problem.
En av de mest framstående amerikanska kinaexperterna, Franz Schurmann,E ställer sig weksam till

att den kinesiska och den sovjetryska kommunismen längre skulle ha mycket gemensamt. Maos
>kinesiska form av kommunismen" eller
som

- beden nya, sedan partikongressen 1969 officiella
teckningen av den i Kina praktiserade ideolo>Marxismen-Leninismen-Maotsetungs
gin heter
tänkande"o- är kanske en mindre renlärig marxism,
men tydligen en mindre stel ideologi. 'Lagen om
motsättningarna' står i centrum för denna ideologi
och, bygger på en lång uadition av liknande tankegängar i den klassiska kinesiska filosofin och det
kinesiska tänkandet, inte som rSoo-talets europeiska "påhitt>.
Eftersom denna ideologi år ptäglad av detta- motsatstänkande, kan den inte ge
mycket mer än formala förutsägelser om framtiden.
Denna framtid ligger för Mao Tsetung i alla flall
inom folket själv och har på så sätt helt och hållet

immanent karaktär. I det officiella urvalet
"Citat
ur Ordförande Mao Tsetungs verk>, ursprungLigen
utgiven för 'Röda Arm6ns' bruk, som vi alla har
sett i entusiastiska rödgardisters händer, finner
man nästan ingenting om Kinas och världens kommunistiska framtid, vilket snarast understryker, att
man förbehåller sig en viss rörlighet. Jämfört med
detta verkar upprepandet av gamla slagord om förhållanden som kommer att finnas i det kommunis-

tiska samhället, så som man läser dem

i t ex.

,Marxismen-Leninismens Grunderu, rätt så fantasilöst. Kina väljer uppenbarligen en viss pluralism,
frivilligt eller wingat av förhållandena. Nutidens

och framtidens motsättoingar griper i Mao Tsetungs tänkande i varandra. Den välmående ryska
björnen överglänses av drakens skrimmrande färger
och växlande gestalter,

Kkas
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Misgel'd'

I

en ti.digme mtikel (Cred.o 5r, sid. 8o) lämnad.es

synod.alinstitutionens, såoitt kan dömas redan nu,
stmkt ökade betyd.else för d.en uniaerrclla kyrkans
frarntid'a styrelse, srruktu ocb lia, ätten ar eäamenisA syp*nk4 syner det aälmotiuerat att redan på
d,etta sta.dium anföra några synpunkter ocb lakta
På aQPföl'iandet au t969 års tynod. äuensom förbered.elsearbetet till d.en ord'inarie synod. oms öppnande påuen t'anaälk till' d.en 3o september t97r.

t969

års synod'

Det må här erinras om att 1969 års synod behandlade i huvudsak tre temata: ett övervägande doktrinärt spörsmål angående kollegialitetsprincipen,
vidare samatbetet mellan den Heliga Stolen och biskopskonferenserna samt mellan biskopskonferenserna inbördes. Ett antal resolutioner och rekommendationer voterades av synoden, som för närvarande endast har karaktären av ett konsultativt

organ, medan påven fattar slutliga avgöranden.
Den ytterst komplicerade frägan om kollegialiteten
som redan dryftats av Åndra Vatikankonciliet och
yfterligare belystes och utreddes av synoden, har
numera av påven för fördjupat studium överlämnats till en särskild underavdelning av den t969
upprättade teologiska kommissionen, sammansatt
av ett trettiotal ledande katolska teologer. Biskopskonferensernas förbättrade kooperation med Rom
är närmast ett praktiskt arbete på lång sikt, vars
synliga resultat endast så småningom torde komma

att utåt

manifesteras. Redan

nu har

emellertid

av

synodens

påvens förslag på en väsentlig punkt lett till
ett koflt:fet resultat, som innebär ett viktigt steg
i riktning mot etablerande av synodens permanens
genom tillsättande av ett råd av 15 biskopar,
vata:r- 3 utsetts av påven och rz valts av synod-

ledamöterna såsom förstärkning

5 Schurmann, Franz, Ideology and. Orgznization rn
C,ommunist China, Berkeley r968.
0 Officiellt definierat som
'marxisrnen-leninismen under den era då imperialismen går mot sitt totala sammanbrott och socialismen mot sin världsomfattande
Segelt.
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i Rom. Av intresse år att det
inom kyrkan i regel dominerande vdstliga elementet inom hierarkin denna gång proportionellt regeneralsekretariat

strikt geografisk tillämpning,
enligt vilken varje kontinent (Ausualien och

ducerats genom en

Äsien sammanslagna) erhåller varden tre representanter. De europeiska medlemmarna är kardinalerna Döpfner (Tyskland) och Marty (Frankrike)
samt biskop Trochta (Tjeckoslovakien). Biskopsrådet som redan sammanuätt två gånger i Rom
har till huvudnu senast i oktober r97o
-uppgift att allsidigt förbereda synoden
framför allt

beträffande dagordningen och diskussionsämnen,
förmedla kontakter mellan Rom och biskopskon'
ferenserna och överhuvud taget gatanteta synodens
beständighet som institution. Den tredie punkten
pä ry69 fus dagordning, biskopskonferensernas inbötdes samverkan, väntas i första hand uwecklas
genom intimare kontakter och utbyte och samord'
ning av erfarenheter på pragmatisk basis. I detta
syfte har t. ex. numera överenskommits att upp'
rätta ett permanent förbindelseorgan mellan de

då endast presidenterna deltog, har redan inletts. I
sin svarsadress å kardinalernas jul- och nyårsönskningar den zz december meddelade påven, att synoden komme att behandla wå huvudtemata, r'äm-

ligen rsacerdoce minist6rislr (prästämbetet) och
,justice dans le monde' (rättvisa i världen). Det
första ämnet som redan tillkännagivia före påvens
orientresa skall under synoden belysas allsidigt,
inom ramen för kyrkans dokuin, lagstiftning och
normer, under hänsynstagande till aktuella sociala
och kulturella förhållanden med alla implikationer
som de nuvarande förändringarna i världen givit
upphov till. Det andra huvudämnet förväntas i
första hand avse kyrkans och kristna personers
engagemang för främjande av rätwisa i olika avseenden. De båda >temata> har nyligen preliminärt
behandlats av biskopssekretariatet under des tredje
möte i Rom. Provisoriska textutkast torde redan
ha övetsänts till samtliga biskopskonferenser för
konsultation, beaktning och utlåtanden vilka för-

Det kanske här kan erbjuda inuesse att referera

i Rom för utgången av juni, där sluttexterna
sedermera redigeras. Det franska episkopatet, för
att nämna ett exempel, kommer att i en extraordinär plenarförsamling under pingsten ta slutgiltigt
ställning till de båda synodalfrågorna och samtidigt
utse delegater till synoden för Frankrikes del.

några generella omdömen rörande 1969 fus synod
som vissa sakkunniga observatörer i efterhand
-fällt. Den påfallande solidariteten och kongeniala
atmosfären som rådde i intimt samförstånd med

även dryftat vissa reformer i syfte att effektivisera
synodens procedur och arbetsmetoder. Bland annat
väntas sessionen komma att pägä under fyra veckor

europeiska biskopskonfetenserna, som vardera utser

en representant Det första mötet mellan dessa har
utsatts

till mars r97r.

väntas

Det må här tilläggas att

biskopssekretariatet

påven och den utpräglade allmänna reformviljan

i

viss nån neutraliserade av en från gamla tider nedärvd alltför de'
vot inställning, med ofta upprepade hyllningar' till
påven, en viss brist på initiativ samt undvikande
av ståndpunktstagande i kontroversiella ftägor.
Hlirtill må anmärkas att synoden såsom en alltjämt
,nybakadu institution av enbart konsultativ karaktär på deaa stadium intagit en telativt awaktande

kommande synodala möten föreslås att en översikt
inledningsvis lämnas även över kyrkans och ytter-

som positiva aspekter bedömas

i

attityd, av, förefaller det, naturliga skäl och måhända även i syfte att utåt överbrygga vissa principiella divergenser mellan aedje-världs-öststats respektive västliga biskopar.
Förberedelserna

till t97r årt synod,

som betecknas som ordinarie, innebärande ett större
antal delegater från biskopskonferenserna än t969,

stället för wå och en halv vecka- Vid början av

väddens aktuella situation i viktiga hänseenden.
För att förebygga den förviming som i vissa avseenden uppstod vid slutet av f.ölra synoden beträffande texterna föreslår sekretariatet, att samtliga

textändringar omedelbart sakbehandlas, sluttexterna redigeras i definitivt skick och påvens konklusioner såvitt möjligt inhämtas före synodens avslutande.

Slutligen må nämnas att synoder under senare
ät jänvål förekommit inom enskilda länder å lokalt plan (stift) och är under förberedande på
nägra håll jämväl å nationell basis, såsom i
Schweiz, Tyskland m. m.

H*go Tarnrn
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Diävulen och änglatna passar inte ihop
De områden som i dag ingär i Jugoslavien kristnades en gång från wå olika kulturcentra, Rom
och Bysans. Eftersom de låg i skärningspunkten
mellan wå kulturkretsar erbjöd de egentligen idealiska förutsättningar för en syntes av grekisk och
latinsk tanke även i trossammanhang. Det finns
fakta som visar att en ömsesidigt utbyte uots den
ödesdigra uppdelningen på wå kyrkor skulle ha
kunnat fortsätta, om inte den turkiska invasionen
på r3oo-talet hade byggt en mur mellan österland
och Västerland. De katolska sydslaverna (slovener,
kroater, dalmater) under österike-Ungerns eller
Venedigs beskydd utgjorde under nästan fem sekler
en politisk gräns mot de ortodoxa eller islamitiska
sydslaverna (serber, montenegriner, bosnier och
hercegoviner) som levde under turkisk överhöghet.
Den turkiska ockupationen wingade tillbaka de
undertryckta i kulturellt och socialt avseende och
lämnade efter sig djupa ärr.

Den serbiska ofiod'oxa kyrkan

De områden på Baikan som under 8oo-talet krist-

från Bysans sönderslets under den politiska
uwecklingens gång av inre strider, och dårtill var
den bysantinska cesareopapismen inte utan skuld.
Den högre ortodoxa hierarkins uppträdande tycks
ha medfört en reaktion hos folket och det inhemska
prästetskapet som tog sig utryck i bogomilernas
manikeiska sekt. Därjämte bildades det bulgariska
riket, och ett politiskt motiverat bulgariskt pauiatkat inrättades, vilket allt medförde hårt spända förnades

hållanden

till Bysans.

Bildandet av en serbisk stat tillförde nytt bränn-

stoff. Under senare hälften av rroo-talet lyckades
Stefan Nemanja förena en rad små furstendömen
och därmed lägga grunden till ett serbiskt kungarike. En av hans söner, Stefan II, blev den förste
serbiske konungen. Han utförde konststycket att
låta kröna sig wå gärger, först på påvens uppdrag
av ett romerskt sändebud och sedan, därför att de
ortodoxa undersåtarna knorrade, på den ekumeniske
patriarkens uppdrag av sin egen broder Sava. En
annan son, den nyssnämnde Sava, som var munk,
blev ärkebiskop i Ziia och organiserade en själv-

8o

ständig kyrka. En oavhängig stat vill också ha en
egen kyrka
och i dena fall levde verkligen stat
och kyrka i tbroderlig
endräktu.
Pauiarken av Konstantinopel hade, sedan kors-

riddarna uppränat ett latinskt kejsarrike i Bysans,
levat i exil och hade ioget ansat val än att erkänna den serbiska kyrkans självständighet.

När Stefan Duban stod på höjden av sin
makt och t346 låt kröna sig till kejsare över serber, bulgarer och greker, måste också kyrkan få en
motsvarande rang. Därför utnämnde tsar Stefan
ärkebiskopen av Ohrid, Ioannike, till pauiark av
Ped. Denna gär.g reagende patriarken i Konstantinopel annorlunda: han slungade bannsuålen. Men
hotet från turkarna wingade honom är r37t att
erkänna det nya serbiska patiarkatet. Sedan det serbiska kejsatdömet efter eo kort blomstringstid hade

dukat under för de

ukiska

erövrarna, upphävde

Mohammed II patriarkatet i Pei och den serbiska
kyrkan underställdes på nytt det bulgariska ortodoxa ärkestiftet i Ohrid. Men därmed råkade den
serbiska kyrkan på nytt under grekiskt inflytande,
något som alldeles inte behagade serberna, ty för-

hållandena hade

gjort kyrkan till den

serbiska

självständighetens sista skydd.

Problemet med bogomileina, sorn

i

egenskap av

heretisk sekt sedan 9oo-talet utsatts för den ortodoxa kyrkans blodiga förföljelser, löstes under uycket av turkarnas anstormning, men på ett annat
sätt än kyrkan önskat I Bosnien och Hercegovina,
där bogomilerna hade en av sina sista högborgar,
föredrog dessa att omvända sig till islam snarare

till den kristna kyrkan, som ju under sekellånga förföljelser hade blivit deras arvfiende. I
än

spänningsfältet mellan de kristna kyrkorna utvecklade sig ännu en makt: islam.
Men det blev just en av dessa till islam omvända
bosnier, storvisiren Mehmed Sokolovid som understödde de ortodoxa serbernas srävanden för
självständighet och mot det grekiska inflytandet.
Ar t557 uwerkade storvisiren att paffiarkatet i Pei
fick upprättas på nytt, varvid han
enligt högr
föredöme
satte sin bror Makarios-på patriarkens
- hade ännu en gång de karakteristiska
stol. Därmed

ofamiljebanden' knutits mellan kyrkan och staten.
lät bygga sig en
ståtlig mosk6 i Banja-Luka, försummade inte att

Och Mehmed Sokolovid, som
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avsätta ansenliga medel till förskönande av patriarkalkyrkan i Pei.
I allmänhet blandade sig de turkiska härskarna
ytterst sällan i de rent inomkyrkliga angelägenhe-

terna. De gav den oltodoxa kyrkan vittgående
friheter, ja, mer än så, de beskyddade den ofta.
Följden härav blev att den serbiska ortodoxa kyrkan och särskilt dess kloster obehindrat kunde
gynna de serbiska strävandena. Med tiden ledde
detta till an serbisk nationalism och ortodox kyrkotillhörighet blev en och samma sak, något som fick
bestående följder.

För att undgå det turkiska förtrycket flydde pat-

riarken Ärsenile Crnojevii fu 169o med 37 ooo
familjer ur det gamla serbiska ursprungslandet till
det habsburgska Sydungern, där de grundade metropolen Karlowitz. Turkarna insåg först när det
var för sent att de hade beskyddat den serbiska
nationalismen i och med att de beskyddade den
serbiska ortodoxa kyrkan. Ar ry66 upphävde de på
nytt patriarkatet

i

Peö.

Knappt 4o fu senare, år r8o4, reste sig serberna
mot den osmanska överhögheten. En ny serbisk
stat bildades. De grekiska fanarioterna, som ställde
sig oförscående för kyrkotna på Balkan och försökte undertrycka dem och ge dem en grekisk prä-

gel, fördrevs r83o ur drkestiftet Belgrad. Till
följd av serbernas oavhängighet blev också den
serbiska kyrkan självständig. Men redan 1848 hade

metropolen Karlowitz (Sremski Karlovci) efterträtt
Pei som patriarkat Därmed var grunden lagd för
en nybildning av den serbiska ortodoxa kyrkan.
År r9r8 upprättades ett gemensamt kungarike
för serber, kroater och slovener. Senare förenades
de serbiska ortodoxa kyrkorna under patriarken i

samsades sårskilt

som

väl) och de ortodoxa

serberna,

i förbigående sagt hämnades på muselmanerna

för det turkiska förtrycket. Kroater och

slovener

kände sig kulturellt överlägsna men politiskt underuyckta av serberna. Den kungliga diktaturen
1929-1939, som stödde sig på den serbiska hären,
förbätuade på intet sätt läget. I Kroatien uppstod
den nationalistiska (och fascistiska) Ustasja-rörelsen, vars politiska mål på ett ödesdigert sätt förbands med religiösa motiv.

Åndra världskriget gav utlösning åt det nationa-

listiska och religiösa hatet. Serbiska (ortodoxa)
,öetnikep kastade sig över muslimerna och dödade mer än roo ooo av dem; de bekämpade kommunisterna och särskilt de kroatiska )ustasi>. De
katolska )ustasi), som under tiden hade bildat en
självständigt kroatisk stat, förföljde judar, kommunister och framför

I

allt de

ortodoxa serberna.

deras metoder ingick inte bara mord utan också

påwingade omvändelser. Resultatet var fruktansvärt. Av r 7oo ooo döda på den jugoslaviska valplatsen under andra världskriget kommer största
delen från detta blodiga inbördeskrig och religionskrig, som till sist bara kommunisterna drog nytta
av.

EkarneniL på blod.ig mark
Kanske har man till sist de jugoslaviska kommunisterna att tacka för att den btäckliga jugoslaviska
blandstaten inte alldeles föll sönder. Katoliker och

ortodoxer

fick i den växande kommunismen en

gemensam ny fiende. Det övervägande flertalet
inom både den ottodoxa och den katolska hierar-

kin var eniga

åtminstone

om att awisa kommunismen.

till en

bcirjan

-

Karlowitz. Denna nyskapelse beuaktades med
oblida ögon både av pauiarken i Konstantinopel

Men redan under pauiarken Vincent (tg1'q1958) intog den serbiska ortodoxa kyrkan en av-

och det bulgariska exarkatet eftersom deras infly-

sevärt försonligare hållning

tande minskades.
Det nya serbiska patriarkatet omfattade z7 stift
på övervägande serbiska områden. Härtill kom på

Germanos denna politik. Därmed var möjligheten given att nå ett
modus vivendi. Eftersom den serbiska kyrkan i sin

främmande mark den serbiska kyrkan i Amerika,
Buda stift i Ungern, Temesvar i den rumänska delen av Banatet och klostret Chilandar på Athos.

I den jugoslaviska staten uppstod snart svåför sammanlevn4den mellan de katolska

righeter

slovenerna och ktoaterna (som inte hellet inbördes

till

kommunisterna. Ef-

tet r9j9 fortsatte patriarken

egenskap av nationalkyrka var hänvisad till sina
egna tillgångar, var den snabba kapitulationen sannolikt enda sättet att överleva, så mycket mer som
mänga av dess medlemmar är ortodoxa bekännare
endast till följd av en nationalistisk tradition.
Därtill kom att kommunisterna lätt kunde öva på-
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tryckning på de gifta ortodoxa prästerna som ju
måste ta hänsyn till sina familjer.

De jugoslaviska katolikerna däremot tolkade den
serbiska kyrkans eftergivenhet, som inbragte bätue
behandling från kommunisternas sida, mestadels
som ett förräderi. En ny klyfta öppnade sig, och
den vidgades av de ständigt växande nationella
och kulturella motsättningarna. Jugoslaviens katolska kyrka avböjde till en början kommunismen

utan att kompromissa. För henne gällde kardinal
Stepinacs formulering: "Djävulen och änglarna
passar inte ihop,t
Det är en öppen fråga i vilken mån kommunis-

terna, när de presenterade räkningen från andta
viirldskrigets dagar, också försökte uäffa den Lroatiska och slovenska nationalismen. I alla händelser
fick många katolska sekularpräster och i all synnethet ordensfolk sitta i fängelse i ätatal som vinnen för sin orubbliga tro.

Det utrikespolitiska läget erbjöd katolikerna

en

räddningsplanka- Den långvariga stiden med
Moskva och dess satelliter wang Tito aa lätta på
de inre spänningarna och söka en förlikning också
med den katolska kyrkan. Kardinal Stepinacs död
erbjöd det sökta tillfället att återuppta samtalet
med Vatikanen som avbrutits 1952. Den z5 juni
1966 undertecknades i Belgrad ett gemensamt protokoll och därefter återupptogs de diplomatiska
förbindelserna.
Hos de jugoslaviska katolikerna utlöste protokollet ingen hänförelse. För många vat det helt enkelt
ofattbart att Vatikanen vågade förhandla med kom-

munisterna, detta udjävulens anhangn. Man måste
också föreställa sig stämningen hos dem som på
grund av sin kamp mot kommunismen hade suttit
fängslade i äratal. Vad hade de kämpat för? Hörde
inte djävulens anhang djävulen till
eller gjorde
Vatikanen gemensam sak med djävulen?
Men detta är inte allt Under tiden hade nämligen också de nationella spänningarna ökat, och
detta av wå orsaker. I syfte att undertrycka varje
försök till nationell rörelse i Kroatien och Slovenien stödde sig centralregeringen framför allt på
serbiska förtroendemän. Därtill utgjorde den slovensk-kroatiska republiken, som hade det bäst ställt,
ett slags ekonomisk mjölkko för de övriga republikerna. Rezultatet var att nationella och religiösa

8z

motiv återigen blandades samroan, ty alltjämt gäl-

ler den gamla ödesdigta ekvatiooen: slovener

och
kroater : katoliker; serber : ortodoxer.
Sedda ur katolsk synpunkt är de kulturellt och
ekonomiskt underuwecklade också till största delen
ortodoxa bekännare. Hur detta tar sig ut i praktiken kan belysas med ett litet exempel En katolsk
institution skickade teologiska böcker i stort antal
och av berydande värde till katolska förmedlare i

Jugoslavien, med uppdrag att läta böckerna gå vidare till den ortodoxa teologiska akademin. Men
förmedlarna
de var katolska präster
behöll
- Och skälet? Ja, ortodoxerna
- är ju
böckerna själva.
sådana dumhuvuden, de förstår inga främmande
språk! Men det uagikomiska i saken var att vederbörande katolska präster heller inte var i sånd att

på ett vettigt sätt nyttja de försnillade verken...
Under de givna historiska och nationella förhållandena måste ekumeniken ha en lång och stenig väg framför sig. Och vad beuäffar en eventuell
återförening, hörde jag alltid sa--a stereotypa formulering från både katolska och ortodoxa kyrkomän: "Tiden är inte mogen för en återförening.r
Vatikanens ekumeniska strävanden som också inbegnper det serbiska partriarkatet betaktas med
misstro av mänga jugoslaviska präster. Gång på
gång återkom som ett slags refräng: >I Rom för-

står de inte det verkliga läget, Med förargelse
noterades till exempel att biskop Graber infann
sig i Belgrad för ett samtal med pauiarken Germanos utan att underrätta den katolska biskopskonferensen eller stadens biskop. Dessutom hade
biskopen bott i patriarkens hus utan att bekymra
sig om katolikernaVid kardinal Tisserants besök i juni 1968 steg
förargelsen till ohöljd harm och vrede. Kardinalen
hade i sin egenskap av medlem i Franska akademin
officiellt inbjudits av Jugoslaviska akademin för
vetenskap och konst. Men självklart underlät inte
den kommunistiska pressen att göra propaganda av
saken. I stort uppslagna rubriker talade den om ett
besök av >påvens ställföreträdare>. Naturligtvis
sammarträffade kardinal Tisserant också med patriarken Germanos för ett samtal, och slutligen mottogs han på Brioni av Tito som gav honom Jugoslaviens högsta orden. Enligt de jugoslaviska katolikernas åsikt gick det sannerligen för långt ndr kar-
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dinalen tog emot orden i fråga. Med just denne
Tito och hans regim hade de srit i fuatal, av honom hade de blivit förföljda, och nu kände de sig
förrådda- På Jugoslaviens tidningar var vreden så
stor att de helt enkelt ignorerade kardinalens bexik.
Men de muntliga kommentarer man på alla håll
fick från Jugoslaviens katoliker var så mycket vältaligare. Här är några prov:
rI Vatikanen står de ortodoxa serberna högre i
anseende än de egna bekännarna, annars skulle
kardinalen först ha gjort officiellt besök hos dem.,
uTisserant var här och alla dörrar stod öppna för
honom, men han steg inte in., "Kardinalen talade
om religionen som en bonde. När intervjuarna frågade honom om påven, svarade han bara, 'Han är
min överordnade; mer kan jag inte säga'.u Och kro-

Belgrad ingenting att hämta, trots att det ur pastoral synpunkt vore det enda förnuftiga, ty där härskar ju biskopen av Djakovo som residerar d,ryga zo
mil längre västerut. Men man får för all del ingen-

nan på verket satte följande omdöme: >Kommunisterna drev med Tisserant, men han märkte ingen-

nya förhållanden.

ting.>

Kroathk nationalism med teologitAa skyegla?Par
Vi har talat om de jugoslaviska katolikerna, men
man måste akta sig för att se dem som en sluten
enher Bland dem finns nämligen också nationella
motsättningar som återverkar på det religiösa planet. Kroater och slovener har aldrig tyckt om varandra och gör det fortfarande inte, trots att båda
folken är katolska. Och deir man skulle önska finna
religiös enhet, där finns bara en smaaktig och
trångsynt politik som tar hänsyn till lokala inuessen men inte till helheten. Den serbiska ortodoxa
kyrkan kämpar för övrigt med liknande förhållanden.

Ett lysande exempel på katolsk småstadspolitik
erbjuder Belgrad. Den ,vita staden' vid sammanflödet mellan Donau och Save ligger inte bara vid
den serbiska republikens gräns utan också vid en
kyrkopolitisk gräns. I teorin utgör Save skiljelinjen
mellan katoliker och ortodoxer och var det faktiskt
också en gång. Därför sträcker sig Djakovo stift
fordarande till Zemun, dvs just till stadsportarna
i det gamla Belgrad. I praktiken är en sådan in-

delning fullkomligt urbota, ty sedan nägta är
sträcker Belgrad ut sig på andra sidan Save, så att
Zcm'un och det nya Belgrad tillsammans redan har

rjoooo
6

-

invånare. Men där har ärkebiskopen av

712839 Credo

ting ändra!
Många kroater betraktar huvudstadens växt ut
över Save som ett serbiskt, respektive ortodoxt, intrång på kroatisk, respektive katolsk, mark. Jag
hörde akademiskt bildade människor i Zagreb försvara detta historiskt allt utom oanfäktbara synsätt
och de är säkerligen inte ensdnma om sin åsikt.

-Att

Djakovo stift med sina en million invånare

numera endast har 5o% katoliker dr f.ör kroatiska

nationalister bara ett bevis för de ortodoxa serbernas frammarsch, men alls inte ett argument föt
en anpassning av föråldrade kyrkliga suukturer till
Liknande ting kan man uppleva också i själva
Belgrad. Staden har 7oo ooo invånare yar&y
knappt 40 ooo är katofiker. Till håirkomsten är
och bosnier. Större delen av
i111s minst genom blanddem har assimilerats
och känner
äktertskap
sig som serber. Men i
- katolska kyrkor där man har infört
en av stadens
liturgi på folkspråket läses mässan inte på serbiska
dessa kroater, ungrare

och för beskickningarnas personal på engelska. En sådan hållning gagnar inte den katolska kyrkan, inte heller bidrar den till att övervinna gamutan på kroatiska och ungerska

mal trång nationalism. En ortodox biskop gjorde

sensation genom att i en hel serie predikningar
hänvisa till att ortodox och serbisk ingalunda är

identiska begrepp. Men att kroatisk och katolsk
inte heller är synonymer har många katolska präster ännu inte fattat.

En viss förändring har ägt rum efter Åndra
Vatikankonciliet och ett visserligen långsamt och
rögflytande samtal mellan den katolska och den
serbiska kyrkan har kommit i gäng. Men ännu står
mänga gamla fördomar i vägen för verklig ömsesidig förståelse. Därvid hotas egentligen båda kyrkorna av samma fara. En ung katolsk präst i ett
övervägande ortodoxt område anförtrodde mig sin
församlings tragiska läge. Den dör ut eller gfu
långsamt men säkert under för kommunismens
ateistiska propaganda. Och orsaken härtill? Den ortodoxe popen har själv blivit ateist, och i den
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ortodoxa församlingens sammanbrott dras

också

böcker och tidskrifter. Patriarkatets språkrör uPra-

voslavljer sysselsatte sig också i augustinumret
samma år med en annan brännande fråga. Sedan

den katolska oundvikligen med.
En döend,e kyrha

lår,ge år det gammalslaviska liturgiska språket obe-

Har de

jugoslaviska katolikerna förstått att den
serbiska ortodoxa kyrkans förfall innebår ett väx-

gripligt för folket. Först

ande hot mot dem själva? Knappast Och dock
kan man svårligen blunda för att denna serbiska
kyrka för niirvarande befinner sig i en mycket svår
kris, om inte rent av i sin dödskamp. De en gång

ut på

så blomstrande munkklostren töms mer och mer

för

att slutligen övergå i nunnors händer. Det finns
ingen ordnad katekesundervisning. När äntligen en
gammal katekes kom ut i en ny upplag4 var detta
en stor händelse. De troende praktiserar

i

förskräc-

kande liten grad. Det är mycket om de går

till

nattvarden åtminstone en gäng om åtet En framstående slovensk psykolog beskriver serberna som
pragmatiker vilkas inre krafter man egentligen aldrig kunnat uppbåda. >De är sedan länge i praktiken ateisteru, har han sagt. )Den ortodoxa kyrkan
har aldig vatit särskilt inflytelserik hos dem. Hon
var mest ett slags nationell stomme.D
Till detta uttalande har en katolsk ordensmedlem
lagt följande:
Ortodoxerna vet endast tre saker
- att de är ortodoxer,
- att det finns en Gud,

det helgon v,us namn de bär,
sitt rfamilj'ehelgonu. (Detta sker vid en sjudund-

- att de bör fira

rande världslig fest )
Sådana omdömen kan förefalla hfuda och orättvisa. Säkert gäller de heller inte utan vidare generellt, men ett ögorvittne måste intyga att de har
vidsuäckt giltighet.
uHur många bekännare har egentligen den serbiska ortodoxa kyrkan?> f.rägade jag vikarierande
biskopen Lavrenie i Belgrad' Han ryckte på axlarna med ett bittert leende. >Säkert flera än priisterna uppgerr, svarade han. När han såg min häpna
uppsyn förklarade han saken: uOm de uppgav rätta
antalet skulle de nämligen vara wungna att betala
in större skatter till patriarkatet.) Ått pauiarkatet
befinner sig i stora ekonomiska svårigheter framgick mycket tydligt vid den adminisrativa kommit'

i april r968'
Den serbiska kyrkan lider också kännbar brist på

t6ns sammanuäde
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i år har en översättning
av evangelietexterna för sön- och helgdagar givits
serbiska för läsning i kyrkorna. Men alla
övriga texter återstår fordarande att översätta.

Hur liturgins obegriplighet skall verka när därkommer bristen på ktistendomsundervisning
kan man lätt föreställa sig. Detta fattade kommu-

till

nisterna snabbare än kyrkans män. Många ortodoxa
präster berättade för mig att de blir jämförelsevis
väl avlönade, men på ett villkor: att de inte undervisar i kristendom. Med andra ord de ortodoxa
prästerna ffu betalt för att göra ingenting. Knepet

är snillrikt. På detta sätt döms kyrkan
långsam men säker död, och dessutom

till

blir

en

präs-

terna ringaktade av folket som lata snyltgäster.
På denna punkt hämnar sig bittert det urgamla,
djupt rotade statskyrkosystemet. Bland de ortodoxa
prästeroa har den insikten alls inte slagit igenom

att den kommunistiska regeringen ingalunda vill
dem väl utan hyser fiendskap mot religionen. När
de utsätts för övergrepp från partiets lokala makthavare, vädjar de ständigt till överordnade instanser
och blir därtill förvånade när de inte får hjälp.
"Vi hade det bätue under turkarna än under

kommunisterna," hörde jag en munk klaga. ,Om
de turkiska feodalherrarna tillät sig övergrepp mot
kyrkan, så klagade vår fader hos sultanen och han
gav dem deras rätt. Men om vi nu besvärar oss
i Belgrad över orätwisor, så tiger regeringen inför
partiets lokala storheter.,

Men det finns ett annat

cesareopapistiskt arv

som hårt tynger den ortodoxa kyrkan i vissa jugoslaviska områden. Hon gällde förr och hon gäller
nu, inte bara inför kroaterna utan också inför mus-

limerna, som de förhatliga serbernas företrädare.
Förhållandet dr särskilt kännbart i det autonoma
Kosmet-området, som från början var serbiskt men
småningom befolkades av mohammedanska albaner

vilka åtnjöt turkarnas skydd. Där har stått och står
fortfarande strider om de gamla serbiska klosuens
jord, som tar sig uttryck i antiserbiska kungörelser
från predikstolarna och rerit av i handgripligheter.
De förfördelade klosren vädjar förgäves om hjälp,
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i Belgrad har man alltför stora bekymmer med
de albanska minoriteterna för aa vilja väcka deras
vrede för några klosters skull.
Dena ?ir ett varnande exempel. En kyrka kan
måhäoda under århundraden dra Dytta av nationalistiska strömningar, men oundvikligen kommer
den dag då hon måste betala räkningen. Det är
dena som nu verderfares den serbiska ortodoxa kyrkan, och det skulle en dag kunna hända också den
katolska kyrkan i Jugoslavien.
Robert Hotz
ty

Sekulariseringens kirurg

Dietrich von Hildebrand, tysk filosof, frivillig
emigrant till USÄ, fyllde 8o år den rz oktober
r97o. En gäng i tiden var han allmänt erkänd
men har under senare fu på nytt blivit föremål
för angrepp. Inför hans tes att de moraliska värdena står högre än de kulturella har man ftägat,
om han

vill förorda en återgång till ett medeltida
fjätra kulturen

mörker och ånyo låta moralen

ånyo säaa medelmåttan över geniet. Mot en kul-

-tur som drar sig undan

alla moraliska normer hade
Hildebrand verkligen modet att säga: >De moraliska värdena står högst bland alla naturliga värden.
Renhet, godhet, sannfärdighet, ödmjukhet, har
högre värde än genialitet, intelligens, blomsaande
liv, högre än skönheten i naturen och i konsten,
högre än ordningen och fastheten i statslivet, Att
förlåta en medmänniska, att generöst avstå från
någonting, att låta sig fyllas av en osjälvisk hängivenheq allt detta är mera betydelsefullt, det är
större och viktigare och närmare evigheten ät alla
kulturvärden. De moraliska värdena står i världens
fokus. Avsaknaden av dem är det värsta som kan
inträff.a, värre än lidande, sjukdom, död eller
blomstrande kulturers försvinnande" (Citatet hämtat ur Sittlicbe Grand.hgen, Habbel, Regensburg

r96s).

von Hildebrand har en del vänner som sprider
hans tankar och skapar förståelse för dem. Hans
produktivitet är uots hans ålder obruten, varje fu
kommer en ny bok. Eftersom han skriver på engelska, har framför allt amerikanerna tillfälle att få
del av hans delvis revolutionära id6er. Hans senaste

större arbete, Trojan Horse in the City of God
(Franciscan Herald Press, Chicago ry67), har fän
ett brett gensvzu. Boken gäller framför allt den hotande sekulariseringen i den katolska kyrkan. Alterprogressistiskr anser von
nativet )konseryaliy
Hildebrand vara en -vilseledande förenkling. Han
själv kan inte inregistreras på någondera sidan.
von Hildebrand tillhör en familj av lärda och
konstnärer. Hans far var bildhuggare och konstkritiker
en ivrig Italienresenär. Sonen Dietrich,
född i -Firenze, följer i sitt filosofiska tänkande
den av Husserl koncipieradefenomenologin. 19241933 var han professor i Miinchen, flydde 1933
till rtr7ien och 1938 till USA där han r94r blev
professor vid Fordham University i New York.
Hans böcker var kända långt innan han emigrerade. En äldre generation minns hans ,Umgestaltung in Christusr, utkommen under nationalsocialismens tid i Schweiz under pseudonymen Peter
Ott, nu nyuyckt hos förlaget Habbel. H* ftamställs modern kristendom i klassisk utformning.
I dag är von Hildebrand, om också iote helt
oomsuidd, i stort erkänd. lVahrbeit, W'ert and
Sein, sä lyder titeln på en festskrift som Balduin
Schwarz har framlagt till von Hildebrands 8o-årsdag (Habbel, Regensburg r97o). Utgivaren räknar
von Hildebrand till dagens främsta filosofer och
till dem som inte fallit offer för den nyare filosofins villovägar. Felet med modern filosofi ligger

enligt Schwarz

i

att tänkandet bromsar sig självt

genom att inte erkänna något definitivt sant och
inte modigt sträva efter att nä fram till tillvarons
fundament. von Hildebrands lärjunge och tyske
översättare, Josef Seifert, framhåller i samma festskrift att mästaren ser sin uppgift just i att övervinna resignationen. Enligt Seifert försvarar von
Hildebrand "börato mot rvarat>. Han sägs därmed
i
stå i opposition till Martin Heidegger som
- Ea
inls vill gå med
sitt beroende av Nietzsche
att sätta de moraliska värdena
högst Heideggers
förebråelse om Seinsvergessenheit
tendomen har låtit >varatD råka

-i

om att kris-

glömska tycks
därmed falla tillbaka på Heidegger själv. I varje
fall, skriver Seifert, är Hildbrands tänkande lättare att f.atra, mera konsekvent och djupare än Heideggers. Hur det än är, visar konfrontationen att
Hildebrand är en tänkare på hög nivå Liksom

85

Perspehtia

en erfaren och orädd kirurg vet han att
det som är skadligt hos dagens släkte
sådan som

vi behöver.

-

avlägsna
just en

Rober, Braun

Kulturminnesvåryd

i

Vadstena

Som nyutnämnd svensk envoy6 i Haag reste friherre Gustav Johan Ehrensvdrd den z4 |uJi r78o

genom Vadstena. I sina Dagboksanteckniogar
(publ. r877-t878 av E. V. Montan) har Ehrensvärd berättat om vad han och hans ressällskap

såg i Vadstena: "Vi hunno bese alt hvad denna
i munketiderna märkvärdiga stad kunde framvisa.
Vi voro förundrade at se, huru uti dessa tider,

som

af oss kallas

barbariska, präktiga byggnader

med god smak blifvit upförde, då uti våra uplyste och granna tider knapt en socknekyrka kan
då fattigdomen nekar smaken at synas. Den
stora klosterkyrkan är en af de vackraste i Sverger.
byg;gas,

Men kulurminnena

i

Vadstena befann sig

i

ett

beklämmande förfall: ,Kyrkan förfaller, de få monumenter, som där finnas, vanvårdas, det protestantiska nitet tror sig synda, om det bevarar catholska
minnesmärken. St Britas capell visas, men hennes

rum nytjas til nåryrc fabtiqueshusuurs matbodr.

Om relikerna skriver Ehrensvärd, att man visserligen inte skulle omge dem med den aktning, som
"vidskelrlsen i andra länder påbjudssr, men de
rborde dock vårdas med mera omsorgr. Han berättar, att hans medföljande franska kammartjänare

'sökte sig reliqvier uti S:t Britas kista, och att
gjort
kammartjänaren också ansåg sig där
"hafva
eu ypperligt fyndu.
Ehrensvärd fortsätter: uMan är förundrad at i
denna stad finna ett af de präktigaste slott, som
med något underhålI ännu kunde bebos. Detta slott

är inredt til spanmålsmagaziner och kronobränneriet där inrättadt, slottsgrafvarne f.ulla af mäsk och
drank, källarne upfylda af osåldt och obegärligt
kronobränvinr.

Vid den tid, då Ehrensvärd
var

i klosterbyggnaderna

besökte Vadstena,

inrättat ett så kallat krigsmanshus, en försörjningsintättning för gamla soldater, Med stor indignation beskriver Ehrensvärd
förhållandena där: rDå man efterfrågar det i Vad-
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stena så mycket omtalte krigsmanhuset, ddr man
för fäderneslandet förlamade och sårade krigsmän vårdas, finner man deras rum stå
<jde och tomma, någon enda gå ikring gatorna
snarare som tiggare än soldater; man hör en kammererare såga, at inkomsterna äro otilräckelige til
soldaters underhåll på stället, at man dåirföre ger
någre rdr til dem, som kunna hinna få denna gratification, och få de sedan uppehålla sig hvar de
kunnar. Själv bodde denna kamrerare i "ett det
präktigaste hus, tilräckeligt för ett helt hof, med
en stor och angenäm uädgårdo, allt bekostat av
krigsmanshusmedel.
"Här kuode åtminstone finnas
rum {ör ett stort antal aI de förlamade och olycklige soldater, som nu utan hem eller tak öfver sin
sfuade kropp söka sin tilflykt med tiggarestafven til
andres medlidander, slutar Ehrensvdrd sin skildDen dystra bild, som ögonvittnet Ehrenring.
svärd -här tecknat, är helt annorlunda än den fantasifulla skildring av livet i krigsmanshuset, som en
sentida författare gett, nämligen Sven Bergman i
väntade sig se

Seklernas Vad'ttena.
Så som kulturminnena

i Vadstena tedde sig för
Gustav Johan Ehrensvärd r78o, så tedde de sig

sannolikt var väl
ännu för femtio år 5sdan
- ännu större r9zo,
förfallet och förödelsen t.o.m.
eftersom ingen vård ägt rum under de mellanliggande r4o åren.
Räddningen kom med Bhgittaoiftelsen, som
bildades på Birgittadagen den 7 oktober rgzo och
sorn nu sålunda kan se tillbaka på femtio fus verksamhet. Birginastiftelsen satte som sin mål aa söka
bevara det rika kulturarv, som Sverige äger i den
heliga Birgittas liv och gärning, främst genom att
söka bevara de gamla klosterbyggnaderna i Vadstena.

I en nyutkommen, rikt illusuerad bok Ferntio
år naed. Birgitta (Allhems förlag, Malmö r97o,
r2o s., ca kr. z6:-) skildrar professor AndLindblorn Birgittastiftelsens femtioåriga arbete.
För en sådan skildring är han eminent sakkunnig.
Han är vår främsta kännare av birgininsk konsthistoria. Han har varit styrelseledamot i Birgittastiftelsen sedan rgzr och är sedan r9z8 dess synreas

nerligen energiska sekreterare.

Åndreas Lindblom skildrar utgångsläget rgzo

i

ordalag, som påminner orn dem Gustav Johan

Perspektia

Efuensvärd använde r780. Något krigsmanshus
existerade inte längre. I nunneklosuets ståtliga
längor, under valven i sköna gotiska salar, var ett
sinnesjukhus för kvinnliga patienter inrymt. De
båda monumentala arkitekturverken klosterkyrkan
och slottet innehöll imponerande skulpturer och
målerier, men var bedrövligt försummade. uVärst
verkade efterblivenheten i klosterkyrkan, där ett

femtiotal bildverk förvarades, de flesta instängda
bakom en järnkedja i kyrkans nordösua hörn>.
Viserskan i kyrkan demonstrerade ben och huvudskålar i relikskrinet under kommentarer av simplaste natur.

Efter ett halvt sekel av mödor och uppoffringar
har Birgittastiftelsens arbete resulterat i att det
gamla Folkungapalatset, som den heliga Birgitta
läg bygga om till nunnekloster, nu träder fram levandegjort i restaurerat skick
en framgång, som
Birgiaastiftelsen och enkannerligen
Andreas Lindblom är att gratulera till. Det är mycket märkligt, att det genomgripande företag, som Birgittastiftelsen utfört för att rädda denna riktklenod.,
väsentligen har måst stödja sig p.å enskilda personers offervillighet och oavlönade arbetsinsatser.
Därtill kommer, att diverse instanser på det lokala
planet tydligwis ibland inte tillräckligt förstått, att
ja
det här varit fÅga om en riksangelägenhet
- hemer än så: en fråga, som med hänsyn till den
liga Birgittas internationella betydelse har räckvidd
långt över Sveriges gränser.
Torgny Lindgren

materialiserade sig skådespelarna

i

salongen. Som

kvarhållna i renande lågor uppenbarade de sig i
mittgången. Som änglar från paradiset och vitklädda saliga svävade de ut över rampen så att
åskådarna själva kunde känna sig redan vara i himmelen. Beatrice stod mitt i publiken och samtalade
med sin ungdoms beundrare från Ponte vecchio
i Florens. Inom parentes sagt, skulle man gärna
ha velat fråga den skådespelerska, som framställde
Beatrice, hur hon som ett barn av rgoo-talet upplevde den under högmedeltiden udormade teologiska visdom som med välljud porlade över hennes
läppar. Framställningen kom gång på gång med
nya överraskningar, både akustiska och optiska,
Lättast var det tydligen att iscensätta helvetet. Men
även skärseldsscenerna, ja, till och med paradisvisionerna fängslade de på samma gång förvånade
och förtjusta åskådarna. Det var god teater man
fick delta i. Den misströstan och den livsuötthet
moderna dramatiker inte uöttnar på att leka med,
lyste med sin frånvaro. Åskådarna fördes bort från

den grå vardagen men långt ifrån bort från sig
själva. Dante är alltför mycket realist. Han leker
inte med gäckande illusioner. Det han kallar helvete, skärseld och paradis bfu vi alla inom oss.
Det är vära egna själstillstånd. De som har till
uppgift att predika skulle kunna l*a sig en del
av den medeltida skalden. Han var diktare och
samtidigt en troende kristen människa.

Föreställningen

på

Marionetteatern

var

alltså

lyckad. Det är sant att man kan sätta vissa fråge-

tecken

i

kanten. Det var modigt att låta skåde-

spelarna delvis uppuäda oklädda och gav väl något

av den för Dante ofrånkomliga upphöjda

Dante iscensatt
Dante förblir panls

atmos-

fären. Det väckte längtan efter paradisets ursprung-

det bekräftades av

den

- Meschke, Marionetteauppsättning som Michael
terns chef, gjort av Divina Commedia. Han har
stimulerats av Olof Lagerctara och hans Dantebok. Premiären ägde rum sent på hösten r97o.
Vad som framträdde var att en diktare av Dantes
storleksordning förblir vad han ät, vilket rnedium
han än får meddela sig genom.
Meschkes dockor fick den här gången vila i
sina lådor. Det var alltså levande skådespelare som
uppträdde på Marionetteatern
namnet till rots.
Spelet gick över hela teatenummet.
Som vålnader

lighet och obesvärade oaivitet, Men man kan ockfrlga sig, om inte ett exponerande av verkliga
människokroppar försä$er en pjäs hotande nära
den gräns där nakenheten frigör sig från sin symbolfunktion och börjar så att säga verka på egen
hand. Viktigare är något annat. Ingen so6 har sett
Marionetteaterns föreställning har rätt att inbilla
sig att han nu känner Dante. Endast en bråkdel av
den Gudomliga Komedins rikedom kan pressas
sä

ihop

till en kort kväll. Överhuvudtaget kan den

florentinske diktarens visioner inte helt återges på
scenen. Dantes symboler blir nog åskådliga nZir de
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ivsn s6
överförs till en tredimensionell realitet
Dantevän kan uppleva deras sjudande -verklighets-

men den själsliga dramatiken i
halt på nytt
- kan inte komma till sin fulla
Dantes diktning

I den Gudomliga Komedin
genomgår vandrareri en reningsprocess som knappast tål en reduktion i ulrarapid. Vandrarens sammanbrott och återupprättelse vid åsynen av sin
ungdoms Beatrice som han äntligen återvunnit fick
i vatje fall inte i pjäsen den nyckelfunktion den
har i Purgatorios 3o:e och 3r:a sång. Det som är
verkan på en scen.

höjdpunkten i dikten blev alltså inte med szunma
tydlighet höjdpunkten på scenen. Ett skådespel kan
inte heller framställa den borrande och meditativa
koncentration som vandraren visar i dikwerket

Trots allt, det var Dante som levandegjordes.
Det var Dante som med sin oerhörda kraft i förnimbara ord sade det han skådat i sitt inte och det
vi alla anar. Pjäsförf^ttaren var klok nog att ta
texten nästan undantagslöst

ur

Dantes eget verk.

Det var detta dramaturgiska grepp som säkrade
framgången för pjäsen. Dante själv kom till tals.
Scenframställningen hjälpte till att göra orden
mera lättillgängliga, men det var orden som förblev dominerande. Det var alltså Dante som för'
saae publiken i den egendomliga berusning som
hans dikt alltid framkallar. N?ir skådespelarna nå'
gon gång inte förmådde fylla de texter som rollerna tilldelat dem verkade orden ändå. Så livskraftiga och slitstarka är de. Och så rogen originalet
visade sig Edvard Lidforss' tolkning vara.
Dante tillhör en gången tid. Han levde rz65r3zr. Men Stockholmspjäsen visade att har^ itgalunda är urmodig. Han fängslar moderna människor. Marionetteatern har på sitt sätt bidragit till
att bevara Dante från att falla i glömska.
lYilbelm Köster

Pendereckis lukaspassion
Lukaspassionen, eller som titeln mer fullständigt
lyder, uPassio et mors Domini Nosui Jesu Christi

secundum Lucam>, av polacken Krzysztol Penderecki framstår vid en återblick på det gångna decenniet som en av de viktigaste kristet orienterade

ousikhändelserna. Verket, som skrevs på beställ'
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ning av västtyska radion och uruppfördes

i

i

i

domen

mars ry66 fick på kort tid ett starkt
gensvar och har, trots de höga krav som ställs
på medverkande körer, solister och orkester, redan
upplevt ett flertal framföranden.
Tonsättaren Zir född 1931 nära Krakow och har
tidigare under 6o-talet gjort sig känd för klangkolorisdskt nydanande skapelser i stil med uAnaklasis, för stråkorkester och slagverksgrupper
Miinster

(rg6o) och den ofta spelade 'Thren,, klagosång
till minnet av Hiroshimas offer f.ör 5z suåkar.
Titeln på det senare verket antyder ett beroende
av utommusikaliska inspirationselement, något som
naturligwis blir mer pätag,llgt i vokala arbeten, där
valet av texter vittnar om komponistens inriktning
mot en sakral sfär. I slutet av 5o-talet skrevs >Davids psalmer" för blandad kör och slagverk och
efter Lukaspassionen har följt monumentala kompositioner som oratoriet >Dies iraeu, även det ett
beställningsverk, uppfört i samband med avtäckandet av ett monument över dem som dog i Äusch-

witz under kriget. Förutom Bibeln har här även
Åiskylos och samtida polska diktare fått bidra till
textmaterialet Under arbete är "Utrenja> för solostämmor, kör och orkester, där temat dr Kristi
gtavlåggning och uppståndelse och där den östkyrkliga liturgin har varit en viktig inspirationskälla.

I en intenju i samband med uruppförandet av
Lukaspassionen förklarade Penderecki, att haos val
fallit just på denna evangelists framställning av
passionshistorien dels emedan han fann lukastexten rent litterärt särskilt intressant, dels på grund
av att Johannes- och Matteuspassionerna redan tidigare, hos Bach, funnit en slutgiltig musikalisk
form. Verket iir uppbyget i wå huvuddelat, vatdera med en speltid av omkring 4o minuter och ut-

oyttiar förutom evangelietexten även psaltarpsalmer och fragment ur stilla veckans liturgi. Besäaningen utgöres av sopran-, baryton- och bassolister,
talröst, ue blandade körer, gosskör och orkester.

Uppläggningen i stort påminner om den barocka
passionen, en påfallande skillnad dr dock avsaknad6as funktion som vilopunkter
den av koraler
i det dramatiska -skeendet övertas här av de latinska
hymnerna I den orkestrala klangbilden spelar
bleckblåsare och slagverk en framcädande

roll

Te-
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matiken låter ställvis gtregorianska inflytanden
skymta, man återfinner oqkså motivet b-a-c-h med
dess dubbla innebörd som musikalisk symbol för

korset och som hänsyftning på J. S. Bach. Klangligt och instrumentationstekniskt innebär Lukaspassionen knappast någon vidareuweckling i förhållande till vad Penderecki förut åstadkommit, å

andra sidan lämnas inte de nya musikaliska uttrycksmöjligheter, som tonsättaren uppnått i tidigare verk, outnyttjade. Partitutet, som för övrigt
finns tillgängligt i en uyckt utgåva (Moeck Verlag,
Celle, 1967, rr4 s., 8o.- DM), är en intressant
illustration till vad ny musik kräver ifåga om nya
notationsprinciper.
Lukaspassionen kunde ha

blivit enbart ett

avant-

gardistiskt form- och klangexperiment, avsett för
en mindre krets konnässörer. Det verkliga förhållandet är ett helt annat, på ett omedelbart säa
tycks här passionsberättelsen levandegöras och placeras

in i vfu

egen

tid. Omständigheten att verket

musikaliskt sett är synnerligen "modernt" ffu ge
vika för intrycket av att skildringen av Kristi lidande och död här funnit en övertygande musikalisk gestalt Verket kan följaktligen rekommenderas för lyssnande och studium. Utmärkta grammofoninspelningar finns att tilIgl, en av dem med
den ensemble under Henryk Czyz, som svarade för
uruppförandet (Harmonia Mundi, HMS 3ror/z).
Saeme Sörenton

Om namnet Jesus Kristus
Jämt och samt, t. o. m. i de nyaste utgåvorna av
medeltida texter, finner man skrivningen Jhesas
som ofta växlar med skrivningen Jesus i samma
text. Defta leder i första hand till antagandet, att
utgivaren i sin förlaga än hade det fullt utskrivna
förmodligen felaktigt
ordet Jesas, än den
- ibc, f& det mesta följd
upplösta abbreviaturen
-av xpc, Men nej, problemet är mer komplicerat
än så, och förankrat i de redan under medeltiden
skiftande upplösningarria av de vanliga förkortningarna ihc x?c. Vi finner nämligen ordet lbews,
eller oftast Jesas, fillt utskrivet i handskrifterna,

däremot möter vi alltid skrivninget Cri$as. En
hastig blick i Cappellis Lexicon Abbreviaturarum
visar, att förkortningen ibc skall uanskriberas med
Jesus och förkortningen xpo med Cbristus, Ntt
uppstår ffiryan, hur dessa förkortningar uppkommit. Vi har väl här att utgä ftär. antagandet, att
man under medeltiden, vars kännedom om den klassiska antiken var helt baserad på kunskap i latin
och inte alls i grekiska, förvandlade till latinska

små bokstäver den grekiska kapitelskriftens II{C

(iota, eta, sengrekiskt sigma: C) XPC (chi, rho,
och den form av sigma, som ser ut som C). Senare
förstod man inte längre dessa teckens ursprung.

Tecknet å i förkortningen ihc:Jesus är alltså en
feltolkning av den grekiska stora bokstaven H (eta).
lag kan därför, för att nämna en textutgåva av senaste datum, inte instämma med Helga IJnger, när
hon skriver i sin bok >Geistlicher herzen bavn-

gart> (MTU:Miinchener Texte und

lJntersu-

chungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, vol.
z4 fMiinchen ry6gf), sid. 176 (i svensk övetsätt-

ning): "Förkortningar upplöstes genomgående,
t.ex. ib& xpc
Jbesus Crisur.> För det första
- ett grammatiskt defekt exempel
väljer utgivaren
för transktiptionen av Jesus ftär sin förlaga, ty
;1t6: Jew står för genitiv, dativ, ablativ och

vo-

kativ av ordet Jesus och är i kombination med förkortningen xpc: Chrhtu (medelhögtyskt Cristus)
ett oting, dvs. ett grovt missförstånd från skrivarens
sida. För det andra är det högst wivelaktigt, om vi
verkligen skall besluta oss för aft generellt använda den de facto felaktiga upplösningen Jhesus.
I de medeltida handskrifterna v^rierat upplösningen Jesas med det mindre vanliga Jbesus. Enligt mitt förmenande är man ej berättigad till en
sådan generalisering. Annorlunda förhåller det sig
med upplösningen av förkortningen xpc, dä i detta
fall skrivninger Cristat, jämte de därav avledda
otdel crinrenheit, cristen etc. utan undantag uppuäder just i denna form under medeltiden. Här har

nämligen att gön med en transkription av
xpc, sota ansluter sig till uttalet. Den adekvata
upplösningen av xpc:Cbristus används i vår tid.
Den är väl en lärd form, som vi har den även i

vi

grekiska skolade humanismen att tacka för.
Boa Liid,ers
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Alf Härdelin: Litaryi idog

,ecken

och

Informattötetren. Credo Katolsk Tidskrift, Katolsk
tionstjänst, Uppsala r97o,84 s., kr rz: 5o.

Liturgihistorikern Alf Härdelins bok om liturgin
idag är själv både ett tecken och en stötesten. I
särskild mening har detta kunnat tillämpas på
leceosenten; det inspirerande och uppfordrande
tecknet har pä grund av mellankommande omständigheter blivit en stötesten, eftersom dessa
omständigheter hindrat mig att fullfölja min intention att göra en ordentlig analys i artikelform. Nu
kan jag endast anmäla mitt tyckande:
Boken är sober, koncentrerad och innehåller
vetande och stor överblick. Härdelin har lämnat
de mindre betydande detaljerna åtsido och koncentrerat sig på det väsentliga. Han syns i sitt
eget, ofta inte uttalade ställningstagande, representera den oro, som den något konservative teologen

känner inför det som han s€r som liturgins begynnande historielöshet och kris. Men ett för-

blivande vid det gmla är inte heller varken
möjligt eller önskvärt. Härdelin är högst medveten om den samtida kultursituationens krav.
Detta är det klassiska dilemmat för den intellektuelle. Den positiva insatsen i historien blir väl
oftast slavens på triumfvagnen: Kom ihåg att du
är dödlig.

Det är helt irrelevant om den blivande läsaren
evangelisk kristen. Tecknen och
stötestenarna i den nutida liturgiska uwecklingen
har nämligen starkt släktskap v^t de än visar
sig. Detta är ännu ett tecken på att vi åter igen

är katolsk eller

håller på att närma oss en enhetskultur i det västermed strålar långt ut i världsländska samhället
samhället.

-

Martin Lönnebo

Johan Chydenius: The Sytbolitrn of Loae
in Med,ieoal Thoaght, Commentationes Humanarum Litterarum Vol. 44 Nr r. Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors r97o, 68 s., Fmk
Det är ett faktum att orden >kärleku och

i

6,4o.

9o

till

att betyda ungefär barmhdrtighet, väl-

görenhet

Historiskt sett kan man skilja mellan kulturer
där språkbruket anger att kärleken uppfattas som
en och odelbar och sådana som skiljer mellan olika

slag av kärlek. Kärleksuppfattningen under olika
tider har behandlats id6historiskt av bl a. Rousselot, Nygren och Rougemont. Dessa har var för sig
varit föregångsmän, men de uppvisar också föregångsmäns brister och ensidigheter. Någon uttömmande undersökning av kärleksbegreppet i den
västerländska kulturen har ännu inte gjorts.
I väntan på en sådan undersökning har dr Chydenius kommit in på ämnet i samband med sina
undersökningar av den medeltida symbolismen.
Han har observerat att skillnaden mellan en >fysisku (dvs naturenlig) och en )extatisk) Lärleksuppfattning, en skillnad som särskilt Rousselot har
framhållit, motsvaras av en skillnad i själva uppfattningen om människans transcendens. Om kiirleken är en och inskriven i människans natur, innebdr älskandet i platonismens termer ett stigande
från det lägre till det högre, i symbolismens: från
symbolen till verkligheten, i kristendomens: från
det kspade tiil Skaparen. I den extatiska uppfattningen åter är kärleken
ehuru uppenbarelsen av
Guds agape är en nödvändig
förutsättning för dess
fulla förverkligande
en väsentligen jordisk rea- bland människor i kärlelitet, och den förverkligas
ken till nästan, i vänskapen och i den äktenskapliga kärleken.
Författaren anger även konsekvenserna för den
medeltida mystikens vidkommande. I brud- och
gudsvänskapsmystiken, som han djupast sett vill se
6om samma sak, är analogin med den extatiska
kärleken någonting om Guds kärleks väsen. Men
kärleken blir inte, som i den unitiva mystiken,

till förening med Gud.
Slutligen påvisar förfanaren

en väg

i korthet hur de wå
olika åskådningarna leder till wå olika tolkningat
av Höga visan: en allegorisk och en typologisk.
nr

>älskau

nutida språkbruk kan betydanästanvadsomhelst.
Detta är kanske särskilt utmiirkande för svenskan.
Franskan och engelskan urskiljer åtminstone i princip den kristna kärleken genom att använda ett
charity, som dock har utsärskilt ord, charit€

-

vecklats

Louis

Evely:

Oates, London

Loue yoar Neigbboar, Burns
1969,92 s., sh 16/-.

Författaren f.ramlägger tio korta meditationer kring
temat sakrament och medlemskap i kyrkan. Han

Utteratur

börjar med kristendomens grundläggande hemlighet, nämligen att Gud har gjort sig förnimbar i

som för en katolik inte verkar särskilt revolutionerande. Bonhoeffer hade också starkt intresse för

inkarnationen.

Vad Louis Evely än talar

om

ekumenik.

Kristi död

och

Boken är givewis inte en systematiskt fulländad
skrift. Den är inte ämnad att vara det. Bonhoeffer har givetvis inte ens tänkt det han skrivit som
en bok. Däremot är den ett mänskligt dokument,
tillkommen i förenklade perspektiv
livsl 5g11
från en cell där alla mänskliga funktioner
blir
ursprungliga. Till det ursprungligt mänskliga hör
även andligt. Därför är den så
att överleva
gripande. Därför
blir all förkonstling, allt till-

Kristi framuädande,

-uppståndelse,

sakrament,

så vill
broderskap, ord, auktoritet
- kännhan tolka det som en uppenbarelse av Guds
bara närvaro. Boken är översatt från franskan. Ori-

ginalets titel lyder: L'Eglise et les Sarements. Den
säger mer om bokens innehåll än den engelska.
Varför har den ändrats?
Boken är uppbygglig. Man får inte söka nya insikter hos Louis Evely. Han populariserar vad andra
har arbetat sig fram till. Möjligen hade nivån
i motsvarighet till ämnet
kunnat vala en
-aning högre.
lVilliam Kenney CP

Dietrich Bonhoeff er:
d.erkattelse. Brev

Motstånd ocb un-

och anteckningar från

utgivna av Eberhard Bethge. Tema
Lund r97o, r96 s., kr ca r2i;-o.

-

fängelser

Gleerups,

Under andra världskriget sattes många i fängelse i
Tyskland inte bara judar, även andra som inte
dolde sin kritik mot regeringen och inte minst
präster, både evengeliska och katolska tillfångatogs

I&

att sedan försmäkta

i

fängelserna, arkebuseras
eller befrias vid ockupationen. En av dem är Dietrich Bonhoeffer, evengelisk pastor och motståndsman. Han var inblandad i kretsen bakom zo-juliattentatet. Från fängelsetiden från april 1943 till
en knapp månad före krigsslutet, då han avrättades,
har hans vän Eberhard Bethge samlat brev, anteck-

ningar och dikter, som nu utkommit i paperback.
Första upplagan utkom på svenska 196o
se
recension Credo 43 Q96z) t5r.
Bonhoeffer var nära vän till Karl Barth och när
boken först kom ut ledde den till ett intensivt studium av alla hans skrifter och han kom att stimulera till nytt teologiskt tånkande; enligt översättarens, Ingemar Lindstams, inledning är boken
>Die miindige
'torson till en teologiu med temat
lUfelto. Vår tids människa bör beraktas som en
myndig människa som kyrkan bör uppsöka inte
därför att hon är svag och förtappad utan i hennes
styrka. Därmed har väl mycket av det traditionellt
lutherska satts i fråga och tankegångar exponerats

krånglat undanträngt för det enda väsentliga, kampen för att övedeva, kampen för människans myndighet

-

människans värdighet.

B,T,

Ingemar öberg: Himmehikets nyckkr och
hyklig bot i Lathers teologi r5r7-r j37. Verbum,
Uppsala r97o, XX* 6o7 s.,kr 75:-.
Fötfattaten till den digra avhandlingen blev docent
i systematisk teologi vid Uppsala universitet vilket
antyder bokens vetenskapliga kvalitet. Den dr klartänkt, överskådlig och länläst. En utförlig inne-

hållsförteckning och många kursiveringar

är lika

goda hjälpmedel som författarens allmänna metod.
I de olika underavdelningarna framställs först (sen-)
medeltida och samtida teorier, därefter följer vad
andra Iörfattare säger om Luthers syn på ämnet,
så en översikt över ännu obesvarade frågor, en utförlig egen analys av Luthertexterna och till slut
en sammanfattning. Tyvärr har boken en allvarlig
brist som gör att den knappast kan användas för
studium av delproblem: den saknar både sakregister
och personregister. Utländska forskate har heller
ingen möjlighet att lära känna bokens rika innehåll, eftersom den tyska sammanfattningen är för

knapphändig

för att kunna

återge alla viktiga

konklusioner.

Huvudfrågan anges i titeln. Den syftar på wå
olösliga komponenter i Luthers huvudtes: kyrkans
nyckelmakt
som öppnar porten till himmelriket
har -uteslutande att göra med människors
synd- och inte med andra sidor i den kristnes liv.
Den medeltida katolska teologin knöt himlanycklarna inte endast till den offentliga boten och

9r

Litterdur

privatbikten med deras utlöpare
avlatsväsendet, utan också

till

i kyrkobannet och
påvens primat och

hierarkins jurisdiktion i allmänhet. Med hjälp av
sin huvudtes kunde Luther protestera mot avlatssystemet och mot hierarkins alldör dominerande
ställning i hela kyrkolivet. Båda är ju uttryck för
,förrättsligandetu i kyrkan och fördunklar den
oförtjänta förlåtelse Gud ger. Denna suid behandlas

i

bokens första del.

Luther själv ansåg, att kyrkan brukar nycklarna
på ett allmänt sätt

i Ordets predikan; där förkunnas
i samband med den enskilde

Guds evangelium

kristnes dagliga eller kontinuerliga bot (del II).
I denna del analyseras också vissa grundbegrepp
i Luthers teologi och artropologi. Mot bakgrunden
av dem upptar författaren sedan bikten, först privatbikten (del IIIA) och därefter förhöret och bikten före nattvatden (del IIIB). Den sista delen undersöker, hur Luther försökte omforma kyrkoban-

i evangelisk anda (del IV).
Åvhandlingens största förtjänst och förblivande
värde ligger i dess materialsamling. Man får en helheabild av Luthers tankar om ett av de mest centtala ämr.ena i all teologi, kyrkans >förmedlingsposition, mellan syndaren och Gud, Författaren
täcker i det närmaste hela problemkomplexet under
avhandlingens gätg. }Ian tar också fram hela Luthermaterialet mellan r5r7 och t537, så att även
net

den uweckling Luthers tänkande genomgick blir
klarlagd. Utan tendentiösa omdömen eller värdeladdade ord beskriver öberg de (sen)medeltida
uppfattningarna och Luthers reaktior mot dem.
Han drar sig inte för att utifrån källorna kritisera
moderna
katolska, men framför allt protestantiska
forskare
och ibland även Luther själv, när
de är- ensidigt polemiska (för Luther, t. ex. på s.
3rr, not z). Luther framställs i första hand som en
själasörjare, som protesterar mot misbruk och som
därefter söker skapa en pastoralt orienterad teologi.

Enligt vår mening skulle dock helheabilden ha
blivit klarare om texterna mera hade inordnats i
det kyrkohistoriska sammanhang Luthers liv och
omgivning står. Då skulle också vissa av Luthers
egna utsagor bättre ha framstått som efterrationaliseringar av de faktiska förhållandena.
Från ekumenisk synpuokt sett är boken värde-

full, därför att Luther i sina positiva
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uttalanden

visar sig vara mera >katolskr och substantiell än
man skulle förmoda när man läser andra moderna
Lutherinterpretationer, exempelvis hans syn på kyrkan som person- och trosgemenskap, ämbetets gu-

domliga instiftelse och funktion, sakramentaliteten
hos den kyrkliga avlösningen, betoningen av kyrkotukt (med själavårdande syfte). Också skillnaderna
mellan katolska kyrkan och Luther blir nyanserat
belysta. Den viktigaste bland dem är väL, att Luthers
inkarnationsteologi inte sträcker sig så långt, att
prästen i sin person får representera Kristus, eftersom inkarnationsmotivet endast orienteras mot
nådemedlen och utesluter deras förvaltare.
Avhandlingen uppfyller höga vetenskapbga ktav
på grund av sin djupgående och sakliga pejling av

konflikten mellan Luther och >Rom'. Ingen framtida Lutherforskare kan undgå att ta ställning till
dess konklusioner. Vi skulle därför önska, att boken snarast utkommer i sammandrag på ett 'annat
språk, så att den kan bidraga till ett teologiskt
utbyte, som bygger på bokens resultat.

Hernik RoeluinA ofrn

Gustav ITingren:

Tront a.rtiklan Tre radioföredrag Gleerups, Lund r968, 38 s.

Boken framstår som en bekännesle som i fråga om
klarhet inte lämnar någonting att önska. Vad professor I(ingren i tidigare publikationer f.ramlagt
för fackteologer, sägs här i enkla ordalag, att nämligen den i Kristus vunna återlösningen anknyter
till något redan givet: Kristi verk återställer skapelsen, Kristi glada budskap fullbordar lagen och pro-

feterna. Därmed har Gustaf \(ingren gjort en
framstöt till vad medeltida teologi var medveten
om, att nämligen ,nåden, förutsätter vad man då
kallade för rnaturu. Från en annalr synpunkt visar
I7ingren sig däremot som en trogen lärjunge till
Luther. Har är benägen att tillskriva Kristi lidanden deras kraft mer ddrför att de är lidanden än

därför att de är Kristi (se t. ex. sid. z6). Man
borde diskuterc ftägaq på vilket sätt den förborgade Guden (Deus absconditus) uppenbarar sig i
den korsfäste Guden (Deus crucifixus). Problemen
är invecklade, men professor Wingrens radioföredrag kan så som grundval för en lovande dialog.
V/, K.

I)iteratur

Hjalmar Grape:.

Olaas Magnas, forskare,
moralist, konstnär. Proprius Förlag Stockholm
t97o,24s s., kr ca 14:85.

Hur gick det för alla de människor, som höll fast
vid sin katolska tro sedan Gustav Vasa börjat reformationen i Sverige? Otakga fick sitt liv helt förändrat, även bland dem som av övertygelse antog
den nya läran, men framför allt sådana som inte
hade något annat val. Många wingades gå i lands-

flykt. De mest kända av dem är biskop

Hans

i

Linköping, ärkebiskopen Johannes Magnus
och hans broder Olaus, som efterträdde honom
som drkebiskop när han dött r544.
Det är den sidan av bröderna Magnus' liv i
exil som endast skymtar i boken. En landsflyktig ärkebiskop från ett nordligt och föga känt land
Brask

och hans broder som fungerar som selreterare mottas inte med öppna armar på kontinenten eller ens
i Rom. De får kämpa för sin existens och det tar
mycken kraft från kampen för fosterlandet och dess
andliga väI. Reformationen ger även de höga prelaterna på kontinenten mängder
egna problem.
För Olaus och Johannes Magnus ^v
blir uppgiften att

rädda vad som räddas kan. Utan bistånd kät välsituerade furstars och kyrkomäns kristliga barmhärtighet skulle deras misär ha blivit förlamande.
De ägnar sig både åt lärda mödor och f.6fi.attarskap.

Nu har det inte varit Hjalmar Grapes avsikt att
skildra den sidan hos Olaus Magnus' liv även om
han berör hans kamp för den rena läran. Hans
insatser för Birgittahusets existens i Rom ägnas
ett kortate kapitel. Hans deltagande i konciliet
i Trento berörs även. Man lägger märke till en viss
osäkerhet i uttryckssätten när författaren rör sig på
de områdena- Förfanarens intesse inriktar sig desto

mer på två Olaus Magnus' publikationer Cafia Ma-

bosatt sig där kan han utbrista i ett brev r55z
att han utanför Rom inte har >någon punkt på
jorden, dfu jag kan luta mitt huvudr. I Birgittahuset har han två ryckpressar son han använder
till att rycka Birgitta-litteratur: orationer, uppenbarelser och biografier över helgooet och hennes
dotter Katarina. Det synes också ha varit en kulturell insats av betydande värde som dock inte får
den behandling som tycks naturlig.
Bröderna Magnus är de sista på många hundra
år som kan betecknas som exponenter för katolsk,
vidsynt kulturuppfattning, parad med fromhet och
orädd, offervillig kamp för den övertygelse de hade
både som svenskar och katoliker.

B.T.
J. E. Frykbergr irifrelse 5o å.r, Med spridda drag
ur donatorns liv. Verbum (i distibution), Stockholm
t967, t53

s.,

kr ro:-.

Donatorns doner Ragnhild Frykberg svarar för
de spridda dragen ur faderns liv. Han var en av

de många ideellt inaesserade,

svenska köpmän
som haft stor betydelse för vårt land och vårt samhälle före statsbidragens tid. Jämsides med en
framgångstik och inbringande gärning som affärsman i allt större skala ågnade han sig åt ideell

och kristlig verlsamhet. Han började sin bana i
Uppsala och hans insatser kom att spänna över så
vitt skilda områden som idrott
olympiska spelen
- vertsamt bidrog
i Äten 19o6 KFUM, där han

till

byggandet -av det slottsliknande etablissementet

i

Uppsala, pansarbåtsinsamlingen, bondetåget, Sigtunastiftelsen, SV-företaget,
varuin"Speceristernas
köp). Ofta på resor, rastlöst verksam, vän med sin
tids stora
ds1 yglkar naurligt att en sådan man
vid denna -tid, r9r7, gjorde en donation till förmån
för frivilligt arbete inom Svenska kyrkan, ung-

rina och Historöa de gentibus septentrionalibar,
Historia om de nordiska folken, som behandlas i

domsarbete, ej minst scoutrörelsen, bildningsarbete
och sociala ändamål framför allt i arbetarsamhäl-

betydligt mer än hälften av boken. Det är ganska
märkligt an de båda bröderna i förskingringen ägnar sig åt att skriva om sitt forna hemland, dess

len.

historia, dess folkliv och geografi. Många av Olaus
Magnus' illustrationer pryder boken.
Olaus Magnus har även andra förtjänster, antyder

författaren. När han räddat Bitgittahospitalet och

Även hans religösa liv omspänner en stor bredd

från KFUM med dess världsperspektiv, ungkyrko-

till Emanuel Swedenborg, Sven Lidman efter hans övergång till pingströrelsen och Blasie

rörelsen
Pascal.

B.T,
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Elmar Gruber,

Arbeinbifien. Miinchen 1969,
Don Bosco Verlag, r2o-t3o s., DM 7:8o.

I samråd med den tyska katekedöreningen utger
Elmar Gruber arbetsböcker för katolsk religionsundervisning. De tyra som föreligger åir tänkta som
ett slags orienteringsmärke i dagens kateketiska och
teologiska strömningar och som en hjälp för alla
som vill förmedla tron åt barn.
>Gla*bens*nrerweisang irn r, and. z, Scbaljabn
tar upp didaktiska frågor och bjuder på exempel för
de centrala ämnena i nybörjarnas undervisning.
Varje katekes börjar med en inuoduktion som ger

till

trosutsagorna. L?årarna får på det
till fördjupat trosmedvetande.
Lektionerna själva är skissartade och försöker
komma fram till barnen inte med många detaljer

bakgrunden

viset en vägledning

utan med nägra fä avgörande trosfrågor. Alltför
enkla och/eller belastade begrepp och föreställningar undviks noggrant.
>Vorbereitung d.er Er$kommanionu är avsedd
som hjälp för att leda barnen in i den eukaristiska
gemenskapen. Boken innehåller bibelmeditationet,
barnkatekes och några udörliga modeller för föräldramöten. Författaren * angelågen om att ge
både barnen och dem som undervisar en djupare
förståelse för natwardens hemlighet; den framställs
i begripligt språk utan att problemen förenklas. Änvisningarna är konkreta och tar i beräkning fördomar och traditioner som kan leda till feltolkningar
av barnens första kommunion.

"Vorbercitang d,er Erstbeichte, omf.attar mer än
själva bikttekniken. Botens saktament vars gestalt
ändrats statkt under kyrkohistoriens lopp kräver
även idag tidsenliga och livsnära former. Boken

i syndamedvetandets, syndens och
omvändelsens karaktZir. Skuld och förlåtelse ställs i
barnens livsmiljö; därför betonar författaren med
rätta att förälåtana 111a1
såsom överhuvudtaget
i all religionsundervisning -för barn den främsta
försöker ge insyn

platsen

till
för att skapa den rätta attityden

och bikt

"Glaabenwnerueisang

d,er

behandlar kristendomsundervisning

bot

t3-t7iäbrigen>

för en

ålders-

grupp som är särskilt viktig och svårtillgänglig.
Utgångspunkten för de z4 ämnen som tar upp
väsentliga uosfrågor
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är alltid ungdomarnas

situa-

tion och frågor, inte de teologiska utsagorna. Ty
endast om intresset väcks för existentiella problem
i samband med religionsundervisning, kan man
komma med ett svar ifrån kristligt perspektiv. Bokens modeller verkar vara ett bra sätt att förverkliga denna princip.
Visserligen år alla fyra böckerna avsedda för
tyska förhållanden och är skrivna utifrån tyskt teologiskt tänkande, men i de flesta fall gåLr det utan
svårighet att tillämpa dem även i den svenska si-

tuationen. Inte minst därför att det är väsentliga
aspekter i den kristna förkunnelsen som framställs
i korta drag och utifrån en både modern och solid
teologi.

Föräldrar och präster och alla som har intresse
in i troslivet ges här god

av att barnen Ifu vdxa
handledning.

Sr. Hildegund.

Stig Lindholm:

Johan ocb bans uänner.

Verbum, Stockholm t97o, zo8 s.,kr zz:5o.
Docent Stig Lindholm är inte bara en välkänd förf.attare av nyttiga böcker och artiklar på undervisningens och pedagogikens område. Han är också
det vet hans vänner och bekanta frän mänga
-tillfällen
en utmärkt berättare. Och det är han,
vilket föreliggande
berättelse för barn från 8 till
rz är om Johan och hans vänner i Småland klart
bevisar, även när han talar
"i uyck". Man instämmer gärna i förlagsreklamens karakteristik: rlätt
fattligt språk', "sakkännedom"
uppenbarligen
- och erfarenhet
på grund av egna barndomsminnen
>ömsint realism, och
som familjefader
låt
- med
oss tillägga det - en omtänksam pedagog
- utan tråkig pedanteri. Också
fint sinne för humor

vuxna kan ha nöje och nytta av högläsning för
barn och begrundande innanläsning

i stilla

stunder.
TG

Frithiof Dahlby:

Religionernas ABC. Yerbum, Stockholm r97o, r9o s.

En Credo-läsare blir rörd när han under uppslagsordet Credo i Dahlbys nya arbete till och med
finner sin tidskrift omnämnd! Samtidigt gör boken
honom i en annan mening rörd när han upptäcker

I;bteratur

en viss tafatthet angående katolska

sammanhang.

Givewis har en hel del kunskap samlats i Religionernas ABC. Boken har åstadkommits med en oförtruten flit. Ändå ger den ibland anledning till förvåning. Man behöver inte fäsa sig vid att ordet
koncilium än stavas med ,s' (sid. q8, 146, r8r),
enligt Svenska Akademiens Ordlista, än med ,cu

(sid. r44), enligt den

i

dag vedertagna och ety-

mologiskt riktiga stavningen. Men tyvärr

är

samliv.

Det är märkligt att ett ämne som angår hela
människan behandlas framför allt under biologilektionerna; undra på att problemets etiska sida
kommer i skymundan (I, s. 8r).
K. D.

sak-

uppgifterna inte alltid tillfredsställande. Varför får
läsaren exempelvis inte veta att transsubstantiationen har sin reformatoriska motsvarighet i den av
Luther försvarade konsubstantiationen? Då hade
vetgirigheten fått bätue näring än med den svårförstådda upplysningen att uanssubstantiationen är
mässans >huvudmomens' (sid. gZ). Hur låogt har
vi egentligen kommit med ekumeniken, när den
goda vilja som av allt att döma står bakom ReIigionernas ABC ännu inte nått längre när det
gäller förståelsen utöver gränserna för det egna
samfundet?

IY, K.
SexaalkunsAap på grandskohns bögstad.i*m.

självständighetsbetonander, dvs de elever som tycker att det inte krävs stadigt sällskap för sexuellt

L Elev-

enkät (SOU ry69:8), I[ Lärarenkät (SOU rq6g:
44). Stockholm r969, Statens offentliga utredningar, Utbildningsdepartementet r2o resp. r94

s.

Uredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor
i undervisnings- och upplysningsarbetet (USSU)
har gjort en omfattande undersökning i grundskolans årskurs 9. Resultaten föreligger och redogör
för både elevernas och lärarnas syn på sexual- och
samlevnadsundervisning i ämnena biologi, kristendomskunskap och samhällskunskap. Enkäten refererar en m&nglald olika erfarenheter, värderingar och
önskningar när det gäller utformningen av undervisningen.
Det har blivit klarlagt att skolan enligt elevernas uppfattning (däremot inte enligt lärarnas) inte
hävdar den inställning som rekommenderas i hand-

ledningen, nämligen att sexuellt samliv mellan
ungdomar i uppväxtåldern inte bör förekomma (I,
s. :6). Kommentaren använder märkligt nog värderande beteckningar i sammanhanget: rde awisande (sexuellt samliv får ej förekomma), de restriktiva (anger regler), de fria, de ansvars- och

Rudolf Bultoann: lentt Kristut och aurnytologiseringen Gleerups, Lund r968, 9o s., kr 6:5o.

Rudolf Bultmann hör f. n. till de mest omstridda
protestantiska teologerna på grund av sitt s. k. >avmytologiseringsprogram>. Denna

sin uppfattning

på ett mera populärt sätt i en
rad föreläsningar, som han höll i USA är r95r.
Dessa har nu översatts till svenska och de kan
betraktas som en lämplig information om författarens teologiska åsikter. När man läser denna lilla
bok, upptäcker man snart de wå sidor, som präglar hans teologiska uppfanning. Den negativa sidan är den mest omsrridda och den kan allvarpresenterade han

ligt iftlgasättas. Bultmann utgår ddrvid fuän ta*
ken, att Bibeln är genomgående präglad av gamla
mytologiska föreställningar och att denna mytologiska föreställningars värld med himmel och helvete, med änglar och djävlar, med övernaturliga
makters ingripande i människornas värld och med
en gudomlig frälsargestalt är oacceptabel för den
moderna människan, som har vuxit upp i den av
vetenskapen präglade världsbilden. Ätt hålla fast
vid föreställningar, som inte nödvändigwis hör till
Bibelns budskap, kräver

ett "sacrificium

intellec-

tusD, ett förståndets offer av den moderna människan. För att Ädda evangeliet måste därför Bibelns
budskap avmytologiseras. Dess mytologiska språk
måste översättas till ett för oss acceptabelt språk.
Men de mytologiska utsagorna skall inte avlägsnas,
så att den rrenar läran blir kvar, utan de skall
tolkas, dvs. deras teologiska innebörd skall uruyc-

kas på ett modernt sätt. En sådan modern föreställningsram erbjuder enligt Bultmann den existentialistiska filosofin, med vars hjälp de gamla
kosmologiska myterna kan överföras till utsagor
om människan själv och hennes egentliga väsen.
Men Bultmanns förutsättningar för avmytologi-
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seringsprogrammet kan allvarligt ifrågasättas. Ty
även om det är berättigat aft ersätta ett stort antal
mytologiska uppfattningar i Bibeln med moderna
föreställningar, sä gär Bultmann uppenbarligen för

detta är möjligt utan att Gud behöver sätta värl-

långt Dessuton iir det en tvivelaktig metod, om

tellectr:s".

dens lagar ur spel, det visar oss den moderna veten-

skapen, t ex. kvandysiken. Ett Guds ingripande i
denna viirld kräver alltså inte ett rsacrificium in-

nran sätter upp den ,moderna, människans världs-

bild

Inte heller förklarar Bultmann, varför han väljer
)mannen pä gatar'> som norrn, fastän dennes
världsbild av varje vetenskapsman skulle betrakas
som vidskepelse och myt från förra fuhundradet.
Desto mera betydelsefull iit den andra sidan i
Bultmanns system. Den visar sig vara den egentliga
grundvalea även för hans avmytologiseringsprogram. Med den existentialistiska filosofin som bakgrund försöker han få grepp om det, som är människans möte med Gud i tron, Tro är för honom
människans fria svar på den kallande Guden. Medan människan i sin egoism ständigt är i fiird med
att bygga upp sina positioner och att befästa sin
egen säkerhet, kallar Gud henne bort till den sanna
friheten, som uppnås genom att hon i ett fritt avgörande överlämnar sig helt och hållet åt Gud.
Denna frihet är enligt Bultmann dessutom
"lydnad
mot en lag vars giltighet är erkänd och accepterad,
och som människan erkänner som sitt eget väsens
lago (s. l8). Yarje objektivering av Guds ingripanden i denna värld skulle ä andra sidan kunna
ge en bedräglig säkerhet och förstöra den sanna
friheten, och dåLför måste varje sådant ingripande
vara uteslutet och Bibelns utsagor om dylikt måste
arses vara mytologiska. Hiir visar det sig att Bultmann i sin analys av tron går till överdrift. Po-

sitivt kan dock anmärkas, att det är
vilja, som spelar den största rollen

människans

i tron, inte upp-

levelsen eller känslor. Men en vilja, som avgör sig
utan alla motiv, följer slumpen, en vilja däremot,
som i frihet bestämmer sig för eller emot Gud,
måste ha sina motiv, även om dessa inte med nödvändighet påverkar själva viljebeslutet. Men om
Gud skall kunna uppträda såsom ett motiv, måste
han träda in i denna värld på ett mera omfatande
sätt än enbart som skapare av den mänskliga existensens lagat, Detta å sin sida innebär att han ingriper i världens och historiens BånB, åtminstone
i den enskilda människans personliga historia. Ätt

s6

Rainer Cails

ett

slags norm, enligt vilken man kan
urskilja det mytologiska från det icke-mytologiska.
såsom

Victor Olsson:

Relision och natuforråning.

Natur och Kultur, Stockholm 1968, 255 s., kr
Man brukar säga att stora vetenskapliga upptäckter, framför allt sådana som medför en total omvälvning av hela det hitintills vedertagna tänkesättet, brukar behöva ungefär ett halvt sekel för
att bli någorlunda spridda. Det krävs säkerligen ytterligare ett halvsekel innan den nya världsbild som
de vetenskapliga rönen givit upphov till, blivit allas egendom. Man behöver bata erima sig händelserna kring Kopernikus, Kepler, Galilei och Newton. Om man inbillar sig, att något sådant inte kan

ske i vår upplysta, vetenskapsfrälsta tid, behöver
man bara läsa Victor Olssons böcker. Redan 1955
gatt löfi.attaten ut "Kristendom och naturvetenskapu. I'4sr den gången hoppade författaren huvudstupa in i den apologetiska försvarsattiryd man
mycket ofta finner hos protestantiska författare.
Man ägnu då flera sidor åt kyrkans lära, frälsning,
synd, kallelse etc. och avslutar sedan det hela med
att påpeka att inte ens naRlrvetenskaperna kan motbevisa det. På det viset förfelar denna bok trots

en klar framställning av de nya

vetenskapliga

forskningsrönen i de avslutande kapitlen med nödvändighet sin verkan. Det finns nämligen knappast
någon ateist eller tvivlare som skulle g&a sig besvär med att läsa igenom de långa kapitlen om
kyrkans och kristendomens ldror och uppfatmingar.
Men i den nya boken ,Religion och naturforskningr [6 författaren ett annat och bättre grepp
om ämnet. Det korta förta kapitlet om nyare bibelsyn behöver inte avsktäcka någon från att gå över
till det egentliga ämoet: naturvetenskapens nya öppenhet gentemot eetafysiska och religiösa problem.

Sedan rgoo-talets början har oämligen modern
vetenskap till följd av förbryllande forskningsresultat wingats göra så stora modifikationer av den
tidigare mekaniskt-deterministiska världsuppfatt-

Lirteratur

ningen, att det knappast längre finns någonting

kvar av r8oo-talets viirldsbild. Ändå har det nya,
som sedan 5o år lever i de flesta vetenskapsmäns
studierun och laboratorier, kuappast trängt ut ur
deras begränsade värld. Visserligen har många hört
talas om kvandysik, osäkerhetsrelationen, relativi-

tetsteorin, biofysik, rnen bara ett fåtal har hinills
begripit, vilka ofantliga f.örändringar de nya upptäckterna rnedför f& vfua invanda föreställningar.
Fordarande tänker vi i gamla tankebanor från förra

seklet, fordarande uppfostras barnen i skolan
i en föråldrad världsbild, fortfarande gör journalister, ja, även kända filosofer uttalanden om vetenskapens beskaffenhet, som i dag saknar allt stöd
från naturvetenskapens sida. Ibland har inte ens
vetenskapsmännen själva insea räckvidden av de

nya vetenskapliga upptäckterna för uppkomsten
av en ny väddsbild. Vad kan det bero på? I en
tid, då forskningen är

,fri>

och kommunikations-

medlen öser över oss alla nyheter! Kan det bero på
den nuvarande vetenskapens alltför absuakta karak-

tär och obegripliga språk? Diirför är man acksam
för den enkla och populära framställning av alla
de moderna probleoen som Olsson ger i sin nya
bok. Hans kunnighet inom området är stor, men
ännu viktigare är, att han har insett betydelsen
av den moderna naturvetenskapens resultat för hela
vrår världsbild och vår religiösa grundinställning.
Det dr inte längre ett tecken på ovetenskaplighet"

och >objektivitet) att skratta åt religionen och
gudstron. Om bara de troende själva visste mera
därom!

Bara ett litet påpekande till Olssons framställning: han har övergivit det skrivsätt han hade i sin
första bok, men det finns ändå vissa spår av attityden kvar. Det måste vara mycket besv?irligt för
en forskare, som har vuxit upp i en av Schleiermachers anda pdglad religiös miljö, att befria sig
från den syn, som delar upp hela universum och
även människan i wå stora sfärer, den religiösa och
den profana. Varför skall man klyva, när det gäller att förena vetenskapen och tron, den skapade
världen och den gudomlige skaparen? Den nya
vetenskapen visar även vågar i denna riktning, men
för detta behöver man en ny syn på människan och
hennes ställning mellan Gud och den undermänskliga världen, nämligen att hon inte är den kluvna

varelse, som träder emot oss i Schleiermachers filosofi. Olssons bok hade gjort ett ännu starkare intryck, om de faktiska förhållandena och de mo-

derna naturvetenskapliga upptäckterna hade fått
tala sia eget språk och leda fram till den Gud,
varom även den kristna religionen talar.
Rainer Ca.rls SJ

Eva Alexanderson :

Kontrad,ans. Bonniers,
Stockholm t969, zt3 s., kr 3z:5o.
Til.igme ba.r boken recenseratt aa Lars Melin, Ifr
Cred.o

5t (rSZo) tg7. Här tar en annan kisare

aällning

till d,en.

När vi börjar ldsa en bok, hur mycket är vi då
förhandspräglade av den ,stämpeln förlaget gett
boken? Roman, dikter, memoarer, dagbok. Försvårar rubriceringen mötet med materialet inom pärmarna? Eva Alexandersons >Kontradans, rubriceras roman. Men så vill förf inte själv kalla sitt
verk. Skildringen av kärleken mellan wå kvinnor
är inte ett fantasifoster eller en produkt med huvudsakligen litterär syftning, utan ett stycke verklighet, blod och kött, ett totalt självutlämnande.
Kärlekens alla faser speglas, en kdrlek som från
början bär en tragisk grundton. På försätabladet
står >Till Claudia
det enda barn jag kar ge
- upptakt finns tvekan, men
digu. 3"1o- kärlekens
också en längtan som tänder känslor som
för- även
fyller helt, ger värme men
verkligade
skapar oro. -Livet tär på känslorna, svårigheter uppstår, en skiljemur skapas, hårda ord som sårar fälls,
På nytt ensam, men nu med ett sår som blöder.
Minnet som inte släpper.

Så beskriven skulle Claudias och Evas Kärlek
kunnat tillhöra vem som helst. Vi känner alla igen
detta. Redan så kan kärleken plötsli$ bli tung
och svår. I >Kontradansr accentueras detta genom
att den kärlek som skildras är ,förbiuden) och att

den levs ut av två människor som samtidigt vill
leva sin tro och älska det absoluta.

Varför brister gemenskapen mellan Eva och
Claudia? Författaren tycks vilja söka ge en religiös
och en social förklaring.

Tvekan a$ acceptera den mänskliga kärleken
bottnar i rädslan för att kompromissa med kär-
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till

Gud. Köttet och korset
finns det alltrÄlska $d ocb -nästan
ibland
en outhärdlig konflikt Älska GUD utan- människan
det är ofruktbart. Älsk4 en människa utan
hur
Gud - det är omöjligt Brinaa i wå eldar
- det. Jag kan det inte, (J9). Tron,
- eller
kan jag
sn.uare den teologiska tolkningen av uon, gör an
leken

så en motsägelse?

Eva slits åt wå håll. Och dena varar så länge
kärleken varar. Det andra skälet till uppbrottet
skulle vara världens dom, det sociala trycket. >Vi
är dömda, fördömda. Förhånade av omvärlden, utstötta av samhället, av kyrkan för något som inte

dr vfu skuld' (ro4). Samhället,

medmänniskorna,
*osuttolkarna sår wivel, osäkerhet, och rädsla hos
dem som är delade men som i kärleken söker att
bli helade. Och kärleken brister.

Minnet av kärleken stannar kvar och efter fu av
kamp läks sfuet av den syntes som växer fram.
Tron på Gud och människan är ell, himmel och
jord hör ihop, att älska någon blir vägen till att
älska. Människan som älskar är den människa som
av Gud har skapats till kropp, själ och ande. Och
målet: "Man måste bli värdig sin kärlek för den
känsla man hyser är alltid störe än rnan själv.'
Aa läsa ,Kontradansr är att möta en levande
människa, men en obekväm människa som ställer
frågor som kräver svar både av oss som individer
och av kyrkan.

Men varför har denna bok hittills blivit

utan

svar från kristet håll?

ör,jan Ekman

Musik
Gammalstensk orgelmusih, Proprius 2j o4-o2ooo5, Sex fugor av Henrik Philip Johnsen, Sinfonia di chiesa av Johan Helmich Roman. Gotthard Årn6r spelar på Storkyrkans orgel i Stockholm.

Henrik Philip Johnsen:

Sex f*gor, bear

betade av Goahard Arn6r. Proprius Förlag, Stockholm r97o, kr ca 16: 75 (exkl. moms).
Man behöver inte vara speciellt patriotisk för att
bli glad när någon vågar sig på ett så otacksamt
företag som att ge ut svensk musik. Proprius För-

lag är uppenbarligen inte hämmat i sin initiativkraft. Utöver en rik utgivning av icke lättläst lit-

teratur ger man nu också ut grammofonskivor.
Gammalsvensk orgelmusik är en lp-skiva f& Iinsmakare oå orgelentusiaster men Gotthard Ärn6rs
rnjuka och samtidigt distinkta spel gör att skivan
är väl lämpad att locka ftam nya orgelentusiaster
särskilt då Johnsens sex rokokofugor med sin
-ljusa och lätta ton.
Romans sinfonia är rnycket intressant men visar kanske mest att han framför
allt är en skicklig orkesterkompositör.
TiU glädje för mera försigkomna organister har
förlaget också givit ut ett Litet häfte med Johnsens sex fugor

tiv.

-

även det ett berömvärt initia-

B,T.
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