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Sedan Sist

Ekumenik i Spanien

I veckan efter påsk i år hölls i Salamanca i Spanien
en ekumenisk kongress. Det ekumeniska institutet
där hör till det biskopliga universitetet i Salamanca
och kalLar sig Centro Juan XXIII (Johannes

XXIII:s centrum). Tillsammans med Lutherska
Världsförbundets ekumeniska institut i Strasbourg
hade det inbjudit ett sjuttiotal teologer, katoliker
och luteraner. Deltagarna kom till största delen
från Spanien, men även Portugal, Frankrike,
Schweiz, Tyskland, Irland, U.S.Ä. och 

- 
last but

not least 
- 

de skandinaviska länderna var repre-
senterade. Från Sverige hade biskop Sil6n från Väs-
terås kommit och från Danmark wå av föredrags-
hållarna, professor Leif Grane från Köpenhamn
och professor Regin Prenter från Århus.

Vi kan knappast tala om kongressen utan att
nämna något om den hiirliga gamla stad där den
ägde rum. Salamanca är en pärla bland Spaniens
städer och visar vilken betydelse den pyreneiska
halvön haft och har för den västerlänska kultu-
ren. Till storleken kan Salamanca jämföras med
Uppsala, men är dock avsevärt äldre än Nordens
äldsta universitetsstad. Ursprungligen var Sala-
manca en romersk befästning. Puente Romano, den
romerska bron, är ån i dag ett bevis på de gamla
romzunas byggnadskonst. Den har sexton valv och
håller även för vår moderna uafik.

När man går omkring pä gatotna möter man
hela tiden Salamancabor med fysionomier som fö-
refaller vara typiska för hela Spanien. Man ser

ansiktstyper, så olika till uceendet att det inte går
att finna en gemensam nämnare för dem. Mlnga
olika folk har under århundradenas lopp invade-
rat Spanien och i Salamanca tycker man sig finna
en provkarta på dem alla, d* vart och ett med
sin särart fortlever i sina efterkommande. Gemen-
samt är däremot ett psykologiskt drag hos alla
ansikten. En viss säkerhet att ta världen sådan den
är och en optimistisk syn på livet och livets me-
ning är det uttryck som präglar salamancabornas
ansikten. Även detta ett typiskt drag för spanska

ansikten i allmänhet. Troligen har den grundatti-
tyden sina rötter i kristen tradition. Den kristna
religionen gör ju sina bekännare glada och Spanien
hör till de länder som kristnades tidigt. Sedan 5oo-
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talet har Salamanca biskopssäte. Staden har inte
mindre än wå katedraler, förutom en hel rad andra,
mindre kyrkor. övergångstiden mellan romanskt
och gotiskt har satt sin prägel på stadens sakrala
arkitektur. Plaza Mayor 

- 
stortorget 

- 
präglas

däremot av den profana kulturens genombrytning
under renässanstiden.

Salamanca har i dag wå universitet, etr biskop-
ligt och ett statligt. Både kyrkligt och intellek-
tuellt är Salamanca således en av Spaniens vikti-
gare städer. Ändå ger Salamanca anledning till en
viss förundran. Man finner i hela staden endast
ett enda modernt konswerk, en staty av lJnamuno.
Detta tycks vara betecknande. Staden är visserli-
gen monumental, men den kultur den ger prov på
hör en gången tid till. Historien är ett oumbär-
ligt stöd för och hör till sant mänskligt liv, men
den kan också bli en börda. Har den blivit det i
Salamanca? I varje fall är beundran och förund-
ran de motstridiga attityder som inte går att und-
vika när mafl som europ6 på t97o-talet strövar om-
kring i Salarnanca.

Den ekumeniska kongressen är emellertid hu-
vudämnet för vfu uppmärksamhet i den sköna mil-
jön. Det första föredraget hölls av professor Leif
Grane från universitetet i Köpenhamn och behand-
lade det lutherska reformadonen, dess historiska
ursprung och teologiska innebörd. Glädjande nog
betraktade Grane reformationen som ett teologiskt
skeende, åtminstone beträffande Luther. Luthers
kamp mot missbruk i r4oo- och r5oo-talens ka-
tolska kyrka är ba:^a yttersidan av reformatorns in-
sats. Den kan inte heller förklaras utifrån Luthers
egenartade psykologi. Allt sådant har ju prövats av
tidigare Luther-forskare. Men det står sig inte in-
för klara historiska fakta. Grane lyckades på ett
övertygande sätt dissekera fram att det var teolo-
giska motiv Luther drevs av och att han strävade
efter att fördjupa uon. Källan till hans insats är
hans fromhet Reformationens förlopp dr inte en
rent teologisk process, det är sant. Politiska, dy-
nastiska och andra intressen gjorde sig gällande.
Äregirighet och själviskhet i olika former blanda-
des också in i skeendet. Kärnan är dock teologisk.
Så långt Grane. Man hade kunnat tillägga att re-
formationens teologiska innebörd är det enda som
är viktigt för oss. På ett liknande sätt som det
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Sedan sist

var tlossynpunkter som bildade utgångspunkten för
reformationen och ledde till en spliruing av kris-
tenheten, är det enbatt trossynpunkter som kan
förmå att åter sammanföra dagens kristna. På de

håll där man inte beuaktar den eftersuävade åter-
föreningen som trossak, förbiser man den ekume-
niska uppgiftens sanna karaktär.

Även den siste föreläsaren i Salamanca, profes-
sor Harding Meyer från Strasbourg, visade sig över-
tygad om att trosfrågor måste behärska ekumeni-
ken. Meyer gick igenom en del detaljer och lade
därmed en god grund för ett konkretiserat safirtal.
Först behandlade han den kristna människan inför
evigheten. Här kunde han räkna med allmänt sam-
tycke, då han betraktade Guds Ord och männi-
skans rättfärdiggörelse som centrala i det kristna
livet. För det andra berörde han förhållandet mel-
lan Evangelium och världen, alltså relationen mel-
lan tron och det kristna engagemanget i profana
sammanhang, den utåaiktade aktivitet som är kon-
sekvensen av Kristi missionsuppdrag. Inte heller
här finns givetvis djupgående principiella skillna-
der mellan katoliker och luteraner. Mera konrover-
siella är däremot fordarande de wå sista ämnen
som Professor Meyer tog upp, ämbetet i kyrkan
och sakramentens innebörd och funktion.

Även en del katolska föreläsare berikade kon-
gressdeltagarna med sina synpunkter och sin lär-
dom, huvudsakligen okända namn i Skandinavien.
Därför skall här endast ett par av föreläsningarna
nämnas: korsets teologi i reformationstidens Spa-

nien, den katolska teologin efter Vaticanum II,
alltså efter 1965, katolska teologers syn på Luther
i dag, slutligen de reaktioner med vilka r5oo-talets
Spanien besvarade Luthers uppträdande. Den sist-
nämnda föreläsningen hölls av Salamanca-profes-
sorn Tellechea Idigoras, kyrkohistoriker till pro-
fessionen. Han visade en särskilt stor förståelse för
toletansproblemets intrikata frägor. Å.r tolerans en
kapitulation inför en given realitet i samhället,
nämligen inför bekännelsernas och livsåskådningar-
nas pluralitet, eller är tolerans ett hänsynstagande
till medmänniskans samvetsfrihet och således en
dygd? Är å sin sida intolerans framsprungen ur
id6n om samhällets enhet och inre sammanhåll-
ning, eller är den bara ett omoget uttryck för en-
vis självgodhet? Fastän historiker, förmådde Tel-

roo

lechea med sådana sakliga kägor ge impulser till
livliga diskussioner kongressdeltagarna emellan.

Professor Regin Prenter från Århus stod emel-
lertid för en av de mest betydelsefulla föreläs-
ningarna. Han behandlade lutherdomen i dess re-
lation till nutida protestantisk teologi. Luthersk
teologi har ju genomgått er pätaglig klimadöränd-
ring under de senaste 5o fuen. Karl Barth från
Schweiz, den reformerte teologen, är en av sånings-
männen till förnyelsen. Som representanter för en
ny progressiv teologi nämnde professot Prenter
Bultmann, Tillich och Bonhoeffer. Medan Bultman
och Tillich sökte sig fram till Guds Ords sanna
mening och därmed rörde sig på ett mera teore-
tiskt och vetenskapligt plan, eftersträvade Bonhoef-
fer framför allt att praktiskt genomföra sin lristna
syn. Han sökte vägen från ett förkunnat till ett
förverkligast budskap. För övrigt gick han själv
denna väg. Han blev ju ett av nazismens offer.
Bultmann, Tillich och Bonhoeffer, alla tre lägger
tonvikten på det som sker i människan. De betrak-
tar Guds existens som något relevant, endast när
och försåvitt den har sina återspeglingar och ef-
terverkningar hos människan. Luther talade om och
var engagerad i den levande Guden. Hans progres-
siva nutida lärjungar kan erkännas och godkän-
nas, endast då deras människocenrerade teologi
återupptar och intensifierar vad Luther åsyftade.

Det är glädjeväckande att även spanjorerna på

ett aktivt sätt deltar i det ekumeniska arbetet. Sa-

lamanca-institutet har redan tidigare hållit ekume-
niska kongresser med icke-katolska teologer, där-
ibland en anglikansk-katolsk och en ortodox-ka-
tolsk. Den här gången var det ett möte mellan
katoliker och luteraner.

Den korta redogörelse som här ges skulle vara
ofullständig om den inte med en kritisk reflexion
belyste även dess gränser. Faktiskt rörde kongres-
sen sig på en hög teologisk nivå och trossynpunk-
ter stod i medelpunkten, både i föredragen och i
arbetsgrupperna, ja, det rådde enighet om att teo-
login måste bilda centrum för ekumeniken. En syn-
punkt tog man dock inte hänsyn till. Även om Lu-
ther i sin förnyelse i hög grad var teolog och
inte något mindre, var han just å andra sidan av-
sevärt mer ån bata teolog. I själva verket kom-
mer Luthers ställningstagande mot katolsk from-



het och katolsk förkunnelse i samtiden först i sin

rätta belysning, när man ser Luthers genombryt-

ning som ett steg i den allmänna europeiska from-
hets- och existenshistorien. Om man inte går längre

än att betrakta Luther som ett motfenomen tiil
den katolska kyrkan, har man inte uängt fram
till vad Luther i sin helhet egentligen var. Först

mot bakgrunden av den Luther som 
- 

{115466415

med och på ett liknande sätt som flera av hans

samtida 
- 

tog ett steg utöver den medeltida

mänsklighetens grundinställning, kan man förstå

och på rätt sätt värdera Luthers teologiska id6er.

På r5oo-talet föddes i viss mån den moderna män-

niskan. Därför är vi nutida så tilltalade av vad

dåtida tongivande personligheter sagt och skrivit'
Det är vi själva sorn blev till just då. Skillna-
derna mellan Luther och den katolska traditionen
bleknar inför det som Luther hade gemensamt med

sin tid. F& alla blev det 
- 

för att tala med

Ulrich von Hutten 
- 

på nytt och i en ny me-

ning en lust att leva.
Den härmed framförda kritiken gäller Sala'

manca-kongressen i veckan efter påsk och gäller

det mesta som sker i dagens ekumenik. Ett vid-
gande av ekumenikernas horisont utöver en i sig

själv sluten teologi skulle kunna underlätta dia-

logen de olika kristna grupperna emellan och

skulle kunna göra alla ekumeniska strävanden av'
sevärt mera framgångsrika än vad de hitintills
har varit.

Niels Stensenforskningen
har förlorat sin främste pionjär, redemptoristpatern

Gustav Scherz, som den 29 tnaus detta år föll of-
fer för en trafikolycka i Köpenhamn.

Niels Stensen (r618-fi86) hör till de gestalter

som är i hög gxad typiska för den nya tiden. Han
var na$rvetenskapsman och samtidigt en troende
kristen. Som forskare visade han en mångsidigha
som var möjlig ännu på hans tid. Han har lämnat
bidrag till geologi och till kristallografi. Framför
allt var det emellertid sin tids medicinska vetande
hao vidgade. Han upptäckte exempelvis örontrumpe-
ten, förbindelsegången mellan innerörat och svalget,

som efter honom ännu i dag kallas ductus Steno-
nianus. Hans viktigaste forskningsresultat gällde
dock blodomloppel Den epokgörande upptäckten
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dar år att han fann att hiärtat är en muskel och

därigenom kan man såga att han avmytologiserade
hjittat. Hans vetenskapliga nit kom för övrigt ald-

rig i konflikt med hans intresse för trosfrågor.

Eftersom han var dansk, uppfostrades han i sitt
hemlands lutherdom. Men vid mogen ålder fann
han vägen till den katolska kyrkan. Han blev präst

och senare biskop och fick därigenom inflytande
även på sin tids kyrkliga liv.

Gustav Scherz, som givit ut Stensens verk, var
vfu tids ivrigaste Stensenforskare. En viss själs-

frändskap måste ha rått mellan vetenskapsmannen
och biskopen från r6oo-talet och redemptoristen
på rgoo-talet. Å* ry16 blev Gustav Scherz Dr.
phil. vid Köpenhamns universitet på en avhandling
om Stensens vetenskapliga väg (Vom \(ege Niels
Stensens, Köpenhamn, Munksgaard, 1958, Äcta his-
torica scientiarum naturalium et medicinalium, edi-
dit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, vol. r5).
Editioner av Stensens skrifter och uppsatser om ho-
nom hade då Gustav Scherz redan givit ut, andra
har sedan följt. År ry64 gjorde Scherz en ena-
stående upptäckt vid Yale universitet i USA. Han
fann det enda bevarade exemplaret av Stensens

doktotsavhandling. Han promoverades till teologie
Hedersdoktor vid universitetet i Miinster år 1958
och år 196o till Dr. rer. pol. honoris causa vid uni-
versitetet i Fribourg. Niels Stensen blev emellertid
för Scherz inte enbart ett vaenskapligt objekt. Hans
vetenskapliga intresse var alltid parat med ett en-
gagelna.ng som själasörjare och präst. Han betrak-
tade sin vän från r6oo-talet som vägvisare för vfu
tid och lyckades också få i eän1 kanoniserings-
processen för honom. Han fick dock aldrig uppleva
dess avslutning.

Gustav Scherz var född 1895 i \Wien. r9r3 blev
han redemptorist och präswigdes r9r9. Ar rgzz
kom han till Danmark, där han ända till sin död
var knuten till Sanct Ännae kirke på Amager. Som
lärare vid Sanct Annae skola, som själasörjare, tid-
vis som redaktör för Katolsk Ugeblad och som
forskare utvecklade han under nära fem decennier
en mångsidig aktivitet. Hans frånfälle betyder ett
bakslag för Stensenforskningen och en smärtsam
förlust för alla som kände honom som den rörlige
och med äkta \Tienskt gemyt utrustade man han
alltid förblev.
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SVEN STOLPE Gä och gör sammalunda

Hur ofta hör man inte denna suck: >>Hur kan Gud tillåta .. .? Inte kan han
vara god och allsmäktig, när jag fär lida så här . ..? Och tänk på det oför-
skyllda lidandet. Varför föds somliga barn handikappade eller rent av sinnesslöa?

Varför döms somligabarn till livsvarig förnedring och livsvarigt lidande?>>

1

På de frågorna kan ingen människa svara. Däremot kan människan svara 
- 

iffs
i kommentarer och teorier utan i band.Iing, Den danske prästen och diktaren
Ka1 Munk, som mördades av tyskarna, därför att han i sin avlägsna landskyrka
i Vedersö på Jylland sjungit ut mot den tyska terrorn, har i en av sina pre-
dikningar gett den bästa belysning av detta problem 

- och dess lösning
jag över huvud känner. Han säger:

>>Var så s?iker på att Gud har mycket att sdga till fciraldrapar just genom att
det onda har f.ätt lov att röra vid deras barn! Jag har sett €tt hem, där en
hjälplös liten stackare band alla i det huset samman i en enda stor kärlek.

Jag tänker särskilt pä ett fall: den stackarn var väl en 8-9 år, dinglande och
lallande, mänga syskon fanns det, men aldrig säg jag någon av dem lämna hemmet
utan aft de först gick fram och tog farvåL, under smekningar och pladder, från
den lille. lag har sett en mor fortsätta att leva betydligt längre än hon egent-

ligen orkade, för att inte överlämna en själsligt svag son till en okänslig värld

- och han var hela innehållet i hennes liv. Jag har setr människor förinnerligas
och förädlas under den dagliga prövningen. För att inte tala om de fall, där man
hade ett intryck av att den sinnessjuke med sina blottlagda nerver och egendomliga
sinnen kunde stå Guds och själva livets mening närmare än vi normala någonsin
när f.nm till under dessa stjärnor.>>

Kaj Munk fortsätter, och hans ord är den skönaste och mest trösterika kristna
poesi jag känner:

>>Det var längst inne i paradisets lustgård, just där den är som bäst avskärmad
från vindarna utifrån. Den allra vackraste platsen där inne var reserverad för
barn från jorden, som det hade varit något galet med. Redan ute vid entrdn
hade de mött Jesus. Kanske var det varje onsdag förmiddag han brukade gå ut
för att ta emot dem. Å, vilken syn där uppe på himlastigen med rullstolar och
kryckor och konstgjorda lemmar och trevande händer som skulle ersätta synen

i vita ögonkupor! Små epileptiker faller omkull för vartannat steg, fOr tidigt födda
vacklar fram på tändstickssmala ben med det stora huvudet vajande framåt, det
glimmar till ilsket i skumma ögon, skrik går genom märg och ben, och lallandet
ffu hjärtat am bloda. Men där står Jesus i sin vita dräkt; hans ögon är fuktiga,
och då och då viskar han: 'Min jord, min jord, min arma jord, alla mina arma
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Gå ocb gör sarnmalund.a

barn ...' Och allteftersom de kommer fram till honom, säger han till var och en

'God dag' och 'Välkommen', han tar dem under hakan, han andas på deras

förkrympta händer, han trycker de excemhärjade huvudena tätt intill sig. Sedan

börjar det rassla och susa i luften, någonting dunkelt och hemlighetsfullt försöker

ta form, startar, tar fart, jagar vinande bort, någonting dimmigt, två, många, en

hel här på flykt, de onda andarna har mött Mästaren över alla andar, godheten

själv, de kan inte vara i hans närhet, de måste fly. Men de goda andarna, små-

dnglarna, just de som på julnatten sjöng 'Ära vare Gud i höjden, frid på jorden

bland människorna till vilka han har behag', de kommer nu flygande med vita för-
kläden, de slår en ring omkring de botade barnen och leder in dem i det allra
innersta och lär dem paradisets vackraste och vildaste lekar .. .>>

)

Hon var en liten ful judeflicka, född r9o9. Hon hade en bildskon bror, som blev
en berömd matematiker 

- 
inför hans skönhet och snille trodde hon sig vara den

obetydiigaste av alIa. I själva verket räknas hon nu som Frankrikes mest begåvade

kvinna i detta sekel. Hennes namn är Si.ntone lY/eil.

Hon tog en lärarexamen och fick en anställning i landsorten. Hon närmade sig

här de kroppsarbetande och ville dela deras villkor. Hon hade inga tankar pä

löneförhöjning. Hon bestämde sig i stället för att leva på exakt den minimi-
ranson som tillkom de arbetslösa och skänkte alltså bort de pengar som blev över.

De dagar den unga lärarinnan lyfte sin lön, kunde man se henne formligen om-
ringad av fattiga. Men hon gick längre än så 

- 
hon lämnade sin privilegierade

tillvaro och tog anställning som fräsare i Renault-fabrikerna i Biilancourt under
ett års tjänstledighet rg34.Hon fick nu pröva på verkliga umbäranden, hunger

och övergrepp. Hon glömde sedan aldrig, att majoriteten av hennes medmänniskor
levde som slavar, utan frihet. Hon skrev:

>>Jag har från den tiden burit slavmärket, det märke som romarna med glö-
dande järn intryckte i sina föraktade slavars pannor .. .>>

Ått märka är, att denna kvinna fostrats i ren agnostocism, alldeles utan religiös
påverkan. Ändå var det för henne självklart, att. hon var kristen - däremot inte
kyrklig! >>lag år så att säga född, jag har vuxit upp och jag har alltid förblivit
i den kristna inspirationen>>, säger hon. Och kristet liv betydde för henne att leva

Iika fattig som de fattigaste ... Den kristna kärleken foref<;ll henne vara all-
deles självklar 

- 
det var jubara f.räga om vanlig rätwisa.

I en fattig portugisisk by fick hon en gäng pä stranden se fiskarkvinnorna gå

runt båtarna med tända ljus och sjunga ålderdomliga, sönderslitande sorgsna sånger.

Hon skrev:
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Suen Stolpe

>Där greps jag plötsligt av vissheten, att kristendomen framför andra dr slavar-

nas religion, att alla slavar måste tillhöra den, och aft iag var en av dem ...>>

Så kom oväntat och radikalt mötet med Kristus; hon berättar därom mycket
sakligt.

Hon hade aldrig ett ögonblick räknat med möjligheten av en verklig kontakt
mellan människa och Gud - ftägan intresserade henne helt enkelt inte. I Fran-

ciskus-legenden stötte uppenbarelserna alltid bort henne, liksom underverken i
evangelierna. När hon mötte Kristus, var det varken fuäga om sinnenas vittnesbörd
eller om fantasi. Hon skriver:

>Jagbara kände, tvärs genom lidande, närheten av en kärlek, analog med den
vilken man avläser i leendet i ett älskat ansikte. Jag hade aldrig läst mystikerna,

därför at jag aldrig upplevat någonting, som gett mig en impuls att läsa dem . . .

Gud hade på ett gåtfullt sätt hindrat mig att läsa mystikerna, för att det skulle
stå alldeles klart för mig, att jag inte själv hade aran av denna fullkomligt
oväntade kontakt.

Jag f.rägade mig aldrig, om Kristus är eller icke är en inkarnation av Gud;
i själva verket var jag oförmögen att tänka mig honom utan att tänka honom
som Gud.>>

Men hon hade inte en tanke pä att låta döpa sig eller att ansluta sig till kyr-
kan! Hon bad inte heller. Men Kristus hade hon mött. Då hände - det var under
kriget - en märklig sak.

Hon gav lektioner i grekiska och kom då att noga analysera texten i Fader Vår
på grekiska. Hon och lärjungen kom överens om aft de skulle lära sig bönen

utantill.
>Några veckor senare satt jag och bladdrade i evangeliet, och då tänkte iag, att

eftersom jag lovat det, och eftersom det var bra, skulle iag också göra det. Jag
gjorde det alltså. Den oändligt ljuva makten i den grekiska texten grep mig så

starkt, att jag under flera dagar i följd inte kunde läta bli att ständigt gå och
läsa den för mig själv. En vecka senare började jag arbeta med vinskörden. Jag
läste Fader Vår på grekiska varje dag före arbetet; ofta upprepade jag den också

ute i vinodlingarna under skörden.

Från och med då blev min enda regel att. läsa denna bön varje morgon med
största uppmärlsamhet. Om under läsningen min uppmärksamhet förvillas eller
somnar in, dven om det bara skulle varu ifuäga om småsaker, börju jag frän
början, sä att jag till sist kommer fram till en absolut ren uppmärksamhet. Det hän-
der mig ibland, att jag bc;rjar om en gång till för blotta glädjens skull; men
jag gör det bara om jag har lust.

Verkan av denna övning är otrolig och förvånar mig varje gäng, ty fastän iag
får pröva den varje dag, övergår den för varje gång mina förväntningar.>>
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Gå ocb gör vmmalanda

Simone Ifeil dog, innan lniget var slut, på ett engelskt sanatorium. Efter hennes

död har ett stort antal skrifter av utomordentlig rang publicerats. Hon är vårt
århundrades Pascal.

3

lag kan tänka mig, att en och annan av mina läsare nu tänker eller högt
säger: >Ja, men det där är ju undantagsmänniskor, snillen . .. Vad bryr vi, van-
liga människor, oss om dem?>>

Låt mig dä tala om en - skenbart - alldeles vanlig människa.
Han heter \Villiam Lerimer Mellon: det räcker kanske att säga, atr han var

son till skaparen och ägaren av Gulfs oljebolag, ett av de $törsta i Förenta sta-

terna och världen. Han kunde med latthet ha blivit sin fars eftertrddare. Han
vagrade. Han blev i stället en gentleman-farmare i AÅzona - specialist på för-
nämliga biffkor, dagarna i ända sittande i sadeln, däremellan odlande sina musika-
liska intressen. Han var formellt kyrklig men ägnade inte religionen en tanke.
Han var en framgångsrik, behaglig, allmänt omryckt och respekterad livsnjutare.

Men någonting saknades.

Bland hans hobbies ingick att Iåra sig säIlsamma språk. Bl. a. kom han att ta
lektioner för en syrier i - arabiska. f studierna kom att ingä att läsa Markus-
evangeliet på arabiska. Han läste - språkligt fängslad, sakligt alldeles ointresserad,
tionde kapitler om hur en man fågade Jesus, hur han skulle kunna vinna dqt
eviga livet. Jesus frågade om han inte kände lagens bud: icke begå äktenskaps-
brott, icke stjäla, icke bära falskt vittnesbörd etc. Han svarade, att allt detta hade
han uppfyllt. Jesus fortsatte: >Ett fattas dig: gä bort och sälj allt vad du äger och
giv åt de fattiga . ..>>

Mellon funderade i månader. Så skrev han till Albert Schweitzer och undrade,
om han kanske skulle folja dennes exempel, först studera medicin och sedan gå
ut bland de svarta som läkare. Schweitzer svarade från Lambarene, an det kanske
var litet för sent påtänkt - Mellon var 38 år gammal. Men han tillade, att han
hos Mellon tyckte sig märka en allvadig vilia atc g ö r a något av värde.

Vad hände?
Mellon sålde sin väldiga egendom och började studera mikrobiologi vid Tu-

lane university i New orleans. För att förbereda sin avhandling for han t95z
vid 4z års ålder till Haiti. Han grundade på ett område, dtu z5oooo människor
levde utan läkare, ett sjukhus. Han måste ordna vattentillgång, elektrisk s1öm,
vägar - allt. sjukhuset blev en högmodern amerikansk anläggning, där intet
saknades.

Han satsade hela sin förmögenhet.
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KONRAD FARNER Den kinesiska kultur-
revolutionen - bakgrund

och kommentarer

I två artiklar i Credo nt r och m z har den maoistiska formen
av kommunismen framställts. Författaren till den uedle, Konrad
Farner, är född r9o3, schweizare och frilansforskare och författare
med bred bas. Han har nämligen bedrivit studier i konsthistoria,

historia, filosofi, teologi och statskunskap och förvärvat wå dok-

torsgrader. Hans forskningar och omfattande författarskap 
- 

hans

böcker har översatts till mer än tio språk 
- 

är inriktade på wå

specialområden: förhållandet mellan konst och samhälle samt dia-

logen mellan kristna och marxister 
- 

författaren får därför anses

som kännare. Hans kritik av den kristna religionen är förhål-
landevis balanserad men det torde inte vara svätt att inse var
hans sympatier ligger 

- 
i det fj*ran östern.

An förstå
Från den amerikanske generalen Twining härstammar talesättet: >>Det finns ingen

som är Rysslandskännare - 
det finns bara olika grader av oförståelse.>> Ännu

bättre passar uttalandet på Kina och den aktuella kulturrevolutionen. Härtill kan
fogas det som den amerikanske vetenskapsmannen Robert J. Lifton säger: >Till
stor del ligger vår brist på förståelse på det begreppsmässiga planet> 

- 
eller

för att precisera: i mentaliteten. Kinesisk mentalitet är nämligen annorlunda struk-
turerad än västeuropeisk. Ett enda exempel är nog: kineserna uppfann krutet
flera hundra år före oss men de använde det inte fc;r krigiska ändamål utan för
tillverkning av fyrverkeripjäser. Kina är också det enda större land som aldrig
behärskats av den vite mannen 

- 
kolonialismen under senare hä.lften av rSoo-

talet drabbade endast vissa ytterområden. I inget annat land kan man finna kul-
turella och civiliserade sammanhan.g av det slag man finner i Kina och en däri-
från kommande tradition. Det siden som vävts där har en kvalitet som i vår tid
ännu inte uppnåtts och ändå bc;rjade tillverkningen för fyratusen år sedan. På

4oo-talet f. Kr. byggdes där världens största konstbevattningsanläggning. Något se-

nare började kineserna göra papper. De uppfann kompassen, seismografen och
porslinet. Att trycka böcker med hjalp av lösa typer kande de till omkring tusen
år före Gutenberg. Det kinesiska språket är världens mest uttrycksfulla och det har
de flesta skrifttecknen. Konfucius' filosofi från omkring joo f. Kr. präglade män-
niskorna intensivare än någon annan filosofi från andra tider och länder gjort.
Därtill utgjorde riket den mest slutna enhet man kan tänka sig och i krafr av
sin materiella och andliga överlägsenhet betraktade kineserna det som Mittens
Rike.
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Våra väsentliga analyser lyckas därför endast blottlägga fragment av en helhet.

Kärnan i de praktiskt taget cöverbryggbara olikheterna i tänkande ligger helt
enkelt i Kinas >)nomos> som under årtusendenas lopp bestämts av helt andra fak-

torer än Europas )>nomos>>. Kinas klassiska tid är nägot annat än antiken i väster-

landet. Kinesiskt tänkande skiljer sig helt från sådana västerländska tänkares som

Augustinus, Thomas ab Aquino, Descartes och Kant. Antropologin är annodunda
inriktad. Lao-tses dialektik är något annat an Pascals. Enheten hos kosmos blev
aldrig genombruten och individualismen i vår bemärkelse fann ingen grogrund.

Inget borgerligt-kapitalistiskt, ekonomiskt tänkande har dammat ner männi-
skorna i femhundra år.

Det är således ingen tillfälligha att den vite mannens borgerliga sinologi
endast kan bryta upp Kinas yttre skal, den må vara positivistisk-semantisk eller
historisk eller filosofisk-psykologisk. Det framkommer tydligt när man till exempel

uppfattar Tai-ping revolutionen, en av de hittills största revolutionerna i mänslig-
hetens historia, endast som rationell, ja trll och med endast som ekonomisk-politisk.

Det är heller ingen tillfällighet att de begrepp man rör sig med har en annan

innebörd i Kina än hos oss. Vi uppfattar dem som isolerade, i Kina uppfattas

de dialektiskt. Det är helt enkelt f.räga om i grunden skilda dimensioner.

Reaisionismen

För närvarande utmynnar varje samtal med kineser från Folkrepubliken i problemet

>revisionismen>>. Vad inlägger en europeisk marxist dari och vad inlägger den kine-
siske? Vad innebär revisionismen f<;r forhållande till kristendomen? I den ortodoxa

marxistiska litteraturen betecknas revisionismen som en awikelse av övervdgande

ekonomisk och politisk natur, som dock sträcker sig ända fram till filosofin. Re-

visionism är helt enkelt pragmatism utan grundprinciper. Det är politik för dagen

som integrering i den redan bestående vädden. Historien är ingenting annat än

evolution som reform. Revolutionen awisas. Man negerar den historiska dialekti-
ken hos evolution och revolution. Man talar om försoning mellan klassmotsätt-

ningarna inom det borgediga samhället, om kapitalismens gradvisa, fredliga in-
växande i socialismen, om ett naturncjdvändigt inväxande av den kapitalistiska
ekonomin i en socialistisk struktur. Kärnan i den historiska uppgörelsen, frågan
om vem som skall äga de viktigaste produktionsmedlen och den därav följande
tågan om makt och herravälde, blir till intet förpliktande skenfrågor. Den
historiska verkligheten som visar att en härskande, ägande klass ännu aldrig fri-
villigt avstått från sina privilegier, blir knappast beaktad.

I och med integreringen i den borgediga kapitalistiska världen övertas likaledes

det individuella profitbegäret, den enskildes egoism. Socialismen förlorar social-

etiken och hamnar i pragmatisk personlig materialism. När nu marxismens mål-
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sätming är ett nytt, klasslöst samhälle med nya, först och främst altruistiska
människor, så har man integrerats i det så kallade välfärdssamhället utan att där-

vid lägga märke till att samhället i själva verket blir ett samhälle for tillfreds-
ställande av mänskliga behov. I stället för att sträva efter att .vata bättre nöjer
man sig med att leva bättre.

På liknande sätt gick det med den marxistiska kommunismen. Trots den över-

väldigande, etiska impuls som kan noteras i början av den ryska oktoberrevolu-
tionen r9r7, trots den stora uppftiljning som gjordes genom att man bekämpade

analfabetismen med ett nytt skolsystem avsett för alla - det utformades dock hu-

vudsakligen teknologiskt och naturvetenskapligt - 
trots att man byggde stora,

nya städer och betydande industricentra, framför allt att man öppnade och byggde

upp Sibirien 
- 

trots allt detta nya och omvälvande blev inte den gamla människan

omvandlad. Även här stannade moralläran kvar på papperet och man nöjde sig

med att leva bättre i stället för att fors<ika vara bättre. Förhoppningen om att en

förändring av social basis automatiskt skulle medföra en förändring av samhällets

överbyggnad och framför allt åstadkomma etiskt medvetna människor, den för-
hoppningen har visat sig vara falsk.

Ännu intensivare utbildades >revisionismen>> inom kristenheten, ja, här kan
man nära nog tala om tragik. Kyrkan lyckades föra endast få människor fram till
kädekens gudsaltare (undantagen blev >helgon>). Flertalet kristna, särskilt kristna
från den borgerliga tidsåldern, bad och ber framför den gyllene kalvens guldal-
tare. Det finns en långtgående identitet mellan den vite mannens kyrka och den

koloniala och halvkoloniala utsugningens kyrka. Kyrkans övergång till establish-
ment och fördömandet av varje form av revolution alltsedan donatisterna på 3oo-
talet, alltså sedan Augustinus' tid 

- 
det vill säga att kyrkan sanktionerade den

härskande, patriarkaliska och restaurativa makten 
- 

allt detta ledde till materia-
lism. Vid sidan om den bildade den ofta överbetonade spiritualiseringen av kraven
hos evangeliet endast en komponent. När kyrkan undervisade om att steg för steg

förverkliga en rättsstat, har man glömt eller under snart tvåtusen år åsidosatt,

att det samtidigt rör sig om en social rätwisa för alla, alltså även om en rätt-
visa för de eftersatta och utsugna. Det är helt enkelt ftägan om den rätwisa
en kristen kommunism kan uppvisa. Man har glömt att kristendomen skall vara
>jordens salt>>, att kristen inställning ytter$ innebär att vara revolutionär i om-
fattande bemärkelse. Så kan man även hät tala om en revisionism, en revision
inte av evangeliet utan av de krav som har sitt ursprung i evangeliet. Kyrko-
historien utgick från en revolution men blev en återgång till det gamla tillståndet.

Det har visat sig att både de krisma och marxisterna hemfaller åt den allmänna
uweckling som hitintills gällt varje religion och livsåskådning; det vill säga av
revolutionen 

- 
och båda var till en borjan revolutionära i omfattande bemär-
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kelse - blev evolution och därefter följde restauration. De krav de ställde i sin

ursprungligen radikala socialetik inte bara mildrades utan urvattnades, då de inte
glömdes. När kyrkan i dag ä ena sidan endast med stor möda möter revolutio-
nen, de utsugnas och eftersattas nu globala uppror, när ä andra sidan det kom-

munistiska partiet i Sovjetunionen åter och åter ser sig tvunget att appellera till
>>kommunisternas moral>>, är därmed den revisionismens situation den >>vite ma-
nen> befinner sig i tillräckligt beskriven.

Kinas kulturreu oluti.on

En ny, radikal socialetik, en total revolution av både människorna och samhället

har nu proklamerats i ett mäktigt utspel. Men det är inte bara f.räga om för-
kunnelse som går ut på att människornas behov av att leva bättre är intimt för-
knippat med deras strävan efter att vara bättre. Man har redan börjat realisera pla-
nerna. Det är ett tecken i tiden för revisionismen, en maning. Det som nämligen
pägär i Kina i dag som kulturrevolution är ingenting annat än ett radikalt nej

till alla schatteringar av revisionism. För första gången i människosläktets historia
görs ett försök i största tänkbara skala att inte bara skapa nya materiella villkor
utan en ny spiritualitet 

- 
men inte en spiritualitet av det slag som man avser

i europeisk filosofi och teologi, utan en sådan som man finner i kinesisk filo-
sofi, det viil säga en allt omfattande gemenskapsetik. Första gången förvand-
las i ett sådant stort sammanhang en kvantitet till en ny kvalitet. Den gamla
människan i ett gammalt samhälle omvandlas till en ny människa i ett nytt sam-

hälle.

Visst sätts modern teknologi och vetenskap i förgrunden eftersom de är nöd-

vändiga för industrialiseringen. Den tekniska och tekniserade människan kommer
dock inte att övertas från den vita världen. Tvärtom bakar man alltid omgående

in henne i en ny samhällsantropologi. Rent vetenskapliga experiment betraktas
inte som centrala och frånkänns gestaltande betydelse. Sakkunskap omvandlas till
människokunskap, det vill saga att behovet av att leva bättre utbyts mot strävan
efter att vara bättre. Man försöker uppenbarligen inte att förverkliga teknik och
vetenskap. I stället vill man att människan framför allt skall förverkliga sig
själv.

En sådan målsättning tjänar alla och envar. Den innebär en samtidig uppfostran
uppifrån och ner och nerifrån och upp, demokratisk kritik och självkritik. Alla
yrken är likvärdiga. Hierarkin upphävs helt. Städerna upplöses genom att städer

och landsbygd jämställes i både materiellt och andligt avseende. Varje form av
elittänkande utmönstras. Parasiterande byråkrati utrotas och partiet kontrolleras
skarpt av folket. Den enkla människan har en skaparkraft som ständigt upp-
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muntras och den fortgående revolutionära entusiasmen fungerar som socialetisk

lidelse.

Det innebär en permanent revolution som fungerar som en evigt existerande

dialektik mellan tes, antites, syntes, där revolutionen betraktas som den ständigt

nya tesen, som den fortgående kritiken i dec totala kosmos. Därntöver känneteck-

nas kulturrevolutionen av sina historiska perspektiv. Härtill sluter sig viktiga drag
i den. Revolutionen är nämligen inte enbart nationellt tänkt, utan globalt. Den
är ständig kritik och tjänar därvid som ett verktyg för framåtskridandet. Mot-
sägelseprincipen står i cenuum för skeendet. Revolutionen är intensiv förbindelse

mellan auktoritet och antiauktoritet. Den är dialektiken i tänkandets och det prak-
tiska handlandets frihet från kompromiss och är på så sätt pragmatiskt handlande
och upptäckande. Den upphäver hunger och fattigdom, otrygghet och utsugning.

Den omintetgör krig. Revolutionen är helt enkelt >>uppfostran av människosläk-
tet>> - 

för att anvånda Lessings ord. Den är en process av humanisering. Den
är framför allt en insikt om att teknik och vapen inte bestämmer över historien
utan att det i stället är idder och människor, särskilt folkets skaparkraft som formar
den. I centmm för kulturrevolutionen står föliaktligen tron på människans makt
i gemenskapen såsom Kad Marx och Lenin men likaledes protestanten Karl Barth
och katoliken Teilhard de Chardin förkunnar.

Den kinesiska kulturrevolutionen är på samma gäng tecknet pä att det tradi-
tionella västerlandet 

- 
aftonlandet 

- 
inte längre är historieskapandg globalt

sett, vare sig kristendomens Europa eller marxismens. Den är tecknet på att ett nytt
centrum har uppstått för den globala revolutionen som är utmärkande för rgoo-
talets andra hälft. Och man kan ställa sig den frågan om den traditionella kristen-
domen och den traditionella marxismen har förmågan att tyda tecknet. Är de i
stånd att dra lärdomar därav och genom den få nya impulser? Med andra ord:
är de kapabla att göra sin hittillsvarande revisionism till föremål för en revision?
Kristendomen har till i vår tid ringaktat jordelivet med dess sociala verklighet
i samhället till förmån fcir idel hinsidestro och följt den problematiska spiritua-
litet som dartill talar emot evangeliet. Marxismen har å sin sida visat att den
försummat personligheten och åstadkommit en materialisering hos tänkandet och
handlandet så att den till och med talar emot den dialektiska materialismen. Det
är mot sådana fOrhållanden hos kristendomen och marxismen den kinesiska kultur-
revolutionen förverkligar den egentliga antitesen, det vill säga den hittillsvarande
historien. Kan vi 

- 
>>de vita>) 

- 
som bekänner oss till kristendomen och marxis-

men ställa upp eri ny syntes? 
- 

den fuägan är den centrala för oss under de
stundande årtiondena. Signalen har gått!



THOMAS IMMOOS Det eviga Japan

lapan - sig siälat troget

Man har sagt att begreppet >>det moderna Japan> innehåller en motsägelse. Det
moderna är icke japanskt och det japanska är icke modernt.

Kristallografin lär oss att till grund för de enskilda kristallernas strukturer lig-
ler ett gitter, som med ofelbar säkerhet bestämmer över hur grundämnena

upptas och inordnas i helheten, men som självt aldrig framträder. Den japanska

själen tycks äga ett sådant kristallgitter. Faktiskt är det så att allt främmande
gods som upptages av den japanska anden och infogas i den japanska kulturen
först omvandlas i en sublim assimilationsprocess och blir japanskt. Det främmande

tas inte bara med utan det tas in; det blir inte bara tillfogat utan japanen till-
ägnar sig det.

Redan mycket tidigt i historien möter man drag som man med hänsyn till den
senare uwecklingen uppfattar som typiskt japanska. Jag tänker t. ex. på det utom-
ordentligt högt uwecklade sinne för den sköna formen som tar sig uttryck redan
i Jomon-keramiken, dels i en bojelse för geometriska abstraktioner och dels också

i en barockanad glädje åt spelet med en rörlig, frodig utsmyckning. Utan wivel
kommer man att i alla tider tillskriva det japanska folket ett utpräglat skönhets-

sinne.

Finner vi inte ä andra sidan redan i Kofun-kulturen, buren av ett aristokratiskt
krigarfolk som förde med sig hästen och det långa svärdet, drag ur bushido,
de senare samuraiernas hederskodex, antydda i Haniwa-figurernas välbeväpnade
kämpar, tyttare, jägare med falk?

Det tycks mig att detta öfolk ovanligt tidi$ i sin historia uwecklade väsentliga
drag i sin nationalkaraktär och under en lång historias viixlingar med sällsynt
fasthet har bevarat dem oskadda trots att det ständigt övertagit främmande kul-
turers gods.

Ett exempel på detta: till grunddragen i japanens karaktär torde höra hans

bojelse för pragmatiskt tänkande. Hand i hand med denna går hans mowilja mot
abstrakt spekulation. Att handla har alltid varit viktigare för japanerna än att
förlora sig i metafysiska spekulationer. Därför kan shintos teologer slå fast att
den japanska urreligionen huvudsakligen var >matsuri>>, helig handling, däremot
icke ett system av dogmer och mystiska erfarenheter. Vad som rör sig i männi-
skans hjärta, vad hon utber sig av gudarna, vad hon fruktar av de onda mak-
terna, det uttrycker hon inte i ord utan i den heliga dansen som är offergåva, bön,
äkallan,lovprisning, men också i föregripande magi som medverkar till att önsk-
ningar blir verklighet.

Ur denna heliga handling, ur kultdansen uwecklar sig landets rika teaterkul-
tur, och endast om man minns detta ursprung kan man rätt förstå de många kon-
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ventionerna i den s. k. klassiska teatern, no, bunraki och kabuki. Det urgamla
finns ännu kvar, det arketypiska skiner ännu igenom.

Den pragmatiska japanska anden upplevde en kris när den i buddismen kon-
fronterades med Indiens oerhört rika spekulation. Indierna var japanernas full-
komliga motpol, gripna av en stark lidelse för metafysik, tänkare och mystiker
men föga intresserade av praktiska problems lösning. Under Naratiden förefaller
japanernas praktiska intresse ha samlats kring hälsans gud, Yakushi Nyorai, och

den barmhärtiga Kannon, hjälparinnan i all nöd. De nya religionerna har inte
kommit stort längre: hälsa och hjälp i nöden at tonf.arande de wå ting som de

huvudsakligen lovar sina anhängare.

Inom zen gjorde man en dygd av nödvändigheten. Den metafysiska spekula-

tionen, för vilken man uppenbarligen aldrig visat bojelse och begåvning förklara-
des vara alldeles olämplig som väg till upplysning. Att försjunkandet i naturens

uwalda skönhet skulle vara en väg till frälsning, det står däremot i samklang

med en urgammal övertygelse om att det gudomliga innebor i naturen och kan
uppenbaras där.

Om den löftesrika assimileringsprocessen under det >>kristna århundradet> inte
hade avbrutits, skulle kristendomen utan wivel ha funnit en japansk form, lika
avlägsen från den västedändska rationalismen som från den österländska mystiken.

Detta visade Endo Shusaku, utan att själv vara medveten därom, i sitt drama

>Ogon no Kuri>. Visserligen påstår han att kristendomen i sin egenskap av vit-
sentligen västerländsk religion aldrig skulle kunna bli rotfast i Japan, eftersom

den är främmande för den japanska anden. Men i själva verket uppvisar de kristna
från Nagasaki i hans drama en typiskt japansk form av troshandling. Deras trosakt,
vars äkthet under pina och död sergerrikt utstod den strängaste prövning, grun-
dade sig inte på insikt i teologiska spekulationer, inte heller på mystiska erfaren-
heter av frälsningen. Dessa bönder antog och bevarade sin tro av lojalitet mot
byföreståndaren. Denne hade blivit vunnen för tron av sitt trohetsförhållande till
missionären, som i sin tur uppfattades som vasall till Kristus, livets högste Herre.
Här finner vi bushido som religiös frälsningsväg och som grundmönster för en ja-

pansk form av kristendom. Tyvärr dukade den under för samtidens ogunst. Den
trohet de kristna i Kyushu visat under wåhundrafemtio år av grymmaste förföl-
jelse är utan motstycke i kyrkohistorien.

Man kan roa sig med att äterf.öra enskilda företeelser inom den japanska kul-
turen på dess utländska förebilder. Till och med de tre kronjuvelerna som inom
shinto är föremål för religiös dyrkan, spegeln, svärdet och ädelstenen, är till sist

av utländskt ursprung. Likaväl har denna assimilering av de mest olikartade be-

ståndsdelar resulterat i att Japan visar upp den mest originella av den moderna
världens kulturer.
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Det hela är något mer än summan av delarna. I sättet att organiskt förena

delarna och få dem att fungera i samhället visar sig just vad vi kallar d.c ry-
piskt japanska.

S kap and. e mis s f ö r t ånd.

Ofta har jag fågat mig om inte de senaste århundradets japanska iddhistoria skulle
kunna skrivas med hänsyn till de skapande missförstånd som västerländska idder
utsatts för under assimilationen. Ord och begrepp tas ut ur sitt sammanhang
inom den västerländska kulturen med dess prägel av antikt och kristet arv och
överförs på den alldeles olikartade japanska traditionen. Ofta frägar japanen

alls inte efter den ursprungliga betydelsen utan fyller ut begreppet obesett med
sina egna föreställningar. Ett gott exempel är uppgörelsen om den akademiska
friheten. I Europa har denna aldrig inneburit att polisen inte skulle ha rätt att
gå in på ett universitet f.ör att reda ut ett brott. Den har inneburit frihet för
undervisning och forskning. Men oroligheterna vid Sophiauniversitetet bOrjade dar-
för an studenterna, sedan de i ärataI hade felaktigr brukat begreppet, föregav att
de såg ett hot mot den akademiska friheten däri att polisen ville klara upp en
serie stölder på ort och ställe.

När MacArthur uppmanade Japan att bli Fjärran Österns Schweiz genom atr
föra en freds- och neutralitetspolitik, tog japanerna upp en idealbild av >freds-
landet Schweiz> utan att göra klart för sig vilket pris Schweiz måste betala för
den eviga neutralitetspolitiken: allmän värnplikt och ett tillräckligt starkt eget
försvar, något som fordrar rl3 av landets budget och 5% av nationalinkomsten.

Utlänningar och japaner talar sällan samma språk, även om de samralar på ett
annat språk än japanska. Med samma ord forbinder de alltför ofta helt olika
innehåll.

Den moderne japanen kan bo i våning, köra bil, bära västerländska klader;
han kan till och med ha tillägnat sig en fc;rkarlek för utländsk kokkonst - trots
allt detta är det värdesystem som hans handlingar och känslor hänför sig till
helt och hållet japanskt. För grundbegreppen i detta system, sådana som on, giri,
ninjo, wabi, sabi, finns det ingen motsvarighet i andra språk. De s. k. radikalerna
inom studentrörelsen må citera Marx, Mao och Marcuse - deras organisation,
deras taktik och handlingssätt, deras anda skiljer sig knappast ftän Tokugawa-
tidens samurai och yal<uza. De utgör en ny upplaga av kamikaze (självmords-
piloter).

Västerländska begrepp räcker därför aldrig till för en noggrann analys av den
japanska verkligheten, och defta förklarar kanske den marxistiska vänsterns miss-
lyckande som vi nu upplever. Med marxismens begreppsförråd kan man inte nå
japansk verklighet, lika litet som med Macuses eller Adornos id6er, framför allt

rr4



Det eaiga lapdn

inte när de sjunkit ner till slagordens plan. Japan är unikt, det är olikt både

statskapitalismen i de kommunistiska staterna och västerns privatkapitalism. Kom-
binationen av privat initiativ och statligt bistånd är en japansk uppfinning. Ja-
pan är inte bara ett land, en stat och ett folk; det är också en religion och ett
jättelikt af.ftusf.öretag, AB Japan.

Från de subarktiska områdena i norr till de subtropiska i söder arbetar här
hundra millioner människor i en fullkomligt enhetlig organisation, med enhetliga

motiv och enhetlig bildning. Detta ger en dynamik som är enastående i vädden.

Det finns flera stater med större befolkning, men deras dynamik bromsas av inre
wister, av spänningar mellan raser, språk, religioner, folk. Något sådant som AB

lapan, ett block på roo millioner intelligenta, flitiga människor som behärskar
alla de modernaste tekniska, ekonomiska och vetenskapliga hjälpmedlen har ti-
digare inte funnits i väddens historia. Expo 7o var därför en uppenbarelse för
hundratusentals utländska besökare: deras ögon öppnades för vad lapan år i dag
och vad det kan bli i morgon.

Så mycket mera obegripligt är det att japanerna alltjämt visar sig som öbor i
sin ängslan för en fri införsel av utländska produkter och utländskt kapital. På

denna punkt är de moderaa japanerna fortfarande fångna i en mentalitet som tillhör
Tokugawatidens sakoku (hermetisk avskildhet) och tycks inte göra tillräckligt klart
för sig att de inte obegränsat kan ta handelns frihet i anspråk för sin export
utan att göra en motpresration. Även har föreligger en atavism; här kommer en

urgammal sinnesförfattning i dagen som bestämmer till och med modernt upp-
fostrade människors handlingssätt, fast detta alls inte är ändamålsenligt längre.

Att sålunda den modernaste teknik och arkaiska handlingsmönster står sida vid
sida förefaller mig var typiskt för Japan. Bonden i Tohoku förstår att bruka de

nyaste kemikalier och maskiner, men han börjar så när bergsanden ger honom ett
tecken därigenom att snön har smält på ett bestämt ställe i bergssluttningen.

Hitachi-koncernen tillverkar en högt uwecklad elektronisk tekniks allra moder-
naste produkter, men i vale fabrik ställer den upp ett skåp med Kumano-gong-
gongarna som vittnar om en urgammal bergskult. Innan man borjade bygga på ut-
ställningsområdet vid Osaka för väddsutställningen r97r, slog man upp en scen

där danserskor utförde en kultisk ringdans f.öt att lugna jordandarna, som skulle
kunna störas av byggnadsarbetena. Först därefter gjordes den första sprängningen

- med dynamit.
överallt står i detta land urgammalt och nyaste nytt sida vid sida.

På uäg i.n i d.et tjugoförsta århund.ra.det

Den amerikanske ekonomen Hermann Kahn förutsade nyligen att Japan under de

närmaste åren och årtiondena kommer att hälla en så hög framstegstakt i sin
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produktion att det till och med kommer aft övefträffa USA och göra en framstöt
mot väddsproduktionens topp. >Det tjugoförsta århundradet kommer att bli Japans
århundrade>> 

- 
så föll hans ord. Denna förutsägelse förefaller åtskilligt fantas-

tisk när man betänker att Japan så gott som helt saknar egna rävator, att endast

t47o av dess jord är odlad, att hela landet knappt är så stort som Californien
och att dess befolkning bara räknar roo millioner.

Men i japanernas öron låter profetian fullkomligt trovärdig. Ett folk som för
knappt hundra år sedan kastade av sig den medeltida feodalstatens fjdttrar, som inom
loppet av en generation tillägnade sig tillräckligt av västerländsk teknik och ve-

tenskap för att slå en europeisk stormakt med dess egna vapen, som inom ytter-
ligare en generation förvärvade ett stort kolonialvälde och med oerhörda offer ex-

ploaterade det ekonomiskt för att inom en tredje generation födora det igen och
som trots detta ur grus och aska under den fjärde generationen uppsteg till en

första rangens ekonomisk stormakt
snäva gränser för sina aspirationer.

Visst finns det ett halvt dussin länder med större befolkning, men ingenstädes

på hela jorden finns det en grupp om hundra millioner människor som från norr
(Hokkaido) till söder (Okinawa) är så fast organiserad och så besjälad av en enig
vilja att göra sitt bästa för sitt lands storhet och valfard. Här finns en i det när-

maste total enhetlighet i språk och skolsystem, i näringslivets struktur och funk-
tion. Den inre dynamiken störs inte av några spänningar; däremot eldas den av

arbetarklassens årligen återkommande kamp om en ständigt större andel i det eko-
nomiska undrets välsignelser.

Därtill finns mellan regeringen och näringslivet långt intimare förbindelser än

i de flesta andra länder, så att ett friktionsfritt samarbete uppnås. Detta syftar
till att i det tättbefolkade, rävarof.attiga landet investera det alltid knappa kapi-
talet så lönsamt som någonsin är möjligt. De japanska f.öretagen arbetar vanligen
med zo-3oo/o eget kapital och måste låna återstoden i bankerna. I Schweiz är
förhållandet precis det omvända. Å andra sidan nöjer sig den japanske företagaren
med en ganska blygsam vinstmarginal, och i sina utländska förctag söker han inte
uteslutande sin egen vinning; han känner sig som sitt lands tjänare i kampen om
en ställning inom väddshandeln.

Andra världskrigets politiker och militärer misslyckades med att skapa ett >>asia-

dskt välståndsområde>; kanske blir det handelns folk som genom sin insats om-
sätter tanken i verklighet.

Den japanska ekonomins dynamik beror till en del också därpå att de viktiga
besluten flattas av en liten krets av män som kommer ur sarnma högskoleelit.
Meiji-restaurationen och den snabba moderniseringen genomfördes av en grupp på
omkring 3oo män, som till största delen kom ur det lägre samuraiståndet, steg mot
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höjderna och besatte nyckelposterna inom förvaltningen, näringslivet, armdn och
flottan. De som bär ansvaret har sedan dess inte niimnvärt ökat i antal. Så till
exempel är det fyra miin som konuollerar hela urindustrin. Denna koncentration
möjliggör ett snabbt och målmedvetet handlande. Först under de senaste åren har
det lyckats begåvade outsiders att bryta in i denna starkt begränsade krers, Honda
till exempel, konstruktören av motorcyklar och racerbilar, eller >sony>, det ledande
företaget för uweckling av transistorer.

En av hemligheterna med Japans industiella och ekonomiska framgångar är en
arbetsmoral och en lojalitet mot företaget och dess ledare och mot staten som har
sina rötter i samurajernas trohet och den konfutseanska pliktmoralen. Även de
vänsterradikala studenterna som högljutt förkunnar de tre M-ens ideologi (Marx',
Maos och Marcuses), fölier i sin organisation och sitt praktiska handlande urgamla
feodala tanke- och känslomönster.

Kommer Japan också i framtiden att kunna bevara sin identitet, sin absolut
originella kultur? Inom ungefär tio år kommer 75"/o av alla japaner att bo i
de wå stora bebyggelseområdena Kanto (Tokio, Yokohama) och Kansai (osaka,
Kobe, Kyoto) och utmed den snabba stadsbanan mellan dem. Urbaniseringen fort-
går ständig och därmed flykten från torvan och upplösningen av bondesamhälle-
nas livsformer, som hittills har varit traditionens främsta välaare. Japan kommer
att bli ett tomt land kring en väldig stadsbildning i mitten. Om detta land skall
förbli samma lapan som i dag förtrollar västerlandet, det kan i denna stund
ingen förutsäga.
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il
Ålla tidigare revolutioner har haft som sin yttersta kraftkälla den enskilda männi-
skan, härskaren på jorden, förverkligande det underbara lyckorike, som revolutio-
nerna skulle leda fram till. Den sekulariserade drritnmen om Människoriket, det

oinskränkta mänskliga herraväldet på jorden, där ingen är herre och ingen är

slav, når sin höjdpunkt i de marxistiskt-kommunistiska revolutionerna. Människan
har därmed, tror marxisten, en gång för alla löst sina identitetskriser, hon är nu
frigjord från allt förnedrande slaveri, hon är fullkomligt hegelianskt fri och tager
i det kommunistiska samhället >språnget in i frihetens rike>>. Kapitalismen, denna

den mänskliga samhällsuwecklingens >>sista antagonistiska form>>, där proletären är

en stympad, utsugen, alienerad varelse såsom producent och därför såsom människa,
har störtats och förintats. Först i det kommunistiska slutstadiet, då huvudregeln
>>var och en efter sin förmåga, ät var och en efter hans behov> gäIleg har männi-
skan funnit sig själv, sin identitet.

Denna identitet, tror marxisten, vilar på fast grund. Den vilar på materie-

världens determinerade, orubbliga natudagar. Det är den verklighetsbild, som det

radikala r8oo-talet hade framför sig och det är på denna grund, som marxismen

bygger sitt frälsningssystem. I tiden och i rummet vandrar Människan sin väg obe-

vekligl fram mot sitt självförverkligande. I tiden, av Marx i sann hegeliansk anda

upphöjd till Historien, sker dialektiskt det fullbordande, som bar de mänskliga
stridernas signatur. I rummet, i den andra av marxismens båda gudomar, Materien,
formar och formas människa och samhälle till en syntes, betecknande slutet på

alla mänskliga och sociala inbördesstrider.

Marxismen varseblir aldrig, att den metodiskt förintar själva grundvalen för sitt

verk, det personliga identitetsmedvetandet. Den totalt sekulariserade, sinnliga män-

niskan, som enligt det marxistiska tankesystemet är ett med materievärlden, kan ju

icke härska över något, varav hon sfälv är en del. Den marxistiska människan be-

finner sig i samma belägenhet, som den som ligger i vattnet och tror, att han kan

lyfta upp sig själv. Den marxistiska människan är hjälplöst nedsiunken i sin egen

materievärld just därför att hon avsvurit sig det som gör människan till det högsta

i skapelsen: den vitala spänningen mellan det ododligt andliga och det förgängligt
materiella.

Ett dråpslag riktas också mot den naturdeterministiska åskådning, varpå marxis-

men vilar, då i början av detta sekel den naturvetenskaplig forskningen i all-
mänhet och den matematiskt-fysiska forskningen i synnerhet krossar den klassiska

väddsbild, som i stort sett härskat sedan Newtons dagar. Den materiella tillvaron
är icke den lagbundna, determinerade ordning, på vilken människan lugnt trott
sig kunna utföra alla sina väddsförbättrarexperiment. Den snabba uwecklingen
av atomfysiken under vårt sekel har ytterligare fulländat bilden: det finns ingen
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fast materiegrund, det finns inga eviga natudagar och den mänskliga kunskapen

räcker icke till att omfatta en sann och fullständig bild av verkligheten. Allt,
även de grundläggande tids- och rumsbegreppen, är underkastat den relativitet,
varom visa och fromma män under årtusenden varit medvetna.

Detta år för den marxistiska revolutionen, skenbart inne i sin segerrika marsch
fram mot sitt Människorike, ett förfärande bokslut. Icke nog med att den ma-
terialistiska människosynen utmynnar i en vanmakt inför materievärldens krafter.
Till detta fogas nu den växande insikten om att denna materievädd är blind och
icke determinerat lagbunden, vilket ännu det nittonde århundradets materialister
trott. Förbunden med sin materia måste då också människan dras in i denna
blindhet, denna frånvaro av fasthet och identitet. Människan som den substantiella,
identitetsmedvetna enheten, postulerat under århundraden 

- 
skulle denna män-

niska icke finnas? Det är en fruktansvård f.räga, som marxisten aldrig ställer på
sin radikala spets, men det är en häga, som ställs av banerförarna för en ny
revolution, den tredje revolutionen, och den, som formulerat svaren på denna ödes-

digta f.räga klarare och entydigare än någon annan är kybernetikens fader, Nor-
bert \7iener. Människan är, sdger han, en surnma av funktionsdelar och är därvid
att likna vid en maskh, som mottager, bearbetar och vidarebefordrar informa-
tioner. Nervsystemet och den automatiska maskinen är sålunda i grunden lik-
aftade, därigenom att de bäda irr apparater, som fattar beslut på grundval av
besluq som de fattat i det förflutna. Denna människa, denna L'homme machine,
för att tala med La Mettrie, en summa delfunktioner, sammanfogade till ett bio-
logiskt maskineri, måste från sin föreställningsvädd utesluta sådana begrepp som
själ och liv:

Sett från matematikmaskinens synpunkt ligger själens individualitet i att den kvarhåller
tidigare instruktioner och minnen och att den kontinuerligt uwecklas längs redan fast-
ställda banor. Liksom datamaskinen kan användas som modell för konstruktion av andra
datamaskiner, kan man väl tänka sig att en levande individ splittras till wå individer,
som delar samma förflutna men utvecklas mer och mer olika- Detta är vad som sker med
enäggswillingar, men det finns intet skäl varför det inte också skulle kunna inträffa med
vad vi kallar själen utan att en samtidig uppdelning av kroppen äger rum. (Norbert
\(iener: Materia, maskiner, människor, Sthlm r964, sid. r r5.)

Människan såsom en kommunikationsmaskin, mottagande, bearbetande, kontrol-
lerande samt vidarebefordrande information, får detta såsom sin centrala uppgift
i tillvaron just därför att tillvaron är behärskad icke av en fast lagbundenhet utan
av slumpen. Tillvaron blir då ett hav, och i detta hav gäller det att bygga sina
Noaks arkar, ty endast på detta sätt kan människan övedeva. Det gäller att finna
de fasta punkter, de öar, som Norbert STiener själv säger, på vilket livet kan hålla
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sig kvar och icke förgås i kaos. Att dessa seglatser och att byggandet av dessa

konstgjorda öar måste bli föremål för planering, säger sig självt. Den mänskliga
och samhälleliga tillvaron måste styras, tillvaron måste underkastas den kyber-
netiska ledning, som givit denna åskådning sitt namn. Hur denna kybernetiska led-
ning skall undgå att samhälleligt taga sig formen av teknologisk diktatur, av dikta-
toriska fullmakter av hittills okand omfatming och maktfullkomlighet, det är också

en fräga, som Norbert rilTiener själv ställer.

Konturerna av den nya revolutionen, den tredje revolutionen, som rycker undan
grunden även för r9r7 ärs män och deras verk - dessa konturer borjar nu att
framträda. De bolsjevikiska regimerna har hittills hållit sig skadeslösa genom aft de

kunnat innesluta sin >>sovjetmänniska>> i ett rums- och tidsbegrepp, så f.ast att. väg-

svallen från den nya revolutionen ännu icke nått dem. Tidsligt har denna >sovjet-

människa>> varit bunden till den hegelianskt-marxistiska historiesynen, den ofto-
doxa läran om en dialektiskt-historisk uweckling, som mänskligheten är underkas-
tad, och denna ortodoxi har kunnat bevaras i statligt skyddade system, vari enparti-
systemet med dess appant, dess politbyrå och dess chefsideologer hållit tron re-
lativt obesmittad. >>Sovjetmänniskan> har sålunda uppfostrats, hur paradoxalt det
än kan läta, i en tradition, som fast förankrat henne i ett tidsmedvetande. Rums-
ligt har hon icke minst genom det kalla kriget och genom den flitigt odlade
sov.y'etpatriotismen bevarats i en nationell identitet, som varit ett mäktigt stöd för
att häIla även den ideologiskt-marxistiska tron obesmittad. >Sovjetmänniskan>> har
sålunda bevarat ett identitetsmedvetande, ett tids- och rumsmedvetande, som, kon-
fronterat, med den västedändska människan, framstår som rent konservativt.

Låt oss återvända till Västerlandet. Här är bilden den motsatta: hår har, i fri-
hetens namn, dörrarna öppnats på vid gavel för den revolution, som utlösts i vårt
sekel av den nya naturvetenskapliga världsbilden, som fått sin teknologiska filosofi
främst i Norbert I7ieners kybemetik och som fått sin första revolterande ungdoms-
generation. De unga tägat f.rcm under röda och svarta fanor, de bär Marx
och Lenin och Mao på sina läppar. Det kan då synas, som om denna generation
för vidare och fullföljer den socialistiska revolutionen. I verkligheten bär de fram
ett revolutionärt budskap, som innebär ett förintande slag mot de socialistiska
revolutionssystemen. Det som ser ut som en revolutionärt socialistisk kamp mot be-
stående institutioner, är icke en revolution utan en serie revoltrörelser. Dessa re-
voltrörelset döljer det som är den verkliga revolutionen, den tredje revolutionen:
genom att förinta de wå sista grundelementen för den mänskliga identiteten, rums-
och tidsbegreppen.

Ungdomsrevoltörerna söker inbilla sig själva och andra, atr deras uppgift är att
utplåna >maktstrukturerna> och ersätta dem med en >levande demokratb> och en
ny, dynamisk samlevnadsform. Varje förnuftig människa vet, att varje försök i
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Tre rclolu.tionet

denna riktning till slut leder fram samhället till kaos, att intet mänskligt sam-

fund kan leva utan auktoritet och bjudande norm. Det är därför, som ungdoms-
revoltöternas destruktiva arbete, även om detta skulle ha större framgång än det
finns anledningar:t nu förmoda, icke är det väsentliga. Det väsentliga dr, vad som

döljer sig bakom smidslarmet. Det är här, som revolutionen, den verkliga revolu-
tionen pågår. Det är förintandet av de sista försvarspositionerna för det mänsk-
liga. Dena sker genom att den revolutionära rörelsen riktar sina förintande slag
mot rummet och mot tiden. Revolutionen mot rummet försiggår under det för-
föriska slagordet >>en vädd utan gränser>, glömsk ay att hela skapelsen vilar på
en förutsättning: att vi människor skall veta, att det finns gränser och var dessa

gränser går, gränser mellan man och kvinna, mellan barn och vuxen, mellan det
sköna och det fula, mellan det goda och det onda, mellan sanningen och lögnen.

Revolutionen mot tiden består i det rastlösa brännandet av alla broar. Även här
möter vi ett förföriskt slagord, >>den fullvuxna människan>>, den som ver, att jor-
den rör sig kring solen och icke wärtom, som >>vet>>, aft det icke finns någon
himmel >där uppe> - vilket astronauterna välvilligt rapporterat till oss. Detta
brännande av broar utför människan i sin inbilska tro att hon icke behöver ett
sammanhang i tiden, på samma gång som hon förklarar sig likgiltig och oansvarig
för det tillkommande. Återstår då 

- 
och detta i sann kybernetisk anda 

- 
sn-

dast ögonblicket, slumpens inträffande i en tillvaro utan samband.

Gränslös och traditionslös, så är innebörden i denna revolutionära rörelse, den
tredje revolutionen, som bakom de ungdomliga kulisserna av socialistisk världs-
frälsning, är under uweckling och vars slutlikvid icke kan bli mer än en: den

identitetslösa och därmed totalt förvirrade människan. Det är en revolution, som

kan hejdas 
- 

men endast på ett villkor: att människan vinner tillbaka sin iden-

titet och sin värdighet. Defta sker endast när hon i sitt medvetande återfinner
sin odödliga sjä1.



LECHARD JOHANNESSON

Något om denna dialogs tillkomst
och historia

När d,e arnerihanska trupperna nzot slutet aa andta
aiirld'skriget bornbade ocb f örstörd'e d'et gamla

Alostret Monre Cattino söd.er ont Rom, Bened'ik-
tinord.ens nzod.erkloster, Aort d.itti.lh gömd'a rnana-
skriptnrnlingar i d.agen ocb togs till uara i rui-
nerna, Man upptäckte bknd' rnycket annat fragmen-
ten da en d.i.alog, säriaen i platonsä and,a, sannolikt
lrån mitten aa 5oo-talet. Platons Akad.emi ägd'e be-

stånd, till 529 e, Kr,, rarnn?a år rcnt Monte Cas-

sino grand.ades. En aa St Bened.ikts lörsta läriungar
bad.e för*t tillbört d'enna aäadenti. Han bleu sena.re

abbot uid' ett ao d.e n5tgrundad.e Alosrren. I d.enna

d.ialog låter han nteningarna brya sig rnellan en
platonsä, en arisrotelisk ocb en krhten fukåd'ning,
Men ockfi tral'itionen trån Demokritos ocb epiku-
röerna t'år Aomma till tals. Det år tre ynglingar,
sorn samral.ar med' aa.randra rantn?a d.ag sonz Aka-
d.enzien skall stängas: Philippo: själu, d.en bliuand.e
abboten, Tbeofilos, som löreträder en nyplatonsk
trad,ition och totn bar lör auilAt at, i en eremir-
hydd,a i niirheten aa sin bemstad Lafissa troget fort-

Cypresserna hade med åren och århundradena fått
ålderns vördnadsvärda höjd och omfång. De hade

inte längre ungdomens friskhet. Icke det fjåtran,
efterlängtade målets otåliga strävan. Inga ynglingar
med grekiska togor vandrade längre 

- 
iv1ig1 5a6-

talande och debatterande 
- 

mellan raderna av

ungt grönskande träd, som gav en nödtorftig
skugga mot den heta, hellenska morgon- och efter-
middagssolen. De hade förr ofta sett upp emot
trädkronorna och önskat: Ack, om träden ändå
kunde ge oss svalka! Om hundra år kommer andra
ynglingar att vandra här, i samtal om vfu store
Mästares tankar, men de plågas inte som vi av den
brännande solen på himlavalvet 

- 
är det inte nog

att vi inom oss brännes av Phoebos strålar . ..
Och århundrade hade lagts till århundrade. Den

Uppbrott och ankomst

Fragmeflt av en DplatonskD dialog

fitta i sin lärares fotspår, ilutligen Sirnmias, förrnö-
gen köpmansson från Korint. Denna fiad' had'e d'el-
ail för$örts aa t'rån norr inträngand.e barbarer, men
höll, na på ar, årert'å sin forna ställning som cent-
rum för kon$ och kaltur, för hand,el ocb bantaerk.
Simmias ärnnar n* återaänd.a till sin bemttad. ocb

föra familjetrad.itionen aid,are. En uarm aäukap
förenar ls trns 

- troil d,eras skild.a meningar ocb
lfusinriktningar.

Manukriptfragn entet togs orn band aa forskare,
sona tolkad.e det 

- 
i d.en mån d.etta uar möjligt.

I d.en mån d.et bär återgiaes, i yeuk språkd.räåt,
bar det öaersatts ao en t'orskare ui.d, IJppsah ani-
tersiret ocb luckorna ba.r *tfylhs genom ett fritt
nytkapand.e i d.et arsprangliga rnanuskri.ptets and.a

men rned, anknytning till sena.re europei.skt tmke-
Lia.

Det är min förhoppning att de gamla ,ankarna
skall intpirera till nytänkand.e i aår ntod.erna ,id.
Tankar åld.ras ocb föraittrar 'ju inte sonz d.e ma-
terielh tingen. Om något aarit rdnt i en gången
tid,, fi är d.et sant också i aå.r.

Eremithydd.an Molnbo, Vallentuna, i nzan 1969

L.l.

store Mästarens tankar hade gett släkte efter släkte
friskt flödande visdom. Hans lärostol under bar
himmel, den halvcirkelrunda stensoffan, vilande på
lejonföner och så placerad att ähöratna och åskå-

darna hade Akropolis snett till höger i bakgrunden

- 
denna lärostol hade aldrig stått tom. I varje tid

hade nya l*da intagit Mästarens plats.
Ännu ett stycke till höger om Akropolis reste

sig den sockertoppsformade kullen, Lykabettos,
symbolen för Lykeion och den som där vandrat
omkring med sina lärjungar 

- 
Stagiriten (Aristo-

teles), de empiriska vetenskapernas,Stormästare,
den formella logikens grundläggare. 

- 
Ofta hade

man sagt till varandra: Vi dyrka oisbeten, ai leva
i skådandet av idöernas rike. Han och hans lär-
jungar må sedan vända sina blickar mot jorden,
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mot de bedrägliga sinnestingen, och tjusas av kun-
skapen om materiens värld. Men materien omvand-
las från gestalt till gestalt. Vad är beståend,e i denna
växlingens värld? Vi söka det oförgängliga, d,en

sanna verkligheten. Och vi uppleva lyckan, när
vi i nägra sällsynta ögonblick höja oss till att i
aningen skymta det ena 

- 
det oändligt fjärran,

från vilket all annan verklighet utstrålar. I våra
samtal hinna vi stundom dit. Och vi tillbedja

- 
i symbolisk form, undervisade av vår store Lä-

rare Plotinos 
- 

den över all växling stående Gu-
domen. Detta är vår högsta salighet.

Men tiderna hade växlat. Tiden står ju aldrig
stilla. Den växling, förändring, omvandling, som
vi förnekade, manifesterade sig i nya tankar, som
tog gestalt i nya samhällsformer och en ny Guds-
dyrkan. Och det gamla Hellas var inte längre vad
det en gång varit. Partenon stod nu öde. Ingen be-
sökte ens Nikes tempel. Man log ät Z,ers och Atena.

!a, sjdlva Åpollon fick ensam lyssna till källans sorl
i olivlundarna vid Delfi. Liksom Fidias', av guld
och silver smyckade gudabild, blivit ett museiföre-
måI, så trodde ingen längre på den homeriska
gudavärldens mäktige härskare. * Väl var detta 

-även vår store Mästare sökte ett renare Guds-
begrepp. Även han hade med löjets vapen bekäm-
pat den obildade massans fåkunniga gudstro.

Och vad hade nu kommit i stället? De romerska
örnarna, som länge skyddat vår store Mästares bo-
ning, hade nu trätt i tjänst åt något som var ännu
värre än den barbariska blandningen av gudar och
gudinnor i Roms Panteon. Kejsar Justinianus hade,
liksom långt tidigare Konstantinus, böjt sin nacke
under den dödsdömde Nazardens kors. Och nu
hade 

- 
vad man länge fruktat 

- 
96 dsk1s1 us-

gätt flän Konstantinopel att Platons Åkademi
skulle stängas. Också denna, sedan åtta århundraden
helgade plats, skulle nu stå öde, övergiven, betrak-
tad som de dödas minnestempel.

Professorer och studenter hade från sin undan-
gömda plats sedan fem århundraden sett en under-
lig, gigantisk suid utkämpas. Den judiske profetens
efterföljare hade gått ut i hela det romerska världs-
väldet och överallt fått anhängare. De betraktades
som fiender till staten. De förföljdes med alla de

Uppbron och ankomst

medel som står en krigarstat till buds. När den ro-
merske självhätskaren, i oro övet vad som höit på

att ske, ftägat en gästande barbarkung, vad han
skulle göra med Petri eftetträdare i Rom, hade
denne leende frågat: ,Hur många legioner och hur
många bågskyttar kan han ställa upp?u Och när
kejsaren svarade: "Inga, övergick leendet till ett
förvånat löje.

Nu var, sedan två århundraden, kampen slut mel-
lan kejsarmakten och den nya Giudgron. Man
skrev år 529. Nu fördes en ädlare kamp pä jäm-
börlig bas: id6 mot id6, tanke mot tanke, Guds-
rro mot Gudstro.

Simmias, lärjungen till Demokritos, umaterialis-

1snr, Theofilos, levnadskonstnären, och Philippos,
lärjungen till Åristoteles och Johannes av Efesos,

hade vandrat tysta, försänkta i tankar, för att ta av-
sked av varje stig, varje träd 

- 
liksom av de vida

vyerna över slätten och not staden i [iärran. Philip-
pos började litet hånfullt 

- 
sorn man lätt gör, når

man vill dölja en bitter smärta:
Är du glad nu, Simmias, över att [ä lämna vära

lundar och pelargängar? För sista gången ser du
nu solen sänka sig över Atenas tempel på Åkro-
polis. Är du nöid nu?

Sirnmias: Mitt sinne är delat. Uppbrottets vemod
kan jag inte undfly. När jag kom hit hade allt
fallit i ruiner för mig. De kejserliga dekreten ha-
tade jag. Och barbarerna, som fått insteg i Korint,
gjorde livet outhärdligt för oss som aktade Hellas
heligt. Jag kom hit för att få min själs krafter i
harmoni. Jag ville kämpa med förnyad styrka. Om
vishet visste jag föga. Och jag hade hellet ingen
längtan efter uvishetu, så som ni båda fattar den.
Ingen av er har under de gångna tre åren lyckats
få mig att tro på den. Kan den ge er någon ro till
själen så missunnar jag er inte. Somliga slår sig
ju till ro med det overkiigas gyckelbilder. Nu har
jag genomskådat allt. Som en lri mar. återvänder
jag till det Korint, som håller på att byggas upp
igen 

- 
av en n! tid. Demokritos och Epikuros har

blivit mina läromästare. Jag dyrkar den handfasta
verkligheten. Och nu skall jag sfua åig, Philippos

- 
jas är viss om att den kommer att ge mig mer

än väl ersättning för grubblet i Platons pelar-
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kcltaul Iobannesson

gängar. Men en sak kommer jag att med tacksam-
het minnas 

- 
och med saknad: Vår vänskap ...

Yära länga samtal, när äntligen dagens föreläs-
ningar var slut. Och så har ni lärt mig 

- 
msn dsi

vägar jag knappast tala om 
- 

då kommer ni att
få svindel, och vår sista afton kommer att sluta
i grål ... Men 

- 
lät gll. ni har genom allt ert

kritiserande lärt mig att han där uppe på Lykabet-
tos kanske ändå inte var så dum. Nu ämnar jag

försöka tragla mig igenom hans odrägliga Meta-
fysika.

Philippos: Du tror visst att vi här hänget oss åt
att väva kostbara dräkter av månstrålarna. En och
annan gör det visserligen. Jag beklagar dessa fan-
taster. 

- 
Och så tycker jag att du borde vata en

smula mer nyansetad, när du hånar Theofilos och
mig. Vi har inte riktigt samma uppfattning. Du
och jag kanske kunde mötas på halva vägen?

Simmias: Fantaster, sa du 
- 

finns det bland
platonikerna några som du vågar kalla fantaster?

Philippo:: Knappast bland våra vitskäggiga vis-
män. Men säkert kommer du ihåg en, som drog
ut Platons lära om 

- 
nej, det var inte Platon,

som lärde detta, utan Plotinos, och nu kommer sä-

kert Theofilos att explodera 
- 

alltnog, den konse-

kvente nyplatonikern, som fullföljde sin Lärares

åsikt att allt materiellt är syndigt. Han levde här
som efl helig man. Det var för många år sedan,
men ryktet om honom har vi ju alla hört. Till
frukost unnade han sin stackars magra kropp wå
ägg och en skiva bröd. Vid middagen förtärde han
något som kallades >kruskau, tillsatt med källvat-
ten. Men han synes ha levat ett sunt liv och nådde
den aktningsvärda åldern av r2j år. Du, som
hänger fast vid livet med varje fiber i din kropp,
borde bli hans efterföljare och ha aktning för ...

Sirnrnias: Men vilket liv 
- 

kruska, vatten, ägg
och ett par brödskivor.

Tbeofilos: Ja, önskar du då hellre att f^ta ner till
det dysua Hades 

- 
sedan din kropp förtärts av

den svarta tjära, som samlas i dina lungor, sedan du
inandats de förbrända delarna av tobaksplantan?
För många är detta dårskap.

Simrnias: Min gode Theofilos 
- 

du som är så

mån om att framhälIa, att denna värld, som omger
oss, är något nära nog overkligt 

- 
i varje fall har

det inte del i det >sanna varat) 
- 

och vår kropp,
att den är något ont och syndigt, som vi måste
släpa på 

- 
hur kan du se det som något gott

att den gamle eremiten 
- 

var han inte det? 
-blev rz5 är gammaL? Borde han inte 

- 
liksom du,

min broder 
- 

ha önskat sig till de elyseiska fäl-
ten så snart som möjligt? Antingen vill du väl
dröja kvar i den syndiga kroppen så länge som
möjligt 

- 
och då handlar du stick i stäv mot din

låta 
- 

eller också vill du så snart som möjligt
lämna den. Kan du förklan det konststycket är du
mer förfaren i sofisternas ordkonster än själve Gor-
gias.

Philippos: lag häILer inte med någon av er. Plo-
tinos' lära om materiens ondska synes mig veder-
stygglig. Om Gud har skapat allt, måste också allt
vara gott 

- 
också materiens värld. Och då må Sim-

mias gärna skaffa sig en skicklig köksmästare, en
välfylld vinkällare och överhuvud njuta av detta li-
vets goda. Yär ldtare Platon lär oss ju detta i dia-
logen Symposion. Han ger oss där undervisning om
både mat och dryck, om såväl den jordiska som
den himmelska Eros. 

- 
Men nu misstänker jag,

att vär broder Theofilos inte ban räkat in i Plo-
tinos' asketism utan också påverkats av den persiske
profeten Zarathusuas villfarelser. Vi hörde ju en
av vära lärare, som gett sig iväg härifrån, utveckia
denna lära 

- 
var han nu har fått fatt på den.

Tbeot'ilo:: Du borde vara litet försiktig, Philip-
pos, du som säger dig ha läst de kristnas heliga
skrifter. Känner du inte till sektstiftaren Marcion,
som r44 grundade en egen kyrka i Rom? Han
drog in en nära nog parsistisk dualism i själva
kristendomen. Han skilde mellan den onde skapar-
guden och den gode frälsarguden. Har ni då wå
gudar? Och han talade om de onda fördärvsmak-
terna, synd, död och djävul, som står emot den
goda makten.

PhiliQpos: Men han blev ju också fördömd av
den heliga Fadern i Rom. Enligt Marcion dr Gamla
Testamentet ett verk av den onde världsskaparcn.
Och av Nya Testamentet gillar han i grund och
botten bara vissa av Pauli skrifter.

Sirnmi.as: Nu håller jag pä att få svindel. Hur
vill ni egentligen ha det? Först har vi fått till
livs den nyplatonska dualismen: den gode anden
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och den onda materien. Egentligen skulle ju dess-

utom den materiella vätlden inte ha någon riktig
verklighet. Hur kunde då den helige vismannen

- 
ssstnil eller vad han nu v^t 

- 
åta ågg och

kruska och dricka källvatten? Existerade de verk-
ligen? Men var något ont? Och hur ville han då

besmitta sig med att äta något som var ont? Var
inte det i själva verket lika ont som att äta en

god biffstek, dricka den ädla dryck, usom Diony-
sos dig gav, den lyckobringande guden', eller ägna

sig åt kvinnokärlek? Skulle man inte rent av kunna

dra den slutsatsen, att, eftersom allt materiellt är

skilt från anden, denna heller inte kan besmittas

av matetien? I så fall är fältet fritt för allt som

tillhör detta livets goda. Anden blir ju inte besmit'
tad av detta. 

- 
l![sn å and'ra sidan: ät det onda

verkligen till, som en substantiell verklighet 
-varifrån har det då kommit? Blir inte åä Zarat'

hustras tvågudslära den enda möjligheten? Men
kan en platoniker gå med på detta?

Pbilippos: Du gycklar med oss på ett otillbör-
ligt sätt. Jag förnekar för min del bestämt att det
materiella är det onda.

Simmias: Verkligen? Går du också med på det
goda visdomsordet nl,åt oss äta och dricka, ty i
morgon måste vi dö"? Jag trodde inte att du ut'
vecklats i så god riktning 

- 
och därtill så snabbt.

Nu kan du snart göra karriär i vårt unyao sam-

hälle. Gå in för att stödja den ädle Åpollon-
lär1'ungen, som erhållit lagetkransen ur hans hand

- 
fast denne man struntar både i Apollon, vars

existens han förnekar, och det där med lager. Hans
krans lär redan ha vissnat 

- 
och inte nog med det,

hans fru lår ha använt den i hushållet, när hon
kokade soppa. Men mannen är stundom rätt trängd,
när han disputerar pä agorän här i stan. Han har
förmögna och inflytelserika vänner. Om du nu hål-
ler dig väl med honom, kan du säkert komma dig
upp. Och det har du stort behov av.

Philippot: Stopp där! Jag önskar varken dig el-
ler Theofilos något så ont.

Simmias: Men, allvarligt talat. Skall jag ån en
gång behöva bevisa hur Theofilos ideligen gör sig
skyldig till självmotsägelser? Är det onda ett ,in-
tet) som är identiskt med matetien 

- 
då finns det

ju inte? Har vi en kropp, som är malsllsll 
-

Uppbrott ocb ankoms,

då existerar den ju inte. Men det lustiga är ju att
detta uintetn ändä äter mat 

- 
vilket också är

ointet,,. Praktiskt taget'åt och förblir du då en

,syndare, vare sig du äter mycket eller om du äter

litet, vare sig du förtär det ena eller det andta.

Du är och förblir en syndate, hur du än bär dig
åt. Det är ju för övrigt det som den nymoderne

teutonikern har fötkunnat, när han säger att männi-
skan är ,totalt, ond. Min käre Philippos, du ser

ju att den nyplatonska Iåran gär sönder. Antingen
håller du väl fortfarande fast vid en lära som är

full av självmotsägelsgs 
- 

sllsl också övergår du

till den sunda lära som vi hämtat från Demokritos
och Epikuros. I motsats mot er båda 

- 
även om ni

har åskilliga gäss oplockade er emellan - 
håller

jag före att det bara finns handfast materia.
Theofilos: Vi får väl återkomma till det där med

umateriens ondska". Riktigt så enkelt är det kanske

inte, som du vill göra gällande. Men jag vill ge

dig ett erkännande för din slagfärdighet och din
synbarligen inte ringa intelligens. I framtiden bör
du kunna bli en god advokat - 

i varie fail en

framgångsrik. Men du, som är så mån om att inte
Philippos och jag skall motsäga oss, kommer ju
ideligen att motsäga dig själv. Du har ba:n gyck-

lande ord till övers mot alla som vågar tala om att
något är ,andligtu. Med uandlign menar jag nu
något icke-materiellt. Just genom din intelligenta
utläggning har du här motbevisat dig siälv.

Simrnias: Visa då på vilken punkt i min be-

viskedja, som det brister. Nu skall en sofist ställas

inför räna 
- 

det gläder mitt syndiga jag.

Tbeofilot: Du ger mig fler och fler argument.
Vad menar du nu med uttrycket dl11 >Jag>?

Simmiat: Ja - 
hur skall jag annars uttrycka

mig?
Theofilos: Jasä - 

ditt ,jag" )uttrycker sig>?

Vad menar du med "jag - 
och vad menar du

med ,unrycker sign?
Simmiat: Ålldeles som det iåter.
Tbeofilos: Det >låter, 

- 
vad betyder det? Är

,låter" detsamma som när vi nyss hörde bräkandet
från fårhjorden eller herdens lockrop?

Sint'miat: Vill du göra mig till ett får? Eller vill
du att mitt argumenterande inför er skall sättas i
klass med herden, när han kallar på sina Iär? Jag
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har inte den förmätenheten att vilja kalla er för
får, och jag vill inte själv bli jämförd med dessa

goda och snälla djur.
Tbeofilos: Är det någon skillnad, när du talar

med oss, och när herden utalao med sina får?

Sintmias: Nu förstår jag ingenting .. . Vart vill
du egentligen komma?

Theofilos: Alldeles dit jag redan kommit. Du
talar om ditt >jagu, som du sätter i motsats mot ett
>rjg2 

- 
i ena fallet när du talar med Philippos

och mig, i andra fallet, när herden >talart med
sina får. Är det egentligen någon skillnad?

Simrniat: Så intelligenta >filosoferr, som ni tror
er yara. . . Och mig 

- 
ja, jag förmodades ju kunna

bli en framgångsrik advokat ... Men nu är min
ädle motståndare så uppskattande att han knappast
kan göra någon skillnad mellan oss och den oskä-
liga fänaden.

Theofilo:: Vad är det då som gör dig så upp-
rörd? Vad är det som gör en så stor skillnad mel-
lan dig och fänaden?

Simmias: Att de är får 
- 

men inte jag.

Theolilos: Ja - 
du har förmåga att tänka. Du

har nu till och med varit så älskvärd att du också
tillskriver mig tankeförmåga. Och när du tänker
abstrakta tankar 

- 
hv långa är dessa, eller bättre:

hut rnycket aäger d,e?

Simmias: Det är förolämpande att mena sig
kunna >mätao tankar ungefär som man mätet sten-
bänken där borta på vilken Platon btukade sitta.
Eller att >väga, dem som man väger ett stycke
sten.

Theofilot: Nu kanske vi kan sluta? Du har re-
dan gjort skillnad mellan stenarna och fåren. Med
de förra kan du inte >talau ens som hetden ,talar>
med sina får. Och så tillskriver du dig själv i
första hand 

- 
men sedan också oss 

- 
förmågan

att lörfiå vad du säger. Och när du nu talar med
oss använder du dig av alla det grekiska språkets
fina konstruktioner. Men när du hör en ko råma,
kan du inte ens översätta hennes råmande till den
mest eländiga grekiska. Och än värre 

- 
när du hör

bäcken här intill porla 
- 

hur skönt är inte detta
porlande! 

- 
kan du inte ens översätta detta till

latin ...

Simmiat: Men våra poeter har översatt bäckens
porlande till sköna dikter.

Theofilos: Förvisso, min käre Simmias 
- 

sin
egen längtan lade de in däri.

Simnias: Och kons råmande sätter jag vida
högre än de kacklande och skrockande läten, som
jag hörde barbarerna ge ifrån sig, när de brände
våta hus i Korint. Hos dem tann jag idel ondska.

Pbilippos: Nu tycker jag att Theofilos har kom-
mit så långt som han rimligwis kan komma i sin
dispyt med Demokritos-lärjungen Simmias. Och så

mycket av Demokritos finns inte kvar 
- 

så långt
jag kan begripa- Det är väl ddrför som Simmias
nu svänger sig med små kvickheter 

- 
i stället för

att försöka filosofera. Det hör ju inte hit att skal-
derna sjunger om den porlande källan. Det hör
heller inte hit att barbarerna hade ett barbariskt
språk. Men Simmias synes vilja komma ifrån sin
inringade position genom att börja tala om något
annat. 

- 
Theofilos har fätt Sirnmias att medge

att han har ett väl uwecklat förstånd, att han kan
ha abstrakta tankar, att dessa inte är identiska
med de materiella tinges 

- 
och att således Demo-

kritos' materialism inte håller. Något slags ,andlig-
het> måste även Simmias räkna med. Det är en
gammal visdom, som många före mig har gett
uttryck åt, att ju intelligentare en materialist är,
ju effektivare motbevisar han sin egen åskådning.

Jag tycker att Simmias har gjort det alldeles bril-
jant. 

- 
Nu ville jag bara ta upp det där med kon

och vaftnet. Simmias tycker att barbarerna, som
brände hans fars gå,rd, var vida ondskefullare än
korna på ängen. Ingen har förnekat det. En ko
kan väl inte vara ondskefull? För det fordras
det mänsklig intelligens. Också detta var således ett
argument mot Simmias' egen ståndpunkt. 

- 
Men

låt oss lämna detta. När jag såger att du, min käre
Simmias, är vida mer än en ko och vida mer än
det porlande vattnet, så vill jag för den skull inte
tala illa vare sig om en ko eller om vattnet. Ef-
tersom jag 

- 
i s1e15215 mot Theofilos 

- 
för-

nekar att materien är det ondas princip, kan jag
inte nedvärdet^ vare sig det ena eller det andra. Av
Stagiriten har jag lärt mig den fina gradskalan:
död materia, levande celler, psykiska organ och så

- 
högst på gradskalan 

- 
den mänskliga själen
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med sina förståndsgåvor. Vi har en stigande grad-
skala: sten-blomma-djur-människa. 

- 
Alldeles

särskilt vill jag ta den porlande bäcken i försvar.
Utom att ljudet är vackert, är vattnet gott att
dricka. Och utan vatten skulle jag inte kunna leva.
Eftersom jag älskar livet, håller jag således pä vatt-
nets ,godhetr.

Simmias: Gå nu bara ett litet stycke vidare, ädle
Philippos, så kommer du snart att sjunga en lovsång
också över det goda vinet och det välsmakande kal-
konköttet och allt annat som förnöjer våra sinnen.

lag ttor att du, under en god lärares ledning, skulle
kunna bli en alldeles utmärkt epikur6. Jag har
länge förutsett det.

Pbilippot: Så snällt av dig att vilja uppta mig
i ditt brödraskrp. lag skall försöka att motsvara
dina förväntnitgat. 

- 
Men just nu skulle jag fiöre-

dra att ännu en stund få resonera med dig. 
- Jas

hoppas att kalkonen håller på att tillredas 
- 

i all
tysthet har jag redan talat med vår husslav om den
saken. - Men hur var det du sa: uFörnöjer våra
sinnenr, 

- 
var det inte så?

Simrni.at : Alldeles riktigt.
Pbilfupot: Rätt talat 

- 
jag uppskaftar allt som

förnöjer mina sinnen. Men den fulländade njut-
ningen är inte ett verk enbart av sinnena. Helst
dricker jag vinet i en ädelt formad bägare. Konst-
nären har inte på måfå format formerna 

- 
utom

att han upplever vissa former som >skönar, har
han noga beräknat vasens eller bägarens olika
proportioner 

- 
det är ett matematiskt tänkande

omsatt i praktisk hanwerksskicklighet. Liksom, om
du vandrar genom Partenons pelargångar, ståt i
samklang med helheten 

- 
allt har sin m tema-

tiska bestämmelse 
- 

så är också en dryckesbägare
formad på ett bestämt sätt för aa skönheten skall
framstå fulländad. Och när du dricker det ädla vi-
net njuter du vida mer än om du för en klumpig
lerbägare till dina läppar. Och du vet mycket väI,
att när ditt öra smekes av musiken, så har var ton
sitt matematiska värde 

- 
eller sin matematiska

motsvarighet. Ju mer fulländat ditt >njutandeu
är, desto mer av förädlad smak fordras det av dig.
Sinnena enramntd ger dig ingen fulländad njutning.
För övrigt 

- 
är inte >njumingenu något som till-

hör själen? Eller både själ och kropp, som min

Uppbrott ocb ankomst

vördade lärare frän Lykeion skulle ha uttryckt det.
Du vet också mycket väI, att stundom kan du före-
d.ra bitter smärta Det är ju ingen >njutning> 

-men ändå begär du att Jason, som tjänar Ask-
lepios, skall ge dig dekokter på bittra örter på det
att din mage må bli frisk 

- 
för att du åter skall

kwna njata av livets goda-

Simmias: Jag tycker att du borde skärpa dig,
Philippos 

- 
så länge du ännu är inom vishetens

hägnade område. Nu balanserar du åter på gränsen
till det som du vill motbevisa: Syftet med läka-
rens medicin är, enligt vad du nyss sade, att jag

skall bli frisk, sä att j^g åter kan njuta av livet.
Niutandet är alltså huvudsaken. Du är, vid Zeus,
redan nu en god epikur6 och behöver inte någon
Iärare.

Theofilos: Det är inte utan 
^tt 

jag håller med
Simmias. Philippos borde verkligen skdrpa sig. Nu
har han missat ännu en poäng. Han låter Simmias
segra i duellen om vad ,njuta, är. Ingen av er har
definierat begreppet >njuta>. Nu segrade Simmias
genom att tolka ordet så, att det är usinnenas njut-
ningu. 14"o när nu Simmias på deaa lätwindliga
sätt besegrar sin motståndare känner han alldeles
säkert en "njutning, - 

men det är varken med
smaknervetna eller något annat av sina sinnen. Han
njuter av att besegra sin motståndare. 

- Nu har
ni en lång stund bara pratat på. För att vfut sam-
tal inte skall dra ut alldör långt på natten 

- 
vi

har ju redan blivit lovade ett avskedssymposion 
-skall jag avstå från an sätta fast Simmias punkt

för punkt, genom att fråga honom vad han egent-
ligen menat 

- 
om han nu menar något alls. Jag

vill bara fastslå, att Philippos kunde ha fått fast
Simmias, om han bara hade gått ett litet steg vi-
dare: rnjutning> 

- 
i den mening som Simmias

faktisät njuter, är naturligwis ett njutande i hans
'iag. Gäng pä gäng, har han ju använt detta ord
och detta begrepp. Men hans ujagn, som tar emot
alla inuycken, uppfattat dem, registrer2l dsm 

-än framkallar de hos honom glädje, än sorg 
- 

är
uppenbarligen intet av sinnena själva. Om nu Sim-
mias hade en god smakförnimmelse 

- 
således

kände "njutningu, för att använda ett vagt och ode-
finierat utftyck, som ni har gjort en lång srund 

-men så i nästa ögonblick av vår skickliga låkare
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finge reda på att det han förtärt vat ett dödande
gift, tror jag att hans >njutningr skulle förvandlas
i sin motsats. Och jag tror att han skulle tillgripa
alla tillgängliga kräkmedel för att på ett högst
oestetiskt sätt få giftet ur kroppen. 

- 
Men hela

tiden är det hans >jag> som tänker, som känner,
som njuter. Jaget år inte identiskt med något av

sinnena, inte ens med alla sinnena sammanslagna.

Det enda, som ni båda wå kan konstatera är fak-
tiskt iaget lJtan jaget funnes det inga sinnliga
njutningar av något slag. Alla förnimmelser finnes
i jaget. Hur kan någon av er överhuvud bevisa att
det finnes något annat än förnimmelser? Men för-
nimmandet är inte nägot rnateriellr. Så blir det en
enkel konsekvens, att vi säger: alt ?ara är an för-
nirnrnas. Det enda jag omedelbart kan konstatera
är mitt förnimmande. Måhända är vårt ,samtal,
här i kväll endast en dröm? Måhända är det en
monolog? Således: måhända ä förnimmandet iden-
tiskt med aeråligbeten.

Pbili.ppos: Jag häller med dig 
- 

i viss mån.

Men jag har också all,railiga invändningar. Jag
erkänner tanäens primat över sinnena. Och om jag

hade fått fortsätta för en stund sedan, skulle jag ha
uppvisat hur vår vän Simmias i ett kör motsäger
sig själv, när han talar om ett >jag>; om hur han
avskyr barbarerna, därföt att han hos dem finner
en ,ondskar, som han varken kan finna hos kon
eller källan. Det ,onda' siaer i ett >jag). Men
utom det att jag tycker att ett sådant isolerut jag,

som Theofilos talar om, skulle bli förbaskat tråkigt,
tycker jag att ntit, jag ideligen blir påoerkat av
andra jag. Och lika litet som Theofilos kar. beaisa
att hans eget iag finns till - 

men det betaiahr
han ju inte! 

- 
han bara utgär flän det som en

självklarhet 
- 

lika självklart tycker jag det är att
jag 

- 
utan att kunna beairc dett 

- 
utgår från att

mitt jag möter ett d.u 
- 

och blir påverkat av detta.
Men jag gör en skillnad mellan vad slags d.a jag
möter. En da, som är likt mitt eget jag, och ett
d,a, som visserligen är ett d.u till sin existens, men
som inte ger mig något svar. Väl har jag hört att
Narcissos såg sin egen bild i källan, och blev så

förälskad i denna bild att han drunknade, när han
xikte fånga detta d*, som var hans eget iag. Men
det hör ju till undantagen. Vi andra blir kanske

srimda till poesi, när vi hör den porlande källans
vatteo. Men vi identifierar oss inte med vattnet.
Kanske en kemist gör en kemisk analys av vattnet

- 
undersöker dess järnhalt eller funderar på om

man inte här kan anlågga en hälsobrunn. 
- 

När
jag möter er båda f^r jag svar - 

mitt ,jag möter
andta jag, Vi kan tala med vannåra och få svar
atr varandra. 

- 
ps1g2 allt kan jag inte beuisa.

Jag rått och slätt iuer att det är sä, Ätt >bevisa>

är ju att hänvisa till något högre i vilket det lägre
ingår. Men när vi kommer till aarat självt har vi
intet högre att hänvisa till. Låt rnig ta ett exempel,
som ligger nära till. Jag kar f.räga ettet vad den
eller den händelsen eller det eller det skeendet har
för orsak. Men orsaksprincipen själv kan jag inte
bevisa 

- 
bara inse och erkänna.

Tbeot'ilot: Mycket av vad du säget kan jag gä

med på. Du vill bryta dig ut ur jagets bojor. Du
vill nå en objektsvärld, som ligger utanför dig.
Du vill erkänna både en materiell och en andlig,
själslig, värld. Kanske du har rätt ... Jae skall fun-
dera på den saken, når jag nu lämnar vår gemen-

skap här i Akademien och söker mig en annan
tillflyktsort. 

- 
Det har gjort intyck på mig, när

du talar om att ett iag möter ett dr. Mårhända för
sista gången sitter vi nu här tillsammans. N2ir jag

nu skall återvända till Larissa, dät jag funnit en
enslig koja för meditation och tanke, kommer jag

att sakna den gemenskap som här i Platons Åka-
demi gjort livet rikt för oss. Jag skall söka sam-
klangen mellan vår store Mästates tankar och allt
det nya, som nu strömmar emot oss. I gemensh.apen

här i Äkademien 
- 

också i de kulthandlingar, som
också ingått i vårt gemenskapsliv 

- 
har jag funnit

vad du, Philippos, kallu ,iag-da-relationen. Min
upplevelse av det gad'omliga har varit förknippad
med nya tankar, som i viss mån spränger min
åskådning. lag hat undet sista tiden kommit att
studera dels en tänkare av judisk bötd, med gam-
mal fäderneärvd kultur i sitt väsen, dels en poet
från ett barbarland. Juden står naturligtvis min
egen åskådning niirmast 

- 
han var ju också fri-

gjord från det mesta av sin ortodoxa judiska tro.
Han såg den högsa frigörelsen från bundenheten
i kausalitetens bojor i meditationen irför alhet,
bel'beten 

- 
i deta såg han Gad. Kalla det gärna
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panteiJrn, När vi, undervisade av Plotinos, ser det
ena, ået som ligger bonom och över alla sinnen
och allt förnuft, som det Gudomliga, så är också

detta ett slags panteism. Men detta fyller mig med
vördnad, liksom den avfallne juden i hans tillbed-
jan av den lagbundenhet, som härskar i allt 

-arnor d.ei intellectualis. Människan stär i tillbed.-

1an liksom utanför kausalitetens bojor, hon höjer
sig till en gudomlig sfdr. Jag tycker att denna tro,
denna vördnad, denna kärlek poetiskt har formats
av en man från ett barbarland. Vår siste bortdra-
gande lärare räckte mig ett pelgamentblad på vil-
ket denna dikt var skriven. Var han fått den ifrån
vet jag inte. Ett par rader kan jag kanske få läsa

upp för er: "Ack, när så mycket skönt i varje åder

av skapelsen och livet sig förråder, Hut skön då
måste själva k'illan vata, Den evigt klara.n Varje
ord skulle jag kunna föra tillbaka till vår store
Mästares tankevärld.

Philippot: Också jag kan gä med på de poetiskt
sköna radetna. I den skrift, som kallas "Vishetens
boku, och som tillhör judarnas religion, men också

övertagits av de kristna, läste jag nyligen: ,Av de

skapade tingens skönhet och härlighet kan man för-
stå hurudan den är, som har gjort alit detta.> Jag
finner en ordnande ,anke i allt som sker, och en
ledande oilja, som styr uwecklingen i universum
och i uwecklingen från lägre till högre varelser här
pä ,år jord. Tillfälligheternas nyckfulla spel ger
mig ingen förklaring till att t. ex. ögats fantastiska
sammansättning av tusentals och åter tusentals cel-
ler byggts upp till den enhet som det faktiskt är.
För mig blir detta inte till en opersonlig panteism,

utan till dess motsats: Någon måste ha tänkt detta,
någon vill detta. Ett opersonligt något ger mig
ingen förklaring, intet svar. Och meditationen blir
för mig alltid ea samtal. Ett d.u, som ger min själ
ro, tillbeder jag. Vetenskapsrnannen, som ställes in-
för lagbundenheten såväl i maktokosmos som mik-
rokosmos, känner något av samma vördnad som
den judiske tänkaren 

- 
men kanske övervinner

han i hemlighet panteismen? Ea något är tyst.
Kan du tänka dig öd.sligbeten stötte, enran heren
mer fruktansvärd, än om du stfu inför den stora
tystnaden? Men om du hör naturen tak, om dr set
en tanke ta gestalt, måste det vara någon som talar,

Uppbrott oeb ankomt,

- 
Och, min gode Theofilos, varför undanhöll du

oss den del av ditt pergament, som inte passar io i
din egen tankevärld 

- 
kanske du inte kommer

ihåg att du redan har låtit mig fä läsa den? Jag
kommer ihåg de första raderna:

Var är den vän, som överallt jag söket?

När dagen gryr, min längtan blott sig öker;
När dagen flyr, jag än ej honom finner,
Fast hjärtat brinner.

Ser du inte här ett anlete avteckna sig? 
- 

Pan-

teismen är ett bländverk. Antingen för den över till
en ateism, eller också till en personlig gudsro.

Jag har gått den senare vägen. Vår vän Simmias
den förra.

Theofilos: Fär jag ftäga dig, rakt på sak: Har
denna tanke _ detta ransikterr, detta rdu, _
som tydligen föresvävar dig, formats av den store

Mästaren från Efesos, varifrån du kommit?
Philippos: Han har varit min vägvisare. Till

Honom, som formade hans liv och hans tanke. Jag
har läst kristianernas skrifter. Fem av dessa är för-
fattade av ,den gamler, )pfesbyteros), som vid hög
ålder nedskrev sitt evangelium. Det börjar: >I be-
gynnelsen var logor (Ordet) och logos var hos Gud
och logos uar Gud.. Detta var i begynnelsen hos
Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det
har intet blivit till, som är till. I det var lia och
liuet är människornas ljus. Och liaset Lyser i mörk-
ret och mörkret har icke fått makt därmed .. .

Och logos var Aött och tog sin boning ibland oss.u

Tbeofilos: Det fötsta tycker jag är skönt och till-
dragande. Men det sista är obegripligt och från-
stötande.

Phili4pos: Just i det sista ligger för mig san-
ningen.

Theofilot: Men 
- 

>[g6a 
- 

ordet är anstöt-
ligr .. .

Pbili.ppos: Jag förstår dig. 
- 

Men för mig är
det inte anstötligt. Du vore inte människa, om du
inte också vore Aött. Att Gud blir människa 

-vanlig, riktig människa 
- 

fu f.ör mig visserligen
obegripligt 

- 
men samtidigt det skönaste som är

uttalat inom religionens värld. Inte längre en ab-
suakt princip. Inte en ande som sAenbart haÅe
en kropp 

- 
som ju gnostikerna mena. Utan en

vanlig, riktig människa.
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Theofilot: Men då är Gud också föränderlig-
heten? Är han tiden?

Philippot: Också detta. Gud är alla ring om-
kring oss. Gud är du och jas 

- 
t. o. m. Simmias,

tänk vad han skall bli förvånad, när han en gång
är död, och upptäcker att hari inte är död!
Gud är inte bara uallt i alla>, som det heter på

ett ställe i de kristnas heliga skrifter, utan även den
tanke, den mening, den avsikt, det måI, som finns
i all rörelse, all förändring. Meningslösheten blir
mening. Tillfälligheterna blir delar av belbeten,

Theofilos: Hur kommer du ifrån den motsägelse-

fullheten, att Gud på en gång är uqPböid. öuer alh
och samtidigt är allt? Du tycks vilja påstå aa Gud
på en gång är person och att han är överallt och i
allt?

Philippot: Alldeles så. Liksom den mänskliga
själen på en gång är upersonr, är självmedvetande,
är ett >jag>, och besjälar hela kroppen 

- 
i ala-

logi med detta tänker jag mig Guds förhållande till
världen. 

- 
Theofilos 

- 
ser du att natten håller på

att övergå till dag? Märker du hur färgerna äter-
vänder? Ser du trädens gtönska? Snabbt övergår
natten till dag hdr i Hellas. 

- 
Och nu börjrt en

ny dag för mig 
- 

i morgon avreser jag till ka-
lien och förenar mig med Benedikts orden. Den är
ännu i sin begynnelse. På Monte Cassino reser sig
de första byggnaderna, har det berättats för mig.
Simmias hade, utan att de wå andra märkte det,
lämnat sina vänner och begett sig till refektoriet
Han var van att ordna de praktiska bestyten, och
nu var tiden kort före det definitiva uppbrottet.

När han återvände hade redan solen gått upp.
Simmi.as: Jag hat överlämnat er åt era grubble-

rier. Nu tycker jag att ni snart borde vara |fudiga.
Och jag har under tiden uttättat en hel del nyttiga
saker. Köksmästaren är varskodd. Han håller redan
pä att grilla avskedskalkonen. Och för sista gången

- 
ni som båda så tårdrypande har, var på sitt sätt,

skildrat Aten och vår Akademi, som ni nu över-
ger 

- 
för si$a gången skall ni få läska era stru-

par med äkta rczina.

Tbeofilos: För sista gången 
- 

du misstar dig!
Niir jag senast passerade Larissa 

- 
e6l tältade nere

vid stranden 
- 

blev jag bjuden på det lantliga vin,
som trakten kunde tillverka- Det var ingalunda då-
ligt.

Philippot: Var inte övermodig, käre Simmias. I
Benedikts regel är det föreskrivet att vin till mål-
tiderna får och skall använda5 

- 
61"1 står ju

också i Nya Testamentet Hur det är i de nord-
Liga barbatländerna, vet jag inte. Man talar om att
där brukas en dryck, som av somliga benämnes
urValdteufel, 

- 
vad det nu är.

Simrniat: Men jag tror nog att ni båda kommer
att behöva litet hjälp av er epikureiska broder 

-både Theofilos, som sitter i sin koja med utsikt
över Olympen, eller tältar nere vid stranden, och
du Philippos, som ju lär bli abbot i något kloster
och då får besvär med nationalekonomiska och
andra praktiska spörsmåI.

Phi'lippot: lag har av min lärare Aristoteles lärt
mig att balansera mellan det "andligau och det

"världsliga>. Men nog kommer jag att ba flytta av
vänskapen med dig, Simmias. Du kan ju från Ko-
rint skicka till mig några välutbildade agrono-
mer och nägra bra murare. Och så, Simmias, glöm
inte vår broder Theofilos! Nu lever han i minnet
av hur han blev väl mottagen av föteståndaren
för den ptimitiva kiosken i det primitiva camping-
lägret i Larissa. Intresset för honom försvinner oog,
när han väl etablerat sig i sin erernithydda. Ris-
ken är att han blir en rhelig manu, som av den
hårda nödvändigheten wingas leva på wå ägg, litet
vatten och den där ,kruskanr, som vi i går kväll
talade om.

Simmhs: Jag skall också se till att så många hu-
dar beredes till brukbart pergamert, så aa han kan
skriva ner sina fantasterier. 

- 
Men snacka nu inte

längre! Tänk om ni inte hade någon som i varje
fall kunde organisera tillräckligt antal packåsnor 

-hur skulle ni då klara avfdrden från Akademien?
Men innan allt är ordnat för vfu avfdrd har vi tid
oog att njuta ett platonskt symposion, som ni sent
kommer an glömma ...
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Om streik, lockout och annat

I början av äret skakades landet av en konflikt.
Åkademiskt utbildade och högre ämbetsmän gick i
strejk och kommunala och statliga myndigheter
tillgrep olika motåtgärder. Därvid kom en mängd
problem i blickpunkten eller borde åtminstone ha
giort det Även när stridsyxan gtävts ner igen kom-
mer frågorna att fortsätta att oroa. De har en inre
dynamik som går långt utanför politikens och fack-
föreningsrörelsens råmärken. När problemen en
gång väcka i allmänhetens medvetande kommer de

inte att kunna tystas ner med avtal och regleringar
på det ekonomiska planet.

lobb och hobby

Frågan om förhållandet mellan arbetsinsats och
personligt engagemang är det första som uänger
sig på. Människor är ju delade. Åtskilligt av det de
gör engagerar dem till kropp och sjäI. Åtskilligt
annat gör de dätemot endast för att uppehålla livet.
I dagens industialiserade samhälle innebär det i
praktiken aft föttjäna pengar. Pengarna är då i sin
tur till för att möjliggöra verksamhetsformer man
personligen är fäst vid. Ett jobb är man i allmän-
het wingad att ha, men ju mera krävande jobbet
är, desto livligare efterlängtad är en hobby.

Så långt är allt gott och väI. Men här börjar
också problemen. Det finns nämligen fall där jobbet
och hobbyn inte kan skiljas åt. Det yrke som är
avlönat kan samtidigt upplevas som hobby. Eller
för att nu tala i mera seriösa termer, en människa
är visserligen alltid wungen att ombesörja någon-
ting 

- 
i så hög grad att en modern filosof häv-

dat att människan rentav lr omsorg! 
- 

men det
finns tots allt sysslor som det å ena sidan är nöd-
vändigt att ombesörja och som således liknar ett
jobb, och som ändå ä andra sidan utförs med glädje
vilket ger dem vissa drag av hobby. Ännu mer, det
finns yrken som endast kan utövas om de sköts med
engagemang En lärare som uteslutande tänker på
vad han får i lön, blir inte en bra lärare. En för-
fattare som vill fängsla sin läsekrets, måste vinn-
lägga sig om att få ihop ett gott manus. Ånnars
blir boken inte såld. Ja, det finns yrken som är

nödvändiga om samhällslivet skall fungera, och
som samtidigt inte kan skötas om de inte drivs
av ett personligt inffesse som gfu utöver de ekono-
miska anspråk som kan ställas.

Ingen kan wingas att 
^t^ 

sig en befattning som
medför ansvar för andra, det är sant. Men de per-

soner som sköter samhällsrelevanta uppgifter och
tar på sig det därtill knutna ansvaret måste visser-

ligen betalas, de måste ju kunna leva, men den
personliga investering de gör ffu inte behandlas
som err materiell vara. Inte ens ett enkelt arbete
vid ett löpande band fär behandlas som en
handelsvara. Däri hade Karl Marx rätt. Den som ar-
betar är ju en levande människa. Även om arbeta-
ren underkastar sig atbetets möda enbart för lönens
skull, kan han inte komma iftät att lägga ner något
personligt, något mänskligt i arbetet, alltså något
som inte får likställas med ett kommersiellt bytes-
objekt. Det finns i arbetslivet åtskilligt som inte är
specifikt mänskligt och som därför kan överföras
till maskiner. Datorer kan >hjälpa> människan.
Men hur häpnadsväckande deras presentationer än
är, kan en människa aldrig klassas ner till deras
nivå. Hon är och förblir något mer än en robot.

I ännu ett avseende är människan förmer än det
som kan mätas med kvantitativa mått Ingen som
har ansvar för andra kan komma ifrån att i vissa
f.aIl 'tara beredd att göra mer än vad tjänsteo krä-
ver. Ingen sjuksköterska som har förstått id6n med
sin tjänst kan lämna en patient i sticket, när det
är dags för avlösning och den som skall avlösa
henne har blivit försenad. Ånsvar kräver offervilja.

"Det blir naturligwis ett eller annat blåmärke för-
stås, men det ffu man stå ut med. Man måste låra
sig att offra sig om man vill vinna en matchu

- 
enligt Roland Stoltz (under VM-ishockey i

Bern) !

En Alyuning?

Allt sådant är invävt i bakgrunden till den kon-
flikt som vi har upplevt mellan myndigheter och
en samhällsgrupp. Vad som kommit i dagen är en
dissociation, ett isärgående 

- 
eller är det ett isär-

fallande? 
- 

mellan arbetsinsats och engagemang.
Fenomenet är ingalunda typiskt eller uteslutande
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Perspektiu

svenskc Något liknande hotar även andra indu-
strialiserade samhällen. Ännu en gäng stär Sverige

som historiens försöksområde! Livet har hårdnat

eller om man så vill blivit så invecklat att sådana

verksamhetsformer som enligt vår hittillsvarande er-
farenhet engagerat hela människan, har förändrats

och mer och mer påminner om det vi kallar jobb.

Årbetet hat blivit en aktivitet som man !ängtat
bort ifrån för att kunna ,vara människau på fritid
och ägna sig åt en hobby. Eller, för att nu be-

trakta saken från dess baksida och på det viset
ännu bättre trängain i vad sorn verkligen har hänt:

människor som har till uppgift att sätta sig in i
sammanhang som är direkt samhällsnyttiga och till
och med nödvändiga för att samhäilslivet skall
fungera, ser sig ställda inför frågan om de under
rådande ekonomiska villkor i längden skall orka
med sin insac. En klyvning hotar.

Omdömena gär isär, meningarna är delade. Det
är inte vår avsikt ^tt 

ta parti för endera sidan.

Syftet är inte ett ställningstagande utan bara ett
bidrag till en analys som var och en som vill klara
livet måste intressera sig föt. Människorna har för-
satt samhället i en situation som blivit så kompli-
cerad att nya problem uppscått och nya grepp
krävs.

Dissociation är för övrigt ett välkänt stadium
överallt där uweckling pågår. Funktionet som i ett
uwecklingshistoriskt sett tidigare skede är ett med
varandra, dissocierar så småningom. Åtminstone i
biologiska och i psykologiska sammanhang fram-
står det som en mognadsprocess. Har den konflikt
vi har bevittnat en liknande karaktär?

Det historiska perspektivet kan hiälpa oss att
besvara frägan. Under r8oo-talet, delvis redan tidi-
gare, vaknade i en del europeiska länder det som
har kallats societet, society. Termen avser inte över-
klassen vare sig i ordets ekonomiska eliet i dess

intellektuella bemärkelse. I statsteoretiska samman-
hang menas med societet: helheten av medborgarna
i egenskap av privatpersoner. Societeten, förstådd
på det viset, skaffade sig egna organ och utsåg re-
presentanter som förde allas talan. Intresseorganisa-
tioner uppstod, efterträdare till tidigare stånd,
skrån eller gillen. Societeten blev på ett nytt sätt
motparten till staten. Den eviga polariteten mellan

privat och offentligt fick en speciell utformning.
Monarkierna avkläddes sin absoluthet, de blev
okonstitutionellao. Konstitutioner, författningar,
skapades för att reglera och avgränsa suveränens

befogenheter mot societetens rättigheter. Liberalis-
mens förkämpar gick längst på den vägen. De ville
inte tillerkänna staten och statsmyndigheterna mer
än rollen av natwäktare.

Tänkbar är nu en uweckling i motsatt riktning.
Staten kan med sina organ alltmer trå.nga in i,
behärska och reglera den privata sfären, inskränka
möjligheterna till ett fritt initiativtagande från
medborgarnas sida. Statsmakten kan alltmera tränga
bort medborgarnas funktionärer och lägga under
sig deras uppgifter. Staten kan till och med bli fö-
rctagarc numera och därmed arbetsgivare. Uweck-
lingen kan föra därhän att tjänster i själva stats-

maskineriet kan likställas med anställningar inom
industrin och betaktas som tillhörande arbetsmark-
naden. Ållt sådant är tänkbart

Där det förverkligas brukar nya reakdoner ut-
lösas. Där medborgarnas emancipation från staten
mowerkas, där alltså staten i stället för ^tt vata
natwäktare tenderar att bli oinskränkt härskare,
kan ingen makt i världen förhindra att emancipa-
tionstendensen antat nya former. Människan låter
sig heit enkelt i längden inte ställas under kom-
mando, vare sig statligt eller annat. När statens

exekutivmakt sträcker sig ända till det privata livet,
söker människan andra vägar att hävda sig och att
på ett eller annat sätt förekomma de ingrepp som
inte behagar henne. Det börjar med att hon inte
längre samtycker till det som sker 

- 
att hon slutar

vara engagerad i sitt arbete. Det betyder således att
den dissociation inträder som vi har påpekat och
som sålunda avslöjar sig som något i hög grad
symptomatiskt.

Det ät uppenbart att djupare processer döljer sig
bakom konflikten på Darbetsmarknadenr. Vi har
all anledning att försöka komma åt dem. Det är
knappast troligt att skeendet kommer att lända nå-
gon till lycka eller heder, om inte åtminstone en-
skilda på båda sidorna av en potentiell konflikts-
front lyckas {å klarhet. Det är det enda sättet för
att vinna förutsättningarna för väl genomtänkta in-
gfepp.
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Förd.elningsmallen

Frågan om förhållandet mellan människans person-
liga engagemang och hennes arbetsinsats är inte
den enda som genom konflikten kommit i blick-
punkten. Den visar fram ytterligare ett problem-
komplex. Enligt vilken mall skall nationalinkoms-
ten fördelas?

Två principer har framförts. Man har sagt att var
och en i samhället bör ha en chans att fä ägna
sig åt det arbete han eller hon rycker om. Kravet
förefaller inte endast rimligt, det ser till och med
ut att vara samhällsnyaigt. Det vi är intresserade
av brukar just vara de områden där vi har vfua
talanger. Dessutom har man sagt att sådana yrken
som har större betydelse för samhället bör betalas
bättre än sådana som har mindre betydelse. Samti-
digt menar man att man inom yrken som ger till-
fredsstäilelse och trivsel bör ha lägre löner än i
tunga eller smutsiga yrken.

Principerna är lika teoretiska som de är förfö-
riska. I praktiken däremot förhåller det sig inte
endast så att principerna i en del fall kan råka i
strid med varanåra, vilket är allvarligt nog, och i
sinnevärlden händer det inte endast att de sty-
rande många gånger ser sig wingade att göra vissa
oumbärliga arbetsinsatser attraktiva genom hög
lön. Det förhåller sig framför allt så att bedöm-
ningen av olika yrken växlar från individ till in-
divid, från folk till folk och från epok till epok.
Här rör sig all politik i kölvattnet till traditioner
och avgöranden som inte alls är politiska, och det
gör sannerligen inte läget lättare. Olika idealföre-
ställningar om ett folks och om enskilda männi-
skors levnadssätt leder till olika utslag även ekono-
miskt. Skilda värderingar medför skilda priori-
teringar. Avgöranden på det ekonomiska planet är
helt enkelt sekundärfenomen. De är konsekvenser
av avgöranden av helt annan art. Om man alltså vill
komma åt en rådande ekonomisk fördelningsmall
och få den ersatt med någon annan, får man inte
nöja sig med att tillgripa enbart ekonomiska åtgär-
der. Man måste börja förändringen vid den front
där den mänskliga åsiktsbildningen sker och där
människan bestämmer sig för att antingen erkänna
eller avböja vissa värderingssystem.

Perspehtia

De styrand,e inför en gräns

I vfua ur livsåskådningssynpunkt pluralitäta sam-
hällen är de som rycker i trådarna möjligen inte
tillräckligt medvetna om wå vatatdra komplette-
rande omständigheter. Varje planering och varje re-
geringssätt är 

- 
medvetet eller ej 

- 
ingenting

annat än en tillämpning av en viss människosyn.
Därför är de också beroende av en livsåskådning,
hur rudimentär den dn mä vara. Beteendeforsk-
ningen har inte alltför svårt för att planlägga de
ideologiska elementen hos regeringssystemen 

- 
på

ett liknande sätt har ju psykoanalysen lyckats
bringa dolda motiv hos enskilda människor i da-
gen. Detta är det första det gäller att komma ihåg.
Och det andra är att det finns vissa målsättningar
som inget system kan undvika att erkänna, helt
oberoende av vilken värdekodex som väljs. Bortsett
från att alla människor, var de än befinner sig och
hur de än tänker, måste ha något att äta, nägot. att
ta på sig och något att bo i, kan inget samhälle,
ingen ansvarig statsmakt komma ifrån att det är
angeläget att ha goda läkare 

- 
för an ta exempel.

Men en god läkare behöver inte endast god utbild-
ning och stor skicklighet uran även god kontakt-
förmäga. En läkare som vill ha framgång i um-
gänget med patienterna måste vara något mer än
bara en tekniskt sett god läkare. Han måste vara
en människa med förståelse. Men för att bli och att
förbli detta under vardagens hela tristess behöver
han ett visst personligt svängrum, vilket bland an-
nat betyder att han behöver litet mer pengar än vad
som ovillkorligen krävs för att utöva läkekonsten.
En professor i konsthistoria måste kunna resa en
del för att se de konstverk som är föremål för
hans vetenskap. En diktare måste kunna följa sina
infall, vilket i de flesta fall medför kostnader. Re-
sonemanget kan verka chockerande och otidsenligt
i dagens jämlikhetsdebatt men vad exemplen visar
kan oförbehållsamt generaliseras. Det som gäller
för läkaren, vetenskapsmannen, diktaren, gäller
nämligen på sätt och vis f& alla människor. Ingen
människa står i själva verket ut med att leva vid
svältgränsen. Människans existensminimum ligger
alltid över det hon ovillkorligen behöver för au
hålla den nakna fysiska existensen vid liv.

För att kunna överleva behöver såIunda varje
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människa en viss marginal för ekonomiskt privat-
initativ 

- 
d61 5ss1 vi eljest kallar privat egendom.

Till och med i Sovjetunionen har varje kolchos-
arbetare €n egen liten täppa som han får odla fritt.
Utan något eget förlorar människan nämligen sin
atbetsduglighet och sin livsglädje. Men om hon nu
får mer än vad hon behöver, kommer hon då inte
att missbruka det hon äger? Visst kan det hända,
men faran för missbruk kan inte åberopas mot att
hon skall ha något utöver vad hon oundgängligen
är i behov av. En lagstiftning som till varje pris

vill hindra enskilda människor fräo att missbruka
sin förmögenhet tar samtidigt risken att omintet-
göra sädana uwecklingsmöjligheter 

- 
hos enskilda

och grupper endast kan förverkligas just
med hjälp av kapitalinsatser. Människan är sådan!

Ger man henne en chans, måste man också lita på

att hon är samvetsgrann och har ansvarskänsla. Om
man ger henne fritt utrymme, måste man satsa på

hennes karaktär. Ett politiskt system däremot som

håller alla medborgare nere på en ekonomiskt låg
nivå, förhindrar visserligen en del urspårningar,
men hindrar samtidigt framstående förmågor att
åstadkomma något stort. Härvid är det viktigt att
ha klart för sig att det inte går att i förväg testa

sig fram till vem som kommer att bli framstå-
ende eller inte. Här går gränsen för alla metoder

- 
gyvärr eller lyckligwis, det är en smakfråga.

Det finns i själva verket inga prognoser som sä-

kert kan säga vem som kommer att presteta något
betydelsefullt. Andrew Carnegie började sin bana

med en svältlön som springpojke. Senare i livet
blev han en av sin tids mera besuttna i ekonomiskt
avseende. Samtidigt framuädde emellertid klart av

vilken storleksordning den mannen var. Han slog
sig ingalunda till ro med att niuta av livet och
uteslutande tänka på sin och sina närmastes trev-
nad. Tvärtom, blev han en av Förenta Staternas kul-
turfrämiare, en av upphovsmännen till det infly-
tande Förenta Staterna har världen över. Carnegie
Institute i Pittsburgh vittnat ännu i dag, ea halvt
sekel efter hans död (tgrg), om hans vidsynthet.

Kan land. med lag byggas?

Två saker är säkra. För det första finns det inte
något mänskligt liv utan risker, vare sig privat eller

samhälleligt. Makthavare, politiska, ekonomiska el-
Ier anonyma, bör aidrig glömma det. Det inne-
bär nämligen en naturlig begränsning för dem.

Och för det andra går det inte att bevara fred
och ordning i samhället med mindre än att åtmin-
stone några är beredda att göra mer än vad de är
förpliktade till och vad som i rätwisans namn kan
krävas av dem. Visst är det så att uland skall med
lag byggasr, men maximen kräver en komplette-
ring. På samma sätt som den enskilda männi-
skan inte kan leva vid själva svältgränsen, kan inte
heller ett samhälle fungera på grundval av enbart
renodlad rätwisa. Man kan beklaga det. Men till-
varon sådan den verkligen är kräver offervilja och
överloppsgärningar.

\Vilbelm Köaer

On Death and Dying

I Svenska Dagbladet tog man häromåret initiativet
till en artikelserie om döden 

- 
ett företag som ur

flera synpunkter tedde sig krampartat men som för-
tjänar intresse med tanke på den grundläggande
observationen: förrängningen av dödsmedvetandet
i dagens Sverige. Det vore inte svårt att ta ftam
röster ur den allmänna debatten, som illustrerar
denna iakttagelse. Man kan tänka på pläderingen
för legal eutanasi, där man tycker sig ar.a, att mo-
tiven inte endast är att minska svårt sjuka männi-
skors lidanden (vilket kunde ske med andra medel)
eller att reducera samhäliets kostnader för den
,meningslösau vården av döende människor (ett
gängbarc argument i en krass tid) utan också ön-
skan att befria den sjuke från en medveten kon-
frontation med den annalkande döden. Den para-

doxala och pervertetade tanken att fly döendet ge-

nom att berövas livet, således. Man kan också tänka
på professor Gunnar Biörcks inlägg i Läkartid-
ningen apropå förebyggande av hjärtinfarkter, där
den synpunkten skymtade, att hjärtinfarkt vore en

speciellt ,brau sjukdom genom att den ofta mani-
festetar sig i plötslig, oväntad död. Skälen för
denna värdering torde vara besläktade med de ovan
antydda argumenten för eutanasi. Förklaringar till
denna förträngning kan säkert sökas på flera håll.
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Men oavsett orsakerna kvarstår faktum: döden som

tabu, som föremål för en svårbruten tystnad.

Man kan dock inte stanna vid att konstatera,
att här föreligger symtomet på en kris, som är

djupgripande och som sammanhänger med allmän
desorientering och vilsenhet på livsåskådningsfäl-
tet. Det finns nämligen en drabbad part i denna
tystnad, patienterna själva. En tes, som förvisso
inte kan beläggas med hänvisning till den all-
männa debatten, eftersom ingen kan vänta sig, att
svått sjuka personer skall redovisa sina mest ofrån-
komliga problem i insändarspalterna eller ens i mer
seriösa fora för tankeutbyte. Det ligger nära till
hands att tänka på en passus i Simone lCreils essä

,'Personen och det heligau, där hon påpekar, att de,

som mest känner, att man tilllogar dem ont, ofta
är de, som har sämst möjlighet att artikulera en
pfotest.

För att närmare belysa denna punkt skulle man
vilja beskriva förhållandet mellan vårdgivare och
vårdtagare som ett )spel>, där reglerna inte be-

stäms av patienterna utan betingas av vissa er-
farenheter om praktiska nödvändigheter i omhän-
dertagandet av sjuka, av nedärvda traditioner inom
sfukvården med mer oklart rationellt existensbe-

rättigande och av vårdpersonalens egna attityder.
Spelets regler kan till vissa och för oss mindre in-
tressanta åelar vara uttryckligen formulerade i nå-
gon tryckt instruktion om besökstider, matord-
ning osv., men innehåller också en del mer sub-
tila komponenter. Dit hör inte minst reglerna för
vad som är >tillåtna> samtalsämnen mellan iäkare
och patient, något som ganska snart blir uppen-
bart även för den mindre lyhörde patienten 

-dessa tegler är ju aldrig explicit uttalade men fram-
tonar efter hand för patienten i växelspelet mel-
lan denne och läkaren. Ått ta upp frågor om me-
diciner och behandlingar, om planerade undersök-
ningar, att redovisa olika symtom är accepterat som
>tillåtna> samtalsämnen, men hur är det med pa-

tientens wivel på diagnosen, hans protest mot den,
hans oro och ångest, hans hopp? Den dåligt ge-

nomtänkta vanan att dela upp patienten i psyke

och soma leder alldör ofta till att man anser sig
kunna begränsa sitt omhändertagande till den na-
turvetenskapligt gripbara aspekten och mer eller
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mindre medvetet försummar andra, mindre ,exakta,
sidor, vilket i värsta fall medför, att patienten över-
huvudtaget inte får vad man borde mena med ade-
kvat hjälp.

Man hör ibland frågan ställas, om patienten
skall underrättas om en allvarlig diagnos eller ej,
en fräga, som ofta diskuteras med lidelse och med
anklagelser om otillbörliga förenklingar mot dem
som funnit ett annat svar än det egna. Det fram-
går kanske av vad som sagts, att frå,gafl med för-
del kan formuleras på ett annat sätt. Många läkare
menar sig ha funnit, att saken är enkel i prakti-
ken, eftersom patienterna aldrig frågar dem om
diagnosen, åtminstone inte de allvarligt sjuka 

-dessa läkare anar i allmänhet inte, att de själva
aldrig ger patienterna tillfälle att ställa sådana

frågor. Det finns saker, som aldrig sägs, om inte
den talande spårar en beredskap hos den som lyss-

nar, och alltför många läkare lyckas här förmedla
en attityd av brist på beredskap, av att frågan om
döden som en tänkbff eller uolig utgång av sjuk-
domsförloppet inte är tillåten i spelet mellan pa-

tienten och läkaren.
En annan och besläktad skenuwäg ur svårighe-

terna praktiseras av de läkare, som då och då od-
lar det systematiska förnekandet av prognosens all-
var i föreställningen att det är >bästo för den sjuke
att sväva i okunnighet om lägets allvar. En över-
raskande blindhet för betydelsen av icke-verbal
kommunikation, för det faktum, att en allvarlig
diagnos alltid på ett märkbart sätt återverkar på

både vårdpersonalens och de anhörigas beteenden.
Vi diskuterar ju inte patienter, som är svårt på-

verkade eller omtöcknade till följd av sin sjukdom
och där frägan [öljaktligen saknar all mening,
utan dem, som befinner sig på ett stadium, där
de psykiska funktionerna är väl bevatade. Det vore
naivt att tro, att fasader av hycklad optimism inte
kan genomskådas av den sjuke på szunma sätt som
vi själva brukar kunna igenkänna vad som * åkta
och vad som inte är det i våra medmänniskors be-
teenden. Man får fördenskull inte föreställa sig,
att defl som genomskådar med nödvändighet kom-
mer aft spontant avslöja detta, eftersom kravet att
underordna sig spelreglerna och den ofrånkomliga
önskan att fly bort från en svåraccepterad sanning
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ofta kommer att ömsesidigt samverka till att pa-
tienten uppfyller sin påwingade roll i spelet, med
en mask av halvmedvetet falsk föruöstan. Det finns
också anledning misstänka, att den tillkämpat glät-
tiga fasaden köps till priset av en accentuerad för-
wivlan i personlighetens djupare skikt, följden av
att upprätta en barriär av icke-kommunikation mel-
lan omgivningen å ena sidan och den sjuke och
hans öde å den andra.

I stället för att diskuter^ om patienten skaii un-
derrättas om diagnosen eller ej borde man därför
i första hand efterlysa en beredskap att tala med
patienten i dennes egenskap av sjuk människa, att
inleda en dialog, där vissa samtalsämnen inte på
förhand uteslutits. Det principiella svaret på den
först ställda frågan kommer då inte att vara svårt
att ge. Att möta en läkare, som är beredd att lyssna,
man kunde illägga: vid en önskad tidpunkt, kom-
mer de flesta patienter att uppleva som en befrielse.
Så var i varje fall reaktionen hos en grupp pa-
tienter med altvatliga sjukdomar, som under en
följd av år varit föremål för studium vid Chicago-
universitetet under ledning av den schweiziska psy-
kiatern Elisabeth Kiibler-Ross. Resultaten har redo-
visats i bokform (E. Kiibler-Ross: On Death and
Dying, The Macmillan Company, New York 1969,
z6o s., 6o kr.).

Utgångspunkteo var ett uppsatsämne, som fyra
teologistudenter hade fått sig förelagt hösten 1965,
det löd: ,crisis in human lifeu. Studenterna uppfat-
tade döden som den allvarligaste krisframkallande
faktorn i det mänskliga livet, och efter kontakt med
dr Kiibler-Ross beslöt man att med hjälp av in-
terviuer studera svårt sjuka patienter för att bedöma
hur de mötte krisen och hur personer i omgiv-
ningen, anhöriga och personal, reagerade. Det hela
föleföll enkelt i princip, men svårigheterna tornade
snabbt upp sig, när gruppen försökte hitta en för
samtal lämplig patient. Flertalet läkare förhöll sig
skeptiska eller öppet awisande på sina parienrers
vägnar och hela projektet verkade vara pä väg
att stranda tilt följd av brist på lämpliga patienter.
Något som säkert inte bara vittnar om berättigad
misstro mot något nytt och okänt utan också speg-
lar förträngningsmekanismer! Så småningom bröts
dock isen och en viss praxis kunde etableras. pa-

$6

tienterna informerades i förväg om förutsättning-
atnai att intervjuerna utfördes av andra läkare än
dem som ansvarade för vården, att avsikten var att
läta något om och av allvarligt sjuka patienter,
att intervjuerna åhördes av ett antal pefsoner, som
dock i regel ej var synliga för intervjuobjektet.
I boken har resultaten sammanfattats, och den inne-
håller också ett antal av intervjuerna, många i obe-
skuret skick. Två ting är speciellt intressanta att
notera, dels att nästan alla patienterna, oavsett vad
läkarna sagt eller inte sagt till dem, var klara över
sin siuation, dels att Ki.ibler-Ross i alla sradier av
den process, genom vilken den sjuke i bästa fall nåt
fram till ett acceptetande av sin sjukdom, tyckt
sig kunna spåra närvaron av ett hopp som något
bärande och omistligt. Hoppet om en ny drog,
om en spontao förbättring, eller om ett mirakel,
helt enkelt, menar hon, man kan dock undra, om
inte denna tolkning av hoppets föremål är alltför
snäv. Jfr Credo 5r (rglo), sid. 5 ff.

Inspirationskällan för Elisabeth Kiibler-Ross är
inte kristen, den är allmänmänsklig: upptäckten av
en patientgrupps isolering och nöd trots att den
tekniskt-biologiska sidan av vfuden inte lämnade
något övrigt att önska, och viljan att bryta denna
isolering. Ätt, som har skett i hennes verksamhet,
den psykologiska sidan av patienwården skall hand-
has av en specialist är givewis inte avsikten, det
råkade endast vara en nödvändighet i en speciell
situation. För den som möter svårt sjuka människor
i det dagliga arbetet innehåller hennes bok en
mängd värdefulla erfarenheter, inte minst när det
gäller anhörigas reaktioner och deras komplicerade
återverkningar på den sjuke sjäiv. Atr bokens titel
inte är helt rätwisande mot innehållet är författa-
rinnan medveten om: man kanske ändå kan förvå-
nas över att så litet kan sägas om döden och ändå
så mycket om döendet, i varje fall döendets psyko-
logiska sida. I konuast till det rika material som
boken innehåller bör man alltså se de begräns-
ningar, som ligger i själva metoden och som läm-
nat mänga frågor obesvarade, eller, om man så vill,
obesvarbara. Den kristna reflexionen inför döden
kan aldrig stanna vid psykologin enbart.

Saerre Sörenton



Den heliga Birgittas kyrka i Nådendal

Med rätta har cistercienserna betraktats som grund-
ldggate av en kristen kultur i Norden. I synnerhet
i Sverige måste deras betydelse ha varit enorrn un-
der den svåra brytningstid som föregick Birger

Jarls epok. Till Finland kom cistercienserna dock
aldrig och det skulle &öja dnda till fu rz49 in-
nan klosterväsendet nådde landet i form av do-
minikanerkonventet i Åbo, som sedan för Iänga ti-
der skulle bli den enda klosterstiftelsen i Finland.
I slutet av r3oo-talet grundade dominikanerna en

andra station i Viborg och i början av r4oo-talet
kom franciskanerna.

Sitt första och enda kontemplativa kloster fick
Finland på r43o-talet då birgittinernas Vallis Gra-
tiae, klostret i Nådendal, grundades. Under det se-

kel klostret förunnades verka hann det utvecklas
till en för finska förhållanden imponerande anlägg-
ning. Dels uppfördes det en kyrka som fortfarande
hör till de största i landet, dels byggdes alla de till
klostret hörande byggnaderna efterhand ut i sten.
Liksom i Vadstena uppfördes nunneklostret kring
en gård norr om kyrkan och munkklostret väster
om denna. På grund av de topografiska förhållan-
dena fick hela anläggningen dock en betydligt ore-
gelbundnare utformning än moderklostret.

På samma sätt som i Vadstena fortsatte kloster-
verksamheten i Nådendal ännu länge efter reforma-
tionen. År 1558 fanns det ännu kvar 15 nunnor
och 6 munkar. Eftethand som klostret avfolkades
inträdde förfallet och under r6oo-talet brukades
byggnaderna som stenbrott och jämnades så små-
ningom med marken. Kyrkan räddades däremot åt
eftervärlden, då den hade tagits i bruk som för-
samlingskyrka för den lilla stad som redaa på r4oo-
talet hade vuxit upp kring klostet.

När det antikvariska intresset på r8oo-talet bör-
jade vakna i Finland, blev birgittinerklostret på
nytt akruellt. Den arkeologiskt intresserade arkiv-
rnannen Reinhold Hausen grävde åren r87z-73 ttt
klosterruinerna och företog en första undersökning
av kytkan. Till all lycka fyllde Hausen igen ef-
ter sig när han var färdig med utgrävningen, vari-
genom byggnadsresterna har bevarats för eftervärl-
den. Kyrkan blev sedan på r94o-talet föremål för
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en ny undersökning av arkitekt Erkki Kartano.
Vadstenaforskaren Bertil Berthelsson har också för-
djupat sig i problematiken kring Nådendals kyr-
kas byggnadshistoria.

Ären 1963-65 blev klosterkyrkan i Nådendal
föremål för en genomgripande restaurering. I sam-

band därmed företogs eo antikvarisk undersökning
under ledning av docent Henrik Lilius. Resultaten
av Lilius' forskningar har nu publicerats i Finska
forominnesföreningens tidskrift, och därmed hat vi
nu fått klart besked i många frågor som tidigare
har varit föremål för mer eller mindre fantasi-
fulla gissningar.

Den heliga Birgitta har i sina uppenbarelser
lämnat utförliga, men dock något motsridiga, a*
visningar om hur kyrkan i hennes kloster i Vad-
stena skulle se ut. Allt skulle vara enkelt och rätt-
framt. Inga rorn och tinnar som i samtidens hög-
gotiska stadskyrkor, utan klara linjer, släta ytor och
enkelt material. Speciella problem skapades av att
Birgittas stiftelse var ett dubbelkloster, ett munk-
och ett nunnekloster sida vid sida. I den gemen-
sarnma kyrkan fick den normala östorienteringen er-
sättas av en dubbelorientering med nunnekor i ös-
ter och munkkor i väster. Då munkarna och nun-
norna dessutom skulle komma till sina platser utan
att stöta ihop med vatand.ra eller med lekmännen i
långhuset var man rvungen att bygga läktare längs
kyrkans väggar.

Birgittinerklostret i Finland gtundades är 1438.
Efter parenteser i Masku och Bjärnå, började
klostret är 1443 uppföras på sin nuvarande plats.
Genast från början var det byggnadskunniga mun-
kar från Vadstena som tog hand om arbetet, en ga-
ranti för att Birgittas föreskrifter till punkt och
pricka skulle efterföljas. Och ändå bröt man nästan
genast mot reglerna. Lilius visar t. ex. i sin bok att
munkkoret och delar av den övriga kyrkan redan
från början byggdes av tegel, uots Birgittas uttryck-
liga förbud.

Med medeltidens begränsade tekniska resurser
var uppförandet av en murad kyrka ett ddskrä-
vande arbete. Därför antar man att de flesta sten-
kyrkor har haft föregångarc i tä och att murarna
har uppfötts kring dessa träkyrkor, som har varit
i bruk ända tills man har haft stenkyrkan under
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tak. I ett fätal fall har man hittat säkra spår av

desa uäkyrkor. Det är därför med intresse man lä-

ser att Lilius har grävt fram en nästan intakt sockel

för en träkyrka under golvet i stenkyrkan. Ätt det

åt fräga om birgittinerkyrkan från klostrets äldsta

tider framgår klart av träkyrkans plan, den har det
typiska smalare munkkoret i väster. Träkyrkan har

sannolikt varit uppf örd i knuttimringsteknik.
Seden att bygga stenkyrkan omkring en äldre

träkyrka hade sin motivering i liturgiska föreskrif-
ter. Det område som en gång inmutats åt Gud fick
icke vanhelgas. Ur praktisk synpunkt var träkyrkan
bara till besvär. Det märker man så bra i Nåden-
dal. Byggandet av stenkyrkan påbörjades samtidigt
i öster och väster. När arbetet hade pågått en tid
visade det sig emellertid att mittaxlarna i de båda

byggnadspartierna inte stämde överens. Träkyrkan
hade förhindrat en exakt måttläggning. För att kor-
rigera felet fick man sedan jämka och ställa med
murarna med resultat att kyrkan blev sned och vind
på alla håll.

Långhuset i Nådendal utgör en treskeppig hall,
på samma sätt som i andra av Finlands medeltida
kyrkor. Planlösningen basetar sig emellertid i detta
fall inte på inhemsk tradition, utan på Birgittas ut-
tryckliga föreskrifter. Lilius har konstaterat att kyr-
kan i själva verket ursprungligen har planerats som

en pseudobasilika, med mittskeppet avsevärt högre
än sidoskeppen. Detta avsteg från reglerna hat dock
rättats till efter ett ingripande från moderklostret
i Vadstena. Helt efter reglerna uppfördes munk-
koret i väster. Liksom i Vadstena fick det en
sakristia med förrum på södra sidan och ett bikt-
rum för nunnorna på den norra. Det Iör vära för-
hållanden unika sakralrum som munkkoret ut-
gjorde, förstördes då kyrkan fick sitt nuvarande
västtorn på r79o-talet. Lilius har dock, med hjälp
av de kvarstående murarna, rätt'övertygande kun-
nat klailägga korets ursprungliga utformning. Där-
emot är det svårt att få reda på hur östkoret har
varit utformat. Åv detta nunnornas kor kvarstår
bara en vid nisch i kyrkans öswägg. Resten av
koret har vilat på en läktare av trä, som måste ha

sträckt sig rätt långt in i kyrksalen. Lilius' rekon-
struktion av koret verkar inte övertygande. Han
har skisserat upp en så liten läktare, att den med
nöd och näppe skulle ha räckt till för altaret och
prästen, men knappast för nunnorna-

Till nunnekoret ansluter sig en byggnad i wå
våningar, invid kyrkans östgavel. Den fantasibe-
gåvade Erkki Kartano har pä sin tid tolkat denna
sidobyggnad som ett äldsta nunnekor. De wå valv-
bågar som finns i den övre våningens vägg mot
kyrkan skulle enligt hans mening ursprungligen ha
stått öppna så att menigheten kunde följa med mäs-
san i koret. Lilius visar genom en ingående analys
av murverket att de båda bägarna är konstruktivt
betingade och att annexet redan från början var
tänkt som sakristia för nunnekoret. På grund av
matkens starka lutning öster om kyrkan måste sak-
ristian byggas i wå våningar. Den nedre våningen
innehöll en välvd kammare, som helt var skild från
den övriga kyrkan.

Fyndet av träkyrkans sockel i Nådendal visar
tydligt att stenkyrkan inte kan ha kommit till i en
handvändning. Lilius räknar med en byggnadstid
pä ca zo är, 1443-1462. Den långa byggnadstiden
har fört med sig att kyrkan inte är enhetlig. Den
är ingalunda en kopia av Vadstenakyrkan. Lilius
visar tvärtom att inflytandet från moderklostret i
huvudsak begränsar sig till själva rumsprogrammet.
Vid det praktiska utförandet har man tagit intryck
av inhemsk byggnadstradition och av impulser från
Baltikum, Danmark och östergötland.

Den konstvetenskapliga forskningen har nu i
ungefär hundra års tid sysslat med Finlands medel-
tida konstbestånd. Materialet är inte stort, men långt
ifrån slutbehandlat. Också i Nådendal väntar
ännu många problem på sin lösning. Tillsvidare
är det dock bäst att vänta pä resultaten av fil. dr
Iwar Andersons undersökningar i Vadstena. Först
när moderklostrets problematik har klarats upp kan
man på allvar taga i tu med dotterklostrens arki-
tekturhistoria.

Knat Drake
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Den nya romerska mässan: en boktevy

Flera prästerliga författare har med en suck av

lättnad konstaterat, att införandet av den nya mäs-

san förlöpt utan större gnissel från församlingarnas
sida. Protesterna har varit få och korwariga. Inför
sådana lägesbeskrivningar känner man sig frestad
att Ifirga, om detta enbar, är något att gIådia sig
åt. Det är måhända inte helt otänkbart, att det gått

så smärtfritt, just därför att man på ansvarigt håll
ofta gjort för litet av det nya. Det katolska kyrk-
folket har, av kända historiska skäI, inte varit sär-

skilt inställt på att verkligen ta notis om och följa
med i vad som sägs och sjungs i mässan. För att
de nya bönerna, texterna och sångerna på avsett

sätt skall observeras och tas pä allvat, måste deras

rika innehåll målmedvetet lyftas fram, utläggas och
tillämpas 

- 
i predikan, undervisning och själa-

vård. Om och när så sker, finns det förutsättningar
för att man 

- 
så småningom 

- 
skall kunna tala

om ett ,lyckat, införande av den nya liturgin.
Både präster och lekmän behöver nu en mängd

litterära hjälpmedel av olika slag, för att kunna
göra den nya mässan levande för sig själva och

andra. På svenska finns dock ännu mycket litet och
vi är därför tills vidare framför allt hänvisade till
den utländska litteraturen, som däremot redan är
mycket riklig. I denna presentation skall jag nämna
några arbeten, som råkat komma under mina ögon

- 
något urval efter kvalitetsprinciper har jag alltsä

tyvärr inte kunnat göra.

Grundläggande är givetvis den nya mässord-

ningen själv, vilken som bekant föreligger i en pre-

liminär svensk översättning, samt de konciliedoku-
ment, vars intentioner den vill konkretisera. Det är
då redan nu på sin plats att meddela, att under
hösten r97r en reviderad översättning av liturgi-
konstitutionen kommer att tryckas i serien uKatolsk
dokumentationu. I samma band kommer att ges

en svensk översättning med kommentar av det
nya missalets inledande instruktion, som inte bara
ger praktiska anvisningar angående mässans yttre
utförande utan också en dogmatisk-pastoral sum-
mering av den nya mässans grundprinciper. En
god och lättillgänglig kommentar till liturgikon-
stitutionen ges av Hermann Scbmid.t i hans tyska

utgåva. (Die Konstitution iiber die heilige Liturgie.
Text, Votgeschichte, Kommentar, Freiburg i. Br.,
1965, Herder-Biicherei zr8.) Av mera omedelbart
praktisk art är Peter Coagblan, The New Mass:

A Pastoral - Guide (Geoffrey Chapman, London,
r97o). Trots ordet "pastoralu i titeln måste det
nog sägas, att Coughlan 

- 
sf1s1 ett inledande

kapitel om milstolparna i mässreformen 
- 

in-
skränker sig till att ge en tämligen elementär ut-
läggning av mässans inre mening. Huvudvikten i
framställningen läggs på mässans praktiska ge-

staltning. I ett appendix till boken ges sålunda

endast just de delar av den nyss nämnda instruk-
tionen, som kan kallas "rubrikeo i äldre mening

- 
de teologiska partierna har uteslutits. Boken

har sitt största värde som praktisk orientering för
dem, som på olika sätt tjänar i liturgin: präster,
ministranter, kantorer etc.

Den nya mässordningen måste förstås mot bak-
grunden av det sakramentala tänkande, som under

en lång tids vånda tagit form i kyrkan; den måste

också få ta gestait under beaktande av hela den
problematik, som brukar framställas som uliturgins
krisu. När det gäller den teologiska förståelsen vill
jag då först anbefalla Rupert Bergers Kleines litur-
gisches N7örterbuch (Freiburg i. Br. t959, Herder-
Biicherei y9 l3'4r). Den utkom visserligen före
den nya mässordningens offentliggörande men be-
håller dock sin giltighet som en utomordentlig li-
turgisk uppslagsbok och som ett gudstjänstteoio-
gins kompendium. Här ges en förebildligt klar och
koncis redogörelse för liturgins viktigaste begrepp
och 

- 
utan äventyrliga förlöpningar åt höger eller

vänster 
- 

solid teologisk information i uppslags-

ord av typen Altar, Epiphanie, Fest, Kirche, Litur-
gie, Opfer, Priester, Sakrament, Symbol, 7,ei,chen.

En ordbok kan, hur välskriven den än är, inte
argumentera, dokumentera och motiveta på det sätt,

som är möjligt i specialstudier. Sådana presenteras

idag i stor utsträckning i uppsatser i tusen och en

tidskrifter, där de ofta tyvärr inte når de intresse-

rade. Det är därför ett utmärkt initiativ av den li-
turgiska kommissionen i Paderborn att göra ett ur-
val av sädana uppsatser och ge ut dem i tematiska
samlingsband, så som har skett i Liturgie in d'er

Gemeind,e. (Hrsg. von Paul Bormann und Hans-
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Joachin Degenhardt, Bd I ry64, Bd II rq6:. Bd
III ry66 är en monografisk specialstudie över

'Die Feier der heiligen Messe in der Glaubensun-
terweisungr.) En lång rad av de tyskspråkiga län-
dernas bästa exegeter, dogmatiker, litutgiker och
religionspedagoger 

- 
som exempelvis Heinrich

Schiirmann, Otto Semmelroth, Josef Andreas Jung-
mann och Klemens Tilmann 

- 
ger här värdefull

och ännu sannerligen inte föråldrad hjälp, inte bara
till den teologiska fördjupningen utan också till
det praktiska förverkligandet av mässan i dagens
kyrka.

Boken Und.erstand.ing the Euchaist (el by
Patrick McGoldrick, Gill & MacMillan, Dublin
rq6g) innehåller föredrag hållna vid Maynooth
Union Summer School 1968. Bidragen är av en
ganska skiftande kvalitet och inriktning och pre-
senterar ganska skiftande ståndpunkter i de ak-
tuella frågorna om evkaristins och kyrkans väsen.

Just som hjälpmedel att ttänga in i den nya mäs-
san har dock boken sitt värde. Ett av de bästa
bidragen i boken är Louis Bouyers analys av de
n1'a evkaristibönerna (sid. r6r-r7B) och samme
författares visserligen något polemiska diskussion
av relationen offer-måltid (sid. qt-6+).

På danska föreligger en bok av redemptoristen
Frunz Klar, Troslivets fornyelse ved eukaristien i
henhold til kirkens sidste kundggrelser (Paulus-
ktedsens skrifter, Ser. LIII, nr r, Kpbenhavn
r97r). Författaren vill att hans bok skall verka som
>en motvikt mot nutidens nedbrytande tendenser
och i kyrkans anda bidra till, att vår Frälsare i alta-
tets saktament visas all den ära, kärlek och vörd-
nad, som tillkommer honom', (sid. g). Det är en
högst aktningsvärd målsättning, som författaren sö-

ker att uppnå genom citerande av auktoritativa
kyrkliga dokument; inledningsvis ges en översätt-
ning av encyklikan Mysterium fidei och i fortsätt-
ningen anförs flitigt ritkongregationens instruk-
tioner. Tyvärr får dessa dokument en utläggning,
en tillämpning och en exemplifiering, som på

många punkter snarast bidra tiil att minsåa re-
spekten för de citerade dokumenten. }Jar fiöfiatta-
ren inte lärt något av den autentiska fördjupning
av nattvardsteologin, som ändå obestidligen skett

under de senaste decennierna och som inte täf.tas
av de kyrkliga dokumentens kritik?

Den för både präster och församling mest krä-
vande delen av mässreformen är måhända om-
gestaltningen av kyrkoåret och alla de nya bibel-
liisningar, som därmed förts in i mässan. Även om
det är riktigt, att texterna i en liturgi på folkspråket
framför allt är avsedda att lrörds som ett budskap
från mun till öra, så behöver även nu lekmännen
i tryck ha tillgång till texterna, liksom till sångerna
och bönerna; de behöver det både för sin förbere-
delse för mässan och för ac kunna rrepeterau för
sig under den följande veckan vad de hört i sönda-
gens mässa. I väntan på ett sådant svenskt lek-
tionarium kan många ha glädje av ett utmärkt och
praktiskt engelskt: People's Pocket Lectionary, i
tre delar, en för varje ärgäng av texterna (Geoff-
rey Chapman, London, ry6gff.). Förutom bibel-
läsningarna med vägledande överskrifter ges här
varje söndags responsoriepsalm och Halleluja. Ty-
värt saknas alltså de för varje söndag växlande bö-
nerna (collecta etc.).

För tolkningen av och inlevelsen i hela det
väldiga bibliska stoff, som den nya mässordningen
bjuder under en treårsperiod, behöver både predi-
kanter och åhörare goda kommentater. I ett tidigare
nurnmer av Credo (r97o, nr z, sid. 97) har upp-
märksamheten riktats på ett stort upplagt verk av
Thierry Maertens och Jean Fritqae, Kommentar zu
den neuen Lesungen det Messe. Det skall här en-
dast tilläggas, att verket i och med utgivandet av
det nionde bandet nu föreligger komplett En mera
direkt för prästerna avsedd kommentar utges av
Heinrich Kahlefeldt, den kände oratorianen i
Miinchen: Die Episteln and. Euangelien cler Sonn-
and Fe$tage, Auslegung und Verkilndigung (Josef
Knecht, Frankfurt a.M., 1969 ff.). Också här är det
ftä"ga om ett stort uppla$ verk, som är avsett att
utkomma i 16 häften. Det mig tillgängliga första
häftet ger ett exegetiskt och homiletiskt förtroende-
ingivande inuyck: Bibelns och vfu värld knyts sam-
man och konfronteras med varandta utan att någon
av dem kommer till korta.

Nfu det gäller den praktiska gestaltningen av
den reformerade mässan, erbjuder musiken spe-
ciella och svårlösta problem. (Se min artikel:
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Kyrkomusiken vid skiljevägery i Credo r97r, nt 2,

sid. y-62.) Hur än musiken till mässan på de

olika folkspråken en gång kommer att bli, kommer
vi också att ha behov av gregoriansk sång till den
latinska mässan: ingendera är ju uavskaffader. Inte
minst i vårt land kommer båda ännu länge att
kunna tjäna som ett föreningsband mellan de olika
nationella och språkliga grupperna. Musikprofes-
sorn Herrnann Kronsreiner i \7ien har med ,Can-
ticum mundi" (Veritas-Verlag, 'W'ien, r97o) velat
skapa ett folkligt, gregorianskt graduale, avpassat

för den nya mässan. Jag anser, att denna sångbok
med fördel skulle kunna prövas hos oss som ersätt-
ning för eller som komplement till Cecilias latinska
del.

Liturgireformen försiggår, som tedan antytts,
inte i ett teologins isolerade rum utan i en värld,
där sociologiska strukturer och psykologiska meka-
nismer av alla tecken att döma nu håller på att för-
ändras på ett snabbt och revolutionerande sätt.
Vilka konsekvenser detta har fått och kan komma
att få för våra möjligheter att överhuvudtaget göra
liturgin till något meningsfullt, är det väl ännu
svårt att bestämt yttra sig om. Det år i varje f.all
nödvändigt, 

^tt 
läget analyseras ur den mänskliga

verklighetens alla synvinklar. Hfu är det lika vik-
tigt, att nägra vägar ta risker som att andra vägar
gå mot stömmen och varna för riskerna. Tidskrif-
ten Lebend,iges Zeugnis, som utges av Akademische
Bonifatius-Einigung med säte i Paderborn (adress:

Kamp zz, 479 Pad,erborn, Tyskland) ägnade det
första häftet för r97o, som fortfarande torde kunna
erhållas, åt temat ,Liturgie und Lebenn. Både ar-
tiklar och recensionsavdelning förmedlar nyttig in-
formation i denna vidare liturgiska problematik.
I en stor artikel (sid. 5-28) ger sålunda professor
Lengeling i Miinster en krönika över den kon-
tinentala debattens många olika aspekter, som är
nyttig som bakgrund till förståelsen av de litur-
giska krisfenomenen. Professor Meyer, Innsbruck,
analyserar problematiken kring udsn politiska guds-
tjänsten> (sid. 85-roo).

Liturgireformen är alltså inte bara en teologisk
och pastoral fråga utan också t. ex. en psykologisk
och en sociologisk. Den berör de personella,
mänskliga relationerna mellan präst och försam-

Utteratar

ling, mellan kyrka och värld. Det är därför man
har svårt för att tänka sig, att en bok om präst-
ämbetet idag skulle kunna inskränka sig till att hi-
storiskt, exegetiskt och dogmatiskt behandla äm-
betets teologi. Samlingsvolymen The Chtitian
Priesthood. (ed. by Nicholas Lash and Joseph Rhy-
mer, London, Darton, Longman & Todd, r97o),
som innehåller föredragen och inläggen vid det
nionde Downside-symposiet, nöjer sig heller inte
med detta. FIär behandlas också prästämbetets socio-
logiska problematik liksom dess roll i framtidens,
av nya psykologiska insikter och kuluella mönster
präglade kyrkliga gemenskapsformer. Det är därför
inte underligt, om bidragsgivarna 

- 
katoliker, or-

todoxa, anglikaner och metodister 
- 

mera har sin
styrka i kritiken av de traditionsgivna formerna
och tankemönstren än i konsruktionen av vad som
bör komma i deras ställe. Men engelsmännen är
alltför tealistiskt inställda och alltför fromma för
att man skall kunna underlåta att med allvar lyssna
till kritiken.

En mindre ,kritisku men därför inte mindre
nyttig och substantiell bok om ämbetet är Priest:
Person and, Ministry (ed. by Gerard Meagher,
Gill & MacMillan, Dublin, r97o). Också den är
resultatet av en Maynooth-konferens. I ännu högre
grad än i den förut nämnda ämbetsboken sätts
ämbetet här in i sin liturgiska och pastorala kon-
text. Däri visar sig, att liturgins förnyelse inte kan
isoleras från kyrkans hela förnyelse. Liturgin är in-
ställd i ett nät av relationer: mellan präst och för-
samling, mellan kyrka och värld och mellan förflu-
ten, närvarande och kommande tid. De nya ämbets-
böckerna är därför inte till bata för prästerna utan
lika mycket för vaije uoende. I den här boken är
det wå kvinnor, som talar om prästens predikan
och om hans böneliv 

- 
Iekmännen har rätt art

ställa krav på bådadera.

Vi har fått en ny mässotdning. Den kan man
>införan så, aa allt förblir vid det gamla eller så,

att det nya blir det gamlas fiende. Men man kan
också införa den så, att det gamla 

- 
och eviga 

-blir som nytt. I varje faLl är mässreformen inte
gjord på en söndag och inte heller kan dess inne-
börd beskrivas i en enda bok.

AU Härdelin
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Utteratur

Lectionary. Order of Readings for use at mass.

Geoffrey Chapman, London rg7o, ro37 s.

En svårighet vid övergången till den nya litur-
gin hat varit lämpliga utgåvor av texter för mäs-

san. Ordinariet kom mycket snart i hanterlig form
på olika språk, men även i länder med stora re-
surser tog det lång tid innan resten blev klar. Här
i Sverige låg vi relativt bra till genom de hekto-
grafetade läsningar, som ombesörides av bl. a.

kyrkoherde Bulloni i Gävle. För Englands del har
nu Chapmans tagit steget ut och sammanfört alla
läsningar som man kan tänkas behöva i en enda
bok. Den innehåller inte ordinariet eller kollekt-
böner, men läsningar för aLla olika slags mässor
och för alla cykler. Som bekant har man numera
en treårscykel av läsningar för söndagsmässan och
en tvåårscykel för vardagsmässan.

Man har valt den översättning som kallas Jeru-
salembibeln, och som är sober och modern utan
att lät^ slarvig. Trycket är relativt små bokstäver
men av en lättläst stil, och man har lagt ner stor
möda på det trycktekniska för att gör^ utgåvan till-
talande. En sak som bör lovordas särskilt är att
man vid praktiskt taget varje tillfälle skriver ut
texten till fullo, så att man slipper bläddra fram
och tillbaka i boken, som varje brukare av en mis-
sale varit van vid. Trots de ro37 sidorna har den
ett hanterligt format.

Det är intressant att se hur många nya votiv-
mässor vi fått. För inte så mänga är sedan ansågs
det som ett framsteg att avskalfa dessa, nu har de
fått en välbehövlig renässans. Med tanke på att det
finns så många ferialdagar under året bör man göra
sig bekant med dessa texter och utnyttja dem. De
är till stor del mycket våIgjorda och bör vara
en hjälp för både präst och församling.

Så kan man bara gratulera förlaget och de som
arbetat på utgåvan för ett synnerligen lyckat lec-
tionarium på engelska, och vi vill gärna rekom-
mendera det till inköp till församlingarna. De
engelska böckerna är ju betydligt rimligare till pri-
set än de som kommer från andra sidan Atlanten.

Konta d Ålgermissen : Konfessionskunde.
8:e uppl. bearb. av Heinrich Fries m.fl. Bonifatius-
Druckerei, Paderborn 1969, XXVIII/886 s., DM
64,-.

Konrad Algermissens verk kunde man under de se-

naste åren i bokhandeln endast få i spansk över-
sättning: Iglesia cat6lica y confesiones cristianas
(Rialp, Madrid 1964). Nu har en ny upplaga ut-
kommit på originalspråket. Man hälsar den med
glädje, men man konstaterar samtidigt, att den nya
utgåvan i väsentliga avseenden har blivit en ny
bok. I stället för en man är det nu 

- 
efter Al-

germissens död fu 1964 
- 

en grupp av ekumeni-
ker som står bakom boken. De enskilda delarna,
däriband nu också ett eget kapitel om Kyrkornas
världsråd, har var sin författare. Å ena sidan följer
boken därmed en utveckling som teologin under de
senaste åttiondena har genomgått. Ekumeniken har
faktiskt blivit en gren av den kristna teologin som
inte längre i alla detaljer kan bemdstras av en enda
forskare. På grund härav vore det inte ett fel, om
verket i en framtida upplaga kunde delas upp i
flera band. Å andra sidan har boken förlorat en del
av sin inre slutenhet. Verket bärs nu inte längre
upp av en helt enhetlig teologisk grundsyn. Det
är sant att alla medarbetare * enigd" om att eku-
meniken inte har som sin enda uppgift att frrrm-
ställa de olika och delvis varandra uteslutande ut-
formningar som kristen tro under historiens lopp
har fått. AlIa å,r medvetna om att kristna trosbe-
kännare är levande personer och såsom sådana kan
göra anspråk på att tas på fullt allvar, ja, att be-
handlas med den vördnad som en person alltid
förtjänar vilken tro hon än bekänner sig till. I det
avseendet har en viss mjukhet ersatt den hårdhet
med vilken Konrad Algermissen, barn av sin tid,
hävdade den katolska ståndpunkten. Ändå visar ver-
ket nu i motsats till sina tidigare upplagor en inre
spänning. Förutom teologiska och historiska fakta
framträder på sina håll värderingar, som kan ge

anledning till diskussion. Boken har alltså förlorat
något av sin förkunnelsekaraktär. Den har å

andra sidan blivit en ännu bätue informationskälla
än vad den tidigare var. Den är ett viktigt in-
strument för en saklig ekumenik. Utförliga register
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och omfångsrika litteraturuppgifter gör den till ett
oumbdrligt uppslagsverk.

Om man skulle vilja anmäla en önskan för se-

nare upplagor, så vore det att frågan om trons an-
topologiska lokalisation skulle vidröras. Även i
sådana ekumeniska möten där inte fackteologer iir
med gör sig ju vissa svårigheter för ömsesidig för-
ståelse gällande som inte hänger lhop med oad,

$ossatserna säger utan meå har en trossats princi-
piellt uppfattas och vilken betydelse för männi-
skans liv den tiildelas. Medan å ena sidan ett nytt
medvetande om att kristen uo endast kan förverk-
ligas i en ukyrkas, gemenskap har medfört ett öm-
sesidigt närmande mellan reformatotiska och katol-
ska kristna, har ä atdra sidan olika sätt att tolka
tron och därmed ge åt alla trossatser dess gemen-
samma grundkaraktfu kommit i blickfältet och vi-
sat ett drag hos splituingen som man tidigare inte
haft känsla för, men som ekumenikerna inte längre
har lov att nonchalera.

IV, K,

Peter Schindler:. Denne PauJu, Årne Frost-
Hansens Fotlag, Köpenhamn t967, 63 s., dkr
r6:zs.

Pauli brev innehåller inte enbart djupsinnig teologi
utan även olika typer av litterär stil. Man gör apo-

steln orätt, om man aldrig lägger märke till dem.

Genom att undersöka dessa litterära element leder
oss Peter Schindlet närmare apostelns mångsidiga,
temperamentsfulla personlighet. Stilanalysen avslö-
jar Paulus som människa med rika personliga drag.
Teologen och mystikern visar sig samtidigt vara
konstnär. Kompositionsförmåga och måleri, världs-
öppen observationsförmåga och intuitiv inlevelse
lämnar gång pä gång sina spår i hans brev. Schind-
ler använder sig också av goda jämförelser. Pauli
själ kan ibland liknas vid en väldig vulkan, vars

eruptioner framkastar något av den inre glöd som
brinner i dess djup. Meo å andra sidan kan hans

brev likaså betraktas som ett spel, där musikerns
inspiration, hans glädje och sorg, ömhet och vrede,
humor och bittethet, hopp och entusiasm får sina
lyriska litterära uttryck.

T. B.

I'irterarur

Unum in terirare et laetiti.a. Bischof Dr. Otto Spiil-
beck zum Gedächtnis. Hrsg. von Heinrich
Bulang, Josef Giilden, Siegf ried Sei-
f ert. St. Benno-Verlag, Leipzig r97o, 366 s., 96
pl.s.

Biskopen av Meissen, Otto Spiilbeck, skulle på
sin 65-fusdag ha hedrats med en festskrift men
på grund av hans plötsliga död under hemfärden
från en vallfart blev av festskriften en minnesskrift.
Efter ett inledande bidrag om biskopens insatser
under det andra Vatikankonciliet följer en lång rad
intressanta artiklar grupperade i tre avdelningar:
(r) liturgiska ftäeor, (z) stiftet Meissens historia
och (3) dess konsthistoria. Flera detaljrika studier
behandlar sålunda cisterciensklostret St. Marien-
sterns historia och de nu slutförda arbetena med
dess restaurering. Den omfångsrika och förnämliga
planschdelen hänför sig framför allt till dessa upp-
satser. Av det sagda framgät, att minnesskriften har
värde framför allt för specialforskare inom den
historiska forskningens olika gebit. Dess begräns-
ning ligger i, att samlingen trots allt knappast
behandlar sådana ämnen, som måste ha tett sig som
de mest brännande för biskopen i en i princip
gudlös och materialistisk stat. Biskop Spi.ilbeck var
förvisso en man rotad i historien, men han var
ändå framför allt en herde och en själavinnare, som
genom sina gedigna kunskaper t. ex. i modern fy-
sik kunde visa dagens människor en väg till tron.
Att minnesskriften inte kunnat få en liknande in-
riktning mot en existentiell problematik har sin
lätt insedda förklaring.

fn

Kerltgma und. Melos. Cbristbard. Mabrenbolz 7o
Jabre rr, Aaga$ t97o, Hrsg. von \(alter
Blankenbur g ... Bärenreiter-Verlag, Kassel,
Luthetisches Verlagshaus, Berlin & Hamburg,
t97o, ,79 s'

Festskrifter brukar sällan bereda någon fest för
andra än en mycket begränsad skara av special-
forskare, Så mycket angenämare är det att kunna
anmäla en festskrifc, som verkligen borde kunna
intressera vida kretsar av teologiskt, kyrkligt och
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Utteratur

kulturellt engagerade. Att festskriften till Mahten-
holz fått en stor bredd beror framför allt på
jubilarens egen dimension. Mahrenholz hör till det
evangeliska Tysklands ledande liturgiforskare, med
särskild inriktning på liturgins >kultursidan. En
läng nd både evangeliska och katolska forskar-
kolleger bidrar sålunda med intressanta uppsatser

i liturgiska, kyrkomusikaliska och hymnologiska
ämnen.

Men, som även festskriftens Mahtenholz-biblio-
grafi för ären r96o-t97o visar, har vi här att göra
med en kyrkoman och fotskare, som står mitt i
sin kyrkas praktiska uppgifter och problem. Detta
förhållande kommer till synes däruti, att ett stort
antal av bidragen rör aktuella problem av stor
praktisk betydelse: med vetenskapens kritiska sans
granskas dagsdebattens slagord och experimenten
på fältet. Exempel härpä år Bruno Jordahns upp-
sats om agape och nattvard (sid. z6-39), Peter
Brunners analys av teologin bakom vissa nya guds-
tjänstformer (sid. to3-tr4) och Otto Dietz'
granskning av den upolitiska gudstjänstenu (sid.
r4-r38). Med ekumeniskt sinne men utan flat
självuppgivelse tecknar Alfred Niebergall den nya
romersk-katolska vigselordningens betydelse. Även
i denna bok diskuteras, i en uppsats av Johann
Frank, frågan om ,Ämter a:uf Zeit" (sid. qzs-a,s6).
överhuvudtaget ger festskriften många belägg för
i hur stor utsuäckning katoliker och lutheraner
idag kämpar med samma problem och har att ta
ställning till samma tendenser i det praktiska
kyrkolivet.

Mahrenholz är också uabbot' i det till Hanno-
vers Landeskirche hörande klostret Åmelungsborn.
Med anledning härav skriver Kurt Schmidt-Clausen
om detta evangeliska klosters "Sinn und Gestaltt
(sid. 147-163), Nicolaus Heutger om Amelungs-
botn i den tyska litteraturhistorien (sid. 5rz-5r7)
och l7ilhelm Thomas om det monasdska valspråket
,Ora et labora, (sid. r64-178).

Mahrenholz-festskriften bjuder rik dokumenta-
tion, förmedlar väsentlig kunskap och visar gemeo-
samma vägar framåt.

AU Htird.elin

Fr. Klar C.Ss.R.: Peter D. Steidl. Liv og virke.
Pauluskredsens forlag, Köpenhamo rg7o,7r s.

Denna biografi bär också underrubriken En tieners
arbejde og ett barns glede. Det är mottot för den
kanske i Sverige alltför okände redemptoristpatern
Peter D. Steidl verksam i Danmark till sin död
t946. Biografin berättar om en människa som verk-
ligen förenade barnasinne med mod och handlings-
kraft, en kyrkobyggare både i bokstavlig och över-
förd bemärkelse.

Men boken är inte enbart berättelsen om pater
Steidl, utan ger också nära 5o år av den danska
katolicismens historia 

- 
en tid över vilken man

kunde sätta rubriken 'Ora et laborar. Läsningen
är inte bara intressant den är också spännande.

Birgiua lVinback

Atht zur Khcbengescbicbte. Die christlicben Kir-
cben in Geschichte and Gegenwmt. Hrsg. von H u-
bert Jedin, Kenneth Scott Latou-
rette, Jochen Martin. Unter Mitwirkung
zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet von Jochen
Martin. Herder, Freiburg r97o, r4oDM.

Det är ett fakrant, att kyrkan har en historia,
men detta faktum upplevs idag av många som be-
svärande. Filosofiska system och ideer kan också ha
sin historia, men detta är inte på samma sätt besvä-
rande. En filosofisk tankes sanning kan lätt inses
som sann, även om den under historiens lopp gång
pä gäng har missförståtts eller vantolkats; dess san-
ning ,drabbas' inte av historien. Helt annorlunda
förhåller det sig med kyrkan: den inte bara bar
en historia 

- 
som ett mer eller mindre nödvändigt

underlag för sin existens; den dr 
- 

genom sitt
grundfaktum inkarnationen 

- 
oupplösligt förbun-

den med historien. För kristen teologi är därför
kyrkans historia en lika ofrånkomligt objekt som
de andliga sanningarna-

Kyrkohistoria kan bedrivas pä flera olika sän.
Tidigare fanns det ofta en tendens att till varje
pris söka rädda det förgängna genom att 'tolka
allt till det bästao. Det var eo apologetiskt betingad
historieskrivning, som stundom kunde leda till
ganska orimliga resultat och som knappast bidrog
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till att göra kyrkan och tron trovärdigare. I våra
d,agar har pendeln på sina håll svängt över till en
motsatt ytterlighet: om kyrkan är en ,syndarnas

kyrkau, så blir också kyrkans historia framför allt
en historia om de kristnas synder och tillkortakom-
manden. Man menar sig här bäst tjäna kyrkan ge-

nom att 
- 

som det kan hsla 
- 

utan omsvep er-
känna hur det verkligen har varit Detta visar ju
också en så mycket "ödmjukareu hållning. Denna
senare historieskrivning är emellertid lika litet till-
fredsställande som den förra. Att även kristna är
syndare är en ganska banal insikt Men om det är
sant, att uvi hava vår skatt i lerkärlu, så vinner man
lika litet pä att {.ötgylla lerkärlet som på att
glömma, att det enligt tron verkligen innehåller en
skatt. Det gäller nog också om det bibliska ordets
kyrkohistoriska tillämpning.

Även den på det ena ellet det andta sättet som
teologi beårivna kyrkohistorieskrivningen har som
sitt råmaterial alla de jordiska ting, som heter or-
ter, monument, organisationer, data och rörelser
och som kan inprickas på kartor. En kyrkohistorisk

^das 
ät därför en hälsosam motvikt både mot det

historielösa svärmeriet och mot den uiumfalism,
som absolutifierar historien; den inregistrerar ju
både segrarna och nederlagen, fromhetens kraft och
maktpositionernas förgänglighet.

Den atlas, som föranlett mina reflexioner, ät
verkligen aågot i sitt slag hittills enastående i sin
rikedom och mångsidighet. I själva verket är den
mycket mer än en atlas. Genom de noggranna kom-
mentarer och rikhaltiga bibliografier, som ges till-
sammans med de 257 kartorna och schematiska
framställningarna, har den blivit ett hart när out-
tömligt kompendium vid varje seriöst studium av
kyrkohistorien. De schematiska framställningarna
get något, som är mycket ovanligt i verk av det här
slaget: exempel fråa olika tider och kyrkor på för-
fattningar och förvaltningsorganisationer. Atlasen
Ifu ytterligare värde, därigenom att den övervunnit
den tidigare vanliga begränsningen till Europa
(och Åmerika) och därigenorn, aft den tar hänsyn
till alla de mera betydande kyrkorna och samfun-
den.

Det är alltså många olika aspekter av kyrkligt
liv, som åskådliggörs i denna atlas: kyrklig organi-

Iitteratar

sation, ordnarnas historia och uweckling, missio-
nens vägar, universitetens uppkomst och spridning,
kyrklig splittring och återförening m. m. Både den
specialforskande fackmannen och den kyrkligt-teo-
logiskt allrnänintresserade har här fått ett hjälpme-
del, som kommer att behålla sitt värde för lång
tid framåt.

Afi Härd.elin

Eric Haglun d: Möte ocb dialog. En bok om
enskilt samtal. Verbum, Stockholm t97o, z6o s.,

kr 34:4o.

Författaren har inte för avsikt att frz,mlägga egna
eller nya forskningsresultat. Han vill i stället re-
ferera och informera. Och det gör han också på en
vederhäftigt sätt. Han presenterar i stort sett allt
om samtal och själavård som på senare tid kommit
ut på svenska. uDet är första gången>, skriver pro-
fessor Hans Hof i sitt företal, >som ett svenskt
själavårdsarbete på ett systematiskt sätt behandlar
det enskilda samtalet och dess metodik."

Bokens tyngdpunkt ligger på framställningen
och tillämpningen av Carl Rogers klientcentrerade
terapi. Eric Haglund går dock utöver denna icke-
direkta samtalsmetod. Hans egna erfarenheter från
många fus församlingsarbete blr för honom ut-
gångspunkten att ttllägga en rad praktiska anvis-
ningar i det enskilda samtalets konst.

Som präst i Svenska kyrkan binder författaren
sig i hög grad till den lutherska traditionen. I
vatje Iall visar han benägenheten att nästan ute-
slutande citera lutherska teologer, även när det gäl-
ler katolsk bikt eller den 'romerskan kyrkan i
allmänhea

En fÅga vidrörs inte i boken. Hur förehåller
sig den frihet, som ett samtal förutsätter både hos
samtalsledaren och hos >klientenr, till deo lagbun-
denhet, om vilken moderna gter'ar 

^v 
antropologisk

forskning har blivit medvetna? Det låg inte i
Eric Haglunds målsättning att dryfta den frågan.
Men ju mera han framställer samtalets möjligheter
och räckvidd och ju mera medveten han är om det
interpersonella mötets värde, desto mera kommer
en av modernt vetenskapligt tänkande präglad lä-
sare att sakna hänsynstagandet till ett av vår tids
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mest aktuella problem. Är det bara brist på kun-
skap, som hindrar oss att med säkerhet påverka
en människa? Eller har människan någonting i sig
som principiellt undandrat sig lagbundenheten och
därmed även beräkningen och förutsägelsen? 

- 
Att

vdcka frägor är inte det sämsta resultat en bok kan
ft.

Klaat Dietz SI

Mar gar e t a M e Li t: Mali.n med.iterar, Verbum,
Skara t97o, 5z s.

Detta är en mjuk och varm bok om små och stora
händelser i en helt ,vanlign människas liv och om-
värld. En bok som inte skiljer kropp och själ åt
dvs. där Gud finns med i allt som händer och inte
förvisas till söndagen. Läsaren har här mycket an
lära om samlevnad med kristna förtecken och om
Guds barns frihet. Pedagogiken är kanske den enk-
last tänkbara, men alltid lika effektiva: att ge
exempel.

Per Söderbergs foton kompletterar den lilla bo-
ken utmärkt.

Birgitta \Vinbäcå

Robert Braun: I skuggan aa \Y/ieneruald.
Norstedts ry69, ry9 s., kr 35:-. Abtchied aorn
lYienerutald. 

- 
ein LebensbeAenntnis, Styria, Gnz

r0Zien Köln r97r,266 s., DM r9:8o.

Professor Robert Braun är som lyrisk diktare en
finstämd, nyansrik betraktare, en skapare av väl-
avvägda harmoniska helheter i vers och komposi-
tion. Men går man till hans person, t. ex. genom att
läsa hans memoarbok I skuggan ao LVienerwdld.
(åren fram till 1938), slås man av ett antal kon-
traster. Han är en österrikare som i mer än 3o år
varit verksam i Sverige; han är en konsthistoriker
som mest gjort sig känd genom skarpsinnig kritik
av det andliga förfallet i Sverige; han är en jude
som blivit katolik.

Även om kontrasterna är slående, flyter berät-

telsen fram i ett lugn som faktiskt gör den svala
grönskan i boktiteln berättigad, inte bara för barna-
och ungdomsfuen utan även för flyktens och upp-
brottets timme. AIlt dr berättat med wienarens
avmätta, exakta och sirliga vänlighet, Robert Braun
är försiktig med sina stilmedel och intar en mycket
ödmjuk inställning gentemot sina läsare. Alla de
många reflexioner och känslor som måste regis-
treras i ett sådant ämne överlämnas okonstlat och
till synes obearbetat som vid ett avspänt samtal.
Bara ibland växer spänningen på ett illasinnat be-
räknat sätt, men då vid någon bagatell som ramp-
febern inför det första ndioframttådandet. Ännu
mer beundransvärd är denna uttrycksfulia åter-
hållsamhet och balans när berättelsen når fram till
det som mer än något annat format Robert Braun,
mötet med nazismen och därmed (sic!) katolska
kyrkan. Det var faktiskt ffon på katolska kyrkan
som en motpol mot nazismen som fick Robert
Braun att begära undervisning och dop. Men när
de österrikiska biskoparna den rr mars 1938 upp-
manade landets katoliker att stödja den nya regi-
men, var i alla fall den rent religiösa övertygelsen
så stark aft han förblev kyrkan trogen. I detta för-
tätade inte och yttre växeispel mellan fruktan,
hopp, hopplöshet, hängivenhet och besvikelse lig-
ger en oerhörd kraftfullhes 

- 
i111g i yttrandet av

de egna känslorna utan i behärskningen, reningen
och sublimeringen av dem. Även här står Robert
Braun nu, i sitt berättande, som den segrande and-
lige och kulturelle aristokraten, wienaren.

I *uggan aa \Vieneru.,ald, 
- 

som nu föreligger
även på tyska 

- 
berättar om en man som fördri-

via från sitt hemland, sonr skadats svårt genom
att skiljas från sina kulturrötter, men också om
en man som funnit sin identitet i Kyrkan, som
lyckats bära med sig det finaste av sin kultur och
som i sitt kontrastrika väsen lyckats bevara en jäm-
vikt i alla sina yttringar. I tAuggan aa \Y/iener-
utald. b& njutas inte för innehållets skull utan för
den återglans stilen ger av en personlighet.

Lars Melin
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